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“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�าเนนิธรุกจิภายใต้หลกัปรชัญา “ALL WIN” เพือ่ให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รบัประโยชน์ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะขยายธรุกิจใหม่
และสรรหานวัตกรรมท่ีจะสร้างความเป็นเมืองอจัฉรยิะ อนัจะน�ามาซึง่คณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ของทกุภาคส่วน

ALL WIN

D 
Dependable

• เป็นมืออาชีพ

• มีจรรยาบรรณ

• น่าเชื่อถือ 

• วางใจได้ 

R 
Responsive

• พร้อมให้การบริการ
ด้วยความถูกต้อง 

และรวดเร็ว

• รับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

รวมถึงสิ่งแวดล้อม

I 
Innovative

• ส่งเสริมการพัฒนา 
นวัตกรรมของ 
ผลิตภัณฑ์และ 

การบริการรวมถึง 
การปรับปรุง 

กระบวนการท�างาน

V 
Visionary

• มีมุมมองเชิงธุรกิจ 
ที่กว้างไกล 

• สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้
ทุกคน

E 
Efficient

• มีมาตรฐานการ
ท�างานในระดับสูง

• มีคุณภาพของ 
ทีมงานที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ

วัฒนธรรมองค์กร  AMATA DNA



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ได้จัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี (Disclosure 102-52) 

เพื่อเปิดเผยกระบวนกำรบริหำรจัดกำร และผลกำรด�ำเนินงำนครอบคลุมประเด็นส�ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

และธรรมำภิบำล รวมถึงกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืนของสหประชำชำติ (United Nations Sustainable  

Development Goals: SDGs) ที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและผู้สนใจได้รับทรำบ

รำยงำนควำมยั่งยืนฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีรอบกำรรำยงำนตั้งแต่ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2563 

(Disclosure 102-50) ตำมมำตรฐำนกำรจัดท�ำรำยงำนของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ในระดับ 

ตัวชี้วัดหลัก (Core Option) (Disclosure 102-54)

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

รำยงำนควำมย่ังยืนฉบับนีน้�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิงำนในปี 2563 เฉพำะของบรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) และบรษัิทย่อย 

ในประเทศไทย ท่ีบริษัทฯ มีสัดส่วนกำรลงทุนมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง หรือมีอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร และด�ำเนินกิจกำรในพื้นท่ีนิคม

อุตสำหกรรมอมตะในประเทศไทยทั้งสองแห่ง คือ นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  ได้แก่

• บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ำกัด

• บริษัท อมตะ ฟำซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ำกัด

• บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จ�ำกัด

• บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ำกัด

• บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี จ�ำกัด

ส่วนธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ มีสัดส่วนกำรลงทุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมน้อยกวำ่กึ่งหนึ่ง หรือไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรโดยตรง  

แต่อำศัยกำรก�ำกับดูแลผ่ำนคณะกรรมกำรในบริษัทนั้นๆ ผลกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรดังกล่ำว ไม่ได้ถูกน�ำมำรวมในรำยงำนฉบับนี้ 

เนื้อหาของรายงาน 
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนกำรจัดท�ำประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน (Material Determination Process) ใหม่  

เพื่อควำมถูกต้องแม่นย�ำของกระบวนกำรระบุประเด็น และกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของประเด็น เพื่อให้ได้ประเด็นส�ำคัญ 

ด้ำนควำมย่ังยืนท่ีสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ ควำมท้ำทำย และแนวโน้มในอนำคต รวมถึงควำมคำดหวัง และควำมต้องกำร 

ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ โดยผลกำรจดัท�ำตำมกระบวนกำรในครัง้นี ้ได้ประเดน็ด้ำนควำมยัง่ยืนท้ังสิน้ 42 ประเดน็ แต่ม ี14 ประเดน็

ที่มีควำมส�ำคัญสูงสุดที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และมีควำมส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง โดยเนื้อหำทั้งหมดในรำยงำนฉบับนี้  

ได้เปิดเผยข้อมลูครอบคลมุท้ัง 14 ประเดน็ และในปี 2563 บรษัิทฯ ได้จดัท�ำรำยงำนข้อมูลกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกขององค์กรใหม่ 

เพื่อขึ้นทะเบียนกำรแสดงคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรกับองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ส่งผลให้ข้อมูล

ก๊ำซเรือนกระจกที่รำยงำนแตกตำ่งจำกปีที่ผ่ำนมำ (Disclosure 102-49)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 



สารบัญ 

สารจากประธานกรรมการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
อมตะรวมพลังฝ่าวิกฤต COVID-19 
รู้จักอมตะ  
การพัฒนาที่ยั่งยืนของอมตะ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน

บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรเติบโตของธุรกิจ 

กำรสร้ำงควำมยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ

การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
กำรบริหำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม  
กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
กำรใช้ทรัพยำกรน�้ำอย่ำงรู้คุณค่ำ
กำรบริหำรจัดกำรมูลฝอยและขยะอุตสำหกรรม
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

การสร้างคุณค่าสู่สังคม
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
สิทธิมนุษยชน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
กำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำชุมชนและสังคม

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2563

GRI Content Index
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114
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128
133
137

158

168

ช่องทางการติดต่อ 
(Disclosure 102-53)

หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม มีข้อสงสัย 
หรือข้อแนะน�ำใด ๆ สำมำรถติดต่อได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) 
2126 อำคำรกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร 10310 ประเทศไทย
โทร.: +66 2792 0000  
อีเมล: sustainability@amata.com

การรับรองการรายงาน 
เนื้อหำหลัก และข้อมูลส�ำคัญในรำยงำนฉบับนี้ 

ได้ถกูทบทวนและตรวจสอบโดยผูบ้รหิำรระดบัสงูของ

แต่ละฝ่ำย และบรษัิทย่อย (Disclosure 102-32) เพือ่ให้ 

ควำมเช่ือมั่นว่ำเนื้อหำท่ีรำยงำนนั้นมีควำมถูกต้อง 

สอดคล้องกับประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน และ 

ตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ อย่ำงไรกด็ ีบรษัิทฯ 

มไิด้ใช้กำรตรวจรบัรองรำยงำนโดยหน่วยงำนภำยนอก 

แต่มกีำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูลผลกำรด�ำเนนิงำน

ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกหน่วยงำนเอกชนที่ได้รับกำรขึ้น

ทะเบียนกับหน่วยงำนรำชกำร เพ่ือควำมน่ำเชื่อถือ 

ถูกต้อง และโปร่ง



“ปี 2563 นับว่าเป็นปีแห่งความท้าทายของ
ประชาคมโลก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของ 
ทุกคน มรีายงานยืนยนัผู้ติดเชือ้จากองค์กรอนามัยโลก 
(WHO) รวมกว่าหน่ึงร้อยล้านคน และมีผู้เสียชวีติกว่า
สองล้านคน เม่ือส้ินปี 2563 และสืบเน่ืองมาถงึผลกระทบ 
ทางด้านเศรษฐกจิทีภ่าพรวมมีการชะลอตวัลงท่ัวโลก 
นับว่าเป็นช่วงเวลาท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการ
ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครัง้น้ีไปด้วยกัน ท�าให้อมตะ
ตระหนกัว่าพนัธสัญญาในการสร้างเมืองสมบูรณ์แบบ
ท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียแบบ “ALL WIN” 
น้ันส�าคญักว่าทุกครัง้ทีผ่่านมา”



สารจากประธานกรรมการ (Disclosure 102-14) 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนำเมืองอัจฉริยะท่ีสมบูรณ์แบบ 

เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกับกำรรักษำสมดุลระหว่ำง

อุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส

และกำรเข้ำถึงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยกำรน�ำแนวทำงกำรพัฒนำ 

อย่ำงยั่งยืนมำบูรณำกำรเข้ำกับแผนพัฒนำธุรกิจของบริษัทฯ ผนวกกับ

นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเพิม่ประสทิธภิำพของกำรด�ำเนินงำน ลดผลกระทบ 

ทำงสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่กำรเป็นเมืองคำร์บอนต�่ำในปี 2583 ตำมแนวคิด  

SAVE EARTH, SAFE US เพ่ือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีทวีควำมรุนแรงข้ึนทุกขณะ 

และสนบัสนนุเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงย่ังยืนของสหประชำชำต ิ(UN SDGs)  

อีกทำงหนึ่ง  นอกจำกนี้ อมตะยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญำ 

ALL WIN อย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงคุณค่ำที่ย่ังยืนท้ังทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม ในระดับชุมชน ประเทศ และโลก ซึ่งนับเป็นภำรกิจหลัก

ที่สรำ้งควำมภำคภูมิใจให้กับอมตะเสมอมำ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นครั้งแรก 

จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,067,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 

1,150,000,000 บำทโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ�ำนวน 83,000,000 หุ้น  

ในมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

(Right Offering) ซ่ึงบรษัิทฯ ได้รบัเงนิจำกกำรขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนดงักล่ำว 

เป็นเงินท้ังสิ้น 979,400,000 บำท โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง 

ผูถ้อืหุ้นอย่ำงมนียัส�ำคญั ในกำรน้ี บรษัิทฯ จะน�ำเงนิจำกกำรเพ่ิมทุนมำใช้ใน

กำรลงทุนพัฒนำโครงกำรเมืองอัจฉรยิะ ย่ำงกุง้ อมตะ สมำร์ท แอนด์ อโีค ซิตี้  

ระยะที่ 1 ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพพมำ่ ตำมแผนธุรกิจที่ได้ก�ำหนดไว้ 

ส่วนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยท่ีบริษัทฯ ตั้งเป้ำหมำยสู่

กำรเป็นเมืองคำร์บอนต�่ำ (Low Carbon City) ภำยในปี 2583 นั้น บริษัทฯ 

ได้ด�ำเนินโครงกำร Smart Energy และ Smart Environment อย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ท่ีเป็นสำเหตุหลักของสภำวะกำร

เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ และยังส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบ

กำรโรงงำนอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรมให้ตระหนักและมีส่วนร่วมใน

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกด้วย ในปี 2563 ที่ผำ่นมำบริษัทฯ ร่วมกับ 

พันธมิตรทำงธุรกิจในกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์บน 

ทุ่นลอยน�้ำ (Floating Solar Power Generation System) ในอำ่งเก็บน�้ำ

ภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสง

อำทิตย์ และกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของเสียอย่ำงมี

ประสิทธิภำพภำยในนิคมอุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิ่มกำร

รีไซเคิลขยะมูลฝอย และลดกำรน�ำไปก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ที่เป็นแหล่งผลิต

ก๊ำซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม

กำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 ในปี 2563 สง่ผลกระทบต่อรำยได้ 

ของบริษัทฯ จำกกำรชะลอกำรตัดสินใจในกำรลงทุนของผู้ประกอบกำร

ท้ังไทยและต่ำงประเทศ ท่ีไม่มั่นใจในสภำพเศรษฐกิจ หลังจำกกำรแพร่

ระบำดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุทำนท่ัวโลก รวมถงึ 

มำตรกำรจ�ำกัดกำรเดินทำงเข้ำออกของแต่ละประเทศ ท�ำให้เกิดกำรชะลอ

วิกรม กรมดิษฐ์
ประธำนกรรมกำร 

และรักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร

กำรเดินทำงในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ นอกจำกนี้ รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและ

บริกำรลดลง เนื่องจำกโรงงำนผู้ประกอบกำรภำยในนิคมอุตสำหกรรมของ

อมตะได้ลดก�ำลังผลิตลงในช่วงเวลำดังกล่ำว  บริษัทฯ จึงได้มีกำรประเมิน

ควำมเสี่ยงทำงธุรกิจจำกกำรแพร่ระบำดของโรคอุบัติใหม่และก�ำหนด

มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรเพื่อรับมือกับผลกระทบ 

ในอนำคตจำกควำมปกติใหม่ (New Normal) ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องในห้วงเวลำวิกฤตนี้ โดยก�ำหนดมำตรกำรตอบสนองและบริหำร

จัดกำรเพื่อควบคุมสถำนกำรณ์อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิด

ควำมต่อเนือ่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และรกัษำควำมเช่ือม่ันของผูมี้ส่วนได้เสยี

ท่ีมีต่อบริษัทฯ รวมถึงให้กำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีเพื่อรับมือต่อกำร

แพร่ระบำด และจดักำรกบัผลกระทบท่ีเกดิข้ึนกบัผูมี้ส่วนได้เสยี โดยบรษัิทฯ  

ให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลพนกังำนให้ปลอดภยัและลดควำมเสีย่งในกำรตดิเช้ือ 

เป็นอันดับแรก และได้ออกมำตรกำรเพื่อช่วยเหลือลูกค้ำภำยในนิคม

อุตสำหกรรมอมตะท้ังในด้ำนสุขอนำมัยและด้ำนกำรเงิน นอกจำกนี้  

กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน มีผลกระทบต่อเนื่องต่อ

สภำพเศรษฐกจิของชุมชนโดยรอบ เนือ่งจำกแรงงำนท้องถิน่บำงส่วนได้รบั 

ผลกระทบ เช่น ต้องหยุดงำน หรือถูกเลิกจำ้ง ท�ำให้ขำดรำยได้ในช่วงเวลำ

ดงักล่ำว บรษัิทฯ จงึได้จดัท�ำ “โครงกำร AMATA Give First” และ “โครงกำร 

ตู้ปันสุข หนึ่งอ่ิมนี้เพื่อเธอ” เพื่อบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนแบบ 

เร่งด่วน และสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี 

ได้อย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพด้วย

ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินงำนและควำมทุ่มเทของผู้บริหำรและ

พนกังำนทุกระดบั รวมถงึควำมร่วมมือและกำรสนบัสนนุจำกผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ทุกกลุ่ม ท�ำให้บริษัทฯ มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมกลยุทธ์หลักในกำร

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมยั่งยืนจนเป็นท่ีประจักษ์ และได้รับคัดเลือกให้อยู่

ในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment; THSI 2020)  

เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนี้ 

นิคมอุตสำหกรรมท้ังสองแห่งของอมตะในประเทศไทยได้รับกำรรับรอง

กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence: E2 ในปีนี้ 

และยังได้รบัรำงวลันคิมอุตสำหกรรมเชงินเิวศ 4.0 ด้ำนระบบกำรจดักำรน�ำ้ 

อัจฉริยะอีกด้วย 

สุดท้ำยนี้ ในนำมของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน 

ผมขอขอบคุณทุกคนท่ีเช่ือมั่นและให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทฯ  

ให้เตบิโตได้อย่ำงมัน่คง บรษัิทฯ จะยงัคงมุ่งมัน่ในกำรด�ำเนนิธุรกจิด้วยหลกั

ปรัชญำ “ALL WIN” เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงควำมยั่งยืน 

ในทุกภำคส่วนสืบไป

7บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  

1. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ 

“หุ้นยั่งยืน” ประจ�าปี 2563
(Thailand Sustainability  
Investment; THSI 2020)

ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 3  

จำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2. ผลประเมินการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี อยู่ในระดับ 5 ดาว
(ดเีลศิ) (Excellence CG Scoring)

โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำร
บรษัิทไทย (IOD)

6. รางวัลรับรองการเป็น  

นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 

 “Smart Eco 4.0”  

ด้าน Smart Water
ในพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง จำกกำรนคิมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย

4. ได้รับรางวัล ASEAN  

Asset Class Publicly  

Listed Companies 
เนือ่งจำกมีคะแนนสงูตัง้แต่ 97.50  
คะแนนข้ึนไป จำกกำรประเมิน 
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี 
ของบรษัิทจดทะเบียนในอำเซียน  
(ASEAN CG Scorecard) ส�ำหรบัปี 2562 

3. ได้รับการรับรอง 

เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ของภาคเอกชนไทย (CAC) 
เมือ่วันท่ี 30 กนัยำยน 2563

7. รางวัลรับรองการเป็น  

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ระดับ Eco-Excellence : E2 

(อมตะซิตี้ ชลบุรี)
ในพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 
ชลบุร ีจำกกำรนคิมอุตสำหกรรม 
แห่งประเทศไทย

10. รางวัลเกียรติคุณ  

การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 

ประจ�าปี 2563 (Sustainable  

Disclosure Award)

จำกสถำบันไทยพัฒน์

11. ได้รับการประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2563 คะแนนเต็ม 100 

เป็นปีท่ี 3 ตดิต่อกนั โดยสมำคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทย

9. รางวัลองค์กรแบบอย่าง 

การด�าเนินการลดอุบัติเหตุ 

เพือ่ขับเคลือ่นนคิมอุตสำหกรรมอมตะ

ซิตี ้ชลบุร ีเป็นต้นแบบด้ำนกำร 

ลดอุบัตเิหตเุพือ่ควำมปลอดภยั 

ทำงถนน จำกส�ำนกังำนกองทุน

สนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ (สสส.) 

และสนบัสนนุกำรป้องกนัอบัุตเิหตุ

จรำจร (สอจร.)

5. รางวัลรับรองการเป็น  

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ระดับ Eco-Excellence : E2 

(อมตะซิตี้ ระยอง)
ในพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง จำกกำรนคิมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย

8. ประกาศนียบัตร 

การขึ้นทะเบียนเครื่องหมาย 

Carbon Footprint 
ในฐำนะองค์กรท่ีมีกำรบรหิำรจดักำร
และลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 
จำกองค์กำรบรหิำรกำรจดักำร 
ก๊ำซเรอืนกระจก (องค์กำรมหำชน)

รายงานความยั่งยืน 25638



รวมพลังฝ่าวิกฤต COVID-19
พันธสัญญาในการสร้างเมืองสมบูรณ์แบบท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียแบบ 
“ALL WIN” นั้นส�าคัญกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

นบัต้ังแต่เดอืนมนีาคม 2563 ทีก่ารระบาดของโรค COVID-19 
กลายเป็นการระบาดใหญ่ระดบัโลก (Pandemic) ทีส่ร้างผลกระทบ 
รุนแรงและกว้างขวางต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
ท�าให้เกิดความท้าทายอย่างมากในการบริหารจัดการเพื่อรับมือ 
กับการระบาดในครั้งนี้ ทั้งในด้านการสาธารณสุขเพื่อควบคุม
การระบาดของโรค การจัดการของเสียและขยะจากอุปกรณ์
ป้องกันโรคต่างๆ รวมถึงความท้าทายในภาคธุรกิจที่ ได้รับ 
ผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ 
ของประเทศ จากวิกฤตการณ์ทีเ่กิดขึน้นีท้�าให้บรษิทัฯ ได้มองเหน็ว่า 
พันธสัญญาของบริษัทฯ ที่จะมุ ่งสร้างเมืองสมบูรณ์แบบที่จะ 
สร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแบบ “ALL WIN” 
นั้นมีความส�าคัญกว่าทุกครั้ง เนื่องจากการพัฒนาธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งในประเทศไทย เก่ียวข้องกับผู้คน 
เป็นจ�านวนมาก และเป็นฐานส�าคัญทีข่บัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรม
การผลิตในประเทศ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตในคร้ังนี้  
เพ่ือให้ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกคนมีความปลอดภัย และสามารถ 
ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

การตอบสนองของบริษัทฯ
กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 

(Emerging Risk) ของบริษัทฯ ในกำรก�ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยงนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนกำรบริหำรจัดกำร 

ในภำวะวิกฤต: COVID-19 (Crisis Management Team: COVID-19) ข้ึน 

เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนโรคระบำดอุบัติใหม่ท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�ำคัญ รวมถึงกำรก�ำหนดมำตรกำร 

ระยะสั้นและระยะยำวต่ำงๆ เพ่ือป้องกัน ดูแล และบรรเทำผลกระทบ 

ท่ีอำจจะเกิดข้ึน และท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยงำนภำครัฐ เช่น  

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนสำธำรณสุข 

ประจ�ำจังหวัด โดยมีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

1. ไม่มีพนักงำนในส�ำนักงำนที่เจ็บป่วยด้วยโรค COVID-19

2. ธุรกิจไม่หยุดชะงักและไม่เกิดควำมเสียหำยต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ  

กำรดูแลและบริกำรลูกค้ำ

3. ป้องกันกำรระบำดในพื้นท่ีนิคมอุตสำหกรรมของอมตะและพ้ืนท่ี

ชุมชนที่มีเชื่อมต่อกับนิคมอุตสำหกรรมในรัศมี 5 กิโลเมตร

4. บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และก�ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกันและ 

ลดผลกระทบท่ีเกดิข้ึนอย่ำงเป็นระบบ รวดเรว็ มีประสทิธิภำพ และ

ถูกต้องตำมหลักกำรควบคุมโรค

5. ดูแลและให้ควำมช่วยเหลือพนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ด้ำนสุขภำพและเศรษฐกิจ ในทุกพื้นที่กำรด�ำเนินงำนของอมตะ

มำตรกำรระยะสั้นเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

ของโรค COVID-19 ในปีที่ผำ่นมำของบริษัทฯ มีดังนี้

• ก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัตนเองส�ำหรบัพนกังำน เช่น กำรให้ควำมรู้

เกีย่วกบัโรคและกำรป้องกนัตนเอง และสนบัสนนุสวสัดกิำรท่ีจ�ำเป็น 

เช่น ประกันภัยโคโรนำไวรัส เป็นต้น

• ปรบัเปลีย่นกำรท�ำงำนของพนกังำนเพือ่ให้เหมำะสมกบักำรควบคมุ

และป้องกันกำรระบำดของโรคและมำตรกำรป้องกันของภำครัฐ 

เช่น กำรจัดให้มีกำรท�ำงำนจำกท่ีบ้ำน กำรสนับสนุนอุปกรณ ์

ในกำรท�ำงำนจำกท่ีบ้ำน เพ่ือให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภำพ

• ควบคมุดแูลสขุภำวะและควำมสะอำดของพืน้ท่ีในส�ำนกังำนทุกแห่ง 

ของบริษัทฯ เช่น กำรตรวจคัดกรองพนักงำนและผู้มำติดต่อ 

อย่ำงเข้มข้น กำรก�ำหนดพื้นท่ีเฉพำะพนักงำนและผู้มำติดต่อ  

กำรดแูลผูเ้ช่ำอำคำร เพือ่ลดควำมเสีย่งของกำรตดิเช้ือในส�ำนกังำน

• ควบคุมดูแลสุขภำวะและควำมสะอำดของพื้นท่ีด�ำเนินงำน  

(Operation site) ของบรษัิทฯ เช่น โรงบ�ำบัดน�ำ้เสยี โรงคดัแยกขยะ 

ก�ำหนดให้มีมำตรกำรคัดกรองผู้รับเหมำที่ด�ำเนินงำนในพื้นที่

• บริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในพื้นท่ีส่วนกลำง กำรเฝ้ำระวัง

จุดเสี่ยงผ่ำนระบบ CCTV 

• บริหำรจัดกำรข้อมูล สรุป และรวบรวมค�ำสั่งหรือประกำศจำกทำง

ภำครัฐเพื่อสื่อสำรให้กับพนักงำน และลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ

• ให้ควำมรู้ในกำรจัดกำรของเสียจำกกำรป้องกันโรคระบำด เช่น  

วธิกีำรท้ิงหน้ำกำกอนำมยั กำรก�ำจดัหน้ำกำกอนำมยัและของเสยีอ่ืนๆ 

อย่ำงถูกวิธี

9บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



เนื่องจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำธำรณสุขคำดว่ำ กำรระบำดของโรค 

COVID-19 จะยังคงมอียู่อย่ำงต่อเนือ่งไปอีกระยะหนึง่ ซ่ึงไม่สำมำรถประเมิน

ได้วำ่จะสิ้นสุดเมื่อใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดมำตรกำรระยะยำว

เพือ่ตอบสนองต่อวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ดงันี้

• ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ 

เช่น ระบบกำรบันทึกเวลำท�ำงำน หรือกำรประเมินควำมก้ำวหนำ้ 

ของกำรปฏิบัติงำน ในกรณีท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำน 

เป็นท�ำงำนจำกที่บำ้นในระยะยำว

• ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรท�ำงำน

ของพนักงำนในรูปแบบใหม่ 

• กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์โลกและประเทศ 

ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรม 

อย่ำงใกล้ชิด เพื่อประเมินควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจของอมตะ 

และก�ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมต่อไป

• กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจกับคู ่ค้ำต่ำงประเทศ  

เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อยำ่งต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน
ในปี 2563 บรษัิทฯ ไม่พบพนกังำนท่ีท�ำงำนในส�ำนกังำนท่ีเจบ็ป่วย

ด้วยโรค COVID-19 อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ยังคงใช้มำตรกำรคัดกรอง 

อย่ำงเข้มข้น รวมถงึมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัต่ำง ๆ  เช่น กำรท�ำงำนงำน 

ท่ีบ้ำนเพื่อลดควำมแออัด มำตรกำรกำรเว้นระยะห่ำง (Physical  

distancing) และกำรสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (หนำ้กำกอนำมัย 

แอลกอฮอล์ลำ้งมือ ฯลฯ) ให้กับพนักงำนทุกคนอยำ่งเพียงพอ

ในขณะท่ีผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำกกำร

แพร่ระบำดของโรค COVID-19 โดยพบว่ำรำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจ

นิคมอุตสำหกรรมในไตรมำสท่ี 3 ลดลงถึงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับ 

ระยะเวลำเดียวกันในปี 2562 โดยรำยได้จำกกำรขำยที่ดิน (Land sales) 

ลดลงร้อยละ 58 เนื่องมำจำกกำรชะลอกำรตัดสินใจในกำรลงทุน 

ของผูป้ระกอบกำรท้ังไทยและต่ำงประเทศ ท่ีไม่ม่ันใจในสภำพเศรษฐกจิ 

หลงัจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุทำน

ท่ัวโลก (global supply chain) รวมถงึมำตรกำรในกำรเดนิทำงเข้ำประเทศ

ของนกัลงทุนท่ีต้องกกัตวัเพือ่เฝ้ำระวงัและสงัเกตอุำกำร (State Quarantine) 

จ�ำนวน 14 วนั ท�ำให้เกดิกำรชะลอกำรเดนิทำงในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ และรำยได้

จำกสำธำรณูปโภคและบริกำร (Utilities & Services) ลดลงร้อยละ 5  

เนื่องจำกมีกำรลดก�ำลังกำรผลิตของโรงงำนผู้ประกอบกำรภำยในนิคม

อุตสำหกรรมของอมตะลงในช่วงเวลำดังกลำ่ว

กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลโดยตรงต่อสุขภำพ 

และควำมปลอดภยั ของผูมี้ส่วนได้เสยีส�ำคญัของบรษัิทฯ ดงันัน้กำรตอบสนอง 

และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงรวดเร็วและและมีประสิทธิภำพย่อมส่ง

ผลต่อควำมต่อเนื่องของธุรกิจ และควำมเช่ือม่ันของผู้มีส่วนได้เสีย 

ต่อบรษัิทฯ ซ่ึงบรษัิทฯ ได้มีกำรด�ำเนนิกำรเพ่ือรบัมือต่อกำรแพร่ระบำด 

ของโรค COVID-19 ในผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มตำ่งๆ ดังนี้

การดูแลพนักงาน 
พนักงำนนับว่ำเป็นฟันเฟืองส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจให ้

ประสบควำมส�ำเรจ็ และเป็นก�ำลงัส�ำคัญในกำรขับเคลือ่นธรุกจิของบรษัิทฯ 

อย่ำงย่ังยืน กำรดูแลพนักงำนให้มีควำมปลอดภัยและลดควำมเสี่ยง 

ในกำรตดิเช้ือในช่วงของกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เป็นเรือ่งท่ี

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับแรก และได้ด�ำเนินกำรเพื่อสนับสนุน

สุขภำพและควำมปลอดภัยให้กับพนักงำน ดังนี้

 กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี: บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบ 

กำรท�ำงำนของพนกังำนอย่ำงรวดเรว็ โดยน�ำเทคโนโลยีท่ีมีประสทิธภิำพ

มำใช้ในกำรท�ำงำนของพนักงำน ได้แก่ Microsoft Team และ ZOOM 

ในปีท่ีผ่ำนมำบรษัิทฯ ได้มีกำรใช้ระบบออนไลน์ในกำรประชมุ กำรอบรม 

เชิงปฏิบัติกำรผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรประชุมลูกค้ำ ซ่ึงพบว่ำ  

กำรท�ำงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรืน่ ลดเวลำในกำรประชุม ลดกำรเข้ำมำ 

ยังส�ำนักงำน และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่พนักงำนและลูกค้ำ

ควำมปลอดภัยและสวัสดิกำรพนักงำน: บริษัทฯ สนับสนุน 

ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หนำ้กำกอนำมัย เจลลำ้งมือ ถุงมือ ฯลฯ 

ให้กบัพนกังำนอย่ำงเพยีงพอ รวมถงึได้จดัสรรพืน้ท่ีเพือ่รองรบักำรกกัตวั

เพื่อเฝ้ำระวังอำกำร (Local Quarantine) ตำมค�ำแนะน�ำของหน่วยงำน

สำธำรณสขุส�ำหรบัพนกังำนท่ีไม่สำมำรถกกัตวัท่ีบ้ำนได้หำกมีควำมเสีย่งสงู

ในกำรติดเช้ือ สนับสนุนประกันภัยไวรัสโคโรนำให้กับพนักงำนทุกคน  

ทั้งพนักงำนประจ�ำและพนักงำนสัญญำจ้ำง

กำรสื่อสำร: บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรจัดประชุมพนักงำนผ่ำนระบบ

ออนไลน์อย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่สือ่สำรมำตรกำรป้องกนัท่ีส�ำคญั กำรให้ควำมรู ้

เกีย่วกบัโรคและกำรป้องกนัตนเองโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญ รวมถงึกำรประชุม 

ผู้บริหำรระดับสูงพบพนักงำนเป็นประจ�ำทุกไตรมำส

กำรปฏบัิตติำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคบั: บรษัิทฯ ได้ก�ำหนด

มำตรกำรทำงสุขภำพและควำมปลอดภัย และติดตำมควบคุมดูแล

พนกังำนให้มีกำรปฏบัิตอิย่ำงเคร่งครดั โดยมีกำรรำยงำนผลต่อคณะผู้บรหิำร 

และคณะกรรมกำรบริษัทให้ทรำบเป็นระยะ

รายงานความยั่งยืน 256310



การดูแลลูกค้า 
บรษิทัฯ ไดม้กีำรด�ำเนินงำนเพือ่ดแูลลกูคำ้ระหว่ำงกำรแพรร่ะบำด

ของโรค COVID-19 ดังนี้

ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร: บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท�ำงำนดำ้นกำรสื่อสำร 
เพือ่บรหิำรจดักำรข้อมลูและสือ่สำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ไปยงัลกูค้ำ เช่น 
อีเมล โทรศพัท์ Social Media และ Line Official @AmataCityChonburi & 
@AmataCityRayong นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ค�ำปรึกษำลูกค้ำ 
ถึงกำรปฏิบัติตำมระเบียบต่ำงๆ ของภำครัฐท่ีถูกประกำศใช้ในช่วง 
กำรแพร่ระบำด เช่น กำรปฏิบัติตำม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน หรือกำรปฏิบัติ 
ตำมระเบียบในช่วงประกำศ Curfew หำกลูกค้ำมีควำมจ�ำเป็น 
ต้องปฏิบัติงำนในช่วงเวลำดังกล่ำว เป็นต้น

ด้ำนผลติภณัฑ์และบรกิำร: บรษัิทฯ ได้พฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำรใหม่ 
โดย บริษัท อมตะ ฟำซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ำกัด ในช่วงกำรแพร่ระบำด 
ของโรค COVID-19 เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำผูป้ระกอบกำร 
ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง ในกำรเพ่ิมควำมปลอดภัย 
ในพื้นที่ท�ำงำนด้วยกำรท�ำควำมสะอำด และฉีดพ่นฆ่ำเชื้อด้วยสำรเคมี 
ท่ีได ้มำตรฐำน และสร้ำงควำมม่ันใจให้กับพนักงำนของลูกค้ำ 
ในกำรท�ำงำนในสถำนที่ที่ปลอดภัย

มำตรกำรช่วยเหลอืลกูค้ำ: บรษัิทฯ ได้มมีำตรกำรส�ำหรบัช่วยเหลอื
ลูกค้ำภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ดังนี้ ให้บริกำรฉีดพ่นฆ่ำเชื้อโรค
กับลูกค้ำเช่ำส�ำนักงำนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 1 ครั้ง ลดค่ำเช่ำ 10-20% 
เป็นเวลำ 3 เดือน ชะลอกำรปรับข้ึนค่ำบ�ำรุงรักษำส่วนกลำงเป็นเวลำ  
6 เดือน และเพิ่มเครดิตในกำรช�ำระคำ่บริกำร และพิจำรณำผ่อนช�ำระ
ค่ำบริกำร (พิจำรณำเป็นรำยกรณี)

จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ ในปี 2563 มีพนักงำนที่ท�ำงำนในนิคม
อุตสำหกรรมอมตะท่ีติดเช้ือ COVID-19 จ�ำนวน 1 คน ซ่ึงบริษัทฯ  
ได้ให้บรหิำรฉีดพ่นฆ่ำเชือ้โรคภำยในพืน้ท่ีโรงงำน และร่วมมอืกบักำรนคิม 
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสำธำรณสุขจังหวัดเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
ลูกค้ำในกำรป้องกัน ตรวจคัดกรอง และควบคุมพื้นท่ีเพื่อป้องกัน 
กำรแพร่ระบำด แม้ว่ำ จะไม่มีโรงงำนใดในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ 
ท้ังสองแห่งท่ีปิดตัวลงจำกปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจเกิดข้ึน แต่กำร 
แพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของลกูค้ำไม่น้อย โดยเฉพำะกำรจ้ำงงำน จำกกำรส�ำรวจจ�ำนวนพนกังำน
ท่ีท�ำงำนในนคิมอุตสำหกรรมอมตะท้ังสองแห่งพบว่ำ มีจ�ำนวนพนกังำน

ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 12.9 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2563)

การดูแลชุมชนและสังคม 
กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท่ีเกดิข้ึน มผีลกระทบต่อเนือ่ง

ต่อสภำพเศรษฐกจิของชมุชนโดยรอบ เนือ่งจำกแรงงำนท้องถิน่บำงส่วน
ได้รับผลกระทบ เช่น ต้องหยุดงำน หรือถูกเลิกจำ้ง ท�ำให้ขำดรำยได้ 
ในช่วงเวลำดงักล่ำว บรษัิทฯ จงึได้จดัท�ำ “โครงกำร AMATA Give First” 
และ “โครงกำร ตู้ปันสุข หนึ่งอ่ิมนี้เพ่ือเธอ” เพ่ือบรรเทำผลกระทบ 
ท่ีเกดิข้ึนในชมุชนแบบเร่งด่วน ด้วยกำรมอบถงุยังชีพซ่ึงประกอบไปด้วย
ขำ้วสำร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ ยำสำมัญประจ�ำบำ้น และอำหำรแห้งให้กับ 
กลุ ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับผลกระทบ ด้วยกำรแจกถุงยังชีพโดยตรง 
ให้กับแรงงำนที่ตกงำน และประชำชนที่มีรำยได้น้อย ผู้พิกำรในชุมชน 
หรือผู้ป่วยติดเตียง และกำรตั้งตู้ปันสุขให้กับประชำชนที่ขำดแคลน 

จำกกจิกรรมท่ีผ่ำนมำ บรษัิทฯ ได้สนบัสนนุสนิค้ำจำกชมุชนใกล้เคยีง 
เพือ่น�ำมำจดัเป็นถงุยงัชีพจ�ำนวนรวมท้ังสิน้ 9,629 ถงุ มูลค่ำ 1,237,946 บำท 
โดยแบ่งเป็นสนับสนุนเป็นถุงยังชีพจ�ำนวน 4,229 ถุง และตู้ปันสุข 
จ�ำนวน 5,400 ชุด โดยมีแรงงำนตกงำนท่ีได้รับประโยชน์รวมท้ังสิ้น  
360 คน ประชำชนที่มีรำยได้น้อย และผู้พิกำรจ�ำนวน 9,269 คน

บรษัิทฯ ได้สนบัสนนุบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้สำมำรถปฏบัิตหิน้ำท่ี 
ได้อย่ำงปลอดภัย เนื่องจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์เป็นบุคคลส�ำคัญ 
ในกำรรบัมอื และดแูลผูป่้วยจำกกำรติดเช้ือโดยตรง โดยในช่วงท่ีผ่ำนมำ 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ำกำกอนำมัย  
Face Shield และ แอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือ ให้กับหน่วยงำนทำงด้ำน
สำธำรณสุขจ�ำนวน 36 แห่ง มูลคำ่ 415,000 บำท นอกจำกนี้บริษัทฯ 
ยังได้ประสำนควำมร่วมมือลูกค้ำผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรม
อมตะ จ�ำนวน 19 รำย เพื่อร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

ให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์อีกด้วย

การดูแลคู่ค้าและผู้รับเหมา 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับคู ่ค ้ำและผู ้รับเหมำท่ีขำยสินค้ำ 

และบริกำรให้กับบริษัทฯ และมีกำรปฏิบัติงำนในพื้นท่ีด�ำเนินธุรกิจ 
ของบรษัิทฯ และมีกำรปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงพนกังำนของบรษัิทฯ โดยตรง 
ซ่ึงมีควำมเสีย่งในกำรแพร่เช้ือให้กบัพนกังำนของบรษัิทฯ หรอืควำมเสีย่ง 
ท่ีพนักงำนของคู่ค้ำและผู้รับเหมำท่ีติดเช้ือ อำจจะส่งผลให้คู่ค้ำและ 
ผู้รับเหมำต้องหยุดกำรท�ำงำน ไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ตำมเวลำ 
ทีก่�ำหนด ท�ำให้กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ หยดุชะงกัหรอืไม่เป็นไปตำม 
แผนที่ก�ำหนดไว้ เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ได้ 

บริษัทฯ ได้ใช้มำตรกำรป้องกัน และก�ำกับดูแลพนักงำนของคู่ค้ำ 
และผู้รับเหมำเช่นเดียวกับมำตรกำรของพนักงำนของบริษัทฯ เพ่ือลด
ควำมเสี่ยงในกำรแพร่เช้ือ เช่น มำตรกำรคัดกรองก่อนเริ่มปฏิบัติงำน
ในแต่ละวัน มำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing)  
และมำตรกำรป้องกันตนเอง (กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ  
กำรดูแลสุขอนำมัยส่วนตัว ฯลฯ) เป็นต้น และควบคุมดูแลให้คู่ค้ำ 
และผู้รับเหมำปฏิบัติตำมมำตรกำรที่วำงไว้อย่ำงเคร่งครัด

ในปี 2563 ไม่พบพนักงำนของคู ่ค ้ำและผู ้รับเหมำติดเช้ือ 
COVID-19 และมำตรกำรในกำรป้องกันและดูแลกำรปฏิบัติงำน 
ในพื้นที่ ไม่กระทบต่อกำรส่งมอบสินค้ำ สำธำรณูปโภค และกำรบริกำร
ต่อลูกค้ำแต่อย่ำงใด
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บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) (Disclosure 102-1) เป็นหนึ่งในบริษทัผู้พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมชั้นน�ำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น 
เมือ่วันที ่6 มีนำคม พ.ศ. 2532 และจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 บริษทัฯ ประกอบกิจกำรด้ำนนคิมอตุสำหกรรม 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยำ่งครบวงจร (Disclosure 102-2) ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมมำตรฐำนสำกลที่ยึดมั่นในกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงเข้มงวดเท่ำนั้น แต่ยังมุ่งม่ันท่ีจะสร้ำง “เมืองท่ีสมบูรณ์แบบ” เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำนท่ีท�ำงำนในนิคมอุตสำหกรรม  
และคนในชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ เพื่อให้พวกเขำเหล่ำนั้นสำมำรถท�ำงำน และใช้ชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจนิคมอุตสำหกรรมและร่วมลงทุนพัฒนำที่ดินและอสังหำริมทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและตำ่งประเทศ เป็นที่ตั้ง
ของโรงงำนผู้ผลิตชั้นน�ำจำกทั่วโลกที่สรำ้งมูลคำ่กำรผลิตโดยรวมกวำ่ 1.9 ล้ำนล้ำนบำทต่อปี

จ�านวนพนักงานในโรงงานทุกนิคม 

305,754 คน

โรงงานและผู้เช่า

1,379 ราย จากกว่า 30 ประเทศ 

ขนาดพื้นที่รวม  

105.26 ตารางกิโลเมตร 

ส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 (Disclosure 102-3) 

ส�านักงานสาขา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 700 ถนนบางนาตราด 
กม.57 อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวนพนักงานทั้งหมด
รวมทุกประเภท 269 คน (Disclosure102-7) 

3. อมตะซิตี้ เบียนหัว 

พื้นที่: 7 ตร.กม.

จ�านวนโรงงานและผู้เช่า: 194 ราย

จ�านวนพนักงานในนิคม: 49,854 คน

ตั้งอยู่บนท�ำเลที่มีศักยภำพสูงบนถนนไฮเวย์หมำยเลข 1  

เชื่อมระหวำ่งเวียดนำมเหนือและเวียดนำมใต้  

หำ่งจำก สนำมบินโฮจิมินห์ 35 กม. ท่ำเรือคัทไล 33 กม.  

และ ท่ำเรือคำยแม็บ 50 กม.

1. อมตะซิตี้ ชลบุรี

พื้นที่: 43.30 ตร.กม.

จ�านวนโรงงานและผู้เช่า: 770 ราย

จ�านวนพนักงานในนิคม: 181,879 คน

ตั้งอยู่ที่ใจกลำงของอีสเทิร์นซีบอร์ดที่เป็นศูนย์กลำง 

ของอุตสำหกรรมกำรผลิตในภูมิภำคตะวันออก  

หำ่งจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ 42 กม.  

ทำ่เรือน�้ำลึกแหลมฉบัง 46 กม. และกรุงเทพ 57 กม.

2. อมตะซิตี้ ระยอง
พื้นที่: 27.03 ตร.กม.

จ�านวนโรงงานและผู้เช่า: 415 ราย

จ�านวนพนักงานในนิคม: 74,021 คน

ตั้งอยู่บนท�ำเลที่ดีที่สุดส�ำหรับบริษัทที่ท�ำธุรกิจส่งออก  

หำ่งจำกท่ำเรือน�้ำลึกแหลมฉบัง 27 กม.  

สนำมบินสุวรรณภูมิ 99 กม. และ กรุงเทพ 114 กม.

9. ย่างกุ้ง อมตะ  

สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้

พื้นที่: 8.09 ตร.กม.

ตั้งอยู่ในภูมิภำคย่ำงกุ้ง บนท�ำเลที่มีศักยภำพสูง 

ที่ก�ำลังจะพัฒนำเป็นวงแหวนรอบนอกของภูมิภำคยำ่งกุ้ง 

เชื่อมต่อกับโครงสร้ำงพื้นฐำนและเครือข่ำย 

กำรคมนำคมขนส่งทั้งระบบรำงและระบบถนน  

อยู่ห่ำงจำกสนำมบินนำนำชำติย่ำงกุ้งเพียง 24 กิโลเมตร 

และห่ำงจำกชำยแดนประเทศไทย 386 กิโลเมตร

โครงการทั้งหมด 9 โครงการ 

4. อมตะซิตี้ ลองถั่น
พื้นที่: 4.10 ตร.กม. 

อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

7. อมตะ ทาวน์ชิป ลองถั่น

พื้นที่: 7.53 ตร.กม.

อยู่ระหว่างการพัฒนา

ตั้งอยู่ด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโฮจิมินห์  

ห่ำงจำกเบียนหัวประมำณ 20 กม. บนถนนทำงด่วน

ระหวำ่งลองถั่น-โซ่วเซย หำ่งจำก สนำมบินใหม่  

10 กม. เมืองโฮจิมินห์ 20 กม.

5. อมตะ เซอร์วิส ซิตี้ ลองถั่น 1
พื้นที่: 0.55 ตร.กม.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 สิงหำคม 2562

6. อมตะ เซอร์วิส ซิตี้ ลองถั่น 2
พื้นที่: 0.51 ตร.กม.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 สิงหำคม 2562

8. อมตะซิตี้ ฮาลอง 
พื้นที่ (เฟส 1): 7.14 ตร.กม. 

พื้นที่ทั้งหมด: 57.89  ตร.กม.

อยู่ระหว่างการพัฒนา

ตั้งอยู่บนท�ำเลที่มีศักยภำพสูงทำงตอนเหนือของ

เวียดนำม  

ใกล้กับทำ่เรือน�้ำลึก, สนำมบินนำนำชำติ และชำยแดน

ประเทศจีน
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ธุรกิจของบริษัทฯ ถูกพัฒนำข้ึนโดยยึดหลักนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนท่ีมุ่งเน้นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกับกำรอยู่ร่วมกัน 

อย่ำงมีควำมสุขระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบ จึงเกิดกำรพัฒนำธุรกิจขึ้นมำรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจของนักลงทุน และตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในพื้นที่ได้อยำ่งครบวงจร โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ   ต่ำง ๆ 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�า้ประปาเพื่อ

การใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

• โรงบ�าบัดน�า้เสีย

• เครือข่ายและสถานีควบคุม

ก๊าซธรรมชาติส�าหรับนิคม

อุตสาหกรรม 

• ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม

• โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง

• ธุรกิจพลังงานทางเลือก

• การจัดการขยะจากภาค

อุตสาหกรรม

• อาคารโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า 

• การขนส่งและกระจายสินค้า 

• การรักษาความปลอดภัย

• ระบบโทรคมนาคม 

• การบ�ารุงรักษาในส�านักงาน

และโรงงานอุตสาหกรรม

• โรงพยาบาล

• สถานศึกษา

• ที่พักอาศัย

• พาณิชยกรรม

• อมตะ เอเซีย

• อมตะ วีเอ็น

• อมตะ โกลบอล

• อมตะ เอ็นเนอจี

• อมตะ เอเซีย (เมียนมาร์)

ธุรกิจของเรา (Disclosure102-2, 102-6)
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สาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

AMATA Power Plant
5 blocks : 757MW

Power Substation of PEA 
3 Substations : 300 MW

Natural Gas Supply
2 OTS : 59,000  

cu.m./hour

Rental Factories
Ready Built Facilities  

up to 5,000 m2

Waste Water  
Treatment Plant

5 Plants : 70,500 m3

Water Supply & Sources
Total raw water supply :  

55.4 million m3

Fiber Optic Network
All area in AMATA  

City Chonburi
Data Center Park

High-Quality Infastructure 
Flood Protection

AMATA Mansion 
5-Floor, Condominium  

168 Unit

Satit Kaset Laboratory School
Grade 1-12

AMATA Vibharam Hospital
a 200-bed hospital with specialist 

services

AMATA Spring 
Country Club

18 hole world class 
golf club

Financial Street
9 Major Banks  

and leasing companies

AMATA Singapore  
International School 

Education Grade 1-6,  English Program
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ห่วงโซ่คุณค่า (Disclosure102-9)
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สมาชิกภาพ (Disclosure102-13)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อองค์กร สถานะ

1 Australian - Thai Chamber of Commerce สมำชิก

2 British Chamber of Commerce Thailand สมำชิก

3 German - Thai Chamber of Commerce สมำชิก

4 Korean - Thai Chamber of Commerce สมำชิก

5 Malaysian - Thai Chamber of Commerce สมำชิก

6 Singapore - Thai Chamber of Commerce สมำชิก

7 The American Chamber of Commerce in Thailand สมำชิก

8 Thai-Japanese Association สมำชิก

9 สมำคมนิคมอุตสำหกรรมไทยและพันธมิตร สมำชิก

10 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมำชิก

11 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำชิก

12 สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย สมำชิก

บริษัทย่อย

 ชื่อองค์กร สถานะ ประเทศ

1 สภำธุรกิจไทย-เวียดนำม (Thai-Vietnam Business Council) สมำชิก เวียดนำม

2 สมำคมมิตรภำพไทย-เวียดนำม (Thai-Vietnam Friendship Association) สมำชิก เวียดนำม

3 สมำคมนักธุรกิจไทยในเวียดนำม (Thai Business (Vietnam) Association) สมำชิก เวียดนำม
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ จากทุกภาคส่วนในองค์กร จึงก�าหนด 

ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความย่ังยืนให้เกิดข้ึนได้จริง  

บริษัทฯ เช่ือว่าการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีระบบ

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

จะน�ามาซึ่งความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโดยรวมต่อไป 

บริษัทฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีโครงสร้างการบริหารความยั่งยืนขององค์กร (Disclosure 102-19, 102-20) ภายใต้การก�ากับดูแล

โดยคณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (โครงสร้างองค์กร: ดูเพิ่มเติมในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2563) ดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ (AMATA Sustainable Development Committee) ประกอบไปด้วยผู้บริหาร

ระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่างๆ และคณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ (AMATA Sustainable Development Working Committee) 

ประกอบด้วยตวัแทนจากทุกฝ่ายในบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ภายใต้การก�ากบัดแูลและตดิตามงานโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพือ่ร่วมกนัขับเคลือ่น 

โครงการต่างๆ เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ 

การด�าเนินงานเพื่อความท่ีย่ังยืนภายในบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ครอบคลุมการด�าเนินงานทุกมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการติดตาม และพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

แนวโน้ม และทิศทางด้านความย่ังยืนของโลก ท่ีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนน�าความต้องการและความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาพิจารณาก�าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับมือหรือตอบสนองกับประเด็นส�าคัญ 

ด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของอมตะ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

คณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

ผู้จัดการ
มูลนิธิอมตะ

ผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที ่
การตลาด

ประธานเจ้าหน้าที ่
การเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่
การลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่
การบริหารกลาง

ประธานเจ้าหน้าที่
วิศวกรรม

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อย

คณะท�างานด้านก�ากับดูแลกิจการ
และพัฒนาธุรกิจ

คณะท�างานด้านชุมชน สังคม  
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

คณะท�างาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะท�างานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้ครอบคลุมด้าน เศรษฐกิจ สังคม  

ส่ิงแวดล้อม และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

• พิจารณาให้ค�าแนะน�าแนวทางการด�าเนินงานท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อประเด็นส�าคัญ 

ด้านความย่ังยืน ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

• ด�าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร

• ติดตามความก้าวหน้า และผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

• ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 

ต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการบริษัท

• ทบทวนและประเมินปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ด�าเนินการตามกระบวนการระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

• ริเริ่มโครงการ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ตอบสนองต่อประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนในทุกด้าน

• ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนความรู้ในเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

สู่พนักงานทั้งหมดในบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนการด�าเนินงานในทุกด้าน 

• ติดตามผลการด�าเนินงานและเก็บข้อมูลในโครงการต่างๆ 

• จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี
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หลักการและแนวคิดด้านความยั่งยืน 

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้เติบโต

ไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ 

ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ด้วยลักษณะของธุรกิจเมืองอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ท่ีต ้องใช ้ทรัพยากรมาก การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

จึงก่อให้เกิดผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่น 

การด�าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “ALL WIN” ท่ีให้ความส�าคัญกับ 

ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่มตลอดมา มุ ่งเน้นในการสร้างคุณค่าให้กับ 

ผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบาย มาตรฐานการจัดการ และแนวปฏิบัติ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมทางกระบวนการหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อลด

ผลกระทบเชิงลบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี สงัคม และสิง่แวดล้อม และสร้างคุณค่า

ที่สมดุลและยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักปรัชญา “ALL WIN” 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้เข้มแข็งและเกื้อหนุนการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 

บรษัิทฯ จงึได้ปลกูฝัง ค่านยิม พฤตกิรรม และทัศนคต ิผ่าน “AMATA DNA” 

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ ได้แก่ 

น่าเชื่อถือวางใจได้ (Dependable) พร้อมให้การตอบสนอง (Responsive) 

ลองคิดสิ่งใหม่ (Innovative) มองไกลไปข้างหน้า (Visionary) เต็มคุณค่า 

มปีระสทิธภิาพ (Efficient) เพือ่เป็นรากฐานในการน�าพาบรษัิทฯ ให้เตบิโต

อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้น�าหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating 

Shared Value) มาประยุกต์ใช้เพือ่ยกระดบัโครงการและกจิกรรมทางธรุกจิ 

ให้สร้างมูลค่าและคุณค่าแก่ผู ้มีส่วนได้เสีย หรือช่วยแก้ปัญหาสังคม 

และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างมูลค่า และคุณค่าให้กับบริษัทฯ 

อย่างมีนัยส�าคัญ

ALL WIN
Everyone SUCCEEDS  

Friendly to ENVIRONMENT  
Responsible to SOCIETY  

Walking TOGETHER
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บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (นโยบาย 

การพฒันาอย่างย่ังยืน: ดเูพ่ิมเตมิในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี2562) 

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับการด�าเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN” 

ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน

มุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนา

กระบวนการท�างานและบริการ  

ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

และธุรกิจใหม่ ท่ีสร้างคุณค่าเพ่ิม 

ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ด�าเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทาง

ลบท้ังทางตรงและทางอ้อม ต่อผู้มี 

ส่วนได้เสียให้น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย 

มุ่งม่ันในการบรหิารจดัการกบัความเสีย่ง

รอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

สร้างประโยชน์ ท่ีย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสยี 

ทุกฝ่าย

ด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์

และ เป ็นธรรม ยึดถือปฏิ บัติ  

ตามกฎหมายและจริ ยธรรม  

ทางธุรกิจ ต ่อต ้านการทุจริต

คอร์รัปชัน ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้าง 

ประโยชน์สูงสุด ท่ีเป็นธรรมต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริม 

การสร้างนวัตกรรม หรือธุรกิจใหม่

ที่ลดผลกระทบ จากการด�าเนินงาน 

ท่ีมี ต ่ อสั งคม และสิ่ ง แวดล ้ อม  

สร ้างจิตส�านึก ในการปฏิบัติงาน 

ด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วย
นวัตกรรมและคุณภาพ

ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
หลักธรรมาภิบาล

ด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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นอกจากนโยบายและกรอบการด�าเนินงานเพ่ือสร้างความยั่งยืนองค์กรของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังน�าหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน  

(Circular Economy) ท่ีมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ มาใช้เป็นประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ด้วย เช่น เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ISO , GRI Standards, เกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระดบั Eco-Excellence ของการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ให้บรษัิทฯ สามารถพฒันาการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืนในทุกด้านให้ดข้ึีน

บริษัทฯ ได้ก�าหนด “กรอบการบริหารความยั่งยืน”  ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืน

องค์กร โดยมุ่งเน้นประเด็นท่ีช่วยสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน 
จากการบูรณาการแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและมุ่งสู่การเป็นผู้พัฒนา

เมืองอัจฉริยะช้ันน�าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญ 

ของโลกและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนเป็นเมืองท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ  

บนพื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันด้วยการเป็น 
ผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

บรษัิทฯ ได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิ

ธรุกจิจากเดมิท่ีเป็นผูพ้ฒันานคิมอุตสาหกรรม

ท่ีเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ  

จากท่ัวโลก ให้เป็นผู ้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) ช้ันน�าในพื้นท่ีภาคตะวันออก 

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท 

ท่ีได้รับการส่งเสริมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) นี้ได้ดีย่ิงข้ึน บริษัทฯ 

มุ ่งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างและ 

ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ  

และเพ่ิมคณุค่าให้แก่ลกูค้า รวมถงึลดผลกระทบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

2. เติบโตผ่านหุ้นส่วน 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

บรษัิทฯ วางกลยุทธ์ในการพฒันาธรุกจิใหม่

ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเมืองอัจฉริยะให้ตอบสนอง

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

ได้อย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างมีคุณภาพ  

ผ่านการร่วมลงทุนกบัหุ้นส่วนกลยทุธ์ทางธรุกจิ 

ท่ีเป็นบริษัทฯ ท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็น

มืออาชีพในธุรกิจแขนงต่างๆ ท�าให้สามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ท่ีสามารถ 

ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นแหล่งรายได้ 

เ พ่ิมเติมและเป ็นการกระจายความเสี่ยง 

จากธุรกิจหลัก

3. สร้างสังคมที่มีความ
ปลอดภัยและใส่ใจ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป็นส�าคัญ 

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยั

ของผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกกลุ ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อมเป็นอย่างมาก บรษัิทฯ จงึส่งเสรมิ 

ให้สมาชิกในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน

โดยรอบให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนานวัตกรรม 

ในกระบวนการท�างานเพือ่ลดผลกระทบเชิงลบ

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และพฒันาธรุกจิใหม่

ท่ีสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมท้ัง

เปิดเผยข้อมูลแนวทางปฏิบัติและการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ

รายงานความยั่งยืน 256324



4. สร้างโอกาสให้กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 

ธุรกิจท่ีบริษัทฯ พัฒนาข้ึนในปัจจุบันและอนาคต

สามารถเอื้อประโยชน์และสร้างโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

หลากหลายกลุ่มท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ไม่เพียง

เฉพาะตวับรษัิทฯ เองเท่านัน้ บรษัิทฯ ส่งเสรมิความก้าวหน้า 

และพัฒนาการเรียนรู ้ของพนักงาน โดยเปิดโอกาส 

ให้พนักงานได้ปรับเปลี่ยนหน้าท่ีงานตามความเหมาะสม 

กับความรู ้ความสามารถของพนักงาน ช ่วยให ้เกิด 

แรงผลักดันในการท�างานและสร้างความผูกพันกับองค์กร 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้มีส ่วนได้เสียร่วมลงทุน 

ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาหรือสนองตอบ 

ความต้องการของลูกค้าและประชาชนท่ีอยู่อาศัยท้ังใน 

และนอกนิคมอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้ประชากร

ท้ังในและนอกนิคมอุตสาหกรรมได้เข ้าถึงผลิตภัณฑ์ 

และบริการได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง เช่น การแพทย์  

การศึกษา การติดต่อราชการ และสร้างงานสร้างอาชีพ

ให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต

และเศรษฐกิจชุมชนให้ดีข้ึน ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโต

ของบริษัทฯ

5. สร้างประชาคมที่ดีเพื่อร่วมกัน
สร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ท้ังหมดโดยเฉพาะผู ้มีส ่วนได้เสียทางตรง (primary 

stakeholder) การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและส่งเสริม

ซ่ึงกันและกันจึงเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

ของบริษัทฯให้ด�าเนินไปอย่างยั่งยืน การสร้างสังคมท่ีด ี

ภายในบริษัทฯ อันได้แก่ พนักงานในองค์กรซ่ึงเป็น

ทรัพยากรหลักท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่ความความส�าเร็จ 

บริษัทฯ จึงดูแลให้พนักงานมีความสุขในการท�างาน 

พัฒนาท้ังทักษะและจิตใจ เพื่อให้ร่วมกันสร้างสรรค์งาน 

ที่มีคุณภาพและพร้อมแบ่งปันสู่สังคมภายนอก 

ส่วนประชาคมภายนอกได้แก่ การรวมกลุม่ของลกูค้า

ในนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบ และส่วนราชการ 

ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อมุ่งสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน (Collective impact) โดยมี 

เป้าหมายเดยีวกนั มีความเข้าใจในบทบาทของกนัและกนั 

ลดการต่อต้าน และสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการ 

ช่วยกันดูแลและพัฒนาสังคมโดยรวมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
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การก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตัล

Digital Transformation หรือการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการธุรกิจ เพ่ือรับมือกับผลกระทบจาก Digital Disruption  

หรือการท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการธุรกิจหรือเกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ท่ีส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ ์

และสนิค้าเดมิท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรม  Digital Transformation นัน้ เป็นแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลกท่ีได้มีการกล่าวถงึมานานแล้วและมีตวัอย่าง

อุตสาหกรรมบางประเภทถูก disrupt จากนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เห็นเป็นตัวอย่าง ปัจจุบัน Digital Transformation ได้ถูกเร่งรัดให้เกิดขึ้น

เร็วขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องรักษาประสิทธิภาพการท�างานไปพร้อมกับการป้องกันสุขอนามัยของพนักงาน 

รวมถึงการรับมือกับสภาวะการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท�าให้ทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ต้องมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ไม่มากก็น้อย

ในอนาคตการใช้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในภาคอุตสาหกรรมผลิตเพิ่มมากข้ึน อาทิ Artificial Intelligence (AI) , Blockchain,  

Internet of Things (IoT), Robotics, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายหนึ่งของผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ีต้องเตรียมความพร้อมและสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เพียงพอ 

และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ซ่ึงอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญท่ีผู้ประกอบการใช้ตัดสินใจในการลงทุน นอกจากนี้  

ผู้ประกอบการอาจมีความต้องการใช้พื้นที่โรงงานลดลงแต่ต้องการพื้นที่ที่มีคุณภาพสูงขึ้นด้วย

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึได้ด�าเนนิโครงการ Smart City เพือ่ยกระดบัสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ�าเป็น และพร้อมส�าหรบัเทคโนโลยีดจิทัิล 

เพ่ือโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยังได้เป็นศนูย์กลางในการพฒันาทักษะฝีมือแรงงาน โดยร่วมกบัสถาบันการศกึษา และหน่วยงานราชการ 

ในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับฝีมือแรงงานและเตรียมความพร้อมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตร 

ทางธุรกิจเพื่อน�านวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ 

ของอมตะ

ความปกติใหม่ (New Normal) หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

การปิดประเทศจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบและการเปลีย่นแปลงของผูค้นและธรุกจิในทุกมิต ิท้ังด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดล้อม วถิกีารรบัมอืและการปรบัตวัเพือ่ให้สามารถด�าเนนิชีวติและธรุกจิได้ในขณะท่ีโรค COVID-19 ยังมีการระบาดอยู่ เกดิเป็นความปกติใหม่  

หรือ New Normal ท่ีรูปแบบการใช้ชีวิต การด�าเนินธุรกิจ ทัศนคติและความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสียกลุ ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

ต่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความปกติใหม่จึงเป ็นความท้าทายของบริษัทฯ ท่ีต ้องบริหารจัดการความต้องการ ความคาดหวัง  

ความท้าทายและโอกาส
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และความกังวลใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ 

ปิดโรงงานของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนการชะลอการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติด้วย  

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการบันทึกเวลาท�างาน หรือการประเมิน

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนการท�างานเป็นท�างานจากที่บ้านในระยะยาว รวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบของบริษัทฯ 

ให้เอื้อต่อการท�างานของพนักงานในรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและประเทศ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม 

อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของอมตะ และก�าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมต่อไป และมีการ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

การตื่นตัวในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมตามกระแสโลก

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส�าคัญท่ีท่ัวโลกให้ความสนใจ อาทิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพภมิูอากาศและวกิฤตการณ์ด้านน�า้ การจดัการขยะพลาสตกิ การใช้พลงังานสะอาด กลายเป็นเรือ่งท่ีผูมี้ส่วนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ของบรษัิทฯ  

ให้ความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าซ่ึงเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยแรงผลักดันจากภาครัฐท่ีมีการเข้าร่วมในภาคเครือข่ายโลก 

เกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดขึ้น การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และนโยบาย 

ด�าเนนิธรุกจิจากบรษัิทแม่ในต่างประเทศของผูป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมท่ีเน้นในเรือ่งการลดการสร้างของเสยีและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากกระบวนการผลิต ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับข้อมูลที่มาและคุณภาพของสาธารณูปโภคที่ใช้ในกระบวนการผลิตด้วย

ด้วยเหตุนี้ การตื่นตัวของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมท�าให้เกิดความท้าทายแก่บริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพของสาธารณูปโภค  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตสาธารณูปโภคนั้นๆ ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียดที่มาของสาธารณูปโภค

ที่สามารถทวนสอบได้ นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสให้บริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้อีกทางหนึ่ง 

การเติบโตของประเทศเวียดนาม

กลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วยประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อ 

ของเส้นทางการค้าใหญ่ๆ จากทุกมุมโลก กลุม่ประเทศ CLMV ได้รบัการวางแผนพฒันาและปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานอย่างต่อเนือ่งโดยการสนบัสนนุ

จากประเทศมหาอ�านาจ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

ในหลายปีที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีความโดดเด่นจากมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ในประเทศเวียดนาม

ในภาคการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนและญี่ปุ่น ในขณะท่ีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย 

ค่อนข้างผันผวน (อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ Economic Intelligence Center (EIC) ของธนาคารไทยพาณิชย์) อาจเนื่องมาจากประเทศเวียดนาม 

มีค่าจ้างแรงงานท่ีไม่สูงนัก การมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การสนับสนุนของภาครัฐ ท้ังในด้านของการเปิดการค้าเสรี การอ�านวย 

ความสะดวกทางธุรกิจ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ พร้อมด้วยสิทธิทางภาษีจ�านวนมากเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิต

นอกจากนี้ แรงงานเวียดนามท้ังจ�านวนและผลิตภาพ (productivity) เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางวิชาการ 

และวิชาชีพเพื่อเพิ่มคุณภาพของแรงงาน จากรายงานของ World Bank ประเทศเวียดนามมีดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index: HCI)  

สงูเป็นล�าดบัท่ี 2 ของประเทศกลุม่อาเซียน รองจากประเทศสงิคโปร์ ดงันัน้ ประเทศเวยีดนามจงึอยู่ในความสนใจของผูป้ระกอบการจากนานาประเทศ 

หรือผู้ประกอบการที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีน เพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้า โรคระบาด หรือการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่

อุปทานของโลก 

ดังนั้น การเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศเวียดนามจึงสร้างความท้าทายให้กับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีต้อง 

มีการพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนจากต่างประเทศในปัจจุบัน พร้อมท้ังมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

และสังคมไทยโดยรวมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเข้าไปพัฒนาธุรกิจใหม่ในประเทศเวียดนามด้วย บริษัทฯ จึงได้น�าโมเดลการพัฒนา 

เมืองอัจฉริยะอมตะไปปรับใช้ในการลงทุนพัฒนาท่ีดินในประเทศในประเทศเวียดนาม รวมถึงประเทศพม่าและลาว เพื่อสร้างความแตกต่าง 

และความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาที่ดินในประเทศนั้นๆ
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ผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ท่ีอยู่ในห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียท่ีมีอิทธิพลหรือ 

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิได้ บรษัิทฯ มีกระบวนการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนได้เสยี 

และได้ด�าเนินการทบทวนการระบุ และจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

ขององค์กรเป็นประจ�าทุกปี โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาจาก 4 เกณฑ์ 

ได้แก่ ความเกี่ยวข้อง การพึ่งพา ความรับผิดชอบ และอิทธิพล และจัดล�าดับ

ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบของบริษัทฯ  

ท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และระดับ

ผลกระทบหรืออิทธิพลจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ (Disclosure 102-42)

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า / ผู้รับเหมา

ลูกค้า

ชุมชน สื่อมวลชน

เจ้าหนี้

หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียทางตรง

ผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม

คู่ธุรกิจ

คู่แข่ง

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบกลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยี และแนวทางการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีแต่ละกลุม่ ตลอดจนวธีิการส�ารวจความต้องการ

และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  และด�าเนินการโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้

เสีย ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และน�าความคาดหวัง 

ความต้องการ ข้อกงัวลใจ และข้อคดิเห็นของผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีมีนยัส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯมาวเิคราะห์ประเดน็ส�าคญัด้านความย่ังยนื 

(Materiality) และด�าเนินการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงใช้การจ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า/ผู้รับเหมา คู่ธุรกิจ 

เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และ คู่แข่งขันการค้า (Disclosure 102-40)

รายงานความยั่งยืน 256328



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2563

พนักงาน 1. การประชุมใหญ่ผู้บริหารพบพนักงาน
ประจ�าปี

2. การประชุมพนักงานรายไตรมาส

3. การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ 
รายไตรมาส

4. การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ อินทราเน็ต 
และอีเมล

5. ช่องทางโดยตรงถึง CEO รับข้อแนะน�า 
หรือข้อร้องเรียนจากพนักงาน

6. การส�ารวจความผูกพันของพนักงาน 

ต่อองค์กรประจ�าปี

• ค่าตอบแทนและสวัสดกิารท่ีเหมาะสม • ปรบัปรุงค่าตอบแทนท่ีดแีละสวัสดกิาร 
ท่ีเหมาะสม

• การประเมินผลการปฏบัิตงิานท่ีเป็นธรรม • ปรบัปรุงการประเมินผลการปฏบัิติงาน 
ให้มีประสทิธภิาพมากข้ึน

• ความม่ันคงและความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน

• เปิดรบัสมัครพนกังานภายในบริษัทก่อน
ส�าหรับต�าแหน่งงานภายในกลุม่บริษัท

• การมบีรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานท่ีดี

• จดัหาอุปกรณ์การท�างานอย่างเพียงพอ 
และสร้างสิง่แวดล้อมท่ีปลอดภยั 
และมีความสขุในการท�างาน

• การพัฒนาศักยภาพ ความรู้  

และความสามารถ

• จดัหลกัสตูรอบรมท่ีตรงตามความต้องการ
และทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลก

ลูกค้า 1. การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ประจ�าปี

2. การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ / 
กิจกรรมทางการตลาด 

3. การพบปะและประชุมกับลูกค้าโดยตรง

4. การสื่อสารออนไลน์/อีเมล

5. Line Official: @amatacitychonburi 

และ @amatacityrayong

• บริการหลงัการขายท่ีมีคุณภาพ • สนบัสนนุการด�าเนนิกจิการของลกูค้า  
เช่น การจดัหลกัสตูรอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
การประกอบกจิการให้กบัลกูค้าให้เป็นไป 
ตามกฎหมายก�าหนด

• การบริหารความสมัพันธ์กบัลกูค้า • ปรบัปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
เพ่ือตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลกูค้า 
อย่างมีประสทิธภิาพ

• การแก้ไขปัญหาจราจร • ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาจราจรจากความร่วมมอื
จากหลายภาคส่วนและพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการช่วยบริหารงานจราจร

• การปรบัปรุงสภาพผิวจราจรภายในนคิม • ด�าเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซมผวิการจราจร

• การบริหารจดัการผลกระทบ 
ทางสิง่แวดล้อม เช่น น�า้เสยี ขยะ

• ปฏบัิติตามกฎหมายสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั

• เปิดเผยข้อมลูการด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส

• การบริหารจัดการน�า้ และความม่ันคง
ทางทรัพยากรน�า้ภายในนคิมฯ

• พัฒนาการบรหิารจดัการน�า้อย่างย่ังยืน 
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผูใ้ช้น�า้

• การจดัการพลงังานในนคิมฯ • พัฒนาการใช้พลงังานทดแทนในพ้ืนท่ีนคิม

• การบริหารจัดการความเสีย่งและ
ภาวะฉุกเฉินของนคิม

• ด�าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่งทุกด้าน 
และเตรียมแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน รวมท้ัง
บุคลากรท่ีมีความสามารถ และอุปกรณ์ 
ท่ีจ�าเป็น

• อตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยผลติภณัฑ์ของสาธารณปูโภค
ภายในนคิมฯ

• จดัท�าข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ขององค์กร และการปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานให้ลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

วิธีการและผลการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (Disclosure 102-43, 102-44) 

29บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2563

ชุมชน 1. เวทีรับฟังความคิดเห็นและการประชุม
ร่วมกับบริษัทฯ

2. การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

3. การส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน 
โดยรอบนิคมประจ�าปี / รายกิจกรรม

4. การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ / อีเมล

5. ช่องทางสื่อสารอื่นๆ เพื่อรับข้อแนะน�า 
หรือข้อร้องเรียน

6. การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่นิคมฯ

• การแก้ไขปัญหาจราจร

• การบริหารจัดการน�า้

• ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาจราจรจากความร่วมมอื 
จากหลายภาคส่วนและพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการช่วยบริหารงานจราจร

• พฒันากระบวนการใช้น�า้รีไซเคิลเพ่ือลด 
การใช้น�า้ดบิจากแหล่งธรรมชาติ

• การบริหารจัดการผลกระทบ 
ทางสิง่แวดล้อม ท้ังของบริษัทฯ  
และโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม

• เปิดเผยข้อมลูการด�าเนนิงานการจดัการ 
ของเสยีอย่างโปร่งใส

• ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการโรงงานในนคิม
อุตสาหกรรมมกีารจัดการของเสยี 
อย่างมีประสทิธภิาพ

• จดัท�าโครงการเพ่ือปกป้องและฟ้ืนฟู 
ระบบนเิวศในพ้ืนท่ีต่อเนือ่ง

• การปฏบัิติตามกฎหมายสิง่แวดล้อม 
ท้ังของบริษัทฯ และโรงงานในนคิมฯ

• ปฏบัิตติามกฎหมายสิง่แวดล้อมอย่าเคร่งครดั

• ส่งเสรมิและดูแลให้ผูป้ระกอบการโรงงาน 
ในนคิมอตุสาหกรรมปฏบัิตติามกฎหมาย 
สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด

• การพัฒนาชุมชนและสงัคม • ส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเศรษฐกจิท่ีดขีึน้ของชุมชนและสงัคม

• ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
โดยรอบได้เข้าถงึการศกึษาและการพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน

• ความสมัพันธ์ท่ีดกีบัชุมชน • สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 
กบักลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ เพ่ือร่วมกนั
พัฒนาชมุชนและสงัคม

• ตอบสนองข้อร้องเรยีนจากชุมชน 
อย่างมีประสทิธภิาพ

• ความปลอดภยั • เปิดเผยการบริหารจดัการภาวะวิกฤต 
และมาตรการดแูลความปลอดภยัของนคิม 

• ให้ความรูแ้ละช่วยพัฒนาชุมชน 
ให้พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินต่างๆ

รายงานความยั่งยืน 256330



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2563

คู่ค้า/ผู้รับเหมา 1. การประชุมร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ

2. การตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจ

3. การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

4. ช่องทางรับข้อแนะน�า หรือข้อร้องเรียน

• การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีและจรยิธรรม
ทางธรุกจิ

• ปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

• ความเสมอภาคในการท�าธรุกจิ • ปรบัปรุงข้อก�าหนดการจดัซ้ือจดัจ้าง 
และด�าเนนิการจดัซ้ืออย่างโปร่งใส 
และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย

• กระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีโปร่งใสและ
เป็นธรรม

• ปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏบัิติ 
ในการจดัซ้ือจดัจ้างเพ่ือให้เกดิความยัง่ยืน 
ในห่วงโซ่อปุทาน

• การพัฒนาคู่ค้า • จดัท�าโครงการพัฒนาคูค้่า เช่น จัดฝึกอบรม 
การใช้เทคโนโลยีดิจทัิล ในการบรหิาร 
จดัการข้อมลู และระบบการท�างานให้กบัคูค้่า

ผู้ถือหุ้น 1. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

2. การประชุมกรรมการในบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม

3. การน�าเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน 
(Roadshow)

4. Opportunity Day ที่ ตลท.

5. การประชุมช้ีแจงนกัลงทุนประจ�าไตรมาส

6. การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

7. ช่องทางรับข้อแนะน�า หรือข้อร้องเรียน

8. การเย่ียมชมการปฏบัิตงิานในพืน้ท่ีนคิมฯ

• ผลการด�าเนนิงานและการเติบโต 
ทางธรุกจิ ม่ันคงและมผีลก�าไร

• พฒันาธรุกจิใหม่อย่างต่อเนือ่ง

• พฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการลดต้นทุน

• การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี • ปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

• ด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส ยดึม่ันธรรมาภบิาล

• ปรบัปรุงระบบการก�ากบัดูแลกจิการให้มี
ประสทิธภิาพมากข้ึน โดยพัฒนาระบบ GRC 

• การบริหารจัดการความเสีย่ง • ด�าเนนิการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ สงัคม  
และ สิง่แวดล้อม 

คู่ธุรกิจ 1. การประชุมกรรมการในบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม

2. การประชุมร่วมกับบริษัทคู่ธุรกิจ/ 
ผู้ร่วมลงทุน

3. การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

4. การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน 
ตามที่ต้องการ

• ด�าเนนิธรุกจิอย่างซ่ือสตัย์ เป็นธรรม 
และโปร่งใส

• ปฏบัิตติามจรรยาบรรณทางธรุกจิ

• จดัท�าสญัญาร่วมลงทุนท่ีโปร่งใส 
และเป็นธรรม

• การเกบ็รักษาข้อมลูความลบัของผูร่้วมลงทุน

เจ้าหนี้ 1. การประชุมนักวิเคราะห์

2. การประชุมร่วมกับเจ้าหนี้

3. การเยี่ยมชมกิจการ

4. การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

• การปฏบัิติตามเงือ่นไขของสญัญา 
เงนิกูแ้ละหุ้นกู้ 

• ปฏบัิตติามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู ้
และหุ้นกูอ้ย่างเคร่งครดั 

• เปิดเผยข้อมลูทางการเงนิท่ีถกูต้อง 
และครบถ้วน

• การบริหารจัดการความเสีย่ง • ด�าเนนิการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ สงัคม  
และ สิง่แวดล้อม
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2563

หน่วยงาน
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

1. การประชุมร่วมกันในวาระต่างๆ

2. การร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ  

ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ

3. การเข้าร่วมในคณะท�างานต่างๆ  

ของหน่วยงานภาครัฐ

4. การเยี่ยมชมกิจการ

5. การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

6. การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน 

ตามที่ต้องการ

• การปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบังคับ • ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วข้อง

อย่างเคร่งครัด

• การบริหารจัดการผลกระทบทางสงัคม

และสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิกจิการ

ของบรษัิทฯ

• ตดิตามตรวจสอบผลกระทบทางสงัคม 

และสิง่แวดล้อมเป็นประจ�า 

• พัฒนากระบวนการท�างาน หรือด�าเนนิงาน

แก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดผลกระทบทางสงัคม 

และสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิกจิการ 

ของบรษัิทฯ ตามมาตรการท่ีก�าหนดไว้

• การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี • ด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส ยดึม่ันธรรมาภบิาล

• เปิดเผยข้อมูลการด�าเนนิงานทุกด้าน 

อย่างโปร่งใส

• การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกจิ 

และสงัคม

• สร้างความสมัพันธ์กบัชุมชนและหน่วยงาน

ภาครัฐ และสนบัสนนุการพัฒนาเพ่ือสงัคม

และสิง่แวดล้อม

• การเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กร

• จดัท�าข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ขององค์กร

คู่แข่งขัน
ทางการค้า

1. การประชุมร่วมกันที่องค์กรต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

2. การร่วมกันท�างานตามค�าร้องขอ 

ของภาครัฐ

• การแข่งขันท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตาม

กฎหมาย

• ด�าเนนิธรุกจิตามจรรยาบรรณทางธรุกจิ

• ให้ความร่วมมือในกจิกรรมต่างๆ  

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค

สื่อมวลชน 1. ข่าวประชาสัมพันธ์/การแถลงข่าว

2. การสัมภาษณ์พิเศษตามที่สื่อต้องการ

3. การเยี่ยมชมกิจการ

4. การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน 

ตามที่ต้องการ

• การได้รับข้อมูลครบถ้วน ถกูต้อง  

และรวดเรว็ทันต่อเหตกุารณ์

• เปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง บนพ้ืนฐาน

ของข้อเท็จจริง

• รกัษาความสมัพันธ์ในระยะยาวและปฏบัิต ิ

ต่อสือ่มวลชนด้วยความสมัพันธ์อันดี

รายงานความยั่งยืน 256332



ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

ระบุประเด็น 
(Identification)

01 02 03

จัดล�าดับความส�าคัญ 
(Prioritization)

การให้เหตุผล 
(Validation)

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างคุณค่า และมูลค่าต่อบริษัทฯ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินกระบวนการการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนท่ีครอบคลุมประเด็นท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในภูมิภาค ความต้องการ

และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนผลจากการประเมินต่างๆ และจัดล�าดับความส�าคัญ

ของประเด็นโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI Standard) ผลการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนจะได้รับ 

การพิจารณาทบทวนจากคณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะเป็นประจ�าทุกปี

ขั้นตอนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนใหม่ เพื่อให้ม่ันใจว่าการระบุประเด็น  

และการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน มีความถูกต้องแม่นย�า สะท้อนบริบทของธุรกิจ ตอบสนองความคาดหวัง 

ของผูมี้ส่วนได้เสยีท้ัง 10 กลุม่ และตอบสนองการเปลีย่นแปลงและความท้าทายในธรุกจิท่ีเพิม่ขึน้จากวกิฤตการณ์ด้านเศรษฐกจิ และการแพร่ระบาด 

ของโรค COVID-19 ในปีนี้ โดยมีกระบวนการดังนี้
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ขั้นที่ 1: การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร 
บริษัทฯ รวบรวมประเด็นด้านความย่ังยืนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร ผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

กบัผูมี้ส่วนได้เสยีแต่ละกลุม่ เช่น การประชมุ การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม การส�ารวจความผกูพนั และระบุประเดน็ 

ด้านความย่ังยืนในด้านการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการระดมสมอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหาร และจากการพิจารณา 

ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค  

แนวโน้มและทิศทางด้านความย่ังยืน ประเด็นส�าคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียง ประเด็นท่ีก�าหนดในมาตรฐานและแบบประเมิน 

ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม และประเด็นที่เป็นข้อกังวลระดับโลก 

ขั้นที่ 2: การจัดล�าดับความส�าคัญ หัวข้อย่อย
ในปี 2563 มีประเด็นด้านความย่ังยืนจ�านวน 42 ประเด็น บริษัทฯ น�าประเด็นเหล่าน้ีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ 

ต่อผู้มส่ีวนได้เสยี และต่อองค์กร โดยประเมนิจากความสมัพนัธ์ และระดบัของผลกระทบต่อบรษัิทฯ โดยพจิารณาจากเกณฑ์ด้านการเงนิ การด�าเนนิงาน 

ช่ือเสียง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ และประเมินจากระดับผลกระทบหรืออิทธิพลของแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

แล้วก�าหนดประเด็นส�าคัญลงในตาราง Materiality Matrix โดยอ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI standards)   

แกนตั้ง (แกน Y ) แสดงระดับความมีอิทธิพลของประเด็นที่มีผลต่อการประเมิน และการตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

แกนนอน (แกน X ) แสดงระดับผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในประเด็นนั้น หรือระดับ 

ความส�าคัญของประเด็นท่ีมีต่อบริษัทฯ  

บริษัทฯ แบ่งประเด็นด้านความยั่งยืนเป็น 9 ระดับ ตามความส�าคัญของผลกระทบต่อบริษัทฯ และอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะได้พิจารณาสรุปประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนรวมทั้งหมด 14 ประเด็น โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่อยู่ในระดับ

ส�าคัญมาก ซึ่งประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนในปี 2563 มีจ�านวนเท่ากับปี 2562 แต่มีการเปลี่ยนแปลงของประเด็นและค่าล�าดับความส�าคัญ

ขั้นที่ 3: การให้เหตุผล 
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 14 ประเด็น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ (Disclosure 102-32) และคณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกประเด็นส�าคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Priority)  

เพื่อก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียในมิติต่างๆ และได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการตอบสนองท้ังประเด็นส�าคัญ

เชิงกลยุทธ์และประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนต่อไป ซึ่งได้มีการก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินงานทั้งระดับองค์กร ระดับฝ่าย 

และระดับโครงการ และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย
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ด้านบรรษัทภิบาล 
และด้านเศรษฐกิจ
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ความส�าคัญต่ออมตะ หรือ มีการสร้างผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อ ESG

Materiality Matrix 
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ด้านสังคม

12. การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม

13. การสนับสนุนและพัฒนาชุมชน 

14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ทางชีวภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

6. การบริหารจัดการน�า้ดิบและน�้าใช้ 

7. การบริหารจัดการน�้าเสีย

8. เศรษฐกิจหมุนเวียน

9. การบริหารจัดการผลกระทบ 

ทางสิ่งแวดล้อม

10. การบริหารจัดการขยะ

11. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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1. Innovation & Digitalization

2. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

3. ความพึงพอใจของลูกค้า

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบข้อบังคับ

5. คุณภาพของสินค้าและบริการ
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แนวทางการบริหารจัดการประเด็นส�าคัญเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Priority Management Approaches)

จากกระบวนการประเมนิประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนืในปี 2563 พบว่ามีประเดน็ด้านความยัง่ยืน (Sustainability Topic) จ�านวน 42 ประเดน็ 

เมื่อพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และต่อองค์กรแล้วสรุปประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน (Material Topic) ได้ 14 ประเด็น  

ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองทั้ง 14 ประเด็น และเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานครอบคลุมทุกหัวข้อ ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คัดเลือกประเด็นส�าคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Priority) จ�านวน 7 ประเด็น เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทาง

การบริหารจัดการประเด็นเหล่านี้ในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ก�าหนดไว้ สร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

Sustainability 
Topics

Material  
Topics

Strive for Zero Waste & 
Responsible Consumption

• zero discharge

• Zero waste to landfills

Strive for Clean Energy  
towards Low Carbon City

• Reduce GHG Emission

• Offset GHG

Innovate to enhance product 
and service quality

• Product & Service Value Creation 

Through Innovation

Strategic  
Priorities

42 14 7

Enhance stakeholders’ Engagement

• Creating Smart Partnership for  
Collective Impact

• Creating Environmental  

Perspective City & Safety Society
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อมตะกับการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals; SDGs) 

โดยการก�าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจในการสร้างเมืองอัจฉริยะท่ีสมบูรณ์แบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ของสหประชาชาติในด้านต่างๆ 

สิ่งแวดล้อม

สังคม

• มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
ชั้นน�าในพื้นที่ภาคตะวันออก

• สร้างสังคมที่มีความปลอดภัยและใส่ใจ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ 

• สร้างโอกาสและการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางตรง

• ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่า

• ลดการพึ่งพิงแหล่งน�้าดิบผิวดินจากธรรมชาติ

• บริหารจัดการน�้าเสียตามหลักการ Zero Discharge และน�าน�้าที่ผ่านมาบ�าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100%

• บริหารจัดการขยะมูลฝอยและ ขยะอุตสาหกรรมตามหลักการ Zero Waste to Landfill

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่าในปี 2040

สร้างประชาคมที่ดีเพื่อร่วมกัน 
สร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการก�ากับกิจการที่ด ี
และจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความร่วมมือ

เศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืน 256340
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ผลประเมินการกำากับดูแลกิจการ

ระดับ ดีเลิศ (Excellent)

รายได้รวม

4,347.44 ล้านบาท

58%
ของคู่ค้ารายสำาคัญได้รับ 

การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน



บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ



การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจให้เติบโต 
อย่างมั่นคงในระยะยาว และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ  
และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นรากฐานส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ  

และความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญในการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม การด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกและกระบวนการท่ีส�าคัญ 

ที่จะน�าพาบริษัทฯ ไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง (Disclosure 103-1)

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Disclosure 103-2)

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนท้ังสิ้น 7 คน ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการอิสระจ�านวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมดร้อยละ 57.14 คณะกรรมการ 

ทุกคนผ่านกระบวนการสรรหา โดยพจิารณาคณุสมบัตทิางกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(ก.ล.ต.) ก�าหนด คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีหลากหลายตาม Skill Matrix มาปฏิบัติหน้าท่ีก�ากับดูแลบริษัท 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ผลการดำาเนินงานปี 2563

ได้รับการประเมิน 

การกำากับดูแลกิจการในระดับ

ดีเลิศ (Excellent)

ได้รับคะแนน 97.50 คะแนน  
จากการประเมิน 

การกำากับดูแลกิจการที่ด ี
ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน  

(ASEAN CG Scorecard)

รายงานความยั่งยืน 256344



ตารางความรู้ความชำานาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) 

รายนามคณะกรรมการ
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นายวิกรม กรมดิษฐ์ ü ü ü

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ü ü ü

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ü ü ü ü

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ü ü ü ü

นายนพพันธป์ เมืองโคตร ü ü

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ü ü

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ü ü

รวม 3 3 3 3 3 3 1 1

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดให้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินผลการท�างาน (Self-Assessment Form) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการประเมิน 

ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏบัิตงิานของกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการท้ังคณะ ซ่ึงผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ 

ที่ได้จากการประเมินจะถูกน�าไปปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

ผลการประเมิน 
ตนเองรายบุคคล

91.31% 88.62% 96.43%
ผลการประเมิน 

กรรมการชุดย่อย
ผลการประเมิน 

กรรมการทั้งคณะ
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การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการฝึกอบรม 

และกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อน�าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ต่อไป  

ในปี 2563 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Creating Share Value & Sustainability Value Assessment  

จ�านวน 5 วันนอกจากนี้ กรรมการทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการ

ผลการดำาเนินงานในปี 2563
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจ�านวน 8 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานและพิจารณาปรับปรุงกลไกการก�ากับดูแลกิจการ 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่ และเพิ่มเติมนโยบายเพื่อให้เหมาะสม

กับกฎระเบียบและสถานการณ์การด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถก�ากับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

  นโยบายที่ประกาศใหม่ในปี 2563 ใจความสำาคัญ  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพือ่เป็นแนวทางการน�าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล

ท่ีบริษัทฯ ครอบครองมาใช้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน  

และลูกค้า เป็นต้น ตลอดจนก�าหนดมาตรการและระบบการใช้  

และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  นโยบายที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2563 ใจความสำาคัญ  

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ปรบัปรงุเนือ้หาให้สอดคล้องกบัการแก้ไขกฎหมาย ตลอดจนสถานการณ์

ของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพื่อติดตามงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ จ�านวน 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการการพัฒนา 

อย่างย่ังยืนของอมตะได้รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาให้ค�าแนะน�า 

ในการตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายองค์กรและตัวช้ีวัดด้านความย่ังยืน (Sustainability Corporate Goal and KPI)  

ซึ่งก�าหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น�าบริษัทและผู้บริหารระดับสูงต่อไป นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางการเงิน 

นอกจากนี้คณะกรรกรรมการชุดย่อยยังได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน จ�านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย  

คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน 1 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของอมตะ ได้รายงานสรุปผลการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน ให้คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีได้รับทราบ  

และให้ค�าแนะน�า รวมถึงพิจารณาแนวทางบริหารจัดการประเด็นส�าคัญเชิงกลยุทธ์ และน�าข้อมูลประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกและระบุประเด็นความเสี่ยงขององค์กรต่อไป

รายงานความยั่งยืน 256346



จำานวนพนักงานที่ผ่านการทดสอบความรู ้
ด้านจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ยึดมั่นในคุณธรรม  
ความโปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริต

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

จำานวนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำาคัญ จำานวนเหตุการณ์ที่พนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ

ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 
ของภาคเอกชนไทย (CAC) 

เป้าหมายปี 2563

เป้าหมายปี 2563

เป้าหมายปี 2563

เป้าหมายปี 2563

ผลการดำาเนินงานปี 2563

ผลการดำาเนินงานปี 2563

ผลการดำาเนินงานปี 2563

ผลการดำาเนินงานปี 2563

0

100%

0

ได้รับ 
การรับรอง

ได้รับ 
การรับรอง

0

100%

4

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกหน่วยธุรกิจ เนือ่งจากการกระท�าใด ๆ  

ท่ีขัดกบัหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิ การไม่ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัต่าง ๆ  หรอืการทุจรติคอร์รปัช่ัน อาจส่งผลกระทบโดยตรง 

ต่อความเช่ือม่ันของผู้มีส่วนได้เสียและต่อการด�าเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต 

อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และการพัฒนาของประเทศชาติด้วย (Disclosure 103-1)
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แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2, 103-3)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความส�าคัญและยึดมั่น 

ในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางสอดคล้องกับ 

หลักก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงก�าหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมท่ีพนักงาน 

ทุกคนของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารพึงกระท�าในการด�าเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกัน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมค่านิยม

ความซ่ือสตัย์สจุรติ และมีความรบัผดิชอบให้เกดิเป็นวฒันธรรมองค์กร ยดึมัน่ในการปฏบัิตตินเป็นพลเมืองดแีละมจีติส�านกึท่ีด ีค�านงึถงึผลประโยชน์

และผลกระทบจากการด�าเนินงาน ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคมต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 

และสร้างระบบงานที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านระบบการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก�าหนด 

ท่ีเป็นท่ียอมรบักนัโดยท่ัวไป รวมถงึส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานอย่างมจีรรยาบรรณทางธรุกจิ และได้เผยแพร่ คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี

และคูม่อืจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ  บนอนิทราเนต็ภายในบรษัิทและเวบ็ไซต์ เพือ่ให้พนกังานทุกคนสามารถ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ให้แก่ 

พนักงาน และคู่ค้า ผ่านกิจกรรม และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยมีผลการด�าเนินงานในปี 2563 ดังนี้ 

1. ตามที่บริษัทฯ ได้จัดท�าและประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบ 

ในปี 2562 แล้วนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขยายจ�านวนคู่ค้าให้รับทราบจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าของอมตะมากขึ้น เพื่อส่งเสริม 

ให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มอมตะเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืนโดยได้ท�าการจัดส่งจรรยาบรรณธุรกิจ

ของคู่ค้าของอมตะให้คู่ค้าหลัก ผ่านทางอีเมล จ�านวน 81 ราย และได้เอกสารตอบกลับรับทราบจ�านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.3 

ของคู่ค้าหลักทั้งหมด

2. บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังผู้บริหาร พนักงาน  

บริษัทย่อย และผู้เกี่ยวข้องภายนอก ให้รับทราบโดยท่ัวกัน เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานได้มีหลักปฏิบัติท่ีถูกต้องในการรับ 

และให้ของขวัญ หลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างบรรทัดฐานท่ีดีในการด�าเนินธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

3. บริษัทฯ ได้จัดการอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ให้แก่พนักงานใหม่ จ�านวน 35 คน  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติ (Disclosure 205-2) 

4. บริษัทฯ ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

ประจ�าปี โดยได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2563 พนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) ได้ท�าการทดสอบโดยแบบทดสอบออนไลน์  

และพนักงานร้อยละ 100 ได้คะแนนทดสอบมากกว่าร้อยละ 80 

5. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

(Collective Action Coalition against Corruption in Private Sector : CAC Certification) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 

รายงานความยั่งยืน 256348



กระบวนการรับข้อร้องเรียน
บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและจดัให้มช่ีองทางในการสือ่สารท่ีปลอดภยัให้พนกังานของบรษัิทฯ และผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายสามารถ

ขอค�าแนะน�า แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการกระท�าผิดใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักบรรษัทภิบาล  

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว และข้อมูล 

จากผูร้้องเรยีนจะถกูเกบ็รกัษาไว้เป็นความลบัให้จ�ากดัเฉพาะผูท่ี้รบัผดิชอบมหีน้าท่ีตรวจสอบประเดน็ท่ีร้องเรยีนเท่านัน้จงึจะสามารถเข้าถงึข้อมูลได้  

ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกน�าเข้าสู่กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน

นายอนุชา  สิหนาทกถากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

anucha.s@amata.com

นายวิกรม  กรมดิษฐ์
ประธานกรรมการ 

และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
vikrom.k@amata.com

นางเรวดี  จันทมณีโชติ
เลขานุการบริษัท

rewadee@amata.com

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหาชน) 
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ตู้ ปณ.7 ปณฝ.มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ บางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10323

+66 (02) 792 0004 
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กระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียน

ดำาเนินการกลั่นกรองข้อเท็จจริง 
และสอบสวนตามแนวปฏิบัต ิ
ในนโยบายการแจ้งเบาะแส  
(Whistleblowing policy) 
โดยผู้ที่ได้รับมอบอำานาจ 

ในการดำาเนินการ

รายงานสรุปให้คณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีทราบ  

และรายงานคณะกรรมการบริษัท 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

และเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงาน 
ในรายงานความยั่งยืนประจำาปี

พิจารณาดำาเนินการ 
ในแต่ละกรณีที่พบว่า 

มีความผิดจริง  
โดยคณะกรรมการสอบสวน 

ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง 
ที่ได้รับมอบหมาย

1. 2. 3.

ในปี 2563 บรษัิทฯ ไม่ได้รบัการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนด้านบรรษัทภบิาลท่ีมีนยัส�าคญั และไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนด้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน 

แต่อย่างใด แต่บรษัิทฯ พบว่ามพีนกังานในกลุม่อมตะกระท�าความผดิฝ่าฝืนกฎระเบียบบรษัิทฯ จ�านวน 4 ราย ซ่ึงบรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการตามกระบวนการ 

ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ แล้ว (Disclosure 205-3) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ผลการตรวจสอบ การดำาเนินการและการป้องกัน

1. พนักงานใช้วาจาไม่สุภาพ 
ต่อเพื่อนร่วมงาน

พบว่าละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจจริง และกระท�า 

ผิดวินัยในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 

ของพนักงาน

• บันทึกการลงโทษทางวินัย ด้วยการตักเตือน 

เป็นลายลักษณ์อักษร และสั่งย้ายออกจากการปฏิบัติหน้าที่

ในพื้นที่นั้น

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชี้แจงรายละเอียดการสอบสวน  

และผลการลงโทษทางวินัยต่อผู้ได้รับผลกระทบ 

เพื่อความโปร่งใส และความยุติธรรม

2. พนักงานระดับบริหารแสดงกิริยา 
ไม่เหมาะสมต่อพนักงานผู้น้อย

พบว่าละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจจริง และกระท�า 

ผิดวินัยในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 

ของพนักงาน

• ท�าการสืบสวนสอบสวนและได้บันทึกการลงโทษทางวินัย

ด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

• ได้สื่อสารกับพนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าท�าดังกล่าว

ถือเป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมกับระดับต�าแหน่งงาน 

ที่บริษัทฯ มอบหมาย

3. พนักงานดื่มสุราและมีอาการมึนเมา 
ขณะอยู่ในเวลาปฏิบัติงาน

พบว่าละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจจริง และกระท�า 

ผิดวินัยในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 

ของพนักงานในระดับร้ายแรง

ท�าการสืบสวนสอบสวนและได้ลงโทษทางวินัยด้วยการเลิกจ้าง 

โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ

4. พนักงานลงข้อความบน Application 
Facebook ส่วนตัว ลักษณะข้อความ
เป็นไปในเชิงข่มขู่ และแสดงทัศนคติ
เชิงลบต่อหน่วยงาน

พบว่าละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจจริง และกระท�า 

ผิดวินัยในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 

ของพนักงาน

• ท�าการสืบสวนสอบสวนและได้บันทึกการลงโทษทางวินัย

ด้วยการออกหนังสือเตือน

• ได้สื่อสารกับพนักงานเพื่อให้แก้ไข ปรับปรุง  

และห้ามกระท�าพฤติกรรมดังกล่าวด�ารงค์ไว้ซึ่งระเบียบวินัย 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ

จากผลการตรวจสอบการกระท�าผิดและฝ่าฝืนกฎระเบียบของพนักงานท้ัง 4 รายพบว่าเป็นการกระท�าผิดท่ีเกี่ยวเข้าข่ายการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนด้วย บริษัทฯ ได้มีแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ิมเติมในปี 2564 โดยการอบรมและบรรยายในหัวข้อ 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

รายงานความยั่งยืน 256350



การปฏบิติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัอย่างเคร่งครดั เป็นรากฐานสำาคญั
ในการสร้างความเชือ่ม่ันให้กับผูม้ส่ีวนได้เสีย และการดำาเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน 
ต่อไปในอนาคต

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

จำานวนเหตุการณ์ด้านการละเมิดกฎหมาย 
ด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำาคัญ

จำานวนเหตุการณ์ด้านการละเมิดกฎหมาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ

เป้าหมายปี 2563 เป้าหมายปี 2563ผลการดำาเนินงานปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563

0 00 0

ในการด�าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมนั้น มีความเก่ียวข้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับจ�านวนมาก เนือ่งจากเป็นธุรกิจท่ีมีผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท้ังทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบข้อบังคับในทุกด้าน การด�าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งของบริษัทฯ เอง หรือของคู่ค้าผู้รับเหมา 

ของบริษัทฯ อาจน�ามาซ่ึงความเสียหายทางการเงินและความเสียหายต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย  

และการยอมรบัของสงัคมและชุมชนโดยรอบให้สามารถประกอบกจิการและเตบิโตได้ในอนาคต ในปัจจบัุนการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคบั  

รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจเกี่ยวเนือ่งมีความหลากหลาย และเข้มงวดมากข้ึน ท�าให้ความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (compliance risk) เป็นหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงขององค์กรท่ีต้องมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ 

(Disclosure 103-1)
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แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2, 103-3)

เพ่ือให้บรษัิทฯ สามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างสอดคล้องและถกูต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัต่าง ๆ  บรษัิทฯ ได้มแีนวทางการบรหิาร

จัดการโดยยึดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification): 

วิเคราะห์และระบุประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ตลอดห่วงโซ่คณุค่าของธรุกจิ โดยอ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัในแต่ละพืน้ท่ี

หรือประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินกิจการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management): 

ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

หรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ และก�าหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง ได้แก่  

การมอบหมายฝ่ายกฎหมายและฝ่ายท่ีติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเป็นผู ้ติดตาม 

การเปลีย่นแปลงข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัในแต่ละพืน้ท่ีอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้

บริษัทฯ ได้สื่อสารกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรม 

การประชุม อีเมล อินทราเน็ต เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้มีความรู้

ความเข้าใจในกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

การกำากับดูแล (Compliance): 

ผูบ้รหิารของทุกหน่วยงานมีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลให้พนกังานและผูร้บัเหมาของบรษัิทฯ  

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทุกด้านอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบ 

และประเมินผลการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้วย

การรายงาน (Reporting): 

ฝ่ายกฎหมายมีหน้าท่ีรวบรวมกรณีการละเมิดและผลการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และรายงานต่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท  

ตามล�าดับ และเปิดเผยผลการด�าเนินงานในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี

รายงานความยั่งยืน 256352



การด�าเนนิงานในปี 2563 บรษัิทฯ ได้จดับรรยายพเิศษในหัวข้อ “เรือ่งน่ารูภ้าษีท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง” เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2563 เพือ่ให้ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง แก่พนักงานและลูกค้า และมีการถ่ายทอดสดผ่าน www.facebook.com/AmataCorp  

ให้ผูส้นใจได้รบัชม โดยมกีารจดังานภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ผูเ้ข้าร่วมฟังบรรยายในวนัดงักล่าวจ�านวน 50 คน และมียอดการเข้าชมผ่านช่องทาง 

ออนไลน์กว่าสองหมื่นครั้ง

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ด้านสิง่แวดล้อม และได้ก�าหนดแผนการบรหิารจดัการเพือ่ลดผลกระทบจากความเสีย่งนี ้เนือ่งจากในปัจจบัุนมีการประกาศใช้กฎหมายด้านสิง่แวดล้อม 

เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับในระดับพหุภาคีระหว่างประเทศ (International Multilateralism) ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการส่งออกได้ 

ผลการดำาเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และไม่พบการละเมิดกฎหมาย 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานและคู่ค้าผู้รับเหมาอย่างมีนัยส�าคัญ และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการด�าเนินการที่สอดคล้อง 

กับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

และยั่งยืน

53บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



การบรหิารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำาคญัทีท่ำาให้บรษิทัฯ 
สามารถเตบิโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยนื 

การบริหารความเสี่ยง

เป้าหมายระยะกลาง ปี 2566 เป้าหมายปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563

สัดส่วนหน่วยธุรกิจ 
ที่มีการระบุปัจจัยเสี่ยง 100% 100% 100%
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 100% 100% 100%
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการกำาหนด
ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (KRI) 100% 100%

อยู่ในขั้นตอน 
การกำาหนดตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง

รายงานความยั่งยืน 256354



การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน สามารถมองเห็น 

และตอบสนอง (Sense and Response) ต่อประเดน็ความเสีย่งต่างๆ อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสภาพแวดล้อมในปัจจบัุนได้  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงท่ีมีผลต่อ 

การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบรษัิทฯ ในการด�าเนนิธรุกจิ ลดโอกาสท่ีความเสีย่งจะเกดิข้ึน หรอืลดผลกระทบเชิงลบกรณท่ีีเกดิเหตกุารณ์ขึน้  

และให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอันจะน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Disclosure 102-30)

การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ข้ึนใหม่ในระดบัคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ยกระดบัความส�าคญัในการก�ากบัดแูล 

การบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยมีหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และก�ากับดูแล 

การท�างานของคณะท�างานบรหิารความเสีย่งองค์กร ให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิในสถานการณ์ปัจจบัุน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน และผู้อ�านวยการอาวุโส  

สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disclosure 103-1)

Board of Director

Risk Management Committee

Enterprise Risk Management Working Committee

Risk Coordinator: 
Chief Investment  

Officer

Risk Coordinator:
Chief Marketing  

Officer

Risk Coordinator:
Chief Financial 

Officer

Risk Coordinator:
Chief Administration 

Officer

Risk Coordinator:
Chief Engineering 

Officer

Risk Coordinator:
Managing Director of 

Subsidiaries

และเพ่ือให้บรษัิทฯ สามารถด�าเนนิงานด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งได้ครอบคลมุท้ังองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ ตอบสนองต่อนโยบายหลกั 

ของบริษัทฯ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ทบทวนและแต่งตั้งคณะท�างาน

บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Working Committee) ชุดใหม่ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ  

และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย จ�านวนรวม 24 คน โดยมีผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน คณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประเมนิปัจจยัความเสีย่งท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ ในระดบัองค์กรท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ และความเสีย่งในห่วงโซ่ธรุกจิ 

อย่างครบถ้วน อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจแต่ละประเภทท้ังในและนอกประเทศ ด้านปฏิบัติการ 

ท่ีครอบคลมุเรือ่งความปลอดภยั สขุภาพ สงัคม และสิง่แวดล้อม ด้านการเงนิ และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ และประเด็นความเสีย่งอืน่ ๆ   

ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2. ตดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรงุแผนการด�าเนนิงานเพือ่ลดความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง และเหมาะสมกบัสภาวะการด�าเนนิธรุกจิ และรายงานผล 

การประเมินความเสี่ยงและการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบเป็นประจ�า 

3. จัดให้มีแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ในระดับองค์กรเพื่อรับมือความเสี่ยงที่ส�าคัญ

4. ส่งเสริมการเรียนรู ้ อบรม เผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรในบริษัททุกระดับ  

และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
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Risk  
Identification

Risk  
assessment  
& analysis

Risk  
Treatment

Monitoring &  
Review

Report &  
Communication Risk  

Management

ระบุความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ
ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ 
โดยการประเมินจากโอกาส 

ที่จะเกิด (Likelihood)  
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

หากเกิดเหตุการณ์ (Impact)

ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 

ท�าการวิเคราะห์และก�าหนดตัวชี้วัด 
(Key Risk Indicator; KRI)  

และแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน

ติดตามวัดผลการด�าเนินงาน 
ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ด�าเนินการประเมินความเสี่ยง 
ประจ�าปีและประเมินประสิทธิผล 

ของมาตรการที่ใช้

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า  

และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ก�าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ท่ีต้องตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีมี 

ในห่วงโซ่ธรุกจิขององค์กร และในข้ันตอนการปฏบิตังิานในหน่วยงานของตน โดยมีการบรหิารจดัการความเสีย่งด้วยวธิกีารท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ  

ดังนั้น ทุกฝ่ายภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ก�าหนดให้มีผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ  

ท�างานร่วมกับคณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กรในการระบุความเสี่ยงและจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามผล ตลอดจนส่งเสริม 

ให้แต่พนักงานในฝ่ายและบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงในส่วนงาน 

รับผิดชอบของตนเอง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหาร 

จัดการความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบกับการด�าเนินงานของกลุ่มอมตะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน โดยน�าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ 

แผนงาน และการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ของบริษัทฯ ใช้แนวทางของ The Committee of Sponsoring  

Organization หรือ COSO (Disclosure 102-11) บริษัทฯ ท�าการทบทวนและประเมินความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ�าทุกปี โดยพิจารณาทบทวน

ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และระบุประเด็นความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต จากภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันของธุรกิจ  

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ นโยบายและกฎระเบียบของรัฐ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม ท่ีอาจส่งผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้น�าประเด็นต่างๆมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดท�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  

และก�าหนดตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) และค่าค่าเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อติดตามผลการจัดการความ

เสี่ยงและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี้ โดยในปี 2563  

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นความเสี่ยงขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

(ESG-related Risks) และได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงระดับองค์กรจัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวพร้อมกับ

ก�าหนดตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง

รายงานความยั่งยืน 256356



คณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กรติดตามผลการตอบสนองต่อความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง และรายงาน 

ผลสรุปในท่ีประชุมคณะผู้บริหาร (Management Meeting) ซ่ึงประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีทุกคน และกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ต้องการให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการความเสีย่งมากข้ึน เนือ่งจากการบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นส่วนหนึง่

ของการด�าเนินงานในทุกระดับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกระดับ  

โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยได้ปรับปรุงกระบวนการระบุประเด็นความเสี่ยงหลักขององค์กรเพ่ือให ้

เหมาะสมกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และบ่งชี้ประเด็นความเสี่ยงขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ 

และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ESG-related Risks) คณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ท�าการประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ครอบคลุม

ความเสีย่ง 4 ประเภท ได้แก่ ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่งด้านการปฏบัิตกิาร ความเสีย่งด้านการปฏบัิตติามกฎระเบียบข้อบังคบั และความเสีย่ง 

ด้านการเงิน และได้ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (key risk indicators) เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง

การเกดิข้ึนของความเสีย่งดงักล่าว บรษัิทฯ มเีป้าหมายท่ีจะขยายการด�าเนนิการเรือ่งความเสีย่งลงไปในระดบัหน่วยธรุกจิให้ครอบคลมุทุกหน่วยงาน 

ในบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงองค์กรที่ส�าคัญตามแผนกลยุทธและเป้าหมายขององค์กร โดยสรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดของประเด็นความเสี่ยง

และมาตรการควบคุมความเสี่ยง รายงานในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2563 หัวข้อ การบริหารความเสี่ยง)

ประเภทความเสี่ยง
(Disclosure 102-29)

ความเสี่ยง 
ด้านเศรษฐกิจ

ความเสี่ยง 
ด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง 
ด้านสังคม

ความเสี่ยง 
ด้านการกำากับดูแล

กิจการ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk)

ความเสี่ยงจาก 

โรคระบาดอุบัติใหม่  

(Emerging Risk)

ความเสี่ยงจาก 

เศรษฐกิจหมุนเวียน  

(Circular Economy)

ความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงขั้วมหาอ�านาจ

ของโลก (Emerging Risk)

ความเสี่ยงในประเทศที่

บริษัทเข้าไปลงทุนขยาย

ธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 

(Operational Risk)

ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ 

และข้อมูลดิจิตัล

ความเสี่ยงจากภาวะน�า้ท่วม 

และน�า้แล้ง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบข้อบังคับ  

(Compliance Risk)

ความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

และระเบียบปฏิบัติ 

ทางสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการ 

ต่อต้านของชุมชน

ความเสี่ยงจากการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น

ความเสี่ยงด้านการเงิน  

(Financial Risk)

ความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์

ทางการเงิน
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) (Disclosure 102-29)

จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ พบว่า มีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ท่ีส�าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ใน 3-5 ปีข้างหน้า จ�านวน 2 ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก และ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขั้วมหาอ�านาจ 

ของโลก ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ยกระดับข้ึน 

เป็นความเสี่ยงองค์กร ที่ต้องติดตามประเมินสถานการณ์และระดับความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อไป 

มาตรการในการบริหารความเสี่ยงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่

1. ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ 

การแพร่ระบาดท่ัวโลกของ Covid-19 ท�าให้รัฐบาลของแต่ละประเทศใช้มาตรการปิดเมืองหรือจ�ากัดการเดินทางเข้าประเทศ ซ่ึงน�ามาซ่ึง 

การหดตัวทางการค้าระหว่างประเทศและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงผู้ประกอบการผลิตในประเทศไทยท้ังน�าเข้าและส่งออกท่ีอยู่ใน 

ห่วงโซ่อุปทานโลกต่างได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงผลกระทบในระยะยาวท่ีเกิดข้ึนจากความปกติใหม่ (new normal) ท่ีจะเป็นตัวเร่ง 

ในการเปลีย่นแปลงแนวโน้มของโลกในด้านต่างๆ อาทิ ความต้องการสนิค้า นโยบายทางการค้า ลกัษณะห่วงโซ่อุปทานท่ีเปลีย่นไป การใช้แรงงานผลติ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตภายในนิคมอุตสาหกรรม ท่ีต้องปรับตัวและเตรียมพร้อม 

รับมือสถานการณ์ในอนาคตเพื่อให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอและสามารถก้าวข้ามความยากล�าบากจากสถานการณ์เช่นนี้ได้ ผู้ประกอบการผลิต 

อาจจะต้องปรับนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรืออาจปิดโรงงานชั่วคราวหรือไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้

ผลกระทบท่ีเกดิขึน้กบัผูป้ระกอบการผลติในห่วงโซ่อุปทานโลก น�ามาซ่ึงความเสีย่งด้านรายได้ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะรายได้จากสาธารณปูโภค

และบริการทางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนการซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรม จากการหยุดด�าเนินการชั่วคราว ท�าให้ 

มีการใช้สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น�้าประปา การบ�าบัดน�้าเสีย และการให้บริการทางอุตสาหกรรมลดลง กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ 

ส่วนผลกระทบในระยะกลางถึงระยะยาว ท่ีเกิดข้ึนจากความปกติใหม่ (new normal) ความต้องการใช้ท่ีดินขยายก�าลังการผลิต ความต้องการ

สาธารณูปโภค และการบริการทางด้านอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ติดตามและ การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่มีต่อผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ก�าหนด

มาตรการระยะสั้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถด�าเนินกิจการผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้ เช่น การชะลอการปรับข้ึนค่าบ�ารุงรักษา 

ส่วนกลางเป็นเวลา 6 เดือน การเพิ่มเครดิตในการช�าระค่าบริการ (พิจารณาเป็นรายกรณี) ส่วนมาตรการระยะยาวที่ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว 

อย่างมนียัยะส�าคญัของห่วงโซ่อุปทานในแต่ละอุตสาหกรรม บรษัิทฯ ได้น�าข้อมลูแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของกระบวนการผลติแต่ละอุตสาหกรรม 

และความต้องการสาธารณูปโภคและบริการทางอุตสาหกรรมของลูกค้ามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

การพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษารายได้ของบริษัทฯ ไว้

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขั้วมหาอำานาจของโลก 

จากปีท่ีผ่านมา ความไม่สมดุลของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ และการเมืองระหว่างประเทศ ท�าให้เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศ

มหาอ�านาจ ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับภูมิภาคเอเชีย มีความเคลื่อนไหวและการปรับเปลี่ยนเสถียรภาพทางค้าการลงทุน

ระหว่างประเทศ รวมถงึมีการปรบัเปลีย่นนโยบายระดบัประเทศอยูบ่่อยครัง้ อาทิ สนธสิญัญาการค้าระหว่างประเทศ มาตรการการกดีกนัทางการค้า  

และการลดการช่วยเหลือต่อประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ก�าลังเข้าไปพัฒนาในปัจจุบัน

ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความส�าเร็จในการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละประเทศที่บริษัท ฯ ด�าเนินการอยู่ เช่น ในโครงการที่ด�าเนินการ 

อยู่ปัจจุบัน ความเสี่ยงจากภูมิศาสตร์การเมืองโลกอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงงานเกิดการชะลอการผลิต หรือเฝ้าระวังเพื่อปรับเปลี่ยนแผน  

รวมไปถึงการปิดกิจการในประเทศที่ได้รับผลกระทบ และย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ได้รับผลบวกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

รายงานความยั่งยืน 256358



ในกรณีนักลงทุนอยู่ในระหว่างการตัดสินใจในการลงทุน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับภูมิภาคเอเชีย อาจส่งผลให้นักลงทุนชะลอ 

การตัดสินใจการลงทุน หรืออาจตัดสินใจพิจารณาเลือกภูมิภาคอื่นๆ ท่ีมีความเสี่ยงจากภูมิศาสตร์การเมืองโลกอยู ่ในระดับต�่ากว่า  

ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์การเมืองระดับโลก ยังส่งผลต่อศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของแต่ละพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับประเทศ ท�าให้เกิดการกีดกันทางการค้า ทั้งในรูปแบบภาษี และไม่ใช่รูปแบบภาษี เช่น การก�าหนด 

มาตรฐานต่างๆ และ มาตรการการลงโทษท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของการเมืองระหว่างประเทศ รวมถึง การจ�ากัดความช่วยเหลือจากประเทศ

พัฒนาแล้วต่อประเทศก�าลังพัฒนาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งท�าให้มีผลต่อศักยภาพของประเทศโดยรวม

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของการภูมิศาสตร์การเมืองโลกท่ีมีผลต่อการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ก�าหนดให้มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศท่ีมีศักยภาพในการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง โดยเลือกประเทศ 

ท่ีมีระดับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับภูมิภาคท่ีอยู่ในระดับต�่า และติดตามประเมินระดับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองระดับภูมิภาคอย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดในแต่ละประเทศท่ีบริษัทฯ ไปลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พยายามผลักดันนโยบาย 

ทางด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุนให้แก่นักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในการลงทุนของแต่ละประเทศให้เพิ่มขึ้น

การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทัฯ ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยง

ในหน้าท่ีและความรับผิดชอบในภารกิจปกติเป็นหลัก ท้ังนี้ เพราะต้องการให้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามภารกิจ

ปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท่ีสุด นอกจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานและบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในหน่วยงานนั้นๆแล้ว ยังมีพนักงานท่ีเป็นตัวแทนรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ท่ีเข้าร่วมประชุมกับคณะท�างานบริหาร 

ความเสี่ยงองค์กร และน�าไปถ่ายทอดให้แก่พนักงานในระดับปฏิบัติการต่อไป

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี 

ให้แก่ผู ้บริหารจากทุกหน่วยงานและบริษัทย่อย จ�านวน 34 คน และก�าลังอยู่ในระหว่างจัดท�าคู ่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ศึกษาและปรับใช้ระบบการรายงานและการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คาดว่าจะเสร็จภายในปี 2565

59บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



บรษิทัฯ มุ่งม่ันท่ีจะพฒันาธรุกจิให้เตบิโตอย่างต่อเน่ืองด้วยความร่วมมือ 
ของพนกังานทุกระดบั โดยเน้นการใช้ทรพัยากรทีมี่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันด้วยนวตักรรม

การเติบโตของธุรกิจ

ผลตอบแทน 
ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)

ผลการดำาเนินงานปี 2563

7.43%

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคู่ธุรกิจ ให้ความส�าคัญกับผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางธุรกิจ 

ของบริษัทฯ เนือ่งจากเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง และมีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้พัฒนาธุรกิจ 

ให้เติบโตอย่างต่อเนือ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น  

และคู่ธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่งโดยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ เน้นการใช้ทรัพยากร 

ท่ีมอียู่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ บรหิารต้นทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของบรษัิทฯ ด้วยนวตักรรม และช่วยพฒันา

ลูกค้าและคู่ธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อท�าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จากหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของบริษทัฯ ทีส่ร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชมุชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม การด�าเนินงานของบริษัทฯ 

จึงท�าให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอีกทางหนึ่ง

รายงานความยั่งยืน 256360



ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,347.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 29.60 และมีก�าไรสุทธิ 1,103.44 ล้านบาท เมื่อพิจารณา

โครงสร้างรายได้หลัก สามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

รายได้ 
จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์

รายได้ 
จากสาธารณูปโภค 

และบริการ

รายได้ 
จากการให้เช่า

61บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวมท้ังสิ้น 1,540.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.40 ของรายได้ท้ังหมด โดยรายได้ส่วนนี ้

ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 52.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากลกูค้าไม่สามารถเดนิทางระหว่างประเทศเพือ่ด�าเนนิการรบัโอนโฉนดท่ีดนิในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการชะลอการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ 

ท่ีไม่ม่ันใจในสภาพเศรษฐกิจ หลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลก (global supply chain)  

และส�าหรับก�าไรขั้นต้นจากการขายที่ดินจ�านวน 943.93 ล้านบาท ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 61.3 เพิ่มจากปี 2562 ร้อยละ 5.10 ทั้งนี้ เนื่องจาก 

บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซึ่งมีราคาขายโดยเฉลี่ยต่อไร่ที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตราก�าไร

ขั้นต้นสูงขึ้น 

2. รายได้จากสาธารณูปโภคและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากสาธารณูปโภคและบริการรวมทั้งสิ้น 1,841.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.40 ของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้ส่วนนี้ 

ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5.2 เนื่องจากมีการลดก�าลังการผลิตของโรงงานผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะลงในช่วงเวลาดังกล่าว  

แต่ส�าหรับก�าไรขั้นต้นจากค่าสาธารณูปโภคและบริการจ�านวน 598.14 ล้านบาท ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 32.50 ซึ่งอยู่ในระดับคงที่ เมื่อเทียบกับ 

ปี 2562 

3. รายได้จากการให้เช่า

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่ารวมท้ังสิ้น 820.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.90 ของรายได้ท้ังหมด โดยรายได้ส่วนนี้เพ่ิมขึ้น 

จากปี 2562 ร้อยละ 7.50 แต่ส�าหรับก�าไรขั้นต้นจากการให้เช่าจ�านวน 594.20 ล้านบาท อยู่ที่ร้อยละ 72.4 ซึ่งลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.0  

เมื่อเทียบกับปี 2562 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่ายจ�านวน 132.31 ล้านบาท ลดลง 126.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.80  

จากปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้กับลูกค้าลดลง และในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 713.00 ล้านบาท 

ลดลง 81.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.30 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้ด�าเนินการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ  

รวมถึงค่าเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นครั้งแรก จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,067,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

จ�านวน 1,150,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 83,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถอืหุ้น (Right Offering) ซ่ึงบรษัิทฯ ได้รบัเงนิจากการขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นเงนิท้ังสิน้ 979,400,000 บาท โดยไม่มีการเปลีย่นแปลง

โครงสร้างผูถ้อืหุ้นอย่างมีนยัส�าคญั ในการนี ้บรษัิทฯ จะน�าเงนิจากการเพิม่ทุนมาใช้ในการลงทุนพฒันาโครงการเมืองอัจฉรยิะ ย่างกุง้ อมตะ สมาร์ท  

แอนด์ อีโค ซิตี้ ระยะที่ 1 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตามแผนธุรกิจที่ได้ก�าหนดไว้

รายงานความยั่งยืน 256362



การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักปรัชญาธุรกิจ ALL WIN ด้วยการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

และสนับสนุนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท้ังในระดับชุมชน และเศรษฐกิจในระดับประเทศ ด้วยการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุม 

ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การจ่ายภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วน สวัสดิการและการพัฒนาพนักงาน  

การจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าและผู้รับเหมาท้องถิ่น และการสนับสนุนชุมชนในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

บริษัทฯ กระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2563

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.35

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 373.44

การลงทุนด้านบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงาน* 296.95

ค่าตอบแทนกรรมการ 34.66

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม 9.23

การลงทุนทางสังคม (ไม่รวมเงินบริจาค) 6.55

เงินบริจาค 2.40

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ 1,546

การกระจายมูลค่าให้สถาบันการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน 435.92

การกระจายมูลค่าสู่ภาครัฐ

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น 163.88

ที่มา:  งบการเงินรวมประจ�าปี 2563 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563

 *ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะ
หลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจไปสู่การเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

ต้ังแต่ปี 2560 เพ่ือสนองตอบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของโลกและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึง 

การพัฒนาธุรกิจท่ีรองรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานระยะ 5 ปี (2560-2564)  

มุ่งสู่การเป็นผู้น�าเมืองอัจฉริยะ โดยพัฒนาพื้นท่ีการลงทุน พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ให้เมืองอัจฉริยะอมตะ 

เป็นพื้นท่ีการลงทุนท่ีสมบูรณ์แบบในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคนี้ สร้างความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยต่อไป ซึ่งแนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ (AMATA Smart City) นั้น จะเริ่มต้นจาก

การพฒันาและยกระดบันคิมอุตสาหกรรมในปัจจบัุนของบรษัิทฯ ได้แก่ นคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีและต่อยอดไปยังพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรม

อื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

63บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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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

22nd Juanary 2020
Memorandum of Understanding 

with Association for the Development of 
Clusters and Technology Parks of Russia.

18th May 2020
Memorandum of Understanding 

with Hongkong Trade Development Council

24th January 2020
Amata Asia (Myanmar) Limited 
signed Joint Venture Agreement 
and Land Lease Agreement with 
Department of Urban and 
Housing Development (DUHD) 
Ministry of Construction, Myanmar.

1st June 2020
Memorandum of Understanding with

Federation of Hongkong Industries

24th July 2020
Memorandum of Understanding

with Advance Broadband Network
Company Limited subsidiary
of Advance Info Service PCL

28th October 2020
Memorandum of Understanding 
with Mahidol University and 
Thailand Center of Excellence 
in Life Sciences (Public Organization) 
or TCELS to drive the Mahidol-Amata 
Medi-Town Project. 

3rd November 2020
Memorandum of 
Understanding with CP 
Asset Wise Holding Co., Ltd. 

25th November 2020
Memorandum of 
Understanding with 
China Railway. 
Construction (Southeast Asia).

30th November 2020
Memorandum of Understanding 
with Futong Group Co., Ltd.

27th December 2020
Ground Breaking Ceremony 
of Yangon Amata Smart 
and Eco City, Myanmar

9th December 2020
Memorandum of 
Understanding with 
Korea Land and 
Housing Corporation.

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.

2020

AMATA SMART CITY JOURNEY

รายงานความยั่งยืน 256364
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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

22nd Juanary 2020
Memorandum of Understanding 

with Association for the Development of 
Clusters and Technology Parks of Russia.

18th May 2020
Memorandum of Understanding 

with Hongkong Trade Development Council

24th January 2020
Amata Asia (Myanmar) Limited 
signed Joint Venture Agreement 
and Land Lease Agreement with 
Department of Urban and 
Housing Development (DUHD) 
Ministry of Construction, Myanmar.

1st June 2020
Memorandum of Understanding with

Federation of Hongkong Industries

24th July 2020
Memorandum of Understanding

with Advance Broadband Network
Company Limited subsidiary
of Advance Info Service PCL

28th October 2020
Memorandum of Understanding 
with Mahidol University and 
Thailand Center of Excellence 
in Life Sciences (Public Organization) 
or TCELS to drive the Mahidol-Amata 
Medi-Town Project. 

3rd November 2020
Memorandum of 
Understanding with CP 
Asset Wise Holding Co., Ltd. 

25th November 2020
Memorandum of 
Understanding with 
China Railway. 
Construction (Southeast Asia).

30th November 2020
Memorandum of Understanding 
with Futong Group Co., Ltd.

27th December 2020
Ground Breaking Ceremony 
of Yangon Amata Smart 
and Eco City, Myanmar

9th December 2020
Memorandum of 
Understanding with 
Korea Land and 
Housing Corporation.

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.

2020
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การร่วมมือกับหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อพัฒนานวัตกรรม

บริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและโครงการย่อยผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Partners) เพ่ือให ้

เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรชั้นน�าทั้งไทยและต่างประเทศที่เป็นผู้น�าในด้านต่างๆ 

พัฒนาโครงการธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ 

การร่วมมือกับบริษัทและองค์กรชั้นน�าเหล่านี้ นอกจากจะท�าให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการต่างๆ แล้ว  

ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการเรียนรู้แนวคิด เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  

เพื่อสร้างกระบวนการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี (Technology Transfer) และสามารถต่อยอดไปยังการวิจัย และคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง 

ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส�าคัญ ดังนี้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อน�าโครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัล AIS 5G และโครงข่ายใยแก้วน�าแสง ยกระดับการบริหารงาน

และการผลิตเพิ่มเติมให้อมตะซิตี้ ชลบุรี ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) สร้างแรงดึงดูดนักลงทุนท่ัวโลกขยายฐานการลงทุน 

ในพื้นที่ EEC ณ อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

วนัท่ี 28 ตลุาคม 2563 บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชันจ�ากดั (มหาชน) 

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัมหิดล และศนูย์ความเป็นเลศิด้านชีววทิยาศาสตร์  

(องค์การมหาชน) หรือ TCELS ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Mahidol-Amata Medi-Town  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับสากล รวมถึง 

ความร่วมมือด้านการผลิตยาและช้ินส่วนการแพทย์ ด้านการศึกษา 

และวิจัย โดยเน้นการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ

วันท่ี 29 กนัยายน 2563 บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชันจ�ากดั (มหาชน)

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได ้

ในการพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการการขนส่งขยะอัจฉริยะ:  

KoomKah Smart Manifest เพื่อช่วยเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร

ข้อมลูการจดัเกบ็ขยะภายในนคิมอุตสาหกรรมฯ มุง่สูก่ารเมืองอัจฉรยิะ 

ด้านสิง่แวดล้อม (Smart Environment) เน้นใช้หลกัเศรษฐกจิหมุนเวียน 

(Circular Economy)

รายงานความยั่งยืน 256366



การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัลกูค้าตามหลกัการ “ALL WIN” มาโดยตลอด ความส�าเรจ็ของลกูค้าหรอืผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึง่ 

ที่สนับสนุนการเจริญโตทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการบริหารจัดการลูกค้า

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความผูกพัน และความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนความส�าเร็จทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกัน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมของลูกค้า รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ลูกค้าสื่อสารได้สะดวกขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท�าให้บริษัทฯ 

ได้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าทางตรง ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ดังนี้

ช่องทางในการเชื่อมโยงกับลูกค้า
Customer Engagement Channels

ความต้องการ 
และความคาดหวัง

ผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ  
พัฒนาเพื่อตอบสนอง

1. AMATA Japanese Society

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับลูกค้าญี่ปุ่นของบริษัทที่ด�าเนินกิจการในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ อมตะซิตี้ ระยอง 

เนื่องลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่นถึง 63% และ 29% 

ตามล�าดับ

สมาชิก: ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 190 บริษัท และผู้ประกอบการ 

ญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  

จ�านวน 45 บริษัท รวมทั้งหมด จ�านวน 235 บริษัท

• บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ: 

- การเชื่อมโยงโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิต

ของลูกค้า

- การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ 

การขายตัวสังคมลูกค้า 

และผู้ประกอบการต่างชาติ 

ในนิคมอุตสาหกรรม

• Hitachi LUMADA Center: บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท 

Hitachi Co., Ltd. และบริษัท Hitachi Asia Co., 

Ltd. เพื่อพัฒนาศูนย์ LUMADA เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้มอบโซลูชั่นของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) 

เพื่อสร้างระบบดิจิทัลและสนับสนุนการเชื่อมโยง

ข้ามภาคส่วนในภาคการผลิต โลจิสติกส์  

ความปลอดภัย และภาครัฐทั่วประเทศไทย

• Hotel Nikko Amata City Chonburi: บริษัทฯ  

ร่วมกับ บริษัท Fujita Corporation Co., Ltd. และ 

Japanese Overseas Infrastructure Investment 

Corporation for Transport & Urban Development 

(JOIN) เพื่อพัฒนาโรงแรม Hotel Nikko Amata 

City Chonburi ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว  

และพื้นที่อ�านวยความสะดวกในการพักอาศัย 

ใกล้สถานที่ท�างานของผู้ประกอบการและนักลงทุน

ทั้งไทยและต่างชาติในพื้นที่ภาคตะวันออก  

ซึ่งจะเปิดบริการในปี 2564

2. สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะซิตี้ ชลบุรี  

(HR Association Of AMATA City Chonburi : 

HRA)

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน

ความรู้ด้านวิชาการทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ภายในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้า 

การวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ 

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการสัมมนา 

เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์จากวิทยากรมืออาชีพ

สมาชิก: มีสมาชิกทั้งสิ้น 325 บริษัท  

โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมประจ�าเดือน  

รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้ง 

จะมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 120 บริษัท  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปี 2563 จ�านวน 1,200 คน

• บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ: 

- การสนับสนุนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการโรงงานให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย

• การบริหารจัดการขยะ

- การติดตามเส้นทาง  

หรือการตรวจสอบข้อมูล 

การบริหารจัดการขยะแบบ Realtime

• บริการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

- การสัมมนาหลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงาน และบริหารกฎหมายอย่างไร 

ให้เข้ากับยุคสมัย”

- การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน  

(จป.หัวหน้างาน)” รุ่นที่ 1

- การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  

เรื่องชี้แจงการบริหารจัดการและแผนป้องกัน 

น�้าท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ชลบุรี ประจ�าปี 2563

• บริการการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ:  

ร่วมมือกบั ธรุกจิเคมคิอลส์ เอสซีจ ีพัฒนาโปรแกรม

ระบบการจัดการการขนส่งขยะอัจฉริยะ (KoomKah 

Smart Manifest) เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพในการบรหิาร

ข้อมูลการจัดเก็บขยะภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ 

และมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม  

(Smart Environment) ในอนาคต
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ช่องทางในการเชื่อมโยงกับลูกค้า
Customer Engagement Channels

ความต้องการ 
และความคาดหวัง

ผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ  
พัฒนาเพื่อตอบสนอง

3. ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อมตะซิตี้  

ชลบุรี (AMATA City Chonburi Safety and  

Environment Group: ASEG)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ค�าปรึกษา สนับสนุน และประสาน

ประโยชน์ทั้งในส่วนของสมาชิก นายจ้าง ลูกจ้าง  

หน่วยราชการ และองค์กรอื่น ๆ เพื่อความส�าเร็จ 

ในการจัดการกับปัญหาในด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  

ในทุกสถานประกอบการให้มีมาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด

สมาชิก: บริษัทผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ ชลบุรี ทั้งสิ้น 215 บริษัท

• การบริหารความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน

ของนิคมฯ

- บริการดูแล ท�าความสะอาด  

และฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในโรงงาน 

ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

- การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  

ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

• บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในโรงงาน: บริษัทฯ  

ได้พัฒนาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงงาน 

เพื่ออ�านวยความสะดวก และดูแลลูกค้าให้ปลอดภัย

ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

• บริการจัดการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและ 

ความปลอดภัย

- การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน  

(จป.หัวหน้างาน)” รุ่นที่ 1

• บริการการฝึกอบรมออนไลน์: บริษัทฯ ได้พัฒนา

แผนการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และเพิ่มรูปแบบ

การอบรมออนไลน์มากขึ้น

4. ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ ระยอง  

(AMATA City Rayong Management Group; 

ACMG)

วัตถุประสงค์: เพื่อศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซิตี้ ระยอง รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาหรือแนวทาง 

ในการประกอบกิจการโรงงานให้สอดคล้อง 

ตามข้อก�าหนดกฎหมาย สัมมนาเสริมสร้างทักษะ 

ความรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

จากวิทยากรมืออาชีพ

สมาชิก: ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ระยอง จ�านวน 117 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 28.2  

ของผู้ประกอบการทั้งหมด และมีการจัดกิจกรรม 

ประชุมร่วมกันจ�านวน 3 ครั้ง

• การบริหารจัดการขยะ

- การให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการขยะ

ประเภทต่าง ๆ ในโรงงาน

• การบริหารความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน

ของนิคมฯ

- การฝึกอบรมอพยพหนีไฟ 

แบบบูรณาการ และการจัดท�าแผน

ป้องกันเหตุฉุกเฉินร่วมกัน

• บริการการฝึกอบรมดับเพลิง

- บริษัทฯ พัฒนารูปแบบการให้บริการ 

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง

ภายในโรงงานแบบบูรณาการ โดยจัดท�าแผน

บริหารภาวะฉุกเฉินร่วมกับลูกค้า เพื่อป้องกัน 

และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

• บริการให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการขยะ

- บริษัทฯ ให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

ขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงงาน 

โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้

ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยการส่งแบบสอบถามไปยังลูกค้า พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดติดต่อ 

กับลูกค้าโดยตรง เพ่ือให้บริษัทฯ ทราบถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า  

ผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะได้ถูกน�าเสนอในท่ีประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ  

และกระบวนการท�างานของบรษัิทต่อไป โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายความพึงพอใจของลกูค้าต้องไม่น้อยกว่า 90% บรษัิทฯ ได้ท�าการส�ารวจ 

ความพึงพอใจของลูกค้า พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 72% และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 71% 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 (70% ทั้งสองนิคมอุตสาหกรรม)

นอกจากนี ้การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จดัส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรมต่าง ๆ  จ�านวน 40 แห่งท่ัวประเทศ 

ผลการส�ารวจพบว่านคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีได้รบัคะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 88.2% และนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยองได้รบัคะแนน

ความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 91.8% ซึ่งทั้งสองนิคมอุตสาหกรรมได้รับคะแนนสูงขึ้นจากปี 2562

รายงานความยั่งยืน 256368



สำารวจโดย อมตะ

สำารวจโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อมตะซิตี้ ชลบุรี

อมตะซิตี้ ชลบุรี

2561

2561

68%

84%

70%

86%

72%

88.2%

68%

88%

70%

91.4%

71%

91.8%

2562

2562

2563

2563

อมตะซิตี้ ระยอง

อมตะซิตี้ ระยอง

บรษัิท อมตะ ฟาซิลติี ้เซอร์วสิ จ�ากดั ร่วมกบั บรษัิท อีสเทิร์นไทย  

คอนซัลติ้ง 1992 จ�ากัด และบริษัท เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี 

คอนซัลแตนท์ จ�ากัด จัดสัมมนาหลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงาน และบริหารกฎหมายอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัย”  

ให้แก่ผู ้ประกอบการภายในนิคมฯ ได้น�าความรู ้ไปประยุกต์ ใช  ้

ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน 

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บรษัิท อมตะ ฟาซิลติี ้เซอร์วสิ จ�ากดั ร่วมกบั บรษัิท อีสเทิร์นไทย 

คอนซัลติ้ง 1992 จ�ากัด และบริษัท เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี 

คอนซัลแตนท์ จ�ากัด จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 

ในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” รุ่นท่ี 1 ให้แก่ 

ผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ที่สนใจ ตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนด 

มาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ.2549 ของกระทรวงแรงงาน 

เพือ่น�าไปสูก่ารป้องกนัแก้ไขให้เกดิความปลอดภยัในการปฏบัิตงิานได้

การสัมมนาหลักสูตร “การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และบริหารกฎหมายอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัย”

การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” รุ่นที่ 1

69บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



การพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ
บริษัทฯ มองเห็นโอกาสจากการเติบโตของกลุ่มประเทศ CLMV บริษัทฯ จึงได้มีการขยายธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV โดยน�าความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาเมือง และน�าโมเดลต้นแบบเมืองอัจฉริยะอมตะ 

ไปเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ในกลุ่มประเทศ CLMV  

โครงการในประเทศเมียนมา

บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการ ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง East Dagon และ South Dagon ในภูมิภาคย่างกุ้ง 

ประเทศพม่า เฟสแรกของโครงการมีพื้นที่ประมาณ 5,508 ไร่ หรือ 8.09 ตารางกิโลเมตร ผู้ถือหุ้นของโครงการ ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท แอนด์  

อีโค ซิตี้ คือ บริษัท อมตะเอเชีย (เมียนมาร์) จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100  

และ Department of Urban and Housing Development, Union Ministry of Construction ของประเทศเมียนมา

บริษัทฯ ขับเคลื่อนโครงการ ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ ตามกรอบการบริหารความยั่งยืนของกลุ่มอมตะ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาโครงการให้เป็น “เมืองน่าอยู่” ที่กิจกรรมการด�าเนินธุรกิจ

และการด�าเนินชีวิตได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีและการออกแบบของเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ โครงการนี้ยังสอดคล้องและสนับสนุน

แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศเมียนมาในหลักการที่ 2 เป้าหมายที่ 3 ได้แก่ “การสร้างงานและภาคเอกชนน�าไปสู่การเติบโต”

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าข้อตกลงกรอบการท�างานกับ Department of Urban and Housing Development  

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และ บริษัทย่อยที่ด�าเนินโครงการ ชื่อบริษัท ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ จ�ากัด ได้รับใบอนุญาตการลงทุน

ของประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 และบริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาการร่วมทุนและสัญญาการเช่าท่ีดินร่วมกับ Department 

of Urban of Housing and Development (DUHD), Ministry of Construction, Republic of the Union of Myanmar เพื่อร่วมกันด�าเนินการ 

ในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 และได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในโครงการ ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท 

แอนด์ อีโค ซิตี้ ในปลายปี 2563 เพื่อให้พร้อมรองรับการลงทุนในปี 2564

โครงการในประเทศเวียดนาม

ในเดือน สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยจ�านวน 2 บริษัท คือ AMATA Service City Long Thanh 1 Company Limited (ASCLT1)  

และ AMATA Service City Long Thanh 2 Company Limited (ASCLT2) ซึ่งบริษัท AMATA City Long Thanh Joint Stock Company (ACLT) 

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพื่อแยกธุรกิจและใบอนุญาตลงทุน (IC) การพัฒนาท่ีดิน 

เพื่ออยู่อาศัยมายัง ASCLT 1 และ ASCLT 2

การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมในองค์กร
นวัตกรรมในความหมายของบริษัทฯ หมายถึง การสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ การพัฒนา 

และปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินงาน และลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นวัตกรรมจงึเป็นส่วนส�าคญัท่ีจะขับเคลือ่นบรษัิทฯให้เตบิโตได้อย่างย่ังยืน ดงันัน้ บรษัิทฯจงึให้ความส�าคญักบันวตักรรมตัง้แต่คณุสมบัตขิองบุคลากร

ในบริษัทฯ ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในคุณลักษณะของการเป็นคนอมตะ (AMATA DNA) ในเรื่อง Innovative การมีความคิดสร้างสรรค์ ลองคิดสิ่งใหม่

เพื่อการพัฒนา ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ 

บรษัิทฯ ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบัได้แสดงศกัยภาพและสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่ธรุกจิและสงัคม และมส่ีวนร่วมในการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการท�างานของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดโครงการประกวด “AMATA INNO Awards 2020” โดยมีคณะกรรมการ 

ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาการให้รางวัล ในปีนี้มีพนักงานส่งโครงการนวัตกรรมเข้าประกวด

ทั้งสิ้น 86 คน จาก 27 ทีม แบ่งเป็นการประกวดประเภทโครงการ (INNO Project) จ�านวน 9 โครงการ และประเภทแนวคิด (INNO Ideas) จ�านวน 

18 แนวคิด

ในปี 2563 มีโครงการด้านนวัตกรรมท่ีท่ีได้ด�าเนินการแล้ว และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ จ�านวนกว่า 16 ล้านบาท และสามารถ 

ลดต้นทุนในการด�าเนินการได้กว่า 15 ล้านบาท
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โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำาสำาเร็จรูปด้วยระบบน็อต

ในอดีตการก่อสร้างถังบรรจุน�้าของบริษัทฯ เป็นการก่อสร้างด้วยถังเหล็กแบบเช่ือมด้วยไฟฟ้า ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างท่ีค่อนข้างนาน  

และใช้ต้นทุนในการก่อสร้างท่ีค่อนข้างสูง และมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี หากมีการซ่อมแซมต้องใช้เวลาในการปิดปรับปรุงระบบน�้า  

และซ่อมแซมถังเป็นเวลา 4 เดือน ท�าให้กระทบต่อลูกค้า และการบริการอย่างมาก

พนักงานฝ่ายวิศวกรรม แผนกพัฒนาท่ีดินของบริษัทฯ เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี้ และได้ออกแบบการก่อสร้างถังเก็บน�้าส�าเร็จรูป 

เพื่อใช้ในโรงผลิตน�้าประปาของบริษัทฯ โดยถังเก็บน�้ารูปแบบใหม่นี้เป็นถังเหล็ก แต่ใช้ระบบน็อตในการก่อสร้างแทนท่ีการเช่ือมด้วยไฟฟ้า  

ท�าให้สามารถผลิตชิ้นส่วนส�าเร็จรูปจากในโรงงาน ก่อนน�ามาประกอบในพื้นที่ได้เลย

โดยถังรูปแบบใหม่นี้ใช้เวลาในการก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จประมาณ 2 สัปดาห์ ซ่ึงลดลงกว่าแบบเดิมท่ีใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 

นานถึง 4 เดือน และลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 7-15% ท่ีส�าคัญถังรูปแบบใหม่นี้มีอายุการใช้งานนานกว่า 30 ปี ท�าให้บริษัทฯ สามารถ 

ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมลงได้ 1 ล้านบาท/ถัง/10 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ก่อนสร้างถังเก็บน�้าส�าเร็จรูปด้วยระบบน็อตไปแล้วท้ังสิ้น 5 ถัง  

ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาไปแล้วทั้งสิ้น 15 ล้านบาท

โครงการ Smart Building

บริษัทฯ อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

ท่ีพัฒนาอาคารโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า ได้พัฒนาโครงการก่อสร้าง

อาคารโรงงานให้เช่าส�าเร็จรูป โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ท่ีช่วยประหยัดพลังงานมาใช้ในการออกแบบระบบพื้นฐานในโรงงาน 

ซ่ึงแบบการก่อสร้าง (Master Plan) ของโรงงานส�าเร็จรูปนี้ได้รับ 

การรับรองขัน้ตน้ของมาตรฐาน LEED Certification ซึง่เป็นมาตรฐาน 

ส�าหรับอาคาร และสิ่ งปลูกสร ้ าง ท่ี เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม  

โดยเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้รับการรับรองในระดับ LEED Gold 

Certification ที่สื่อถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นอาคาร 

ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า รวมถึงเป็นอาคารต้นแบบประหยัด 

พลังงานท่ีสอดคล ้องกับเป ้าหมายการเป ็นเมืองคาร ์บอนต�่า  

(Low Carbon City) ของบริษัทฯ และตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าที่ต้องการโรงงานให้เช่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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การบรหิารจดัการห่วงโซ่ธรุกิจท่ีมีประสิทธภิาพ นำามาซึง่ความยัง่ยืน 
ให้กับบรษิทัฯ สงัคม และส่ิงแวดล้อม

การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ

เป้าหมายปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563

สัดส่วนคู่ค้าใหม่ที่ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 100% 100%
สัดส่วนคู่ค้าสำาคัญที่ได้รับ 
การประเมินความเสี่ยง 
ด้านความยั่งยืน 

50% 58%

สัดส่วนคู่ค้าสำาคัญที่รับทราบ 
จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า 50% 50.61%
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ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการจัดซ้ือสินค้า และจัดจ้างบริการจากคู่ค้าและผู ้รับเหมาในกิจกรรมหลักของการด�าเนินธุรกิจ 

นคิมอตุสาหกรรม และงานท่ีสนบัสนนุการบรหิารจดัการนคิมอตุสาหกรรม การด�าเนนิงานของคูค้่าและผูร้บัเหมาท่ีไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้ การท�าธุรกิจกับคู่ค้าท่ีมีการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส มีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้น 

และระยะยาว และเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการท�างานของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าและผู้รับเหมา 

ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในการเติบโตร่วมกันต่อไปในระยะยาว (Disclosure 103-1)

แนวทางบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะท�างานการจัดซ้ือจัดจ้างของกลุ่มบริษัทอมตะ (AMATA Procurement Working Committee) น�าโดย  

ผูอ้�านวยการอาวโุส สายงานบญัชแีละภาษ ีสายงานการเงนิ สายงานนกัลงทนุสัมพนัธ์ และสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นประธาน คณะท�างาน

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับผิดชอบในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

และมาตรฐานจริยธรรม เพื่อก�าหนดเป็นมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มอมตะ ตลอดจนด�าเนินการจัดท�าและเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

ส�าหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพ่ือสื่อสารเจตนารมณ์ของบริษัทฯท่ีจะท�าธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และค�านึงถึง 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านความย่ังยืนภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ท่ีครอบคลุมถึง 

คู่ค้า และผู้รับเหมา ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  และก�าหนดแนวทางบริหารจัดการและกลยุทธ์ที่เหมาะสม

กับคู่ค้าและผู้รับเหมา แต่ละกลุ่ม และจัดให้มีการพัฒนายกระดับศักยภาพของคู่ค้าและผู้รับเหมา เพื่อลดความเสี่ยงด้านความยั่งยืนและผลกระทบ

จากการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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ผลการดำาเนินงาน

1. การจัดกลุ่มคู่ค้าสำาคัญ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานจ�านวนท้ังหมด 536 ราย บริษัทฯ ได้ท�าการระบุกลุ่มคู่ค้าส�าคัญ หรือ  

Critical Tier-1 Supplier ที่มีการท�าธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการเป็นกิจกรรมหลักของธุรกิจ เกณฑ์มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง  

และความสามารถในการทดแทน พบว่ามคีูค้่าและผูร้บัเหมารายส�าคญัจ�านวนรวม 81 ราย ซ่ึงมีมลูค่าการจดัซ้ือจดัจ้างคดิเป็นร้อยละ 87 ของมูลค่า

การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

2. การปรับปรุงนโยบายและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้เริ่มแจ้งคู่ค้าและผู้รับเหมาท้ังหมดท่ีอยู่ในกลุ่มคู่ค้าส�าคัญทราบในปี 2562 ว่าบริษัทฯ ได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู่ค้า 

ของอมตะ เพ่ือส่งเสรมิให้คูค้่าตระหนกัถงึความส�าคญัและเป็นแนวปฏบัิติให้แก่คูค้่าในการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวปฏบัิตขิองบรษัิทฯ 

ท่ีให้ความส�าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนการด�าเนนิธรุกจิท่ีซ่ือสตัย์ ยตุธิรรม และโปร่งใส โดยครอบคลมุประเดน็ดงันี้

หัวข้อในนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง ใจความสำาคัญ

1. จริยธรรมทางธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ, ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องและความซื่อสัตย์,  

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น, เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

2. หลักสิทธิมนุษยชน การจ้างงานท่ีถกูต้องและปฏบัิตติามกฎหมาย, การปฏบัิตอิย่างเท่าเทียมและไม่มกีารใช้แรงงานเดก็

หรอืแรงงานบังคบัทุกรปูแบบ

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย, จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้

เหมาะสมกับลักษณะงาน, บันทึกสถิติการเจ็บป่วยในงานและความรุนแรงรวมไปถึงมีการสื่อสาร 

ให้เข้าใจและปฏิบัติตาม

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียและค�านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการท�างาน

5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบข้องบังคับเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม, มีมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ 

ทางสิง่แวดล้อมท่ีเกดิจากการท�างาน, ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

ในปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้คู่ค้าส�าคัญรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ ร้อยละ 50 จากคู่ค้าส�าคัญทั้งหมด บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินการจัดส่ง

จรรยาบรรณธุรกิจทางอีเมลเพื่อให้กลุ่มคู่ค้าส�าคัญได้รับทราบ มีคู่ค้าส�าคัญ 41 ราย จากคู่ค้าส�าคัญทั้งหมด 81 ราย ได้ส่งแบบตอบรับรับทราบ

จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นทางการ คิดเป็นร้อยละ 50.61 ของคู่ค้าส�าคัญทั้งหมด 

รายงานความยั่งยืน 256374



3. การประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและจากคู่ค้า (Disclosure 308-2, 414-2)

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความย่ังยืนของคู่ค้าโดยเริ่มท่ีคู่ค้าส�าคัญเป็นล�าดับแรกและคู่ค้าใหม่ท้ังหมด  

ให้คู่ค้าท�าการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) ท่ีครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม หากคู่ค้ามีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูง (คะแนนประเมินตนเองน้อยกว่า 80%) บริษัทฯ จะมีการการไปตรวจเย่ียม  

(site visit) และตรวจประเมินที่สถานประกอบการ (ESG Audit) เพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินคุณภาพคู่ค้าประจ�าปีโดยฝ่ายจัดซื้อ 

และหน่วยงานท่ีเป็นผูใ้ช้สนิค้าหรอืบรกิาร แต่มคีวามถีแ่ตกต่างกนัตามระดบัความเสีย่งของคูค้่า ส�าหรบัคูค้่าท่ีมคีวามเสีย่งระดบัวกิฤตและระดบัสงู  

คู่ค้าต้องจัดท�าแผนมาตรการป้องกันแก้ไข โดยบริษัทฯ ช่วยให้ค�าแนะน�าในการจัดท�าแผนการปรับปรุงและพัฒนาข้อบกพร่องต่าง ๆ  

และสร้างความสมัพันธ์ท่ีดกีบัคูค้่า ในปี 2563 บรษัิทฯ ก�าหนดเป้าหมายให้คูค้่าส�าคญัและคูค้่าใหม่ท้ังหมดได้รบัการประเมนิความเสีย่งด้านความย่ังยืน

จัดกลุ่มคู่ค้าสำาคัญ

เกณฑ์ในการวิเคราะห์
คู่ค้าและผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง
1. มีมูลค่าการซื้ออยู่ใน 80% แรกของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด หรือ
2. เป็นผู้ขายวัตถุดิบหรือให้บริการที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญของธุรกิจ หรือ
3. เป็นผู้ขายน้อยราย หรือ ไม่สามารถหาทดแทนได้

ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า

ผลกระทบด้านสังคมผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

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

มาตรการลดความเสี่ยง สำาหรับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและสูง

Site Visit ESG Audit แผนการปรับปรุง
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บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากคู่ค้าและผู้รับเหมาในกลุ่มคู่ค้าส�าคัญท้ังหมด 81 ราย (ร้อยละ 100) พบว่ามีคู่ค้าส�าคัญจ�านวน 1 ราย  

ที่มีความเสี่ยงจากการด�าเนินงานในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงาน และ ความปลอดภัย 

คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของจ�านวนคู่ค้าส�าคัญท้ังหมด และไม่พบคู่ค้าส�าคัญรายใดมีความเสี่ยงในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการหรือด้านเศรษฐกิจ  

ซ่ึงบรษัิทฯ มมีาตรการบรหิารจดัการความเสีย่งส�าหรบัคูค้่าแต่ละราย และจดัให้มกีารพฒันาคูค้่าเพือ่ลดโอกาสในการเกดิความเสีย่งและลดผลกระทบ 

จากความเสี่ยงดังกล่าวให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมากลุ่มนี้ ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการยุติการด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีได้รับการประเมิน 

แต่อย่างใด (ร้อยละ 0) (Disclosure 308-2, 414-2)

4. การตรวจประเมินคู่ค้า

บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางในการตรวจประเมินคู่ค้าประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นและผลงานท่ีผ่านมาของคู่ค้า 

และผู้รับเหมาก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีได้ก�าหนดไว้หรือไม่ คู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีด�าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน  

จะต้องได้รบัการประเมนิเพ่ิมเตมิได้แก่ การประเมนิความเสีย่งด้านความยัง่ยนืครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ สิง่แวดล้อม การประเมนิผลงาน 

ประจ�าปี การตรวจประเมินในสถานประกอบการครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม (ESG Audit) รวมท้ังประเมิน 

ความสัมพันธ์ของผู้ขายสินค้า/บริการรายนั้น ๆ กับบริษัทฯ ด้วย ตามข้อก�าหนดและรายการที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้และมาตรฐานระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม (ISO14001) ซ่ึงแนวทางในการตรวจประเมินคู่ค้า กระท�าโดยการตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจากคู่ค้า การตอบแบบประเมินตนเอง 

ของคู่ค้า และการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ โดยคณะท�างานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริษัทอมตะ

ในปี 2563 บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายในการตรวจประเมินคู่ค้าหลัก ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม (ESG audit) ณ สถานประกอบการ 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของคู่ค้าส�าคัญทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ สามารถด�าเนินการตรวจประเมินได้ร้อยละ 58 ของคู่ค้าส�าคัญทั้งหมด

5. การขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่

บริษัทฯ ก�าหนดให้คู่ค้าใหม่ทุกรายต้องผ่านการประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคู่ค้า (Self-Assessment Questionnaire :  

SAQ) ก่อนขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่ หากผลคะแนนผ่านเกณฑ์และไม่พบประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม จะให้คู่ค้าใหม่ 

ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ (Supplier code of conduct) แล้วบันทึกชื่อคู่ค้าลงในทะเบียนคู่ค้าใหม่ แต่หากคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

หรือมีความเสี่ยง คู่ค้าต้องจัดท�ามาตรการป้องกันหรือแก้ไขและแผนการตรวจติดตามท่ีชัดเจนมาเสนอ จนคะแนนอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่

ปี 2563 บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่จ�านวน 10 รายโดยผ่านระบบการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 ของคู่ค้ารายใหม่

6. การพัฒนาคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาคู่ค้าและผู้รับเหมา ในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

อีกท้ังสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของคู่ค้าและผู้รับเหมาให้ดีย่ิงข้ึนและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ เช่น สนับสนุนให้คู่ค้า 

และผูร้บัเหมาท่ีส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารหลกัให้แก่บรษัิทฯ มีการพฒันาในกระบวนการด�าเนนิธรุกจิและได้รบัการรบัรองระบบการบรหิารจดัการ

ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025 OSHA 18000 เป็นต้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดท�าโครงการเพื่อพัฒนาคู่ค้า จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  

และการจดัการจดัการสิง่แวดล้อมส�าหรบัผูร้บัเหมาเกบ็ขนและคดัแยกขยะประจ�าโรงคดัแยกขยะ โครงการอบรมหลกัสตูร การรกัษาความปลอดภยั 

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นท่ีส่วนกลาง 

ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนิคมฯ และโครงการแบ่งปันความรู้ ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 256376



โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สำาหรับผู้รับเหมาเก็บขนและคัดแยกขยะประจำาโรงคัดแยกขยะ

โครงการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการ 5 ส หลักสูตรดับเพลิงข้ันต้นและอพยพหนีไฟ  

และหลักสตูรฝึกซ้อมเกบ็กูก้ารหกรัว่ไหลของขยะมูลฝอย ให้แก่พนกังานของบรษัิทผูร้บัเหมาเกบ็ขนและคดัแยกขยะประจ�าโรงคดัแยกขยะ  

เพื่อเพ่ิมความรู้และทักษะด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานของบริษัท 

ผู้รับเหมา น�ามาใช้ในการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด ร่วมกับ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อยจัดอบรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานรักษาความปลอดภัยท้ังหมดในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา 

ความปลอดภัย พ.ศ.2558 ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยยกระดับมาตรฐานการท�างานให้คู่ค้าและผู้รับเหมาปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีคุณภาพ และร่วมกันดูแลพื้นที่นิคมฯ ให้เป็นสังคมแห่งความปลอดภัย 
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โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนกลาง 
ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนิคมฯ

โครงการแบ่งปันความรู้ ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

1. ศึกษาดูงานการบริหารจัดน้ำา และเทคโนโลยี ณ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำากัด

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด ร่วมกับ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด ได้จัดอบรมและให้ความรู้ 

พนักงานรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ส่วนกลาง เกี่ยวกับการน�าระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้บริหารจัดการความปลอดภัย 

ในพื้นท่ีส่วนกลางของนิคมฯ โดยเริ่มมีการสแกน QR code ตามจุดตรวจต่างๆ เพื่อตรวจสอบและรายงานความปลอดภัยภายใน 

พื้นที่นิคมฯ ทั้งสองแห่ง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีความร่วมมือกับคู่ค้าในการร่วมกันพัฒนาด้านการจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  

และนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง โดยแต่ละหน่วยงานมอีงค์ความรูแ้ละการใช้เทคโนโลยี ท่ีใช้เป็นเครือ่งมือในการบรหิารจดัการน�า้ 

ที่หลากหลาย ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน บริษัทฯ จึงจัดให้มีการศึกษาดูงานการจัดการของแหล่งน�้าเพื่อแลกเปลี่ยน 

ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการบริหารจัดการน�า้ เพื่อสามารถน�าความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้กับแต่ละหน่วยงาน 

โดยในปี 2563 ได้มกีารจดักจิกรรมศกึษาดงูานการบรหิารจดัน�า้ และเทคโนโลยี ต่างๆ ภายในโครงการแบ่งปันความรู ้ก้าวไปด้วยกนั 

อย่างยั่งยืน ณ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ผู้ผลิตน�า้ประปารายใหญ่ในแถบภาคตะวันออก เขตชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังเป็นคู่ค้าหลัก กับบริษัทฯ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563  โดยบริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด ได้เรียนเชิญตัวแทนคู่ค้า

เข้าร่วมจ�านวน 6 หน่วยงาน 24 คน

รายงานความยั่งยืน 256378



2. อบรมความรู้ท่ัวไปในเก่ียวกับนระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

เนื่องด้วยอมตะให้ความส�าคัญกับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการน�้าและน�้าเสีย 

การจัดการขยะ การจัดการด้านมลพิษอากาศ และยังการด�าเนินการติดตาม เฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคม

อย่างต่อเนือ่ง บรษัิท อมตะ วอเตอร์ จ�ากดัจงึมีแนวคดิในการส่งเสรมิและผลกัดนัให้บรษัิทคูค้่า ได้ด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบัแนวทาง

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของอมตะ

ในปี 2563 ได้จดักจิกรรมอบรมความรูท่ั้วไปในเกีย่วกบัระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ภายในโครงการแบ่งปันความรู ้ก้าวไปด้วยกนั 

อย่างยั่งยืน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 มีตัวแทนของบริษัทคู่ค่าเข้าร่วมจ�านวน 16 คน จาก 8 หน่วยงาน
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100% 
ของน้ำ�ที่ผ�่นก�รบำ�บัดทั้งหมด 

นำ�กลับม�ใช้ในนิคมอุตส�หกรรม
สิ่งแวดล้อมชุมชน

ข้อร้องเรียนด้�นสิ่งแวดล้อม 
จ�กชุมชนได้รับก�รแก้ไขครบ

100%

ลดขยะที่นำ�ไปกำ�จัด 
ด้วยวิธีฝังกลบลงเหลือ

0.35%
จ�กขยะมูลฝอยทั้งหมด

รายงานความยั่งยืน 256380



ก�รดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กร
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เป้�หม�ยปี 2567 เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

ได้รับก�รรับรองก�รเป็นเมือง
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ จ�กก�รนิคม
อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

ได้รับก�รรับรองระดับ  

Eco-World class
ได้รับก�รรับรองระดับ  

Eco-Excellence
ทั้งสองนิคม

ได้รับก�รรับรองทั้งสองนิคม
ในระดับ

Eco-excellence: 
E2

จำ�นวนเหตุก�รณ์ที่ไม่เป็นไปต�ม
กฎหม�ยด้�นสิ่งแวดล้อม  
(รวมเหตุก�รณ์ของบริษัทฯ  
และโรงง�นในนิคม)

0 0 0
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นธุรกิจท่ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยตรงหากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี   

บรษัิทฯ จงึให้ความส�าคญักบัเรือ่งดงักล่าว และถอืเป็นหนึง่ในประเด็นส�าคญัด้านความย่ังยนืซ่ึงมผีลอย่างยิง่ต่อการด�าเนนิธรุกจิ บรษัิทฯ ได้ประเมินความเสีย่ง 

และผลกระทบต่างๆ อันเกดิจากการด�าเนนิธรุกจิตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถงึการก�ากับดแูลกจิกรรมของผูป้ระกอบกจิการในเขตนคิมอุตสาหกรรม

อมตะทั้งสองแห่ง ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ท่ีส�าคัญ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน�้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการมลพิษท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยเลือกใช้เทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีก�าหนดภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ 

ในนคิมอุตสาหกรรม มาตรการท่ีก�าหนดเอาไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรฐานสิง่แวดล้อมต่างๆ อย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้ค�านึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) โดยน�า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ท�าให้ผู้มีส่วนได้

เสียมีความมั่นใจในการท�างานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น (Disclosure 103-1)

ผลก�รดำ�เนินง�น (Disclosure 103-2,103-3)
ก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รในร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการก�ากับดูแลนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่งให้ด�าเนินการ 

ตามกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีตลอดจนนโยบายของท้ังสองหน่วยงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขผลกระทบในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง

ความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมต่อชุมชนข้างเคียง และส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ของนิคมอุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ก�รบริห�รจัดก�รผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม
อมตะมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจ 
และคว�มปลอดภัยให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานความยั่งยืน 256382



1. ศนูย์เฝ้�ระวงัและควบคมุคุณภ�พส่ิงแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMCC)   
(Disclosure 305-7)

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ EMCC จัดตั้งขึ้นในปี 2556 และด�าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากทั้งสองพื้นที่จะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่

ศูนย์ EMCC ด้วยระบบแสดงผลออนไลน์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จ�านวน 5 ระบบ ได้แก่

• ระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น ปริมาณการใช้น�้า ปริมาณน�า้เสีย คุณภาพน�้าเสีย ปริมาณกากของเสีย และคุณภาพอากาศ เป็นต้น

• ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน�้าท้ิงหลังผ่านการบ�าบัดจากระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม เป็นระบบ 

ที่เช่ือมโยงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าท้ิงหลังผ่านการบ�าบัด ด้วยเครื่อง BOD Online จากระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางของนิคม

อุตสาหกรรมมายังศูนย์ EMCC โดยหากพบว่าคุณภาพน�้าท้ิงเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันท่ี  

29 มีนาคม 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�า้ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 

30 พ.ค. 2560 ทางศูนย์ EMCC จะแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ควบคุมน�า้เสียส่วนกลาง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและท�าการแก้ไขโดยทันที

• ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป เป็นระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศผ่านสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Air Quality Monitoring Station : AQMS) ของพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  

จ�านวน 4 สถาน ีคอื วดัอูต่ะเภา วดัมาบสามเกลยีว โรงเรยีนพานทองสภาชนปูถมัภ์ และวดัอ้อมแก้ว และพืน้ท่ีโดยรอบนคิมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ ระยอง จ�านวน 2 สถานี คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาบยางพร และวัดพนานิคม ชนิดของมลพิษทางอากาศ 

ท่ีจะท�าการตรวจวัดและน�ามาวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO

2
) รวมถึงการวัดความเร็ว

และทิศทางลม เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการแพร่กระจายของมลพิษและแหล่งก�าเนิดของมลพิษอากาศ รวมทั้งสามารถตรวจวัดปริมาณน�า้

ฝนและอุณหภูมิจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องได้ด้วย เพื่อใช้ข้อมูลปริมาณน�า้ฝนในการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตก 

ในพ้ืนท่ีได้อย่างแม่นย�า และอุณหภมูติ�า่สดุ-ต�า่สดุ เพือ่ประเมินสภาพภมูอิากาศในพืน้ท่ีเพือ่ใช้ในการวางแผนการจดัการด้านสิง่แวดล้อม

• ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นระบบติดตามและควบคุมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม และระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

จากปล่องอัตโนมตั ิ(Continuous Emission Monitoring System :CEMS) กบัฐานข้อมลูการตรวจวดัคุณภาพอากาศของนคิมอุตสาหกรรม

ในภาพรวม (Emission Inventory) เพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพอากาศในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม (Emission Loading) มายัง 

ศูนย์ EMCC หากพบว่าโรงงานมีการปล่อยค่ามลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน ศูนย์ EMCC จะมีการแจ้งเตือนไปยังโรงงานท่ีมีการ 

ปล่อยมลพิษเกิน ให้ท�าการตรวจสอบและรายงานสาเหตุ เพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที

• ระบบการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในพื้นท่ีจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อประมวลผลและใช้วางแผนงานด้านความปลอดภัย 

และจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
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การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งของศนูย์ EMCC จะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้ว่า บรษัิทฯ ให้ความส�าคญั 

กับการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากและติดตามคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ท�าให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหา 

ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงในปี 2563 บริษัทฯ และโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

ทั้งสองแห่งไม่มีเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

2. ก�รเปิดเผยผลก�รปฏบัิติต�มม�ตรก�รป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA Monitoring Report)

บริษัทฯ จัดท�ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 

Report) เป็นประจ�าทุก 6 เดือน โดยจัดส่งให้กับส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) การนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ส�านักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 13 และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เพื่อเปิดเผยผลการ

ปฏิบัติตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของทั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  

และน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองนิคมฯ รับทราบเป็นประจ�าทุก 6 เดือนด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้น�าเสนอผลในรายงาน EIA Monitoring ต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของทั้งสองนิคมอุตสาหกรรม 

จ�านวน 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมของท้ังสองนคิมอตุสาหกรรมไม่มีข้อเสนอแนะท่ีเกีย่วข้องกบัผลกระทบของสิง่แวดล้อม

ที่เกิดจากกระบวนการท�างานของบริษัทฯ โดยตรง แต่มีข้อเสนอแนะที่เสนอให้บริษัทฯ น�าไปพัฒนาโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งในปีต่อไป ดังนี้

ข้อเสนอแนะจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบคณุภ�พส่ิงแวดล้อม

อมตะซตีิ ้ชลบรีุ อมตะซต้ีิ ระยอง

• ให้ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการจดัการน�า้เสยีในชุมชน เพือ่ท่ีจะช่วยกนั
บรรเทาปัญหาน�า้เสยีท่ีเกดิจากชุมชนท่ีอาจจะส่งผลกบัคณุภาพของน�า้ผวิดิน 
เช่น โครงการชุมชนต้นแบบหนองไม้แดงในการจดัการน�า้เสยีและขยะชมุชน
อย่างย่ังยืน ควรมีการขยายผลไปยังชุมชนอืน่ๆ ท่ีอยู่โดยรอบนคิมอตุสาหกรรม
อมตะด้วย

• ให้จดักจิกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้เกีย่วกบักฎหมายสิง่แวดล้อมส�าหรบั 
การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้กับผู้ประกอบการ 
ในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างชาติ เพื่อลดโอกาส 
ท่ีจะก่อให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น มลพษิทางอากาศ 
กลิน่ เสยีง ท่ีอาจส่งผลกระทบกบัชุมชนได้

• ให้ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรบางจดุท่ีเป็นพืน้ท่ีต่อเช่ือมระหว่างนคิมอุตสาหกรรม
กบัพืน้ท่ีชุมชนเพือ่การระบายการจราจรท่ีมีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน และเสนอ
ให้มีการใช้ Applicationในการ Monitor เหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนภายในนคิม
อุตสาหกรรม ร่วมกับการใช้ CCTV โดยเฉพาะการจราจร อุบัติเหตุต่างๆ  
เพือ่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมในด้าน Smart Safety

• ให้ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน การเปิดพ้ืนท่ีต่อเช่ือมระหว่าง 
นิคมอุตสาหกรรมกับพื้นท่ีชุมชนเพื่อการระบายการจราจรท่ีมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน รวมท้ังการอ�านวยความสะดวกในด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน
ให้กบัชมุชนด้วย

• ส่งเสรมิโครงการ Farm to Factory ไปยงัชุมชนอ่ืนๆ เพือ่ให้โรงงานเป็นตลาด
ในการน�าสนิค้าชุมชนเข้าสูโ่รงงานได้ครอบคลมุชุมชนมากขึน้
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ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยของรัฐ 

1. ก�รพัฒน�นิคมอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่งสู่การเป็น

นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามนโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ ได้น�ากรอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาประยุกต์ในการด�าเนินกิจการ  

โดยกรอบการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 5 มิติ 22 ด้าน ได้แก่ มิติกายภาพ 

มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชุมชน ผู้ประกอบการ 

พนักงานในบริษัท พนักงานในโรงงาน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น ระดับในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  

คือ ระดับ Eco-Champion ระดับ Eco-Excellence และระดับ Eco-World Class บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งสองบริษัท

ไปสู่ระดับ Eco-World Class ให้ส�าเร็จในปี 2567 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะซิตี้ ระยอง ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการระบบจราจร และคณะกรรมการบริหารจัดการ

กากอุตสาหกรรม การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน การจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

และโรงงาน รวมไปถึงการพัฒนาระบบการใช้งานภายในองค์กรที่สามารถใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัยต่างๆ

ปี 2563 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ระดับ Eco-Excellence : E2 ส�าหรับพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะซิตี้ ระยอง ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ี 

ตามหลกัการดงักล่าวเพือ่มุง่สูก่ารเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนเิวศในระดบัท่ีสงูขึน้ เพือ่ประโยชน์ของทุกภาคส่วน 

และก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต
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2. ก�รพัฒน�นิคมอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (Smart Eco-Industrial Estate 4.0) 

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (Smart Eco Industrial Estate 4.0) ด้าน Smart Water  

ระบบการจดัการน�า้อัจฉรยิะ จากการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�าหรบันคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง ซึง่เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บรษัิท

ท่ีมีการน�าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการติดตาม ควบคุม และบริหารจัดการน�้าใช้หรือน�้าเสียหรือระบบระบายน�้าฝนอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ในการควบคุมระบบผลิตน�้าประปาและระบบบ�าบัดน�้าเสีย  

และระบบผลติน�า้ประปาคณุภาพสงู ท่ีสามารถปรบัปรงุคณุภาพน�า้ท่ีผ่านการบ�าบดัแล้วให้สามารถน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reclamation Water) 

ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่จะไม่มีการปล่อยน�้าทิ้งหลังการบ�าบัดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก (Zero Wastewater Discharge) 

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านอื่นๆ ของการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (Smart Eco Industrial Estate 4.0) 

เช่น ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะ ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ  

และอาคารอัจฉริยะ ต่อไป
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3. ก�รตรวจสอบธรรม�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อม

การนคิมอุตสาหกรรมอแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จดัท�าโครงการธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม ธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) โดยด�าเนนิการ 

ผ่าน “คณะกรรมการก�ากับการตรวจประเมินโรงงาน” ซึ่งประกอบไปด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการท้องถิ่น ชุมชน

ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบนิคมอุตสาหกรรม และบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบ ก�ากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะท้ังสองแห่ง ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซ่ึงก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานท่ีสมัคร 

เข้าร่วมโครงการ รวมท้ังมีการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมของโรงงานโดยมผีูแ้ทนจากการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

และผู้เช่ียวชาญเข้าให้ค�าปรึกษาในด้านระบบการบริหารจัดการภายในโรงงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การให้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น  

และผู้น�าชุมชนเข้าตรวจประเมิน และเย่ียมชมโรงงาน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องกับชุมชนท้องถ่ิน  

โดยมีเกณฑ์การประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว มีทั้งสิ้น 5 มิติ จ�านวน 13 ข้อ ดังนี้

มิติก�ยภ�พ

มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติก�รบริห�ร
จัดก�ร

มิติสิ่งแวดล้อม

1. การจัดการพื้นที่สีเขียวและการบ�ารุง

รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน

3. การส่งเสริมเศรษฐกิจ 

ท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน

4. การบริหารจัดการน�้าใช้ น�้าทิ้ง  

และการควบคุมดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสียภายในโรงงาน

5. การจัดการกากอุตสาหกรรม ปฏิกูล และขยะมูลฝอย

6. การจัดการคุณภาพอากาศ

7. การจัดการไอระเหยของสารเคมี

8. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

9. การจัดการอุบัติเหตุ / อุบัติภัย (Accident / Emergency)

10. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

11. คุณภาพชีวิตและสังคม

ของพนักงานในโรงงาน

12. คุณภาพชีวิตและสังคม

ของชุมชนโดยรอบ

13. ระบบการบริหาร

จัดการโรงงาน

2. การจัดท�าระบบการระบาย

น�้าฝนและระบบน�้าเสียที่

แยกจากกันโดยเด็ดขาด

เกณฑ์ก�รประเมิน 
ธรรม�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อม - 

ธงข�วด�วเขียว

87บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



ในปี 2563 มีโรงงานผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองเข้าร่วมตรวจประเมิน 

นคิมละ 4 โรงงาน รวมท้ังสิน้ 8 โรงงาน และบรษัิทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของโครงการและได้ตรวจประเมนิโรงงาน ผลการตรวจ 

ประเมินพบว่าทุกโรงงานท่ีเข้ารับการตรวจประเมินในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ผ่านเกณฑ์ประเมินมากกว่า 80%  

ทุกโรงงาน ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยม

รายงานความยั่งยืน 256388



การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายส�าคัญระดับโลกท่ีน�าไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ความเป็นอยู่ และความยั่งยืนของสังคมโลก ซึ่งผลกระทบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนความตกลงปารีส  
(Paris Agreement) เม่ือเดือนธันวาคม ปี 2558 ท่ีประเทศไทยได้แสดงเจตจ�านงที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเม่ือเทียบกับปีฐาน 2558  
ลง 20-25% ภายในปี 2573 เพือ่ควบคมุการเพิม่ข้ึนของอุณหภมิูเฉลีย่ของโลกให้ต�า่กว่า 2 องศาเซลเซียสเมือ่เทียบกบัยุคก่อนการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 
รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 13

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยหลักท่ีท้าทายต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รูปแบบการตกของฝนและปริมาณน�้าฝน 
ท่ีตกในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกท่ีแตกต่างไปจากในอดตี จนเกดิภาวะน�า้แล้งหรอืน�า้ท่วมในบางปี นอกจากจะท�าให้บรษัิทมีต้นทุนการด�าเนนิงานท่ีสงูข้ึน 
และเกิดความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการน�้าซ่ึงเป็นปัจจัยหลักของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมท่ีต้องจัดหาน�้าสะอาดท่ีได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่งแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่า เช่น การด�าเนินงานของโรงงาน
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานโรงงานและชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ ท่ีอาจน�ามาซ่ึงความขัดแย้ง
ระหว่างกันได้  

อัตร�ก�รใช้ไฟฟ้�เฉลี่ยต่อพนักง�น 1 คน 

เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

อัตร�ก�รปล่อยก�๊ซเรือนกระจกทั้งท�งตรงและท�งอ้อม 
(Scope 1&2) ต่อจำ�นวนพนักง�น เทียบกับปีฐ�น 2562

เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

ลดลง 10% ลดลง 8.69%

เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

ลดลง 5% ลดลง 6.04%

เปิดเผยก�รปล่อย 
ก๊�ซเรือนกระจกขององค์กร

จัดทำ�ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ได้รับก�รรับรองจ�ก องค์ก�รบริห�รจัดก�ร 
ก๊�ซเรือนกระจก (องค์กรมห�ชน) (อบก.)

ก�รรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ
ก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศเป็นคว�มท้�ท�ยสำ�คัญระดับโลกท่ีนำ�ไป
สู่คว�มเสี่ยงในก�รเกิดภัยพิบัติและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คว�มเป็นอยู่ และ
คว�มยั่งยืนของสังคมโลก
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แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร (Disclosure 103-2, 103-3)

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นท่ีบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และมุ่งม่ันท่ีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ของกลุ ่มอมตะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อย่างเป็นทางการ และก�าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานและรับมือกับปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แคมเปญ “Save Earth, Safe Us” 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการน�้าทุกประเภท

อย่างยั่งยืน ได้แก่ น�า้ดิบ น�า้ใช้ น�้าเสีย และน�า้ท่วม โดยพัฒนาโครงการบริหารจัดการน�้าแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดหา

แหล่งส�ารองน�า้ดิบให้มีมากกว่าความต้องการใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอย่างน้อย 150% การน�าน�า้เสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือลดการพ่ึงพาน�้าดิบจากแหล่งน�้าธรรมชาติ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันภาวะ

น�้าท่วม และการส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ตระหนักถึงการบริหารจัดการน�า้อย่างยั่งยืน ผ่านศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้า

ของอมตะ และโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน�า้

2. ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจก บรษัิทฯ จงึได้บูรณาการนโยบายการจดัการกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันา

แผนธุรกิจของบริษัทฯ ในการมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่า โดยการขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะ (AMATA Smart City) ที่มุ่งเน้น

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานคาร์บอนต�่า และการน�าหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน 

มาปรับใช้ในกระบวนการท�างานและการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มอมตะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ก�รลดผลกระทบจ�ก 
ก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พภมิูอ�ก�ศ

ลดก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจก 
จ�กก�รดำ�เนินง�นเพือ่มุ่งสู่ 
ก�รเป็นสังคมค�ร์บอนตำ�่ 

ปรับตัวและเพิ่มคว�มส�ม�รถ 
ในก�รรับมือกับผลกระทบจ�ก 

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

“SAVE EARTH, SAFE US”  
ก�รเป็นสังคมค�ร์บอนตำ่� ในปี 2583เป้�หม�ย

วัตถุประสงค์

ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�
- การบริหารจัดการน�้าใช้ 

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- การบริหารจัดการน�้าทิ้ง  

ตามหลักการ Zero Discharge

ก�รพฒัน�ระบบส�ธ�รณูปโภค
- ระบบระบายน�า้ 
- ระบบป้องกนัน�า้ท่วม

กลยุทธ์ก�รจัดก�ร 
กับก�รเปลี่ยนแปลง

ของสภ�พภูมิอ�ก�ศ
ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

ก�รบรหิ�รจดัก�รขยะ
- การจดัการขยะตามหลกัการ 

Zero Waste to Landfill
- โครงการ Best Waste  

Management Award

แคมเปญ “Save Earth, Safe Us”  
เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มบริษัท 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

โครงก�ร AMATA SMART City 
- Smart Energy 
- Smart Environment
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงได้บูรณาการ  

“นโยบายการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดเป้าหมายขององค์กรและแผนการด�าเนินงาน 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่า ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2583

ผลก�รดำ�เนินง�น 
บริษัทฯ ได้จัดท�าข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)  

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลงังาน (Scope 2) และการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) โดยอ้างอิงวิธีการค�านวณปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  

ขององค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ท้ังนี ้ก๊าซเรอืนกระจก 

ในแต่ละ scope ที่บริษัทฯ ใช้ในการค�านวณประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
) มีเทน (CH

4
) ไนตรัสออกไซด์ (N

2
O) กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 

(HFC6) เพอร์ฟลูออโร-คาร์บอน (PFCs) ซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลูโอไรด์ (SF6)  

และไนโตรเจนฟลูออไรด์ (NF
3
) บริษัทฯ ท�าการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเพื่อน�ามาค�านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปีละ 1 ครั้ง 

โดยมีขอบเขตการรายงานครอบคลุม 3 พ้ืนท่ีประกอบด้วย ส�านักงานใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ ระยอง เฉพาะในพื้นที่ส�านักงานของบริษัทฯ ทั้งสามแห่ง และในพื้นที่

ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง ท่ีดูแล 

รับผิดชอบโดยบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ในปี 2563 เป็นปีแรก โดยเป็น

ข้อมูลของปี 2562 และได้ตัง้เป้าหมายลดอตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง

และทางอ้อม (Scope 1 & 2) ต่อจ�านวนพนักงานลง 10%
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ในปี 2563 บรษัิทฯ มีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงและทางอ้อม (scope 1 & 2) จ�านวน 16,431 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO
2
e) 

ลดลงร้อยละ 8.69 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 เมื่อคิดเป็นอัตราการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อจ�านวนพนักงาน เท่ากับ 

61.08 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน ลดลงร้อยละ 9.03 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 โดยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2563 นี้ 

ยังอยู่ในระหว่างการทวนสอบของศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VGREEN)  

คาดว่าจะด�าเนินการเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2564

บริษัทฯ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) จ�านวน 516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Disclosure 305-1) โดยบริษัทฯ สามารถ 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ลงร้อยละ 2.27 เม่ือเทียบกับปีฐาน 2562 และอัตราการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 

ต่อจ�านวนพนักงาน เท่ากับ 1.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน ลดลงร้อยละ 2.64 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 จากการตรวจสอบ 

และซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัรและเครือ่งปรบัอากาศอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้มัน่ใจว่าเครือ่งจกัรทุกระบบท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และลดการเดนิทาง 

ระหว่างพื้นที่โดยเปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์แทน ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope 2) จ�านวน 15,915 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Disclosure 305-2) ลดลงร้อยละ 8.88 เมื่อเทียบกับปีฐาน และอัตราการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

จากการใช้ไฟฟ้าต่อจ�านวนพนักงาน เท่ากับ 59.16 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน ลดลงร้อยละ 9.22 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 จากการ

ด�าเนนิโครงการประหยัดพลงังานต่าง ๆ  ในอาคารส�านกังานและพืน้ท่ีส่วนกลาง รวมถงึการส่งเสรมิการใช้พลงังานหมนุเวยีนในระบบสาธารณปูโภค

ของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ผู้รับเหมาน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการลดการใช้พลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซิล และส่งเสริม

การใช้พลังงานหมุนเวียนในการดูแลระบบสาธารณูปโภคของบริษัทฯ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย
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(ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อคน)

ก�รประหยัดพลังง�นในอ�ค�รสำ�นักง�น 

บรษัิทฯ ได้จดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่งเพ่ือส่งเสรมิพนกังานของบรษัิทฯ 

และผู้เช่าพื้นท่ีในอาคารส�านักงานให้มีความรู้เรื่องการลดการใช้พลังงาน

ในอาคาร เน้นการปลูกจิตส�านึกของพนักงานทุกคนให้ร่วมมือกันอนุรักษ์

พลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืน เช่น การรณรงค์ให้ปิดเครื่องปรับอากาศและปิดไฟที่ไม่จ�าเป็น 

การรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ และการปรับอุณหภูมิ 

ระบบปรับอากาศภายในส�านักงานไม่ให้ต�่ากว่า 25 องศาเซลเซียส และ 

การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน 

ในปี 2563 อาคารส�านกังานของบรษัิทฯ มปีรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมท้ังสิน้ 

540,961.16 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อพนักงาน 

1 คน เท่ากับ 2,011 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อคนต่อปี ลดลงร้อยละ 7.40  

เม่ือเทียบกับปี 2562 เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้เท่ากับ  

20.51 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ก�รประหยัดพลังง�นในพื้นที่ส่วนกล�ง  

บริษัทฯ มีหน ้าท่ีบริหารจัดการพื้นท่ีส ่วนกลางของนิคม

อุตสาหกรรมในส่วนของการดูแลระบบไฟส่องสว่างบนถนนภายใน

นิคมอุตสาหกรรมท้ังหมด ซ่ึงปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้า 

แบบ LED ท้ังหมดแล้วภายในนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง  

ซ่ึงในปี 2563 ด�าเนินการเปลี่ยนโคมไฟ LED จากโมเดลเก่า  

เป็นโคมไฟ LED โมเดลใหม่ ท่ีใช้เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น 

ให้ประสิทธิภาพสูงแต่ใช้ก�าลังไฟฟ้าน้อยลงกว่าเดิม ซ่ึงจะท�าให้

เพ่ิมประสิทธิภาพของแสงสว่างและลดการใช้พลังงานได้มากข้ึน  

มีการทดลองติดตั้งระบบ Smart Control ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าส่องสว่าง  

จ�านวน 2 จุดตัวอย่าง เพื่อทดลองติดตามตรวจวัดกระแสไฟฟ้า 

และการท�างานของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีการตดิตัง้ 

ไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Traffic light) ทั้งหมด

จ�านวน 112 จุด ในพื้นท่ีของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 

จ�านวน 44 จุด และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จ�านวน 68 จุด  

เพื่ออนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แต่ยังคงท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก�รส่งเสริมก�รใช้พลังง�นหมุนเวียนในระบบ

ส�ธ�รณูปโภคของบริษัทฯ   

บรษัิทฯ ส่งเสรมิให้บรษัิทย่อยในห่วงโซ่อุปทานเพิม่ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการพลังงานและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยบริษัท 

อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการน�้า 

และน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมอมตะได้ด�าเนินการศึกษาวิธีการ 

น�าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานไฟฟ้า 

ในกระบวนการท�างาน และได้เริ่มติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา

ของอาคารผลิตน�้าด้วยระบบผลิตน�้าหมุนเวียน (Water Reclamation 

System) ตั้งแต่ปี 2560 

ในปี 2563 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์

แบบทุนลอยน�้า บริเวณบ่อพักน�้าหลังบ�าบัด 1 แห่ง และ ติดตั้งโซลาร์

เซลล์บนหลังคา บริเวณระบบผลิตน�า้ประปา เพิ่มอีก 1 แห่ง ในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ท�าให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

แสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าในระบบรวมท้ังหมด 484,840  

กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ท้ังหมดของระบบการผลิตน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วเพื่อผลิตเป็น 

น�้าประปาด้วยระบบ Reclamation และสามารถลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกได้ 242 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

รายงานความยั่งยืน 256394



โครงก�รพลังง�นอัจฉริยะ (Smart Energy) 

เป้าหมายของเมืองอัจฉริยะอมตะ คือการมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่า (Low Carbon City) ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์  

“NET Zero Emission” ในปี 2583 เป็นเมืองท่ีพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้พลังงาน

หมุนเวียนในรปูแบบต่างๆ มกีารลงทุนและพฒันาแหล่งพลงังานสะอาดและเทคโนโลยช้ัีนสงูท่ีลดการก่อมลภาวะ และการบรกิารจดัการสิง่แวดล้อม

อย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพด้านพลังงาน 

โครงการด้านพลงังานอัจฉรยิะ (Smart Energy) ซ่ึงเป็นหนึง่ในโครงการภายใต้เมืองอัจฉรยิะอมตะ มุง่เน้นการด�าเนนิงานท่ีเกีย่วข้องกบัพลงังาน

หมนุเวียน ท้ังพลงังานจากแสงอาทิตย์ พลงังานจากขยะ รวมท้ังโครงการ Smart Grid เพือ่ใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ มเีสถยีรภาพ และส่งเสรมิ 

การใช้พลังงานสะอาดที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งต่างๆ เป็นร้อยละ 20 ของพลังงานท้ังหมดท่ีใช้ในเมืองอัจฉริยะอมตะ 

ในปี 2583 และเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้พลงังานโดยใช้นวตักรรมของระบบโครงข่ายส�าหรบัส่งไฟฟ้าอจัฉรยิะแบบครบวงจร (Smart Grid Management) 

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดในเมืองอัจฉริยะ โดยติดตั้งแผงโซลาร์ลอยน�า้ (Floating Solar)  

ในอ่างเกบ็น�า้ภายในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ และปัจจบัุนอยู่ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการโซลาร์บนหลงัคาโรงงานผูป้ระกอบการ 

ในนิคมอุตสาหกรรม (Solar Rooftop)

การออกแบบพื้นที่เมืองอัจฉริยะอมตะ (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โซน 2) จะถูกออกแบบด้วยแนวคิดการพัฒนาเมืองแบบผสมผสาน 

ท้ังอาคารผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาคารส�านักงาน อาคารท่ีอยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์ ซ่ึงการออกแบบ 

จะใช้หลัก Smart Building ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ด้าน IoT เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ในอาคาร ควบคุมแสงสว่าง อุณหภูมิ สภาพอากาศ และอื่น ๆ  

ผ่านซอฟต์แวร์ควบคุม (Building Management System) ท�าให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานที่ไม่จ�าเป็น
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ก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ�อย่�งรู้คุณค่�
ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ในภ�คอุตส�หกรรมเป็นหัวใจสำ�คัญของ
คว�มยั่งยืน และทรัพย�กรนำ้�ท่ีมีอยู่อย่�งจำ�กัดอมตะจึงให้คว�มสำ�คัญ 
กับก�รใช้นำ้�อย่�งรู้คุณค�่เสมอม�

น�้าเป็นปัจจัยหลักของภาคอุตสาหกรรมและการด�ารงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ดังนั้นความต้องการใช้น�้าในปริมาณมากในอนาคต 

อันเป็นผลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก และการเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วของประชากร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตน�า้ ล้วนแล้วแต่ท�าให้เกิดความเสี่ยงและความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน�้าใช้แล้ว  

การจดัการกบัน�า้เสยีท่ีเกดิข้ึนในนคิมอตุสาหกรรมยังเป็นเรือ่งท่ีบรษัิทฯ และผูมี้ส่วนได้เสยีให้ความส�าคญัเพราะสามารถส่งผลกระทบทางสิง่แวดล้อม

ได้หากมีการจัดการท่ีไม่ดี ประเด็นการบริหารจัดการน�้าและการบริหารจัดการน�้าเสียจึงเป็นประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนท่ีอยู่ในความสนใจ 

ของบริษัทฯ และผู ้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้วางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนโดยใช้ทรัพยากรน�้าดิบผิวดิน 

อย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ และก�าหนดเป็นเป้าหมายของบรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการน�า้เสยีโดยไม่มกีารปล่อยน�า้ท้ิงออกสูภ่ายนอกนคิมอุตสาหกรรม

ตามหลักการ Zero Discharge ต้ังแต่เริ่มต้นท�าธุรกิจ รวมถึงท�าการตรวจวัดคุณภาพน�้าของแหล่งน�า้ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมและน�้าเสีย 

ในจุดต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Disclosure 103-1)

แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร (Disclosure 103-2)

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการบรหิารจดัการน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิทฯ จงึได้มอบหมายคณะท�างาน

บริหารจัดการน�้า (Water Management Committee) ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะท�างานจากฝ่ายวิศวกรรม และบริษัทย่อย 

ได้แก่ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด และบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการน�้าภายในนิคม

อุตสาหกรรมของอมตะ โดยรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องภายใต้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดคุณภาพน�้าเป็นประจ�าโดยห้องปฏิบัติการท่ีข้ึนทะเบียน

กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเปิดเผยผลการด�าเนินงานเรื่องการบริหารจัดการน�้าใช้และน�้าเสียในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(EIA: Environmental Impact Assessment) และน�าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(EIA Monitoring Report) เป็นประจ�าทุก 6 เดือน ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่งรับทราบ 

รวมไปถึงการควบคุมดูแลลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันปัญหา  

และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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นอกจากนี้ บริษัทฯได้ส่งเสริมให้ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการน�้าอย่างย่ังยืน 

ของบริษัทฯ รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถที่บริษัทฯ มีไปช่วยพัฒนาการบริหารจัดการน�า้ของชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ 

หน่วยงานราชการ และชุมชน เพื่อวางแผนการท�างานร่วมกัน

ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ดิบผิวดิน (Disclosure 303-1, 303-2)

ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทฯ นั้นจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพึ่งพาทรัพยากรน�้า เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการผลิตและด�าเนินงานของโรงงาน 

ในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ท�าการศึกษาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากความต้องการใช้น�้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง  

ก่อนที่จะเริ่มด�าเนินกิจการ เพื่อประเมินโอกาสและความเสี่ยงจากการใช้ทรัพยากรน�้าร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส�ารองน�้าในอ่างเก็บน�้าท้ังภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมไว้ว่าต้องมีน�้าส�ารองไว้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 150 ของความต้องการบริโภคในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน�้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

มาตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา แม้ว่าพื้นท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยจะเคยประสบภาวะแห้งแล้งมากท่ีสุด ซ่ึงได้ส่งผลกระทบ 

ต่อผูป้ระกอบการหลายแห่งในเขตอสีเทิร์นซีบอร์ด ปัจจบัุนมคีวามต้องการใช้น�า้ดบิภายในนคิมอุตสาหกรรมอมตะจ�านวนกว่า 30.5 ล้านลกูบาศก์เมตร 

ต่อปี บรษัิทฯ ได้ส�ารองน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ในพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง จ�านวนรวม 19 แห่ง ขนาดความจรุวม 61.4 ล้านลกูบาศก์เมตร 

ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีน�า้ดิบผิวดินส�ารองใช้มากกว่าร้อยละ 150 ของความต้องการใช้น�้าทั้งหมดภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะตลอดทั้งปี

ก�รใช้ทรัพย�กรนำ้�อย่�งมีคว�มรับผิดชอบ (Disclosure 103-2)

ในกระบวนการบรหิารจดัการน�า้เสยีของนคิมอตุสาหกรรมนัน้ บรษัิทฯ มีการก�ากบัดแูลคณุภาพน�า้เสยีท่ีถกูปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยก�าหนดให้มีการแยกรางระบายน�า้ฝนออกจากรางระบายน�า้เสยี โดยโรงงานอตุสาหกรรมส่งน�า้เสยีท่ีผ่านการบ�าบดัเบ้ืองต้นเพือ่ควบคมุคณุภาพ

จากภายในโรงงานตามระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรม ผ่านท่อส่งน�้าเสียมายังศูนย์รวบรวมน�้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงถูกดูแล 

โดยบริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดูแลและบริหารจัดการน�า้ทั้งหมดภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

น�้าเสียที่ถูกส่งมานี้จะถูกบ�าบัดให้ได้ค่าตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 และตามประกาศ 

กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยค่ามาตรฐานของน�้าเสียท่ีผ่านการบ�าบัดนี้จะถูกควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด 

โดยห้องปฏบัิตกิารเอกชนท่ีขึน้ทะเบียนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกรายการก่อนน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ  

โดยบรษัิทฯ มีระบบในการควบคมุและก�ากบัดแูลโรงงานโดยการตรวจสอบคณุภาพน�า้เสยีท่ีถกูส่งออกมาจากโรงงานเป็นประจ�าทุกเดอืน หากพบว่า 

คุณภาพน�้าเสียท่ีถูกส่งออกมาจากโรงงานนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด บริษัทฯ จะท�าหนังสือแจ้งเตือนให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข 

และเรียกเก็บค่าปรับการบ�าบัดน�า้เสียพิเศษ
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ก�รใช้บริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�อย่�งมีประสิทธิภ�พ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และมีเป้าหมายในการน�าน�้าเสียท่ีเกิดขึ้นกลับมา 

ใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมดตามหลักการ Zero Discharge ในปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการลดการใช้น�้าดิบผิวดินลงเหลือร้อยละ 60  

ของความต้องการใช้น�้าดิบท้ังหมด เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งน�้าธรรมชาติและสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน และเพ่ิมสัดส่วนการใช้น�้า 

ที่ผ่านการบ�าบัดมาทดแทน

จากการพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสีย และการควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการน�้าเสียอย่างต่อเนื่อง ท�าให้น�้าเสียท่ีถูกบ�าบัดจากระบบบ�าบัด 

น�า้เสียส่วนกลาง มีค่ามาตรฐานตามที่ก�าหนดตามประกาศทรวงฯ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด (ร้อยละ 100) โดยสามารถจ�าแนกการใช้

ประโยชน์ของน�้าเสียที่ผ่านระบบบ�าบัดน�า้เสียส่วนกลางออกเป็น 3 รูปแบบคือ น�าไปใช้ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรม น�าไปใช้ในระบบ

หล่อเย็นของโรงไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม และน�าไปใช้ผลิตเป็นน�้าคุณภาพสูงด้วยระบบ Water Reclamation ด้วยวิธี Reverse Osmosis 

และใช้ในการจ่ายน�า้ประปา

ในปี 2563 พบว่ามีน�้าเสียท่ีผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางท้ังสิ้น 20.05 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสามารถน�าน�้า 

ท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วไปผลิตเป็นน�้าคุณภาพสูงด้วยระบบ Water Reclamation ร้อยละ 57 น�าไปใช้ในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าภายใน 

นิคมอุตสาหกรรมร้อยละ 27 และน�าไปใช้ในการดูแลพื้นที่สีเขียวร้อยละ 16
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ระบบ Reclamation

น้ำาคุณภาพสูง

แหล่งน้ำ� 
ธรรมช�ติ

อ่�งเก็บน้ำ� 
ของอมตะ

ระบบหล่อเย็น 
ในโรงไฟฟ�้

สน�มกอล์ฟและพ้ืนท่ีสีเขียว

โรงปรับปรุง 
คุณภ�พน้ำ�

โรงง�นถังเก็บน้ำ�

57%

27%

16%

น้ำาที่ผ่าน 
การบำาบัดแล้ว

100%
การเก็บรวบรวมน้ำาเสีย

การบำาบัดน้ำาเสีย 
ส่วนกลาง

การทำาให้กากตะกอนแห้ง

Zero Discharge Concept

นวัตกรรมร่วมกับ 
คู่ค�้พัฒน�ระบบ  

Reverse Osmosis
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บรษัิทฯ ได้ลงทุนพฒันากระบวนการผลติน�า้คณุภาพสงูโดยน�าน�า้ท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วมาผลติเป็นน�า้คณุภาพสงูโดยการใช้ระบบ Reclamation 

ด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis ตั้งแต่ปี 2551 และได้ขยายก�าลังการผลิตน�า้คุณภาพสูงด้วยระบบ Reclamation อย่างต่อเนื่อง น�้าคุณภาพสูง

ที่ผลิตได้จะถูกน�าไปใช้ทดแทนน�้าดิบจากแหล่งน�า้ธรรมชาติในการผลิตน�า้ประปาส่งให้โรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

ปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดสัดส่วนการใช้น�้าดิบผิวดินลงเหลือร้อยละ 60 ของน�้าใช้ท้ังหมดในการผลิตน�้าประปาส่งให้โรงงาน 

ในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงได้ขยายก�าลังการผลิตน�า้คุณภาพสูงด้วยระบบ Reclamation เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวมทั้งหมด 

35,360 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ท�าให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมสัดส่วนการใช้น�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วในส่วนท่ีส่งเข้าระบบ Reclamation เพื่อผลิตน�้า

คุณภาพสูง จากเดิมร้อยละ 53 ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 57 ของปริมาณน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วทั้งหมด ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถ

ลดการใช้น�า้ดิบลงเหลือ 30.42 ล้านลูกบาศก์เมตร (Disclosure 303-1) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณน�้าทั้งหมดที่ใช้ ลดลงจากร้อยละ 61 

ในปี 2562 ท�าให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน�า้ดิบลง 70.5 ล้านบาทต่อปี

ผลจากการด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ มีน�้าดิบส�ารองใช้เพิ่มข้ึนได้อีก 5 เดือน ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน�้า และยังสามารถ 

ช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นหากเกิดวิกฤตภัยแล้งได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การขยายก�าลังการผลิตระบบ Reclamation ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น 

ให้แก่ลูกค้าและชุมชมรอบนิคมอุตสาหกรรมในด้านความมั่นคงของแหล่งน�้าและการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนภายในนิคมอุตสาหกรรม  

ลดผลกระทบเชิงลบต่อแหล่งน�า้สาธารณะและลดโอกาสในการปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กำ�ลังก�รผลิตน้ำ�ประป� 
คุณภ�พสูงของระบบ Reclamation

2563
Capacity 

รวม 35,360
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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สัดส่วนก�รใช้นำ้�ดิบผิวดิน (%) สัดส่วนนำ้�ที่ผ�่นก�รบำ�บัดที่ส่งเข้�ระบบ  
Reclamation (%)

2559 25592560 25602561 25612562 25622563 2563
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ก�รส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ภ�ยนอกนิคม
ศูนย์ก�รเรียนรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รนำ้� 

น�้าเป็นวัตถุดิบส�าคัญส�าหรับทุกอุตสาหกรรมและชุมชน บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการน�้า 

อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เปิดให้ชุมชนโดยรอบ 

และบุคคลภายนอกเข้าเยีย่มชม และศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการน�า้ของนคิมอุตสาหกรรม เพือ่เผยแพร่องค์ความรูจ้ากการด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบั 

การบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และปลูกฝังจิตส�านึกและความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าให้แก่ผู้เย่ียมชม 

เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ ชุมชน โรงเรียน และโรงงานอุตสาหกรรรมในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองของบริษัท 

นบัตัง้แต่ท่ีเปิดด�าเนนิการศนูย์เรยีนรูด้้านการบรหิารจดัการน�า้ภายในนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตีช้ลบุร ีมาตัง้แต่ปี 2552 ศนูย์แห่งนีร้องรบัการ

เย่ียมชมของคณะศกึษาดงูานด้านการบรหิารจดัการน�า้มาแล้วท้ังสิน้ 329 คณะ รวมจ�านวนผูท่ี้เคยมาเยีย่มชมศนูย์บรหิารจดัการน�า้ท้ังสิน้ 10,765 คน

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการต้อนรับคณะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ไม่ต�่ากว่า 500 คนต่อปี โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น ลูกค้า ชุมชน

ท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน�า้ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลทั่วไป 

องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความสนใจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมได้ โดยแจ้งความประสงค์

มายังบริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด หรือผ่านทางบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 

ในปี 2563 มผีูเ้ยีย่มชมศนูย์เรยีนรูด้้านการบรหิารจดัการน�า้ในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีท้ังสิน้ 713 คน แบ่งออกเป็น สถาบันการศกึษา 

จ�านวน 10 คณะ หน่วยราชการและท้องถิ่นจ�านวน 14 คณะ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน 2 คณะ ผู้สนใจทั่วไปจ�านวน 11 คณะ  

รวมทั้งสิ้น 37 คณะ
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เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

สัดส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนำ�ไปทำ�เป็นเชื้อเพลิงขยะ

เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

         90% 87.99%

สัดส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกไปเป็นขยะรีไซเคิล

         10%          11.66%

เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

สัดส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนำ�ไป
กำ�จัดโดยวิธีก�รฝังกลบ 
ต่อปริม�ณขยะทั้งหมด 

0% 0.35%

ก�รบริห�รจัดก�รมูลฝอยและขยะอุตส�หกรรม
อมตะมุ่งม่ันท่ีจะบริห�รจัดก�รขยะมูลฝอยและขยะอุตส�หกรรมเพื่อเป้�หม�ย 
Zero Waste to Landfill สร้�งคว�มเชื่อม่ันให้กับสังคม และลดผลกระทบ 
ท�งสิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน 2563102



นิคมอุตสาหกรรมของอมตะในประเทศไทยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 1,000 โรงงานที่ด�าเนินกิจการในปัจจุบัน มีพนักงานท�างาน

ในโรงงานกว่า 300,000 คน สร้างขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมจ�านวนมหาศาลในแต่ละปี หากการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม 

ของโรงงานในนคิมอตุสาหกรรมไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ย่อมส่งผลกระทบทางลบต่อสิง่แวดล้อมและต่อชุมชนโดยรอบท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 

และอาจมีผลกระทบต่อการขออนุญาตเพ่ือการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อีกด้วย การก�าจัดของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยจากส�านักงานและพนักงาน จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจมาโดยตลอด 

บรษัิทฯ ตระหนกัดถีงึความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการขยะในฐานะท่ีเป็นผูพ้ฒันานคิมอตุสาหกรรม บรษัิทฯ จงึได้ก�าหนดนโยบายลดผลกระทบ 

ทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมให้น้อยที่สุด โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และหลักวิชาการ รวมถึงส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้มีการรีไซเคิลและการน�ากลับไปใช้ใหม่ และน�านวัตกรรม 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (Disclosure 103-1)

แนวท�งบริห�รจัดก�ร (Disclosure 306-1, 306-2)

บรษัิทฯ มอบหมายให้ บรษัิท อมตะ ฟาซิลติี ้เซอร์วสิ จ�ากดั (AFS) ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อย ท�าหน้าท่ีดแูลการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของโรงงาน 

ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งในประเทศไทย โดยใช้แนวทางในการบริหารจัดการขยะตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

และตามขอบเขตอ�านาจในความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้บริการจัดการขยะมูลฝอยของบริษัทฯ  

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 553 โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จ�านวน 198 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 80 และ 58 

ตามล�าดับ โดยขยะที่บริษัทฯ รับผิดชอบ เป็นขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายเท่านั้น ส่วนของเสียอันตรายนั้น โรงงานอุตสาหกรรม 

ต่างด�าเนินการจัดการเอง ภายใต้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของการก�าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมิูอากาศ บรษัิทฯ จงึตัง้เป้าหมายในการลดปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีน�าไปก�าจดัโดยวธิฝัีงกลบให้มากท่ีสดุ โดยน�าหลกัการหมนุเวยีนทรพัยากร

กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะที่จะน�าไปก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) เข้ามาประยุกต์

ใช้ในการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก และก�าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งแต่ปี 2554 และในปี 2563  

มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการด�าเนินงานไปที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 
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กิจกรรมต้นท�งก�รเกิดขยะ 
Upstream in Waste Management Value Chain

อมตะซิตี้ ชลบุรี 
(Disclosure 306-1)

รถบริก�รเก็บขยะของอมตะ 
(Disclosure 306-1)

โรงคัดแยกขยะ 
อมตะชิตี้ ชลบุรี

โรงง�นผลิตปูนซีเมนด์

โรงง�นรีไซเคิลขยะ

ฝั่งกลบขยะไม่อันตร�ย

ฝั่งกลบขยะไม่อันตร�ย

Refuse - 
derived 

fuel

Recycling 
Material

Non 
Combustible

รถบริก�รเก็บขยะของอมตะ 
(Disclosure 306-1)

อมตะซิตี้ ระยอง 
(Disclosure 306-1)

ขยะมูลฝอยในโรงง�น
• ขยะจากกิจกรรมในส�านักงาน

• ขยะมูลฝอยจากโรงอาหาร

ก�รบริห�รจัดก�รขยะของอมตะ 
Waste Management Activity

ปล�ยท�งก�รกำ�จัดขยะ 
Downstream in Waste Management Value Chain

บริษัทฯ มีการด�าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยผู้รับเหมาท่ีโรงงานคัดแยกขยะภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพ่ือคัดแยกขยะ 

ตามหลัก 3Rs และส่งไปก�าจัดโดยวิธีต่างๆ โดยผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง  

ในการให้ค�าแนะน�าโรงงานท่ีใช้บริการก�าจัดขยะมูลฝอยของบริษัทฯ ในการคัดแยก จ�าแนกประเภทของขยะมูลฝอยก่อนส่งมายังโรงคัดแยกขยะ 

เพ่ือให้ขยะท่ีเข้าสู่กระบวนการคัดแยกนั้นมีคุณภาพ สามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเช้ือเพลิงขยะ และขยะรีไซเคิล และเหลือขยะ 

ที่ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ที่ต้องก�าจัดโดยวิธีฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย (Disclosure 306-2)
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ผลก�รดำ�เนินง�น 

ก�รจัดก�รขยะมูลฝอยในนิคมอุตส�หกรรม 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการจัดการขยะมูลฝอยแก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง จ�านวนทั้งสิ้น 24,500.61 ตัน แบ่งออกเป็น 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 18,990.51 ตัน และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง จ�านวน 

5,510.10 ตัน (Disclosure 306-1) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน�าไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ  

บรษัิทฯ จงึมุง่เน้นท่ีการเพิม่ประสทิธภิาพการคดัแยกของพนกังานคดัแยกขยะ การปรบัปรงุกระบวนการจดัการขยะจากการส่งไปฝังกลบ เป็นการคดัแยก 

ขยะรไีซเคลิ และการผลิตเชือ้เพลิงทดแทนในรูปแบบเชือ้เพลิงขยะ (Refuse-derived fuel: RDF) เพือ่สง่ตอ่ไปเป็นเชือ้เพลิงส�าหรบักระบวนการเผา 

ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 

ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ11.66 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดท่ีจัดการในอาคาร 

คัดแยกขยะของบริษัทฯ และมีขยะมูลฝอยที่สามารถท�าเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงขยะ (Refuse-derived fuel: RDF) ได้ ร้อยละ 87.99  ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถลดปรมิาณขยะท่ีส่งไปก�าจดัด้วยวธิกีารฝังกลบเหลอืร้อยละ 0.35 ของปรมิาณขยะมลูฝอยท้ังหมดท่ีจดัการในอาคารคดัแยกขยะของบรษัิทฯ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีขยะมูลฝอยบางประเภทท่ีจ�าเป็นต้องก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ ได้แก่ ขยะท่ีไม่สามารถเผาไหม้ได้ เศษอิฐ หิน ปูน ทราย และ  

เศษอาหาร เป็นต้น

อาคารคัดแยกขยะ

18,990.51 ตัน
ในปี 2563 ที่ อมตะซิตี้ ชลบุรี
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การจดัการขยะตามแนวทาง Zero Waste to Landfill ท�าให้บรษัิทฯ สามารถลดต้นทุนด้านการจดัการขยะมูลฝอยลงได้ 2.4 ล้านบาทในปี 2563  

และผู้ประกอบการร้อยละ 90 ท่ีใช้บรกิารการจดัการขยะของบรษัิทฯ พงึพอใจและมีความเช่ือม่ันในการบรหิารจดัการขยะของบรษัิทฯ ว่าไม่มกีารน�าขยะ 

ออกไปจัดการอย่างผิดกฎหมาย ชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีความม่ันใจในการจัดการขยะของโรงงานท่ีตั้งอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้การน�าหลักการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะ

ที่จะน�าไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) มาใช้ยังเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และช่วยลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย

อัตร�ส่วนก�รกำ�จัดขยะมูลฝอยในนิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ด้วยวิธีต่�งๆ

%  ขยะที่ส่งไปฝังกลบ %  ขยะรีไซเคิล %  ขยะที่ท�าเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF)
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87.99

11.66

0.35

ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รขยะให้กับลูกค�้ 
บริษัทฯ ค�านึงการมีส่วนร่วมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในการช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่น 

ที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง เกี่ยวกับการจัดการ 

ขยะมูลฝอยและขยะอตุสาหกรรมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด บรษัิทฯ ได้จดัโครงการ “รางวลัการจดัการขยะอุตสาหกรรมและมลูฝอยในโรงงาน 

(AMATA Best Waste Management Awards)” เป็นกิจกรรมประจ�าปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการน�าหลักการจัดการ 

3Rs (Reduce-Reuse-Recycle principle) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะ ซ่ึงส่งผลให้โรงงานสามารถลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง  

โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้ามีการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางภายในโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพก่อนส่งมายังโรงงาน 

คัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนขยะที่สามารถน�าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และขยะรีไซเคิล

ในปี 2563 มีโรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 76 บริษัท โดยโรงงานท้ังในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะซิตี้ ระยอง มีความสนใจเข้าร่วมลดน้อยลงจากปี 2562 ที่มีจ�านวน 84 บริษัท ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด 2019 (COVID-19) ท�าให้ต้องใช้วิธีการตรวจประเมินผ่านเอกสารเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เข้าไปตรวจประเมินและให้ค�าแนะน�าในสถานท่ี 

ปฏบัิตงิานจรงิได้ ท�าให้ต้องแสดงหลกัฐานเป็นเอกสารค่อนข้างมาก อย่างไรกต็ามบรษัิทฯ ยังคงมุ่งส่งเสรมิให้โรงงานในนคิมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง 

ตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะของโรงงาน รวมถึงมีส่วนร่วม 

ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายงานความยั่งยืน 2563106



โรงง�นที่ได้รับ
ร�งวัลทั้งหมด

ในปี 2562

จำ�นวนโรงง�นที่ได้รับร�งวัล ในปี 2563

โรงง�นที่ได้รับ
ร�งวัลทั้งหมด

อมตะซิตี้ ชลบุรี อมตะซิตี้ ระยอง

ร�งวัลระดับเงิน 17 15 11 4

ร�งวัลระดับทอง 29 18 15 3

ร�งวัลระดับแพลทตินั่ม 38 43 33 10

รวม 84 76 59 17

ก�รใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในก�รบริห�รจัดก�ร
1. โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล (Plastic Road): บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ให้กบัขยะพลาสตกิ โดยการน�าขยะพลาสตกิท่ีผ่านการคดัแยกแล้วหรอืเป็นของเสยี มาเป็นส่วนประกอบของการสร้างถนนในนคิมอตุสาหกรรม

อมตะซิตี้ ชลบุรี โดยในปี 2563 ด�าเนินการเทถนนจากขยะพลาสติกเพิ่มเติม 1 จุด บริเวณถนนทางออกหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะซิตี้ ชลบุรี รวมระยะทาง 1,500 เมตร ขนาดความกว้างถนน 9.6 เมตร โดยใช้ขยะพลาสติกจากบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด 

(มหาชน) จ�านวน 16,885 กิโลกรัม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการก�าจัดให้ลูกค้าได้ มูลค่า 50,655 บาท

สถิติจำ�นวนโรงง�นที่เข้�ร่วม AMATA Best Waste Management Awards

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
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2. โครงการการพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการการขนส่งขยะอัจฉริยะ (KoomKah Smart 

Manifest): ในปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการขยะท่ีมปีระสทิธภิาพ จงึร่วมมอืกบั ธรุกจิเคมคิอลส์ เอสซีจ ี

พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการการขนส่งขยะอัจฉริยะ (KoomKah Smart Manifest)  

เพือ่ช่วยเพิม่ศกัยภาพในการบรหิารข้อมูลการจดัเกบ็ขยะภายในนคิมอุตสาหกรรมฯ โดยลกูค้า 

สามารถตดิตามเส้นทางการขนส่งขยะตัง้แต่ต้นทาง การคดัแยกโดยวธิกีารต่างๆ ไปจนถงึ

การก�าจัดได้แบบ Realtime สร้างความโปร่งใส และความมั่นใจในการก�าจัดขยะ และมุ่งสู่ 

เมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) ในอนาคต ในปีนี้จึงได้ร่วมกัน

ท�าการศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโปรแกรมระบบการจดัการการขนส่งขยะอัจฉรยิะ 

(KoomKah Smart Manifest) ด�าเนินการพัฒนาโปรแกรม และทดลองใช้โปรแกรมนี้ 

และคาดว่าจะน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปนี้มาใช้ในการบริหารจัดการขยะของบริษัทอย่างเป็น

ทางการในปี 2564

3. โครงการกระดาษเก่า แลกกระดาษใหม่ (Paper X): บรษัิทฯ มุ่งม่ันในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างมูลค่าและเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular 

Economy) ของกระดาษ โดยร่วมกับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) จัดท�า “โครงการกระดาษเก่า แลกกระดาษใหม่ Paper X : 

The Value of your waste” เพื่อน�ากระดาษใช้แล้วของบริษัทฯ มารีไซเคิล และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดของเสีย ลดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2563108



เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

นิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

         10% 10.99%

นิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

         10%          10.34%

เป�้หม�ยปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

สัดส่วนของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
ที่ปลูกในนิคมอุตส�หกรรม
อมตะทั้งสองแห่ง

100% 100%

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
ปกป้องคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ เพื่อสนับสนุนก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ  
และก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสีย

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อขน�ดพื้นที่ที่พัฒน�แล้วทั้งหมดในนิคมอุตส�หกรรม
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การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนั้นแม้ว่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและชุมชนท้องถิ่น  

แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวของชุมชน

เมืองเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้น บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับประเด็นการปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

และมีบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบเชิงลบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุม่ รวมถงึการฟ้ืนฟูระบบนเิวศท่ีช่วยชะลอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจากการเกบ็และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Disclosure 103-1)

แนวท�งบริห�รจัดก�ร (Disclosure 103-2, 103-3)

บริษัทฯ มุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จึงได้ก�าหนดนโยบาย 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีนิคม

อุตสาหกรรมอมตะ และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ร่วมกัน ดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง

บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีและนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ระยอง อย่างต่อเนือ่งผ่านโครงการฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม การเพิม่พืน้ท่ีสเีขียว และการอนรุกัษ์สายพนัธุส์ตัว์น�า้ท้องถิน่ในชมุชน เพือ่ลดความเสีย่งต่อการ

เกิดผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวคิดขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for 

Conservation of Nature: IUCN) ว่าด้วยการชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Offset) หลักการล�าดับขั้นของการลดผลกระทบ 

ต่อความหลากหลายทางชวีภาพ (Mitigation Hierarchy) ประกอบไปด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ การหลกีเลีย่ง การลดผลกระทบ การฟ้ืนฟ ูและการชดเชย
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• ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

โดยหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น

• ก�าหนดให้คูค้่าและผูร้บัเหมาด�าเนนิงานอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อส่ิงแวดล้อม มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 

ทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ  

โดยก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิส�าหรบัคูค้่าของกลุม่อมตะ 

(Supplier Code of Conduct) เพือ่หลกีเลีย่งและลดผลกระทบ 

(minimization) จากการด�าเนินงานของคู่ค้าและผู้รับเหมา 

• ฟ้ืนฟแูละชดเชยระบบนเิวศป่าไม้ดัง้เดมิ และเพ่ิมพืน้ท่ีสเีขียว

ท้ังภายในและภายนอกนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีและ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น

สายพันธุ์ท้องถิ่น

• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์สัตว์น�้า 

ในแหล่งน�้าของชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างประมง

จงัหวดัระยอง ชุมชน และบรษัิทฯ โดยการปล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้ 

ท้องถิ่น

• สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีให้มีส่วนร่วม 

ในการดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

รายงานความยั่งยืน 2563110



ผลก�รดำ�เนินง�น 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด 43.30 ตารางกิโลเมตร และ 27.03 ตารางกิโลเมตร 

ตามล�าดับ โดยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2562 และไม่มีพื้นที่อนุรักษ์ 

และพ้ืนท่ีคุม้ครองตามประกาศของหน่วยงานภาครฐัเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรอืพืน้ท่ีระบบนเิวศท่ีมคีวามส�าคัญท่ีได้รบัประกาศ

จัดตั้งทั้งในระดับประเทศและสากล อยู่ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร (Disclosure 304-1)

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ซ่ึงเกดิได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลงรปูแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ การขยายตวัของชุมชนเมอืงโดยรอบนคิม 

มลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการด�าเนินงานของคู่ค้าและผู้รับเหมาของบริษัทฯ เป็นต้น  

โดยสามารถเกดิข้ึนได้ตัง้แต่กระบวนการพฒันาท่ีดนิของบรษัิทฯ ไปจนถงึเม่ือพัฒนาแล้วเสรจ็กลายเป็นพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรม (Disclosure 304-2)

บรษัิทฯ จงึได้ด�าเนนิโครงการต่างๆ เพือ่หลกีเลีย่งและลดผลกระทบ รวมถงึการฟ้ืนฟแูละชดเชยผลกระทบเชิงลบท่ีอาจท่ีเกดิข้ึนจากการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (Disclosure 304-3) ดังนี้ 

ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่สีเขียวภ�ยในนิคมอุตส�หกรรมอมตะ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง เพื่อให้เป็นเมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีส�าหรับผู้ท่ีท�างานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าหมายให้มีพื้นท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นท่ีด�าเนินการ

ทั้งหมดนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้จัดท�าผังแม่บทและก�าหนดแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะรายปี เพื่อด�าเนินการ 

ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (restoration) ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดชนิดพันธุ์ต้นไม้ในการปลูก 

โดยอ้างอิงข้อมูลประเภทป่าไม้ของจังหวัดชลบุรีและระยอง ของกรมป่าไม้  ซ่ึงพื้นท่ีป่าบนบก (Terrestrial Forest) ส่วนใหญ่ในจังหวัดชลบุร ี

และระยอง เป็นพื้นที่ป่าประเภทป่าเบญจพรรณ (Mixed-deciduous Forest) และป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)

นิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีมพ้ืีนท่ีพฒันาแล้วท้ังหมด 17,317 ไร่ และมีพืน้ท่ีสเีขียวท้ังหมด 1,903 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 10.99 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปลูกไม้ยืนต้นภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ไปท้ังสิ้น 3,000 ต้น เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีว่างเปล่า 

ที่ไม่สามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว การปลูกไม้ยืนต้นทดแทนกล้าไม้ที่ตายลง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีอัตรา

การรอดตายของกล้าไม้ที่ร้อยละ 80 โดยปลูกไม้ยืนต้นชนิดพันธุ์ท้องถิ่นทั้งหมดร้อยละ 100 ซึ่งเป็นชนิดที่พบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเป็นชนิด

พันธุ์ไม้ของป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ตามรายงานของกรมป่าไม้และมีความทนต่อสภาพดินเค็ม เช่น พะยูง ยางนา ตะแบก กัลปพฤกษ์  

ทรงบาดาล นนทรี ตะแบกน�้า แคนา มะฮอกกานี ประดู่ป่า มะขาม มะขามเทศ เป็นต้น

นิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีพื้นท่ีพัฒนาแล้ว ท้ังหมด 14,333 ไร่ และมีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมด 1,482 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.34  

ของพื้นที่ทั้งหมด ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปลูกไม้ยืนต้นภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ไปทั้งสิ้น 9,800 ต้น โดยมีอัตราการ

รอดตายของกล้าไม้เท่ากับร้อยละ 85 ซ่ึงจะมีการปลูกทดแทนกล้าไม้ท่ีตายไปอยู่เสมอ โดยปลูกไม้ยืนต้นชนิดพันธุ์ท้องถิ่นท้ังหมดร้อยละ 100  

ซ่ึงเป็นชนิดท่ีพบในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และเป็นชนิดพันธุ์ไม้ของป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ตามรายงานของกรมป่าไม้ เช่น ต้น มะค่า  

หว้า ยางนา พะยอม ตะแบก ขี้เหล็ก เป็นต้น 

111บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



ก�รฟื้นฟูพื้นที่ส�ธ�รณะภ�ยในนิคมอุตส�หกรรมอมตะ 

บริษัทฯ จัดท�าโครงการร่วมกับโรงงานผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าดั้งเดิม (rehabilitation) ในพื้นที่สาธารณะ 

ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซึ่งเป็นพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โครงการ Forest for Life ปลูกป่า ปลูกชีวิต ร่วมกับ

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ขนาด 12 ไร่  

ในปี 2562 ได้ท�าการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 5,800 ต้น บนพื้นที่ 3 ไร่ และในปี 2563 ได้ปลูกเพิ่มเติม จ�านวน 5,800 ต้น บนเนื้อที่ 3 ไร่ โดยตั้งเป้าหมาย 

ว่าจะปลูกได้ครบทั้งพื้นที่ทั้ง 12 ไร่ในปี 2565

ก�รฟื้นฟูพื้นที่ส�ธ�รณะภ�ยนอกนิคมอุตส�หกรรมอมตะ 

บริษัทฯ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนานิคมฯ ตามแนวทางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งได้การรับรอง 

ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-Excellence ตั้งแต่ปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตการพัฒนา

ไปสู่ชุมชนโดยรอบ ในปี 2563 จึงได้จัดท�า โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณอ่างเก็บน�้าบ้านภูไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับนิคมฯ และเป็นพื้นที่ต้นน�้าที่ไหลผ่านนิคมฯ โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้พื้นถิ่น จ�านวน 2,000 ต้น ปลูกหญ้า

แฝก จ�านวน 10,000 ต้น และปล่อยปลา จ�านวน 20,000 ตัว 

รายงานความยั่งยืน 2563112



ก�รอนุรักษ์ส�ยพันธุ์สัตว์นำ้�ท้องถิ่น 

พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เป็นพ้ืนท่ีกลางน�้า มีล�าห้วยภูไทรซ่ึงรับน�้ามาจากเขตลุ่มน�้าเขาไม้แก้ว ไหลผ่านพื้นท่ีนิคมฯ  

ก่อนจะไหลออกไปสู่อ่างเก็บน�้าดอกกราย ซ่ึงเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ความจุกว่า 79 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีกว่า 32 ตารางกิโลเมตร  

ในจังหวัดระยอง แม้ว่าอ่างเก็บน�า้ดอกกราย จะอยู่นอกเขตรัศมี 5 กิโลเมตรจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง แต่เป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญ

ในเชิงระบบนิเวศน�้าจืด และแหล่งเศรษฐกิจส�าคัญของชุมชน เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า และพื้นที่ประมงพื้นบ้านของประชาชนในอ�าเภอ 

นิคมพัฒนาจ�านวนกว่า 500 หลังคาเรือน ท�าให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความกังวลในผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพน�้า และส่งผลต่อสัตว์น�้า 

ซึ่งเป็นแหล่งอาชีพดั้งเดิมที่ส�าคัญของชุมชน 

บริษัทฯ จึงร่วมกับประมงจังหวัดระยอง กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงน�้าจืด อ่างเก็บน�้าดอกกราย ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุมชน 

ท่ีคอยดูแล ควบคุม การใช้ประโยชนในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน�้า และพันธมิตรกลุ่มต่าง ๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น และโรงงานผู้ประกอบการในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง พัฒนาโครงการ “อมตะร่วมใจพัฒนาแหล่งน�้าสู่ความยั่งยืน” เพื่อดูแล ฟื้นฟูแหล่งน�า้ รวมถึงอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์

น�า้ท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอาชีพ และแหล่งอาหารของชุมชนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน�า้ที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า ซ่ึงเป็นชนิดพันธุ์ท่ีถูกส�ารวจพบในพื้นท่ีอ่างเก็บน�้าโดยประมงจังหวัดระยอง  

จ�านวนรวมท้ังสิ้น 10 ชนิด จ�านวน 300,000 ตัว เช่น ปลาตะเพียน ปลากราย ปลาย่ีสกไทย ปลาย่ีสกเทศ ปลาสวาย ปลาจีน เป็นต้น  

คิดเป็นมูลค่าพันธุ์สัตว์น�า้ทั้งสิ้น 100,000 บาท และได้ร่วมกับส�านักงานประมงจังหวัดระยอง ปล่อยกุ้งก้ามกราม จ�านวน 1,000,000 ตัว 

 ผลการด�าเนินกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ท้องถิ่น และเพิ่มปริมาณสัตว์น�้าในอ่างเก็บน�้าดอกกรายแล้ว  

ยังเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับชุมชนท้องถิ่นถึงคุณภาพน�้าท่ีไหลผ่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ว่าบริษัทฯ มีการจัดการ ควบคุม  

และเฝ้าระวงัคณุภาพของน�า้เป็นอย่างด ีในอนาคตบรษัิทฯ มแีผนการส�ารวจความหลากหลายทางชนดิพนัธุข์องสตัว์น�า้ ในพืน้ท่ีอ่างเกบ็น�า้ดอกกราย 

รวมกับประมงจังหวัดระยอง และกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงน�้าจืด อ่างเก็บน�้าดอกกราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ และดัชนีชี้วัดคุณภาพน�้าในอนาคต

113บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม 
เพื่อสังคมของอมตะ จำานวนกว่า

8 แสน คน

91
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมชุมชน

คะแนนความพึงพอใจของชุมชน 
ที่มีต่อโครงการพัฒนาชุมชนของ

อมตะซิตี้ ชลบุรี เท่ากับ 90.20%
และอมตะซิตี้ ระยองเท่ากับ 89.60%

ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนในพื้นที่อมตะซิตี้ ชลบุรี 

1.1 : 100,000 คน

รายงานความยั่งยืน 2563114



การสร้างคุณค่าสู่สังคม

115บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



อัตราการพ้นสภาพของพนักงานคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

เป้าหมายปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563

55% 64% 10% 11.2%

เป้าหมายปี 2563
ผลการดำาเนินงานปี 2563

ทรัพยากรบุคคลเป็นฟันเฟืองส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ และเป็นก�าลังส�าคัญท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ  
ให้ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน  การบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาพแวดล้อมปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันท่ีสูงขึ้นจึง
เป็นความท้าทายอย่างย่ิง บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่กระบวนการสรรหา การดูแล 
และรกัษาบุคลากร และการพฒันาบุคลากร เพือ่มุง่ม่ันตอบสนองประเด็นความต้องการและความคาดหวังของพนกังานให้เกดิความผกูพันต่อบรษัิทฯ  
โดยยึดหลักการดูแลพนักงานแบบองค์รวม ท้ังร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจท่ีมีความสุขในการท�างาน  

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ 

อย่างยั่งยืนต่อไป (Disclosure 103-1)

แนวทางบริหารจัดการ  
บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ และติดตามแผนด�าเนินการด้านบุคคลผ่านคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Management Committee) โดยมปีระธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารเป็นประธาน และมคีณะกรรมการประกอบดว้ยประธานเจ้าหนา้ทีก่ารตลาด ประธานเจ้า
หน้าที่การลงทุน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย จ�านวนรวม 13 คน 
โดยการก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อก�าหนด ระเบียบ และกฎหมายภายในประเทศ และมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ประกอบกิจการ ครอบคลุมถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ปกป้องและเคารพสทิธขิองพนกังานทุกคน รวมถงึจดัให้มช่ีองทางรบัข้อร้องเรยีนเพือ่รบัฟังความคดิเห็น ปัญหา และความคาดหวังจากพนกังานทุกคน 

เพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

ผลการดำาเนินงาน
การสรรหาและการว่าจ้าง (Disclosure 401-1) 

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการสรรหา การคดัเลอืก และการว่าจ้างพนกังานท่ีจะมาร่วมงานกบับรษัิทฯ เพือ่ให้ได้บุคลากรท่ีมีคณุสมบัตท่ีิเหมาะ
สมสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ และมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรตามวัฒนธรรม AMATA DNA: DRIVE  
โดยยึดหลักด้านการสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจากพนักงานภายในกลุ่มบริษัทและจากบุคคลภายนอก ในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมาย 

ให้อัตราการสรรหาและว่าจ้างส�าเร็จตามแผนร้อยละ 70 โดยมีกลยุทธ์ และผลการด�าเนินงาน ดังนี้

กลยุทธ์ ผลการดำาเนินงาน

1. วางแผนอัตราก�าลงัคนและขีดความสามารถให้สอดรบักบัวฒันธรรม
องค์กร

• บริษัทฯ มีแนวทางในการสรรหาพนักงานใหม่ท่ีตรงกบัวัฒนธรรมองค์กร โดยพนกังาน
ใหม่ทุกคนจะได้เข้าพูดคยุ และสมัภาษณ์งานจากประธาน เจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพือ่ประเมิน
ความเข้ากนัได้กบัวัฒนธรรมองค์กร

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ • บรษัิทฯ ได้ขยายช่องทางการสือ่สารผ่านสือ่ออนไลน์ ได้แก่ Facebook/AmataCorp 
และ Linkedin/AmataCorp เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และเป็นช่องทางเข้าถึง 
คนรุ่นใหม่มากย่ิงข้ึน

• บริษัทฯ ได้มีการจัดท�าโครงการฝึกงาน (Internship Program) เพ่ือเปิดรับนกัศกึษา
ฝึกงานท่ีอยู่ในประเทศไทย เข้าร่วมฝึกงานประจ�าปี และเรียนรู้การท�างานกบับรษัิทฯ 
โดยในปี 2563 มนีกัศกึษาฝึกงานเข้าร่วมโครงการท้ังสิน้ 7 คน

3. สนับสนุนการการท�างานข้ามสายงานของพนักงาน เพื่อขยาย 
ขีดความสามารถ และให้พนักงานได้ท�างานในสายงานที่เหมาะสม

• บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนกังานได้ท�างานในสายงานท่ีสนใจเพิม่เตมิจากต�าแหน่งงาน
ปัจจบัุน โดยก�าหนดกรอบระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือขยายขีดความสามารถของพนกังาน
ตามความสนใจ และให้พนกังานได้เรยีนรู้การท�างานในหน่วยงานอ่ืน ๆ  ภายในบรษัิทฯ 
ในปี 2563 มีพนกังานโอนย้ายสายงานภายในจ�านวน 10 คน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงขึ้นเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

รายงานความยั่งยืน 2563116



ผลการดำาเนินงานด้านการสรรหาและว่าจ้าง 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราต�าแหน่งท่ีเปิดรับท้ังสิ้น 55 ต�าแหน่ง และสามารถสรรหาและว่าจ้างพนักงานใหม่ได้ท้ังสิ้น 35 ต�าแหน่ง  

คิดเป็นอัตราส�าเร็จร้อยละ 63.63 จ�านวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 269 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนพนักงานทั้งหมด (คน) 247 257 268 269

จ�านวนพนักงานใหม่ (คน) 52 43 44 35

อัตราการสรรหาพนักงาน (ต�าแหน่ง) N/A 48 57 55

อัตราส่วนการจ้างงานท่ีส�าเร็จตามแผน (ร้อยละ) 
(เป้าหมาย)

N/A ร้อยละ 89.6

(ร้อยละ 70)

ร้อยละ 77.2

(ร้อยละ 70)

ร้อยละ 63.63

(ร้อยละ 70)

การดูแลและรักษาพนักงาน 
การประเมินผลและค่าตอบแทนของพนักงาน  (Disclosure 401-2)  

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนการท�างาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของตนเองร่วมกับหัวหน้างาน ให้มี 

ความสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงานและบริษัทฯ (Company KPI) โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ไว้ปีละ 2 ครั้ง 

คือ กลางปีและปลายปี ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้หารือร่วมกัน (Two-way communication) เพื่อพัฒนาปรับปรุง

การท�างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและเป็นกลไกส�าคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีได้ต้ังไว้ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ ์

อันดรีะหว่างผูบั้งคบับัญชาและพนกังาน อนัจะน�ามาซ่ึงความผกูพนัต่อองค์กร ในปี 2563 บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการประเมินผลการปฏบัิตงิานครอบคลมุ

พนักงานและผู้บริหารทั่วทั้งองค์กร (ร้อยละ 100) ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1) การประเมินผลการท�างานท่ีมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นกลไกขับเคลื่อนในกระบวนการบริหารผลงาน โดยมีการก�าหนด 

เป้าหมายร่วมกันของพนักงานและผู้บังคับบัญชา

2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานแสดงออกผ่านทางคุณลักษณะร่วมขององค์กร (AMATA DNA) ซ่ึงเป็นสมรรถนะหลัก  

(Core competency) ของบริษัทฯ และเป็นพฤติกรรมที่บริษัทฯ คาดหวัง ด้วยความเชื่อว่า วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ จะบรรลุได้ 

องค์กรต้องมีพนักงานที่แสดงออกซึ่งคุณลักษณะร่วมกัน

3) การประเมินความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยมองท้ังด้านจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของพนักงาน รวมถึงมีการท�าแผนพัฒนาพนักงาน 

ระยะ 1-3 ปี ที่เห็นพ้องร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลและรักษาพนักงานท่ีมีความรู้สามารถซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯให้เติบโตอย่างย่ังยืน  

บริษัทฯ จึงพยายามอย่างย่ิงท่ีจะท�าให้เกิดความเป็นธรรมตามผลงานด้านค่าตอบแทนและมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการให้รางวัลส�าหรับ 

ผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานคนส�าคัญให้อยู่กับบริษัทฯ และเติบโตเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม 

การส�ารวจค่าจ้างและสวัสดิการกับสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการของประเทศ เพื่อเทียบเคียง (Benchmark) ระหว่างกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน 

อย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนค�านึงเรื่องบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขัน 

ในตลาดได้และรับพนักงานที่มีความสามารถหรือกลุ่ม Talent มาร่วมงานกับบริษัทฯ มากขึ้น 
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ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการประเมินค่างานของทุกต�าแหน่ง ให้สะท้อนความส�าคัญของงานและสอดคล้องกับการด�าเนินงานของ

ธุรกิจ โดยน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ เช่น การบริหารค่าตอบแทน (Rewards Management) การพัฒนา 

และการบริหารสายอาชีพ (Career Management and Development)

พนักงานระดับบริหาร       พนักงานระดับปฏิบัติการ  

สัดส่วนค่าตอบแทนต่อ
พนักงาน (หญิงต่อชาย)

1 : 1.45 1 : 0.81

การประเมินผลงานและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
บรษัิทฯ ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารระดบัสงูปีละ 2 ครัง้ และใช้ผลการประเมินการปฏบัิติงานรายบุคคล มาพจิารณา

ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู โดยก�าหนดตวัช้ีวดัท่ีสอดคล้องกบั Company KPI ครอบคลมุด้านธรุกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม

อันเป็นเป้าหมายร่วมของการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ (Sustainable Development)  ท่ีน�้าหนักร้อยละ 75 ซ่ึงผู้บริหารในแต่ละสายงาน 

ต้องน�าเป้าหมายบริษัทแต่ละด้านไปบริหารและสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้เพื่อด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้านความย่ังยืนต่อไป 

และมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานแสดงออกผ่านทางคุณลักษณะร่วมขององค์กร (AMATA DNA) ที่น�้าหนักร้อยละ 25

การประเมินผลงานและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาประเมนิผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร โดยตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติ

งานได้ถกูก�าหนดข้ึนตามความเห็นร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารซ่ึงครอบคลมุการด�าเนนิงานเพือ่บรรลเุป้าหมาย

ทางธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องค่าตอบแทนนั้นได้ท�าการส�ารวจอัตราการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนส�าหรับ 

ผู้บริหารจากบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน อนึ่งความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะได้รับการน�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป

การจัดสรรสวัสดิการที่ตรงตามความต้องการ 
บริษัทฯ จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายก�าหนดให้แก่พนักงานทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ  

โดยยึดหลกัความเหมาะสมตามหน้าท่ีความรบัผดิชอบ กรณท่ีีเป็นพนกังานประจ�าและพนกังานสญัญาจ้างรายปีจะได้รบัสวสัดกิารเพิม่ในรปูแบบเดยีวกนั 

ได้แก่ การช่วยเหลอืค่าตรวจรกัษาพยาบาล และการรกัษาด้านทันตกรรม สวสัดกิารกูยื้มเงนิ เงนิช่วยเหลอืประเภทต่าง ๆ  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯ 

ก�าหนด แต่มคีวามแตกต่างท่ีพนกังานประจ�าจะได้รบัสทิธิเ์ข้าร่วมกองทุนส�ารองเลีย้งชีพของบรษัิทฯ และเงนิชดเชยเกษียณอายุเพิม่เตมิ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยังได้จัดสวัสดิการของพนักงานประจ�าและสัญญาจ้างรายปีที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกด้วย เช่น เงินทุนการศึกษาบุตร 

เงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจนในพนักงานทราบตั้งแต่วันแรกท่ีเริ่มงานกับบริษัทฯ  

และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สวัสดิการ (Welfare Committee) ประกอบด้วยผู้แทนจากพนักงานจ�านวน 18 คน ซึ่งได้รับเลือกจากพนักงาน และผู้แทนจากบริษัทจ�านวน 6 

คน โดยจะมีการประชุมเป็นประจ�าทุก 2 เดือน เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�างานของพนักงานซึ่งจะน�าไปสู่ผลการท�างานที่ดีต่อไป  

และเป็นช่องทางหนึ่งในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรวมถึงข้อร้องเรียนของพนักงาน

รายงานความยั่งยืน 2563118



กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ สนับสนุนการวางแผนทางการเงินในระยะยาว และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานมาโดยตลอด บริษัทฯ  

ได้พิจารณาบริษัทหลักทรัพย์จ�านวนสองบริษัทเพ่ือมาบริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

ซ่ึงเริม่ในปี 2563 โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของพนกังานเป็นท่ีต้ัง ท้ังนี้ได้เชิญผูเ้ช่ียวชาญทางการเงนิมาให้ความรูแ้ก่พนกังานเพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังาน

ทุกคนสามารถวางแผนการเงินส�าหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณอายุได้อย่างเหมาะสม

การจ้างงานพนักงานเกษียณอายุ 

บริษัทฯ มี “ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเกษียณอายุการท�างาน” (The Company’s Regulation - Retirement policy) โดยรับพนักงานที่เกษียณ

อายุกลับเข้าท�างานตามความสมัครใจ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานที่เกษียณอายุแล้วแต่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรง ยังท�างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานให้แก่พนักงานรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ  

จงึเปิดโอกาสให้มกีารจ้างงานหลงัเกษียณอายุและพจิารณาจากความรูค้วามสามารถของผูเ้กษียณอายแุละความเหมาะสมของลกัษณะงานในทุกๆ ปี 

โดยพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบปฏิบัติ มีความเหมาะสม และได้รับสวัสดิการใกล้เคียงกับพนักงานอ่ืนท่ัวไป ในปี 2563 บริษัทฯ  

มีพนักงานที่ว่าจ้างตามนโยบายการจ้างงานพนักงานเกษียณอายุจ�านวน 8 คน และไม่มีพนักงานเกษียณอายุในปีนี้

การดูแลพนักงานในช่วงวิกฤต COVID-19 

พนักงานนับว่าเป็นฟันเฟืองส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ และเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ  

อย่างยั่งยืน การดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นเรื่องที่บริษัทฯ 

ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก และได้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงาน ดังนี้

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี : บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการท�างานของพนักงานอย่างรวดเร็ว โดยน�าเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใช ้

ในการท�างานของพนักงาน ได้แก่ Microsoft Team และ ZOOM ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบออนไลน์ในการประชุม การอบรม 

เชงิปฏบัิตกิารผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมลกูค้า ซ่ึงพบว่า การท�างานเป็นไปด้วยความราบรืน่ ลดเวลาในการประชมุ ลดการเข้ามายงัส�านกังาน  

และสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานและลูกค้า

ความปลอดภัยและสวัสดิการพนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือ ฯลฯ ให้กับ

พนกังานอย่างเพียงพอ รวมถงึได้จดัสรรพืน้ท่ีเพือ่รองรบัการกกัตวัเพือ่เฝ้าระวงัอาการ (Local Quarantine) ตามค�าแนะน�าของหน่วยงานสาธารณสขุ

ส�าหรับพนักงานที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้หากมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ สนับสนุนประกันภัยไวรัสโคโรนาให้กับพนักงานทุกคน ทั้งพนักงาน

ประจ�าและพนักงานสัญญาจ้าง

การสื่อสาร : บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดประชุมพนักงานผ่านระบบออนไลน์อย่างสม�า่เสมอ เพื่อสื่อสารมาตรการป้องกันที่ส�าคัญ การให้ความรู้ 

เกี่ยวกับโรคและการป้องกันตนเองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการประชุมผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานเป็นประจ�าทุกไตรมาส
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ผลการดำาเนินงานด้านการดูแลและรักษาพนักงาน 
บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายให้อัตราการลาออกของพนักงานไม่เกินค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมส�ารวจโดยสมาคมการจัดการงานบุคคล 

แห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand) และบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายของอัตราการลาออกของพนักงานของบริษัทฯ 

ไม่เกินร้อยละ 10 ในปี 2563 พบว่ามีอัตราการลาออกของพนักงานทั้งสิ้นร้อยละ 11.2 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนๆ บริษัทฯ มีการศึกษา 

ความต้องการและความคาดหวังของพนักงานเพื่อให้ตอบสนองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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การพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ท่ีตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของพนักงานท่ีมีความหลากหลายตามสาขาอาชีพ  

และต�าแหน่งงาน เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจและความท้าทายในอนาคต มุ่งสู่การเป็น High Performance Organization บริษัทฯ ยังได้มี

โครงการปรับปรุง Core Competency ให้ทันสมัยและตอบโจทย์โลกธุรกิจที่เผชิญความท้าทายอย่างมาก รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรม  

และทักษะท่ีจ�าเป็นในแต่ละสาขาอาชีพ และพนกังานในกลุม่ศักยภาพสงู (AMATA Rising Stars) รวมถงึการส่งเสรมิสร้างวทิยากรภายในบรษัิทฯ เอง 

ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัเพือ่นพนกังาน และพนกังานใหม่ โดยบรษัิทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนากลุม่วทิยากรภายในจ�านวน 10 คน ภายในปี 2564

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน
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20.5 21.6 22.6 22.6
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 ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

 เป้าหมาย
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ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ต้ังเป้าหมายจ�านวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงานเท่ากับ 18 ช่ัวโมง/คน บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรม 

ท้ังในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 74.72 โดยมีจ�านวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยเท่ากับ  

8.18 ชั่วโมง/คน/ปี แบ่งเป็นผู้บริหาร 16.47 ชั่วโมง/คน/ปี และพนักงานระดับปฏิบัติการ 6.85 ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน
พนักงานชาย

ชั่วโมง/คน
ระดับบริหาร

ชั่วโมง/คน
พนักงานหญิง

ชั่วโมง/คน
ระดับปฏิบัติการ

สัดส่วนการฝึกอบรม
จำาแนกตามเพศ

สัดส่วนการฝึกอบรม
จำาแนกตามระดับ

7.74

16.47

8.74

6.85

โครงการ Rising Star 

บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก 4 หลักเกณฑ์ คือ 1. มีศักยภาพในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ (Value Added) 2. เต็มใจเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง (Learning Agility) 3. มีทัศนคติที่พร้อมส�าหรับการเติบโต (Growth Mindset) 

และ 4. ศักยภาพในการเติบโตเพื่อรับความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนในอนาคต (Growth Potential) ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  

โดยในปี 2563 มีพนักงานจากทุกหน่วยงาน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ�านวน 14 คน

การพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง 

เพ่ือความต่อเนื่องทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการสรรหาและพัฒนาผู้ด�ารงต�าแหน่งแทน

พนักงานระดับผู้บริหารท่ีใกล้เกษียณหรือผู้บริหารท่ีมีความเสี่ยงอื่นท่ีอาจท�าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจได้ โดยเน้นวิธีการสรรหาบุคลากร 

จากภายใน (Internal recruitment) ก่อน แล้วจึงสรรหาบุคลากรจากภายนอก เพื่อเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงานดีต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะในการท�างาน (Competency Model) บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการก�าหนด 

หลักเกณฑ์คัดเลือกให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีบริษัทฯ ต้องการอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้น�ารุ่นใหม ่

และพัฒนาแผนการเรียนรู้พัฒนาบคุลากรให้สอดคล้องเหมาะสม และมีเป้าหมายทีจ่ะจัดท�ารายชือ่ผู้มีศักยภาพของต�าแหน่งระดับบริหารสูงร้อยละ  

20 ทุกบริษัทในกลุ่มอมตะภายในปี 2564 และให้พนักงานได้ติดตามเรียนรู้งานของผู้บริหารในต�าแหน่งที่ส�าคัญอย่างใกล้ชิด (Job Shadowing) 
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ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ  

มาบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณา 

บรษัิทฯ ได้มกีารสือ่สารผลการส�ารวจระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กรให้พนกังานได้รบัทราบ และรายงานความคบืหน้าของการบรหิาร

จัดการประเด็นต่าง ๆ  ของปีก่อนหน้า และค�าแนะน�าของพนักงานในปี 2563 เป็นประจ�าผ่านการประชุมพนักงานประจ�าไตรมาส รวมถึงการสื่อสาร

ผ่านตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อน�าไปพัฒนาโครงการ และรูปแบบการการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

จากการด�าเนินงานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามค�าแนะน�าของพนักงานในปี 2563 พบว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความผูกพันต่อองค์กร 

เพ่ิมมากข้ึน โดยมีคะแนนความผูกพันต่อองค์กรท่ีร้อยละ 64 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการพ้นสภาพของพนักงาน พบว่าระดับความผูกพัน 

ของพนักงานต่อองค์กรแปรผกผันกับอัตราการพ้นสภาพของพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ

35
25.5 16.3

12.7 11.2

44 52
64

อัตราการลาออกของหนักงาน (ร้อยละ) คะแนนความผูกพันของหนักงาน (ร้อยละ)

2563256225612560
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สิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์น้ัน ควรได้รับ 
ความคุม้ครอง จงึยดึมัน่แนวทางการดำาเนนิธุรกิจทีเ่คารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา

ปัจจบัุนทุกภาคส่วนต่างให้ความส�าคญัและให้ความสนใจกบัเรือ่งสทิธมินษุยชนมากข้ึน บรษัิทฯ ตระหนกัถงึผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากประเดน็

ด้านสิทธมินษุยชน เนือ่งจากประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนเป็นประเด็นท่ีค่อนข้างอ่อนไหว และสามารถเช่ือมโยงกบัประเด็นอ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกิจกรรมของธุรกิจหลักตลอด

ห่วงโซ่คุณคา่ และได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกับหลักการดา้นสิทธมินุษยชนสากล บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าศักดิศ์รีและคุณคา่ 

ของความเป็นมนุษย์นั้น ควรได้รับความคุ้มครอง จึงยึดมั่นแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา (Disclosure 103-1)

แผนการดำาเนินงาน ปี 2564จำานวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ ที่มีนัยสำาคัญ

เป้าหมายปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563

0 0

บริษัทฯ มีแผนการประเมินความเสี่ยง 

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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แนวทางบริหารจัดการ 
บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการเคารพสทิธมินษุยชน และได้ประกาศ “นโยบายด้านสทิธมินษุยชน” เพือ่เป็นแนวทางปฏบัิติส�าหรบัคณะกรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในการด�าเนินงานที่เคารพสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงมีการสื่อสาร 

และปลกูฝังค่านยิมด้านสทิธมินษุยชน (Embedding Respect) ในระดบัวฒันธรรมองค์กร เพือ่ป้องกนัการละเมดิสทิธมินษุยชนของพนกังาน ลกูค้า 

คู่ค้า ผู้รับเหมา และชุมชนท้องถิ่น จากการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยนอกจากจะประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวทาง

ปฏบัิตอิย่างเป็นทางการแล้ว บรษัิทฯ ได้ยึดถอืปฏบัิตติามกฎหมายท้ังในและต่างประเทศท่ีบรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกจิอยู่ และใช้หลกัสทิธมินษุยชนสากล 

หลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Principles of the United Nations 

Global Compact; UNGC) เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

บริษัทฯ ก�าหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความส�าคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน

ของบุคคลทุกคน ท้ังต่อพนกังาน ลกูค้า คูค้่าและผูร้บัเหมา ชมุชน ตลอดจนสงัคมโดยรวม ตามกฎหมายแต่ละประเทศท่ีบรษัิทฯ เข้าไปด�าเนนิธรุกจิ 

และพร้อมสนบัสนนุตามสนธสิญัญาท่ีแต่ละประเทศมพีนัธกรณท่ีีต้องปฏบัิต ิโดยรวมถงึหลกีเลีย่งการกระท�าและการมีส่วนร่วมในการอันละเมดิสทิธิ

มนุษยชน หรือสร้างผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ธุรกิจ คู่ค้าและผู้รับเหมา โดยส่งเสริมให้คู่ธุรกิจ คู่ค้าและผู้รับเหมา 

ในห่วงโซ่คุณค่าเคารพในสิทธิมนุษยชนเช่นกัน และด�าเนินธุรกิจตามหลักการที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู่ค้าของบริษัท (Supplier Code 

of Conduct) 

บริษัทฯ มี “นโยบายการแจ้งเบาะแส” (Whistleblowing Policy) และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและ 

ผูมี้ส่วนได้เสยี สามารถแจ้งเบาะแสหรอืร้องทุกข์ท่ีเกีย่วกบัการถกูละเมดิสทิธมินษุยชนใดๆ และบรษัิทฯ มีกระบวนการพจิารณาและจดัการข้อร้องเรยีน 

อย่างรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส (ดูเพิ่มเติม: กระบวนการรับข้อร้องเรียน หน้า XX)  พนักงานผู้กระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

เป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีก�าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย

หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการประเมินและตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในปี 2564 โดยอ้างอิง 

หลักการช้ีน�าของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)  

เป็นกรอบในการด�าเนินงาน
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ในปีนี ้บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการตรวจสอบประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนในห่วงโซ่อปุทานร้อยละ 40 ของหน่วยงานท้ังหมด บรษัิทฯ มีแผนท่ีจะด�าเนนิ

การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุม 

ทุกหน่วยงานอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เชื่อมั่นว่า การบริการ การปฏิบัติ

ด้านแรงงาน การปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจและคู่ค้า การสร้างสภาพแวดล้อมการท�างาน การร่วมลงทุน จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน 

ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
การดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบ 

ด้านสิทธิมนุษยชน

พนักงาน สิทธิแรงงานตามกฎหมาย

• ความเท่าเทียมกัน

• ความปลอดภัยในการท�างาน

• เสรภีาพในการสมาคมและการเจรจา
ต่อรอง

• การปฏิบัติต ่อพนักงานโดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ  
สิทธิแรงงาน ตามหลักกฎหมายแรงงานในประเทศท่ีบริษัทฯ  
ด�าเนินธุรกิจและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การปฏิบัติ ต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค (Equality) และ 
การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ในทุกมิติ

• การจดัให้มีการดแูลความปลอดภยัและสขุอนามัยในสถานท่ีท�างาน
ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

• จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่มีพนักงานร่วมเป็นกรรมการ

ชุมชน สิทธิชุมชนตามกฎหมาย

• สุขภาพและความปลอดภัย

• การมีส่วนร่วมของชุมชน

• ติดตามส�ารวจผลกระทบจากการด�า เนินงานของบริ ษัทฯ  
ที่มีต่อชุมชนโดยรอบ และด�าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อลด 
ผลกระทบจากการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

• เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ 
ร้องเรียนในช่องทางต่างๆ รวมถึงการร่วมเป็นคณะกรรมการ 
เพื่อร่วมกันดูแลความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมโดยรวมในพื้นที่

ลูกค้า สิทธิของลูกค้าตามกฎหมาย

• คุณภาพสินค้าและบริการ

• ความปลอดภัย

• การรักษาความลับของลูกค้า

• ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย  
และสามารถทวนสอบย้อนกลับได้ (traceability) 

• มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
จากลูกค้า

• ปฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเ บียบปฏิ บั ติด ้ านความปลอดภัย 
อย่างเคร่งครัด 

• มีโนบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลความลับของลูกค้า

คู่ค้าและผู้รับเหมา สิทธิของคู่ค้าและผู้รับเหมาตาม
กฎหมาย

• สุขภาพและความปลอดภัย

• สิทธิของแรงงานของคู่ค้า

• ปฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเ บียบปฏิ บั ติด ้ านความปลอดภัย 
อย่างเคร่งครัด 

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค (Equality) ยุติธรรม โปร่งใส  
และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) 

• ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู่ค้าของอมตะ (Supplier Code  
of Conduct) โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชนท่ีเกิดจากการด�าเนินงานของคู ่ค ้าและผู ้รับเหมา  
พร้อมก�าหนดมาตรการป้องกนัและรบัผดิชอบต่อผลกระทบจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นด้วย

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
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แนวทางการบรหิารจดัการด้านสทิธเิด็ก 
ตลอดระยะเวลาในการด�าเนนิธรุกจิท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ได้ยึดปรชัญา 

ALL WIN ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมาย 

ให้ผู้มส่ีวนได้เสยี ท่ีเกีย่วข้องกบัห่วงโซ่คณุค่าของบรษัิทฯ ได้รบัประโยชน์ 

และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในทุกมิติ แม้ว่าในปี 2562 

ประเด็นด้านสิทธิเด็ก จะยังไม่ถูกยกระดับข้ึนมาเป็นประเด็นส�าคัญ

ด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ แต่การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม 

ท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการในทุกพ้ืนท่ีย่อมเกี่ยวข้องท้ังโดยทางตรงและ 

ทางอ้อม ต่อคณุภาพชีวติ โอกาส และการเจรญิเตบิโตในสงัคมของเดก็ 

ท่ีอาศยัอยู่โดยรอบนคิมอตุสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง อีกท้ังในปัจจบัุน 

ประเดน็ด้านสทิธเิดก็ถกูให้ความส�าคญัในระดบัสากล บรษัิทฯ จงึค�านงึถงึ 

การด�าเนินงานที่เคารพต่อสิทธิเด็กตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหัวข้อ

สิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และองค์การ UNICEF เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน 

ในการท�างานและสร้างสรรค์โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสิทธิเด็ก 

เมืองสมบูรณ์แบบ 
ที่สร้างโอกาสให้กับเด็ก

Sa
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ty
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Opportunity

Edu-town

รายงานความยั่งยืน 2563126



บริษัทฯ ได้ใช้หลักการ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทาง

ธุรกิจ” (Children’s Right and Business Principle; CRBP) 

โดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  

มาเป็นแนวทางการด�าเนนิธรุกจิท่ีเคารพต่อสทิธเิดก็ ประกอบ

ไปด้วย 4 หลักการท่ีธุรกิจจะสร้างผลกระทบต่อเด็กคือ 1) 

การสนับสนุนให้เด็กสมารถด�ารงชีวิตได้ (Survival) 2)  

การปกป้องเดก็จากความรนุแรง (Protection) 3) การพฒันา

ที่เหมาะสม (Development) และ 4) การเปิดโอกาสให้เด็ก 

มีส่วนร่วม (Participation) โดยก�าหนดกรอบการด�าเนินการ

เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสมบูรณ์แบบท่ีสร้างโอกาสให้กับเด็ก 

และตอบสนองต่อหลักการ CRBP ดังนี้

เมืองแห่งความปลอดภัย (Safety City) เพ่ือสร้างสังคมท่ีร่วมป้องกัน (Protection) และสนับสนุนการด�ารงชีวิตอย่างปลอดภัย (Survival) 

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย และหลักจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู่ค้าและผู้รับเหมา (supplier code of conduct) ที่ป้องกันไม่ให้ใช้แรงงานเด็ก

อย่างเคร่งครัด รวมถึงกระบวนการด�าเนินธุรกิจท่ีลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ เช่น การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 

(smart environment) ที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และลดการฝังกลบ 

(zero waste to landfill) เป็นต้น

เมืองแห่งโอกาส (Opportunity) บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เด็กในชุมชนโดยรอบมีโอกาส

ในการเข้าถึงสาธารณูปโภค และบริการต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์การค้า

เมืองแห่งการศึกษา (Edu-town) บริษัทฯ ได้ผสานความร่วมมือของหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในการพัฒนาพื้นท่ีการเรียนรู้ และการ

ศึกษาข้ึนอย่างหลากหลายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ท้ังสองแห่ง เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้า ห้องการเรียนรู้อัจฉริยะ  

(smart classroom) พื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการนันทนาการ

ผลการดำาเนินงาน 
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนจากการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีนัยส�าคัญจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงไม่ม ี

การรายงานด้านการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนจากท้ังคู่ค้า ผู้รับเหมา และจากลูกค้า แต่บริษัทฯ พบว่ามีพนักงานในกลุ่มอมตะกระท�าความผิด

ฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ จ�านวน 4 ราย ซึ่งเข้าข่ายการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างพนักงานด้วยกัน โดยใช้ความรุนแรงผ่านการใช้ค�าพูด 

(รายละเอียดการกระท�าฝ่าฝืนกฎระเบียบ หน้า XX) บริษัทฯ ได้มีกระบวนการจัดการการกระท�าฝ่าฝืนกระระเบียบบริษัทฯ ดังกล่าวและมีการแก้ไข 

และเยียวยาผู้เสียหายครบทุกรายการ (ร้อยละ 100) และเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นอีก บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนการ

ด�าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2564 ไว้ ดังนี้

1. การปลูกฝังค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชนในระดับองค์กร: บริษัทฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนโดยการเชิญ

ผู้เช่ียวชาญมาบรรยายให้กับพนักงานในไตรมาส 1 ปี 2564 และจากเหตุการณ์ฝ่าฝืนกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนจ�านวนถึง 4 ครั้ง บริษัทฯ  

ได้มแีผนการด�าเนนิงานเชิงรกุ ด้วยการวางแผนจดัท�า Roadshow ไปตามส�านกังานต่าง ๆ  ของบรษัิทฯ เพือ่สรปุบทเรยีนเหตกุารดงักล่าว 

และหาแนวทางการป้องกันแก้ไขแบบบูรณาการร่วมกับพนักงาน ร่วมกับการสื่อสารด้านสิทธิมนุษยชนในระดับหลักการพ้ืนฐาน 

อย่างสม�า่เสมอ

2. การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน: จากแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้น�า 

ของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) บริษัทฯ  

มีเป้าหมายในการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ในทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีเป้าหมาย

ในการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครบร้อยละ 100 ในปี 2564
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ มุ่งม่ันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยทั้งในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ี 
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

ความปลอดภยัและอาชวีอนามัยเป็นเรือ่งท่ีบรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเกีย่วข้องให้ความส�าคญัมาโดยตลอด เนือ่งจากพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรม

ของบริษัทฯ มีขนาดใหญ่  มีคนเข้ามาท�างานและสัญจรไปมาภายในพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 200,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังเป็นท่ีตั้งของโรงงาน

อตุสาหกรรมจ�านวนมาก จงึมคีวามเสีย่งท่ีจะเกดิอุบัตเิหตแุละภาวะฉุกเฉินในรปูแบบต่างๆ ข้ึนได้ เช่น อุบัตเิหตทุางจราจร อคัคภียั สารเคมีรัว่ไหล

ภายในโรงงาน เป็นต้น สร้างผลกระทบแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ ลูกค้า และชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

ท้ังสองแห่งของบริษัทฯ ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยท้ังในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม  

โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อมท้ังในด้านอุปกรณ์และก�าลังคนท่ีสามารถตอบโต้กับสถานการณ์

ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา รวมถึงชุมชนโดยรอบ ให้มีจิตส�านึก

ด้านความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคม

อุตสาหกรรม (Disclosure 103-1)

แนวทางบริหารจัดการ 
บริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และแนวปฏิบัติมาตรฐานด้านความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัยก�าหนดให้พนักงาน ลูกค้า และผู้รับเหมา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อก�าหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรฐานสากลท่ีได้น�ามาใช้ร่วมในการดูแลพื้นท่ี เช่น ISO 14001:2015 เป็นต้น  

โดยมีการตรวจประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจ�า 

จำานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน 
จนถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน และผู้รับเหมา

อัตราการเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (LTIFR)  
คนต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำางาน

เป้าหมายปี 2563 เป้าหมายปี 2563ผลการดำาเนินงานปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563

0 00 0

รายงานความยั่งยืน 2563128



บริษัทฯ ยังได้น�าหลักการ Zero Accident มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นท่ีท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงาน 

และผู้รับเหมาของบริษัท และน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมและพื้นท่ีโดยรอบ ภายใต้โครงการ 

“Safety City, Smart City” ที่เริ่มต้นในปี 2562 โดยใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เป็นพื้นที่น�าร่องในโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ  

ได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการท�างาน เพราะตระหนักดีว่าผู้ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ด�าเนินงานของบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น และการปลูกฝังวัฒนธรรม 

ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัให้ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัผ่านนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภยั โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดจ�านวน

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน และการส่งเสริม

ด้านสุขภาพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงเบ้ืองต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความพร้อม 

ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน และเรียนรู้ทักษะท่ีจ�าเป็นในการระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย 

ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการบันทึกข้อมูลขณะฝึกซ้อม การประเมินผลด้วยระยะเวลาในการอพยพ และประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ขณะเกิดเหตุ ตลอดจนการสรุปผลการฝึกซ้อมให้พนักงานที่เข้าร่วมได้รับทราบ

• นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส�ารวจพ้ืนท่ีในอาคารส�านักงานในจุดเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายจากการท�างานและอัคคีภัย และด�าเนินการปรับปรุง 

โดยการตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เป็นประจ�า เช่น เครื่องดับเพลิงชนิดปราศจาก CFC, ไฟฉายส�ารองติดอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉิน, ป้ายเตือน (Safety Sign) เป็นต้น

• บรษัิทฯ ได้จดัการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การใช้เครือ่งกระตกุหัวใจไฟฟ้าชนดิอตัโนมัต ิ(Automated external defibrillator; AED) 

เพ่ือช่วยชีวติในกรณฉุีกเฉิน โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญจากโรงพยาบาลวภิาราม อมตะนคร ท้ังนี ้บรษัิทฯ ได้จดัเตรยีมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

เบื้องต้น และเครื่องกระตุกหัวใจ AED ในทุก ๆ ส�านักงานของบริษัทฯ อีกด้วย
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การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

• บรษัิทฯ มสีวสัดกิารตรวจสขุภาพประจ�าปี การรบัค�าปรกึษาจากแพทย์ สนบัสนนุค่ารกัษาพยาบาล และสนบัสนนุการฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่

เป็นประจ�าทุกปี ให้กับพนักงานทุกคน

• บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ โดยจัดตั้งชมรมเพื่อสุขภาพ และชมรมกีฬา 

ตามความสนใจของพนกังานประกอบด้วย ชมรมฝึกสมาธ ิและชมรมกฬีาประเภทต่าง ๆ  เช่น โยคะ วิง่ แบดมนิตนั ฟุตบอล แอโรบิค เป็นต้น

ผลการดำาเนินงาน  
ในปี 2563 ไม่พบพนักงานของบริษัทฯ ได้รับบาดเจ็บจากการท�างานถึงข้ันหยุดงาน และอัตราการเกิดอุบัติเหตุข้ันหยุดงาน (LTIFR) คน 

ต่อ 1 ล้านชั่วโมงการท�างานเท่ากับ 0

ความปลอดภัยในการทำางานของผู้รับเหมา 
บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในเรือ่งอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของผูร้บัเหมาท้ังของบรษัิทฯ และของลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรมท่ีเข้าไปปฏบัิตงิาน 

ในพื้นท่ีด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการแจ้งนโยบายด้านนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ รวมถึงแนวปฏิบัต ิ

ตามมาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าท�างานในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมของอมตะท้ังสองแห่งในรูปแบบการประชุมชี้แจง 

ให้ผู้รับเหมาทั้งของบริษัทฯ และของลูกค้ารับทราบ พร้อมทั้งก�าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการท�างานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในการควบคุมการท�างานของผู้รับเหมาของบริษัทฯ จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่เป็นเจ้าของ

โครงการ และหากมีการเกิดการบาดเจ็บรุนแรงในระดับถึงขั้นหยุดงาน ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบด้วย 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าและผู้รับเหมา ครอบคลุมการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐานและการดูแลพนักงาน 

ของคูค้่าและผูร้บัเหมาในด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และไม่มพีนกังานของผูร้บัเหมาเกดิอุบัตเิหตจุากการท�างานถงึข้ันหยุดงานหรอืเสยีชีวติ

การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัของลกูค้าผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ท้ังด้านการดแูลความปลอดภยัในพืน้ท่ีส่วนกลาง 

และการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากบริษัทฯ ได้จัดตั้งสถานีดับเพลิงตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณปูโภค สิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิาร ส�าหรบันคิมอตุสาหกรรมเชงินเิวศ พ.ศ. 2557 แล้ว 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Center) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี จ�านวน 2 แห่ง  

และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จ�านวน 1 แห่ง ด�าเนินการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่าน

การอบรมตามกฎหมาย โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรงของศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ และสารเคมีรั่วไหล ภายในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงอยู่ 

นอกเหนอือ�านาจหน้าท่ีในการบรหิารจดัการของบรษัิทฯ ดงันัน้บรษัิทฯ จงึได้จดัตัง้โรงเรยีนสอนการดบัเพลงิส�าหรบัอตุสาหกรรมข้ึน โดยให้บรกิาร

ฝึกอบรมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน ตลอดจนการป้องกันและระงับอัคคี

ภัยในสถานประกอบการ ให้แก่โรงงานที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อส่งเสริมให้นิคม

อุตสาหกรรมทั้งสองแห่งเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด และพนักงาน

ที่ท�างานในสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานประกอบการได้ 

ในปี 2563 บริษัทฯ เข้าระงับเหตุอัคคีภัยให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งไปทั้งสิ้น 14 ครั้ง และบริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริม

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ดังนี้

รายงานความยั่งยืน 2563130



• บริษัทฯ จัดการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และหลักสูตรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย 

ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งรวมทั้งหมด 496 รุ่น มีพนักงานโรงงานที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จ�านวน 6,200 คน

• บรษัิทฯ ร่วมกบัผูป้ระกอบการภายในนคิมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง ซ้อมแผนควบคมุภาวะฉุกเฉิน (สารเคมีรัว่ไหล แก๊สรัว่ไหล และเพลงิไหม้ 

เนือ่งจากการขนส่ง) ประจ�าปี 2563 เพือ่ซักซ้อมความพร้อมของหน่วยงานในการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน สร้างความช�านาญในการปฏบัิตงิาน 

การสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ในการควบคุมระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้แก ่

ผู้ประกอบการ และประชาชนในชุมชนใกล้แคียง 
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ความปลอดภัยในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
เนือ่งจากมีชุมชนและผูอ้ยู่อาศยัหนาแน่นโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมของอมตะ ท�าให้มีความเสีย่งด้านความปลอดภยัท้ังอคัคภียัและการจราจร  

บรษัิทฯ จงึได้ใช้ความรูค้วามสามารถท่ีบรษัิทฯ มีร่วมมอืกบัลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรมและการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พฒันาโครงการต่างๆ 

เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม  

ในปี 2563 บรษัิทฯ ได้เข้าช่วยระงบัเหตอัุคคภียัให้กบัชมุชนโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมไปท้ังสิน้ 36 ครัง้ แบ่งเป็นการระงบัเหตุอัคคภียัในชมุชน 

ที่อยู่ในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 32 ครั้ง และรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จ�านวน 4 ครั้ง โดยบริษัทฯ  

เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการระงับเหตุอัคคีภัยทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 200,533 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจร

ของท้ังสองนิคม ประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยราชการท้ังส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกัน

ระดมความคิดเห็น เสนอแนะแนวการจัดการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน ลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ รวมถึงสร้างความม่ันใจ 

และป้องกันการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

• กจิกรรมฝึกอบรมท้ังด้านทฤษฎแีละปฏบัิต ิเรือ่งการรกัษาความปลอดภยัข้ันพืน้ฐาน กฎหมายด้านการรกัษาความปลอดภยั การจดัการจราจร 

การเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้แก่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของโรงงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 

และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพื่อยกระดับมาตรฐานของพนักงาน

รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องตามหลักสากล โดย เพื่อส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งเป็นพื้นท่ี 

ท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างสังคมแห่งความสงบสุข โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดการอบรมหลักสูตรการรักษา 

ความปลอดภัย ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งรวมท้ังหมด 4 รุ่น มีพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงงานท่ีผ่าน 

การอบรมทั้งสิ้น จ�านวน 83 คน
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านสังคม 
และสิ่งแวดล้อม
บรษิทัฯ ให้ความสำาคญักับการรบัฟังความคดิเห็นของผู้มส่ีวนได้เสยีอย่างรอบด้าน 
และมุ่งมัน่ท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความร่วมมอืจากทุกฝ่าย

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ ข้อร้องเรียนด้านสังคมที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ

เป้าหมายปี 2563 เป้าหมายปี 2563ผลการดำาเนินงานปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563

100% 100%100% 91.07%

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอมตะในประเทศไทยนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียมากมาย การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม 

และสิง่แวดล้อมจงึเป็นเรือ่งท่ีบรษัิทฯ ให้ความส�าคญัมาก  ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบโดยตรงท่ีเกดิจากการด�าเนนิธรุกจินคิมอุตสาหกรรม หรอืผลกระทบ 

จากการเติบโตของสังคมเมืองโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงได้ติดตามประเมินผลกระทบ และก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้ เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อบริหารจัดการข้อร้อง

เรียนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Disclosure 103-1)
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แนวทางการบริหารจัดการ 
บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการจดัการผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิท่ีมีต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ บรษัิทฯ จงึจดัให้มช่ีองทางในการรบัข้อร้องเรยีน 

ท่ีหลากหลายท่ีผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย และพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถแจ้งข้อมูลได้โดยตรง เช่น Line Official: @AmataCityChonburi @AmataCityRayong โทรศัพท์ 038-213-191 หรือ 038-213-009  

หรือการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้

ช่องทาง
ในการรับข้อร้องเรียน

การบันทึกรายการ
และการประเมิน

การบริหารจัดการ
และการแก้ไข

การรายงานผล

ช่องทาง Online:

• Line@: @AmataCityChonburi,  

@AmataCity Rayong

• Facebook: AmataCorp

• โทรศัพท์: 038-213-191,  

          038-213-009

ช่องทาง Offline:

• การประชุมคณะกรรมการชุมชน

• การประชุมชมรมลูกค้า 

และผู้ประกอบการในนิคม

• รายการร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ถูกบันทึกในระบบจัดการข้อร้องเรียน 

(Stakeholder Suggestion Tracking 

System)

• ระบบจะส่งข้อร้องเรียนไปยังหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องโดยอัตนโนมัติ  

เพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ

และแก้ไข

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

รายการข้อร้องเรียน และประเมิน

ระยะเวลาการแก้ไข

• ด�าเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ

• รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• รายงานสรุปกระบวนการแก้ไขข้อร้อง

เรียนต่อผู้บริหารเป็นประจ�า

• เปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการ

ข้อร้องเรียนในรายงานความยั่งยืน

ประจ�าปี

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ นั้นจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างหลากหลาย  

ประกอบกบัการพจิารณาระเบียบ ข้อบังคบั หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องเป็นแนวทางในการแก้ไข รวมถงึการวเิคราะห์สาเหตเุพือ่หาแนวทางการป้องกนั

จากต้นทาง โดยสามารถแบ่งการด�าเนินการออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1) การให้ค�าปรึกษา: เม่ือข้อร้องเรียนท่ีพบเกิดข้ึนจากกระบวนการในโรงงานของลูกค้า หรือในพื้นท่ีส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม  

บรษัิทฯ จะพิจารณาส่งเจ้าหน้าท่ีสิง่แวดล้อม หรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเข้าส�ารวจพืน้ท่ี เพือ่ให้ค�าแนะน�าลกูค้าในการปรบัปรงุกระบวนการ

ท�างาน และแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้น รวมถึงการขอค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานในภาครัฐ

ในการด�าเนินการปรับปรุง

2) การด�าเนินการผ่านการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไข และมีการร้องเรียนเกิดข้ึนซ�้าอีก 

บรษัิทฯ จะย่ืนเรือ่งผ่านการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่เข้าด�าเนนิการตรวจสอบตามกระบวนการ รวมถงึประสานความร่วมมือ 

กับหน่วยงานที่มีอ�านาจในการก�ากับดูแลเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการ วิเคราะห์สาเหตุ และวิธีการป้องกันต่อไป
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ข้อร้องเรียนจากชุมชน 1.23% 

ของเสีย 5%

น้ำาเสีย 5%

ฝุ่นจากการ 
ก่อสร้าง 

10%

กลิ่น 70%

เสียง 5%
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สิ่งแวดล้อม 3.51%

ด้านสังคม 24.74%

ที่มาของ 
ข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

จำานวน 20 รายการ

ประเภทของ 
ข้อร้องเรียน

ผลการดำาเนินการ 
ในปี 2563 บรษัิทฯ ได้รบัข้อร้องเรยีนผ่านช่องทางต่าง ๆ  รวม 570 รายการ เป็นข้อร้องเรยีนจากชุมชน 7 รายการ (ร้อยละ 1.23) และข้อร้องเรยีน 

จากลกูค้า 563 รายการ (ร้อยละ 98.77) สามารถจ�าแนกประเภทได้เป็นข้อร้องเรยีนและปัญหาเกีย่วกบัผลกระทบทางสิง่แวดล้อมจ�านวน 20 รายการ 

คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของข้อร้องเรียนท้ังหมด ข้อร้องเรียนด้านสังคมจ�านวน 141 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.74 ของข้อร้องเรียนท้ังหมด  

และข้อร้องเรียนด้านระบบสาธารณูปโภค การบริการ และบริการหลังการขายจ�านวน 409 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.75 ของข้อร้องเรียนทั้งหมด 

เม่ือพิจารณาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมท้ัง 20 รายการในปี 2563 ตัวอย่างเช่น ข้อร้องเรียนด้านกลิ่น เสียง การบริหารจัดการน�้าเสีย 

และขยะจากโรงงาน ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากชุมชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากด�าเนินงานของบริษัทฯ แต่พบว่าเป็น 

ข้อร้องเรียนระหว่างโรงงานต่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 13 รายการ และเป็นข้อร้องเรียนระหว่างชุมชนต่อโรงงานจ�านวน 7 รายการ

ซ่ึงเป็นข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัปัญหาด้านกลิน่ เสยีงดงั และข้อกงัวลเกีย่วกบัน�า้เสยี โดยท่ีไม่มข้ีอร้องเรยีนด้านการละเมิดข้อกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม

อย่างมีนัยส�าคัญถึงขั้นถูกปรับเกิดขึ้น โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 โดยได้รับความร่วมมือ 

จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และผู้แทนชุมชน เพื่อด�าเนินการแก้ไข 

และป้องกันการเกิดซ�า้ โดยข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จจ�านวน 20 รายการคิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อร้องเรียนจากลูกค้า 98.77% ด้านสาธารณูปโภค และบริการ 71.75%

จำานวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

2562            2563
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ในขณะท่ีข้อร้องเรียนด้านสังคมมีจ�านวนท้ังสิ้น 141 รายการ  

เป็นข้อร้องเรยีนท่ีมาจากลกูค้าภายในนคิมอุตสาหกรรมอมตะร้อยละ 

100 โดยสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1) ความปลอดภัยในพื้นที่

ส่วนกลางจ�านวน 29 รายการ คดิเป็นร้อยละ 20.57  และ 2) การจราจร

ภายในนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน 112 รายการ คิดเป็นร้อยละ 79.43 

ข้อร้องเรียน 
ด้านสังคม

จำานวน 141 รายการ

ความปลอดภัย 20.57%

จราจร 79.43%

ข้อร้องเรียน
ด้านสาธารณูปโภค

และการบริการ 
จำานวน 409 รายการ

บริการ
หลังการขาย 

1.96%การดูแล 
พื้นที่สีเขียว

8.56%

ระบบบริหาร 
จัดการขยะ

11.50%

ระบบประปา 42.79%

การซ่อมบำารุง 
33.01%

อื่นๆ 2.20%

ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอยีดพบว่าข้อร้องเรยีนด้านความปลอดภยัในพืน้ท่ีส่วนกลางนัน้ เกีย่วข้องกบัการแจ้งข้อมูลจดุเสีย่งต่อการแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 เนื่องจากผู้ร้องเรียนพบการรวมตัวกันของคนจ�านวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รวมถึงบริเวณที่ไม่มีแสงไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืน 

บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการตดิตัง้หล่อดไฟในพืน้ท่ีท่ีมกีารร้องเรยีนครบทุกจดุ และจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงัจดุเสีย่งต่อการแพร่เช้ือจากการรวมกลุม่กัน

ผ่านการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง และเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง 

ส่วนข้อร้องเรยีนด้านการจราจรภายในพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมนัน้ บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการก่อสร้างทางจราจรเพิม่เตมิ การตเีส้นถนน และการตดิป้ายเตอืน 

ท�าให้สามารถด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรในนิคมอุตสาหกรรมไปได้ทั้งสิ้น 102 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.07 ส่วนข้อร้องเรียน

อีก 10 รายการนัน้ เป็นการแก้ไขด้านโครงสร้างทางวศิวกรรม ซ่ึงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และปรบัปรงุเพิม่เตมิ และต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนนิงาน

ประมาณ 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงความคืบหน้าของโครงการอย่างสม�่าเสมอ

ส่วนข้อร้องเรียนด้านระบบสาธารณูปโภค การบริการ  

และบริการหลังการขายจ�านวนท้ังสิ้น 409 รายการ แบ่งเป็น 

ข้อร้องเรยีนด้านระบบประปาจ�านวน 175 รายการ 79 ข้อร้องเรยีน 

ด้านการซ่อมบ�ารุงจ�านวน 135 รายการ ข้อร้องเรียนด้าน

ระบบบริหารจัดการขยะจ�านวน 47 รายการ ข้อร้องเรียนด้าน 

การดแูลพ้ืนท่ีสเีขียวส่วนกลางจ�านวน 35 รายการ ข้อร้องเรยีนด้าน 

การบริการหลังการขายจ�านวน 8 รายการ และข้อร้องเรียนอื่นๆ 

จ�านวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.79 ร้อยละ 33.01 ร้อยละ 

11.50 ร้อยละ 8.56 ร้อยละ 1.96 และร้อยละ 2.20 ตามล�าดับ 

ซ่ึงข้อร้องเรียนด้านระบบสาธารณูปโภค การบริการ และการ

บริการหลังการขายได้รับการแก้ไขไปแล้วท้ังหมดทุกรายการ 

คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานความยั่งยืน 2563136



การซ่อมบำารุง 
33.01%

การพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าสู่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ที่ดี

อมตะซิตี้ ชลบุรี อมตะซิตี้ ระยอง

เป้าหมายปี 2563 เป้าหมายปี 2563ผลการดำาเนินงานปี 2563 ผลการดำาเนินงานปี 2563

>85% >85%90.20% 89.60%

บริษัทฯ ได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

แต่ในขณะเดยีวกนั การเตบิโตของนคิมอุตสาหกรรมย่อมน�ามาซ่ึงผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อสงัคมและชมุชนท้องถิน่ ท้ังด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั และด้านสิง่แวดล้อม จากการประเมินประเดน็ส�าคญัด้านความย่ังยืน (Materiality) ในปี 2563 พบว่า ท้ังชุมชนท้องถิน่ 

และบริษัทฯ ต่างให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม และการสนับสนุนและพัฒนาสังคม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการ

การมส่ีวนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีอยู่ภายในและโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมอมตะ เพือ่ร่วมกนัพฒันานคิมอุตสาหกรรมของอมตะให้เป็นเมอืงสมบูรณ์แบบ 

ที่ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบสามารถอยู่ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีความสุขและสร้างคุณค่าร่วมกัน (Disclosure 103-1)  

คะแนนความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่ออมตะ
สำารวจโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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แนวทางการบริหารจัดการ 
จากปรัชญา “ALL WIN” ท่ีบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจมาโดยตลอด และมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์หลักด้านความย่ังยืนท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 
ในด้านต่างๆ และมุ่งเน้นที่ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ชุมชน ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) มาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนด้วย

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นซ่ึงเป็น 
หนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียหลัก เพ่ือสร้างความเข้าใจและความเชื่อม่ันในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ประชากรในชุมชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการท่ีบริษัทฯด�าเนินการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัท ฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานหลายภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวม

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท�างานชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อขับเคลื่อนโครงการภายในเป้าหมาย
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัทท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลและติดตามโครงการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ  

ได้ท�าการส�ารวจปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสีย  

(stakeholder engagement process) และน�าประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์และเป้าหมายการด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ

การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม  
ปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่งในประเทศไทยของบริษัทฯ นั้นมีพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่  

3 จังหวัด คือจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง มีจ�านวนพนักงานท่ีท�างานในนิคมกว่าสามแสนคน มีประชากรอาศัย 

อยู่ในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมกว่า 840,000 คน การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ เช่น ความแออัด

ของประชากรและการสัญจร การขยายตัวของชุมชนเมืองท่ีเกิดจากการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น ความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น การบริหาร

จัดการผลกระทบทางสังคมจึงเป็นประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนท่ีท้ังบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างให้ความส�าคัญ และบริษัทฯ จึงได้ก�าหนด

แนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมดังนี้ 

แนวทางบริหาร 
จัดการผลกระทบ 

ทางสังคม

 1. ระบุกลุ่มเป้าหมาย

2. สำารวจชุมชน 
ในพื้นที่รอบนิคม 

อุดสาหกรรม

3. สร้างการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน

4. วิเคราะห์และสรุป 
ประเด็นจากชุมชน

5. ออกแบบ 
โครงการ/กิจกรรม 

เพื่อตอบสนองชุมชน

 6. ติดตามผลและการดำาเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง

รายงานความยั่งยืน 2563138



1. ระบุกลุ่มเป้าหมาย 

การด�าเนนิงานด้านการดแูลและพฒันาชุมชนนัน้บรษัิทฯ ได้จ�าแนกกลุม่เป้าหมายออกเป็น 2 กลุม่คอื 1) กลุม่ชมุชนท่ีอยู่ในรศัม ี5 กโิลเมตรโดย

รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และ 2) พนักงานที่ท�างานในโรงงานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

2. สำารวจชุมชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม 

ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ได้แก่ชุมชนท้องถิน่โดยรอบ บรษัิทฯจงึได้ให้ความส�าคญักบัการดแูลชุมชนท้องถิน่ 

ในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะ เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึน และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

นคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีท่ีด�าเนนิกจิการอยู่ในปัจจบัุนมพีืน้ท่ีกว่า 43 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ี 5 อ�าเภอ 24 ต�าบล ในจงัหวดัชลบุร ี

และฉะเชิงเทรา มีชุมชนโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมในระยะ 5 กโิลเมตรจากขอบพืน้ท่ีโครงการ จ�านวน 212 หมูบ้่าน บนพืน้ท่ีกว่า 260 ตารางกิโลเมตร 

มีประชากรตามทะเบียนบ้านในชุมชนโดยรอบ ประมาณ 315,374 คน แต่มีประชากรทั้งหมดรวมประชากรแฝงซึ่งย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยมาเพื่อท�างาน

ในพื้นที่นี้จ�านวน 686,190 คน (ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานสถิติจ�านวนประชากรและบ้าน ประจ�าปี 2563) โดยจ�านวน

พนักงานที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวนกว่า 181,879 คน 

อบต.บางนาง

อบต.บ้านเก่า

ทต.ท่าข้าม

อบต.คลองต�าหรุ

ทต.หนองต�าลึง

อบต.มาบโป่ง

อบต.บ้านหนองขยาด

อบต.กุฏโง้ง

อบต.หน้าพระธาตุ

อบต.พานทอง

อบต.หน้าโบสถ์

ทต.คลองต�าหรุ

อบต.หนองหงษ์

 อมตะซิตี้ ชลบุรี
อบต.บ้านเชิด

ทต.หนองไม้แดง

ทต.ดอนหัวฬ่อ

ทต.พานทอง

อบต.หน้าประดู่

3466

7

3

315

2 จังหวัด     5 อำาเภอ     24 ตำาบล     212 หมู่บ้าน

รูปท�าเลที่ตั้ง อมตะซิตี้ ชลบุรี

139บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



ส่วนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ที่ด�าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 อ�าเภอ 6 ต�าบล ในจังหวัด

ชลบุรีและระยอง มีชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในระยะ 5 กิโลเมตรจากขอบพื้นที่โครงการ มีจ�านวน 19 หมู่บ้าน มีประชากรตามทะเบียนบ้าน

ในชุมชนโดยรอบ ประมาณ 84,370 คน แต่มีประชากรทั้งหมดรวมประชากรแฝงซึ่งย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยมาเพื่อท�างานในพื้นที่นี้จ�านวน 154,946 คน 

(ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถติทิางการทะเบียน ประจ�าปี 2563) โดยจ�านวนพนกังานท่ีท�างานในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ 

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวนกว่า 74,021 คน  

2 จังหวัด     4 อำาเภอ     6 ตำาบล     19 หมู่บ้าน

รูปท�าเลที่ตั้ง อมตะซิตี้ ระยอง

อำาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

อำาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

อำาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

บ้านห้วยลึก

บ้านโปงสะเก็ต

บ้านสะพานสี่

บ้านมาบยางพร

บ้านเนินสวรรค์

บ้านวังแขยง

บ้านวังตาผิน

บ้านมาบเตย

บ้านวังตาลหม่อน

บ้านห้วยปราบ

บ้านทุ่งสระแก้ว

บ้านซอย 13

บ้านซอย 12

บ้านคลองพลู

บ้านเขามะพูด
อำาเภอนคิมพฒันา

จงัหวดัระยอง

 อมตะซิตี้  
ระยอง

331

3376

3. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดในพ้ืนท่ีสร้างความท้าทายอย่างย่ิงต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ส�ารวจ

ผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนท้ังในและรอบนอกนิคมอุตสาหกรรมเป็นประจ�า และให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วม 

ช่วยแก้ปัญหาสังคมของชุมชน 

รายงานความยั่งยืน 2563140



สร้างการมีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการชุมชน 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหา ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะจากชุมชน 

เพ่ือการปรบัปรงุท่ีดขีึน้ ตลอดจนให้ข้อเท็จจรงิ และแก้ไขข้อร้องเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ท�าให้ผูมี้ส่วนได้เสยีส�าคญัของบรษัิทฯ ได้แก่ ชมุชน

และหน่วยงานราชการท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลบริษัทฯ เกิดความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ 

และความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างกัน 

คณะกรรมการไตรภาคี หรือคณะกรรมการท่ีมีโครงสร้างของกรรมการมาจากตัวแทนของ ชุมชน หน่วยงานราชการ และบริษัทฯ ได้แก่  

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม, Eco-Green Network และสภาบริหารจัดการลุ่มน�้าคลองหลวง เป็นต้น โดยแต่ละคณะ

กรรมการจะมีบทบาทหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนท่ีอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งของบริษัทฯ และการเสนอแนะประเด็น 

ที่เป็นกังวลของชุมชน หรือข้อร้องเรียนที่มีต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการ วัตถุประสงค์ ผลการดำาเนินงานในปี 2563

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 

ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 
กรรมการผู้แทนภาคราชการ และกรรมการผู้แทน
ภาคโครงการ จ�านวน 97 คน

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง 

ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 
กรรมการผู้แทนภาคราชการ และกรรมการผู้แทน
ภาคโครงการ จ�านวน 29 คน

• เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ  
มีความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จากการเปิดเผย 
ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

• เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะชุมชนและหน่วยงาน
ราชการท้องถิ่น ถึงปัญหาและ ผลกระทบ 
จากกิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
รวมถึงการพัฒนาชุมชน

• ในปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมของทั้งสองนิคมอุตสาหกรรม
ได้มีการประชุม 2 ครั้ง

• คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่งมีความพอใจ 
ในผลด�าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทฯ และมีความเชื่อมั่นในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด 

• คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีความสนใจ 
ในประเด็นเรื่อง การจราจร การจัดการน�า้เสีย  
และการกระจายรายได้สู่ชุมชน

Green Network 

คณะท�างานโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย
การด�าเนินงานด้าน CSR+ECO+Environment & 
Safety +CG หรือ Eco-Green Network ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง 

คณะท�างานประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทฯ  
ผู้ประกอบการในนิคม ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการท้องถิ่น โรงพยาบาล และโรงเรียน

• เพื่อยกระดับและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
ของอมตะสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
โดยการสร้างสมดุลใน 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ 
มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม  
และมิติการบริหารจัดการ

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการในนิคม 
ชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

• เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
ผลการด�าเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะต่อสาธารณชน

• ในปี 2563 คณะท�างาน Eco-Green Network 
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จัดการ
ประชุม 1 ครั้ง และคณะท�างาน Eco-Green 
Network ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
ระยอง จัดการประชุม 2 ครั้ง

• คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนงานและ
โครงการที่จะด�าเนินงานเพื่อการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ประจ�าปี 2563

• คณะท�างาน Eco-Green Network ของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ให้ความสนใจ
เป็นพิเศษในเรื่อง การจัดการน�า้เสีย การป้องกัน
น�้าท่วม และการแก้ปัญหาจราจร

• คณะท�างาน Eco-Green Network ของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง มีความสนใจ
เป็นพิเศษในเรื่อง การจัดการน�า้เสีย  
และการแก้ปัญหาจราจร

สภาบริหารจัดการลุ่มน�า้คลองหลวง • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และ ประชาชน 
ให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู การสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 
ในลุ่มน�้าคลองหลวง  

• เพื่อบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้าให้มีประสิทธิภาพ

• ในปี 2563 มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง 

• มีการวางแผนการท�างานร่วมกันในการรับมือ
จากภัยพิบัติเพื่อช่วยลดผลกระทบในพื้นที่ชุมชน

• สภาบริหารจัดการลุ่มน�้าคลองหลวงมีความคาด
หวังเรื่อง “การเฝ้าระวังและการป้องกันน�า้ท่วม” 
เช่นเดียวกับปี 2562
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4. วิเคราะห์และสรุปประเด็นจากชุมชน 

การประเมินผลกระทบทางสังคม เป็นหนึ่งในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA)  

โดยการประเมินผลกระทบทางสังคม บริษัทฯ ใช้วิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Stakeholder Analysis) เพื่อวิเคราะห์กิจกรรม

ทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับการส�ารวจทัศนคติชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในช่วงระหว่างการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

จากผลการส�ารวจทัศนคติของชุมชนและความคาดหวังจากคณะกรรมการชุมชนชุดต่าง ๆ ในปี 2563 สามารถสรุปผลกระทบทางสังคม 

ที่เกิดขึ้นได้เป็น 2 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบจากการเติบโตของสังคมเมือง และ 2) ผลกระทบจากการการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร 

5. ออกแบบโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองชุมชน 

บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการเพื่อบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม ดังนี้

5.1 ออกแบบโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองชุมชน

การขยายตวัของพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ท�าให้เกดิการเพิม่จ�านวนของประชากรท้ังในนคิมและพืน้ท่ีรอบนคิมอตุสาหกรรม จากประชากรแฝง 

ท่ีย้ายมาท�างานในพื้นท่ี ผลกระทบจากความหนาแน่นของประชากรท่ีสูงขึ้น  ส่งผลต่อปัญหาในด้านความสามารถในการรองรับการบริการ 

ของหน่วยงานท้องถิ่น (carrying capacity) และความไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการพื้นฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ จากการส�ารวจพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 

ยังพบว่ามีประชากรในชุมชนบางส่วนท่ีอาศัยในพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลจากระบบคมนาคม ท�าให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

บรษัิทฯ จงึได้พัฒนาศนูย์บรกิารเบ็ดเสรจ็งานตดิต่อราชการในพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีหรอืศนูย์บรกิารส่วนหน้าอ�าเภอเมืองชลบุรี 

ท่ีตัง้อยู่ในนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีเป็นศนูย์ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยท่ีเกดิจากความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชน และหน่วยงานภาครฐั 

ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรต่าง ๆ อย่างครบวงจร (One Stop Service) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน 

ท่ีอยู่อาศยัใกล้กบันคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีซ่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่น ท้ังประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝง จ�านวนกว่า 

500,000 คน ศูนย์บริการแห่งนี้จัดตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2557 เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า พนักงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชน 

โดยรอบนคิมฯ ในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการ ซ่ึงสามารถช่วยลดข้ันตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัประชาชนเป็นอย่างมาก

ในปี 2563 มีการใช้บริการที่ศูนย์บริการส่วนหน้ารวมทั้งสิ้น 31,987 ครั้ง ลดลงจากปี 2562 ที่มีจ�านวนการใช้บริการจ�านวน 39,109 ครั้ง 

เนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้มีการปิดศูนย์บริการส่วนหน้าเป็นบางช่วง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 

ที่เดินทางมาใช้บริการ และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

รายงานความยั่งยืน 2563142



หน่วยงานที่ให้บริการ

• ที่ทำ�ก�รปกครองจังหวัดชลบุรี

• เทศบ�ลตำ�บลคลองตำ�หรู

• เทศบ�ลตำ�บลหนองไม้แดง

• เทศบ�ลตำ�บลดอนหัวพ่อ

• เทศบ�ลตำ�บลน�ป่�

หน่วยงานที่ให้บริการ

• หน่วยง�นในสังกัดกระทรวง 
แรงง�น จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานที่ให้บริการ

• ภ�คบริก�รโลหิตแห่งช�ติที่ 3 
จังหวัดชลบุรี สภ�ก�ช�ดไทย

• ทะเบียนบ้าน

• ทะเบียนสมรส

• แจ้งเกิด

• เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

• ทะเบียนการหย่า

• แจ้งตาย

การให้บริการ

ง�นบัตรประจำ�ตัวประช�ชน 
ง�นทะเบียนทั่วไป 
ง�นทะเบียนร�ษฎร์

การให้บริการ

ง�นประกันสังคม

การให้บริการ

ก�รรับบริจ�คโลหิต

การให้บริการที่ศูนย์บริการส่วนหน้าอำาเภอเมืองชลบุรี

สถิติการใช้บริการที่ศูนย์บริการส่วนหน้า อำาเภอเมืองชลบุรี

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

-
2559 2560 2561 2562 2563

รวม 48,086 39,717 42,660 39,109 31,987

งานบัตรประชาชน 23,555 18,200 21,840 12,751 13,518

งานประกันสังคม 20,397 16,896 15,275 20,659 9,898

งานทะเบียนราษฎร์ 3,580 3,735 4,482 4,354 3,482

งานทะเบียนทั่วไป 554 886 1,063 1,345 1,056
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5.2 ผลกระทบจากการจราจรที่หนาแน่น 

ปัจจุบันมีพนักงานและประชาชนท่ีเดินทางผ่านในนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง

กว่า 300,000 คนต่อวัน และมีผู้ใช้รถและถนนกว่า 200,000 คันต่อวัน ท�าให้เกิดความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ บริษัทฯ จึงมีการด�าเนินงานเพื่อความ

ปลอดภัยในการจราจรดังนี้

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงถนนในนิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และ

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง เพื่อวางแผนการจัด 

การจราจรในนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกับถนนภายนอกนิคมอุตสาหกรรม  

ให้สามารถระบายรถได้อย่างมีประสทิธภิาพในช่ัวโมงเร่งด่วน และเข้าถงึบรเิวณท่ีเกดิอบัุตเิหตุ

ได้อย่างรวดเรว็ ท้ังยังเป็นการรกัษาความปลอดภยัแก่ชีวติและทรพัย์สนิของบรษัิทฯ และลกูค้า 

และป้องกันการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมด้วย 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประเมินจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือหา

แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น ปรับปรุงสัญญาณจราจรต่างๆ 

ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ บรษัิท อมตะ ฟาซิลติี ้เซอร์วสิ จ�ากดั ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อย 

ได้สนับสนุนและด�าเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตรงจุดท่ีเช่ือมระหว่างถนนภายในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง 

จ.ชลบุรี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ และบรรเทาความเดือดร้อน 

ของผู้ใช้เส้นทางในบริเวณนี้ โดยใช้งบประมาณด�าเนินการทั้งสิ้น 1.11 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการ “Safety City, Smart City” เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมท่ีมีความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอก

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมุ่งมั่นรณรงค์และกวดขันวินัยจราจรต่างๆ เช่น เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย 

100% คาดเข็มขัดนิรภัย 100% ใช้ความเร็วตามกฎหมายก�าหนด ไม่จอดรถบนพื้นผิวจราจร เป็นต้น และในปี 2563 ได้ขยายการด�าเนินโครงการ 

“Safety City, Smart City” ไปที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท สยามราชธานี จ�ากัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ�ากัด จัดกิจกรรม “Safety Road ถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” ณ โรงเรียนบ้านภูไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อรณรงค์

ให้ประชาชนและนักเรียนในชุมชนได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับข่ี มีวินัยจราจร และปฏิบัติ

ตวัเป็นต้นแบบของการขับข่ีปลอดภยั โดยภายในงานมฐีานกจิกรรมให้ความรูด้้านต่างๆ รวมถงึฐานซิมเูลเตอร์จ�าลองการขับข่ีปลอดภยั รวม 4 ฐาน 

รายงานความยั่งยืน 2563144



6. ติดตามผลและการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็น Safety City, Smart City โดยก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานด้านการควบคุมอุบัติเหตุทางถนน คือ  

ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบนิคมอุตสาหกรรมจากการด�าเนินการ

ตามมาตรการต่าง ๆ ในปี 2563 พบว่าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และผู้บาดเจ็บลดลงจากปี 2562 และ 

มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 1.1:100,000 ส่วนในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีสถิติการ 

เกิดอุบัติเหตุ และผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากปี 2562 และมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 6.75:100,000 

แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยองจะไม่เกินเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ แต่ในปี 2564 

บริษัทฯ ได้มีแผนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพิ่มขึ้น เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

และผู้บาดเจ็บในพื้นที่

สถิติจำานวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

สถิติจำานวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
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0
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0

จ�านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)

จ�านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)

ผู้บาดเจ็บ (คน)

ผู้บาดเจ็บ (คน)

เสียชีวิต (คน)

เสียชีวิต (คน)

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากร 100,000 คน / 1.1:100,000

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากร 100,000 คน / 6.75:100,000
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การพัฒนาชุมชน 
จากเป้าหมายการเป็นเมืองท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสร้างโอกาสดีๆให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาชุมชน

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะในด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้การเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้พัฒนาข้ึนเพื่อช่วย 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนในปี 2563 ท่ีคะแนนความพึงพอใจของชุมชนท่ีมี 

ต่ออมตะ ไม่น้อยกว่า 85%  

บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนและรูปแบบกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ 

ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ ลูกค้าผู้ประกอบการในนิคม ภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน ภายใต้กรอบการพัฒนา

ชุมชน 5 ด้าน ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UN SDGs) อีกทางหนึ่งด้วย

ผลการดำาเนินงาน 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการจ�านวนทั้งสิ้น 91 โครงการ โดยใช้งบประมาณในการลงทุนทางสังคม (ไม่รวมเงินบริจาค) 

รวม 15.78 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 219,278 คน และผู้ที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมจากกิจกรรมและโครงการที่บริษัทฯ 

ด�าเนินการจ�านวนกว่า 8 แสนคน

ด้�น 
สุขภ�พ

ด�้น 
สิ่งแวดล้อม

ด�้น 
เศรษฐกิจ

ด�้น 
ก�รศึกษ�

ด�้นวัฒนธรรม 
และประเพณี

การพัฒนา 
ชุมชน

1

32

4 5

อมตะซิตี้ ชลบุรี อมตะซิตี้ ระยอง

ชุมชน (ตำาบล) โรงงานในนิคม ชุมชน (ตำาบล) โรงงานในนิคม

กลุ่มเป้าหมาย 24 770 6 348

จ�านวนชุมชน / โรงงานที่ร่วมกิจกรรม 24 458 6 122

ร้อยละของชุมชน / โรงงานที่ร่วมกิจกรรม 100 59.5 100 35.2

นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 110,400 96,413 9,453 3,012

การลงทุนทางสังคม (ล้านบาท) ปี 2563 13.12 2.66

รายงานความยั่งยืน 2563146



1. การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ  
การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมนั้นส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เช่น การกระจายรายได้ การเพิ่ม

ขึน้ของความตอ้งการแรงงาน หรอื การเกิดขึน้ของความตอ้งการสินค้าหรอืบรกิาร ในขณะทีก่ารเตบิโตของเมอืงท�าให้คา่ครองชพีของชมุชนสูงขึน้ 

บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยใช้กลยุทธ์ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนทุกกลุ่ม เช่น ผู้ประกอบการท้องถิ่น กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยสนับสนุน

การจ้างงานในท้องถิ่น และพัฒนาโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการ และพัฒนากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนดังกล่าว ให้สามารถสร้างอาชีพ  

สร้างรายได้ และพึ่งพิงตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

1.1 โครงการ Farm to Factory 
จากผลการส�ารวจชุมชนท้องถิน่ของบรษัิทฯ พบว่า ชุมชนมีผลติภณัฑ์ทางการเกษตร และสนิค้าแปรรปูจ�านวนมากท่ีต้องการเพิม่ช่องทางการ

ตลาด บริษัทฯ เห็นว่าโรงงานจ�านวนมากในนิคมอุตสาหกรรม และพนักงานที่ท�างานในโรงงานเป็นตลาดใหญ่ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตรจ�านวนมาก  ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ “Farm to Factory” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมมีการซื้อขายระหว่างโรงงานในพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่งกบัชุมชนท้องถิน่ เป็นการสนบัสนนุให้ชุมชนท้องถิน่ได้มีโอกาสขายสนิค้าได้ในระยะยาวโดยเฉพาะผลติภณัฑ์ทางการ

เกษตรและสินค้าแปรรูป สามารถสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และผู้ซื้อได้รับสินค้าที่สดใหม่และมีคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง 

ปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มต้นท�าโครงการ Farm to Factory ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยใช้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  

ชลบุรี เป็นพื้นท่ีน�าร่อง บริษัทฯ เป็นตัวกลางระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

โดยบริษัทฯ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เข้าไปช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อด้วย 

บรษัิทฯ มเีป้าหมายให้กลุม่วสิาหกจิชุมชนท่ีอยู่ในชมุชนเป้าหมายโดยรอบพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีท่ีผลติและพฒันาสนิค้าของ

ชุมชน ได้มีช่องทางในการจัดจ�าหน่ายสินค้า และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ  ในปี 2563 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

เข้าร่วมโครงการ “Farm to Factory”  จ�านวน 38 โรงงาน และ ชุมชนท้องถิ่นจากจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีจ�านวน 28 ชุมชน เข้าไปจ�าหน่าย

สินค้าให้กับโรงงานเฉลี่ยอยู่ที่ 17 ครั้ง/เดือน และมีเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าในปี 2563 จ�านวนรวม 7,841,162  บาท 
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1.2 การดูแลชุมชนในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อเนื่องต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ เนื่องจากแรงงานท้องถิ่นบางส่วน

ได้รับผลกระทบ เช่น ต้องหยุดงาน หรือถูกเลิกจ้าง ท�าให้ขาดรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดท�า “โครงการ AMATA Give First” และ 

“โครงการ ตู้ปันสุข หนึ่งอ่ิมนี้เพ่ือเธอ” เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนแบบเร่งด่วน ด้วยการมอบถุงยังชีพซ่ึงประกอบไปด้วยข้าวสาร  

5 กิโลกรัม ไข่ไก่ ยาสามัญประจ�าบ้าน และอาหารแห้งให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการแจกถุงยังชีพโดยตรงให้กับแรงงานที่ตกงาน 

และประชาชนที่มีรายได้น้อย ผู้พิการในชุมชน หรือผู้ป่วยติดเตียง และการตั้งตู้ปันสุขให้กับประชาชนที่ขาดแคลน 

จากกจิกรรมท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ได้สนบัสนนุสนิค้าจากชุมชนใกล้เคยีงเพือ่น�ามาจดัเป็นถงุยงัชีพจ�านวนรวมท้ังสิน้ 9,629 ถงุ มลูค่า 1,237,946 บาท  

โดยแบ่งเป็นสนับสนุนเป็นถุงยังชีพจ�านวน 4,229 ถุง และตู้ปันสุขจ�านวน 5,400 ชุด โดยมีแรงงานตกงานที่ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 360 คน 

ประชาชนที่มีรายได้น้อย และผู้พิการจ�านวน 9,269 คน

รายได้ของชุมชนจากโครงการ Farm to Factory (ล้านบาท)
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นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคล

ส�าคัญในการรับมือ และดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโดยตรง โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย 

Face Shield และ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขจ�านวน 36 แห่ง มูลค่า 415,000 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ประสาน

ความร่วมมือลกูค้าผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรมอมตะ จ�านวน 19 ราย เพือ่ร่วมกนัสนบัสนนุอุปกรณ์ป้องกนัตนเองให้กบับุคลากรทางการแพทย์ 

อีกด้วย

2. การพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพ 

2.1 กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ 
โครงการกฬีาเพือ่มิตรภาพอมตะ ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างบรษัิทในกลุม่อมตะ และผูป้ระกอบการภายในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ได้ถกูจดัข้ึน 

เป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความมีน�า้ใจนักกีฬา เสริมสร้างพลานามัยที่ดี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

ในปี 2563 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาออกเป็น 9 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตบอลชายอาวุโส 

ฟตุบอลหญงิ 9 คน วอลเลย์บอล บาสเกต็บอล เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนสิ เปตอง และแบตมินตนั มทีีมนกักฬีาจากโรงงานต่าง ๆ  เข้าแข่งขันท้ังสิน้  

337 ทีม จาก 107 บริษัท และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท คือ ฟุตบอล 7 คน และ

วอลเลย์บอล มทีีมนกักฬีาจากโรงงานต่าง ๆ  เข้าแข่งขนัท้ังสิน้ 55 ทีม จาก 30 บรษัิท โดยโครงการนี ้บรษัิทฯ ได้สนบัสนนุถ้วยรางวลั และเงนิรางวลั 

ให้กับนักกีฬา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกก�าลังกายเพื่อรักษาสุขภาพอีกด้วย
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2.2 กีฬาเยาวชน 
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่งอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีการ

แข่งขันกีฬาเยาวชน Amata Junior League ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านกีฬา เสริมสร้าง

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผ่านการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท 2 รุ่นอายุคือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ประถมศึกษา) และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (มัธยมศึกษา

ตอนต้น) ท้ังประเภทชายและหญิง โดยได้รับการสนับสนุนบุคคลกรด้านกีฬาท่ีมีความรู้ความสามารถจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  

กรมพลศึกษาประจ�าอ�าเภอเมืองชลบุรี ชมรม TO BE NUMBER ONE อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 

มาเป็นกรรมการตัดสิน

ในปี 2563 มีโรงเรยีนท่ีสนใจเข้าร่วมแข่งขันกฬีาเยาวชนนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีจ�านวน 54 โรงเรยีน มีนกักฬีาเข้าร่วมแข่งขันจ�านวน 

1,229 คน และมีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จ�านวน 31 โรงเรียน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

จ�านวน 985 คน โดยบรษัิทฯ สนบัสนนุทุนการศกึษาเป็นรางวลั และงบประมาณในการจดัการแข่งขนัรวมท้ังสองแห่ง จ�านวนท้ังสิน้ 1,093,786 บาท
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2.3 บริจาคโลหิต 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีพนักงานท�างานอยู่ภายในจ�านวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

และมีประชาชนในชุมชนโดยรอบจ�านวนรวมกันกว่า 500,000 คน จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูงในการรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นแหล่งโลหิตส�ารอง 

ให้กับสภากาชาดไทย บริษัทฯ จึงร่วมมือกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย รณรงค์ และเชิญชวนพนักงานบริษัทในกลุ่มอมตะ และพนักงานของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง 

ร่วมกันบริจาคโลหิต 

บรษัิทฯ มเีป้าหมายในการรบับรจิาคโลหิตเพ่ือสนบัสนนุโลหิตให้กบัสภากาชาดไทยไม่ต�า่กว่าปีละ 1 ล้านซีซี โดยจดักจิกรรมต่อเนือ่งเป็นประจ�า

ทุกปี ในปี 2563 นับเป็นปีที่ 9 ที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต มีพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของโรงงานต่าง ๆ จากทั้งสองนิคม

อุตสาหกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 4,301 คน ได้ยอดรวมปริมาณโลหิตที่ได้จากทั้งสองนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1,881,350 ซีซี 

โดยมียอดโลหิตที่บริจาคได้สะสมทั้ง 9 ปี กว่า 14.71 ล้านซีซี สามารถน�าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า 102,000 คน

สถิติปริมาณโลหิตที่รับบริจาคภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง
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3.1 โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทฯ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชมรม CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี จัดท�าโครงการ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์”  

เพื่อน�าคอมพิวเตอร์จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ที่ยังมีประสิทธิภาพการใช้งานที่สมบูรณ์ไปมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียน

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกเหนือการเรียนในห้องเรียนปกติ  

บริษัทฯ มีเป้าหมาย  2 โรงเรียนต่อปี โดยเน้นที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5-7 กิโลเมตร รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และมอบคอมพิวเตอร์ให้เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียนจ�านวน 2 โรงเรียน  

คือโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จ�านวน 67 เครื่อง มีนักเรียนทั้งหมด 1,508 คน และโรงเรียนบ้านบางข้าว 

อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 27 เครื่อง มีนักเรียนทั้งหมด 56 คน

3. การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา 
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และแรงงานที่มีทักษะเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และตอบสนอง 

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการ EEC ในอนาคต บริษัทฯ จึงได้พัฒนา และด�าเนินโครงการด้านการศึกษาต่าง ๆ 

เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในโรงงานและแรงงานท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง

และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง 

รายงานความยั่งยืน 2563152



3.2 โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ (Brain Based Learning) ภายในโรงเรียน 
บรษัิทฯ ร่วมกบัการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชมรมอมตะจติอาสา อมตะซิตี ้ระยอง (Amata CSR Volunteer Club)  จดัโครงการ 

พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ภายในโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 4 ซึ่งมีจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น 867 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

และสร้างการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการส�าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 

การจัดกิจกรรมฐานให้ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยแก่นักเรียนชั้นประถม นอกจากนี้ ยังมีการสร้างพื้นท่ีเรียนรู ้

นอกห้องเรียน (Brain Based Learning; BBL)  และการซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กส�าหรับชั้นอนุบาลอีกด้วย 

3.3 ทุนการศึกษาอมตะ 
บริษทั ฯ เหน็ความส�าคัญของการศึกษาและต้องการสนับสนุนเยาวชนทัง้บตุรของพนักงานอมตะ หรือเยาวชนทัว่ไปให้มโีอกาสทางการศึกษา

มากขึ้น จึงได้จัดทุนการศึกษามอบให้แก่เยาวชน ดังนี้

• ทุนการศึกษาของบริษัทฯ มอบให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่น (เกรดเฉลี่ยไม่ต�า่กว่า 3.50) โดยในปี 2563 ได้แจกทุนการศึกษา

ทั้งหมดรวม 14 ทุน เป็นเงิน 141,700 บาท 

• โครงการทุนการศึกษาอมตะ ส�าหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ อมตะซิตี้ 

ระยอง โดยโรงเรียนจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนให้มารับทุนในกิจกรรมวันเด็กของอมตะทุกปี ซึ่งทุนการศึกษานี้ได้รับสนับสนุนจากบริษัทฯ 

และโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งของอมตะ ในปี 2563 อมตะซิตี้ ชลบุรี ได้แจกทุนการศึกษา จ�านวนทั้งหมด 330 ทุน 

รวมเป็นเงิน 285,900 บาท และอมตะซิตี้ ระยอง มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 80 ทุน รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

• โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิอมตะ (ทุนเรียนดี เพื่อบุตรข้าราชการต�ารวจ) ที่ตั้งอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ

ส�านักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) โดยทางมูลนิธิได้ท�าการประชาสัมพันธ์ ให้สถานีต�ารวจเป้าหมายประกาศ และเป็นตัวกลางประสานงาน

ระหว่างมลูนธิกิบัข้าราชต�ารวจในพืน้ท่ีให้เข้ามาสมัคร โดยนกัเรยีนต้องมีผลการเรยีนตัง้แต่ 3.5 ข้ึนไปจากสถานศกึษาของรฐั โดยเป็นทุน

ต่อเนื่องบนเงื่อนไขที่นักเรียนสามารถรักษาระดับผลการเรียนได้ตามมูลนิธิก�าหนด ในปี 2563 มูลนิธิอมตะได้แจกทุนการศึกษา จ�านวน

ทั้งหมด 4 ทุน รวมเป็นเงิน 50,5440 บาท
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3.4 การถ่ายทอดความรู้ผ่านหนังสือ 
มูลนิธิอมตะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดย นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 

ภายใต้แนวคิดเพื่อการตอบแทนสังคม ในด้านการสนับสนุนและสร้างสรรค์การศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม และการ

ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม  มูลนิธิอมตะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากทุนทรัพย์ส่วนตัวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ 

ในบทบาทของประธานมูลนธิอิมตะ นายวกิรม กรมดษิฐ์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวติส่วนตัวและการท�างาน ตลอดจนแนวความคดิและแนวทาง

การด�ารงชีวิต ผ่านทางการเขียนหนังสือ การจัดรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และสร้างพื้นฐานทางความรู้และ

ความคิดท่ีดีให้แก่เยาวชนในชาติ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน กว่า 18 ปีท่ีผ่านมาในบทบาทของ 

นกัเขียนจนถงึปัจจบัุน นายวกิรม กรมดษิฐ์มผีลงานหนงัสอื 23 เล่มและได้แปลไปเป็นภาษาต่างประเทศ 8 ภาษา และจ�าหน่ายไปแล้วกว่า 8 ล้านเล่ม

ในปี 2563 มูลนิธิอมตะได้ส่งมอบหนังสือให้กับชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและโรงเรียน อาทิ โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  

ชลบุรี และโรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ และในกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ  

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ�านวนรวมทั้งสิ้น 21,350  เล่ม คิดเป็นมูลค่าของหนังสือทั้งหมด 427,000 บาท 

รายงานความยั่งยืน 2563154



4. การพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการนำ้าและขยะอย่างยั่งยืน 
นอกจากบริษัทฯ จะให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�า้และขยะท่ีเกิดข้ึนภายในนิคมฯ แล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการดูแลชุมชนโดย

รอบนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วย  เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้มีประชากรอยู่อาศัย 

กันอย่างหนาแน่นในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงได้จัดท�าโครงการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน�้าและขยะอย่างย่ังยืน โดยใช้ 

ความช�านาญและประสบการณ์ในการบรหิารจดัการน�า้และขยะของบรษัิทฯ  ในพฒันาชุมชนต้นแบบ ให้ประชาชนในชมุชนเกดิความรูแ้ละความเข้าใจ 

ในการก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและสามารถคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs  เพ่ือน�าขยะไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลัก

เศรษฐกจิหมุนเวียน ช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะลดผลกระทบท่ีเกดิข้ึนต่อแหล่งน�า้ชุมชน จากการท้ิงขยะ และปล่อยน�า้เสยี 

ครัวเรืองลงในแหล่งน�้า บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการด�าเนินโครงการ อาทิ เทศบาลหนองไม้แดง ผู้ประกอบการ 

ตลาดนินจา ผู้ประกอบการตลาดนัดก�านันด�า โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา เป็นต้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมการคัดแยกขยะ และการดูแลรักษาแหล่งน�้าชุมชนให้กับสมาชิกอาสาสมัครชุมชนรุ่นใหม่จ�านวน 150 คน 

และประชาสัมพันธ์วิธีการคัดแยกขยะให้กับประชาชนทั่วไป และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนจ�านวน 2,000 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก

ในการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ร่วมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตรวจวัดคุณภาพของน�า้จากแหล่งน�้าชุมชนโดยใช้ค่า BOD (Biochemical Oxygen 

Demand) ให้ค่า BOD ไม่เกิน 10 mg/L (ค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษไม่เกิน 20 mg/L) และผลการตรวจวัดค่า BOD ของแหล่งน�า้ในชุมชน

ที่ด�าเนินโครงการ ณ จุดวัดคุณภาพน�้าบริเวณประตูระบายน�า้อู่ตะเภา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.8 mg/L ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560
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5. การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสืบสานประเพณี

ที่ดีงาม และสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีกับชุมชน โดยบริษัทฯ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทผู้ประกอบการในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่นของชุมชน อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนจ�าน�าพรรษา ณ วัดบุญญราศรี วัดมาบสามเกลียว จ.ชลบุรี  

วัดแสนภูดาษ วัดอินทราราม และวัดบางผึ้ง จ. ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ต.เกาะลอย อ.พานทอง  

วดันามะตมู ต.นามะตมู อ.พนสันคิม วดับุญญราศร ีต.คลองต�าหร ุอ.เมอืง จ.ชลบรุ ีและร่วมกจิกรรมแห่หลวงพ่อพระพทุธโสธรทางน�า้ จ.ฉะเชิงเทรา

ค่า BOD บริเวณจุดตรวจคุณภาพนำ้า ประตูระบายนำ้าอู่ตะเภา (mg/L)

256325612560
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2562
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การสำารวจความพึงพอใจของชุมชน 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ จ�านวน 33 แห่ง 

เป็นประจ�าทุกปี และได้ร่วมกับบริษัทฯ ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง ในปี 2563  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ที่คะแนน 90.20% และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ได้รับคะแนน

ความพึงพอใจเฉลี่ยที่คะแนน 89.60% 

นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะท�างานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบเพ่ือสังคมของบริษัทฯ ได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจ 

ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อศึกษาข้อมูล 

ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมต่ีอโครงการพฒันาชมุชนด้านต่าง ๆ  ของบรษัิทฯ ในเชิงลกึรวมถงึศกึษาความต้องการและความคาดหวงัของชุมชน 

ให้ชัดเจนยิง่ข้ึน โดยตัง้เป้าหมายความพงึพอใจของชุมชนท่ีมต่ีอโครงการพฒันาชุมชนด้านต่าง ๆ  ของบรษัิทฯ ต้องมากกว่า 85% โดยผลการส�ารวจ 

พบว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่คะแนน 91% และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ได้รับคะแนน

ความพึงพอใจเฉลี่ยที่คะแนน 82.80%

 แม้ว่าผลการส�ารวจคะแนนความพงึพอใจท่ีจดัท�าโดยการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะอยู่ในระดบัดมีาก (คะแนน 90% ข้ึนไป)  

แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าพบว่าคะแนนความพึงพอใจท่ีส�ารวจโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลดลงท้ังสองนิคมฯ ในขณะท่ี 

การส�ารวจความพึงพอใจท่ีจดัท�าโดยฝ่ายชุมชนสมัพนัธ์ฯ ของบรษัิทฯ พบว่าชุมชนโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีให้คะแนนเพิม่ข้ึน 

จากปี 2562 เล็กน้อย และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ให้คะแนนน้อยกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ที่ 85%

 บริษัทฯ ได้น�าข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง มาวิเคราะห์  

และวางแผนการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ และพฒันาชุมชนในปีถดัไป นอกจากนี ้คณะท�างานชุมชนสมัพนัธ์และความรบัผดิชอบเพือ่สงัคม  

ได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก ถึงประเด็นปัญหา และความคาดหวังของชุมชนต่อบริษัทฯ เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด�าเนินกิจกรรม

ต่อไปในอนาคต

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

99.2%

97.2%

N/A

N/A

99.6%

97.2%

N/A

N/A

99.4%

96.8%

90.0%

88.0%

90.2%

89.6%

91.0%

82.80%

คะแนนความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง

ส�ารวจโดย 
การนิคม 

อุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

ส�ารวจโดยอมตะ 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

สรุปผลการด�าเนินงาน ปี 2563

2560 2561 2562 2563
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  (งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1 1 1 1
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 11.59 12.03 13.17 13.61
ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.32 0.95 1.63 1.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.50 0.40 0.37 0.35
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท) (Disclosure 201-1)
รายได้จากการขาย 4,491.25 4,353.81 5,914.28 4,202.28
รายได้รวม 4,652.14 4,576.33 6,175.77 4,347.44
ก�าไรสุทธิ 1,409.49 1,018.22 1,742.06 1,103.44
ข้อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 10,056.99 10,290.91 10,245.51 10,320.52
สินทรัพย์รวม 29,279.67 33,021.43 36,397.40 40,221.65
หนี้สินหมุนเวียน 2,160.35 3,866.22 5,179.19 3,909.84
หนี้สินรวม 12,355.54 17,452.34 19,420.95 21,469.12
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,067.00 1,067.00 1,067.00 1,150.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,240.16 15,569.09 16,976.46 18,752.53
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 11.50 7.98 12.89 7.43
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.04 5.92 8.16 5.23
ก�าไรขั้นต้น (%) 53.73 51.75 50.67 50.84
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.66 2.66 1.97 2.64
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.14 1.35 1.38 1.37
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ (1) 2,177.74 2,377.62 2,482.00 1,546.00
ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น (1) 282.90 271.28 314.19 163.88
ต้นทุนทางการเงิน  (1) 227.95 245.82 329.90 435.92
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  533.48 426.80 394.76 373.44
ค่าตอบแทนพนักงาน (2) 214.64 268.41 308.65 296.95
ค่าตอบแทนกรรมการ 31.70 42.46 34.85 34.66
กิจกรรมเพื่อสังคม 14.47 12.96 11.03 9.23
การลงทุนทางสังคม (ไม่รวมเงินบริจาค) N/A 67.21 32.97 6.55
เงินบริจาค 3.51 4.71 3.70 2.40
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
จ�านวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจสู่ระบบร้อง
เรียนของบริษัท (กรณี)

0 1 0 0

กรณกีารละเมดิจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิท่ีตรวจสอบแล้วเป็นความจรงิ (กรณ)ี 0 0 1 0
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 204-1)
สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น (2) 100 100 100 100

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

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

1. พลังงาน (Disclosure 302-1)

2. น�้าใช ้(Disclosure 303-1)

3. น�้าทิ้ง (Disclosure 306-1)

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

2560 2561 2562 2563

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบบ�าบัดน�้าเสีย  3,834,935  3,941,009 3,771,061 3,004,889
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบผลิตน�้าประปา  6,141,014  6,465,505 6,560,715 6,304,252
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบไฟส่องสว่างถนน     758,218     765,337 694,637 653,980
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนอาคารส�านักงาน  1,472,616  1,129,367 1,085,458 892,535

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

2560 2561 2562 2563

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบบ�าบัดน�า้เสีย 2,220,173 2,288,869 2,626,882 2,804,634
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบผลิตน�้าประปา 3,030,107 3,745,648 5,045,038 4,787,797
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบไฟส่องสว่างถนน - 436,538 433,490 436,288
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนอาคารส�านักงาน 152,699 144,794 138,479 106,573

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี หน่วย มาตรฐาน 2560 2561 2562 2563

ปริมาณน�า้ที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 25,225,182 25,452,120 25,576,126 25,561,403
ปริมาณน�้าดิบที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 19,234,025 19,332,025 12,070,852 14,940,578
ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (น�้าจากระบบ RO) ลบ.ม. - 4,958,126 6,120,095 5,894,498 6,120,825
ปริมาณน�้าทิ้งที่จากโรงงาน 
ที่เข้าระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง

ลบ.ม. - 11,111,664 11,520,039 11,179,398 10,620,825

ปริมาณน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง  ลบ.ม. - 11,111,664 11,520,039 11,179,398 10,620,825

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หน่วย มาตรฐาน 2560 2561 2562 2563

ปริมาณน�า้ที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 16,390,177 21,363,618 22,657,437 25,191,354
ปริมาณน�้าดิบที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 14,275,793 17,784,004 12,983,932 15,470,979
ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (น�้าจากระบบ RO) ลบ.ม. - 2,272,218 3,579,614 5,826,182 5,456,375
ปริมาณน�้าทิ้งจากโรงงานที่เข้าระบบบ�าบัดน�า้เสีย
ส่วนกลาง

ลบ.ม. - 9,241,402 10,188,021 10,612,353 9,720,375

ปริมาณน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง ลบ.ม. - 9,241,402 10,188,021 10,612,353 9,720,375

คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง

จุดตรวจวัดน�า้ทิ้ง หน่วย มาตรฐาน 2560 2561 2562 2563
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี      

pH 5.5-9.0 6.8-8.0 6.4-8.1 6.6-8.0 6.8-7.9
Temperature oC ≤ 40 27-35 28-37 29-36 29-35
Biochemical Oxygen Demand (BOD

5
) mg/L ≤ 20 2.3-18.4 <2.0-18.0 <2.0-17.9 ND, <2.0-16.2

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120 <40-72 <40-76 <40-77 <40-95
Grease and Oil mg/L ≤ 5 ND,2.0-2.3 ND,<3.0-3.3 ND,<3.0 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 2560 2561 2562 2563
Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3000 624-1,242 628-1,380 688-1,560 768-1,548
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100 <5-33 ND,<5-42 ND, <5-33 <5-55
Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 ND,<0.10 ND,<0.0010 ND, <0.0010 ND
Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 ND ND ND, <0.0020 ND, <0.0020
Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 ND ND ND ND
Lead (Pb) mg/L ≤ 0.2 ND ND,<0.10 ND, <0.10 ND, <0.10
Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 <0.0020-

0.0036
<0.0020-0.045 <0.0020-0.0069 <0.0020-0.0071

Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.75 ND ND,0.10-0.17 ND ND, <0.10
Chromium (Cr6+) mg/L ≤ 0.25 ND,<0.10 ND,<0.10 ND, <0.10-0.11 ND, <0.10
Barium (Ba) mg/L ≤ 1.0 <0.02-

0.04
<0.02-0.11 ND, <0.02-0.07 ND, <0.02-0.07

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.0 <0.10-
0.28

<0.10-0.65 ND, <0.10-0.71 ND, <0.10-0.54

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.0 <0.10-
0.10

<0.10-0.53 ND, <0.10-0.11 ND, <0.10

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 7.3-8.1 7.1-7.7 6.4-7.8 6.3-7.6
Temperature oC ≤ 40 27-35 29-31 28-33 27-34
Biochemical Oxygen Demand (BOD

5
) mg/L ≤ 20 <2.0-13 <2.0-14.2 <2.0-11.8 4.4-8.6

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120 <40-45 41-71 <40-94 <40-61
Grease and Oil mg/L ≤ 5 ND,<2.0 ND,<3.0 ND, <3.0 ND
Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50 <5-20 ND,<5-5 <5-20 5-24
Total Dissolve Solid (TDS) mg/L ≤ 3000 1,020-

1,360
1,652-2,470 1,020-2,460 1,268-2,148

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100 15-26 11-30 <5-31 5-18
Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 ND, 

<0.0010
ND ND ND

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 ND, 
<0.0020

<0.0020 ND, <0.10, 
<0.0020-0.0026

<0.0020

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 ND ND ND ND
Lead (Pb) mg/L ≤ 0.2 ND ND,<0.10 ND ND, <0.10
Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 <0.0020-

0.0061
0.0048-0.0105 0.0020-0.0075 0.0033-0.0110

Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.75 ND ND ND ND
Chromium (Cr6+) mg/L ≤ 0.25 ND ND ND ND
Barium (Ba) mg/L ≤ 1.0 0.05-0.07 0.10 0.05-0.14 0.07-0.12
Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.0 ND,<0.10 0.11-0.16 <0.10-0.14 ND, <0.10
Copper (Cu) mg/L ≤ 2.0 ND ND,<0.10 ND, <0.10 ND, <0.10
Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.0 0.13 0.15-0.22 0.06-0.44 0.09-0.47
Sulfide as H

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

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

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

<0.10-0.30
0.1-0.3

รายงานความยั่งยืน 2563160



การติดตามคุณภาพอากาศ 
ในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม 

หน่วย มาตรฐาน 2560 2561 2562 2563

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี      
จุดตรวจ 1: วัดบุญญราศรี (A1)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.031 0.003-0.036 0.001-0.040 <0.001-0.005
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.003-0.017 0.004-0.035 0.001-0.009 0.005-0.011

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.04-0.15 0.059-0.171 0.025-0.126 0.037-0.090
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.06 0.052-0.089 0.010-0.078 0.016-0.032
จุดตรวจ 2: โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (A2)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.002-0.036 0.005-0.059 0.002-0.049 0.001-0.031
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.014 0.002-0.014 0.001-0.007 0.010-0.015

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.04-0.13 0.069-0.037 0.035-0.084 0.032-0.062
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.06 0.043-0.074 0.032-0.090 0.018-0.033
จุดตรวจ 3: วัดมาบสามเกลียว (A3)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.069 0.003-0.065 0.003-0.039 0.003-0.034
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.007 <0.001-0.032 0.001-0.010 <0.001-0.004

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.016-0.088 0.022-0.092 0.013-0.045 0.017-0.034
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.013-0.072 0.020-0.080 0.007-0.034 0.010-0.024
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 0.001-0.052 0.002-0.070 0.002-0.060 0.003-0.046
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.012 <0.001-0.033 0.001-0.005 0.002-0.005

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.046-0.169 0.030-0.150 0.046-0.145 0.044-0.180
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.024-0.080 0.020-0.091 0.024-0.070 0.025-0.081
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 <0.001-0.032 0.004-0.033 <0.001-0.042 0.007-0.024
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.029 0.019-0.025 0.002-0.015 0.009-0.011

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.05-0.13 0.058-0.117 0.043-0.112 0.043-0.081
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.09 0.040-0.066 0.023-0.065 0.030-0.045
จุดตรวจ 6: วิทยาลัยการอาชีพพานทอง (A6)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.025 0.004-0.020 <0.001-0.030 0.001-0.002
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.034 0.013-0.018 0.003-0.018 0.001-0.010

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.03-0.10 0.043-0.065 0.021-0.080 0.032-0.044
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.01-0.06 0.021-0.032 0.011-0.045 0.013-0.026
จุดตรวจ 7: วัดอู่ตะเภา (A7)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.065 <0.001-0.053 0.001-0.037 0.002-0.026
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.021 <0.001-0.007 <0.001-0.006 0.002-0.006

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.021-0.076 0.024-0.068 0.020-0.056 0.021-0.038
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.011-0.057 0.016-0.065 0.013-0.038 0.012-0.024
PM 2.5 mg/m3 ≤ 0.05 0.006-0.044 0.005-0.046 0.004-0.045 0.005-0.046
จุดตรวจ 8: บ้านมาบสามเกลียว (A8)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.002-0.057 0.003-0.028 <0.001-0.032 <0.001-0.031
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.025 0.001-0.010 0.002-0.007 0.006-0.010

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.03-0.12 0.049-0.092 0.034-0.077 0.025-0.061
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.01-0.05 0.018-0.033 0.024-0.054 0.017-0.022

4. อากาศ (Disclosure 305-7)
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การติดตามคุณภาพอากาศ 
ในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม 

หน่วย มาตรฐาน 2560 2561 2562 2563

จุดตรวจ 9: หมู่บ้านเจริญวัชร์ (A9)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.055 0.001-0.030 0.001-0.036 0.002-0.015
Sulfur Dioxide: SO

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

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.03-0.08 0.042-0.078 0.021-0.049 0.026-0.045
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.06 0.028-0.053 0.019-0.059 0.021-0.030
จุดตรวจ 10: วัดบ้านงิ้ว (A10)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.055 0.001-0.028 <0.001-0.030 0.002-0.038
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.014 0.017-0.022 0.001-0.015 0.009-0.011

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.04-0.14 0.037-0.046 0.029-0.032 0.031-0.051
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.07 0.036-0.085 0.025-0.076 0.026-0.045
จุดตรวจ 11: วัดอ้อมแก้ว (A11)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.031 0.001-0.041 0.002-0.028 0.004-0.021
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.012 0.001-0.018 <0.001-0.010 0.002-0.008

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.019-0.076 0.015-0.079 0.016-0.059 0.015-0.029
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.011-0.051 0.011-0.060 0.009-0.037 0.008-0.021
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

จุดตรวจ 1: บ้านวังตาลหม่อน (A1)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.039 0.003-0.046 0.002-0.055 0.001-0.035
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.014 0.008-0.015 <0.001-0.003 0.013-0.031

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.04-0.11 0.076-0.084 0.093-0.086 0.035-0.065
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.03-0.05 0.037-0.080 0.052-0.071 0.031-0.041
จุดตรวจ 2: วัดราษฎร์อัสดาราม (A2)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.003-0.053 0.003-0.048 0.003-0.057 0.002-0.008
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.007 0.013-0.028 0.001-0.012 0.002-0.018

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.05-0.08 0.055-0.096 0.063-0.185 0.082-0.125
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.03-0.05 0.024-0.050 0.034-0.103 0.038-0.080
จุดตรวจ 3: โรงเรียนบ้านภูไทร (A3)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.002-0.017 0.005-0.016 <0.001-0.018 <0.001-0.009
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.006-0.033 0.004-0.010 0.001-0.005 <0.001-0.011

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.03-0.05 0.070-0.131 0.028-0.127 0.033-0.061
จุดตรวจ 4: วัดพนานิคม (A4)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.011-0.052 0.002-0.056 <0.001-0.058 0.001-0.030
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.006-0.086 0.001-0.027 <0.001-0.023 0.001-0.005

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.043-0.085 0.033-0.090 0.013-0.085 0.020-0.056
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.027-0.078 0.020-0.087 0.008-0.065 0.012-0.035
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

รายงานความยั่งยืน 2563162



ของเสีย 2560 2561 2562 2563

การผลิตของเสีย

ปริมาณของเสียทั้งหมดจากกระบวนการผลิต (ตัน) 25,953.04 27,912.27 26,842.88 24,500.61
• ของเสียอันตราย - - - -
• ของเสียไม่อันตราย
   o  อมตะซิตี้ ชลบุรี 21,865.36 23,296.41 21,644.96 18,990.51
   o  อมตะซิตี้ ระยอง 4,087.68 4,615.86 5,197.92 5,510.10

การน�ากลับมาใช้ใหม่

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (ตัน) 3,154.88 3,303.08 2,215.10 2,597.00

• ของเสียไม่อันตราย (ตัน)

   o  ใช้ซ�้า (Reuse) - - - -

      - จัดการในพื้นที่ (onsite) - - - -

      - จัดการนอกพื้นที่ (offsite) - - - -

   o  น�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 3,154.88 3,303.08 2,215.10 2,597.00

      - จัดการในพื้นที่ (onsite) - - - -

      - จัดการนอกพื้นที่ (offsite) 3,154.88 3,303.08 2,215.10 2,597.00

การก�าจัดของเสีย

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งไปก�าจัด (ตัน) 22,798.16 24,609.19 24,595.99 21,935.41

• ของเสียไม่อันตราย 22,798.16 24,609.19 24,595.99 21,935.41

  o  เผาท�าลาย แบบไม่ผลิตพลังงาน (waste to energy) - - - -

     - จัดการในพื้นที่ (onsite) - - - -

     - จัดการนอกพื้นที่ (offsite) - - - -

  o  เผาท�าลาย แบบผลิตพลังงาน (waste to energy) 18,509.81 19,844.83 19,018.94 16,708.47

     - จัดการในพื้นที่ (onsite) - - - -

     - จัดการนอกพื้นที่ (offsite) 18,509.81 19,844.83 19,018.94 16,708.47

  o  Landfill 4,288.35 4,764.36 5,577.05 5,226.94

     - จัดการในพื้นที่ (onsite) - - - -

     - จัดการนอกพื้นที่ (offsite)

        อมตะซิตี้ ชลบุรี 200.67 148.50 29.02 66.95

           อมตะซิตี้ ระยอง 4,087.68 4,615.86 5,197.92 5,510.10

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2560 2561 2562 2563

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

0 0 0 0

5. ของเสีย (Disclosure 306-3, 306-4, 306-5)

6. การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1)
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พนักงาน  
(Disclosure 102-8)

2560 2561 2562 2563
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�านวนพนักงานรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 247 100.0% 257 100.0% 268 100.0% 269 100.0%
จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศ

• ชาย 134 54.3% 144 56.0% 154 57.5% 152 56.5%
• หญิง 113 45.7% 113 44.0% 114 42.5% 117 43.5%

จ�านวนพนักงานแยกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง (level 9 - 12) 16 6.5% 16 6.2% 17 6.3% 16 5.9%
• ชาย 9 56.3% 9 56.3% 9 52.9% 9 56.3%
• หญิง 7 43.8% 7 43.8% 8 47.1% 7 43.8%

ผู้บริหารระดับกลาง (level 6 - 8) 34 13.8% 37 14.4% 42 15.7% 40 14.9%
• ชาย 20 58.8% 20 54.1% 23 54.8% 23 57.5%
• หญิง 14 41.2% 17 45.9% 19 45.2% 17 42.5%

ผู้บริหารระดับต้น (level 4 - 5) 65 26.3% 69 26.8% 70 26.1% 75 27.9%
• ชาย 24 36.9% 28 40.6% 30 42.9% 32 42.7%
• หญิง 41 63.1% 41 59.4% 40 57.1% 43 57.3%

ระดับปฏิบัติการ (level 1 - 3) 132 53.4% 135 52.5% 139 51.9% 138 51.3%
• ชาย 81 61.4% 87 64.4% 92 66.2% 88 63.8%
• หญิง 51 38.6% 48 35.6% 47 33.8% 50 36.2%

จ�านวนพนักงานแยกตามอายุ

อายุต�่ากว่า 30 ปี 68 27.53% 59 22.96% 59 22.01% 55 20.45%
• ชาย 30 44.1% 28 47.5% 29 49.2% 24 43.6%
• หญิง 38 55.9% 31 52.5% 30 50.8% 31 56.4%

อายุระหว่าง 30-50 ปี 139 56.28% 155 60.31% 167 62.31% 171 63.57%
• ชาย 80 57.6% 90 58.1% 100 59.9% 101 59.1%
• หญิง 59 42.4% 65 41.9% 67 40.1% 70 40.9%

อายุมากกว่า 50 ปี 40 16.19% 43 16.73% 42 15.67% 43 15.99%
• ชาย 24 60.0% 26 60.5% 25 59.5% 27 62.8%
• หญิง 16 40.0% 17 39.5% 17 40.5% 16 37.2%

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง

พนักงานประจ�า 140 56.7% 145 56.4% 155 57.8% 160 59.5%
• ชาย 65 46.4% 70 48.3% 71 45.8% 73 45.6%
• หญิง 75 53.6% 75 51.7% 84 54.2% 87 54.4%

พนักงานสัญญาจ้างรายปี 37 15.0% 37 14.4% 41 15.3% 41 15.2%
• ชาย 18 48.6% 18 48.6% 25 61.0% 25 61.0%
• หญิง 19 51.4% 19 51.4% 16 39.0% 16 39.0%

พนักงานชั่วคราว (outsource) 70 28.3% 75 29.2% 72 26.9% 68 25.3%
• ชาย 51 72.9% 56 74.7% 58 80.6% 54 79.4%
• หญิง 19 27.1% 19 25.3% 14 19.4% 14 20.6%

สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

1. พนักงาน

รายงานความยั่งยืน 2563164



พนักงาน  
(Disclosure 102-8)

2560 2561 2562 2563
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทการว่าจ้าง

จ้างเต็มเวลา (full-time) 247 100.0% 256 99.6% 267 99.6% 269 100.0%
• ชาย 134 54.3% 144 56.3% 154 57.7% 152 56.5%
• หญิง 113 45.7% 112 43.8% 113 42.3% 117 43.5%

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

จ�านวนพนักงานแยกตามพื้นที่

ส�านักงานกรุงเทพฯ 69 27.94% 76 29.57% 83 30.97% 88 32.71%
• พนักงานประจ�า 44 63.8% 43 56.6% 44 53.0% 51 58.0%
• พนักงานสัญญาจ้างรายปี 8 11.6% 11 14.5% 18 21.7% 18 20.5%
• พนักงานชั่วคราว (outsource) 17 24.6% 22 28.9% 21 25.3% 19 21.6%

ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 144 58.30% 142 55.25% 144 53.73% 138 51.30%
• พนักงานประจ�า 79 54.9% 82 57.7% 89 61.8% 87 63.0%
• พนักงานสัญญาจ้างรายปี 27 18.8% 24 16.9% 20 13.9% 20 14.5%
• พนักงานชั่วคราว (outsource) 38 26.4% 36 25.4% 35 24.3% 31 22.5%

ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง 34 13.77% 39 15.18% 41 15.30% 43 15.99%
• พนักงานประจ�า 17 50.0% 20 51.3% 22 53.7% 22 51.2%
• พนักงานสัญญาจ้างรายปี 2 5.9% 2 5.1% 3 7.3% 3 7.0%
• พนักงานชั่วคราว (outsource) 15 44.1% 17 43.6% 16 39.0% 18 41.9%

จ�านวนพนักงานแยกตามภูมิล�าเนา

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 63 25.5% 66 25.7% 69 25.7% 70 26.0%
ภาคกลาง 33 13.4% 35 13.6% 40 14.9% 28 10.4%
ภาคตะวันออก 89 36.0% 87 33.9% 84 31.2% 92 34.2%
ภาคตะวันตก 8 3.2% 8 3.1% 9 3.3% 10 3.7%
ภาคใต้ 7 2.8% 9 3.5% 6 2.2% 6 2.2%
ภาคเหนือ 15 6.1% 20 7.8% 18 6.7% 20 7.4%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32 13.0% 32 12.5% 42 15.6% 43 16.0%
จ�านวนพนักงานแยกตามสัญชาติ

ไทย 234 94.7% 243 94.6% 249 92.6% 245 91.1%
แคนาดา 1 0.4% 1 0.4% 1 0.4% 1 0.4%
จีน 3 1.2% 3 1.2% 3 1.1% 3 1.1%
สิงคโปร์ 1 0.4% 1 0.4% 1 0.4% 1 0.4%
ญี่ปุ่น 3 1.2% 4 1.6% 4 1.5% 4 1.5%
เวียดนาม 1 0.4% 1 0.4% 1 0.4% 1 0.4%
พม่า 4 1.6% 4 1.6% 7 2.6% 9 3.3%
ลาว     2 0.7% 5 1.9%
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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2560 2561 2562 2563
จ�านวนข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (เรื่อง) 0 0 0 0
คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ) 35 44 52 64

การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 404-1)
2560 2561 2562 2563

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

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ต่อปี 24.49 27.21 18.34 8.18
แยกตามเพศ

• ชาย N/A 19.33 11.53 7.74
• หญิง N/A 34.42 14.32 8.74

แยกตามระดับ

• ระดับผู้บริหาร N/A 26.4 24.1 16.47
• ระดับปฏิบัติการ N/A 27.4 16.87 6.85

พนักงานใหม่ 
(Disclosure 401-1)

2560 2561 2562 2563
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่ 52 21.1% 43 16.7% 44 16.4% 35 13.0%
จ�าแนกตามเพศ

• ชาย 32 61.5% 27 62.8% 28 63.6% 18 51.4%
• หญิง 20 38.5% 16 37.2% 16 36.4% 17 48.6%

จ�าแนกตามอายุ

• อายุต�่ากว่า 30 ปี 25 48.1% 18 41.9% 23 52.3% 19 54.3%
• อายุระหว่าง 30-50 ปี 26 50.0% 24 55.8% 20 45.5% 15 42.9%
• อายุมากกว่า 50 ปี 1 1.9% 1 2.3% 1 2.3% 1 2.9%

พนักงานพ้นสภาพ  
(Disclosure 401-1)

2560 2561 2562 2563
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน 63 25.5% 42 16.3% 34 12.7% 30 11.2%
จ�าแนกตามเพศ

• ชาย 43 68.3% 24 57.1% 18 52.9% 16 53.3%
• หญิง 20 31.7% 18 42.9% 16 47.1% 14 46.7%

จ�าแนกตามอายุ

• อายุต�่ากว่า 30 ปี 22 34.9% 18 42.9% 16 47.1% 6 20.0%
• อายุระหว่าง 30-50 ปี 37 58.7% 23 54.8% 18 52.9% 22 73.3%
• อายุมากกว่า 50 ปี 4 6.3% 1 2.4% 0 0.0% 2 6.7%

อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ 47 74.6% 32 76.2% 34 100.0% 26 86.7%

การลาคลอดบุตร 
(Disclosure 401-3)

2560 2561 2562 2563
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 1 0.88 2 1.76 3 2.63 3 2.56
พนักงานที่กลับมาท�างานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร 1 100 1 50 3 100 3 100
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อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน 
(Disclosure 403-9)

2560 2561 2562 2563

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

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

จ�านวนพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน (คน)

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

จ�านวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการท�างาน (คน)

บาดเจ็บแต่ไม่ต้องหยุดงาน

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

บาดเจ็บถึงขั้นต้องหยุดงาน

• พนักงานทั้งหมด N/A N/A 0 0 1 0  0 0 
• ผู้รับเหมา N/A N/A 0 0 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 19.41 0  0 0 
• ผู้รับเหมา N/A N/A N/A N/A 0 0  0 0 

การลาป่วย

จ�านวนวันลาป่วยโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน) 1.08 1.34 1.33 2.53
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 13
102-2 Activities, brands, products, and services 12-15
102-3 Location of headquarters 13
102-4 Location of operations 12
102-5 Ownership and legal form Form 56-1 One Report 2020

102-6 Markets served 14-15

102-7 Scale of the organization 13, 117, 164
102-8 Information on employees and other workers 164-166
102-9 Supply chain 16-17
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 6-7
102-11 Precautionary Principle or approach 54-59
102-12 External initiatives 5, 23
102-13 Membership of associations 18

STRATEGY

102-14 Statement from senior decision-maker 6-7
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 26-27, 54-59

ETHICS AND INTEGRITY

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 3, 21-22
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 44-53

GOVERNANCE 

102-18 Governance structure Form 56-1 One Report 2020

102-19 Delegating authority 19-20,  
Form 56-1 One Report 2020

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

19-20, 55, 73, 96, 116, 
118, 138

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

54-59, 82-88, 133-136, 
138-145

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 5, 19, 33-34

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups 28
102-41 Collective bargaining agreements 118
102-42 Identifying and selecting stakeholders 28
102-43 Approach to stakeholder engagement 29-32
102-44 Key topics and concerns raised 29-32, 33-35

REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 4
102-46 Defining report content and topic boundaries 4-5
102-47 List of material topics 35
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GRI  
Standard

Disclosure
Page  

number(s)
External  

Assurance
102-48 Restatements of information 91-93 Carbon Footprint 

of Organization
102-49 Changes in reporting 4
102-50 Reporting period 4
102-51 Date of most recent report 4
102-52 Reporting cycle 4
102-53 Contact point for questions regarding the report 5
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 4
102-55 GRI content index 168-171
102-56 External assurance 5

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

60-63103-2 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
60-63, 158

PROCUREMENT PRACTICE
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
72-79103-2 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
158

ANTI-CORRUPTION
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
47-50103-2 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

47-50

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 50, 158

Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series

ENERGY
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
89-95103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach
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GRI Standard Disclosure
Page  

number(s)
Omission

External  
Assurance

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization 159
302-4 Reduction of energy consumption 93-95

WATER AND EFFLUENT
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
96-101103-2 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 96-100, 
159

303-2 Management of water discharge-related impacts 96-100, 
159

Yes

BIODIVERSITY
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
96-100, 

159
103-2 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

109-113

EMISSIONS
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
82-83, 
89-95

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 91 Yes
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 91 Yes
305-7 Nitrogen oxides (NOX

), sulfur oxides (SO
X
),  

and other significant air emissions
161-162 Yes

WASTE
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
102-108103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 306: Waste 2020 306-1 Waste generation and significant waste-related 
impacts

102-104 Yes

306-2 Management of significant waste-related impacts 103-104
306-3 Waste generated 103-104
306-4 Waste diverted from disposal

102-104
306-5 Waste directed to disposal

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
82-88, 
133-136

103-2 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

163

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
72-79103-2 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

73-75, 
133-136

รายงานความยั่งยืน 2563170



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
116-122103-2 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 117, 120, 
164-166

401-2 Benefits provided to full-time employees that are 
not provided to temporary or part-time employees

118-119

401-3 Parental leave 166
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
128-132103-2 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 128-132
403-9 Work-related injuries

167

TRAINING AND EDUCATION
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
116,  

120-121
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
121

LOCAL COMMUNITIES
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
137-157103-2 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

137-157

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

133-136, 
138-145, 
155-156

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
72-79103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 414:  
Supplier Social  
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria

74-76

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

72-79
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แบบส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2563

1. ข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

 เพศ   หญิง   ชาย

 อาย ุ   น้อยกว่า 30 ปี      30-50 ปี     มากกว่า 50 ปี

2. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

  พนักงาน   ลูกค้า    ชุมชน    คู่ค้า 

  ผู้ถือหุ้น    ผู้ร่วมลงทุน    เจ้าหนี ้   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
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