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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วยแนวคิดการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อมตะ
ได้ปรบัเปลีย่นวสิยัทัศน์จากการเป็นผูน้�าการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมระดบัโลก 

สูก่ารสร้างและพฒันาให้เกดิเมืองท่ีเป็นมากกว่าเมืองสมบูรณ์แบบ (Perfect 
City) เป็นเมืองท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง รงัสรรค์แต่สิง่ดีๆ  มปีระโยชน์

ต่อผู้ท่ีอยู่ในเมืองแห่งนี้ และสร้างโอกาสดีๆ ท้ังทางธุรกิจและสังคม
ส�าหรบัทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง พนัธกจิใหม่ของอมตะจงึมุ่งเน้นให้ผู้
มีส่วนได้เสยีทุกกลุม่ได้รับประโยชน์จากการด�าเนนิธรุกจิของอมตะ
ตามปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ “ALL WIN” โดยอมตะมุ่งมั่นท่ีจะ

ขยายธุรกิจใหม่และสรรหานวัตกรรมท่ีจะสร้างความเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) อันจะน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การปรบัเปลีย่นวสิยัทัศน์และพนัธกจิน�ามาซ่ึงการเปลีย่นแปลงโลโก้บริษัท 
โดยการตดัฟันเฟืองท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของอุตสาหกรรมยุคเก่าออกไป และเพิม่

ลายเส้นใต้ตัวอักษร AMATA แสดงถึงการพัฒนาและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ยนื เพือ่เป็นสัญลักษณแ์ทนธุรกจิใหม่ทีอ่มตะจะพฒันาต่อไปนั้น จะเกดิขึน้

อย่างต่อเนื่องและไม่จ�ากัดเฉพาะธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น 
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ด้วยแนวคดิการพฒันาและด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืน ปี 2560 ถอืได้ว่าเป็นการเตบิโตอีกข้ันหนึง่ของบริษัท โดยบรษัิทได้ก�าหนด
แผนการด�าเนินงานระยะ 5 ปี (2560-2564) มุ่งสู่การเป็นผู้น�าเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระดับโลก ซึ่งเป็นการผนวกแนวทาง
การบรหิารความย่ังยนืเข้ากบัแผนธรุกจิเพือ่ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และสามารถตอบรับแนวโน้มการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญั
ของโลก หรือ mega forces ท่ีให้ความส�าคัญเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ให้สอดรับกับแผนธุรกิจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่
จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะให้เป็นพื้นที่การลงทุนที่สมบูรณ์แบบในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และ
ศูนย์การเรียนรูใ้นภูมภิาคนี้ สรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิแก่ประเทศไทยต่อไป

ตลอดรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาโครงการย่อยต่างๆ ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ (AMATA Smart City) โดย
พัฒนาร่วมกับเมืองอัจฉริยะระดับโลก เช่น โยโกฮาม่าซิตี้ และบริษัทช้ันน�าระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ ท้ังหมดรวม 15 
โครงการ ในด้านพลังงาน ด้านการผลิต ด้านสังคม ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการบิน และด้านการศึกษา 
โดยเริม่ด�าเนนิการท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ชลบุร ี(อมตะนคร) เป็นล�าดบัแรก โครงการเหล่านีจ้ะสนบัสนนุให้เมืองอัจฉรยิะ
อมตะสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน พัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสร้างบุคลากรรองรบัตลาดงานใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย และสร้างโอกาสให้คนท่ีท�างานในเมอืงแห่งนีแ้ละชุมชน
โดยรอบให้มีคุณภาพการใช้ชีวิตท่ีดีขึ้น นอกจากนี้ โมเดลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะนั้น จะน�าไปเป็นต้นแบบให้กับการ
พัฒนาธุรกิจใหม่ในต่างประเทศของบริษัทอีกด้วย

และในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สูญเสียบุคคลส�าคัญในบริษัทหลายท่าน ได้แก่ ประธานกรรมการ 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และ ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารกลาง นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์ ที่ถึงแก่กรรม และมีผู้บริหารระดับสูง
ได้ลาออกจากงานอกีท่านหนึง่ อย่างไรกด็ ีการจากไปของผูบ้รหิารนัน้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายในมากนกั เนือ่งจาก
บริษัทได้เตรียมผู้สืบทอดและวางรากฐานด้านการพัฒนาทักษะการท�างานของผู้บริหารระดับรองลงมา ตลอดจนก�าหนด
มาตรฐานการท�างานไว้อย่างชัดเจน ท�าให้การสานต่องานในต�าแหน่งส�าคัญนั้นยังด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ให้อมตะสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งมากว่า 40 ปี ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและผู้บริหารทุกคนใน
บริษัท รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบ “ALL WIN” จะท�าให้บริษัทสามารถสร้างการเติบโตทาง
ธรุกจิของบรษัิท ควบคูไ่ปกบัการขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิสงัคมโดยรวม ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างความยั่งยืนในทุกภาคส่วนสืบไป

วิกรม กรมดิษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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วิสัยทัศน์
“Creating Perfect Cities where possibilities happen” 
เป็นผู้สร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สร้างโอกาสดีๆ ให้เกิดขึ้นที่นี่

พันธกิจ 

“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�าเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญา “ALL WIN” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ
ประโยชน์ โดยมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่และสรรหานวัตกรรมที่จะสร้างความเป็นเมือง
อัจฉริยะ อันจะน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกภาคส่วน

ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ 

A  L  L    W  I  N
วัฒนธรรมองค์กร AMATA DNA

D R I V E
Dependable Responsive Innovative Visionary Efficient

เป็นมืออาชีพ  
มีจรรยาบรรณ 

น่าเชื่อถือ วางใจได้

พร้อมให้การบริการ
ด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว รับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
รวมถึงสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมของ

ผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ

มีมุมมองเชิงธุรกิจ 
ที่กว้างไกล สร้าง 

โอกาสใหม่ๆ  
ให้ทุกคน

มีมาตฐานการท�างาน
ในระดับสูง มีคุณภาพ
ของทีมงานที่เป็นเลิศ

รู้จักอมตะ
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ธุรกิจของบริษัท
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นน�าของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2532 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 อมตะเล็งเห็นโอกาสจากการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยในภาคตะวนัออกตามแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
และนโยบายการส่งเสริมการลงทนุของประเทศไทย จึงได้เริ่มพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชลบรุี เพื่อรองรับนักลงทนุทีจ่ะมาท�าธุรกิจ
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จากจุดเริ่มต้นในวันนั้นน�ามาสู่การเป็นบริษัทช้ันน�าด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ี
ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในภูมิภาคเอเชีย 

บริษัท มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผน การพัฒนา การบริหาร และการขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ครบวงจร บริษัท 
ไม่เพียงแต่สร้างนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างเมือง
ท่ีสมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท่ีท�างานในนิคมและชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถ
ท�างานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ปัจจบัุนนคิมอตุสาหกรรมในกลุม่บรษัิทมีพืน้ท่ีรวมท้ังหมดเกอืบ 100 ตารางกโิลเมตร เป็นท่ีตัง้ของโรงงานผู้ผลติช้ันน�าจ�านวน
รวมกว่า 1,200 โรงจาก 30 ประเทศ และหลายแห่งเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ Global Fortune 500 มีการจ้างงานกว่า 320,000 
ต�าแหน่ง สร้างมูลค่าการผลิตโดยรวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านบาทต่อปี 

ปัจจุบันบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและร่วมลงทุนพัฒนาที่ดินทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 5 แห่ง ได้แก่ 

• นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

• นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย 

• นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ประเทศเวียดนาม

• นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ลองถั่น ประเทศเวียดนาม

• Amata Township Long Thanh ประเทศเวียดนาม

CITY BIEN HOA

CITY LONG THANH

Existing Project

ที่ตั้งของนิคมอ�ตสาหกรรมของกลุ�มบร�ษัทอมตะ

MYANMAR

Bangkok

Ho Chi Min City

Hanoi

THAILAND

VIETNAM

CAMBODIA

LAOS
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สถานที่ตั้ง
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 700 ถนนบางนาตราด กม.57 อ�าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 20000 และส�านักงานสาขากรุงเทพ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 

และมีนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ด�าเนินการโดยบริษัท จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่

• นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 700 ถนนบางนาตราด กม.57 อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

• นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนหมายเลข 331 กม.39 อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ภาพรวมของเมืองอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาชุมชนเมืองของอมตะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อมตะ ซิตี้ ชลบุรี (อมตะนคร)  
จ.ชลบุรี ประเทศไทย
ขนาดพื้นที่ 4,330 เฮกตาร์ 
 43.30 ตารางกิโลเมตร
จ�านวนโรงงาน 750 โรง
จ�านวนพนักงานในโรงงาน 215,425 คน

ตั้งอยู่ที่ใจกลางของอีสเทิร์น ซีบอร์ด 
ที่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
การผลิตในภูมิภาคตะวันออก
ระยะทาง
• สนามบินสุวรรณภูมิ 42 กม.
• ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง 46 กม.
• กรุงเทพ 57 กม.

อมตะ ซิตี้ ระยอง 
จ.ระยอง ประเทศไทย
ขนาดพื้นที่ 2,703 เฮกตาร์
 27.03 ตารางกิโลเมตร
จ�านวนโรงงาน 317 โรง
จ�านวนพนักงานในโรงงาน 65,514 คน

ตั้งอยู่บนท�าเลที่ดีที่สุดส�าหรับบริษัท
ที่ท�าธุรกิจส่งออก
ระยะทาง
• ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง 27 กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ 99 กม.
• กรุงเทพ 114 กม.

อมตะ ซิตี้ เบียนหัว จ.ดองไน ประเทศเวียดนาม
ขนาดพื้นที่ 700 เฮกตาร์
 7.00 ตารางกิโลเมตร
จ�านวนโรงงาน 164 โรง
จ�านวนพนักงานในโรงงาน 49,000 คน

ท�าเลที่มีศักยภาพสูงบนถนนไฮเวย์
หมายเลข 1 เชื่อมระหว่าง
เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
ระยะทาง
• สนามบินโฮจิมินห์ 35 กม.
• ท่าเรือคัทไล 33 กม.
• ท่าเรือคายแม็บ 50 กม.

อมตะ ซิตี้ ลองถั่น จ.ดองไน ประเทศเวียดนาม
ขนาดพื้นที่ 517 เฮกตาร์
 5.17 ตารางกิโลเมตร
จ�านวนโรงงาน N/A
จ�านวนพนักงานในโรงงาน N/A

อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองโฮจิมินห์ ห่างจากเบียนหัว
ประมาณ 20 กม. บนถนนทางด่วน
ระหว่างลองถั่น-โซ่วเซย
ระยะทาง
• สนามบินใหม่ 10 กม.
• เมืองโฮจิมินห์ 20 กม.
• ท่าเรือหวุงเต่า 50 กม.

อมตะ ทาวน์ชปิ ลองถัน่ จ.ดองไน ประเทศเวยีดนาม
ขนาดพื้นที่ 753 เฮกตาร์
 7.53 ตารางกิโลเมตร

รวมทั้งหมด

ขนาดพื้นที่ 9,003 เฮกตาร์
 90.03 ตารางกิโลเมตร
จ�านวนโรงงาน 1,231 โรง
จ�านวนพนักงานในโรงงาน 329,939 คน
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นคิมอตุสาหกรรมของอมตะท้ัง 4 แห่งถกูพฒันาขึน้โดยยดึหลกันโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิไป
พร้อมกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ท้ังนี้ปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท คือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่
อยู่ในพ้ืนท่ีนคิมอุตสาหกรรมได้ กล่าวคอื บรษัิทได้พฒันาธรุกจิข้ึนมารองรบัการด�าเนนิธรุกจิของนกัลงทุนอย่างครบวงจร โดย
แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆ ดังนี้ 

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการพัฒนาชุมชนเมือง

ธุรกิจสาธารณูปโภค 

• โรงไฟฟ้า 

• โรงงานผลิตน�้าประปาเพื่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

• โรงบ�าบัดน�้าเสีย

• เครือข่ายและสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติส�าหรับนิคมอุตสาหกรรม 

• ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม

• ธุรกิจเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

• ธุรกิจพลังงานทางเลือก

ธุรกิจให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม

• การจัดการขยะจากภาคอุตสาหกรรม

• อาคารโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า 

• การขนส่งและกระจายสินค้า 

• การรักษาความปลอดภัย

• ระบบโทรคมนาคม 

• การบ�ารุงรักษาในส�านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

• โรงพยาบาล

• สถานศึกษา

• ที่พักอาศัย

• พาณิชยกรรม

กลุม่บรษัิทอมตะจดัเป็นบรษัิทท่ีมเีครอืข่ายธรุกจิท่ีสมบูรณ์แบบในการรองรบัและให้บรกิารแก่นกัลงทุน ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลักการจัดการอย่างยั่งยืนและครบวงจรอย่างแท้จริง
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สาธารณูปโภคและสิ�งอำนวยความสะดวก
ในนิคมอ�ตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุร�

Amata Power Plant
5 blocks : 734 MW

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

Water Supply & Sources
Total Raw Water Supply: 

35.5 million m3

Waste Water 
Treatment Plant
5 Plants : 70,500 m3

Data Center Park
High-Quality Infrastructure

Flood Protection

Fiber Optic Network
All area in Amata City Chonburi
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Amata Mansion
5-Floor, Condominium

168 Unit

Amata Spring Country Club
18 hole world class golf club 

Amata Singapore
International School

Education Grade 1-6, 
English Program

Thai German Institute
Quality Training Facilities and 
institute for upgrading of 
workers’ skills

Satit Kaset
Laboratory School

Grade 1-12

Amata Vibharam Hospital
a 200-bed hospital with 
specialist services

Financial Street
9 Major Banks and
leasing companies 

Tesco Lotus Plus Mall
38,000 sqm complex with a hyper mart

บร�การและสิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับชุมชนเมือง
ในนิคมอ�ตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุร�
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในกลุ่มบริษัทอมตะ

0.0003%

29.10%

99.997%

60%

62%

62%

50%

50%

50%

50%

50%

60%

10%

65%

99.99%

35%

89.9997%

83.67%

21%

13.77%

10%

20.115 %

20.115 %

100%

20%

40%

91%

43.49%

49%

21%

4.25%

100%

36.68%

100%

51%

99.98%

36.21%

40%

12%

8%

8%

20.115%

20.115%

20.115%

30%

Amata Power (Bien Hoa) Ltd.
29 มิ.ย. 2539

บจก. สตุมฟ์ อมตะ โซลาร์
5 ต.ค. 2558

บจก. อมตะ เอ็นเนอจี
30 ม.ค. 2560

นิคมอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

บริการ

การลงทุน

บจก. อมตะ คินเดอร์เวิลด์ เอ็ดยูเคชั่น
12 ก.พ. 2559

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

บจก. อมตะ ซิตี้
5 มิ.ย. 2538

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
2 มี.ค. 2538

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3
12 ม.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4
26 ส.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5
26 ส.ค. 2553

บจก. อมตะ วอเตอร์
5 มี.ค. 2542

บจก. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ 
15 มิ.ย. 2533

Amata Global Pte. Ltd. 
14 พ.ย. 2556

บมจ. อมตะ วีเอ็น
30 ส.ค. 2555

Amata Asia Ltd. 
28 พ.ค. 2551

บจก. พฒันาอสงัหาริมทรพัย์  
เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)

20 ม.ีค. 2555

บจก. แวนเทค อมตะ  
โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย)

27 ธ.ค. 2547

บจก. โรงพยาบาล วิภาราม 
(อมตะนคร)

27 ก.ย. 2548

บจก. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
29 พ.ย. 2545

บจก. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์
15 ธ.ค. 2547

บจก. อมตะ  
จดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ

27 พ.ย. 2544

บจก. อมตะ เน็ทเวอร์ค
6 ธ.ค. 2559

Amata City Bien Hoa JSC
31 ธ.ค. 2537

Amata City Bien Hoa JSC
31 ธ.ค. 2537

Amata Township Long Thanh JSC
1 ก.ย. 2559

Amata City Long Thanh JSC
25 มิ.ย. 2558

บจก. อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์
1 เม.ย. 2557

บมจ. อมตะ วีเอ็น
30 ส.ค. 2555

บจก. พฒันาอสงัหาริมทรพัย์  
เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)

20 ม.ีค. 2555

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1
9 ก.ย. 2539

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 
12 ม.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1
9 ก.ย. 2539

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2
12 ม.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4
26 ส.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5
26 ส.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 
12 ม.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5
26 ส.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3
2 ก.ย. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4
12 ม.ค. 2553

Amata Power (Bien Hoa) Ltd.
29 มิ.ย. 2539

บจก. โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส
10 ก.ค. 2558

บจก. อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส
15 พ.ย. 2534

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4
26 ส.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3
2 ก.ย. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2
12 ม.ค. 2553

** as of January 2018 **
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โครงสร้างการบริหารงานองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อย จ�านวน 4 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ 

(4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

& Compliance Unit

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริษัทอมตะ 

ประธานเจ้าหน้าที่
การลงทุน 

สายงานกลยุทธ์และ 
บริหารความเสี่ยง สายงานบัญชีและภาษี สายงานทรัพยากรบุคคล 

และธุรการ สายงานสื่อสารการตลาด 

สายงานโครงการใหม่ สายงานการเงิน

สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

สายงานกฎหมายสายงานการขาย

สายงาน 
พัฒนาสาธารณูปโภค 

สายงานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

บริษัทในเครือ สายงานวิเทศสัมพันธ์ 

สายงานออกแบบ 
และพัฒนาเมือง 

ประธานเจ้าหน้าที ่
การตลาด

ประธานเจ้าหน้าที ่
การเงิน 

ประธานเจ้าหน้าที ่
การบริหารกลาง 

คณะกรรมการบริษัท

ส�านักเลขานุการ 
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

สายงานพัฒนาที่ดิน
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อายุงาน น้อยกว่า 5 ปี 66 คน 37%

อายุงาน 5 ปี – 10 ปี 35 คน 20%

อายุงาน มากกว่า 10 ปี 78 คน 43%

*เฉพาะพนักงานของกลุ่มบริษัทอมตะ

พนักงานของ 
กลุ่มบริษัทอมตะ

พนักงาน 
สัญญาจ้างพิเศษ

179 คน

72%

ชาย

134 คน

54%

หญิง

113 คน

46%

68 คน

28%

ณ สิ้นปี 2560 มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 247 คน

ผู้บริหาร
ระดับสูง

4 คน
2%

ผู้บริหาร 
ระดับกลาง

29 คน
12%

ผู้บริหาร 
ระดับต้น

42 คน
17%

ระดับ 
ปฏิบัติการ

172 คน
69%
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การพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2560 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความยั่งยืน ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงบริษัทได้จัดท�าและเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นปีท่ี 4 มีกระบวนการการประเมิน
ประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีส�าคัญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัท และสอดคล้องกับ
ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยอ้างอิงแนวทางในการรายงานให้มีความ
สอดคล้องตามกรอบของ Global Reporting Initiative Guideline version 4.0 (GRI G4)

ขอบเขตของรายงาน
รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560 แสดงผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน เฉพาะของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด 
(มหาชน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ครอบคลุมประเด็นส�าคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทเฉพาะใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะในประเทศไทยทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
ซิต้ี ระยอง ส่วนบริษัทร่วมท่ีบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนท้ังทางตรงและทางอ้อมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
บรหิารโดยตรง แต่อาศยัการก�ากบัดแูลผ่านคณะกรรมการในบรษัิทนัน้ๆ ผลการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืนของกจิการดังกล่าว 
ไม่ได้ถูกน�ามารวมในรายงานฉบับนี้ 

การเปิดเผยผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
เพ่ือความโปร่งใสในการบรหิารความยัง่ยืน บรษัิทได้รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษัิทผ่านรายงานความยัง่ยืน โดยรายงาน
ความยั่งยืนเล่มปัจจุบันเป็นเล่มที่ 4 เพื่อเปิดเผยกลยุทธ์และผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงานความยั่งยืนในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ส�าหรับรายงานความยั่งยืนฉบับปีถัดไป บริษัทมี
แผนท่ีจะเข้าร่วมการประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืนท่ีจดัโดยองค์กรอิสระต่างๆ เพือ่น�าปรับปรุงกระบวนการท�างาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างการบริหารความยั่งยืนองค์กร
บรษัิทได้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการด้านความย่ังยืนของบริษัทจากทุกส่วนในองค์กร จงึก�าหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานได้มีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมองค์ท่ีเข้มแข็งและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความย่ังยืน การก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีซ่ึงประกอบด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการส่งเสริมนวัตกรรมและด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะน�าไปสู่การสร้างความน่าเช่ือถือและคุณค่าให้แก่บริษัท และสังคมอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของอมตะในระยะยาว
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บรษัิทได้ตัง้คณะกรรมการการพฒันาอย่างย่ังยืนของอมตะ (AMATA Sustainable Development Committee) รายงานข้ึนตรง
ต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายข้ึนไปจากสายงานต่างๆ โดยก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าท่ีใน
การก�าหนดนโยบายและติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบาย ตลอดจนให้การสนับสนุนในการด�าเนินงานภายใต้กรอบการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงสร้างการบริหารงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

& Compliance Unit

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริษัทอมตะ 

ประธานเจ้าหน้าที ่
การตลาด

ประธานเจ้าหน้าที ่
การเงิน

ผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที ่
การลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที ่
การบริหารกลาง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

คณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

คณะท�างานด้านชุมชนและสังคมคณะท�างานด้านพัฒนาธุรกิจ คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทย่อย ผู้จัดการมูลนิธิอมตะ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ มีดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และก�าหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์กร ตลอดจนแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน

2. ก�ากบัดแูลการพฒันาอย่างย่ังยืนขององค์กรในระดบัธรุกจิ เพือ่ให้เกดิการขับเคลือ่น การน�านโยบายและแผนการด�าเนนิ
งานต่างๆ ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

3. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละด้านให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับนโยบายหลักและแนวทางด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ก�าหนดไว้

เนื่องด้วยในปัจจุบัน บริษัท ยังไม่มีหน่วยงานภายในบริษัทที่รับผิดชอบงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรโดยตรง ดังนั้น 
บริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ (AMATA Sustainable Development Working Committee) 
ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนจากทุกฝ่ายในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อความย่ังยืนของบริษัท 
ภายใต้การติดตามดแูลของคณะกรรมการการพฒันาอย่างย่ังยนืของอมตะ คณะท�างานการพฒันาอย่างยัง่ยนืของอมตะมบีทบาท
หน้าที่ดังต่อไปนี้ :-
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1. ประชุมร่วมกันเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละกลุ่มงาน

2. เข้าร่วมการอบรมและรับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจากคณะ
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน น�าไปถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มงานที่ตนสังกัด ให้รับทราบโดยทั่วกัน 

3. เป็นผู้ประสานงาน ติดตามงาน และรวบรวมข้อมูลของการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของฝ่ายนั้นๆ พิจารณา 
กลั่นกรองและคัดเลือก เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

4. ร่วมจดัท�ารายงานการพฒันาอย่างย่ังยนื ตามหลกัแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมืองอุตสาหกรรมของอมตะมีส่วนส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เป็นท่ีตั้งของธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นแทบทุก
กลุ่ม และลักษณะของธุรกิจเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต้องใช้ทรัพยากรมาก ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจสังคมให้
เตบิโตไปพร้อมกบัการอยู่ร่วมกนัด้วยดรีะหว่างอตุสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ บนพืน้ฐานของการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ด�าเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN” อย่างเคร่งครัด ท�าให้บริษัท ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ 

ในการด�าเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN” นั้น บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง แต่บริษัทตระหนัก
ถงึความส�าคญัของผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังหมดในห่วงโซ่คณุค่าด้วย ไม่ว่าจะเป็นพนกังานของบริษัท ลกูค้า คูค้่า และชุมชนโดยรอบ 
บริษัท จึงได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยผนวกการบริหารจัดการความย่ังยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการด�าเนิน
งานของบริษัท โดยมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและสรุปประเด็นส�าคัญ อันจะน�ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนนโยบาย มาตรฐานการ
จัดการ หรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ตลอดจนสร้างนวัตกรรมทางกระบวนการหรือธุรกิจใหม่ เพื่อลดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

“ALL WIN”
Everyone SUCCESS

ENVIRONMENTAL Friendly
SOCIAL Responsibility
Walking TOGETHER



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2560

16 

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง เน่ืองจากการขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนจะไม่สามารถประสบความส�าเร็จได้หากขาดวัฒนธรรมองค์กรที่เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น วัฒนธรรม 
AMATA DNA อันประกอบด้วยหลกั 5 ประการ ได้แก่ น่าเชือ่ถอืวางใจได้ (Dependable) พร้อมให้การตอบสนอง (Responsive) 
ลองคิดสิ่งใหม่ (Innovative) มองไกลไปข้างหน้า (Visionary) เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ (Efficient) จึงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วย
ขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนของบริษัทให้ประสบความส�าเร็จได้

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของบริษัท “ALL WIN” ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท
จึงได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บริษัทยึดปฏิบัติไว้ดังนี้ :-

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรมและคุณภาพ 
• มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างานและบริการ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ที่สร้าง

คุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
• ด�าเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทางลบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย มุ่งม่ันในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
• ด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และเป็นธรรม ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ ส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรมหรอืธรุกจิใหม่ท่ีลดผลกระทบ

จากการด�าเนินงานท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม
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กรอบการบริหารความยั่งยืนของอมตะ 
บริษัทได้พัฒนากรอบการบริหารความยั่งยืนขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ครอบคลุมธุรกิจของ
บริษัทท้ังในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นไปในกรอบแนวทางเดียวกัน โดยยึดหลัก Tripple 
Bottom Line ด้วยตระหนักดีว่า การที่บริษัทจะด�าเนินกิจการไปได้ในระยะยาวนั้น ต้องด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส บริษัทต้องได้
รบัการสนบัสนุนเกือ้กลูจากภาคสงัคมและรกัษาสมดลุระหว่างอุตสาหกรรมและสงัคมให้อยู่ร่วมกนัอย่างมีคณุภาพ บนพืน้ฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ความท้าทายและโอกาส

1. การเติบโตของประชากร
การพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะในจังหวัดชลบุรีและระยองนั้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ
และการเปลีย่นแปลงของสงัคมท้ังในนคิมอตุสาหกรรมและรอบนอกนคิม ผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัท ได้แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ บริษัทจึงได้ให้ความส�าคัญและดูแลชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรจากนิคม
อุตสาหกรรมอมตะอย่างใกล้ชดิ เพือ่ลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกดิข้ึน และสร้างเสริมความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างกนัเพือ่การอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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2 จังหวัด
5 อ�าเภอ 
23 ต�าบล
212 หมู่บ้าน

รูปท�าเลที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ที่ด�าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันมีพื้นที่กว่า 43 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 อ�าเภอ  
23 ต�าบล ในจงัหวดัชลบุรแีละฉะเชิงเทรา มชุีมชนโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมในระยะ 5 กโิลเมตรจากขอบพืน้ท่ีโครงการ จ�านวน 
212 หมู่บ้าน บนพื้นที่กว่า 260 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนบ้านในชุมชนโดยรอบ ประมาณ 294,000 คน โดย
มีการคาดการณ์ว่า ประชากรในพื้นที่นี้จะเพิ่มเป็น 650,000 คน ในปี 2565 ทั้งนี้ยังไม่รวมประชากรแฝงซึ่งย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย
มาเพื่อท�างานในนิคมอุตสาหกรรม โดยจ�านวนพนักงานที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
ชลบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวนกว่า 200,000 คน 

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

รูปท�าเลที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง

ส่วนนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ด�าเนินกิจการปัจจุบันอยู่บนพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 อ�าเภอ  
6 ต�าบล ในจังหวัดชลบุรีและระยอง มีจ�านวนพนักงานที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
ระยอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวนกว่า 65,000 คน ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในระยะ 5 กิโลเมตรจากขอบ
พื้นที่โครงการ มีจ�านวน 19 หมู่บ้าน มีประชากรตามทะเบียนบ้านในชุมชนโดยรอบ ประมาณ 85,000 คน 

การเพิ่มข้ึนของประชากรในพื้นท่ีสร้างท้ังโอกาสและปัญหาท่ีท้าทายอย่างย่ิงต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
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2. โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่า 
(Value Based Economy) และเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) ตลอดจนช่วยเสริม
สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนนั้น รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน รองรับการ
ลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และสนับสนุนภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วที่สุด โดย
มีเป้าหมายในการท�าให้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

CHACHOENGSAO

CHONBURI

RAYONG

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง โดยต่อยอดความส�าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ด�าเนินมาตลอดระยะ
เวลา 30 ปีที่ผ่านมา โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อส่ง
เสริมให้เกิดการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉรยิะ การท่องเท่ียวกลุม่รายได้ดแีละเชิงสขุภาพ การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ และการแปรรปูอาหาร กบั 5 อุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve) ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล 
และการแพทย์ครบวงจร
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การประเมินการลงทุนรวมทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในระยะเวลา 5 ป�
ไม�น�อยกว�า 1.5 ล�านล�านบาท (43 ล�านดอลลาร�สหรัฐ) 

EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC

การพัฒนา
สนามบินนานาชาติอ��ตะเภา

การพัฒนาท�าเร�อ
มาบตาพ�ด ระยะที่ 3

การพัฒนาท�าเร�อ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3

โครงการรถไฟความเร็วสูง

โครงการรถไฟรางคู�

เมืองใหม�และชุมชน

การท�องเที่ยว

โครงการทางหลวงระหว�างเมือง

ธุรกิจอ�ตสาหกรรม

200,000 ล�านบาท
(5.7 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

10,150 ล�านบาท
(0.3 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

88,000 ล�านบาท
(2.5 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

158,000 ล�านบาท
(4.5 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

64,300 ล�านบาท
(1.8 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

การพัฒนาเมืองใหม�
400,000 ล�านบาท
(11.5 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)
• ศูนย�กลางด�านธุรกิจระดับโลก/เขตเสร�ทางการค�า
• การพัฒนาเมืองใหม�
• สาธารณูปโภค

พัฒนาการท�องเที่ยว
200,000 ล�านบาท
(5.7 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

35,300 ล�านบาท
(1 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)
64,300 ล�านบาท
(1.8 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

ลงทุนอ�ตสาหกรรมเป�าหมาย
500,000 ล�านบาท (14 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)
• ยานยนต�แห�งอนาคต (EV/AV)
• อ�ตสาหกรรมการบิน หุ�นยนต� อิเล็กทรอนิกส�อัจฉร�ยะ
• ป�โตเลียม และเคมีชีวภาพขั้นสูง
• การแพทย�ครบวงจร

โครงสร�างพ�้นฐาน
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ศักยภาพส�าคัญของพื้นที่ EEC คือ การเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งภูมิภาคอาเซียน โดย EEC จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนทั้งในเชิงงบประมาณและขนาด GDP ของทั้งภูมิภาค EEC จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับ
การพฒันาระเบียงเศรษฐกจิเหนอื-ใต้ และระเบียงตะวนัออก-ตะวนัตก ท้ังยังเป็นศนูย์กลางของความเช่ือมโยงมหาสมุทรอนิเดยี
กับมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น�้าโขง และทางตอนใต้ของประเทศจีนด้วย

นอกจากนี ้หลายหน่วยงานภาครฐัยังได้สนบัสนนุและส่งเสรมิโครงการระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก โดยการเพิม่สทิธิ
ประโยชน์ในการลงทุนให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศูนย์การวิจัยและพัฒนา สถาน
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถานฝึกวิชาชีพของเอกชนอันน�ามาซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย 

หากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการประมาณการณ์ไว้ว่า นอกจากประเทศจะ
มีการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนกว่า 1.5 ล้านล้านบาทใน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) นี้แล้ว การพัฒนาจะท�าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตในอัตรา 5% ต่อปี เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 100,000 อัตรา/ปี ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 400,000 ล้านบาท/ปี 
มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10 ล้านคน/ปี และได้ฐานภาษีใหม่ 100,000 ล้านบาท/ปี

3. การเติบโตของประเทศกลุ่ม CLMV
จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนหรือ AEC ในช่วงปลายปี 2558 ส่งผลให้อาเซยีนกลายเป็นตลาดทีม่ีความส�าคัญ
และนักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม) ทั้งนี้
ด้วยปัจจยัหลายอย่าง อาทิ อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ค่าจ้างแรงงานท่ีมีราคาต�า่ การมีทรพัยากรธรรมชาตท่ีิอุดมสมบูรณ์ 
การสนับสนุนของภาครัฐในแต่ละประเทศ ท้ังในด้านของการเปิดการค้าเสรี การอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจ และการเพ่ิม
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนต่างๆ ให้กับนักลงทุน

นอกจากนี้ กลุ่มประเทศ CLMV มีตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการค้าใหญ่ๆ จากทุกมุม
โลก กลุ่มประเทศ CLMV มีการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนจากประเทศ
มหาอ�านาจ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ จึงส่งผลให้กลุ่มประเทศ CLMV อยู่ในความสนใจของผู้ประกอบ
การที่ต้องการย้ายฐานการผลิตเพื่อลดต้นทุน รวมถึงเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสในการขยายตลาดค่อนข้างสูง 

ดังนั้น การเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม CLMV จึงสร้างทั้งความท้าทายให้กับธุรกิจในประเทศไทย และสร้างโอกาส
ทางธุรกิจในการเข้าไปพัฒนาธุรกิจใหม่ในประเทศกลุ่มนี้อีกด้วย 
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กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
จากวสิยัทัศน์และพนัธกจิองค์กรท่ีต้องการเป็นผูส้ร้างเมืองท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ 
พฒันาธรุกจิและเศรษฐกจิสงัคมให้เตบิโตไปพร้อมกบัการอยู่ร่วมกนัด้วยดรีะหว่างอตุสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ บนพืน้ฐานของ
การดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ประกอบกบัโอกาสและความท้าทาย บรษัิทได้วางกลยุทธ์หลกัในการด�าเนนิ
ธรุกจิอย่างย่ังยืนโดยผ่านกระบวนการบรหิารความเสีย่งและประเมนิผลกระทบของผูมี้ส่วนได้เสยี กลยุทธ์ท่ีส�าคญัได้แก่

1. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
บรษัิทได้ปรบัเปลีย่นรูปแบบการด�าเนนิธรุกจิจากเดมิท่ีเป็นผูพ้ฒันานคิมอตุสาหกรรมท่ีเป็นฐานการผลติของอุตสาหกรรมต่างๆ
จากทั่วโลก ให้เป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ชั้นน�าในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมหลัก 10 ประเภท ที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
นี้ได้ดย่ิีงข้ึน บรษัิทมุง่มัน่ในการพฒันาผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ เพือ่สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขันของบริษัท และ
เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า รวมถึงลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

2. การเติบโตผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
บรษัิทวางกลยุทธ์ในการพฒันาธรุกจิใหม่ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัเมืองอจัฉริยะให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า
ได้อย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านการร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความ
เป็นมอือาชีพในธรุกจิแขนงต่างๆ ท�าให้สามารถสร้างผลติภณัฑ์และบริการใหม่ท่ีสามารถตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมและเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก

3. การสร้างประชาคมที่ดีเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
บรษัิทให้ความส�าคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีเกีย่วข้องท้ังหมดโดยเฉพาะผูมี้ส่วนได้เสยีทางตรง (primary stakeholder) การอยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุขและส่งเสริมซ่ึงกันและกันจึงเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้ด�าเนินไปอย่างยั่งยืน การ
สรา้งสังคมทีด่ภีายในบริษทัอนัได้แก ่พนักงานในองค์กรซึง่เป็นทรพัยากรหลักทีจ่ะน�าพาองคก์รไปสูค่วามส�าเรจ็ บรษิทัจงึดูแล
ให้พนักงานมีความสุขในการท�างาน พัฒนาท้ังทักษะและจิตใจ เพื่อให้ร่วมกันสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณภาพและพร้อมแบ่งปัน 
สู่สังคมภายนอก ส่วนประชาคมภายนอกได้แก่ การรวมกลุ่มของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบ และส่วนราชการ
ท้องถิน่ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆเพือ่มุ่งสร้างผลลพัธ์ร่วมกนั (Collective impact) โดยมีเป้าหมายเดยีวกนั 
มีความเข้าใจในบทบาทของกันและกัน ลดการต่อต้าน และสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยกันดูแลและพัฒนาสังคม
โดยรวมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

4. การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ธุรกิจท่ีบริษัทพัฒนาขึ้นในปัจจุบันและอนาคตสามารถเอื้อประโยชน์และสร้างโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มท้ัง
ภายในและภายนอกบรษัิท ไม่เพยีงเฉพาะตวับรษัิทเองเท่านัน้ บรษัิทส่งเสรมิความก้าวหน้าและพฒันาการเรยีนรูข้องพนกังาน 
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่งานตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน ช่วยให้เกิดแรง
ผลกัดันในการท�างานและสร้างความผกูพนักบัองค์กร บรษัิทเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีร่วมลงทุนในการพฒันาธรุกจิใหม่ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสนองตอบความต้องการของลูกค้าและประชาชนท่ีอยู่อาศัยท้ังในและนอกนิคมอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้
ประชากรทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เช่น การแพทย์ การศึกษา 
การติดต่อราชการ และสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ดี
ขึ้น พร้อมๆ ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัท
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5. การสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยและใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ
บริษัทให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมเป็นอย่างมาก บรษัิทจงึส่งเสรมิให้สมาชิกในนคิมอุตสาหกรรมและชมุชนโดยรอบให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการท�างานเพื่อลดผลกระทบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม และพฒันาธรุกจิใหม่ท่ีสามารถใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานได้อย่างมีประสทิธภิาพมากข้ึน พร้อม
ทั้งเปิดเผยข้อมูลแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสในช่องทางต่างๆ

กรอบแนวทางการปฏิบัติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2560-2564
บริษัทตระหนักถึงโอกาส ปัญหาและความท้าทายจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติที่ได้ประกาศไว้ 17 เป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัท
จึงได้ท�าการศึกษาและวางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 เป็นอกีก้าวหนึง่ท่ีส�าคญัของบรษัิท ท่ีบรษัิทน�าแนวคดิการพฒันาและด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยนืมาผนวกรวมกบัแผนการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัระยะ 5 ปี (2560-2564) เพือ่ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และสามารถตอบรบัแนวโนม้การเปลี่ยนแปลง
ท่ีส�าคัญของโลก หรอื mega forces ท่ีให้ความส�าคญัเรือ่งการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและความเสีย่งท่ีเกดิข้ึนใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระดับโลก พร้อมที่จะพัฒนาเมือง
อัจฉริยะอมตะให้เป็นพื้นที่การลงทุนที่สมบูรณ์แบบในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และศูนย์การเรียนรู้
ในภูมิภาคนี้

กรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560-2564

CORPORATION

SMART CITY

การจัดการทรัพยากร
และสิ�งแวดล�อม
Resource and
Environmental
Management

การพัฒนานวัตกรรรม
Innovation

การพัฒนาสินค�าและบร�การ
Product & Service

Development

การพัฒนาประชาสังคม
Civil Society
Development

ความผาสุข
ของชุมชน

Well-being
Community

การพัฒนาทรัพยกรมนุษย�
Human Development

การจัดการพลังงาน 
Energy Management
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บริษัทได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติสากลด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทช้ันน�าในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ นิคม
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ร่วมกับการท�ากรณีศึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหาร จนสามารถ
ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะระยะ  
5 ปี (2560-2564) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 มิติ อันได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัท และสร้างประโยชน์สูงสุดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ท�าให้บริษัทจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในช่องทางต่างๆเพื่อน�าความคาดหวัง ความ
ต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท มาวิเคราะห์และด�าเนินการ
ตอบสนองในรูปแบบต่างๆ 

การระบุผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นผลกระทบ
คณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะได้ก�าหนดให้มีการทบทวนผลกระทบในห่วงโซ่คุณค่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อระบุผู้มีส่วน
ได้เสยีและประเดน็ผลกระทบด้านความย่ังยืนของบรษัิท โดยเป็นการประเมินภายในองค์กรจากการมีส่วนร่วมของพนกังานทุก
ระดับ และการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่ม การตอบ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการก�าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ (Materiality)
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การพัฒนา
ธุรกิจ

การจัดการ
ที่ดิน

การวางแผน
/ออกแบบ

กระบวนการ
บริหารและ

การผลิต

การตลาดและ
การขาย

ผลิตภัณฑ์และ
การบริการ

การบริการ
หลังการขาย

ผู้มีส่วนได้เสีย

• พนักงาน

• ภาครัฐในและต่าง
ประเทศ

• คู่ธุรกิจ

• พนักงาน

• หน่วยงานราชการ

• ชุมชนท้องถิ่น

• พนักงาน

• หน่วยงานราชการ

• ที่ปรึกษา

• พนักงาน

• คู่ค้า/ผู้รับเหมา

• ชุมชน /สังคม

• สถาบันการเงิน

• สื่อมวลชน

• หน่วยงานราชการ

• พนักงาน

• ลูกค้า

• ผู้ถือหุ้น

• นักลงทุน

• คู่แข่ง

• ชุมชนท้องถิ่น

• คู่ธุรกิจ

• พนักงาน

• ลูกค้า

• ผู้ถือหุ้น

• นักลงทุน

• คู่แข่ง

• ชุมชนท้องถิ่น

• คู่ธุรกิจ

ประเด็นผลกระทบ

• ความปลอดภัยใน
การท�างาน

• สุขภาพ
• การจัดการพื้นที่
• การเปิดเผยข้อมูล
• การบริหารความ

เสี่ยง

• ความปลอดภัยใน
การท�างาน

• สุขภาพ
• การทุจริต

คอร์รัปชั่น
• สิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติตาม

กฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูล

• ความสามารถของ
พนักงาน

• การทุจริต
คอร์รัปชั่น

• สิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติตาม

กฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูล

• สุขภาพและอาชีว
อนามัย

• ความปลอดภัย
• สิ่งแวดล้อม
• มลภาวะ
• การปฏิบัติด้าน

แรงงาน
• สิทธิมนุษยชน
• การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิ
อากาศ

• การใช้พลังงาน
• การจัดการของเสีย
• การปฏิบัติตาม

กฎหมาย
• การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี
• การบริหารความ

เสี่ยง
• สังคม, ชุมชน
• การเปิดเผยข้อมูล
• การร่วมพัฒนากับ

คู่ค้า

• ความสามารถของ
พนักงาน

• การเปิดเผยข้อมูล
• การแข่งขันที่เป็น

ธรรม
• การรักษาความลับ

ของลูกค้า
• คุณภาพและราคา
• การบริการ
• การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี
• การเข้าถึงบริการ
• สังคม, ชุมชน

• ความสามารถของ
พนักงาน

• การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม

• การเปิดเผยข้อมูล
• คุณภาพ
• การเข้าถึงบริการ
• การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี
• สังคม, ชุมชน
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญและการด�าเนินการ

การก�าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
ขั้นตอนของการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ มีดังนี้

 1. การระบุประเด็นของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ 
เช่น การประชุม การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม ผลการส�ารวจความผูกพัน ตู้ ปณ. 
รับความคิดเห็น บริษัทได้น�ามาข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลการคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาร่วมกับประเด็นท่ีมี
ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจตามแผนระยะ 5 ปี และปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัท 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

 2. การจัดกลุ่มประเด็น

 คณะท�างานการพฒันาอย่างยัง่ยนืไดร้่วมกันพจิารณาจัดกลุม่และจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มประเด็น โดยค�านึงถึงผล 
กระทบด้านความยั่งยืนต่อบริษัทและต่อผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทัง้ 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
อ้างอิงประเด็นตามแนวทางของ Global Reporting Initiative Guideline version 4.0 (GRI G4) สรุปประเด็นด้านความ
ยั่งยืนที่ส�าคัญในรูปแบบเมทริกซ์ (Materiality Matrix) โดยแกนนอน (แกน X ) แสดงระดับความส�าคัญต่อบริษัทในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และในแกนตั้ง (แกน Y ) แสดงระดับความส�าคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ความสำคัญต�ออมตะ

ค
วา

มส
ำค

ัญ
ต

�อ
ผ

ู�มีส
�วน

ได
�เส

ีย

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3 การเติบโตของธุรกิจ

4 การพัฒนาชุมชนและสังคม

5 การดูแลพนักงาน

6 การกำกับดูแลกิจการ

7 การบร�หารความเสี่ยง

8 การบร�หารจัดการน้ำ

9 ผลิตภัณฑ�และบร�การ

10 การมีส�วนรวมของผู�มีส�วนได�เสีย

11 การจัดการกากอ�ตสาหกรรมและมูลฝอย

12 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและชุมชน

13 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

14 การปฏิบัติตามกฎหมาย

เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล�อม

1

2

3

6

9
13

14

5

4

8

12 10 7

11

Materiality Matrix

 การน�าเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญในปี 2560 แตกต่างจากปี 2559 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและ
แผนธุรกิจของบริษัท และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลง
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 3. การทบทวนกระบวนการ

 บริษัทเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท โดยหน่วย
งานท่ีเกีย่วข้องมหีน้าท่ีเกบ็รวบรวมข้อเสนอแนะจากผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษัิทอย่างสม�า่เสมอ และน�าเสนอคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ บริษัททบทวนกระบวนการการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่
ส�าคญัเป็นประจ�าทุกปี เพือ่ให้มัน่ใจว่าช่องทางการสือ่สารและวิธกีารก�าหนดประเดน็ท่ีส�าคญัของบรษัิทสามารถตอบสนอง
ต่อความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 4. ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน 

 รายงานฉบับนี้มิได้มีการตรวจรับรองรายงานและตัวช้ีวัดจากหน่วยงานภายนอก แต่ผลการปฏิบัติท่ีน�าเสนอในรายงาน 
ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานภายนอกบางรายการและได้ตรวจทานคณุภาพการรายงานและความถกูต้องโดยหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล เพื่อให้รายงานฉบบันี้มคีวามสมบรูณ์และโปร่งใส รายงานฉบบันี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะส่งตรวจรับรองรายงานทั้งฉบับ
กับหน่วยงานภายนอก

 5. การสอบถามข้อมูล 

 รายงานฉบับนี้จัดท�าข้ึนส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรท่ีได้ระบุไว้และบุคคลท่ัวไป หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�า 
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศรัญญา ช่วยบุญนาค เลขานุการคณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ บริษัท อมตะ 
คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) เลขท่ี 700 หมู่ 1 ถนนบางนาตราด ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
โทร. 038 939 007 อีเมล saranya@amata.com
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญ
และการด�าเนินการ

ประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่

ส�าคัญ
เนื้อหาที่รายงาน

 

กรอบการบริหาร
ความยั่งยืนของ

อมตะ

กรอบแนวทางการ
ปฏิบัติและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปี 2560-2564 

SDGs หน้า

ประเด็นส�าคัญด้านเศรษฐกิจ 
การก�ากับดูแล
กิจการ 

•  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
-  แนวทางในการด�าเนินธุรกิจ
-  การต่อต้านการทุจริต

•  Corporate 
Governance

32

การบริหาร
ความเสี่ยง 

•  การบริหารความเสี่ยง •  Risk 
Management

34

การเติบโตของ
ธุรกิจ 

•  ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
•  การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 
•  การสร้างความเชื่อมั่นด้านการเงินและ

การลงทุนอย่างยั่งยืน 
•  การบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจที่ยั่งยืน 

•  Business 
growth

•  Socio-
economic 
development

•  Product and 
service 
development

•  Innovation

40

ผลิตภัณฑ์และ
บริการ

•  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
-  เมืองอัจฉริยะอมตะ (AMATA Smart 

City
-  Smart Traffic Application 
-  การพัฒนาระบบจัดการบัญชีเพื่อลด

การท�างานซ�้าซ้อน

•  Business 
growth

•  Product and 
service 
development

•  Innovation

45

ประเด็นส�าคัญด้านสังคม Social Issues
การมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้
เสีย 

•  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
•  การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย 

•  Community 
involvement

•  Civil society 
development

•  Civil society 
development

51



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2560
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ประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่

ส�าคัญ
เนื้อหาที่รายงาน

 

กรอบการบริหาร
ความยั่งยืนของ

อมตะ

กรอบแนวทางการ
ปฏิบัติและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปี 2560-2564 

SDGs หน้า

การพัฒนา
ชุมชนและ
สังคม 

•  การพัฒนาชุมชน 
-  โครงการการเดินทางอัจฉริยะ (Smart 

Mobility)
-  คณะกรรมการจัดการจราจร (คจร.)
-  โครงการชุมชนอัจฉริยะ (Smart 

Community)
-  การพฒันาระบบสือ่สารโทรคมนาคม 

•  การพัฒนาการศึกษา 
-  โครงการการศึกษาอัจฉริยะ (Smart 

Education)
-  ศูนย์เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ

นิคมอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพลังงาน 

-  การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน
•  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

-  ศนูย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และโรงเรยีน
สอนการดบัเพลงิส�าหรบัอุตสาหกรรม

-  งานสัปดาห์ความปลอดภัย 
-  โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่ง

แวดล้อมและความปลอดภัย 
•  กิจกรรมเพื่อสังคม 

-  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
-  มหกรรมนัดพบแรงงาน 
-  คาราวานอมตะสร้างรอยยิ้ม 
-  โครงการกีฬาเพื่อชุมชนและสังคม 
-  โครงการบรจิาคโลหิต ช่วยชีวติเพ่ือนมนษุย์ 
-  โครงการมอบความรู้ผ่านหนังสือ 

•  Safety and 
healthy society

•  Civil society 
development

•  Human 
development

•  Civil society 
development

•  Well-being 
community

•  Human 
development

61

63

68

70

การดูแล
พนักงาน 

•  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
-  การบริหารพนักงาน 
-  การดูแลพนักงาน 
-  การพัฒนาพนักงาน 

•  Safety and 
healthy society

•  Human 
development

•  Well-being 
community

•  Human 
development

82
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ประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่

ส�าคัญ
เนื้อหาที่รายงาน

 

กรอบการบริหาร
ความยั่งยืนของ

อมตะ

กรอบแนวทางการ
ปฏิบัติและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปี 2560-2564 

SDGs หน้า

ประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม
การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ
อากาศ 

•  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
-  โครงการพลังงานอัจฉริยะ (Smart 

Energy)
-  การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
-  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ 

น�าน�้ากลับมาใช้ประโยชน์ 
-  การสร้างฝายชะลอน�้า 
-  การปลูกป่าในนิคมอุตสาหกรรม 

•  Climate 
Change

•  Resource and 
energy 
management

•  Energy 
Management

•  Resource and 
environmental 
management

96

การบริหาร
จัดการน�้า 

•  การบริหารจัดการน�้า 
-  การบริหารจัดการน�้าในนิคม

อุตสาหกรรม 
-  การขยายก�าลังการผลิตน�้าประปา

คุณภาพสูงจากน�้าที่ผ่านการบ�าบัด
แล้ว 

-  การป้องกันน�้าท่วม 

•  Climate 
Change

•  Resource and 
energy 
management

•  Resource and 
environmental 
management

100

การจัดการ
กาก
อุตสาหกรรม
และมูลฝอย 

•  การจัดการกากอุตสาหกรรม 
และมูลฝอย 
-  Zero Waste to landfill
-  AMATA Best Waste Management 

Award

•  Emission and 
waste 
management

•  Resource and 
environmental 
management

105

การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

•  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
-  ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม (EMCC)
-  การเปิดเผยผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) 

-  การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
-  การตรวจสอบธรรมาภิบาลสิ่ง

แวดล้อม 
-  การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

•  Emission  
and waste 
management

•  Resource and 
environmental 
management

108



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
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ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้รวม

4,652 ล้านบาท

ในปี 2560
บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียน 
เรื่องบรรษัทภิบาล

15 โครงการ ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ 



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2560

32 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการด�าเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมเปิดโอกาสให ้
ผูม้ส่ีวนได้เสยี แสดงความเห็นเกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการ เพือ่เป็นกลไกและกระบวนการท่ีจะดแูลให้มีการด�าเนนิการอย่างจรงิจงั 
น�าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่แท้จริง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2) ปฏิบัติตามนโยบาย “การก�ากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”ของบริษัท 

3) มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม

4) ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกที่ดี 

5) ค�านึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการด�าเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคมต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

6) ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 

7) สร้างระบบงานที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านระบบการตรวจสอบภายใน 

8) ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ัวท้ังองค์กรมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจรติ รายงาน ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

9) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นและมีมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือ 
ผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดท�าเป็นคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
(Code of Ethics) และเผยแพร่บนเว็ปไซต์และอินทราเน็ตของบริษัท 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทค�านึงถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันจึงได้ก�าหนดว่า “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
เรียกร้อง ด�าเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกประเภท และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของ
บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร” 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการด�าเนินการของบริษัท ใน
เรื่องดังต่อไปนี้

1) บริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท และจัดท�ามาตรการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ
การป้องกันความเสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน

2) บรษัิท จดัท�าขัน้ตอนปฏบัิต ิซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเพยีงพอต่อการน�าไปปฏบัิติให้เป็นไปตามนโยบาย สามารถป้องกนัการ
เกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในการด�าเนินธุรกิจ
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3) บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ 
และขั้นตอนปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

4) บรษัิท จดัให้มีระบบควบคมุภายใน เพือ่ให้มัน่ใจในประสทิธภิาพและประสทิธผิลของนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ัน 
ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารบุคคล และกระบวนการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท 

5) บริษัท จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอและทันต่อสภาวการณ์

6) บรษัิท จดัให้มีช่องทางในการสือ่สารท่ีปลอดภยั ให้พนกังานของบรษัิท และผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายสามารถขอค�าแนะน�า 
แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรอืร้องเรยีนกรณเีกีย่วกบัการทุจรติคอร์รัปชัน่ โดยมีมาตรการคุม้ครองสทิธิให้แก่บุคคลดงั
กล่าว

7)  บริษัท จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติตามในวงกว้างซ่ึงรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอ�านาจในการควบคุม และ
ตัวแทนทางธุรกิจ น�านโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ไปปฏิบัติ 

8) บรษัิท ส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์และแนวปฏบัิตท่ีิดรีะหว่างบรษัิทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั
กบับรษัิท รวมท้ังผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทุกฝ่าย เพือ่เป็นแนวร่วมปฏบัิตแิละเข้าร่วมในกจิกรรมต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน
ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคมหอการค้าหรือ หน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆ

ในปี 2560 บรษัิทไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนด้านบรรษัทภบิาลจากผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่แต่อย่างใด แม้จะไม่พบการทุจรติคอร์รัปช่ัน
หรือการกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท แต่บริษัทยังคงทบทวนมาตรการป้องกันและตรวจสอบอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นในองค์กร
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การบริหารความเสี่ยง

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทอมตะ ให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความ
เสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างย่ังยืน เพ่ือลดโอกาสท่ี
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น หรือลดผลกระทบเชิงลบกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น และให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอันจะน�าไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากลักษณะของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง 

การก�ากับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)ประกอบด้วย ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีการตลาด ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน และประธานเจ้าหน้าท่ีการบริหารกลาง โดยมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และมีนางพนอจันทร์ จารุรังสีพงค์ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ก�าหนดนโยบายแนวทางการบรหิารความเสีย่ง และก�ากบัดแูลงานด้านบรหิารความเสีย่งองค์กรให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กร

ระดับปฏิบัติการผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
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ในปี 2560 เพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ตอบสนองต่อนโยบายหลกัของบรษัิทด้านการบรหิารความเสีย่งและภาวะวิกฤต ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจงึได้
พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Working Committee) เพิ่มข้ึนอีก  
1 คณะ ประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย จ�านวนรวม 20 คน โดยมี 
ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ประธาน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ Corporate Direction และ Value Chain 
ในธุรกิจอย่างครบถ้วน อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด�าเนินการที่ครอบคลุมความปลอดภัย สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจในแต่ละประเทศที่เข้าไปด�าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ และประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการ
ด�าเนินธุรกิจ

3. รายงานผลการประเมินความเสีย่ง และการด�าเนนิงานเพือ่ลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพือ่ทราบ
เป็นประจ�า 

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

5. ส่งเสรมิการเรยีนรู ้อบรม เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งและการบริหารความเสีย่ง ให้แก่บุคลากรในบริษัททุกระดบั

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของอมตะ
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของอมตะ ดังต่อไปนี้ 

1. ก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ท่ีต้องตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีมีใน 
ห่วงโซ่ธรุกจิขององค์กร และในข้ันตอนการปฏบัิตงิานในหน่วยงานของตน โดยให้ความส�าคญัในการบรหิารความเสีย่ง
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

2. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทอมตะอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน โดยน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็น 
ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด�าเนินงานของบริษัท เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ 

3. มีการก�าหนดแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทอมตะเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย 
หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

4. สนบัสนนุให้บุคลากรทุกระดบัได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัการบริหารความเสีย่งอย่างท่ัวถงึ ตลอดจนการจดัระบบการรายงาน
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทมีการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรโดยใช้แนวทางของ The Committee of Sponsoring Organization หรือ 
COSO
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ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวม 3 ครั้ง ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะท�างานบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

• ก�าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาความเสี่ยง

• ระบุความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจตลอดท้ังห่วงโซ่ธุรกิจ และก�าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk owner) โดยยึด
บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ในภารกิจปกติเป็นหลัก ท้ังนี้ เพราะต้องการให้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็น 
ส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

• วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญโดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และ  
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ (Impact)

• วิเคราะห์และก�าหนดตัวช้ีวัดแนวทางในการตอบสนองต่อแต่ละความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการผู้เป็น 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงได้ท�าการวิเคราะห์และก�าหนดตัวชี้วัด (Key Risk Indicator; KRI) และแผนบริหารความเสี่ยง
ร่วมกัน

• เพ่ือให้กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง มปีระสทิธภิาพสงู คล่องตวั บรษัิทได้พจิารณาใช้แสดงความเช่ือมโยงองค์
ประกอบส�าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เป็นเอกสารหลักในการด�าเนินการการติดตาม
ความก้าวหน้า และผู้รับผิดชอบความเสี่ยงใช้แผนภาพนี้ในการประชุม รายงานผล ปรึกษาหารือ สื่อสาร ร่วมกับ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

• ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงด�าเนินการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว

• คณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กรติดตามผลการตอบสนองต่อความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของ
ความเสี่ยง และรายงานผลสรุปในที่ประชุมคณะผู้บริหารทางกลยุทธ์ (Strategic Management Meeting) ที่ประกอบ
ด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่ทุกคน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

• บริษัทสื่อสารถ่ายทอดแก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีก�าหนด และจัดอบรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทเปิดเผยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในรายงานประจ�าปี
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ประเภทความเสี่ยงของบริษัท 
ประเภทความเสี่ยง ตัวอย่างความเสี่ยงของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการจัดหาและพัฒนาที่ดิน
ความเสี่ยงจากพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

ความเสีย่งด้านการปฏบัิตติามกฎหมาย 
และข้อบังคับต่างๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายของประเทศที่บริษัทลงทุน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

1. ความเสี่ยงจากการจัดหาและพัฒนาที่ดิน 
ผลจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ที่รัฐบาลก�าลังเร่ง 
ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC เพื่อเชื่อมโยงการสัญจรทั้งทางบก น�้า อากาศ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 
EEC ให้มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค ในกรอบวงเงินลงทุนกว่า 980,000 ล้านบาท ท�าให้ราคาซื้อขายที่ดินใน
พื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและระยองมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

2. ความเสี่ยงจากพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
เน่ืองด้วยการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้ลกูค้าบางอุตสาหกรรมปรับปรงุและพฒันากระบวนการ
ผลติให้ใช้เครือ่งจักรหรอืหุ่นยนต์มากข้ึนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทุน จงึท�าให้ลกูค้ามีความต้องการใช้พืน้ท่ีในการสร้าง
โรงงานน้อยลง นอกจากนี้ ลูกค้าอาจมีการย้ายฐานการผลิตของโรงงานไปยังประเทศใกล้เคียง อันเนื่องมาจากนโยบายการ 
ส่งเสริมลงทุนของประเทศนั้นๆ ดังนั้นจึงสามารถส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายที่ดินของบริษัทได้ 

ในปี 2560 บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจเป็นจากผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกท่ีทันสมัยมากขึ้นและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ 
ความเสี่ยงท่ีเกิดใหม่มีความเกี่ยวข้องกับความย่ังยืนของบริษัทเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างผลกระทบรุนแรงในห่วงโซ่
คุณค่าของบริษัทได้ จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัท พบว่าความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีส�าคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. น�้า เนื่องจากน�้าเป็นปัจจัยหลักของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมท่ีต้องจัดหาน�้าสะอาดท่ีได้มาตรฐานแก่โรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม รวมถงึความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศท�าให้เกดิความแห้งแล้งขาดแคลนน�า้ในบางพืน้ท่ีและฝนตกชุก
จนเกิดน�้าท่วมข้ึนได้ในบางปี ดังนั้น บริษัทจึงได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารจัดการน�้าทุกชนิด ได้แก่ น�้าดิบ  
น�า้เสยี และน�า้ท่วม โดยการพฒันาโครงการด้านการจดัการน�า้แต่ละประเภทอย่างต่อเนือ่ง เช่น การน�าน�า้รีไซเคลิกลบั
มาใช้ใหม่ การจัดหาแหล่งส�ารองน�้าดิบ การเตรียมรับมือกับภาวะน�้าท่วม ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน
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2. ก๊าซเรือนกระจก เนื่องด้วยก๊าซเรือนกระจกเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญและคาดหวังในการใช้พลังงานที่ปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจกลดลง บรษิทัจงึได้ปรับเปลี่ยนแผนธุรกจิจากการพฒันานคิมอตุสาหกรรมทีเ่ป็นฐานการผลิตทัว่ไป ให้
เปลี่ยนเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ เป็นเมืองท่ีใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
ในปี 2560 บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบุคลากรจึงเป็น
ก�าลงัส�าคญัในการขับเคลือ่นโครงการต่างๆ ให้เตบิโตไปสูเ่ป้าหมาย แต่เนือ่งจากบรษัิทพบว่าบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ
ยังมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคต เนื่องจากมีจ�านวนผู้สมัครงานที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
งานไม่มากนัก และบริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานสูงข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงได้น�าประเด็นดังกล่าวเข้ามาเป็น 
ความเสี่ยงขององค์กร โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดท�าแผนพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ได้แก่

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้แข่งขันได้

2. การเพิ่มช่องทางการรับสมัครงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

3. โครงการวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Competencies) เพื่อน�ามาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร

นอกจากนี ้บรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งจากการสญูเสยีผูบ้รหิารระดบัสงูจากสาเหตหุลายประการ เช่น ลาออก หรอืเกษียณอายุ 
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้
บริหารระดับสูง ซึ่งก�าลังด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าจะเสร็จภายใน 1 - 2 ปีนี้

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
จากการขยายตัวของลูกค้าและประชากรในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ท�าให้บริษัทเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจหลายประเภท  
ทั้งด้านสาธารณูปโภค และทางด้านบริการต่างๆ เพื่อให้การขยายธุรกิจประสบความส�าเร็จ และสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายศึกษาและสรรหาบริษัทผู้ร่วมทุนที่มีความรู้
ความช�านาญในธุรกจิแต่ละประเภทมาลงทุนร่วมกนัในการให้บริการภายในนคิมอตุสาหกรรม เพือ่เพิม่โอกาสทางธรุกจิและลด
ความเสี่ยง

ส่วนในการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศซ่ึงมีข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในพื้นท่ีแตกต่างกับประเทศไทย และประเทศ
เวยีดนาม จงึจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องอาศัยความรูค้วามช�านาญประสบการณ์จากบรษัิทผูร่้วมทุน ดงันัน้บรษัิทจงึจดัให้มีการตดิตาม 
ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และก่อนการร่วมลงทุน ต้องท�าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สิน
ตลอดจนหนี้สินของบริษัทร่วมทุนว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง (Due diligence) อย่างรอบคอบ
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ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน
แม้ว่าบริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่บริษัทยังคงต้องระวังเรื่องความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตาม
แผนการลงทุน ส�าหรบัโครงการลงทุนจ�านวนมากท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต อาจเกดิจากการจดัหารายได้ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
หรอืมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้เงนิอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ไม่สามารถจดัหาแหล่งเงนิกูไ้ด้ทัน หรอืจ�าเป็นต้องใช้เงนิกูท่ี้ไม่เหมาะสม

ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทจึงได้ออกหุน้กูจ้�านวน 5,000 ล้านบาท เพือ่น�าไปช�าระหนี้เงินกู้ยมืทีบ่ริษทัมอียูเ่ดิม และน�าเงินจ�านวน
บางส่วนมาใช้ส�าหรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการลงนามเพื่อขอวงเงิน
กูก้บัสถาบันการเงนิเพือ่ความพอเพยีงต่อการลงทุน ซ่ึงเครือ่งมอืทางการเงนิและการด�าเนนิการท่ีกล่าวถงึท�าให้บรษัิทสามารถ
ลดต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทได้

นอกจากบริษัทจัดให้มีการลงทุนอย่างรอบคอบโดยค�านึงถึงแหล่งเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนแล้ว บริษัทยังให้มีการติดตาม
ฐานะทางการเงิน การวัดระดับหนี้สิน จ�านวนเงินสดคงเหลือ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน อัตราส่วนความ
สามารถในการจ่ายดอกเบ้ียให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม แผนการขยายธรุกจิของบรษัิท ท้ังนี ้เพือ่ให้ทราบว่าบรษัิทมีเงนิทุนเพยีง
พอและเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายของประเทศที่บริษัทลงทุน
เนือ่งจากบรษัิทมีโครงการลงทุนในหลายประเทศท้ังปัจจบัุนและในอนาคต การเปลีย่นแปลงกฎหมายและนโยบายของประเทศ
ท่ีบริษัทลงทุนจึงเป็นความเสี่ยงท่ีต้องเตรียมรับมือ บริษัทจึงจัดให้มีหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะและมีความ
ช�านาญในแต่ละเรือ่ง เพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และกฎระเบียบทางการค้า รวมท้ังแนวโน้มของกฎหมาย เพือ่
ให้มีข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีการให้ความรู้ให้แก่บุคลากร 
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด
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การเติบโตของธุรกิจ

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และการพัฒนาลูกค้าและคู่ธุรกิจให้เติบโต
ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,652.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ�านวน 80.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 และมี
ก�าไรสุทธิ 1,409.5 ล้านบาท 

การลดลงของรายได้ในปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 102.5 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5 สืบเนื่องมาจากมีการโอนที่ดินของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรีน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2559 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายลดลง แต่รายได้ค่าสาธารณูปโภคและรายได้จากการให้เช่ายังเพิ่มขึ้นจ�านวน 167.2 
ล้านบาท หรือร้อยละ 7 โดยรายได้หลักมาจากปริมาณการใช้น�้าที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าและมาจากการให้เช่าพื้นที่โรงงานให้เช่า
ส�าเร็จรูปที่สร้างใหม่ในระหว่างปี 

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง 57.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2559 ตามสัดส่วนของรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้น ท�าให้
ก�าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 69 ในปี 2560 ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
เพิ่มขึ้น 44.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 4% และต้นทุนจากการให้เช่าปรับตัวเพิ่มขึ้น 21.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 ตามสัดส่วน
ของรายได้ค่าสาธารณูปโภค และรายได้จากการให้เช่าที่เติบโตขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 54.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
โอนซื้อที่ดิน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ปี 2559 ปี 2560

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  0.39  0.50 

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (บาท)  416,118,591.00  533,486,950.00 

การลงทุนด้านบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงาน* (บาท)  199,828,852.66  214,647,476.62 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)  30,328,231.36  31,706,976.85 

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

เงินบริจาค (บาท)  3,223,957.63  3,510,259.16 

กิจกรรมเพื่อสังคม (บาท)  11,805,430.73  14,478,071.83 

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ (บาท)  2,098,623,590.67  2,177,740,491.64 

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ต้นทุนทางการเงิน (บาท)  266,476,369.83  227,952,146.96 

ภาษีที่จ่ายให้รัฐ (บาท)  304,052,654.66 282,904,368.64

*เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

ที่มา : งบการเงินรวมประจ�าปี 2560 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560

นโยบายบัญชีส�าหรับภาษีเงินได้ของบริษัท

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจาก
ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน

บรษัิทและบรษัิทย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสยีภาษี ทุกรายการ แต่รับรูส้นิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบรษัิทและบรษัิทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
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บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะ
ท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษี 
เพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

การสร้างความเชื่อมั่นด้านการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืน 
บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยการควบคุม บริหารความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ อย่างเคร่งครดั มีการวางแผนอย่างต่อเนือ่งและการจดัหาเครือ่งมอืทางการเงนิต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละธรุกจิของ
บริษัทเข้าจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท้ังด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ การบริหารหนี้สินท้ังระยะสั้นและ 
ระยะยาว รวมทั้งการก�าหนดแผนการลงทุนต่างๆ ในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนการทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้เพื่อ
ลดต้นทุนทางการเงินและสร้างความเจริญเติบโตเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน 

นอกจากบริษัทมีการควบคุมปัจจัยความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุนท่ีเป็นไปอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้เข้าจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) กับสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีช่ือเสียงเพื่อประเมินฐานะทางการเงินและพิจารณา
ระดับความสามารถของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งบริษัทได้รับจากจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A “Stable” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
บริษัทมีความน่าเชื่อถือสูงและความเสี่ยงต�่าท�าให้สถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นและเป็นภาพ
ลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท 

ในปี 2560 หลังจากบริษัทได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและการช�าระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินที่มีอยู่เดิมแล้ว 
บริษัทได้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินหนึ่งที่ส�าคัญและเหมาะสม ซึ่งนอกจากบริษัทจะสามารถลดต้นทุนทางการเงิน
ได้จ�านวนมากอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังมีความคล่องตัวทางการเงินสูงและสามารถบริหารจัดการในด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส�าหรับการบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพนั้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจทั้ง
ในแง่ของการจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านการจ่ายเช็คเงินสด และด้านการโอนเงิน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในด้าน
การท�าธรุกรรมของบรษัิท ลดขัน้ตอนในการท�าธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัธนาคาร และลดการใช้ทรพัยากร บรษัิทเลอืกการเปลีย่น
รปูแบบการจดัการเงนิสดมาเป็นการท�าธรุกรรมผ่านระบบออนไลน์ท�าให้เกดิความคล่องตวั สะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังสามารถลดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการท�าธุรกรรมกับธนาคารได้อีกด้วย รวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการเงินสดของบริษัทเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเจ้าหนี้ และยัง
เอ้ือประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทท่ีมกีารขยายกจิการในต่างประเทศอีกด้วย ผลลพัธ์จากการเปลีย่นรปูแบบการจดัการ
เงินสดเป็นการท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ท�าให้ สามารถลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับบริษัท

จากท่ีกล่าวถึงข้างต้น บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินส�าหรับวงเงินกู้เพื่อเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เงินกู้
ระยะสัน้และระยะยาวเพือ่การลงทุนอย่างเพยีงพอต่อการด�าเนนิธรุกจิในด้านต่างๆ ของบริษัทด้วยอัตราดอกเบ้ียต�า่ ซ่ึงสะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี 

การบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจที่ยั่งยืน
ในการสร้างความย่ังยืนในห่วงโซ่ธรุกจิ บรษัิทให้ความส�าคญักบัคูค้่า (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) และลกูค้า (Customer) 
โดยได้ก�าหนดแนวทางบริหารจัดการและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไป
สูก่ารส่งมอบผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพด้วยราคาเป็นธรรม ตลอดจนมคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิงานตลอดห่วงโซ่ธรุกจิของบรษัิท 
การบรหิารจดัการห่วงโซ่ธรุกจิให้มีประสทิธภิาพเป็นการลดความเสีย่งของการด�าเนนิธรุกจิท้ังในระยะสัน้และระยะยาว และช่วย
การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
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ในปี 2560 บรษัิทได้ด�าเนนิการปรบัปรงุนโยบายและระบบการจดัซ้ือจดัจ้างของบรษัิทใหม่โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรพัยากรบุคคล
เป็นผู้ด�าเนินการจัดท�าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างฉบับปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ของบริษัทในเครือในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้มีการด�าเนินการก�าหนดกลยุทธ์ในการคัดเลือกและตรวจสอบการด�าเนินงานของคู่
ค้าอย่างประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
มีการประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มคู่ค้าเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองก่อนตัดสินใจในการจัดซ้ือจัดจ้าง และก�าหนดแนวทางใน
การส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้าให้สามารถด�าเนินงานได้ตามแนวทางและข้อก�าหนดของบริษัท โดยบริษัทได้ก�าหนดระยะเวลา
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจไว้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนที่ได้ด�าเนินการแล้วจ�านวน 3 ขั้นตอน
จาก 6 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

1. การระบุกลุ่มคู่ค้าหลัก ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าหลัก 

2. การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ 

ในปี 2560 บริษัทได้น�าผลลัพธ์จากการวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ 
จัดท�าร่างนโยบายและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฉบับปรับปรุงใหม่ 

3. การจัดท�าร่างนโยบายและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทที่มีอยู่เดิมใหม่ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามข้อ
บังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงทางด้านการเงิน จรรยาบรรณทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้คู่ค้า
ท่ีส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารหลกัให้กับบรษัิท เกดิการพฒันาในกระบวนการและควรได้รบัการรบัรองระบบการบรหิาร
จัดการที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025 OSHA 18000 เป็นต้น

แนวทางในการบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ 

แนวทางในการบร�หาร
จัดการห�วงโซ�ธุรกิจ

การระบุ
กลุ�มคู�ค�าหลัก การประเมินความเสี่ยง

ในห�วงโซ�ธุรกิจ

และจากคู�ค�า

การข�้นทะเบียน
คู�ค�าใหม�

การตรวจ

ประเมินคู�ค�า
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แผนการด�าเนินงานเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจที่ยั่งยืน

ป� 2560

ป� 2561

ป� 2562

ป� 2563

• ระบุกลุ�มคู�ค�าหลัก
• ประเมินความเสี่ยงในห�วงโซ�ธุรกิจและจากคู�ค�า
• ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ�าง

• ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ�าง
• ส�งมอบนโยบายให�ครอบคลุมคู�ค�าทุกกลุ�ม
• จัดทำระบบทะเบียนคู�ค�าเก�าและใหม�
• จัดอบรมพนักงานจัดซื้อ

• จัดประชุมร�วมคู�ค�าหลัก
• ตรวจประเมินคู�ค�าให�สอดคล�องกับนโยบายบร�ษัท

• จัดทำแผนพัฒนาคู�ค�า
• ทบทวนแผนการทำงานอย�างต�อเนื่อง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

บรษัิทได้น�าแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนมาผนวกรวมกบัการพัฒนาธรุกจิเพือ่สร้างการเตบิโตของบริษัทควบคูไ่ปกบัการพฒันา
ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างย่ังยืนของประเทศและภมูภิาคอย่างต่อเนือ่ง โดย
การสร้างงานและสร้างมูลค่าการผลิตในระดับท่ีสูงข้ึนจากการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี สัมพันธ์กับเป้าหมายท่ี 8 ของ
สหประชาชาติ (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and 
decent work for all) 

นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่รองรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทได้ สัมพันธ์กับเป้าหมายท่ี 9 ของสหประชาชาติ (Build resilient 
infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) 

เมืองอัจฉริยะอมตะ (AMATA Smart City)
ด้วยแนวคิดการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานระยะ 5 ปี (2560-2564) มุ่งสู่การเป็น
ผู้น�าเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อสนองตอบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของโลกท่ีให้ความส�าคัญเรื่องการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิและความเสีย่งท่ีเกดิขึน้ใหม่ได้อย่างมีประสทิธภิาพมากข้ึน บรษัิทได้ปรบัเปลีย่นวสิยัทัศน์และพนัธกจิใหม่
ให้สอดรับกับแผนธุรกิจทีจ่ะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะพัฒนาเมืองอจัฉริยะอมตะให้เป็นพื้นที่การลงทุนทีส่มบูรณ์แบบใน
ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคนี้ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยต่อไป

ในปี 2560 บริษัทได้มีการพัฒนาโครงการย่อยต่างๆ ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ (AMATA Smart City) โดยเริ่มต้นการ
พัฒนาที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ทั้งหมดรวม 15 โครงการ อาทิ ด้านพลังงาน ด้านการเดินทาง ด้านการผลิต ด้าน
สังคม ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการบิน และด้านการศึกษา วิสัยทัศน์ของเมืองอัจฉริยะอมตะคือการเป็น
เมืองที่พึ่งพาตนเองด้านพลังงาน มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทสนับสนุนการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย์และสร้างบุคลากรรองรบัตลาดงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสร้างโอกาสให้คนท่ีท�างานในเมือง
แห่งนี้และชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

บรษัิทวางกลยุทธ์ในการเตบิโตผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธรุกจิ (Strategic Business Partners) เพือ่ให้เกดิการพัฒนาธรุกจิอย่าง
รวดเรว็และมีคณุภาพสงู บรษัิทจงึได้ร่วมมือกบับรษัิทช้ันน�าท้ังไทยและต่างประเทศท่ีเป็นผูน้�าในธรุกจิต่างๆ เพือ่พฒันาโครงการ
ธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ การร่วมมือกับบริษทัชั้นน�าเหล่านี้ นอกจากจะท�าให้เกิดการขับเคลื่อนเมือง
อัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการต่างๆ แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการ
เรียนรู้แนวคิด เทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อสร้างกระบวนการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี (Technology 
Transfer) และสามารถต่อยอดไปยังการวจัิย และคดิค้นพฒันาเทคโนโลยีของตนเอง ซ่ึงจะเป็นกลไกส�าคญัในการช่วยขับเคลือ่น
ประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างย่ังยืน หุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีร่วมกับบริษัทพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของเมือง
อัจฉริยะอมตะ มีดังต่อไปนี้
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เมืองอัจฉริยะอมตะมีแนวคิดในการพัฒนาทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่

. 1 พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

. 2 การเดินทางอัจฉริยะ (Smart Mobility)

. 3 ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)

. 4 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

. 5 การศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education)

. 6 สายการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing)

. 7 เมืองอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน (Smart Aerospace City)

. 8 นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)
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ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มด�าเนินโครงการย่อย จ�านวน 15 โครงการภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ ดังรูปต่อไปนี้

รายละเอียดของ 15 โครงการ ตามตารางด้านล่าง

แนวคิดการพัฒนา ชื่อโครงการ ความคืบหน้าโครงการ

1 Smart Energy PV Solar Rooftop ร่วมลงทุนท�าธุรกิจแผงโซล่าร์เซลบนหลังคา (Solar Rooftop) 
ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงงาน 

2 Smart Energy Smart Grid ศึกษาความเป็นไปได้ในการด�าเนินการพัฒนา Smart Grid เป็น
โครงการตัวอย่าง

3 Smart Mobility EV Charging Network ศกึษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนพฒันาสถานอีดัประจไุฟฟ้า 
(EV Charging Station) 

4 Smart Mobility Smart Mobile 
Application

พัฒนา Smart Traffic Mobile Application ส�าหรับการแก้ปัญหา
จราจร โดยสามารถรองรับทั้งระบบ Android และ IOS

5 Smart Community Smart Community 
(Japanese Town)

ร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการเมืองญ่ีปุ่น (Japanese Town) 
ประกอบด้วย โรงแรม เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ ห้างสรรพสนิค้า และ
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ

6 Smart Community 2nd Yokohama City in 
ASEAN

บรษัิทได้ลงนามความร่วมมือกบัเมืองโยโกฮามา (Yokohama City) 
ในการเข้ามาร่วมมือพัฒนา roadmap การยกระดับเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะโดยใช้โมเดลของเมืองโยโกฮามา

โดยเมืองโยโกฮามามีความสนใจในการพฒันาเมืองโยโกฮามาแห่ง
ที่ 2 ในเมืองอัจฉริยะอมตะ โดยจะมีนักลงทุนร่วมพัฒนาโครงการ
ต่างๆ ทั้งพื้นที่ธุรกิจ แหล่งสันทนาการ พื้นที่อยู่อาศัย ห้างสรรพ
สินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ การจัดประชุม ฯลฯ ปัจจุบันอยู่ใน
ช่วงศึกษาความเป็นไปได้
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แนวคิดการพัฒนา ชื่อโครงการ ความคืบหน้าโครงการ

7 Smart Education AMATA College บริษัทได้ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน 
(National Taiwan University) ในศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาศูนย์ของมหาวิทยาลัยแบบ satellite campus 

8 Smart 
Manufacturing

Smart Factory ร่วมลงทุนกับ Hitachi High-Tech จัดตั้งบริษัทให้บริการ IoT และ 
Solution ส�าหรับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 

9 Smart Aerospace 
City

AMATA Aerospace 
City

บรษัิทได้ลงนาม MOU กบับรษัิท SAAB ประเทศสวเีดน เพือ่ศกึษา
ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนจัดตั้งเมือง AMATA Aerospace 
City เป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (OEM) สนับสนุนสนาม
บินอู่ตะเภา และร่วมลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะด้วยสถานการณ์
จ�าลอง (Simulation Training Center) รองรับตลาดในภูมิภาค
อาเซียน

10 Smart Innovation Fiber Optic Network จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Advanced Broadband Network เพ่ือ
ลงทุนวางระบบโครงข่ายใยแก้วน�าแสงใต้ดนิ บนถนนเส้นหลกั ซ่ึง 
fiber network จะเป็น backbone ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

11 Smart Innovation AMATA Digital City พฒันาท่ีดนิและสาธารณปูโภคเพือ่รองรบัลกูค้าในธรุกจิท่ีเกีย่วข้อง
กับระบบดิจิตัล อาทิเช่น Data Center, Software Park

12 Smart Innovation Chinese Smart City 
Zone

ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันา Chinese Smart City Zone ใน
พืน้ท่ีโครงการเมอืงอัจฉรยิะอมตะ เพือ่ดงึดดูการลงทุนจากประเทศ
จีน

13 Smart Innovation Taiwanese Smart City 
Zone

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Taiwanese Smart City Zone 
ในพื้นท่ีโครงการเมืองอัจฉริยะอมตะ เพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ประเทศไต้หวัน

14 Smart Innovation AMATA Science City ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นท่ีส�าหรับเป็นแหล่งท�างาน
วิจัยและพัฒนาและเป็นแหล่งเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ในงานด้านวิจัยและพัฒนา

15 Smart Innovation Korean Smart City 
Zone

บริษัทได้ลงนาม MOU ร่วมมือกับ Incheon Smart City 
Corporation ประเทศเกาหลีใต้ ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันา 
Korean Smart City Zone ในพื้นที่โครงการเมืองอัจฉริยะอมตะ 
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นโอกาสจากการเติบโตของกลุ่มประเทศ CLMV ในสภาวะที่การแข่งขันในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
ทวคีวามรนุแรงข้ึน โดยบรษัิทได้มกีารขยายธรุกจิการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมไปสูก่ลุม่ประเทศ CLMV 
โดยน�าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาเมือง และน�าโมเดลต้นแบบเมืองอัจฉริยะอมตะไปเปิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ในกลุ่มประเทศ CLMV 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมาบริษัทได้ขยายโครงการในประเทศเวียดนามและก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ใน
ประเทศเมียนมาร์ด้วย
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Smart Traffic Application
ปัญหาการจราจรเป็นประเดน็ส�าคญัท่ีผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรให้ความสนใจและคาดหวงับรษัิทใน
การปรับปรุงในเรื่องนี้ บริษัทจึงได้ร่วมกับบริษัทชั้นน�าด้านการพัฒนาระบบน�าทางพัฒนา Smart Traffic Application ที่รองรับ
ระบบ IOS และ Android ทั้งในรูปแบบ Mobile Application และ Web Application เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลการ
เดินทาง การน�าทางไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสามารถแจ้งเตือน
และประสานงานถึงเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่พบเจอได้ทันที

การพัฒนาระบบจัดการบัญชีเพื่อลดการท�างานซ�้าซ้อน 
บรษัิทมคีวามมุง่ม่ันท่ีจะปรบัปรงุกระบวนการท�างานและการลดงานท่ีใช้ระบบท�าด้วยมอื และงานท่ีซ�า้ซ้อน รวมท้ังในการจดัการ
งานควบคุมภายใน จากแนวคิดในการท�าเป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบัญชี ฝ่ายบัญชีจึงได้ผลักดันบริษัทใน
กลุ่มของอมตะให้ใช้ระบบบัญชีที่เป็นระบบเดียวกัน (One Systems) จนประสบความส�าเร็จในปี 2558 และในปี 2559 ฝ่าย
บัญชีจึงได้มีการต่อยอดโครงการมาในส่วนของการจัดการระบบการออกเอกสารการขายและรายได้ รวมท้ังระบบการเก็บหนี้
การค้าและรายได้ เรียกว่า Collection and Billing System Center ซึ่งเป็นระบบที่สามารถออกเอกสารการขายหรือรายได้ให้
ลกูค้า และการออกเอกสารการรบัเงนิโดยสามารถตดัหนีก้ารค้าเม่ือได้รบัช�าระเงนิด้วยระบบการค้นหาชือ่ลกูค้าด้วย Bar Code 
ท�าให้การบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภทได้โดยอตัโนมตั ิและพมิพ์รายการบันทึกออกมาประกอบเป็นหลกัฐานได้อย่าง
รวดเร็ว 

ผลจากการพัฒนาระบบจัดการบัญชีในปี 2560 นี้ บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน รวมท้ังการควบคุม
ภายในท่ีด ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็ ประหยัดเวลาการท�างานของพนกังาน ประหยดักระดาษ
ที่ต้องถ่ายส�าเนา และบริษัทสามารถวางแผนต่อยอดไปข้างหน้าในการใช้ระบบมาจัดการการท�างบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
อมตะซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามนโยบายเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารระดับสูง การวางแผนที่จะใช้ระบบนี้จัดการงบการเงินรวมทั้ง
เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการวเิคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว อกีท้ังสามารถออกแบบรายงานเพือ่สนบัสนนุฝ่ายบรหิารได้อีกต่อไปด้วย
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

ชุมชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อนิคมอุตสาหกรรม 
ของอมตะในประเทศไทย
97 จาก 100 คะแนน 
ชุมชนจาก 29 ต�าบล มีส่วนร่วมกับอมตะ 
(ในพื้นที่ 5 กิโลเมตร รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง)

มีผู้สนใจ 49,100 คน 
มาร่วมท�ากิจกรรมเพื่อสังคมกับอมตะ 
(รวมทุกโครงการทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง)

74 โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
(รวมทุกโครงการทั้งที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง)

81% ของพนักงานทั้งหมดได้เข้ารับ 
การอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
บรษัิทตระหนกัดว่ีา การสร้างความผกูพนักบัผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่เป็นเรือ่งส�าคญัท่ีสนบัสนนุการเตบิโตของธรุกจิให้ด�าเนนิไป
อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน�าเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนร่วมกับบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทประกอบด้วย 10 
กลุ่มที่ส�าคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน 
และ คู่แข่งขันการค้า

การจัดการ
ข�อร�องเร�ยน

การจัดประชุม
ร�วมกัน

Open-House/
การเยี่ยมเยือน

การเป�ดเวทีรับฟ�ง
ความคิดเห็น

ลูกค�า

คู�แ
ข�ง
ขัน
กา
รค
�า

พนักงาน

คู�ค�า

ชุมชน

ผู�ถือหุ�น
ผู�ร�วมลงทุนเจ�าหนี้

หน
�วย
งา
น

รา
ชก
าร

สื่อ
มว
ลช
น

การสำรวจ
ความพ�่งพอใจ
และรับข�อเสนอแนะ

ในการจัดท�ารายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของ
บริษัทในช่องทางท่ีเหมาะสม โดยมีความถี่ของการสื่อสารแตกต่างกันตามแผนงานและบริบทท่ีส�าคัญ เพื่อประเมินประเด็น
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทที่ส�าคัญ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียไปพิจารณาวางแผนเพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังดังกล่าว และ
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ปรับปรุงการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

พนักงาน •  การประชุมใหญ่ผู้บริหาร
พบพนักงานประจ�าปี 
และการประชุมพนักงาน
ประจ�าเดือน

•  การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ อินทราเน็ต 
และอีเมล

•  ช่องทางรับข้อแนะน�า 
หรือข้อร้องเรียนจาก
พนักงาน

•  การจัดให้พนักงานมสีว่น
ร่วมในคณะกรรมการ
ต่างๆ

•  การส�ารวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร 

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม

•  ความมั่นคงและความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

•  การพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ และความ
สามารถ

•  การมีสภาพแวดล้อมใน
การท�างานที่ดี

•  การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น

•  ผลตอบแทนที่ดีและสวัสดิการที่เหมาะสม
•  ให้โอกาสพนักงานในการเปลี่ยนงาน

ภายในกลุ่มบริษัท 
•  การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

และเท่าเทียม
•  จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงตามความ

ต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก

•  รับฟังข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา

ลูกค้า •  การพบปะและประชุม
กับลูกค้าโดยตรง

•  การสื่อสารออนไลน์/
อีเมล

•  การจัดอบรมให้ความรู้
•  การส�ารวจความพึง

พอใจของลูกค้าประจ�าปี
•  Call Center รับข้อ 

ร้องเรียน

•  ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่มีคุณภาพ ในราคา
เหมาะสม

•  ส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการตรงตามเวลาที่
ก�าหนด

•  บริการหลังการขายที่มี
คุณภาพ

•  ให้บริการที่ดี ไว้วางใจได้ และมีความรับ
ผิดชอบ

•  ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
และตรงเวลา

•  มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และ
บริการ

•  สนับสนุนการด�าเนินกิจการของลูกค้า 
เช่น การจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มศักยภาพ
การประกอบกิจการให้กับลูกค้าให้เป็นไป
ตามกฎหมายก�าหนด

ชุมชน •  เวทีรับฟังความคิดเห็น
และการประชุมร่วมกับ
บริษัท

•  ช่องทางรับข้อแนะน�า 
หรือข้อร้องเรียน

•  การจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน 

•  การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล

•  การจัดการข้อร้องเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

•  การจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยที่
สอดคล้องกับกฎหมาย

•  การส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชน

•  เรียนรู้ เข้าใจ ตอบสนองอย่างตรง
ประเด็น

•  ประสานความร่วมมือ ตอบสนอง ความ
ต้องการอย่างมีระบบ

•  สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับชุมชน

•  สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและรายได้
ในชุมชน

•  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของชุมชน
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

คู่ค้า •  การประชุมร่วมกับคู่ค้า
•  การตรวจประเมินคู่ค้า
•  การสื่อสารผ่านสื่อ

ออนไลน์/อีเมล
•  ช่องทางรับข้อแนะน�า 

หรือข้อร้องเรียน

•  ความเสมอภาคในการท�า
ธุรกิจ

•  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม

•  การจ่ายเงินที่ตรงเวลา
และเป็นธรรม

•  ความปลอดภัยในการ
ท�างาน

•  สร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
•  จัดท�าสัญญาซื้อขายที่โปร่งใสและเป็น

ธรรม
•  มีการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส
•  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้า
•  จ่ายเงินตรงเวลาและมูลค่าตามที่ก�าหนด

ผู้ถือหุ้น •  การจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น

•  การประชุมกรรมการใน
บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม

•  การน�าเสนอข้อมูลเพื่อ
การลงทุน (Roadshow)

•  การประชุมชี้แจงนัก
ลงทุนประจ�าไตรมาส

•  การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล

•  ช่องทางรับข้อแนะน�า 
หรือข้อร้องเรียน

•  การเผยแพร่รายงาน
ประจ�าปี และรายงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

•  ผลการด�าเนินงานและการ
เติบโตทางธุรกิจ มั่นคง
และมีผลก�าไร

•  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•  การบริหารจัดการความ

เสี่ยง

•  ท�าธรุกจิอย่างโปร่งใส ยึดมัน่ธรรมาภบิาล
•  มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•  มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
•  มีการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 
•  มีการบริหารความเสี่ยง 
•  เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสต่อเนื่อง

และครบถ้วน

ผู้ร่วมลงทุนใน
ธุรกิจ

•  การประชุมกรรมการ 
ในบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม

•  การประชุมร่วมกับ
บริษัทผู้ร่วมลงทุน

•  การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล

•  ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส

•  ความร่วมมือในการ
พัฒนาธุรกิจและเติบโตไป
ด้วยกัน

•  การจ่ายเงินที่ตรงเวลา
และครบถ้วน

•  การถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี

•  จัดท�าสัญญาร่วมลงทุนที่โปร่งใสและเป็น
ธรรม

•  ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และ
มีประสิทธิภาพ

•  การเก็บรักษาข้อมูลความลับของผู้ร่วม
ลงทุน

•  จ่ายเงินตรงเวลาและมูลค่าตามที่ก�าหนด
•  มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

เจ้าหนี้ •  จดหมาย
•  การประชุมร่วมกบัเจ้าหนี้
•  การสื่อสารผ่านสื่อ

ออนไลน์/อีเมล
•  การเผยแพร่รายงาน

ประจ�าปี และรายงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

•  ข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง
•  การปฏิบัติตามเงื่อนไข

อย่างเคร่งครัด 
•  การช�าระหนี้ตรงตาม

ก�าหนด
•  การบริหารจัดการความ

เสี่ยง

•  รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้า
หนี้อย่างเคร่งครัด 

•  ก�ากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส
•  เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและ

ครบถ้วน
•  ช�าระหนี้ตรงเวลาและดูแลคุณภาพของ

หลักทรัพย์ค�้าประกัน

หน่วยงาน
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

•  เข้าพบในโอกาสต่างๆ
•  เข้าร่วมและสนับสนุน

โครงการต่างๆที่จัดขึ้น
โดยภาครัฐ

•  การเผยแพร่รายงาน
ประจ�าปี และรายงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

•  การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์/อีเมล

•  การปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับ

•  การสร้างคุณค่าให้แก่
เศรษฐกิจและสังคม

•  การบริหารจัดการผล 
กระทบทางสังคมและสิ่ง
แวดล้อมจากการด�าเนิน
กิจการของบริษัท

•  การแข่งขันที่เป็นธรรม
และเท่าเทียม

•  การให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ

•  การจัดการข้อร้องเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

•  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง

•  ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
•  มีการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
•  เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
•  สนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรม

ต่างๆ

สื่อมวลชน •  การร้องขอให้มีการเปิด
เผยข้อมูล

•  การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
สื่อมวลชน

•  การเผยแพร่รายงาน
ประจ�าปี และรายงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

• การได้รับข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง และรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์

• ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง บนพื้นฐานของข้อเท็จ
จริง

• รักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวและปฏิบัติ
ต่อสื่อมวลชนด้วยความสัมพันธ์อันดี 

คู่แข่งขัน
ทางการค้า

•  การประชุมร่วมกับ
องค์กรกลาง

•  การเผยแพร่รายงาน
ประจ�าปี และรายงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

•  การแข่งขันที่เป็นธรรม
และเป็นไปตามกฎหมาย

•  ด�าเนินธุรกิจอย่างสุจริต
และมีจริยธรรม

•  ด�าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็น
ธรรมและสุจริต

•  การปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและจรรยา
บรรณของการท�าธุรกิจ

•  การประสานความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
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การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
บรษัิทให้ความส�าคญักบัการดแูลผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ผ่านการด�าเนนินโยบาย
การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทท่ีมุ่งเน้นให้เกิดแนวทางและช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้ได้รับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อแนะน�าและทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม  
ผลจากกิจกรรมการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และผู้ร่วมลงทุน จะถูกน�ามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการก�าหนดแนวทางในการระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�าคัญของบริษัท
ต่อไป บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2560 ดังนี้ 

การสร้างความผูกพันกับนักลงทุน 
ในปี 2560 บรษัิทได้จดักจิกรรมพบปะนกัลงทุนรายย่อย นกัลงทุนสถาบัน และนกัวเิคราะห์ ท้ังในและต่างประเทศ เพือ่เป็นการ
ให้ข้อมูลของบรษัิทส�าหรบัใช้ในการตดัสนิใจลงทุนต่อผูมี้ส่วนได้เสยีในหลายกลุม่ เช่น นกัลงทุนรายย่อย นกัลงทุนสถาบัน และ
นักวิเคราะห์ เป็นต้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของบริษัท ความสามารถในการบริหารงาน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้
การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ทันต่อเวลา สอดคล้องกับกฎหมาย ธรรมาภิบาล และข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : กิจกรรม Exclusive Dinner with AMATA CEO 
บริษัทได้เริ่มจัดกิจกรรม Exclusive Dinner with AMATA CEO ขึ้นในปี 2560 โดยเชิญผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะมาพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและคณะผูบ้รหิารของบรษัิทและบริษัท
ย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และผู้บริหารของโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง และช่องทางในการสื่อข้อมูลแบบสองทาง (Two Way 
Communication) ระหว่างผู้บริหารอมตะกับลูกค้าอมตะ และลูกค้าอมตะกับลูกค้าอมตะด้วยกัน กิจกรรมนี้เน้นการรับฟังและ
แลกเปลีย่นแนวคดิและข้อเสนอแนะจากลกูค้าของบรษัิท เพือ่น�ามาใช้ในการปรบัปรงุพฒันาการให้บรกิารและการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษัิทให้ดข้ึีน นอกจากนี ้ยังเป็นช่องทางหนึง่ในการแนะน�าผลติภณัฑ์และบริการใหม่ของบริษัทให้แก่ลกูค้าโดยตรงอกีด้วย 

ปี 2560 บรษัิทได้จดั กจิกรรม Exclusive Dinner with AMATA CEO จ�านวน 11 คร้ัง มีผู้บรหิารของบริษัทในนคิมอุตสาหกรรม
เข้าร่วม จ�านวน 500 คน
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การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : ชมรม CSR
ในปัจจุบันมีโรงงานที่เปิดด�าเนินการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 750 โรงงาน ในอดีตแต่ละโรงงานต่าง
จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) กันเอง ท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนของกิจกรรม
และพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่แต่ละโรงงานจัดกิจกรรม CSR ให้ ดังนั้น จึงเกิดการจัดตั้งชมรม CSR นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
ชลบุรี ขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมีบริษัทและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแกนน�าในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของชมรม CSR ในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงร่วมเป็นแกนน�าหลัก
ในการก่อต้ังชมรมและขยายเครือข่ายสมาชิก ร่วมเป็นคณะกรรมการหลักในการวางแผนงานและแผนกิจกรรมประจ�าปีของ
ชมรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการผสานพลังท่ีเข้มแข็งในการขับเคลื่อนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม
ของผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุรี สูช่มุชน และสามารถกระจายความช่วยเหลอืและการพฒันาไปสูชุ่มชน
ท้องถิ่นในพื้นที่กว้างขึ้น

ปี 2560 ชมรม CSR มีสมาชิกซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 85 โรงงาน เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จ�านวน 20 โรงงาน โดยกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของชมรม CSR ได้ค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไป
กบัการดแูลสิง่แวดล้อม และชุมชนในพืน้ท่ีให้เตบิโตร่วมกนัอย่างย่ังยืน จงึได้ด�าเนนิโครงการในการดแูลสิง่แวดล้อมและชุมชน
ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ชมรม CSR ได้จัดกิจกรรมจ�านวน 6 ครั้ง มีสมาชิกชมรม CSR เข้าร่วม จ�านวน 
1,764 คน และในปี 2560 มีการประชุมสมาชิกจ�านวน 6 ครั้ง 

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : AMATA CSR Volunteer Club
AMATA CSR Volunteer Club หรือ ชมรมอมตะจิตอาสา ก่อตั้งเมื่อปี 2557 โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลซึ่งเป็น 
ผู้บริหารและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ที่มีแนวคิดสนใจท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดย
เฉพาะในพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลือ 

เป้าหมายของชมรมอมตะจิตอาสา มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายสมาชิกจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี้ ระยอง 
ให้มากขึน้ เพ่ือร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรมด้านสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิน่ สร้างการมส่ีวนร่วมบนหลกัการเกือ้กลูพึง่พา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างย่ังยืน ตามแนวทางการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ ช่วยเสรมิสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มเครือข่ายสมาชิก และเผยแพร่เจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของอมตะและเครือข่ายสมาชิก 
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บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของชมรมอมตะจิตอาสา ในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงร่วม
เป็นแกนน�าหลกัในการก่อตัง้ชมรมและขยายเครอืข่ายสมาชิก ร่วมเป็นคณะกรรมการหลกัในการวางแผนงานและแผนกจิกรรม
ประจ�าปีของชมรม ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารและประชาสมัพนัธ์ให้ชมรมมาอย่างต่อเนือ่ง พร้อมท้ังให้การสนบัสนนุงบประมาณ
ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมในปี 2560 เป็นจ�านวน 60,000 บาท 

ปัจจุบันชมรมอมตะจิตอาสามีสมาชิกซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จ�านวน 50 โรงงาน 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 10 โรงงาน โดยปี 2560 ชมรมอมตะจิตอาสาได้จัดกิจกรรมจ�านวน 3 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน 328 คน

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : AMATA Japanese Society
ลูกค้าของบริษัทที่ด�าเนินกิจการในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี และ อมตะ ซิตี้ ระยอง เป็นบริษัทญี่ปุ่นถึง 65% และ 
35% ตามล�าดับ ดังนั้น การสร้างความผูกพันกับลูกค้าโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นนับว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น และด้วยวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น ท�าให้บรษัิทต้องเรยีนรู้และพฒันาช่องทางการสือ่สารกบัลกูค้าชาวญ่ีปุ่นให้มีประสทิธภิาพมากข้ึน 

AMATA Japanese Soceity ได้ก่อตัง้ขึน้โดยการรวมกลุม่กนัของผู้บรหิารชาวญ่ีปุ่นท่ีด�าเนนิกจิการในนคิมอุตสาหกรรม อมตะ 
ซิตี้ ชลบุรี และ อมตะ ซิตี้ ระยอง และผู้บริหารญี่ปุ่นในพื้นที่ใกล้เคียง มีสมาชิกทั้งหมดเมื่อสิ้นปี 2560 จ�านวน 221 บริษัท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 21 บริษัท แต่ 95% ของสมาชิกเป็นบริษัทที่ด�าเนินกิจการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมตั้งแต่ปี 2558 และได้มีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมาโดยตลอด

สมาคมนีก่้อตัง้มาเพือ่วตัถปุระสงค์ในการสือ่สารข้อมลูด้านธรุกจิแก่สมาชิกสมาคม ผ่านการท�ากจิกรรมร่วมกนั เช่น การประชุม
ประจ�าเดอืน, การประชุมประจ�าปี, การจดัการแข่งขนักอล์ฟกบั หอการค้าญีปุ่่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce) 
หรือ สมาคมญี่ปุ่นในนิคมอื่นๆ เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกัน ในปี 2560 AMATA Japanese Soceity ได้
จัดการประชุมจ�านวน 17 ครั้ง และจัดการแข่งขันกอล์ฟจ�านวน 10 ครั้ง

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : AMATA City Management Group (ACMG)
AMATA City Management Group (ACMG) หรือ ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เกิดจากการ
รวมตัวของผู้บริหารในสถานประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั โดยมุ่งเน้นข้อมลูด้านการจดัการทรพัยากรมนษุย์เป็นหลกั รวมท้ังการให้ค�าปรกึษาหรอืแนวทางในการ
ประกอบกิจการโรงงานให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดกฎหมาย 

บรษัิทร่วมเป็นก�าลงัหลกัในการจดัตัง้ชมรม พร้อมท้ังขยายเครอืข่ายสมาชิกให้เพิม่ขึน้ในแต่ละปี และสนบัสนนุการเป็นเลขานกุาร
ให้ชมรมมาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนียั้งสนบัสนนุงบประมาณการจดัประชุมประจ�าเดอืน รวมมลูค่าประมาณ 35,000 บาทต่อปี 

สมาชิกในชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ คือ ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ในปี 2560 
มีสมาชิกทั้งสิ้น 120 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีจ�านวนสมาชิก 90 บริษัท มีการจัดกิจกรรมประชุมประจ�าเดือน เดือน
ละ 1 ครั้ง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริษัทสมาชิก และการสัมมนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จากวิทยากรมืออาชีพ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 80 บริษัท 
นอกจากนี้ชมรมได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมใหญ่ประจ�าปีซึ่งได้รับวุฒิบัตรภายหลังการอบรม ปีละ 1 ครั้ง 

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี  
(HR Association Of AMATA City Chonburi: HRA) 
สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี (HR Association of AMATA City Chonburi: HRA) ได้จดทะเบียนเมื่อปี 2553 
โดยพัฒนามาจากชมรมผูบ้รหิารงานบุคคลนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซ่ึงก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 2540 จากการรวมตวัของผูบ้ริหาร
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ในสถานประกอบการท่ีอยู่ในนคิมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นองค์กรในการช่วยเหลอืและประสาน
งานในการด�าเนนิกจิกรรมนกัทรพัยากรมนษุย์ เพือ่เป็นศนูย์กลางการแลกเปลีย่นความรู้ด้านวชิาการทางการบริหารทรพัยากร
มนุษย์ ภายในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการทางการ
บรหิารทรพัยากรมนษุย์ อันจะเป็นประโยชน์กบัสถานประกอบกจิการท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรอืน่รวมถงึหน่วยงาน
ของราชการในการด�าเนนิการท่ีเป็นประโยชน์กบัสมาชิกและสงัคมโดยส่วนรวม เพือ่ให้นกัทรัพยากรมนษุย์เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานของชมรมจนมาถึงสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี บริษัทร่วมเป็นก�าลังหลักใน
การจัดตั้งตั้งแต่ชมรมจนถึงสมาคม พร้อมทั้งขยายเครือข่ายสมาชิกให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และสนับสนุนการเป็นเลขานุการให้
ชมรมจนมาถึงสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมประจ�าเดือน รวมมูลค่าประมาณ 
100,000 บาทต่อปี 

กลุ่มสมาชิกในสมาคม คือ ผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ในปี 2560 มีสมาชิกทั้งสิ้น 315 
บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 40 บริษัท โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมประจ�าเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการแลก
เปลี่ยนข้อมูลของบริษัทสมาชิก และการสัมมนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จากวิทยากร
มืออาชีพ ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 150 บริษัท โดยมีจ�านวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมในปี 2560 จ�านวน 1,874 คน

การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี  
(AMATA City Chonburi Safety and Environment Group: ASEG)
ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี (AMATA City Chonburi Safety and Environment Group: ASEG) 
ได้ก่อตัง้เม่ือปี 2557 โดยมวีตัถปุระสงค์เป็นองค์กรสือ่กลาง ให้ค�าปรกึษาสนบัสนนุและประสานประโยชน์ท้ังในส่วนของสมาชิก 
นายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยราชการ และองค์กรอื่นๆ ในอันที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการจัดการกับปัญหาในด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน การด�าเนนิงานของชมรม จะมุ่งให้ทุกสถานประกอบการมีมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตามกฎหมายเป็นส�าคัญ 

บริษัทร่วมเป็นก�าลังหลักในการจัดตั้งชมรม พร้อมท้ังขยายเครือข่ายสมาชิกให้เพิ่มข้ึนในแต่ละปี และสนับสนุนการเป็น
เลขานกุารให้ชมรมมาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนียั้งสนบัสนนุงบประมาณการจดัประชุมและสมัมนา รวมมูลค่าประมาณ 30,000 
บาทต่อปี กลุม่สมาชิกในชมรม คอื ผูป้ระกอบกจิการโรงงานในนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีโดยเฉพาะด้านความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 มีสมาชิกทั้งสิ้น 210 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 35 บริษัท ชมรมมีการจัดประชุม 
ทุก 3 เดอืน เพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูของบรษัิทสมาชิก และการสมัมนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ด้านการความปลอดภยั
และสิง่แวดล้อม ในปี 2560 จดัรวมท้ังสิน้ 4 ครัง้ ซ่ึงการประชุมแต่ละครัง้จะมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 100 บรษัิท โดยมจี�านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปี 2560 จ�านวน 580 คน

การสร้างความผูกพันกับชุมชน: สภาบริหารจัดการลุ่มน�้าคลองหลวง
พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ลุ่มน�้าคลองหลวงบริเวณอ�าเภอบางปะกง ซึ่ง
เป็นเส้นทางผ่านของน�้าก่อนท่ีไหลลงสู่ทะเล ลุ่มน�้าคลองหลวงเป็นลุ่มน�้าสาขาหนึ่งของลุ่มน�้าบางปะกง ลุ่มน�้าคลองหลวงมี
พื้นที่รับน�้าฝนทั้งสิ้น 1,897 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 อ�าเภอ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ�าเภอบ้านบึง อ�าเภอพานทอง 
อ�าเภอพนัสนิคม อ�าเภอเกาะจันทร์ อ�าเภอบ่อทอง อ�าเภอเมืองชลบุรี อ�าเภอหนองใหญ่ และ 3 อ�าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้แก่ อ�าเภอบ้านโพธิ์ อ�าเภอบางปะกง อ�าเภอแปลงยาว รวม 2 จังหวัด จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 10 อ�าเภอ  
63 ท้องถิ่น 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรน�้าและการบริหารจัดการน�้า เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดน�้าท่วม
ขังในพื้นท่ีของชุมชนและนิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาค
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ประชาชน และเอกชน บริษัทจึงร่วมมือกับหน่วยราชการท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าคลองหลวง และภาคประชาสังคม ร่วม
กันจัดตั้งสภาบริหารจัดการลุ่มน�้าคลองหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการในมิติของการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
การสงวนรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท้ังหมดในลุม่น�า้หลกัและลุม่น�า้ย่อย และการบรหิารจดัการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้าทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการด�าเนนิงานเครอืข่ายไตรภาคเีพือ่การบรหิารจดัการลุม่แม่น�า้คลองหลวง ท�าให้บริษัทได้สร้างความสมัพันธ์อันดกีบัชุมชน
โดยรอบ และสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเจตนารมณ์และการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ด�าเนิน
มาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยกันดูแลรักษาสายน�้า เป็นการสร้างทีมงานเฝ้าระวังปัญหา
น�า้ต่างๆร่วมกนั เช่น น�า้เน่าเสยีและน�า้ท่วม ท่ีอาจจะเกดิจากบุคคลอ่ืน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องสาเหตุท่ีท�าให้เกิดน�้าเน่าเสียอ่ืนๆท่ีไม่ได้เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และร่วมมือกันหาหนทางแก้ปัญหา
และป้องกัน ซึ่งเวทีสภาบริหารจัดการลุ่มน�้าคลองหลวง นี้ได้กลายเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนผลักดันการท�างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

การสร้างความผูกพันกับชุมชน: คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
ระยอง จดัตัง้ข้ึนเพือ่ให้ประชาชน และหน่วยงานราชการท้องถิน่โดยรอบพ้ืนท่ีนคิมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งได้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนร่วมกนั รบัทราบปัญหาท่ีแท้จรงิ และเกดิความคล่องตวัในการบรหิารจดัการบรรเทาแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน 

โครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาจาก กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทน
ภาคราชการ และกรรมการผูแ้ทนภาคโครงการ วตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการพฒันาชุมชนโดยรอบนคิมอตุสาหกรรมท้ังของ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง คือ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ด�าเนินการร่วมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ ปัญหาเรื่องร้องเรียน ผลกระทบจากกิจกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณภายในและ
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง และ
สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

ในปี 2560 คณะกรรมการพฒันาชมุชนโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีประกอบด้วยกรรมการผูแ้ทนภาคประชาชน 
กรรมการผู้แทนภาคราชการ และกรรมการผู้แทนภาคโครงการ ทั้งสิ้น 97 คน และ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ประกอบด้วยกรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ และกรรมการผู้แทน
ภาคโครงการ ทั้งสิ้น 29 คน ในปี 2560 คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของทั้งสองนิคมอุตสาหกรรม
ได้มีการประชุม 1 ครั้ง 
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การสร้างความผูกพันกับชุมชน: Eco-Green Network 
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมนีโยบายท่ีจะยกระดบัและพฒันาอุตสาหกรรมสูก่ารเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ โดย
การสร้างสมดุลใน 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ จึงได้มีการจัด
ตั้งคณะท�างานโครงการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายการด�าเนินงานด้าน CSR+ECO+Environment & Safety +CG หรือ 
Eco-Green Network ขึ้นทั้งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และอมตะ ซิตี้ ระยอง 

คณะท�างานประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัท ตัวแทนจากผู้ประกอบการ ตัวแทนจากชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานราชการท้อง
ถิน่ โรงพยาบาล และโรงเรยีน วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้คณะท�างานโครงการฯ คอื เพือ่จดัท�าแผน โครงการ และงบประมาณ
ในการด�าเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และอมตะ ซิตี้ ระยอง สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อ
ประสานงานกบัทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง เพือ่บูรณาการความร่วมมือ เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรม
มุง่สูก่ารเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ และเพือ่เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ผลการด�าเนนิงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศของ
นิคมอุตสาหกรรมต่อสาธารณชน 

คณะท�างานชุดนี้ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ชลบุรี และอมตะ ซิตี้ ระยอง ได้จัดตั้งข้ึนในปี 2560 และมีการประชุม
กรรมการ 2 ครั้ง 

 

การสร้างความผูกพันผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
บริษัทเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม
การบรหิารจดัการนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีกจิกรรมช่วยเผยแพร่ข้อมูลการบรหิารจดัการและดแูลนคิมอุตสาหกรรม 
ซ่ึงจะท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจถึงเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทและการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทท่ี
ค�านงึถงึการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมควบคูไ่ปกบัการดแูลสิง่แวดล้อมและชุมชน ในปี 2560 บริษัทได้ต้อนรับคณะท่ีมาเย่ียม
ชมกิจการ จ�านวน 64 คณะ รวมทั้งสิ้น 2,614 คน 
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การพัฒนาชุมชนและสังคม

การพัฒนาชุมชน
การเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมย่อมน�ามาซึ่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม บริษัทจึงมีความ
มุ่งม่ันท่ีจะลดผลกระทบเชิงลบและสร้างโอกาสให้แก่ประชากรในชมุชนและผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ในสงัคม บรษัิทได้พฒันาโครงการ
เมืองอัจฉรยิะอมตะ โดยเริม่ต้นท่ีนคิมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีเป็นโครงการน�าร่อง ซ่ึงประกอบด้วยโครงการย่อยท่ีมเีป้า
หมายในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีใน
ทุกช่วงอายุ สัมพันธ์กับเป้าหมายท่ี 3 ของสหประชาชาติ (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) 
และ พัฒนาให้เมืองแห่งนี้มีความปลอดภัยอย่างทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สัมพันธ์เป้าหมายที่ 
11 ของสหประชาชาติ (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)

โครงการการเดินทางอัจฉริยะ (Smart Mobility)
ปัญหาการจราจรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นประเด็นส�าคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
และได้รับผลกระทบมาก ท�าให้บริษัทได้พัฒนาแนวคิดการเดินทางอัจฉริยะ (Smart Mobility) เพื่อแก้ปัญหาการจราจรอย่าง
ย่ังยืนผ่านระบบควบคมุท่ีศนูย์บัญชาการในเมอืงและระบบการบรหิารจดัการท่ีมกีารเชือ่มโยงข้อมูลกนัอย่างมีประสทิธภิาพ ใน
ปี 2560 บริษัทได้มีการด�าเนินงานตามรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้พัฒนา Smart Traffic Application เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งในรูปแบบ Mobile Application รองรับระบบ Android 
และ IOS และ Web Application เพื่อให้คนที่อยู่ในเมืองสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง การน�าทางไปยังสถาน
ที่ต่างๆ ภายในเมือง และสามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่พบเจอได้ทันที

2. บริษัทจัดให้มีระบบจัดการการจราจร (Traffic Management) โดย CCTV และมีแผนในการติดตั้ง sensor network 
เพื่อเก็บข้อมูลและแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนภายในเมืองอัจฉริยะอมตะ ทั้งช่วงการจราจรหนาแน่น และในช่วง
ที่การจราจรปกติ รวมไปถึงการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ โดยกล้อง CCTV ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรืออาชญากรรม ด้วยระบบ Image Recognition 

3. บรษัิทสนบัสนนุให้เกดิ Ecosystem ของอตุสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในการเตรยีมพืน้ท่ีรองรบัผูป้ระกอบการในการ
เข้ามาตัง้โรงงานอุตสาหกรรมในการผลติรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ปัจจบัุนบริษัทผูผ้ลติท่ีมีโรงงานตัง้อยู่ในนคิม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีก�าลงัอยู่ในช่วงทดสอบการผลติรถยนต์ไฟฟ้า และคาดว่าจะสามารถผลติขายได้ภายใน
ปี 2561

4. บริษัทได้มีการวางแผนจัดเตรียมโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในเมือง 

5. บริษัทพร้อมสนับสนุนการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ (Test bed) เช่น การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการทดสอบรถยนต์ไร้คน
ขับ (Autonomous Vehicle)
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คณะกรรมการจัดการจราจร หรือ (คจร.)
ในการด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมในเรื่องการจราจรนั้น บริษัทได้ก่อตั้งคณะกรรมการจัดการจราจร อมตะซิตี้ ชลบุรี 
และคณะกรรมการจัดการจราจร อมตะซิตี้ ระยอง หรือ คจร. ขึ้นเมื่อปี 2557 โดยบริษัทได้รวบรวมประเด็นปัญหาหรือข้อร้อง
เรยีนด้านการจราจรจากชุมชนและผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรม และเชิญผู้มีส่วนได้เสยีและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้อง 
ผูท้รงคุณวุฒ ิและคณะท�างานควบคมุการจราจรภายนอกนคิมอุตสาหกรรม มาหารอืร่วมกนั เพือ่หาวธิกีารแก้ไขปรบัปรงุระบบ
การจราจรร่วมกันในเชิงนโยบายเพื่อท�าให้การจราจรภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างสัมพันธ์กันและลดผล 
กระทบต่อกันให้มากท่ีสุด บริษัทได้สนับสนุนท้ังก�าลังคนและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการท�างานของคณะกรรมการจัดการ
จราจรของทั้งสองนิคมอุตสาหกรรม เป็นเงินประมาณ 180,000 บาทต่อปี 

คณะกรรมการชุดนี้มีก�าหนดจัดการประชุมทุก 2 เดือน ในปี 2560 มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ตัวอย่างผลการท�างานของ
คณะกรรมการจัดการจราจรเชิงนโยบายในปี 2560 ที่น�ามาสู่การปรับปรุงจริงในพื้นที่ ได้แก่

1. การขยายถนนภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การปรับรูปแบบการใช้วงเวียน การเพิ่มป้ายสัญญาณจราจร สัญญาณ
ไฟจราจร เป็นต้น 

2. การเชื่อมทางสาธารณะในการระบายรถออกจากนิคมอุตสาหกรรมเพื่อลดความแออัดและการเกิดอุบัติเหตุ 

3. การเพ่ิมการกวดขนัวนิยัจราจรของพนกังานโรงงานภายในนคิมอุตสาหกรรมร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจากสถานตี�ารวจ
ในพื้นที่ด้วยการมาจัดตั้งด่านภายนอกร่วมกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

4. การผลกัดนัการขยายถนนสขุมุวทิ-พานทอง 3466 ถนนบ้านไร่-ปุ่นเท่าม้า 3127 จาก 2 เลน เป็น 4 เลน เพือ่ลดปัญหา
จราจรติดขัด

5. การประสานงานกับทางรถไฟเพื่อขยายเขตทางจราจรจาก 2 เลน เป็น 4 เลน เพ่ือแก้ปัญหาถนนคอขวดในนิคม
อุตสาหกรรม 

โครงการชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)
การเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในเมืองด้วยการพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Development) แบบ Mixed-use ใน
สไตล์ญ่ีปุ่น ด้วยเทคโนโลย ีSmart Building ท้ังด้านการบริหารจดัการพลงังาน (BEMS) และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในอาคาร โดยรายละเอียดของโครงการประกอบด้วย 

1. โครงการท่ีอยู่อาศยั บรษัิทร่วมทุนกบับรษัิทผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์จากประเทศญ่ีปุ่น พฒันาและด�าเนนิธรุกจิโรงแรม
และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รองรับคนท�างานทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ

2. พื้นที่พาณิชยกรรม เช่น Community mall, ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป็น
พื้นที่สังสรรค์ และสันทนาการของคนท�างานในเมือง 

3. พื้นที่รองรับการเข้ามาจัดตั้งส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter: IHQ)

4. พื้นที่ส�าหรับศูนย์ประชุมและจัดงานนิทรรศการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ หรือเรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry)

ในปี 2560 บรษัิทได้ด�าเนนิโครงการกบัผูร่้วมลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่น และได้มีการส�ารวจความต้องการของตลาดพบว่า บริษัท
ชั้นน�ากว่า 150 บริษัท ให้ความสนใจในโครงการนี้
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เพือ่เป็นการต่อยอดในเรือ่งชุมชนอัจฉรยิะ บรษัิทได้ร่วมมือกบัเมืองโยโกฮาม่า น�าโดยกลุม่ Yokohama Urban Solution Alliance 
(YUSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น มาร่วมวางผังเมืองและแผนกลยุทธ์โดยใช้รูปแบบการพัฒนา
เมือง Minato Mirai ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาย่านธุรกิจใหม่จากพื้นที่เดิมที่เคยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของเมืองโยโกฮาม่าใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยทาง YUSA จะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมด�าเนินการวางผังเมืองในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 และเชิญชวน
กลุม่เป้าหมายของบรษัิทเป็นบรษัิทช้ันน�าของญ่ีปุน่ท่ีมีเทคโนโลยีข้ันสงูและอยู่ในกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC ท่ีสนใจ
มาร่วมลงทุนและตั้งส�านักงานในพื้นที่ดังกล่าว

การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
จากความต้องการใช้งานโทรศพัท์ และอินเตอร์เนต็ท่ีมเีพิม่มากข้ึนตามการเจรญิเตบิโตของนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุรี 
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ในปี 2560 บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ สายโทรศัพท์แบบ copper มาใช้ระบบ 
fiber optic หรือระบบ IP Phone แทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น มีความเสถียรมากขึ้น ชัดเจน รวดเร็ว และ
ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นท่ีมากกว่าระบบเดิม ท�าให้ลูกค้าในพ้ืนท่ีของท้ังสองนิคมอุตสาหกรรมสามารถใช้งาน
โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และเสถียร โดยลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้ระบบ fiber optic มีความพึงพอใจถึง 85% 
ของลูกค้าทั้งหมด 

การพัฒนาการศึกษา
บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากความต้องการบคุลากรทีม่ีความรู้ความสามารถและแรงงานที่มี
ทักษะเพิม่มากข้ึนตามการพฒันาของเทคโนโลยีในกระบวนการผลติ บริษัทจงึได้พฒันาและด�าเนนิโครงการด้านการศกึษาต่างๆ 
เพ่ือช่วยยกระดบัขดีความสามารถของบุคลากรและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย โดยเปิดโอกาสให้ทุก
คนได้เข้าถงึการศกึษาท่ีมีคณุภาพอย่างท่ัวถงึและส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างไม่หยดุนิง่ สมัพนัธ์กบัเป้าหมายท่ี 4 ของสหประชาชาติ 
(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) 

โครงการการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education)
แนวคิดการศึกษาอัจฉรยิะ (Smart Education) ของอมตะ คอืการพฒันาการศกึษาทุกระดบัช้ันเพือ่ก่อให้เกดิการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ในเมอืงอัจฉรยิะอมตะ สนบัสนนุการพฒันาบุคลากรรองรับตลาดงานใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยการจดัตัง้สถาน
ศกึษาท้ังสายอาชีพ และสายสามญัตัง้แต่ในระดบัอนบุาลจนถงึระดบัมหาวทิยาลยั ใช้หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล
จากนานาชาติ



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2560

64 

ในปี 2559 อมตะได้ร่วมลงทุนกบับรษัิท Kinderworld Education Group จากประเทศสงิคโปร์จดัตัง้บรษัิท AMATA Kinderworld 
Education Group เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนอนุบาลที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี สู่ระดับมาตรฐาน
สากล โดยในปี 2560 ได้เริม่ปรบัใช้หลกัสตูรและต�าราเรยีนจากประเทศสงิคโปร์กบัวชิาในกลุม่ คณติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากจุดประสงค์หนึ่งของการพัฒนาโรงเรียนคือการช่วยเหลือบุคลากรที่ท�างานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ทาง
บริษัทร่วมทุนจึงมีนโยบายสนับสนุนค่าเล่าเรียนของบุตรหลานบุคลากร โดยการคงค่าเล่าเรียนใน 3 ปีแรกของการด�าเนินงาน
ให้เทียบเท่ากับค่าเล่าเรียนในหลักสูตรไทย

  

 

ในปี 2560 บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University) เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และจัดตั้ง satellite campus รองรับพื้นที่ 
EEC และภูมิภาค ASEAN ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย

บรษัิทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกบัสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง และส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล (DEPA) ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแก่บุคลากรในโรงงาน โดยท�าการส�ารวจความต้องการ
จากผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ถงึความต้องการของหลกัสตูร เพือ่พฒันาหลกัสตูรได้ตรงความต้องการของตลาด 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในโรงงาน 

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 
“Handicap Service Center” ที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์พัฒนาส�าหรับคนพิการและคนสูงอายุในนิคมอุตสาหกรรมของ
อมตะ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มนี้ได้มีการพัฒนาทักษะ มีโอกาสในสังคมอันน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
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ศูนย์เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน 
บริษทัมคีวามตั้งใจที่จะเปิดเผยและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและการพัฒนาชุมชนและ
สงัคม ตลอดจนการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมในรปูแบบต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน จงึได้เปิดโอกาสให้กบับุคคลภายนอก
จากชุมชนโดยรอบ ผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคการ
ศกึษา และกลุม่ผูป้ระกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรมของอมตะ ให้เข้ามาศกึษาดงูานการบริหารจดัการนคิมอุตสาหกรรมอมตะ 
โดยเฉพาะท่ีนคิมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีเนือ่งจากเป็นนคิมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีความสามารถในการบริหารจดัการ
เทียบเท่าเมืองแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้ภายในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น การจัดการน�้า การจัดการขยะ 

ในปี 2560 ทีผ่่านมาบรษิทัได้ต้อนรบัคณะผูม้าเยีย่มชม จ�านวน 68 คณะ จ�านวนทัง้สิ้น 2,806 คน แบ่งออกเป็น ภาคการศกึษา
และสถาบันวิชาการจ�านวน 1,394 คน หน่วยงานราชการ จ�านวน 1,240 คน และบริษัทกับบุคคลทั่วไปจ�านวน 172 คน ทั้งนี้
จ�านวนคณะที่มาจากต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ ประเทศจีน รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามล�าดับ
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ศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
น�า้เป็นวตัถดุบิส�าคญัส�าหรบัทุกอตุสาหกรรมและชุมชน บรษัิทจงึส่งเสรมิให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ตระหนกัรูถ้งึการบรหิารจดัการ
น�้าอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความส�าคัญกับพลังแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ 17 ของสหประชาชาติ 
(Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development) 

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เปิดให้ชุมชนโดยรอบ
และบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน�้าของนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และปลูกฝังจิตส�านึกและความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าให้แก่ผู้เยี่ยมชม เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ ชุมชน โรงเรียน และโรงงานอุตสาหกรรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองของบริษัท 

นบัตัง้แต่ท่ีเปิดด�าเนนิการศนูย์เรยีนรูด้้านการบรหิารจดัการน�า้ภายในนคิมอตุสาหกรรมอมตะ ซติี ้ชลบุร ีมาตัง้แต่ปี 2552 ศนูย์
แห่งนี้รองรับการเยี่ยมชมของคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน�้ามาแล้วทั้งสิ้น 256 คณะ รวมจ�านวนผู้ที่เคยมาเยี่ยม
ชมศูนย์บริหารจัดการน�้าทั้งสิ้น 9,003 คน

ในปี 2560 บริษัทมีผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ทั้งสิ้น 326 คน 
แบ่งออกเป็น สถาบันการศึกษาจ�านวน 5 คณะ หน่วยราชการและท้องถิ่นจ�านวน 5 คณะ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
จ�านวน 2 คณะ รวมทั้งสิ้น 12 คณะ 

ประเภทของผู�ที่มาเยี่ยมชมศูนย�เร�ยนการจัดการน้ำในป� 2560
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การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน
บรษัิทเลง็เห็นถงึความส�าคญัของการศกึษาซ่ึงเป็นรากฐานส�าคญัในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะเยาวชน ซ่ึงเป็นอนาคตของ
ชาต ิบรษัิทจงึให้ความส�าคญักบัการพฒันาเยาวชนโดยการให้ทุนการศกึษาเพือ่เป็นการส่งเสริมและสนบัสนนุโอกาสทางศกึษา
แก่เยาวชน โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. ทุนการศึกษาส�าหรับบุตรพนักงานของบริษัท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานในระดับชั้น ประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ถงึระดบัปรญิญาตร ีเพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจแก่พนกังาน โดยบริษัทสนบัสนนุทุนการศกึษาให้แก่บุตรธดิาของพนกังาน
ที่มีผลการเรียนดีจ�านวนไม่เกิน 2 คน ซึ่งเยาวชนที่ได้รับทุนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 
3.50 หรือเทียบเท่า ในปี 2560 นี้บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานรวมจ�านวน 11 คน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 124,100 บาท

2. ทุนส�าหรบัเยาวชนในโรงเรยีนรอบพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง เยาวชนท่ีได้รบัทุนการศกึษาจะเป็นผูท่ี้ถกู
คัดเลือกมาตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษามาตามความเหมาะสม ซึ่ง
บริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป วัตถุประสงค์ของการให้ทุนนี้ เพื่อให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสมีอนาคตทางการศึกษาที่
ดีขึ้น สามารถศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

ในปี 2560 บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นทีข่องนิคมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จ�านวนทั้งสิ้น 5 แห่ง เป็นเงิน 210,000 บาท 
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ลูกค้า และชุมชนเป็นหลัก จึงได้ด�าเนินการโครงการต่างๆ เพื่อ
ลดความเสี่ยงท่ีอาจน�าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย และการวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือกับ
อุบัติภัยและภาวะฉุกเฉินทุกประเภท 

ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและโรงเรียนสอนการดับเพลิงส�าหรับอุตสาหกรรม
บรษัิทให้ความส�าคญัในการสร้างความม่ันใจและดแูลความปลอดภยัในการท�างานของสถานประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม
อมตะ ซิตี ้ชลบุร ีจงึได้จดัตัง้ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Center) จ�านวน 2 แห่ง ด�าเนนิการโดยบุคลากร
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพ่ือให้บริการและอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านเบอร์โทรศพัท์สายตรงของศนูย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

บรษัิทได้จดัตัง้โรงเรยีนสอนการดบัเพลงิส�าหรบัอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลงิข้ันต้น ฝึกซ้อมดบัเพลงิ และ
ฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ เพ่ือให้บรกิารฝึกอบรมท้ังด้านทฤษฎแีละปฏบัิต ิด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมท่ีดี
ในการท�างาน ตลอดจนการป้องกนัและระงบัอัคคีภยัในสถานประกอบการ ให้แก่ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะ 
ซิตี ้ชลบุร ีโดยมุ่งเน้นให้สถานประกอบการในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุรี เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความปลอดภยั มีอาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด และพนกังานท่ีท�างานในสถานประกอบการสามารถปฏบัิตตินได้
ถกูต้องในกรณท่ีีเกดิอัคคีภยัข้ึนในสถานประกอบการ 

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทยังได้ด�าเนินการจัดซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลภายในพื้นที่
นคิมอุตสาหกรรมอกีด้วย โดยในการจดักจิกรรมดงักล่าว มีผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมอมตะและหน่วยงานท้องถิน่เข้า
ร่วมจ�านวนมาก 

 

งานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ข้ึนเป็นครั้งท่ี 1 ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมด้านความปลอดภยัให้กบัสถานประกอบการในนคิมให้ตระหนกั
และตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยตามนโยบายของภาครัฐ และ เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

การฝึกซ้อมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ อันได้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย พนักงานตลอดจนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง มีตัวแทนผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัย พนักงาน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1,000 คน และมีการจัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ฉุกเฉิน
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ประจ�าปีข้ึนภายในงานอีกด้วย ผลลพัธ์จากการจดักจิกรรมดงักล่าวท�าให้เกดิความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผนตอบโต้เหตฉุุกเฉิน
ของบุคลากรด้านความปลอดภยัในสถานประกอบการ ท้ังในระดบัผูบ้รหิาร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั พนกังาน ตลอดจนหน่วย
งานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และสร้างความ
มั่นใจในการบริหารจัดการ การป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล 

นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นการสร้างความช�านาญในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม และสร้างสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยได้ต่อไป

 

โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
นอกจากให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรดับเพลิงข้ันต้นและหลักสูตรอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆแล้ว ด้วยความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรของบรษัิท บรษัิทจงึได้ร่วมมือกบับรษัิท สยามเดน็โซ่ แมนแูฟคเจอริง่ จ�ากดั และบรษัิท สยาม เคียว
ซัน เด็นโซ่ จ�ากัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และโรงเรียนวัด
บ้านเก่า จังหวัดชลบุรี ในการช่วยยกระดับโรงเรียนวัดบ้านเก่าให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” และ
ผลส�าเร็จจากการด�าเนินโครงการท�าให้โรงเรียนบ้านเก่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปี2560 จาก
กองความปลอดภัย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และบุคลากรและนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดับ
เพลิงขั้นต้นและรู้จักการอพยพหนีไฟ สามารถน�าไปใช้ได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
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กิจกรรมเพื่อสังคม
นอกเหนอืจากธรุกจิต่างๆท่ีบรษัิทได้พฒันาเพือ่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสยีแล้ว บรษัิทยงัได้
จดัสิง่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชากรในนคิมอตุสาหกรรมอมตะและชุมชนใกล้เคยีง เพือ่ให้ประชากรสามารถเข้าถงึบริการ
ต่างๆ ได้โดยง่าย ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการ
พฒันาคณุภาพชีวติของประชากรให้มีสขุภาพท่ีดข้ึีน และกระชับความสมัพันธ์อันดีในหมู่ผู้มีส่วนได้เสยี อันจะน�ามาซ่ึงการสร้าง
ประชาคมที่ดีและร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีประชากรในพื้นที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติมาท�างาน
หลายแสนคนต่อวัน บริษัทจึงมุ่งหวังที่จะลดความยุ่งยากและสร้างความพึงพอใจในการบริการให้แก่กลุ่มของพนักงานคนไทย
และคนต่างชาติในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการ เพือ่ยืน่ขอใบอนญุาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการ ท้ังยงัเป็นการช่วยลดข้ัน
ตอน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกค้าท่ีจะขอรับบริการ ณ หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ศูนย์บริการท่ี
ด�าเนินการในปี 2560 มีดังนี้

• ศูนย์บริการการขอวีซ่าและใบอนุญาตท�างานส�าหรับชาวต่างชาติ

การขอวีซ่าและใบอนุญาตท�างานของชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี 
ผ่านศนูย์ให้บรกิารวซ่ีาและต่อใบอนญุาตท�างานส�าหรับพนกังานต่างชาตเิคลือ่นท่ี สามารถรองรับการให้บริการพนกังาน
ต่างชาติได้ประมาณ 600 คนต่อปี และใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงในการด�าเนินการจากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 
ศูนย์ให้บริการวีซ่าและต่อใบอนุญาตท�างานส�าหรับพนักงานต่างชาติเคลื่อนท่ีแห่งนี้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า
ประมาณ 85% ของจ�านวนผู้มาใช้บริการ

• ศูนย์บริการส่วนหน้าอ�าเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 

ศูนย์บริการส่วนหน้าอ�าเภอเมืองชลบุรีที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี มีหน่วยงานราชการมาร่วมเปิด
ให้บรกิารแล้ว 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) ท่ีท�าการปกครอง จ.ชลบุรี 2) หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน จ.ชลบุรี 
3) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย 4) เทศบาลต�าบลคลองต�าหรุ 5) เทศบาลต�าบลหนอง
ไม้แดง 6) เทศบาลต�าบลดอนหัวฬ่อ 7) เทศบาลต�าบลนาป่า โดยมี 56 งานบริการ เช่น ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน 
คัดใบรับรองเอกสารต่างๆ เช่น ทะเบียนบ้าน ภาพบัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียน
การหย่า ทะเบียนการเกดิ ประกนัสงัคม แจ้งเกดิ แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส แจ้งย้ายเข้าย้ายออกทะเบียนบ้าน บรจิาค
โลหิต เป็นต้น 
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ศูนย์บริการส่วนหน้าอ�าเภอเมืองชลบุรีแห่งนี้เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างภาค
เอกชน และภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านงานทะเบียน และบัตรต่างๆ อย่างครบวงจร (One Stop Service) และ
เพิม่ช่องทางการให้บรกิารของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของจงัหวดัชลบุร ีโดยเฉพาะบรเิวณใกล้เคยีงกบันคิมอุตสาหกรรม
อมตะ ซิตี ้ชลบุร ีท่ีมปีระชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นท้ังประชากรตามทะเบียนบ้านและประชากรแฝง รวมกว่า 500,000 
คน ท�าให้ลดปัญหาความล่าช้า ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพิ่มความพึงพอใจ และความสะดวก
สบาย 

มหกรรมนัดพบแรงงาน
บรษัิทได้ร่วมกบัส�านกังานจดัหางาน กระทรวงแรงงาน และ จงัหวัดชลบุร ีจดักจิกรรมนดัพบแรงงานท่ีนคิมอตุสาหกรรมอมตะ 
เพื่อเป็นสื่อกลางให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการ และผู้ต้องการหางานท�า ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ได้มีโอกาสพบและพิจารณาคัด
เลือกกันโดยตรง ผู้ที่ว่างงานรวมทั้งนักศึกษาที่จบใหม่ ได้สมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง ไม่จ�าเป็นต้องผ่านบริษัทฯ
จดัหางาน สนบัสนนุให้โรงงานซ่ึงเป็นลกูค้าของบรษัิทสามารถจดัหาแรงงานได้เพยีงพอต่อการด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึการสนบัสนนุ
และสร้างโอกาสให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานท�า สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้ มหกรรมนัดพบแรงงานยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้สมัครงาน เพิ่ม
โอกาสให้ผูส้มัครงานได้เลอืกต�าแหน่งงานท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถและความถนดัของตนเอง และได้สมคัรงานกบันายจ้าง/
สถานประกอบการได้จ�านวนมากในคราวเดียวกัน และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานบาง
ประเภทกิจการ 

ในปี 2560 มีนายจ้าง/สถานประกอบการจ�านวน 1,351 แห่ง และผู้สมัครงาน 7,500 คน ร่วมมหกรรมนัดพบแรงงาน คิดเป็น
มูลค่าการจ้างงาน 75 ล้านบาท
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ผู�สมัครงาน ประมาณมูลค�าการจ�างงานในมหกรรมนัดพบแรงงาน
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คาราวานอมตะสร้างรอยยิ้ม
บรษัิทมุ่งเน้นให้ชุมชนมีการเจรญิเตบิโตควบคูไ่ปด้วยกนักบับรษัิท มคีวามเกือ้กลูกนัและกนัเพือ่ดแูลรกัษาความสมัพนัธ์ท่ีดต่ีอ
กนั บรษัิทค�านงึถงึความเป็นอยู่ของชมุชนโดยรอบนคิมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบางชุมชนอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลและผู้ท่ีไม่สะดวก
ในการเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

บริษัทจึงได้จัดโครงการคาราวานสร้างรอยย้ิม เคลื่อนขบวนส่งมอบความสุขให้กับชุมชน เน้นการให้บริการแก่ชุมชนท่ีอยู่ใน
ภาวะยากล�าบาก ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก ผู้ด้อยโอกาส สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ 

บรษัิทมคีวามมุง่หวงัท่ีจะช่วยลดภาระรายจ่ายข้ันพืน้ฐานให้แก่ชุมชน และเข้าไปมส่ีวนร่วมในการดแูลความเป็นอยูชุ่มชนเปรยีบ
เสมือนญาติมิตรในครอบครัว ภายในโครงการได้จัดให้มีหน่วยบริการข้ันพื้นฐาน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องรถ
จักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการทันตกรรม แจกพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น�้า อบรมส่งเสริม
อาชีพ และการประกอบอาหารแจกให้กับผู้มาร่วมงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างทุก
ภาคส่วน ท้ังเครอืข่ายต่างๆ ภาครฐั ส่วนท้องถิน่ ตลอดจนภาคเอกชน สถานประกอบการในนคิมอตุสาหกรรม ประชาชนท่ัวไป 
และพนักงานในเครืออมตะ

ในปี 2560 บริษทัได้จัดกิจกรรม “คาราวานอมตะสร้างรอยยิม้” ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตัดผมและซุ้มอาหารแก่ประชาชน 
โดยได้ประสานงานกบัองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ในพืน้ท่ีนัน้ จ�านวน 8 ครัง้ใน 8 ต�าบลท่ีอยู่ในรศัมีใกล้กบัพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรม
ของอมตะ ได้แก่ ต�าบลพานทอง ต�าบลคลองต�าหรุ ต�าบลหน้าประดู่ ต�าบลเกาะลอยบางหัก ต�าบลมาบโป่ง ต�าบลหนองต�าลึง 

ต�าบลโคกขี้หนอน และต�าบลบางนาง 
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โครงการกีฬาเพื่อชุมชนและสังคม

กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ

โครงการกฬีาเพือ่มิตรภาพอมตะ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบรษัิทในกลุม่อมตะ และ ผูป้ระกอบการภายในนคิมอุตสาหกรรม
อมตะ ได้ถูกจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม ในปี 2560 นี้นับเป็นครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม
สร้างความสามัคคี ความมีน�้าใจนักกีฬา เสริมสร้างพลานามัยท่ีดี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ห่างไกลจาก 
ยาเสพตดิ แก่ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีท�างานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ ในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ และสร้างความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างอมตะและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง และท�าการแข่งขันเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น 

ในปี 2560 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาออกเป็น 8 ประเภท มีทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้ง
สิน้ 349 ทีม และนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ระยอง แบ่งประเภทการแข่งขันกฬีาออกเป็น 5 ประเภท มีทีมนกักฬีาเข้าแข่งขัน

ทั้งสิ้น 165 ทีม
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อมตะมินิมาราธอน

ในปี 2560 นี้ เป็นครั้งที่ 9 ของการจัดงานอมตะมินิมาราธอน ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมมือ
กบัผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิน่ในพืน้ท่ีใกล้เคยีง จดังานนีข้ึ้น โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะส่งเสรมิการออก
ก�าลงักายโดยการเดนิและวิง่ให้แก่สมาชกิในนคิมฯ และชุมชนบรเิวณใกล้เคยีง เพือ่ให้มีสขุภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ด้วยการออก
ก�าลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอมตะ  
ผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีและนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ระยอง และชุมชนพืน้ท่ีข้างเคยีงกบันคิม
อุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง และรับทราบถึงนโยบายของอมตะว่า บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการออกก�าลังกายให้เป็นไปอย่าง
กว้างขวาง สม�่าเสมอ และต่อเนื่อง 

ในปี 2560 กิจกรรมอมตะมินิมาราธอนมีพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วม
มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้น 1.97 เท่าของปี 2559 และกลุ่มที่เข้าร่วมหลักสูงที่สุด คือ พนักงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รองลงมา
เป็นประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมอมตะมินิมาราธอนได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน 
10.5 กม. และ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 4.8 กม. 

รางวัลและของที่ระลึก

1. ถ้วยรางวัลส�าหรับผู้ชนะการแข่งขัน 10.5 กม. ล�าดับที่ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ

2. ถ้วยรางวัลส�าหรับชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาก อันดับ 1 - 5

3. ถ้วยรางวัลส�าหรับโรงงานในนิคมฯ ที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาก อันดับ 1 - 5

4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านได้รับเสื้อและเหรียญเป็นที่ระลึก
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กีฬาอมตะจูเนียร์ลีค

กีฬาอมตะจูเนียร์ลีคเป็นโครงการที่บริษัทเชิญชวนโรงเรียนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ซิตี ้ระยอง เข้าร่วมแข่งขนักฬีา เพือ่สนบัสนนุให้เยาวชนได้ออกก�าลงักาย และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 
2 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาตอนปลาย และ มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้ก�าหนดให้มีกีฬาที่ท�าการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท
กีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อชาย และ เปตองชาย/หญิง โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาอมตะจูเนียร์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 133 ทีม และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จ�านวน 
119 ทีม
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โครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

เนื่องด้วยบุคลากรในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะและประชาชนในชุมชนโดยรอบมีจ�านวนรวมกันกว่า 500,000 คน จึงเป็น
โอกาสอนัดีในการร่วมกนับรจิาคโลหิตเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ บรษัิทได้ด�าเนนิการโครงการบรจิาคโลหิต ช่วยชีวติ
เพ่ือนมนุษย์ ร่วมกับ ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง และ
สภากาชาดไทยของจังหวัดชลบุรี และระยอง เพื่อรณรงค์และเชิญชวนพนักงานบริษัทในเครืออมตะ และพนักงานของ 
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะให้มาร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประจ�า เพื่อส�ารองใช้ในคลังเลือดของโรงพยาบาล
และสภากาชาดไทย 

กิจกรรมบริจาคโลหิตที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรีนั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกไตรมาส เริ่มตั้งแต่ปี 2557 
จนปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ 300-400 คน นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัดสรรพื้นที่
ส่วนหนึ่งในการจัดตั้งศูนย์บริจาคโลหิตอมตะ ซิตี้ ชลบุรีให้กับทางภาคบริการโลหิตที่ 3 สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี เพื่อใช้เป็น
สถานที่ให้บริการส�าหรับผู้ที่สนใจทั่วไปในการบริจาคโลหิต โดยเปิดให้บริการ ในวันจันทร์ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่
เวลา 09.00-14.00 น. ยอดรวมโลหิตที่บริจาคที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ในปี 2560 จ�านวนทั้งสิ้น 2,342,850 ซีซี 
เพิ่มขึ้น 4.44 % เมื่อเทียบกับปี 2559

ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง นั้น ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในปี 2560 จ�านวน 3 ครั้ง โดยสถาน
ประกอบการในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ระยอง สนบัสนนุสถานท่ีในการจดักจิกรรม ยอดรวมปรมิาณโลหิตท่ีบรจิาค ท่ีนคิม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ในปี 2560 จ�านวนทั้งสิ้น 228,300 ซีซี เพิ่มขึ้น 32.04% เมื่อเทียบกับปี 2559

• ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จ�ากัด ได้โลหิตจ�านวน 95,000 ซีซี 

• ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท โยโกฮาม่าไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ได้โลหิตจ�านวน 65,000 ซีซี 

• ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลรีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้โลหิตจ�านวน 68,300 
ซีซี 
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2,342,850 

ปร�มาณโลหิตท่ีได�รับการบร�จาค ป� 2559-2560
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โครงการมอบความรู้ผ่านหนังสือ โดยมูลนิธิอมตะ
มูลนธิอิมตะก่อตัง้ข้ึนเมือ่ปี พ.ศ.2539 โดย นายวกิรม กรมดษิฐ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของบรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากดั 
(มหาชน) ภายใต้แนวคดิเพือ่การตอบแทนสงัคม โดยการสนบัสนนุและสร้างสรรค์การศกึษาให้กบัเยาวชนของชาต ิการจดัการ
เรื่องสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มูลนิธิอมตะด�าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน
จากทุนทรัพย์ส่วนตัวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ 

ในบทบาทของประธานมูลนิธิอมตะ นายวิกรม กรมดิษฐ์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวและการท�างาน ตลอดจนแนว
ความคิดและแนวทางการด�ารงชีวิต ผ่านทางการเขียนหนังสือ การจัดรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เป็นประโยชน์
แก่สังคม และสร้างพื้นฐานทางความรู้และความคิดท่ีดีให้แก่เยาวชนในชาติ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กว่า 15 ปีที่ผ่านมาในบทบาทของนักเขียนจนถึงปัจจุบัน คุณวิกรมมีผลงานหนังสือ 21 เล่มและ
ได้แปลไปเป็นภาษาต่างประเทศ 8 ภาษา และจ�าหน่ายไปแล้วกว่า 8 ล้านเล่ม

ในปี 2560 มูลนธิอิมตะได้ส่งมอบหนงัสอืให้แก่ชมุชนท้องถิน่ สถาบันการศกึษาและโรงเรียน อาทิ โรงเรียนรอบนคิมอตุสาหกรรม
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี และโรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆ และใน
กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ�านวนรวมทั้งสิ้น 289,720 เล่ม คิดเป็นมูลค่าของหนังสือทั้งหมด 6,045,000 
บาท ดังนี้

หนังสือท่ีส�งมอบให�กับหน�วยงานต�างๆ  ในป� 2560
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การบริหารทรัพยากรบุคคล

บรษัิทตระหนกัดว่ีาทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลกัของการด�าเนนิธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็และเป็นก�าลงัส�าคญัท่ีจะขับเคลือ่น
ธุรกิจของบริษัทให้ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ เอาใจใส่ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดีเพื่อความปลอดภัยและความสุขในการท�างานของ
พนักงาน สร้างความสมดุลระหว่างการท�างานและชีวิตส่วนตัว พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานทุกคน และ
พัฒนาศักยภาพในการท�างานของพนักงานตามสายอาชีพให้รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต เพื่อประโยชน์ของ
พนักงานและบริษัทในระยะยาว

การบริหารพนักงาน

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
บริษัทให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะมาร่วมงานกับบริษัท บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการสรรหาและ
คดัเลอืกบุคลากร โดยยึดหลกัด้านการสรรหาท้ังภายในและภายนอก เพือ่คดัเลอืกผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพให้ทันความต้องการของ
ธุรกิจ ดังนี้ 

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานภายใน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในบริษัทได้มีโอกาสที่จะพัฒนา และเจริญ
เติบโตในหน้าที่การงาน บริษัทจึงมีนโยบายให้มีการประกาศต�าแหน่งงานว่างให้พนักงานรับทราบก่อน โดยพนักงานที่สนใจจะ
สามารถสมัครได้ตามกระบวนการ ซึ่งเป็นการหมุนเวียนพนักงาน (Job Rotating) เป็นการให้พนักงานได้เปลี่ยนลักษณะงาน 
สถานที่ท�างาน ซึ่งส่งผลให้พนักงานสามารถท�างานได้มีความสุขและเต็มประสิทธิภาพ

การสรรหาและคดัเลอืกพนกังานภายนอก เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนการด�าเนนิธรุกจิของบริษัท และเป็นการเตรยีมบุคลากรให้
พร้อม เพ่ือรองรบัการขยายธรุกจิท้ังในประเทศและต่างประเทศ ก�าหนดการวางแผนงานการสรรหาและคดัเลอืก ให้เป็นไปตาม
โครงสร้างอัตราก�าลังและแผนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการก�าหนดคุณสมบัติและความสามารถของพนักงาน ให้มีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ในระดับสากล 

บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะได้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก�าหนดเข้ามาร่วมงาน บุคคลภายนอกสามารถสมัครเพื่อเข้าเป็นพนักงานของ
บริษัท ได้หลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์การสมัครงานที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการใช้บริการ
ของบรษัิทจดัหางาน เพือ่สรรหาบุคลากรท่ีมคีณุสมบัตติรงตามความต้องการของบรษัิท โดยในการสรรหาจะเปิดเสรีให้ผู้สนใจ
สามารถสมัครได้เสมอภาคกัน 

การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน
บรษัิทยดึม่ันในการปฏบัิตต่ิอพนกังานตามหลกักฎหมายและแนวคดิสากล อาทิ หลกัการความเท่าเทียมทางเพศและการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยการจ้างงานจะพิจารณาความสามารถของผู้สมัครเป็นหลัก โดยไม่มีการแบ่งแยกเรื่อง เพศ (Gender) หรือ
รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) ศาสนา ความบกพร่องทางร่างกาย หรือภูมิล�าเนา 
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บริษัทก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่า
ตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานของบุคคลนั้นเป็นส�าคัญ ทั้งนี้บริษัทยังเปิด
โอกาสให้แก่ผู้พิการได้ท�างานตามความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติ และรับเข้าท�างานตามที่กฎหมายก�าหนดอีกด้วย 

บรษัิทให้ความส�าคญักบัสวัสดกิารในการท�างานของพนกังานตามท่ีกฎหมายก�าหนดอย่างไม่เลอืกปฏบัิต ิมีการแจ้งการสือ่สาร
เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจนและแจ้งให้พนักงานทราบตั้งแต่วันแรกท่ีเริ่มงานกับบริษัท 
เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีการจ้างงาน 2 รูปในการจ้างงานทั้งแบบสัญญาจ้าง (Contract Employment; permanent and yearly) และแบบจ้าง
จากภายนอก (External Employment หรือ Outsourcing) 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีจ�านวนพนักงานทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 247 คน แบ่งออกเป็นพนักงานชายจ�านวน 134 คน (ร้อยละ 54) 
และพนักงานหญิงจ�านวน 113 คน (ร้อยละ 46) หากท�าการวิเคราะห์ช่วงอายุของพนักงานเฉพาะกลุ่มสัญญาจ้าง ส่วนใหญ่จะ
มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป จ�านวน 110 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 61.45 ของพนักงานทั้งหมด และมีกลุ่มพนักงานที่มีอายุ
ระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี จ�านวน 69 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 38.55 ของพนักงานทั้งหมด ในส่วนระดับการศึกษาของพนักงาน
ในบริษัทนั้นส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาเป็นปริญญาโท และต�่ากว่าปริญญาตรี และเมื่อท�าการ
พิจารณาเรื่องการจ้างแรงงานในท้องถิ่นจะพบว่าบริษัทมีการจ้างแรงงานในภูมิภาคตะวันออกมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 35.75 
ของพนักงานทั้งหมด

รูปแบบการจ้าง

อัตราการลาออกสถิติย�อนหลัง 3 ป�

*เฉพาะพนักงานของกลุมบริษัทอมตะ
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เพศ
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ประเภทงาน

อัตราการลาออกสถิติย�อนหลัง 3 ป�

*เฉพาะพนักงานของกลุมบริษัทอมตะ
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12%
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69%
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2%
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ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับต้น

ระดับปฏิบัติงาน

อายุพนักงาน*

อัตราการลาออกสถิติย�อนหลัง 3 ป�

*เฉพาะพนักงานของกลุมบริษัทอมตะ
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อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

39%
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17%
31 คน

อายุงาน* 

อัตราการลาออกสถิติย�อนหลัง 3 ป�

*เฉพาะพนักงานของกลุมบริษัทอมตะ

รอ
ยล

ะ

0

5

10

15

20

ป

2558 2559 2560

9.6 10.3 10.6

อายุงานน้อยกว่า 5 ปี

อายุงาน 5-10 ปี

อายุงานมากกว่า 10 ปี

37%
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43%
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20%
35 คน



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2560

85 

อัตราการลาออก* 

อัตราการลาออกสถิติย�อนหลัง 3 ป�

*เฉพาะพนักงานของกลุมบริษัทอมตะ
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ปี 2560 มีอัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้ มาจากปัจจัยภายนอกที่มีการแข่งขันในตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ การย้าย
ถิ่นฐานและสุขภาพของพนักงาน 

จริยธรรมพนักงาน
บรษัิทได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในองค์กร จงึให้มีการจดัท�าคูมื่อจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ (Code of Ethics) ขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจจะเข้าใจและได้ยึดถือปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมเช่นเดียวกันในการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงก�าหนดแนวปฎิบัติท่ีดีของผู้บริหารและของพนักงานซ่ึงถือเป็น 
จรรยาบรรณในการปฎิบัติหน้าที่ อันได้แก่ 1. การปฎิบัติต่อตนเอง 2. การปฎิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม 3. การปฎิบัติ
ระหว่างพนักงาน และ 4. การปฎิบัติต่อองค์กร 

บรษัิทได้ตดิตามตรวจสอบดแูลความประพฤตด้ิานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคบัฯ บริษัทจะด�าเนนิ
มาตรการลงโทษทางวินยัตามกฎหมายแรงงาน โดยในปี 2560 นี ้มีพนกังานจ�านวน 2 รายได้รับหนงัสอืตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์
อักษรเนื่องจากการไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
บรษัิทได้พฒันาวธิกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจ�าปีท่ีมีประสทิธภิาพและเป็นธรรม ในปี 2560 บริษัทได้น�าระบบตวัช้ีวดัผล
การปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) มาปรับใช้กับผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป โดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
หลัก (KPI) นี้จะสอดคล้องกับหลักการของ Balaned Scorecard เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนในกระบวนการบริหารผลงาน 
(Performance Management System) ท้ังขององค์กรและบุคคล อกีท้ังบริษัทยงัก�าหนดให้พนกังานทุกระดบัตัง้แต่ระดบัปฎบัิติ
การ ระดับผู้จัดการช้ันต้น ระดับผู้จัดการระดับกลางและสูงมีการวัดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 13 ประการแสดงออกผ่านตาม
คุณลักษณะ AMATA DNA มาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินด้วย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 90, 50 และ 25 ตามล�าดับ เป็นการมุ่ง
มั่นที่จะสนับสนุนให้ทุกคนปฎิบัติงานด้วยคุณลักษณะร่วมกัน

บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้หารือร่วม
กันเพื่อพัฒนาปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนจะพิจารณาจ่ายผลตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance)
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การประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยตัว
ช้ีวัดผลการปฎิบัติงานได้ถูกก�าหนดข้ึนตามความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารซ่ึง
ครอบคลุมการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องค่าตอบแทน
นัน้ได้ท�าการส�ารวจอัตราการปรบัเงนิเดอืนและค่าตอบแทนส�าหรับผูบ้รหิารจากบริษัทอืน่ๆ ในธรุกจิประเภทเดยีวกนั อนึง่ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะได้รบัการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่การพจิารณาอนมุติั
ต่อไป

การประเมินผลและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้ก�าหนดการปรับข้ึนเงินเดือนส�าหรับผู้บริหารโดยใช้ผลการประเมินการปฎิบัติงานรายบุคคล (KPI) และการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะ AMATA DNA ทั้งนี้ Corporate KPI จะครอบคลุมทั้งทางด้านธุรกิจ สังคมและสิ่ง
แวดล้อมอนัเป็นเป้าหมายร่วมของการพฒันาท่ีย่ังยืน โดยเป้าหมายดงักล่าวจะได้รบัมอบหมายมาจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เพื่อให้ผู้บริหารในแต่ละสายงานน�าเป้าหมายบริษัทแต่ละด้านไปบริหารเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

การดูแลพนักงาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ

สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ

บรษัิทจดัให้มีสวัสดกิารตามกฎหมายและสวสัดกิารพเิศษต่างๆ แก่พนกังานทุกประเภท โดยยึดหลกัความเหมาะสมตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ อาทิ การตรวจสุขภาพประจ�าปี การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและประกัน
อุบัติเหตุ ทั้งยังครอบคลุมสวัสดิการรักษาพยาบาล และการรักษาด้านทันตกรรมด้วย

นอกจากนีบ้รษัิทยังเปิดโอกาสให้พนกังานร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการก�าหนดสวสัดกิารส�าหรับพนกังานและสร้างสรรค์กจิกรรมเพือ่
ส่วนรวม แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทที่ประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจากแผนกต่างๆ และตัวแทนพนักงาน
จากบริษัทย่อย โดยประชุมเป็นประจ�าทุก 2 เดือน
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กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้ร่วมกับพนักงานในการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานท่ีควบคุมก�ากับดูแลการบริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อสนับสนุนการสะสมเงินออมของพนักงาน ทั้งนี้พนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนได้ในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และบริษัทจะสมทบร้อยละ 5-15 ของเงินเดือนของ
พนักงานตามอายุการท�างานของพนักงาน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านการเงินของพนักงาน 

เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ

บริษัทมอบเงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน ได้แก่ ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 
เงนิกูช่้วยเหลอืในกรณจี�าเป็นฉุกเฉิน เงนิช่วยเหลอืมรณกรรมส�าหรบัพนกังาน เป็นต้น หลกัการจ่ายเงนิช่วยเหลอืให้กบัพนกังาน
จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามท่ีบริษัทก�าหนด ท้ังนี้บริษัทยังได้จัดสวัสดิการของพนักงานท่ีครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ
พนักงาน ได้แก่ เงินทุนการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตอีกด้วย

โดยในปี 2560 บริษัทได้ให้สวัสดิการเงินกู้พนักงานส�าหรับพนักงานระดับปฎิบัติการ จ�านวน 4 ราย โดยมีเหตุผลในการกู้ยืม 
อาทิเช่น เพื่อน�าเงินไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และจ่ายค่าการศึกษาบุตรธิดา

อัตราการจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิการ

รายการ ระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร
ระดับต้น

ผู้บริหาร
ระดับกลาง

ผู้บริหาร
ระดับสูง

ค่าจ้างเริ่มต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์) 15,000 บาท ตามโครงสร้างค่าจ้างของบริษัท

ค่าเดินทาง 
ประกันอุบัติเหตุ    
ค่าโทรศัพท์ บางต�าแหน่งงาน   
รถประจ�าต�าแหน่ง - -  
ทุนการศึกษาบุตร (ถ้ามีบุตร)ตามเงื่อนไข    

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ    
เงินช่วยเหลือญาติพนักงาน (ฌาปนกิจ ) พร้อมเป็น 
เจ้าภาพ 1 คืน

   

เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส    
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร    
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอกและทันตกรรม)    

Happy Workplace
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานสร้างความสมดุลระหว่างการท�างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยน�าแนวทางของคู่มือความสุข 8 
ประการในที่ท�างาน HAPPY WORKPLACE มาประยุกต์ใช้ในการท�ากิจกรรมของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และได้รับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน บริษัท จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

• Happy Body บริษัทได้จัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานเช่น ตรวจสุขภาพประจ�าปี เงินช่วยเหลือรักษา
พยาบาล เวชภัณฑ์และยา บริษัทยังได้ส่งเสริมการออกก�าลังกายทุกวันเวลา 15:00 น. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความ
เมื่อยล้า เป็นต้น
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• Happy Heart บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการมีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความว่าเชื่อความสุขที่แท้
จริงคือการเป็นผู้ให้ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม Happy Birthday เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงาน การให้ความช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลกับเพื่อนพนักงานตามความสมัครใจ

• Happy Relax บริษัทได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับบุคลากร ให้ผ่อนคลายทั้งร่างกาย
และสมอง ทั้งยังเป็นการเติมหัวใจให้พร้อมท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรม AMATA Staff Party (New 
Year Party) กิจกรรมสันทนาการ กีฬาสี การเปิดเพลงยามเช้าและเสียงประชาสัมพันธ์ (AMATA Radio) เป็นต้น

• Happy Brain บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ ตลอดจนมีการพฒันาตนเองอย่างสม�า่เสมอ น�าไปสูค่วามเป็นมืออาชีพและมคีวามก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน บริษัทได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นน�าในประเทศไทย

• Happy Soul บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในหลักศาสนา ศีลธรรม สนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ท�าดี บริษัท จึง
ได้จัดกิจกรรมท�าบุญประจ�าปีที่ส�านักงานทั้งอมตะ ซิตี้ ชลบุรีและอมตะ ซิตี้ ระยอง การท�าบุญเนื่องในโอกาสส�าคัญ
ต่างๆ เป็นประจ�า กิจกรรมสรงน�้าพระและรดน�้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

• Happy Money บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเก็บออม ไม่เป็นหนี้สิน และปลูกฝังนิสัยการออมเงิน ผ่านการออมเงิน
กับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการบริหารเงินอย่างชาญฉลาด โดยผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านการเงิน

• Happy Family บรษัิทเลง็เห็นความส�าคญัของการมีครอบครวัท่ีอบอุ่นและมัน่คง ปลกูฝังนสิยัรกัครอบครวั ผ่านกจิกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมประกวดภาพถ่ายวันแม่ เป็นต้น

• Happy Society บรษัิทส่งเสรมิให้พนกังานมีความรักสามัคคเีอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนท่ีตนท�างาน และพกัอาศยั และสนบัสนนุ
ให้พนักงานได้มีโอกาสตอบแทนสังคมโดยท�าหน้าที่จิตอาสา เช่น กิจกรรมทาสีโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก 
การบริจาคโลหิต เป็นต้น
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
บริษัทมุ่งเน้นในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นพ้ืนฐาน โดยเน้นการด�าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน ท่ีผ่านมา ได้มีการด�าเนินการ
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น ที่ส�านักงานอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน อันประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานและตัวแทนขององค์กร รวมถึงจัดการฝึก
ซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่า หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น พนักงานสามารถอพยพออกจากสถานที่
ท�างานไปยังจดุท่ีปลอดภยัได้อย่างรวดเรว็และทันท่วงที เป็นต้น และในปี 2560 บรษัิทได้มีการตรวจสอบอาคารส�านกังานต่างๆ 
เพื่อหาความเสี่ยงหรือจุดที่ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีรูปแบบการตรวจความปลอดภัยในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร การตรวจสอบสรรมถนะของระบบและ
อุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดประกวดพนักงานผู้มีสุขภาพดีประจ�าปี (The Best Health Employee Awards) โดยแบ่ง
เป็นประเภทรางวัลอายุสูงกว่า 40 ปี เพศชายและหญิง และประเภทอายุต�่ากว่า 40 ปี เพศชายและหญิง ทั้งนี้คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

บรษัิทได้ตดิตัง้กล้องวงจรปิดในพืน้ท่ีอาคารส�านกังานของอาคารอมตะ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ เพือ่ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ท้ังของพนักงานและผู้ใช้อาคารของกลุ่มบริษัทอมตะ และเป็นเครื่องมือส�าหรับช่วยดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการ โดยผลการส�ารวจความพึงพอใจจากพนักงานที่ท�างานในตึกอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ พบว่า
มรีะดับความมัน่ใจในความปลอดภยัของชีวิตและทรพัย์สนิท่ี 80% โดยวดัจากกลุม่ตวัอย่างพนกังานและผูใ้ช้อาคารฯ นอกจาก
นี้ ในส่วนของยานพาหนะ ได้มีการติดตั้งระบบติดตามในส่วนของรถบริษัทในกลุ่มบริษัทอมตะ (Global positioning system: 
GPS) เพื่อควบคุมความปลอดภัยการใช้งานบนถนน และก�าหนดเส้นทางเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง ตรงเวลา 
ซึ่งลดค่าใช้จ่าย และลดความสูญเสียต่างๆ

  

การรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถส่งค�าแนะน�าเพื่อให้บริษัทด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัท 
หรอืข้อร้องเรยีนถงึผูบ้รหิารระดบัสงูโดยตรง โดยบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการรับขัอร้องเรยีนจากพนกังาน และมแีนว
ปฏบัิติในการรกัษาความลบัของผูใ้ห้ข้อมูลหรอืผูแ้จ้งข้อร้องเรยีนตามกระบวนการคุม้ครองผู้ร้องเรียน ช่องทางรับข้อร้องเรยีน
มีดังนี้

1. แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยตรง

2. แจ้งผ่านตู้ไปรษณีย์ ปณ.7 ปณฝ.มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ กรุงเทพ 10320

3. กล่องรับข้อคิดเห็นในส�านักงาน (Suggestion Box)

4. แบบประเมินความผูกพันต่อองค์กร
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ในปี 2560 มีข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของพนักงานส่งตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารผ่านช่องทางต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาและด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ในส่วนของข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการของพนักงาน บริษัทได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัทจัดให้มีการส�ารวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทุกประเภทในบริษัท (Employee Engagement Survey) 
ด�าเนินการโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 โดยบริษัทได้น�าผลการส�ารวจความผูกพัน
ของพนักงานในปี 2559 มาใช้ในการวางแผนงานของปี 2560 อันได้แก่ 

• การพัฒนาพนักงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Employee development and career path)

• ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ (Competitive compensation plan)

• ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) 

ในปี 2560 พบว่าระดับความผูกพันของพนักงานลดลงจากปีท่ีแล้ว 2% โดยผลช้ีว่าพนักงานยังให้ความส�าคัญกับเรื่องค่า
ตอบแทนท่ีแข่งขันได้และด้านสวสัดกิาร ท�าให้บรษัิทต้องยงัคงใช้ความพยายามอย่างต่อเนือ่งในการปรับปรุงเรือ่งดงักล่าวให้มี
ประสทิธภิาพมากข้ึน และตอบสนองความคาดหวงัของพนกังานให้ดย่ิีงข้ึน เพือ่ประโยชน์ต่อพนกังานและองค์กรร่วมกนัต่อไป 
อย่างไรกด็ ีระดบัผลคะแนนความผกูพนัของกลุม่พนกังานสญัญาจ้างและพนกังานสญัญาจ้างพเิศษได้เพิม่สงูข้ึนจาก 32% เป็น 
45% และ 28% เป็น 53% ตามล�าดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องสวัสดิการ ค่าตอบแทน และอื่นๆ กับ
พนักงานทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคกัน

ผลการประเมิน
ความผูกพันองค์กร

ปี 2559

37%

ผลการประเมิน
ความผูกพันองค์กร

ปี 2560

35%
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การพัฒนาพนักงาน
เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้ ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
บรษัิทให้ความส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถของพนกังานเพือ่รองรบัความท้าทายและโอกาสทางธรุกจิ
ในอนาคต 

การบริหารความสามารถของพนักงาน 
บริษัทจัดการฝึกอบรมภายในและภายนอกส�าหรับพนักงานและผู้บริหาร โดยวิเคราะห์ ออกแบบ จัดหาหลักสูตรจากวิทยากร
ท่ีมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนองค์กรช้ันน�าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน เช่น หลักสูตร Leadership 
Succession Program ตลอดจนการจัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่พนักงาน เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน เป็นต้น 

การพัฒนาศกัยภาพพนกังานประกอบไปด้วยรปูแบบการพฒันาท่ีหลากหลาย นอกเหนอืจากการเรยีนรูก้ารท�างานจรงิ (On the 
job training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัท การเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่ง
ปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

สถิติการฝึกอบรม
2558 2559 2560

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

จ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด (คน) 131 74 108 59 145 81

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 59 45 48 44 58 40

หญิง 72 55 60 56 87 60

จ�านวนหลกัสตูรท้ังหมด (หลกัสตูร) 48 42 92

จ�าแนกตามประเภทหลักสูตร

In-House Training 13 21 21

Public Training 35 21 71

จากหลักสตูรการอบรมตลอดทัง้ปี 2560 มผีูบ้รหิารและพนกังานจ�านวน 81% ของจ�านวนผูบ้รหิารและพนกังานทัง้หมดเข้ารบั
การอบรม โดยมช่ัีวโมงการอบรมเฉลีย่ต่อคนเท่ากบั 30 ชัว่โมงต่อปี บรษัิทได้ให้ความส�าคญักบัการเรยีนรูต้ามโมเดล 70:20:10 
โดยการเรียนรู้ 10% มาจากการเข้าอบรมในห้องเรียนอย่างเป็นทางการ (Formal Learning) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
study) โดยในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการยกระดับมาตรฐานการอบรม โดยพัฒนาแผนฝึกอบรม (Training 
Roadmap) ของหน่วยงานหลักของบริษัท การพัฒนาส่วนใหญ่หรือประมาณ 70% ของการเรียนรู้ได้มาจากประสบการณ์
ระหว่างท�างาน (Experiential Learning) เช่น ขยายขอบเขตความรับผิดชอบ การมอบหมายท�าโครงการใหม่ของบริษัท การ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การท�ากิจกรรมชุมชน การด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทในเครือ ส่วนการเรียนรู้อีกจ�านวน 
20% ท่ีเหลือ บริษัทได้ใช้เครื่องมืออื่นท่ีนอกเหนือจากการอบรม คือ การสอนงาน (Coaching) และการให้ผลตอบกลับ 
(feedback)
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การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและคุณลักษณะทรัพยากรบุคคลของอมตะ (AMATA DNA)
นอกจากบรษัิทส่งเสรมิให้พนกังานสามารถท�างานได้อย่างมีประสทิธภิาพแล้ว บริษัทยังปลกูฝังให้พนกังานเป็นคนด ีมีคณุธรรม 
ซึ่งจะท�าให้การท�างานร่วมกันระหว่างบุคลากรที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านเพศ วัย ภาษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม สามารถ
ด�าเนินไปด้วยความราบรื่น หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วัฒนธรรมของอมตะ 

บรษัิทได้พัฒนาและส่งเสรมิให้พนกังานมีความรูค้วามเข้าใจในวฒันธรรมขององค์กร และพฒันาให้มคีณุลกัษณะท่ีเหมาะสมใน
การเป็นบุคลากรของอมตะ เพื่อให้เกิดการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสความก้าวหน้าในงานของพนักงาน อัน
น�าไปสูก่ารเตบิโตท่ีย่ังยืนของบรษัิท บรษัิทได้ก�าหนดคณุลกัษณะของการเป็นคนอมตะ (AMATA DNA) ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 
5 ประการอันได้แก่ 

D = Dependable น่าเชื่อถือวางใจได้
R = Responsive พร้อมให้การตอบสนอง
I = Innovative ลองคิดสิ่งใหม่
V = Visionary มองไกลไปข้างหน้า
E = Efficient เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ

ในปี 2560 บริษัทด�าเนินงานทบทวนเนื้อหา AMATA DNA ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นพนักงานให้
เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

• อบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตรปฐมนิเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 

• ทบทวนความรู้ความเข้าใจในค่านิยมองค์กรเพ่ือปรับแนวความคิดในการท�างานผ่านกิจกรรมสันทนาการของบริษัท
ประจ�าปี 
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บรษัิทยงัได้มีการมอบรางวลัพนกังานดเีด่นแบ่งประเภทตามระดบัช้ันของพนกังาน เพือ่เป็นการมอบรางวลัให้กบัพนกังานท่ีมี
คุณสมบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการ (AMATA DNA) และเป็นการส่งเสริมคุณค่าของพนักงานซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมประจ�าปี
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การพัฒนาสายอาชีพ
บริษัทตระหนักถึงความต้องการความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของพนักงาน จึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ปรับเปลี่ยนหน้าท่ี
การงานให้อยู่ในความถนดัหรอืความสนใจ หรอืเปิดโอกาสให้พนกังานปัจจบัุนท่ีสนใจจะเปลีย่นงานได้สมคัรเข้าท�างานในธรุกจิ
ใหม่ที่บริษัทก�าลังพัฒนาก่อนที่จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก นอกจากท�าให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในอาชีพทั้งในระดับ
ปฏิบัติการ (Operation Level) และระดับบริหารจัดการ (Management Level) แล้ว พนักงานจะมีความผูกพันกับบริษัทมาก
ขึ้น ลดความเสี่ยงด้านความไม่ต่อเนื่องของการด�าเนินธุรกิจจากการลาออกของพนักงาน และจากการที่พนักงานได้ท�างานที่
ตรงกับความถนัดและความรู้ความสามารถของตน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อความสุขในการท�างานของพนักงาน และบริษัทยัง
ได้รบัประโยชน์จากการท่ีบุคลากรมคีณุสมบัตเิหมาะสมกบังานเช่นเดยีวกนั ตลอดจนเป็นการวางแผนอาชีพ (Career Planning) 
ให้กับพนักงานด้วยเป็นการจุดประกายและแรงผลักดันให้กับพนักงานได้ท�างานในสิ่งที่อยากจะท�าในอนาคต
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จ�านวนโรงงานที่เข้าร่วม
โครงการการจัดการของเสีย  
65 โรงงาน 
ลดของเสียที่ต้องน�าไปก�าจัด
ด้วยวิธีฝังกลบลงเหลือ
0.92% ของของเสียทั้งหมด

100%
ของน้�าที่ผ่านการบ�าบัดทั้งหมด
น�ากลับมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรม

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีขยายวงกว้างและทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ เป็นประเดน็ความเสีย่ง
ท่ีบรษัิทและผูมี้ส่วนได้เสยีทุกภาคส่วนให้ความส�าคญัสงูสดุ อย่างไรกด็ ีการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ไม่ได้เป็นความเสีย่ง
และความท้าทายท่ีท�าให้บริษัทต้องปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อลดผลกระทบลงเพียงเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ให้กับบริษัทอีกด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการดูแลบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และอมตะ ซิตี้ 
ระยอง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ท�าให้มีปริมาณน�้าฝนในการตกแต่ละครั้งมากกว่าในอดีต หรืออุณหภูมิสูง
ข้ึนกว่าในอดีตด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้บริษัทต้องด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและผลกระทบ ซึ่งสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ 13 ของสหประชาชาติ (Take urgent action to combat 
climate change and its impacts) โดยการพัฒนาความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ และผนวกเรื่องนี้เข้าไปในนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนของบริษัท โดยปรับเปลี่ยนจากการเป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน บริหารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ เพ่ิมการลงทุนและพฒันาแหล่งพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีช้ันสงูท่ีลดการก่อมลภาวะ เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อมรวมไปถึงการรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ 7 ของสหประชาชาติ (Ensure access to 
affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการปกป้องและฟื้นฟู ส่ง
เสรมิการใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศทางบกอย่างยัง่ยืน ตามเป้าหมายท่ี 15 ของสหประชาชาตอิกีประการด้วย (Protect, restore 
and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt 
and reverse land degradation and halt biodiversity loss)

โครงการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มการปรับเปลี่ยนนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอมตะแห่งแรกของบริษัท 
โดยมีเป้าหมายในการเป็นเมืองท่ีพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน (Self-reliant) มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ 
(Smart Grid) และระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Systems : EMS) เป็นเมืองที่ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ และการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการพลังงานอัจฉริยะ 
(Smart Energy) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น

แนวคิด Smart Energy ของอมตะ คือการที่ผู้พัฒนาเมืองสามารถบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า ตั้งแต่ระบบผลิต ระบบสายส่ง 
และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยมีการเชื่อมต่อระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System) และระบบสะสมพลังงาน 
(Energy Storage) เพื่อกักตุนพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการ และสามารถน�าเอาพลังงานไฟฟ้าออกมา
ใช้ทันที ท�าให้ระบบไฟฟ้าท่ีได้จากพลงังานหมุนเวยีนมคีวามเสถยีร และมีความยืดหยุ่นสงู ผูใ้ช้ไฟฟ้าภายในเมืองสามารถเลอืก
การใช้พลงังานไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ได้ตามความต้องการ ตามคณุภาพ และราคาท่ีแตกต่างกนัไป (อัตราไฟฟ้าตามคณุภาพ)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยหลังจากการลงนาม ทางบริษัทและ 
สนพ. มีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ภายใต้ AMATA Smart City โดยเฉพาะโครงการด้าน 
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Smart Energy ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากขยะ รวมทั้งโครงการ Smart Grid 

บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ดังนี้

1. สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จากแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
(Solar Power) พลังงานจากขยะ (Waste to Energy) พร้อมทั้งมีระบบจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage)

2. มีเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas reduction) น�าไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่า

3. เป็นเมืองท่ีพึง่พาตนเองด้านพลงังาน ไม่พ่ึงพาแหล่งจ่ายพลงังานจากภายนอก หมายความว่าระบบผลติพลงังานของ
เมืองสามารถผลิตพลังงานได้อย่างน้อยเท่ากับความต้องการการใช้พลังงานของเมือง

4. เป็นเมืองที่มีระบบการบริหารจัดการด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid System) โดยมีเป้าหมายให้มีการผลิต
และใช้พลังงานโดยมีก�าลังไฟฟ้าสูญเสียน้อยที่สุด

การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
บริษทัได้ให้ความส�าคัญในการลดการใช้พลังงานและทรพัยากรภายในอาคารส�านกังานของนิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซติี ้ชลบรุี 
ในปี 2560 บรษัิทเน้นการปลกูจิตส�านกึของพนกังานทุกคนให้ร่วมมอืกนัอนรุกัษ์พลงังาน ใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความย่ังยืน โดยมีการรณรงค์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์และอินทราเน็ต การจัดท�านโยบายอนุรักษ์
พลงังานโดยมีการก�าหนดเป้าหมายและแผนอนรุกัษ์พลงังาน จดัฝึกอบรมและกจิกรรมส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน ด�าเนนิการ
ตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน ตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏบัิตติามเป้าหมายและแผนอนรุกัษ์พลงังาน และตดิตามตรวจประเมนิ
การจัดการพลังงาน ผลจากการด�าเนินงานของโครงการท�าให้บริษัทสามารถลดค่าน�้าและค่าไฟฟ้าในอาคารส�านักงานลงได้ 
16.10% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายปี 2559

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบน�าน�้ากลับมาใช้ประโยชน์ 
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ในการบริหารจัดการพลังงาน
อย่างมปีระสทิธภิาพและลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบการผลติน�า้ท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วเพือ่ผลติเป็นน�า้ประปา บริษัท อมตะ 
วอเตอร์ จ�ากัด ได้ด�าเนินการศึกษาและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาปรับใช้ในระบบ Reclamation และใน
ปี 2560 บริษัทได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคาร Reclamation แห่งที่ 2 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ท�าให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าในระบบได้ร้อยละ 6 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของ
ระบบการผลิตน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วเพื่อผลิตเป็นน�้าประปาด้วยระบบ Reclamation และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 
45 ตัน CO

2
e /ปี
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การสร้างฝายชะลอน�้า
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง เป็นลักษณะพื้นที่ราบสูง ดังนั้นมักจะเกิดการไหลหลากของน�้า
ท่ีมาจากภเูขาในช่วงท่ีมีฝนตกเข้าสูพ่ืน้ท่ีคลองสาธารณะในพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ระยอง โดยเฉพาะในช่วงท่ีสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มีความถี่ของฝนตกมากข้ึน ท�าให้น�้าหลากรุนแรง เกิดการกัดเซาะตลิ่งในคลองสาธารณะและส่งผล 
กระทบให้เกิดการพังทลายของแนวคันดินในพื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง 

ปัญหาเหล่านี้เริ่มเพิ่มมากข้ึนในช่วงปีท่ีผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงได้ศึกษาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขตามแนวทางของโครงการในพระราชด�าร ิจงึเป็นท่ีมาของการสร้างฝายชะลอน�า้และการปลกูต้นไม้ตามแนวฝายชะลอ
น�้าในพื้นที่ว่าง พื้นที่แนวกันชน พื้นที่สาธารณะที่รกร้างว่างเปล่า และพื้นที่ชุมชนที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในปี 2560 
โดยเป็นการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการภายในนิคม
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีรวมทั้งสิ้น 1,500 คน

การสร้างฝายชะลอน�้าเพื่อชะลอน�้าในคลองและล�าธารสาธารณะในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง มีวัตถุประสงค์
หลัก คือ เพื่อลดความเร็วของน�้าหลากในคลองและล�าธารสาธารณะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง และเป็นการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีตามแนวค้ันของฝายชะลอน�้าซ่ึงเป็นการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในทางอ้อม 
ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการสร้างฝายชะลอน�้าไปทั้งหมด 5 ฝาย และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ฝายชะลอน�้าไปทั้งสิ้น 10,000 ต้น 
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การปลูกป่าในนิคมอุตสาหกรรม 
บรษัิทให้ความส�าคญักบัพืน้ท่ีสเีขียวในนคิมอุตสาหกรรม นอกจากจะด�าเนนิการให้เป็นไปตามมาตรการการจดัการสิง่แวดล้อม
ท่ีก�าหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังมุ่งม่ันท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมของ
อมตะเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสร้างความร่มรื่นให้กับนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ดังกล่าว ได้แก่

• ก�าหนดให้ทุกโรงงานต้องมีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงานอย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่โรงงาน

• ก�าหนดให้มีพื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของโครงการท้ังหมดเม่ือรวมพื้นท่ีสีเขียวตามแนวถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของพื้นท่ีท้ังหมด ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็นร้อยละ 10.17 ของพื้นท่ีท้ังหมดของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และร้อยละ 10.34 ของพื้นที่ทั้งหมดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง

• ก�าหนดให้บริเวณริมรั้วนิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนกลางต้องจัดให้มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็น
แนว-แถวสลับฟันปลา 3 ชั้น อย่างน้อย 10 เมตร บริษัทได้ด�าเนินการปลูกไม้ยืนต้น เช่น กระถินเทพา สน กระบก 
มะขาม มะฮอกกานี สัก นนทรี สนประดิพันธ์ ขี้เหล็ก ยูคาลิปตัส เนื่องจากลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเค็ม จึงเลือก
ต้นไม้ที่สามารถเติบโตได้ง่ายในทุกสภาพดิน มีความทนทานและอายุยืน ใช้เป็นแนวกันชน

• จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทันทีที่เริ่มพัฒนาพื้นที่และไม่เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว

ชุมชนและภาคสงัคมในพืน้ท่ีให้ความสนใจในการช่วยกนัดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม และมีส่วนร่วมในการปลกูป่าในนคิมอุตสาหกรรม 
อาทิ ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงงาน และหน่วยงานราชการ โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันส�าคัญต่างๆ ของ
ประเทศ ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี รวมทั้งสิ้น 5,000 ต้น และใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง รวมทั้งสิ้น 10,000 ต้น 
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การบริหารจัดการน�้า

น�า้เป็นปัจจยัหลกัของภาคอุตสาหกรรมและการด�ารงชีพของสิง่มีชีวติบนโลกทุกชนดิ ดงันัน้การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม 
การเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วของประชากร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ล้วนแล้วแต่ท�าให้เกิดความเสี่ยง
และความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน การรับมือกับความเสี่ยงในการขาดแคลนน�้าหรือน�้าท่วมจึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ี
บริษัทให้ความสนใจมาโดยตลอด 

บรษัิทมนีโยบายลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อมท่ีอาจเกดิจากกจิการภายในนคิมอุตสาหกรรมให้น้อยท่ีสดุ พร้อมกบัการวางแผน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ตามเป้าหมายท่ี 12 ของสหประชาชาติ (Ensure sustainable consumption and 
production patterns) ดงันัน้ บรษัิทจงึได้รเิริม่และลงทุนพฒันาระบบบรหิารจดัการน�า้เสยีโดยไม่มีการปล่อยน�า้ท้ิงออกสูภ่ายนอก
นิคมอุตสาหกรรม หรือเรียกว่า Zero Discharge ตั้งแต่เริ่มต้นท�าธุรกิจ และวางแผนการส�ารองและใช้น�้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ รวมถงึท�าการตรวจวดัคุณภาพน�า้ของแหล่งน�า้ท่ีใช้เป็นวตัถดุบิในอุตสาหกรรมและน�า้เสยีในจดุต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าการใช้ทรพัยากรน�า้ของบรษัิทเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและไม่ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีท้ังในระยะสัน้และ
ระยะยาว

การบริหารจัดการน�้าในนิคมอุตสาหกรรม
บริษัทก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการส�ารองน�้าในอ่างเก็บน�้าทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมไว้ว่า ต้องมีน�้าส�ารองไว้ไม่
น้อยกว่า 150% ของความต้องการบริโภคในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นบริษัทจึงไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน�้าในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะมาตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจะเคยประสบภาวะแห้งแล้ง
มากท่ีสุดซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหลายแห่งในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด ปัจจุบันบริษัทมีอ่างเก็บน�้าในพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง จ�านวนรวม 16 บ่อ ขนาดความจุรวม 35.5 ล้านลูกบาศก์เมตร 

การบริหารจัดการน�้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง บริษัทได้น�าแนวทาง Zero Discharge มาประยุกต์ใช้เพื่อลดการ
สร้างผลกระทบต่อแหล่งน�า้สาธารณะและลดการพึง่พาการใช้น�า้ดบิจากแหล่งน�า้ธรรมชาตทิ�าให้เกดิการใช้ทรัพยากรน�า้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสในการปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อม 

โรงงานในนคิมอตุสาหกรรมจะส่งน�า้เสยีของโรงงานท่ีมีคณุภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีก�าหนด มายังศนูย์รวบรวมน�า้เสยีกลางของนคิม
อุตสาหกรรม เพือ่ส่งเข้าไปบ�าบัดท่ีระบบบ�าบัดน�า้เสยีส่วนกลาง น�า้ท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วจะถกูน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ท้ังหมด
ด้วยรูปแบบต่างๆ (Water Recycling) เช่น การน�าไปผลิตน�้าประปาคุณภาพสูงด้วยระบบ Reverse Osmosis ส�าหรับส่งให้กับ
โรงงานที่ต้องการใช้น�้าที่มีคุณภาพสูง การน�าไปใช้ในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และการน�าน�้าไป
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น 
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อ่่างเก็บน�้า
นิคมฯ อมตะ

1 3

2

แหล่งน�้าะธรรมชาติ

โรงผลิตน�้าประปา

Reclamation Plants

พื้นที่สีเขียว นิคมฯ

ระบบรวบรวมน�้าเสีย

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ส่วนกลาง

สนามกอล์ฟ

โรงไฟฟ้า

ถังเก็บน�้า โรงงาน

ระบบก�าจัด
ตะกอนน�้าเสีย

การขยายก�าลังการผลิตน�้าประปาคุณภาพสูงจากน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว 
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต
น�้าท่ีมีอยู่จ�ากัด บริษัทจึงได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วให้สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้
ใหม่โดยใช้ระบบ Reclamation ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีน่�าระบบ Reverse Osmosis มาใช้กบัน�้าทีผ่า่นการบ�าบดัแล้ว เพื่อผลติเป็น
น�้าประปาคุณภาพสูงส�าหรับใช้กับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม 

ผลจากการน�าเทคโนโลยีดงักล่าวเข้ามาใช้ประโยชน์ท�าให้บรษัิทสามารถเพิม่ก�าลงัการผลติน�า้ท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วเพือ่ผลติเป็น
น�้าประปาได้จากเดิมร้อยละ 34 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดทั้งหมด และลดปริมาณน�้าดิบที่ใช้
ในการผลติน�า้ประปาลงจากเดมิร้อยละ 80 ลดลงเป็นร้อยละ 78 ของปรมิาณน�า้ใช้ท้ังหมด ผลจากการด�าเนนิงานดงักล่าวท�าให้
บริษัทสามารถมีน�้าดิบไว้ใช้ในฤดูน�้าแล้งและเพิ่มระยะเวลาในการจัดหาน�้าดิบได้อีก 1 เดือน การขยายก�าลังการผลิตน�้าที่ผ่าน
การบ�าบัดช่วยสร้างความเช่ือมั่นในด้านความมั่นคงของแหล่งน�า้และการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรม นอกจาก
นี้ยังท�าให้ชุมชนเกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการน�้าของบริษัทอีกด้วย 
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การป้องกันน�้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เป็นพื้นที่รองรับน�้าที่ไหลมาจากชุมชนก่อนที่ลงสู่แม่น�้า
บางปะกง และระดับน�า้ทะเลข้ึนลงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการระบายน�า้ฝนท่ีตกลงมาในพื้นท่ีของนิคมอุตสาหกรรม อมตะ 
ซิตี้ ชลบุรี ด้วย ดังนั้นในช่วงที่มีฝนตกชุกตามฤดูกาลหรือนอกฤดูกาล พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี มีโอกาสที่จะ
เกดิน�า้รอการระบายท่วมผวิถนนได้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีท�างานในนคิมอตุสาหกรรมหรอือาศยัในพืน้ท่ีใกล้เคยีง

บริษัทได้ก�าหนดแผนการป้องกันน�้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี เป็นแผนงานส�าคัญของบริษัทเพื่อลดผลกระทบ
เชิงลบท่ีมีต่อการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม การเดินทางสัญจรของพนักงานและบุคคลท่ัวไปท่ี
เข้ามาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี แผนการป้องกันน�้าท่วมที่ส�าคัญ ได้แก่ การสร้างอ่างเก็บน�้าดิบในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีเพือ่ใช้ในการหน่วงน�า้หรอืรองรับน�า้ฝนท่ีตกลงมา โดยอ่างเกบ็น�า้มีความจถุงึ 21.4 ล้านลกูบาศก์
เมตร การปรับปรุงคลองระบายน�้าเดิมและขุดคลองระบายน�้าสายใหม่ เพื่อช่วยในการระบายน�้าและหน่วงน�้าที่เกิดขึ้นทั้งจาก
ภายในพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมและเกดิจากน�า้ฝนท่ีหลากมาในช่วงฤดฝูน เช่น โครงการขุดคลองเลยีบถนนมอเตอร์เวย์ความยาว 
11 กิโลเมตร เป็นต้น จากศักยภาพในการบริหารจัดการน�้าของพื้นที่นี้ บริษัทสามารถบริหารจัดการน�้าได้ทั้งในช่วงน�้าหลาก
และช่วงหน้าแล้งที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

ส�าหรับกิจกรรมขดุลอกคลอง บริษทัก�าหนดให้ท�าการขดุลอกคลองสาธารณะที่ไหลผา่นนิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซติี้ ชลบุร ีให้
เสร็จสิ้นก่อนเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยประสานงานกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น และรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะ
กรรมการจราจรอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีรบัทราบ ในฐานะท่ีก�ากบัดแูลปัญหาการจราจรท่ีเกดิจากน�า้ท่วมขังและมผีูมี้ส่วนได้เสยีหลาย
กลุม่เป็นกรรมการ นอกจากนีบ้รษัิทยงัด�าเนนิการตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ภายในพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมให้เพยีงพอส�าหรับการระบาย
น�า้ฝนสูค่ลองและแม่น�า้บางปะกงอย่างมีประสทิธภิาพ และท�างานเชิงบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานราชการในการประสานงานการ
ระบายน�า้ฝนตามหลกัอุทกศาสตร์ร่วมกบักรมชลประทาน เช่น การตดิตัง้เครือ่งผลกัดนัน�า้ระบบไฟฟ้าท่ีคลองกลางเช่ือมคลอง
สัตพงษ์ การประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อควบคุมระดับน�้าในคลองต�าหรุ และคลองพานทองในช่วงเวลาทีม่ฝีนให้พร่อง
น�้าไว้ต�่าเสมอ และการสูบน�้าออกจากพื้นที่ทันทีในกรณีที่น�้าทะเลขึ้นสูง 
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ผลจากการด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้ระยะเวลาที่เกิดน�้าท่วมผิวถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรีลดลงเหลือเพียง 
1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่มีการท่วมสูงสุด และในพื้นที่ปิดของนิคมอุตสาหกรรมไม่พบการร้องเรียนจากผู้ประกอบกิจการในช่วงที่
มีฝนตกหนัก 

ในปี 2560 บรษัิทได้จัดการประชุมร่วมกบัผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรมเพือ่ช้ีแจงแผนรบัมอืน�า้ท่วม และการบรหิารจดัการ
น�า้ในพ้ืนท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีท�าให้ผูป้ระกอบการมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์ฝนตกและน�า้รอการระบาย
ในเขตพ้ืนท่ีประกอบกิจการของตนเอง และสามารถเตรียมการป้องกันภายในพื้นท่ีโรงงานของตนเองได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย

งานขุดลอกคลอง
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การจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอย

นิคมอุตสาหกรรมของอมตะในประเทศไทยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 1,000 โรงงาน มีพนักงานท�างานในโรงงาน
กว่า 270,000 คน ดังนั้น การก�าจัดของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยะท่ัวไปจากส�านักงานและ
พนักงาน จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิด
จากกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมให้น้อยท่ีสุด ส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม พร้อมกับการ
วางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ 12 ของสหประชาชาติ (Ensure sustainable consumption 
and production patterns)

Zero Waste to Landfill 
บริษัทให้ความส�าคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะทั่วไปของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง โดยมี
เป้าหมายในการลดปริมาณขยะทั่วไปที่น�าไปก�าจัดโดยวิธีฝังกลบ บริษัทได้น�าหลัก Zero Waste to Landfill เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก และก�าจัดขยะทั่วไป 

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอมตะได้ให้บริการการจัดการขยะทั่วไปแก่ผู้ประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง จ�านวนเฉลี่ย 23,500 ตันต่อปี แบ่งออกเป็นปริมาณขยะท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 20,000 ตันต่อปี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จ�านวน 3,500 ตันต่อปี บริษัท
ได้ทดลองปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยในอาคารคัดแยกขยะของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ตาม
แนวทาง Zero Waste to Landfill เป็นโครงการน�าร่องตั้งแต่ปี 2554 โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกของพนักงาน
คัดแยกขยะ การปรับปรุงกระบวนการจัดการจากการส่งไปฝังกลบเปลี่ยนเป็นการจัดการด้วยการท�าเป็นผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง
ทดแทน (Refuse-derived fuel: RDF) และการจัดการด้วยกระบวนการเผาในโรงงานปูนซีเมนต์ 

ผลจากการด�าเนินงานของโครงการท�าให้ ในปี 2560 บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากขยะมูลฝอย
เพิม่ข้ึนจากร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 15 ของปรมิาณขยะมูลฝอยท้ังหมดท่ีจดัการในอาคารคดัแยกขยะของบริษัท และลดปรมิาณ
ขยะท่ีส่งไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบเหลือ 0.92% ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดท่ีจัดการในอาคารคัดแยกขยะของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม ยังมีขยะทัว่ไปบางประเภทที่จ�าเป็นต้องก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ ได้แก่ ขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ เศษอิฐ หิน ปูน 
ทราย และ เศษอาหาร เป็นต้น 

การจัดการขยะตามแนวทาง Zero Waste to Landfill ท�าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนด้านการจัดการด้วยวิธีการฝังกลบลงได้ 
6.64 ล้านบาทต่อปี จากการส�ารวจความพึงพอใจในการรับบริการจัดการขยะทั่วไปของบริษัท ผู้ประกอบการร้อยละ 85 ที่ใช้
บริการการจัดการขยะของบริษัท มีความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการขยะของบริษัทว่าไม่มีการน�าขยะออกไปจัดการอย่างผิด
กฎหมาย ชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรีเกิดความม่ันใจในการจัดการขยะของโรงงานท่ีตั้งอยู่ใน
นิคมอตุสาหกรรม นอกจากนี้ ยงัเป็นการช่วยลดการพึง่พาการใช้ทรัพยากรใหม่ทีน่�ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิในภาคอตุสาหกรรมได้
อีกทางหนึ่ง ในอนาคต บริษัทก�าลังศึกษาการน�าหลักการ Zero Waste to Landfill ไปใช้ในการจัดการขยะท่ัวไปท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ต่อไป 
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รางวัลการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน  
(AMATA Best Waste Management Award)
บรษัิทค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมในการลดผลกระทบเชิงลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันัน้
บรษัิทมุ่งม่ันในการส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูป้ระกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ชลบุร ีและนคิมอุตสาหกรรม
อมตะ ซิตี้ ระยอง เกี่ยวกับการจัดการขยะทั่วไปและขยะอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายก�าหนด จึงได้จัดท�ากิจกรรมประจ�าปีขึ้น
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อโครงการ “รางวัลการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน (AMATA 
Best Waste Management Award)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ขยะมูลฝอย และ
สิง่ปฏกิลูในโรงงานให้ดย่ิีงขึน้ โดยส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการน�าหลกัการการจดัการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) มาประยุกต์
ใช้ในการจัดการ ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกิดการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง โดยในปี 2560 มีโรงงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 
65 บริษัท โดยแบ่งออกตามระดับรางวัล ได้แก่ 

1. รางวัลระดับเงิน จ�านวน 20 บริษัท แบ่งเป็น บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 14 บริษัท และในอมตะ ซิตี้ 
ระยอง 6 บริษัท

2. รางวัลระดับทอง จ�านวน 20 บริษัท แบ่งเป็น นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 16 บริษัท และอมตะ ซิตี้ ระยอง  
4 บริษัท

3. รางวัลระดับแพลตตินั่ม จ�านวน 25 บริษัท แบ่งเป็น นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 20 บริษัท และอมตะ ซิตี้ 
ระยอง 5 บริษัท

รูปแบบการด�าเนินการโครงการ ใช้วิธีการตรวจสอบการจัดการกากอุตสาหกรรมภายในโรงงาน หรือ Internal Audit โดย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ บริษัท อมตะ 
ฟาซิลติี ้เซอร์วิส จ�ากดั ผลจากการด�าเนนิการ Internal Audit นัน้เป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการกากอตุสาหกรรม
ของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และอมตะ ซิตี้ ระยอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด และ
สามารถท่ีจะตอบสนองกับนโยบายของกลุ่มบริษัทของลูกค้าเองในด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักการจัดการ 3Rs 
และ Zero Waste to Landfill อีกด้วย 
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การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการด�าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ ภายใต้กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อลด
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมืองอัจฉริยะอมตะ กล่าวคือ
เป็นการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ให้มัน่ใจว่าสิง่แวดล้อมภายในเมืองจะได้รับการดแูลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ท�าให้
ผูมี้ส่วนได้เสยีเกดิความม่ันใจในการท�างานของบรษัิทว่าได้ปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัต่างๆอย่างเคร่งครดั และสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในเมืองอัจฉริยะอมตะ 

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Monitoring and Control Center: EMCC)
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ EMCC เป็นโครงการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซ่ึงได้รับแนวคิดและนโยบายการพัฒนามาจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความเชือ่ม่ันในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมของนคิมอตุสาหกรรมต่อชมุชนข้างเคยีง และส่งเสรมิแนวทางการบริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทได้จดัให้มีศนูย์เฝ้าระวังและควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อมของนคิมอุตสาหกรรมอมตะ มาตัง้แต่ต้นปี 2556 และด�าเนนิการ
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจัดตั้งสถานีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 4 สถานี และที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จ�านวน 2 สถานี ต่อเชื่อมด้วยระบบออนไลน์เรียลไทม์แสดงผลการตรวจวัดที่จอแสดงผล
ที่ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี โครงสร้างของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. ระบบฐานข้อมลูส่วนกลางของนคิมอุตสาหกรรม เพือ่เป็นศนูย์กลางรวบรวมข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมในระดบันคิมอุตสาหกรรม 
และโรงงาน เช่น ปริมาณการใช้น�้า ปริมาณน�้าเสีย คุณภาพน�้าเสีย ปริมาณกากของเสีย และคุณภาพอากาศ เป็นต้น

2. ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งหลังผ่านการบ�าบัดจากระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม 

บริษัทได้เชื่อมโยงข้อมูลด้านคุณภาพน�้าทิ้งหลังผ่านการบ�าบัด จากระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม มายัง
ศนูย์ EMCC ในรปูแบบของ BOD Online หากพบว่าคณุภาพน�า้ท้ิงเกนิมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2539 เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าท้ิงจากแหล่งก�าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ทางศูนย์ EMCC จะแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ควบคุมน�้าเสียส่วนกลาง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและท�าการแก้ไขโดยทันที

3. ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

บริษัทได้ด�าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศผ่านสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Air Quality 



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2560

109 

Monitoring Station : AQMS) โดยเช่ือมโยงข้อมูลด้านคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบ 
ต่อเนื่องของพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 4 สถานี คือ วัดอู่ตะเภา วัดมาบสามเกลียว 
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ และวัดอ้อมแก้ว พื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จ�านวน 2 สถานี คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาบยางพร และวัดพนานิคม มลพิษอากาศในบรรยากาศท่ัวไปท่ีท�าการตรวจสอบ คือ  
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 

(NO
2
) และความเรว็ลม/ทิศทางลม การตรวจวดัมลพษิอากาศในบรรยากาศนัน้เมือ่น�าข้อมูลมาพจิารณาประกอบกบัทิศทางลม

และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง จะท�าให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของมลพิษอากาศได้ว่ามาจาก
แหล่งก�าเนิดใด

 

4. ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน 

ระบบนีเ้ป็นการตดิตามและควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อมโดยการเช่ือมโยงข้อมูลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน 
(Online) มายังศนูย์ EMCC หากพบว่ามกีารปล่อยค่ามลพษิทางอากาศเกนิมาตรฐาน ทางศนูย์ EMCC จะแจ้งเตอืนให้โรงงาน
ที่ปล่อยมลพิษนั้น ได้ท�าการตรวจสอบและรายงานสาเหตุเพื่อแก้ไขปรับปรุงโดยทันที ซึ่งนอกจากโรงงานแล้ว โรงไฟฟ้าที่อยู่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งหมดต้องเชื่อมต่อข้อมูลนี้ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

5. ระบบการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในพ้ืนท่ีจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อประมวลผลและใช้วางแผนงานด้านความ
ปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม 

การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของศูนย์ EMCC จะสร้างความม่ันใจแก่ทุกภาคส่วนได้ว่า จะสามารถตอบ
สนองการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะได้อย่างทันท่วงที ศูนย์ EMCC นี้จึงถือได้ว่าเป็นหน่วย
งานท่ีมีบทบาทส�าคญัในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อม และเป็นกลไกในการสร้างสรรค์คณุภาพชีวติของชุมชนโดยรอบพืน้ท่ี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
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การเปิดเผยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) 
บรษัิทเปิดเผยผลการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนั การตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม และการแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
มาตรการติดตาม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA : Environmental Impact Assessment) ของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ที่จัดส่งให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประจ�าทุก 6 เดือน และร่วมการน�าเสนอผลใน
รายงาน EIA Monitoring Report ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมทั้งนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง รับทราบด้วย

ในปี 2560 บริษัทได้น�าเสนอผลในรายงาน EIA Monitoring Report จ�านวน 4 ครั้ง ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยองจะถูกน�ามาใช้ในการ
วางแผนการท�างานและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งในปีถัดไป

 

 

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate)
สืบเนื่องจาก บริษัทได้ด�าเนินการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม แนวทาง
ในการพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมจึงด�าเนินการตามกรอบการพัฒนาของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวคือ 
แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 5 มิติ 22 ด้าน ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และ
มิติการบริหารจัดการ ในแต่ละมิติจะมีด้านการพัฒนาต่างๆ จ�านวน 22 ด้าน ดังนี้
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ในการพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ไปสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชงินเิวศนัน้ บรษัิทได้ด�าเนนิกจิกรรมและโครงการต่างๆจ�านวนมาก เช่น การจดัตัง้คณะกรรมการการจดัการระบบ
จราจร และคณะกรรมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน การจัดการระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและโรงงาน รวมไปถึงการพัฒนาระบบการใช้งานภายในองค์กร
ที่สามารถใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัยต่างๆ

ผลจากการพัฒนางานในด้านต่างๆนั้น ท�าให้ในปี 2560 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-champion ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
ระยอง ท้ังนี ้บรษัิทยังมคีวามมุง่ม่ันท่ีจะพฒันาพืน้ท่ีตามหลกัการดงักล่าวเพือ่มุ่งสูก่ารเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศท่ีสมบูรณ์
แบบอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

รางวัลรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ระดับ Eco-Champion :C3  
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง
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การตรวจสอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
บริษัทได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือท�าการตรวจประเมนิศกัยภาพโรงงานในการบริหารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้หลกัธรรมาภบิาล
สิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วย การจัดให้มีข้อมูลครบถ้วนทุกด้านและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน เพื่อลดความขัดแย้ง แบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหว่างอุตสาหกรรม และการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังและ
ควบคมุคุณภาพสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างความเช่ือม่ันในการเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อมตามวสิยัทัศน์ของการนคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรชั้นน�าในการสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน 

ในปี 2560 บรษัิทได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของโครงการและได้ตรวจประเมนิโรงงานในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ 
ซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 8 โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จ�านวน 6 โรงงาน ผลการตรวจประเมินพบว่าทุกโรงงาน
ท่ีเข้ารบัการตรวจประเมินในโครงการธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ผ่านเกณฑ์ประเมินมากกว่า 70 % ทุกโรงงาน 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยม
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบข้าง โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งปัญหา เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้แสดงความคดิเห็นหรอืเสนอข้อแนะน�าส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทได้หลายช่องทาง ได้แก่ 
Call Center โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย การประชุม ฯลฯ

ในปี 2560 มีผู้ติดต่อแจ้งปัญหาผ่านช่องทางต่างๆของบริษัท รวม 426 รายการ ซึ่งมีรายการที่แจ้งปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพียง 5 รายการ หรือ คิดเป็น 1% โดยบริษัทมีกระบวนการจัดการและติดตามการแก้ไขปัญหาตั้งแต่
ท่ีมีการบันทึกรบัเรือ่ง จนถงึการแก้ไขจนแล้วเสรจ็ตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ในระบบบริหารจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 
ร่วมกับระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ท้ังในเชิงรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

นอกจากนี้บริษัทยังมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ เพื่อก�าหนดแนวทางป้องกันในอนาคต ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้
ด�าเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นจ�านวน 426 รายการ คิดเป็น 100% 

• จ�านวนผู้ติดต่อแจ้งปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท รวม 421 รายการ

• ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพียง 5 รายการ (ปัญหาร้องเรียนระหว่างโรงงานกับโรงงาน)

ล�าดับ ผลกระทบที่ ได้รับ จ�านวน (เรื่อง)

1 ปัญหาน�้าใช้ (คุณภาพ ปริมาณ) 192

2 ปัญหาน�้าเสีย ปัญหาน�้าเสีย (น�้าเสียล้น มีกลิ่นเหม็น ท่อตัน) 137

3 ปัญหาขยะ (เข้าเก็บไม่ตรงเวลา ขยะล้น หกหล่น) 58

4 ปัญหาจราจรและพื้นที่ส่วนกลาง (จอดรถกีดขวาง ถนนช�ารุด ฝาท่อช�ารุด) 22

5 ปัญหาพื้นที่สีเขียว (กิ่งไม้ขวางหน้าโรงงาน ต้นไม้พาดสายไฟ) 12

6 ปัญหาควันด�าจากปล่องระบายอากาศของโรงงาน 2

7 ปัญหากลิ่นเหม็นโรงงาน 2

8 ปัญหาเสียงดังจากโรงงาน 1

รวม 426
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ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท 2558 2559 2560

ด้านเศรษฐกิจ
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1 1 1

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 10 10.44 11.59

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.14 1.12 1.32

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 5,115.42 4,426.51 4,491.25

รายได้รวม 6,237.71 4,732.69 4,652.14

ก�าไรสุทธิ 1,216.02 1,198.27 1,409.49

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 11,345.49 10,218.17 10,056.99

สินทรัพย์รวม 25,451.40 26,595.70 29,279.67

หนี้สินหมุนเวียน 5,095.60 5,862.62 2,160.35

หนี้สินรวม 11,950.88 12,355.55 14,308.36

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,067.00 1,067.00 1,067.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,500.52 14,240.15 14,971.31

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 11.43 10.37 11.50

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.11 7.41 8.04

ก�าไรขั้นต้น (%) 44.79 53.24 53.73

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 2.23 1.74 4.66

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.89 0.87 0.96

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ล้านบาท)

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล (1) 396.12 304.05 282.90

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

จ�านวนข้อร้องเรยีนจากการละเมดิจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิสูร่ะบบร้องเรยีนของบรษัิท 
(กรณี)

0 0 0

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง (กรณี) 0 0 0

สรุปผลการด�าเนินงาน 2560
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สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท 2558 2559 2560

ด้านทรัพยากรบุคคล
จ�านวนพนักงานทั้งหมด (2) (คน)

ชาย 80 90 83

หญิง 97 94 96

จ�านวนพนักงาน แบ่งตามสถานที่ท�างาน (2) (คน)

ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 51 57 52

ส�านักงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 104 107 107

ส�านักงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 22 20 20

พนักงานใหม่ทั้งหมด (2) (คน)

ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 7 11 10

ส�านักงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 10 13 12

ส�านักงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 17 2 1

พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด (2) (คน)

พนักงานที่ลาออก มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 5 4 6

พนักงานที่ลาออก มีอายุตั้งแต่ 30 ขึ้นไป 12 15 13

อัตราการลาออกย้อนหลัง (2) 

ร้อยละของพนักงานที่ลาออก 9.6 10.3 10.6

พนักงานหญิงที่ลาคลอดแล้วกลับมาปฏิบัติงาน (2) (คน)

จ�านวนที่ลาคลอด 2 1 1

อัตราการกลับมาท�างานหลังจากการคลอดบุตร (%) 100 100 100

จ�านวนพนักงาน แยกต�าแหน่ง (2) (คน)

Officer Level 106 108 104

Section Manger Level 38 43 42

Department Manger Level 15 15 17

Vice President Level 10 11 12

Chief Level 7 7 4

จ�านวนพนักงาน แยกภูมิล�าเนา (2) (คน)

กรุงเทพมหานคร 60 66 63

ภาคตะวันออก 67 65 64

ภาคกลาง 26 25 25

ภาคเหนือ 5 7 6

ภาคใต้ 2 3 4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 14 13

ภาคตะวันตก 3 4 4
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สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท 2558 2559 2560
จ�านวนพนักงาน แยกศาสนา (2) (คน)

พุทธ (Buddhism) 177 182 177

อิสลาม (Islam) 0 1 1

คริสต์ (Christianity) 0 1 1

ฮินดู (Hindus) 0 0 0

อื่น ๆ (Others) 0 0 0

การพัฒนาบุคลากร

เงินลงทุน (ล้านบาท) 6.9 2 1.2

จ�านวนหลักสูตร 47 44 92

จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรม 131 108 145

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน 16.88 27.53 30

จ�านวนพนักงานที่ได้รับการปรับต�าแหน่ง 5 15 5

การดูแลพนักงานและสวัสดิการ

งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน (ล้านบาท) 9.5 13.5 12.3

การประเมินความผูกพันองค์กร

ร้อยละความผูกพันองค์กร - 37 35

หมายเหตุ

(1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท อมตะ คอปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทย

(2) ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างแบบพิเศษและผู้รับเหมา (Sub-Contractor)

ด้านสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ด้านสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี หน่วย มาตรฐาน 2558 2559 2560

ด้านการจัดการน�้าใช้

ปริมาณน�้าที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 25,818,699 26,251,773 26,573,085

ปริมาณน�้าดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตน�้า ลบ.ม. - 22,418,955 21,280,749 19,234,020

ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (น�้าจากระบบ RO) ลบ.ม. - 3,399,744 4,971,024 4,975,759

ปริมาณน�้าทิ้งที่จากโรงงานที่เข้าระบบบ�าบัดส่วนกลาง ลบ.ม. - 13,301,901 12,073,231 11,111,664

ปริมาณน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง ลบ.ม. - 13,301,901 12,073,231 11,111,664

คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง

จุดตรวจวัด Effluent

pH  5.5-9.0 7.04 7.02 6.8-8.0

Temperature �C ≤ 40 32 31 27-35

Biochemical Oxygen Demand (BOD5) mg/L ≤ 20 6.2 2.8 2.3-18.4
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ด้านสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี หน่วย มาตรฐาน 2558 2559 2560
Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120 48 34 <40-72

Grease and Oil mg/L ≤ 5 <2.0 <2.0 ND, 2.0-2.3

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50 6 14 <5-46

Total Dissolve Solid (TDS) mg/L ≤ 3000 1280 1232 624-1,242

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100 1.69 0.99 <5-33

Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 <0.0005 <0.0005 ND, <0.0010

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 <0.0005 <0.0005 ND

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 <0.01 <0.01 ND

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.2 <0.05 <0.05 ND

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.005 0.0023 <0.0020-
0.0036

Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.75 <0.01 0.05 ND

Chromium (Cr6+) mg/L ≤ 0.25 <0.01 <0.01 ND, <0.10

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.0 <0.02 <0.02 <0.02-0.04

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.0 <0.05 0.17 <0.10-0.28

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.0 <0.01 0.02 <0.10-0.10

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.0 0.13 0.16 0.11-0.45

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

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.2 <0.01 <0.01 ND

Chloride as Cl
2

mg/L ≤ 1.0 <0.1 <0.1 <0.1-0.2

ด้านการติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน  

จุดตรวจ 1: วัดบุญญราศรี (A1)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.032 <0.001-0.012 <0.001-0.031

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.017 <0.001-0.026 0.003-0.017

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.06-0.12 0.05-0.10 0.04-0.15

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.03-0.09 0.02-0.08 0.02-0.06

จุดตรวจ 2: โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (A2)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.045 <0.001-0.026 0.002-0.036

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 0.014-0.097 <0.001-0.016 <0.001-0.014

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.09-0.14 0.05-0.14 0.04-0.13

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.04-0.09 0.02-0.06 0.02-0.06

จุดตรวจ 3: วัดดอนด�ารงธรรม (A5)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.002-0.030 0.003-0.036 <0.001-0.032

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.029 <0.001-0.006 0.002-0.029

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.08-0.15 0.06-0.16 0.05-0.13

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.06-0.10 0.04-0.07 0.02-0.09
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ด้านสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี หน่วย มาตรฐาน 2558 2559 2560
จุดตรวจ 4: วิทยาลัยการอาชีพพานทอง (A6)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.028 0.001-0.053 0.001-0.025

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.062 <0.001-0.009 <0.001-0.034

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.04-0.08 0.03-0.10 0.03-0.10

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.07 0.02-0.05 0.01-0.06

จุดตรวจ 5: บ้านมาบสามเกลียว (A8)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.029 <0.001-0.036 0.002-0.057

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.019 0.001-0.023 0.002-0.025

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.06-0.09 0.04-0.12 0.03-0.12

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.03-0.06 0.02-0.10 0.01-0.05

จุดตรวจ 6: หมู่บ้านเจริญวัชร์ (A9)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.004-0.100 <0.001-0.033 <0.001-0.055

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.066 <0.001-0.005 0.002-0.006

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.05-0.08 0.03-0.09 0.03-0.08

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.03-0.07 0.02-0.06 0.02-0.06

จุดตรวจ 7: วัดบ้านงิ้ว (A10)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.002-0.029 0.001-0.028 <0.001-0.055

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 0.004-0.083 <0.001-0.010 0.001-0.014

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.06-0.18 0.03-0.20 0.04-0.14

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.03-0.10 0.02-0.08 0.02-0.07

ด้านการจัดการมูลฝอยในโรงงาน 

ปรมิาณมูลฝอยท่ีโรงงานคดัแยกขยะของนคิมอุตสาหกรรม
อมตะ

ตันต่อปี - 20,450.58 20,314.24 21,865.36

ปรมิาณมลูฝอยท่ีส่งไปก�าจดัโดยการน�ากลบัมาใช้ประโยชน์
ใหม่ 

ตันต่อปี - 3,036.93 2,923.17 3,154.88

ปรมิาณมูลฝอยท่ีส่งไปก�าจดัโดยการผลติเช้ือเพลงิทดแทน 
RDF 

ตันต่อปี - 17,088.65 17,157.54 18,509.81

ปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปก�าจัดโดยการฝังกลบ ตันต่อปี - 325 233.53 200.67

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก     

จ�านวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ครั้ง  1 1 0
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ด้านสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง
ด้านสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง หน่วย มาตรฐาน 2558 2559 2560
ด้านการจัดการน�้าใช้

ปริมาณน�้าที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 25,818,699 26,251,773 19,103,162

ปริมาณน�้าดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตน�้า ลบ.ม. - 22,418,955 21,280,749 13,953,013

ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (น�้าจากระบบ RO) ลบ.ม. - 3,399,744 4,971,024 2,338,577

ปริมาณน�้าทิ้งที่จากโรงงานที่เข้าระบบบ�าบัดส่วนกลาง ลบ.ม. - 13,301,901 12,073,231 9,241,402

ปริมาณน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง ลบ.ม. - 13,301,901 12,073,231 9,241,402

คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง

จุดตรวจวัด Effluent

pH  5.5-9.0 7.04 7.02 7.3-8.1

Temperature �C ≤ 40 32 31 27-35

Biochemical Oxygen Demand (BOD5) mg/L ≤ 20 6.2 2.8 <2.0-13

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120 48 34 <40-45

Grease and Oil mg/L ≤ 5 <2.0 <2.0 ND,<2.0

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50 6 14 <5-20

Total Dissolve Solid (TDS) mg/L ≤ 3000 1280 1232 1,020-1,360

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100 1.69 0.99 15-26

Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 <0.0005 <0.0005 ND,<0.0010

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 <0.0005 <0.0005 ND,<0.0020

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 <0.01 <0.01 ND

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.2 <0.05 <0.05 ND

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.005 0.0023 <0.0020-
0.0061

Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.75 <0.01 0.05 ND

Chromium (Cr6+) mg/L ≤ 0.25 <0.01 <0.01 ND

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.0 <0.02 <0.02 0.05-0.07

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.0 <0.05 0.17 ND,<0.10

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.0 <0.01 0.02 ND

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.0 0.13 0.16 0.13

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

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.2 <0.01 <0.01 ND

Chloride as Cl
2

mg/L ≤ 1.0 <0.1 <0.1 <0.1

ด้านการติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน 

จุดตรวจ 1: บ้านวังตาลหม่อน (A1)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.032 <0.001-0.012 <0.001-0.039

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.017 <0.001-0.026 0.001-0.014
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ด้านสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง หน่วย มาตรฐาน 2558 2559 2560
Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.06-0.12 0.05-0.10 0.04-0.11

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.03-0.09 0.02-0.08 0.03-0.05

จุดตรวจ 2: วัดราษฎร์อัสดาราม (A2)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.045 <0.001-0.026 0.003-0.053

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 0.014-0.097 <0.001-0.016 0.002-0.007

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.09-0.14 0.05-0.14 0.05-0.08

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.04-0.09 0.02-0.06 0.03-0.05

จุดตรวจ 3: โรงเรียนบ้านภูไทร (A3)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.002-0.030 0.003-0.036 0.002-0.017

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.029 <0.001-0.006 0.006-0.033

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.08-0.15 0.06-0.16 0.03-0.05

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.06-0.10 0.04-0.07 0.02-0.03

จุดตรวจ 4: วัดพนานิคม (A4)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.028 0.001-0.053 0.011-0.052

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.062 <0.001-0.009 0.006-0.086

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.04-0.08 0.03-0.10 0.043-0.185

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.07 0.02-0.05 0.027-0.078

จุดตรวจ 5: รพ.สต.มาบยางพร (A5)     

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.029 <0.001-0.036 0.019-0.061

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.019 0.001-0.023 0.010-0.038

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.06-0.09 0.04-0.12 0.069-0.218

PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.03-0.06 0.02-0.10 0.033-0.118

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก     

จ�านวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ครั้ง  2 0 0
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ด้านสังคม นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานในกลุ่มบริษัทอมตะ
และเครือข่าย

• บริษัทได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน จ�านวน 40 โครงการ  
โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 23 ต�าบล เช่น เทศบาลต�าบลหนองไม้แดง เทศบาลต�าบล 
ดอนหัวฬ่อ เทศบาลต�าบลพานทอง องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองต�าหรุ เป็นต้น

• บริษัท ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ท่ีว่าการอ�าเภอเมืองชลบุรี กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี ส�านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน จ�านวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน

• กจิกรรมเพือ่การพฒันาคณุภาพชีวติและสิง่แวดล้อมชุมชนท่ีบรษัิทร่วมจดันัน้ ได้สร้างการมีส่วนร่วมให้กบัพนกังานใน
กลุ่มบริษัทอมตะ พนักงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และประชาชนที่อาศัยโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ โดย
มีพนักงานในกลุ่มบริษัทอมตะเข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมดท่ีจัดขึ้นจ�านวน 650 คน พนักงานท่ีมาจากโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมกจิกรรมท้ังหมดท่ีจดัข้ึนจ�านวน 11,000 คน และประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีชุมชนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
ท้ังหมดท่ีจัดข้ึนจ�านวน 5,500 คน รวมคิดเป็นช่ัวโมงการท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน
รวม 836,000 ชั่วโมง

การพัฒนาด้านสุขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน พนักงานของบริษัท และพนักงานของโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม

• บรษัิท ได้จัดกจิกรรมด้านสขุภาพ จ�านวน 7 โครงการ มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมท้ังสิน้ 12,000 คน หรอืคดิเป็นช่ัวโมง
ในการสร้างสุขภาพให้กับทุกกลุ่ม 252,000 ชั่วโมง

• บริษัท ได้ด�าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพที่มีจ�านวนหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน และจ�านวนโรงเรียน
เข้าร่วมทั้งสิ้น 55 โรงเรียน

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
• บริษัท ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะให้เป็นพื้นที่จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนคิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

• บรษัิท ได้จดัจ้างชุมชนท้องถิน่ในการจดัเตรยีมของท่ีระลกึ และกระเช้าของขวญั ส�าหรบัใช้ในเทศกาลต่างๆ ของบรษัิท 
คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

ด้านสังคม นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานในกลุ่มบริษัทอมตะ
และเครือข่าย

• บรษัิทได้ร่วมกบัหน่วยงานท้องถิน่จดักจิกรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติและสิง่แวดล้อมชุมชน จ�านวน 34 โครงการ โดย
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 6 ต�าบล เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อวิน องค์การบริหารส่วน
ต�าบลมาบยางพร องค์การบริหารส่วนต�าบลพนานิคม องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว เป็นต้น
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• บริษัท ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศาลากลางจังหวัดระยอง ที่ว่าการอ�าเภอปลวกแดง ที่ว่าการ
อ�าเภอนิคมพัฒนา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระยอง ส�านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สภากาชาดไทย จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน จ�านวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน

• กจิกรรมเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวติและสิง่แวดล้อมชุมชนท่ีบรษัิทร่วมจดันัน้ ได้สร้างการมีส่วนร่วมให้กบัพนกังานใน
กลุ่มบริษัทอมตะ พนักงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และประชาชนที่อาศัยโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ โดย
มีพนักงานในกลุ่มบริษัทอมตะเข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมดท่ีจัดขึ้นจ�านวน 450 คน พนักงานท่ีมาจากโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นจ�านวน 9,000 คน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ท้ังหมดท่ีจัดข้ึนจ�านวน 3,500 คน รวมคิดเป็นช่ัวโมงการท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน
รวม 532,000 ชั่วโมง

การพัฒนาด้านสุขภาพแก่เยาวชน ประชาชน พนักงานของบริษัท และพนักงานของโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม

• บริษัท ได้จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ จ�านวน 4 โครงการ มีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7,000 คน หรือคิดเป็นชั่วโมง
ในการสร้างสุขภาพให้กับทุกกลุ่ม 147,000 ชั่วโมง

• บริษัท ได้ด�าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพที่มีจ�านวนหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน และจ�านวนโรงเรียนเข้า
ร่วมทั้งสิ้น 20 โรงเรียน

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
• บริษัท ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะให้เป็นพื้นที่จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนคิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

• บรษัิท ได้จดัจ้างชุมชนท้องถิน่ในการจดัเตรยีมของท่ีระลกึ และกระเช้าของขวญั ส�าหรบัใช้ในเทศกาลต่างๆ ของบรษัิท 
คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
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GRI CONTENT INDEX
G4

Indicators Descriptions Page
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Strategy and Analysis

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization 2-3

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 17-21, 34-39

Organizational Profile

G4-3 Report the name of the organization 5

G4-4 Report the primary brands, products, and services 5-10

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 6

G4-6 Report the number of countries where the organization operates 6

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 5-10

G4-8 Report the markets served including geographic breakdown, sectors served, and types of 
customers and beneficiaries

5-10

G4-9 Report the scale of the organization 6, 11

G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender, permanent employee, region, 
substantial portion and significant variations)

115-116

G4-11 The percentage of total employees covered by collective bargaining agreements 12
G4-12 Describe the organization’s supply chain 25

G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size, 
structure, ownership, or its supply chain

2-3

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization 15-23

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives 
to which the organization subscribes or which it endorses

45-49, 
110-111

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international 
advocacy organizations in which the organization participates in as strategic member

47-48

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent documents status 40

G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the organization 
has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content

13-17

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 28-30

G4-20 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 26-30

G4-21 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 26-30

G4-22 The effect and the reasons of any restatements of information provided in previous reports 13, 26-30

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries 13, 26-30

Stakeholder Engagement

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 51

G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 24-25

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 51-54

G4-27 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how the organization has 
responded to those key topics and concerns

26-30
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G4
Indicators Descriptions Page

Report Profile

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 13

G4-29 Date of most recent previous report (if any) -

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 13

G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents 13

G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content Index, or the reference to the 
External Assurance Report

13

G4-33 The organizational policy and current practice regarding external assurance for the report 13

Governance

G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest governance body 11

Ethics and Integrity

G4-56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct 
and codes of ethics

32-33

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

Category: Economic

Economic Aspect: Economic Performance

G4-DMA Disclosure on management approach for Economic Performance of Economic Aspect 31-49

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 41

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organizational activities due to 
climate change

34-39

G4-EC3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 40-41, 45-49

G4-EC4 Financial assistance received from government -

Economic Aspect: Market Presence

G4-DMA Disclosure on management approach for Market Presence of Economic Aspect 45-49

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant 
locations of operation

-

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of 
operation

12, 82-84

Economic Aspect: Indirect Economic Impact

G4-DMA Disclosure on management approach for Indirect Economic Impact of Economic Aspect -

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported -

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts -

Economic Aspect: Procurement Practices

G4-DMA Disclosure on management approach for Procurement Practices of Economic Aspect 42-44

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation 41

Category: Environmental

Environmental Aspect: Materials

G4-DMA Disclosure on management approach for Materials of Environmental Aspect -

G4-EN1 Materials used by weight or volume -

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials -
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G4
Indicators Descriptions Page

Environmental Aspect: Energy

G4-DMA Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect 96-98

G4-EN3 Energy consumption within the organization 97-98

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization 96-97

G4-EN5 Energy intensity -

G4-EN6 Reduction of energy consumption 96-98

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 96-98

Environmental Aspect: Water

G4-DMA Disclosure on management approach for Water of Environmental Aspect 98, 100-104

G4-EN8 Total water withdrawal by source -

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water -

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 100-102, 
116,119

Environmental Aspect: Emissions

G4-DMA Disclosure on management approach for Emissions of Environmental Aspect 116-120

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) -

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) -

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3) -

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity -

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions -

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions -

Environmental Aspect: Effluents and Waste

G4-DMA Disclosure on management approach for Effluents and Waste of Environmental Aspect 100-104, 
105-107, 
116-120

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 116,119

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 105-106, 118

G4-EN24 Total number of volume of significant spills -

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the 
basel convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally

-

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats 
significantly affected by the organizational discharges of water and run off

-

Environmental Aspect: Products and Services

G4-DMA Disclosure on management approach for Products and Services of Environmental Aspect -

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services -

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category -

Environmental Aspect: Compliance

G4-DMA Disclosure on management approach for Compliance of Environmental Aspect 108-113, 
116-120

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for no-compliance 
with environmental laws and regulations

-
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Environmental Aspect: Transport

G4-DMA Disclosure on management approach for Transport of Environmental Aspect -

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for

the organizational operations, and transporting members of the workforce

-

Environmental Aspect: Overall

G4-DMA Disclosure on management approach for Overall of Environmental Aspect 116-120

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type -

Environmental Aspect: Supplier Environment Assessment

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Environment Assessment of Environmental Aspect -

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria -

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken -

Environmental Aspect: Environmental Grievance Mechanisms

G4-DMA Disclosure on management approach for Environmental Grievance Mechanisms of Environmental 
Aspect

113,118,120

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

113,118,120

Category: Social

Sub-category: Labor Practices and Decent Work

Labor Practices and Decent Work Aspect: Employment

G4-DMA Disclosure on management approach for Employment of Labor Practices and Decent Work Aspect 82-85, 115-116

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region 82-85, 115-116

G4-LA2 Benefits provided to full - time employees that are not provided to temporary or part-time 
employees, by significant locations of operation

86-88, 115

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 115

Labor Practices and Decent Work Aspect: Labor / Management Relations

G4-DMA Disclosure on management approach for Labor / Management Relations of Labor Practices and 
Decent Work Aspect

85-94

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in 
collective agreements

-

Labor Practices and Decent Work Aspect: Occupational Health and Safety

G4-DMA Disclosure on management approach for Occupational Health and Safety of Labor Practices and 
Decent Work Aspect

89, 68-70

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety 
committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs

-

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days and absenteeism and total 
number of work - related fatalities, by region and by gender

-

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation -

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions -

Labor Practices and Decent Work Aspect: Training and Education

G4-DMA Disclosure on management approach for Training and Education of Labor Practices and Decent 
Work Aspect

91-94

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 91, 116

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of 
employees and assist them managing career endings

-
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G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by 
gender and by employee category

50, 91

Labor Practices and Decent Work Aspect: Diversity and Equal Opportunity

G4-DMA Disclosure on management approach for Diversity and Equal Opportunity of Labor Practices and 
Decent Work Aspect

82-84,  
115-116

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according 
to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity

115-116

Labor Practices and Decent Work Aspect: Equal Remuneration for Woman and Men

G4-DMA Disclosure on management approach for Equal Remuneration for Woman and Men of Labor 
Practices and Decent Work Aspect

-

G4-LA13 Ratio of basic salary remuneration of women to men by employee category, by significant locations 
of operation

-

Labor Practices and Decent Work Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Labor Practices Aspect -

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria -

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions 
taken

-

Labor Practices and Decent Work Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-DMA Disclosure on management approach for Labor Practices Grievance Mechanisms of Labor 
Practices and Decent Work Aspect

-

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal grievance 
mechanismsไ

-

Category: Social

Sub-category: Human Rights

Human Rights Aspect: Investment

G4-DMA Disclosure on management approach for Investment of Human Rights Aspect -

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include 
human rights clauses or that underwent human rights screening

-

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained

-

Human Rights Aspect: Non-discrimination

G4-DMA Disclosure on management approach for Non-discrimination of Human Rights Aspect -

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken -

Human Rights Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining

G4-DMA Disclosure on management approach for Freedom of Association and Collective Bargaining of 
Human Rights Aspect

-

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective 
bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support these rights

-

Human Rights Aspect: Child Labor

G4-DMA Disclosure on management approach for Child Labor of Human Rights Aspect -

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and 
measures taken to contribute to the effective abolition of child labor

-



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืน 2560

128 

G4
Indicators Descriptions Page

Human Rights Aspect: Forced or Compulsory Labor

G4-DMA Disclosure on management approach for Forced or Compulsory Labor of Human Rights Aspect -

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory 
labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor

-

Human Rights Aspect: Security Practices

G4-DMA Disclosure on management approach for Security Practices of Human Rights Aspect -

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organizational human rights policies or procedures 
that are relevant to operations

-

Human Rights Aspect: Indigenous Rights

G4-DMA Disclosure on management approach for Indigenous Rights of Human Rights Aspect -

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken -

Human Rights Aspect: Assessment

G4-DMA Disclosure on management approach for Assessment of Human Rights Aspect -

G4-HR9 Total number of percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact 
assessments

-

Human Rights Aspect: Supplier Human Rights Assessment

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Human Rights Assessment of Human Rights Aspect -

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria -

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken -

Human Rights Aspect: Human Rights Grievance Mechanisms

G4-DMA Disclosure on management approach for Human Rights Grievance Mechanisms of Human Rights 
Aspect

-

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

-

Category: Social

Sub-category: Society

Society Aspect: Local Communities

G4-DMA Disclosure on management approach for Local Communities of Society Aspect 61-80

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, 
and development programs

50

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities -

Society Aspect: Anti-corruption

G4-DMA Disclosure on management approach for Anti-corruption of Society Aspect 32-33

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identified

-

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures -

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken -

Society Aspect: Public Policy

G4-DMA Disclosure on management approach for Public Policy of Society Aspect -

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary -

Society Aspect: Anti-competitive Behavior

G4-DMA Disclosure on management approach for Anti-Competitive Behavior of Society Aspect -
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G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and 
their outcomes

-

Society Aspect: Compliance

G4-DMA Disclosure on management approach for Compliance of Society Aspect -

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance 
with laws and regulations

-

Society Aspect: Supplier Assessment for Impacts on Society

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Impacts on Society of Society 
Aspect

-

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society -

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken -

Society Aspect: Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4-DMA Disclosure on management approach for Grievance Mechanisms for Impacts on Society of Society Aspect 113,118,120

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

113,118,120

Category: Social

Sub-category: Product Responsibility

Product Responsibility Aspect: Customer Health and Safety

G4-DMA Disclosure on management approach for Customer Health and Safety 
of Product Responsibility Aspect

-

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are 
assessed for improvement

-

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the 
health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes

-

Product Responsibility Aspect: Product and Service Labeling

G4-DMA Disclosure on management approach for Product and Service Labeling of Product Responsibility 
Aspect

-

G4-PR3 Type of product and service information required by the organizational procedures for product and 
service information and labeling, and percentage of significant product and service categories 
subject to such information requirements

-

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning 
product and services information and labeling, by type of outcomes

-

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction -

Product Responsibility Aspect: Marketing Communications

G4-DMA Disclosure on management approach for Marketing Communications of Product Responsibility Aspect -

G4-PR6 Sale of banned or disputed products -

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning 
marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes

-

Product Responsibility Aspect: Customer Privacy

G4-DMA Disclosure on management approach for Customer Privacy of Product Responsibility Aspect -

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of 
customer data

-
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Product Responsibility Aspect: Compliance

G4-DMA Disclosure on management approach for Compliance of Product Responsibility Aspect -

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the 
provision and use of products and services

-



แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน

ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 ฉบับนี้ จะน�ามาใช้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดท�ารายงานในปีถัดไป

1. ข้อมูลพื้นฐานของท่าน    หญิง   ชาย

2. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

 พนักงาน  ลูกค้า   ชุมชน   คู่ค้า  

 ผู้ถือหุ้น   ผู้ร่วมลงทุน   เจ้าหนี้  หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

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

3. ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯจากแหล่งใด

 เว็บไซต์ของบริษัท  งานสัมมนา  พนักงานของบริษัท 

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

4. ท่านอ่านรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 เพื่อวัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

 เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดท�ารายงานของตน

 เพื่อการศึกษาและท�าวิจัย

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

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 ของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ความสมบูรณ์ของรายงาน   มาก   ปานกลาง  น้อย   ควรปรับปรุง

การก�าหนดประเด็นของรายงาน  มาก   ปานกลาง  น้อย   ควรปรับปรุง

การน�าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ  มาก   ปานกลาง  น้อย   ควรปรับปรุง

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย    มาก   ปานกลาง  น้อย   ควรปรับปรุง

ความพึงพอใจโดยรวม   มาก   ปานกลาง น้อย   ควรปรับปรุง

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ในปีถัดไป

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

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

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

เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดส่งแบบส�ารวจความคิดเห็นนี้โดยการถ่ายภาพหรือสแกนเอกสาร 
ส่งมาทาง E-mail: saranya@amata.com 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

mailto:saranya@amata.com
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ประเทศไทย:
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มห�ชน)
นิคมอุตส�หกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
700 ถนนบ�งน�ตร�ด กม. 57 
อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 38 939 007  
โทรส�ร  : +66 38 939 000

บริษัท อมตะ ซิตี้ จำ�กัด
นิคมอุตส�หกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง
7 ถนน 331 กม. 39 
อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : +66 38 497 007  
โทรส�ร  : +66 38 497 000

สำ�นักง�นกรุงเทพฯ:
2126 อ�ค�รกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพมห�นคร 10310
โทรศัพท์ : +66 2 792 0000
โทรส�ร  : +66 2 318 1096

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