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“Creating Perfect Cities where possibilities happen” 

เป็นผู้สร้างเมอืงท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสร้างโอกาสดีๆ  ให้เกดิข้ึนทีน่ี่

วิสัยทัศน ์VISION

“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�าเนินธรุกจิภายใต้หลกัปรัชญา “ALL WIN” เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ได้รับประโยชน์ 

โดยมุ่งม่ันทีจ่ะขยายธรุกจิใหม่และสรรหานวัตกรรมทีจ่ะสร้างความเป็นเมืองอจัฉริยะ  

อนัจะน�ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตทีด่ข้ึีนของทุกภาคส่วน

พันธกิจ MISSION

ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ 

A L L   W I N
วัฒนธรรมองค์กร - AMATA DNA

 D Dependable เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ น่าเชื่อถือ วางใจได้

 R Responsive พร้อมให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม

 I Innovative ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 V Visionary มีมุมมองเชิงธุรกิจที่กว้างไกล สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ทุกคน

 E Efficient มีมาตรฐานการท�างานในระดับสูง มีคุณภาพของทีมงานที่เป็นเลิศ
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 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

วิกรม กรมดิษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“อมตะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและ
เศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษา
สมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ด�าเนินธุรกิจ
ตามปรัชญา “ALL WIN” ตลอดระยะเวลา 40 ปี
ที่ผ่านมา การน�าแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมาผนวกรวมกับแผนพัฒนาธุรกิจของ
บริษัท จึงเกิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
ด�าเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา มุ่งสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) ชั้นน�าของประเทศและ 
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายของโลกอนาคต ทั้งยังสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) อีกด้วย”

04 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



	 ปี	2561	นบัว่าเป็นปีแห่งการพัฒนาของบรษัิทฯ	โดยเริม่จากการประกาศการปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิในเดือน
มกราคม	2561	 จากเดิมท่ีเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ	 จากท่ัวโลก	 เปลี่ยนเป็น 
ผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	ชั้นน�าในพื้นที่ภาคตะวันออก	เพื่อเป็นพื้นที่การลงทุนที่สมบูรณ์แบบในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกหรอื	EEC	รองรบัการลงทุนจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย	สร้างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในภมูภิาคและสร้าง
มลูค่าทางเศรษฐกจิแก่ประเทศไทย	รวมถงึสนองตอบแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลกท่ีส�าคญัและความเสีย่งท่ีเกดิข้ึนใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคนี้อีกด้วย

	 บริษทัฯมุง่มัน่พัฒนาโครงการรว่มกับองคก์รชัน้น�าระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ	ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ	ทัง้	
8	 ด้าน	 ได้แก่	Smart	Energy,	Smart	Mobility,	Smart	Community,	Smart	Environment,	Smart	Innovation,	Smart	
Manufacturing,	Smart	Education	 และ	Smart	Aerospace	City	 ซ่ึงในปี	2561	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนาโครงการย่อยจ�านวน	 
6	 โครงการจนมีความคืบหน้าเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม	 โดยบริษัทฯมุ่งเน้นโครงการท่ีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ลดปัญหาและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม	 และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

	 ในปีท่ีผ่านมา	 บริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของไทยและต่างประเทศ	 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะอมตะ	เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2561	คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	ได้
มีประกาศให้นิคมอุตสาหกรรมอมตะเป็น	“เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย”	บนพื้นที่รวม	41,834	ไร่	เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมเติมแก่นักลงทุนท่ีเข้ามาลงทุนในเขตส่งเสริมเพ่ือกิจการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

	 นอกจากนี้	 รัฐบาลของประเทศจีนและญ่ีปุ่นต่างเล็งเห็นถึงความส�าคัญและศักยภาพของพื้นท่ี	EEC	 จึงเห็นชอบท่ีจะ 
ร่วมมือกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่	EEC	ของประเทศไทย	จึงเป็นโครงการเดียวใน	 “ประเทศที่สาม”	หรือ
พ้ืนท่ีเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างรฐับาลจนีและญ่ีปุ่นหลงัจากท่ีได้ลงนามร่วมกนัไปเม่ือวนัท่ี	26	ตลุาคม	2561	เนือ่งจาก
พื้นที่นี้มีศักยภาพสูงที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของจีนและญี่ปุ่นได้	

	 จากการประชุมสดุยอดอาเซียนครัง้ท่ี	32	เมือ่เดอืนเมษายน	2561	ผูน้�าอาเซียนได้ตกลงท่ีจะจดัตัง้เครอืข่ายเมอืงอัจฉริยะ	
(ASEAN	Smart	Cities	Network:	ASCN)	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์	องค์ความรู้	เทคโนโลยี	ตลอดจนสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่วมกัน	เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ในวันที่	8	กรกฎาคม	2561	โครงการเมือง
อัจฉริยะอมตะ	ร่วมกับกระทรวงพลังงาน	ได้เป็นตัวแทนของเมืองชลบุรี	ประเทศไทย	เป็นหนึ่งใน	26	เมืองอัจฉริยะน�าร่องจาก	
10	ประเทศ	เข้าร่วมการประชุม	ASEAN	Smart	Cities	Network	ที่ประเทศสิงคโปร์	และได้ลงนามในเอกสารแสดงเจตจ�านง	
(LOI)	กับ	Yokohama	Urban	Solution	Alliance	เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะร่วมกัน

	 ปีท่ีผ่านมานบัเป็นก้าวแรกของการเริม่ต้นของการเปลีย่นแปลงสูว่สิยัทัศน์และพนัธกจิใหม่	ความท้าทายท่ีส�าคญัประการ
หนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของธุรกิจ	 บริษัทฯ
จงึได้มีสรรหาและพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึปรับปรงุนโยบาย	แนวทางปฏบัิต	ิและกระบวนการท�างานภายในบรษัิทฯ
ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

	 สุดท้ายนี้	 ในนามของคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีให้การสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้อมตะสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งมากว่า	40	 ปี	 ผมเช่ือมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและผู้บริหาร 
ทุกคนในบริษัทฯรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบ	ALL	WIN	 จะท�าให้บริษัทฯสามารถสร้างการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสังคมโดยรวม	 ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างความยั่งยืนในทุกภาคส่วนสืบไป
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 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

p	รางวัล SET Sustainability Awards 2018 
 ประเภทรางวัล Rising Star จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

p	รางวัลรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2018 ประเภทรางวัล 
 Recognition โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, 
 ชมรม CSR Club, ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

06 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



p	ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ 
 Thailand Sustainability Investment (THSI)
 ประจ�าปี 2018

p ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอยู่ใน
 ระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

p รางวัลรับรองการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 ระดับ Eco-Excellence 
 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 
 โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

p รางวัลรับรองการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 ระดับ Eco-Champion 
 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง 
 โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Companies with Excellent CG Scoring
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	 บริษัท	 อมตะ	 คอร์ปอเรชัน	 จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	 ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	(Disclosure	
102-52)	เพื่อเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และธรรมาภิบาล	ใน
ประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนของบริษัท	 รวมถึงการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ	(United	
Nations	Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ที่บริษัทฯได้ด�าเนินการไป	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและผู้สนใจได้รับ
ทราบ

	 รายงานความย่ังยืนฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้นเป็นปีท่ี	5	 ครอบคลุมผลการด�าเนินงานตั้งแต่	 วันท่ี	1	 มกราคม	2561	 ถึง	 
31	ธันวาคม	2561	(Disclosure	102-50)	ตามมาตรฐานการจัดท�ารายงานของ	Global	Reporting	Initiative	Standards	(GRI	
Standards)	ในระดับตัวชี้วัดหลัก	(Core	Option)	(Disclosure	102-54)

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

	 รายงานความยั่งยืนฉบับนี้น�าเสนอผลการด�าเนินงานในปี	2561	เฉพาะของบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	
และบรษัิทย่อยในประเทศไทยท่ีบรษัิทฯมีสดัส่วนการลงทุนมากกว่ากึง่หนึง่หรอืมอี�านาจในการบรหิารจดัการ	และด�าเนนิกจิการ
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะในประเทศไทยทั้ง	2	แห่ง	ได้แก่	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ	ซิตี้	ระยอง	ได้แก่

• บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด

• บริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด

• บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จ�ากัด

• บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จ�ากัด

• บริษัท	อมตะ	เอ็นเนอจี	จ�ากัด

• บริษัท	อมตะ	คินเดอร์เวิลด์	เอ็ดยูเคชัน	จ�ากัด	

	 ส่วนธุรกิจอ่ืนท่ีบริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุนท้ังทางตรงและทางอ้อมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 หรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
โดยตรง	แต่อาศัยการก�ากับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ	ผลการด�าเนินงานของกิจการดังกล่าว	ไม่ได้ถูกน�ามารวมใน
รายงานฉบับนี้	

เนื้อหาของรายงาน
	 ในปีนี้	 บริษัทฯได้ปรับปรุงกระบวนการประเมินประเด็นที่ส�าคัญ	(Material	topics)	 ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น
ตามแนวทางของ	GRI	Standards	เพือ่ให้ได้ประเดน็ท่ีส�าคญัท่ีถกูต้อง	ท�าให้ได้จ�านวนประเดน็ท่ีส�าคญัในปีนีจ้�านวน	14	ประเด็น	
เท่ากับจ�านวนประเด็นในรายงานปีก่อนหน้า	ซึ่งไม่พบความแตกต่างของประเด็นอย่างมีนัยส�าคัญ	ทั้งนี้เนื้อหาในรายงานฉบับ
นี้ได้ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญทั้ง	14	ประเด็น	(Disclosure	102-49)	

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

08 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



การรับรองการรายงาน
	 เนื้อหาหลักและข้อมูลส�าคัญในรายงานฉบับนี้ได้ถูกทบทวนและตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละฝ่ายและ 
บริษัทย่อย	(Disclosure	102-32)	 เพื่อให้ความเช่ือม่ันว่าเนื้อหาท่ีรายงานนั้นมีความถูกต้อง	 สอดคล้องกับประเด็นส�าคัญ 
ด้านความย่ังยืน	 และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯมิได้ใช้การตรวจรับรองรายงานโดยหน่วยงาน
ภายนอก	แต่มีการรบัรองความถกูต้องของข้อมูลผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมจากหน่วยงานเอกชนท่ีได้รบัการข้ึนทะเบียน
กับหน่วยงานราชการ	เพื่อความน่าเชื่อถือ	ถูกต้อง	และโปร่งใส	

ช่องทางการติดต่อ	(Disclosure	102-53)

	 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	มีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าใดๆ	สามารถติดต่อได้ที่

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

	 รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เป็นส่วนเสริมของรายงานประจ�าปี	2561	ของบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่ง
บริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือในจ�านวนจ�ากัด	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และรายงานทั้งสองฉบับสามารถเข้าถึง
และดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์	www.amata.com	

09 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



 รู้จักอมตะ 

	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	(Disclosure	102-1)	
เป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นน�าของประเทศไทย	 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี	 6	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2532	 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2540	อมตะเล็งเห็นโอกาส
จากการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยในภาคตะวันออกตามแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	5	(พ.ศ.	2525-2529)	และ
นโยบายการส่งเสรมิการลงทุนของประเทศไทย	จึงได้เริม่พฒันาพืน้ท่ีใน
จงัหวัดชลบุร	ีเพ่ือรองรบันกัลงทุนท่ีจะมาท�าธรุกจิอุตสาหกรรมในพืน้ท่ี
ภาคตะวันออก	จากจดุเริม่ต้นในวนันัน้น�ามาสูก่ารเป็นบริษัทชัน้น�าด้าน
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ีประสบความส�าเร็จอย่างสูงในภูมิภาค
เอเชีย	

	 บรษัิทฯประกอบกจิการด้านนคิมอุตสาหกรรมและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง
อย่างครบวงจร	(Disclosure	102-2)	 บริษัทฯไม่เพียงแต่พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมมาตรฐานสากลท่ียึดม่ันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่าง 
เข้มงวดเท่านั้น	แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีท�างานในนิคมและคนในชุมชนท้องถิ่น 
โดยรอบ	 เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถท�างานและใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯได้ด�าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและร่วมลงทุน
พัฒนาท่ีดินและชุมชนเมืองท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ	 รวม	 
6	โครงการ	บนพื้นที่รวมทั้งหมดเกือบ	100	ตารางกิโลเมตร	เป็นที่ตั้ง
ของโรงงานผู้ผลิตช้ันน�าจ�านวนรวมกว่า	1,300	 โรงจาก	30	 ประเทศ	 
มีการจ้างงานกว่า	300,000	คน	สร้างมูลค่าการผลิตโดยรวมทั้งหมดถึง	
1.5	ล้านล้านบาทต่อปี	(Disclosure102-4)	ได้แก่	

• อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	ประเทศไทย	

• อมตะ	ซิตี้	ระยอง	จังหวัดระยอง	ประเทศไทย	

• อมตะ	ซิตี้	เบียนหัว	ประเทศเวียดนาม

• อมตะ	ซิตี้	ลองถั่น	ประเทศเวียดนาม

• อมตะ	ทาวน์ชิป	ลองถั่น	ประเทศเวียดนาม

• อมตะ	ซิตี้	ฮาลอง	ประเทศเวียดนาม

CITY BIEN HOA

CITY HALONG

CITY LONG THANH

Existing Project

Bangkok

Hanoi

THAILAND

CAMBODIA

LAOS

Ho Chi Min City

MYANMAR

VIETNAM

อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
พื้นที่:	43.30	ตร.กม.
จ�านวนโรงงานและผู้เช่า:	772	ราย
จ�านวนพนักงานในนิคม:	212,741	คน	

ตั้งอยู่ที่ใจกลางของอีสเทิร์นซีบอร์ดที่
เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิต
ในภูมิภาคตะวันออก	ห่างจากสนามบิน
สุวรรณภูมิ	42	กม.	ท่าเรือน�้าลึกแหลม
ฉบัง	46	กม.	กรุงเทพ	57	กม.

อมตะ ซิตี้ ระยอง
พื้นที่:	27.03	ตร.กม.
จ�านวนโรงงานและผู้เช่า:	364	ราย
จ�านวนพนักงานในนิคม:	62,864	คน	

ตั้งอยู่บนท�าเลที่ดีที่สุดส�าหรับบริษัทที่ท�า
ธุรกิจส่งออก	ห่างจากท่าเรือน�้าลึกแหลม
ฉบัง	27	กม.	สนามบินสุวรรณภูมิ	99	กม.	
กรุงเทพ	114	กม.

10 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



CITY BIEN HOA

CITY HALONG

CITY LONG THANH

Existing Project

Bangkok

Hanoi

THAILAND

CAMBODIA

LAOS

Ho Chi Min City

MYANMAR

VIETNAM

อมตะ ซิตี้ ฮาลอง 
พื้นที่	(เฟส	1):	7.14	ตร.กม.	
พื้นที่ทั้งหมด:	57	ตร.กม.	

ตั้งอยู่บนท�าเลที่มีศักยภาพสูงทาง
ตอนเหนือของเวียดนาม	ใกล้กับ 
ท่าเรือน�้าลึก	สนามบินนานาชาติ
ชายแดนประเทศจีน

อมตะ ซิตี้ เบียนหัว 
พื้นที่:	7	ตร.กม.
จ�านวนโรงงานและผู้เช่า:	187	ราย
จ�านวนพนักงานในนิคม:	48,807	คน	

ตั้งอยู่บนท�าเลที่มีศักยภาพสูงบนถนนไฮเวย์ 
หมายเลข	1	เชื่อมระหว่างเวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต้	ห่างจาก	สนามบินโฮจิมินห์	35	กม.
ท่าเรือคัทไล	33	กม.	ท่าเรือคายแม็บ	50	กม.

อมตะ ซิตี้ ลองถั่น
พื้นที่:	5.17	ตร.กม.	

อมตะ ทาวน์ชิป ลองถั่น
พื้นที่:	7.53	ตร.กม.
จ�านวนโรงงานและผู้เช่า:	-	ราย
จ�านวนพนักงานในนิคม:	-	คน	

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง 
โฮจิมินห์	ห่างจากเบียนหัวประมาณ	
20	กม.	บนถนนทางด่วนระหว่างลองถั่น-
โซ่วเซย	ห่างจาก	สนามบินใหม่	10	กม.
เมืองโฮจิมินห์	20	กม.	ท่าเรือหวุงเต่า	 
50	กม.

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2561

ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทอมตะ

รวมทั้งหมด ขนาดพื้นที่ 9,717 เฮกตาร์
97.17 ตารางกิโลเมตร

จ�านวนโรงงานและผู้เช่า 1,323 ราย
จ�านวนพนักงานในโรงงานทุกนิคม 324,412 คน

11 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



สถานที่ตั้ง
	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	2126	อาคารกรมดษิฐ์	ถนนเพชรบรุตีดัใหม่	
แขวงบางกะปิ	 เขตห้วยขวาง	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10310	 และส�านกังานสาขา	 ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี	700	 ถนนบางนาตราด	 
กม.57	 ต�าบลคลองต�าหรุ	 อ�าเภอเมือง	 จงัหวดัชลบุร	ี20000	(Disclosure102-3)	 และมีนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ี 
ด�าเนินการโดยบริษัทฯจ�านวน	2	แห่ง	(Disclosure102-4)	ได้แก่

• นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	ตั้งอยู่เลขที่	700	ถนนบางนาตราด	กม.57	ต�าบลคลองต�าหรุ	อ�าเภอเมือง	จงัหวดั
ชลบุร	ี20000	

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

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	พนักงานทั้งหมดมีจ�านวน	257	คน	(Disclosure102-7)

ธุรกิจของเรา	(Disclosure102-2,	102-6)
	 ธุรกิจของบริษัทฯถูกพัฒนาข้ึนโดยยึดหลักนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ	 ปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯคือ	 การพัฒนาธุรกิจข้ึนมารองรับการด�าเนินธุรกิจของนักลงทุน	 และตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร	โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆ	ดังนี้	

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาชุมชนเมือง

ธุรกิจ 
สาธารณูปโภค 

ธุรกิจให้บริการใน 
นิคมอุตสาหกรรม

 

ธุรกิจ 
การลงทุน

• อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	
• อมตะ	ซิตี้	ระยอง	
• อมตะ	ซิตี้	เบียนหัว
• อมตะ	ซิตี้	ลองถั่น
• อมตะ	ทาวน์ชิป	ลองถั่น
• อมตะ	ซิตี้	ฮาลอง

• โรงไฟฟ้า	
• โรงงานผลิตน�้าประปาเพื่อ
การใช้ในภาคอุตสาหกรรม	

• โรงบ�าบัดน�้าเสีย
• เครือข่ายและสถานี
ควบคุมก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรม	

• ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม
• โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว 
น�าแสง

• ธุรกิจพลังงานทางเลือก

• การจัดการขยะจากภาค
อุตสาหกรรม

• อาคารโรงงานส�าเร็จรูป 
ให้เช่า	

• การขนส่งและกระจาย
สินค้า	

• การรักษาความปลอดภัย
• ระบบโทรคมนาคม	
• การบ�ารุงรักษาใน
ส�านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม

• โรงพยาบาล
• สถานศึกษา
• ที่พักอาศัย
• พาณิชยกรรม

• อมตะ	เอเซีย
• อมตะ	วีเอ็น
• อมตะ	โกบอล
• อมตะ	เอ็นเนอจี

12 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



สาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

AMATA Power Plant
5	blocks	:	757	MW

Power Substation of PEA

3	Substations	:	300	MW

Natural Gas Supply
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Fib
er

 O
pt

ic 
Ne

tw
or

k
Al
l	a
re
a	
in
	A
M
AT

A	
Ci
ty
	C
ho
nb
ur
i

Data
 Cent

er 
Park

Hig
h-Q

ua
lity
	In
fra
str
uc
tur
e	 

Flo
od
	Pr
ote
ctio
n

Rent
al F

act
ori

es

Re
ad
y	B
uilt
	Fa
cili
tie
s	u
p	t
o	5
,00
0	m

2

Waste Water Treatment Plant
5	Plants	:	70,500	m3

Water Supply & Sources

Total	Raw	Water	Supply:	44.7	million	m 3

13 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



บริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับชุมชนเมือง
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

AMATA Mansion 
5-Floor,	Condominium	168	Unit

AMATA Spring Country Club 

18	hole	world	class	golf	club 

AM
ATA Singapore   

International School
	Education	G

rade	1-6,		English	Program
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Satit Kaset  Laboratory School
Grade	1-12

AMATA Vibharam Hospital

a	200-bed	hospital	with 

	specialist	services

14 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (Disclosure102-5)

บริษัทและสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง

บริษัทและสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม

บริษัทและสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
6 มีนาคม 2532

กลุ่มนิคม
อุตสาหกรรม 

(6)

กลุ่ม
สาธารณูปโภค 

(14)

กลุ่มธุรกิจ 
ให้บริการ 

(11)

กลุ่ม 
การลงทุน 

(5)

83.67
% บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

46.10
%

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง 
(ไทย-จีน) จ�ากัด

65.56
%

AMATA City Bien Hoa JSC 
ผ่านบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัท อมตะ  
วอเตอร์ จ�ากัด

68.11
%

AMATA City Long Thanh 
JSC ผ่านบริษัท อมตะ วีเอ็น 
จ�ากัด (มหาชน)

72.84
%

AMATA Township Long 
Thanh JSC ผ่านบริษัท อมตะ  
วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

72.84
%

AMATA City Halong JSC 
 ผ่านบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน)

13.77
%

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
จ�ากัด

100
% บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด

20
%

บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ�ากัด

40
% บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

49
%

บริษัท อมตะ บี ไอจี

อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด

18.26
%

บริษัท อมตะ บี.กริม

เพาเวอร์ 3 จ�ากัด

27
%

บริษัท อมตะ บี.กริม

เพาเวอร์ 4 จ�ากัด

27
%

บริษัท อมตะ บี.กริม

เพาเวอร์ 5 จ�ากัด

14.82 
%

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

15.23
%

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 1 จ�ากัด ผ่านบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

15.23
%

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 2 จ�ากัด ผ่านบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

23.71
%

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 3 จ�ากัด ผ่านบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

23.71
%

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 4 จ�ากัด ผ่านบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

23.71
%

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 5 จ�ากัด ผ่านบริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

43.49
%

บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด

91
%

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส 
จ�ากัด

49
%

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ 
จ�ากัด

21
%

บริษัท แวนเทค อมตะ 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

4.25
%

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม

(อมตะนคร) จ�ากัด

51
%

บริษัท อมตะ คินเดอร์เวิลด์  
เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด

25
%

บริษัท ฮิตาชิ ไฮ-เทค อมตะ  
สมาร์ท เซอร์วิสเซส จ�ากัด

51
%

บริษัท ไทย-เจแปนนีส  
อมตะ จ�ากัด

29.10 
%

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

40
%

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

99.997
%

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

100
% AMATA Asia Ltd.

100
% AMATA Global Pte. Ltd.

99.98
% บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี จ�ากัด 

100
% AMATA Asia (Myanmar) Ltd. 

72.84
%

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน)

15 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



โครงสร้างองค์กร (Disclosure102-18)
	 โครงสร้างองค์กรของ	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการ
ชุดย่อย	จ�านวน	4	คณะ	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย	

(1)	คณะกรรมการบริหาร	
(2)	คณะกรรมการตรวจสอบ	
(3)	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และ	
(4)	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากบัดแูล 
กจิการท่ีดี

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัท 
อมตะ 

ส�านักตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ 
การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

ส�านัก 
เลขานุการ

& Compliance Unit

เลขานุการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารกลาง 

สายงานพัฒนาที่ดินสายงานกลยุทธ์และ 
บริหารความเสี่ยง 

สายงานโครงการใหม่

สายงานพัฒนา 
สาธารณูปโภค 

สายงานออกแบบ 
และพัฒนาเมือง 

สายงานสื่อสาร 
การตลาด 

สายงานการขาย

สายงานวิเทศสัมพันธ์ 

สายงานบัญชีและภาษี

สายงานการเงิน

สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

สายงานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

สายงานทรัพยากรบุคคล 
และธุรการ 

สายงานกฎหมาย

บริษัทในเครือ 

16 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
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สมาชิกภาพ (Disclosure102-13)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)

 ชื่อองค์กร สถานะ

1 Australian	-	Thai	Chamber	of	Commerce สมาชิก

2 British	Chamber	of	Commerce	Thailand สมาชิก

3 German	-	Thai	Chamber	of	Commerce สมาชิก

4 Korean	-	Thai	Chamber	of	Commerce สมาชิก

5 Malaysian	-	Thai	Chamber	of	Commerce สมาชิก

6 Singapore	-	Thai	Chamber	of	Commerce สมาชิก

7 The	American	Chamber	of	Commerce	in	Thailand สมาชิก

8 Thai-Japanese	Association สมาชิก

9 สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร สมาชิก

10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาชิก

11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก

12 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาชิก

บริษัทย่อย

 ชื่อองค์กร สถานะ ประเทศ

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

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

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

17 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



“ห่วงโซ่คุณค่า”

ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจบริการ

กา

รออกแบบ/วางแผน

กา

รร่วมมือกับคู่ธรุกิจ

การจัดหาที่ดนิ

การพัฒนาธรุกจิ

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองห่วงโซ่คุณค่า (Disclosure102-9)

18 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



“ห่วงโซ่คุณค่า”

ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจบริการ

กา

รออกแบบ/วางแผน

กา

รอ
อกแบบผลิตภัณฑ์

กา

รขายและการตลาด

กา

รบ
รกิารหลงัการขาย

กา
รพ

ัฒนาที่ดิน/การก่อสร้าง

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง

19 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



 การพัฒนาที่ยั่งยืนของอมตะ 

	 บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้านความย่ังยืนของบริษัทฯจากทุกภาคส่วนในองค์กร	 จึง
ก�าหนดให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้มีบทบาทในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 และสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง	บริษัทฯเชื่อว่า	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร
ท่ีมีวสิยัทัศน์และความรบัผดิชอบ	มรีะบบการบรหิารจดัการท่ีมีประสทิธภิาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีจติส�านกึความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง	จะน�ามาซ่ึงความน่าเช่ือถอืและความย่ังยนืของธรุกจิและสงัคมโดยรวม
ต่อไป	

	 บรษัิทฯได้ขับเคลือ่นการพฒันาท่ีย่ังยืนโดยมีโครงสร้างการบรหิารความย่ังยืนในองค์กร(Disclosure	102-19,	102-20)	ดงันี้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลกจิการ 

ทีด่ี

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัท 
อมตะ 

ส�านักตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

& Compliance Unit

เลขานุการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

คณะท�างานด้านพัฒนาธุรกิจ คณะท�างานด้านชุมชนและสังคม คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้บริหารระดับสูงกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย ผู้จัดการมูลนิธิอมตะ

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารกลาง

คณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของอมตะ

คณะท�างานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของอมตะ

20 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



	 บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนของอมตะ	(AMATA	Sustainable	Development	Committee)	
ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายข้ึนไปจากสายงานต่างๆ	 และคณะท�างานการพัฒนาอย่างย่ังยืนของอมตะ	 (AMATA	
Sustainable	Development	Working	Committee)	 ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกฝ่ายในบริษัทฯและบริษัทย่อย	(Disclosure	
102-19,102-20)	ภายใต้การก�ากบัดแูลและตดิตามงานโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	เพือ่ร่วมกนัขับเคลือ่นโครงการต่างๆเพือ่
ความยั่งยืนของบริษัทฯ	

	 การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนภายในบริษัทฯแบ่งเป็น	3	ระดับ	ครอบคลุมการด�าเนินงานทั้ง	3	ด้าน	ได้แก่	เศรษฐกิจ	
สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยบรษัิทฯมีการพจิารณาปัจจยัเสีย่งและความเปลีย่นแปลงต่างๆท่ีจะส่งผลกระทบต่อบรษัิทฯและกลุม่
ผู้มีส่วนได้เสีย	และด�าเนินการเพื่อเตรียมรับมือหรือตอบสนองกับประเด็นปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท
คณะท�างาน 
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารและคณะ 
กรรมการการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

• ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้
ครอบคลุมด้าน เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

• พิจารณาให้ค�าแนะน�าการด�าเนิน
งานที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและ
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

• ทบทวนประเด็นความเสี่ยง และ
ติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆที่
ได้ด�าเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้

เป็นประจ�า เพื่อตอบสนองต่อ
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

อย่างมีประสิทธิภาพ

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงาน
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

ต่อคณะกรรมการบริษัท

• ประเมินความเสี่ยงและปัจจัย
ต่างๆที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืน

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม 

• ด�าเนินการตามกระบวนการระบุ
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

• ริเริ่มโครงการและแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆที่ตอบสนองต่อประเด็น

ส�าคัญด้านความยั่งยืนในทุกด้าน

• ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย  
และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจน
ความรู้ ในเรื่องการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนสู่พนักงานทั้งหมดในบริษัท 
พร้อมทั้งสนับสนุนการด�าเนินงาน

ในทุกด้าน 

• ติดตามผลการด�าเนินงาน 
และเก็บข้อมูลในโครงการและ

แนวทางปฏิบัติต่างๆ 

• จัดท�ารายงานความยั่งยืน 
ประจ�าปี 
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	 คณะท�างานการพัฒนาอย่างย่ังยืนของอมตะได้มีการประชุมเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 แต่คณะท�างานชุดย่อยด้านพัฒนา
ธุรกิจ	ด้านชุมชนและสังคม	และด้านสิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง	เพื่อ
ให้เกิดความต่อเนื่องในการท�างาน

หลักการและกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Disclosure	102-16)

Everyone SUCCEEDS
Friendly to ENVIRONMENT
Responsible to SOCIETY
Walking TOGETHER

“ALL WIN”

	 บรษัิทฯมีความมุ่งม่ันท่ีจะพฒันาธรุกจิและเศรษฐกจิสงัคมให้เตบิโตไปพร้อมกบัการอยู่ร่วมกนัด้วยดรีะหว่างอตุสาหกรรม
และชุมชนโดยรอบ	 บนพื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯจึงได้ด�าเนินธุรกิจ
ตามหลักปรัชญา	“ALL	WIN”	อย่างเคร่งครัด	เพราะแนวทางการด�าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา	“ALL	WIN”	นั้น	บริษัทฯไม่ได้
มุ่งเน้นเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นท่ีตั้ง	 แต่บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดในห่วงโซ่คุณค่า
ด้วย	ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่ธุรกิจ	และชุมชนโดยรอบ	รวมถึงสังคมโดยรวม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ
สิ่งแวดล้อม

	 เนื่องด้วยลักษณะของธุรกิจเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 ต้องใช้ทรัพยากรมาก	 ก่อให้เกิดผลกระทบท้ังทางบวกและ 
ทางลบต่อสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	บริษัทฯจึงได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย
มีการด�าเนินงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและสรุปประเด็นส�าคัญ	อันน�ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนนโยบาย	มาตรฐานการจัดการ	หรือ
แนวปฏิบัติเพิ่มเติม	 ตลอดจนสร้างนวัตกรรมทางกระบวนการหรือธุรกิจใหม่	 เพื่อลดผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียและ 
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง	 เนื่องจากการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนจะไม่สามารถประสบความส�าเร็จได้หากขาดวัฒนธรรมองค์กรท่ีเกื้อหนุนการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 ดังนั้น	
วัฒนธรรม	“AMATA	DNA”	อันประกอบด้วยหลัก	5	ประการ	ได้แก่	น่าเชื่อถือวางใจได้	(Dependable)	พร้อมให้การตอบสนอง	
(Responsive)	 ลองคิดสิ่งใหม่	(Innovative)	มองไกลไปข้างหน้า	(Visionary)	 เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ	(Efficient)	 จึงเป็น
ปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนของบริษัทฯให้ประสบความส�าเร็จได้
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	 จากปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	“ALL	WIN”	ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	
บริษัทฯจึงได้ก�าหนด	“นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	ส�าหรับบริษัทฯและบริษัทย่อยให้ยึดถือปฏิบัติไว้ดังนี้	:-

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วย
นวัตกรรมและคุณภาพ 

ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
หลักธรรมาภิบาล

ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ด�าเนินธุรกิจด้วยความ 
รับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

ด�าเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทางลบท้ังทาง
ตรงและทางอ้อมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีให้น้อยท่ีสดุ
หรอืไม่มเีลย	มุง่ม่ันในการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
สร้างประโยชน์ท่ีย่ังยืนแก่ผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ	ส่งเสรมิการสร้างนวตักรรม
หรือธุรกิจใหม่ท่ีลดผลกระทบจากการด�าเนิน
งานท่ีมีต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	สร้างจติส�านกึ
ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ท�างานและบริการ	 ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่	ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้
แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และเป็นธรรม	
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทาง
ธรุกจิ	ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน	ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	 เพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
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กรอบการบร�หารความยั่งยืน 
AMATA Sustainability framework

“กรอบการบริหารความยั่งยืน”	 ท่ี ใช ้เป ็น
แนวทางในด�าเนนิงานของบริษัทฯนัน้	ยึดหลกั
ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสังคมให้
อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ	 บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 นอกจากนโยบายและกรอบการด�าเนินงานของบริษัทฯแล้ว	ในปีนี้	บริษัทฯยังน�าเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆมาใช้เป็นประกอบ
เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วย	 เช่น	 เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ,	 ISO	,	GRI	
Standards,	เกณฑ์การเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนเิวศระดบั	Eco-Excellence	ของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	เพือ่
ให้บริษัทฯสามารถพัฒนาการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกด้านให้ดีขึ้น
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กลยุทธ์หลัก 
 ในการขับเคลื่อน

องค์กรสู่ความยั่งยืน 

1. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการเป็นผู้พัฒนา
เมืองอัจฉริยะ

บริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจจากเดิมท่ีเป็นผู้
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ
จากท่ัวโลก	ให้เป็นผูพ้ฒันาเมืองอัจฉรยิะ	(Smart	City)	ช้ันน�าในพืน้ท่ี
ภาคตะวันออก	 ท้ังนี้	 เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	10	ประเภท	ที่ได้รับการส่งเสริมใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	นี้ได้ดียิ่งขึ้น	บริษัทฯมุ่ง
มั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ	 เพื่อสร้างความ
แตกต่างและความได้เปรยีบในการแข่งขันของบรษัิทฯ	และเพิม่คณุค่า
ให้แก่ลูกค้า	รวมถึงลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2. การเติบโตผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
บริษัทฯวางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับเมือง
อัจฉรยิะให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า
ได้อย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างมีคุณภาพ	 ผ่านการร่วมลงทุน
กับหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ท่ีเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและมี 
ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจแขนงต่างๆ	 ท�าให้สามารถสร้าง
ผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ท่ีสามารถตอบสนองกบัความต้องการ
ของลกูค้าได้อย่างมีประสทิธภิาพ	ซ่ึงจะเป็นแหล่งรายได้เพิม่เตมิ
และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก

 กลยุทธ์หลักในการขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความย่ังยืน 

	 จากการผนวกแนวคิดด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนเข้ากับกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 บริษัทฯจึงได้ประกาศวิสัยทัศน์
และพันธกิจใหม่เมื่อวันที่	18	มกราคม	2561	ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี	2560	และสอดรับกับแผนการด�าเนินงานของ
บรษัิทระยะ	5	ปี	(2560-2564)	ในการก้าวไปสูผู่พ้ฒันาเมืองอัจฉรยิะในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	ท่ีสามารถรบัมือกบัการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของโลกและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 จากวิสยัทัศน์และพนัธกจิองค์กรท่ีต้องการเป็นผูส้ร้างเมืองท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกกลุม่	พัฒนาธรุกิจและเศรษฐกจิสงัคมให้เตบิโตไปพร้อมกบัการอยูร่่วมกนัด้วยดรีะหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ	บน
พื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯได้วางกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	ดังนี้

24 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



กลยุทธ์หลัก 
 ในการขับเคลื่อน

องค์กรสู่ความยั่งยืน 

5. การสร้างประชาคมที่ดีเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
	 บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย
ทางตรง	(primary	stakeholder)	การอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัจงึ
เป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯให้ด�าเนินไปอย่างยั่งยืน	การสร้างสังคมที่
ดีภายในบริษัทฯอันได้แก่	 พนักงานในองค์กรซ่ึงเป็นทรัพยากรหลักท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่
ความความส�าเร็จ	บริษัทฯจึงดูแลให้พนักงานมีความสุขในการท�างาน	พัฒนาทั้งทักษะและ
จิตใจ	เพื่อให้ร่วมสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและพร้อมแบ่งปันสู่สังคมภายนอก	

	 ส่วนประชาคมภายนอกได้แก่	การรวมกลุม่ของลกูค้าในนคิมอุตสาหกรรม	ชุมชนโดย
รอบ	และส่วนราชการท้องถิ่น	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งสร้าง
ผลลัพธ์ร่วมกัน	(Collective	impact)	โดยมีเป้าหมายเดียวกัน	มีความเข้าใจในบทบาทของ
กันและกัน	 ลดการต่อต้าน	 และสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยกันดูแลและพัฒนา
สังคมโดยรวมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

3. การสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยและใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป็นส�าคัญ

	 บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกกลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง	 และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก	
บรษัิทฯจงึส่งเสรมิให้สมาชกิในนคิมอตุสาหกรรมและชมุชนโดยรอบให้ความส�าคญักบั
การบริหารจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯยัง
พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการท�างานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อม	และพฒันาธรุกจิใหม่ท่ีสามารถใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ

4. การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
	 ธุรกิจท่ีบริษัทฯพัฒนาข้ึนในปัจจุบันและอนาคตสามารถเอื้อ
ประโยชน์และสร้างโอกาสให้กบัผูมี้ส่วนได้เสยีหลากหลายกลุม่ท้ังภายใน
และภายนอกบริษัทฯ	 ไม่เพียงเฉพาะตัวบริษัทฯเองเท่านั้น	 บริษัทฯ 
ส่งเสริมความก้าวหน้าและพฒันาการเรยีนรูข้องพนกังาน	โดยเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ปรับเปลีย่นหน้าท่ีงานตามความเหมาะสมกบัความรูค้วาม
สามารถของพนักงาน	 ช่วยให้เกิดแรงผลักดันในการท�างานและสร้าง
ความผูกพันกับองค์กร	

	 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมลงทุนในการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่	เพือ่แก้ปัญหาหรอืสนองตอบความต้องการของลกูค้าและประชาชน
ที่อยู่อาศัยทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม	 และเปิดโอกาสให้ประชากร
ท้ังในและนอกนิคมอุตสาหกรรมได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึง	 เช่น	 การแพทย์	 การศึกษา	 การติดต่อราชการ	 และ
สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน	โดยมเีป้าหมายท่ีจะพฒันาคณุภาพ
ชีวติและเศรษฐกจิชุมชนให้ดข้ึีน	ควบคูไ่ปกบัการเจรญิเตบิโตของบรษัิทฯ

25 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



 ความท้าทายและโอกาส 

1. สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
	 สงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนีในปัจจบัุนน�ามาซ่ึงความท้าทายและโอกาสส�าหรับประเทศไทย	ความขดัแย้ง
ด้านการค้าระหว่าง	2	ประเทศที่เพ่ิมขึ้นจากการขึ้นภาษีสินค้าน�าเข้าทั้งจากจีนและสหรัฐอเมริกานั้น	นอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิของสหรฐัและจนีโดยตรงแล้ว	ยังมผีลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลกและการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกด้วย	ท�าให้
เกดิการชะลอการตัดสนิใจลงทุนต่างๆ	กลายเป็นปัจจยัลบต่อเศรษฐกจิโดยรวม	อุตสาหกรรมท่ีได้รบัผลกระทบจากสงครามการ
ค้าครั้งนี้	เช่น	รถยนต์	เครื่องจักร	อิเล็กทรอนิกส์	เคมีภัณฑ์	สินค้าเทคโนโลยี/เทเลคอม	aerospace	เริ่มมองหาฐานการผลิต
หรือแหล่งวัตถุดิบอ่ืนๆ	 นอกประเทศจีน	 เพื่อกระจายความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัญหาเรื่องภาษี	 ซ่ึงประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้นัน้อยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรมเหล่านีท่ี้ก�าลงัพจิารณาย้ายฐานการผลติไปประเทศอ่ืน	ท�าให้บรษัิทฯมโีอกาส
ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น

2. การเติบโตของประชากร
	 การพัฒนาของนคิมอุตสาหกรรมอมตะในจงัหวัดชลบุรแีละระยองนัน้	ส่งผลให้เกดิการพัฒนาและเจรญิเตบิโตด้านเศรษฐกจิ
และการเปลีย่นแปลงของสงัคมท้ังในนคิมอุตสาหกรรมและรอบนอกนคิม	ผู้ท่ีได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการด�าเนนิธรุกจิของ	
บริษัทฯ	ได้แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ	บริษัทฯจึงได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่รัศมี	5	กิโลเมตรจากนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	เพือ่ลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกดิข้ึน	และสร้างเสรมิความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างกนัเพือ่การอยูร่่วมกนัอย่าง
ยั่งยืน

อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

2 จังหวัด

5 อ�าเภอ 
23 ต�าบล

212 หมู่บ้าน

รูปท�าเลที่ตั้ง อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 ที่ด�าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันมีพื้นที่กว่า	43	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุมพื้นที่	5	
อ�าเภอ	23	ต�าบล	ในจงัหวดัชลบุรแีละฉะเชิงเทรา	มชุีมชนโดยรอบนคิมอตุสาหกรรมในระยะ	5	กโิลเมตรจากขอบพืน้ท่ีโครงการ	
จ�านวน	212	หมู่บ้าน	บนพื้นที่กว่า	260	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรตามทะเบียนบ้านในชุมชนโดยรอบ	ประมาณ	301,719	
คน	โดยมีการคาดการณ์ว่า	ประชากรในพื้นที่นี้จะเพิ่มเป็น	650,000	คน	ในปี	2565	ทั้งนี้ยังไม่รวมประชากรแฝงซึ่งย้ายถิ่นที่
อยู่อาศัยมาเพ่ือท�างานในนิคมอุตสาหกรรม	 โดยจ�านวนพนักงานท่ีท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนกว่า	210,000	คน

26 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



2 จังหวัด

4 อ�าเภอ 
6 ต�าบล

19 หมู่บ้าน

อมตะ ซิตี้ ระยอง

รูปท�าเลที่ตั้ง อมตะ ซิตี้ ระยอง

	 ส่วนนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	 ระยอง	ที่ด�าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันมีพื้นที่	27	ตารางกิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	4	
อ�าเภอ	6	ต�าบล	ในจังหวัดชลบุรีและระยอง	มีจ�านวนพนักงานที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	
ซิตี้	ระยอง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนกว่า	62,000	คน	ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในระยะ	5	กิโลเมตรจาก
ขอบพื้นที่โครงการ	มีจ�านวน	19	หมู่บ้าน	มีประชากรตามทะเบียนบ้านในชุมชนโดยรอบ	ประมาณ	85,000	คน	

	 การเพ่ิมข้ึนของประชากรในพื้นท่ีสร้างท้ังโอกาสและปัญหาท่ีท้าทายอย่างย่ิงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ดังนั้น	 บริษัทฯจึงได้ส�ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนท้ังในและรอบนอกนิคม
อุตสาหกรรมอยู่เสมอ	และให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาสังคมของชุมชน	นอกจากนี้	บริษัทฯยังส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท้ังในและรอบนอกนิคมอุตสาหกรรมในกิจกรรมต่างๆ	 และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้การเข้าถึงสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ	ที่บริษัทฯได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	

3. โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
	 ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่	 “ประเทศไทย	4.0”	 ซ่ึงเป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีเน้น
คุณค่า	(Value	Based	Economy)	และเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม	(Innovation-driven	Economy)	ตลอดจน
ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างม่ันคง	 ม่ังคั่ง	 และย่ังยืนนั้น	 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนา
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	มูลค่ากว่า	1.7	ล้านล้านบาท	ครอบคลุม
พ้ืนท่ี	3	จงัหวัด	ได้แก่	จังหวัดฉะเชิงเทรา	จงัหวัดชลบุร	ีและจงัหวดัระยอง	โดยต่อยอดความส�าเรจ็มาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก	หรือ	Eastern	Seaboard	ที่ด�าเนินมาตลอดระยะเวลา	30	ปีที่ผ่านมา	เพื่อพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน	รองรับ
การลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่	 และสนับสนุนภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วที่สุด	
โดยมีเป้าหมายในการท�าให้พื้นที่	EEC	เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
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การลงทุนรวมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ประมาณ 1.7 ล�านล�านบาท (49,900 ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

ภายในป� 2560-2565

การพัฒนา
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นา

ท�าเร�อแหลมฉบัง ระยะที่ 3

150,000 ล�านบาท

(4.2 พ
ันล�านด

อลลาร�สหรัฐ)

โครงการรถไฟความเร็วสูง

200,000 ล�านบาท

(5.7 พันล�านดอลลาร�สหรัฐ)
โครงการรถไฟรางคู�

64,300 ล�านบาท
(1.8 พันล�านดอลลาร�สหรัฐ)

EEC
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	 ด้วยศกัยภาพส�าคญัของพืน้ท่ี	EEC	คอื	การเป็นพืน้ท่ียุทธศาสตร์แห่งภมิูภาคอาเซียน	จะท�าให้พืน้ท่ี	EEC	เป็นศนูย์กลาง
เช่ือมโยงกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	 และระเบียงตะวันออก-ตะวันตก	 ท้ังยังเป็นศูนย์กลางของความเช่ือมโยง
มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก	รวมถึงประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น�้าโขง	และทางตอนใต้ของประเทศจีนด้วย

BANGKOK

RAYONG
STATION

MAP TA PHUT
PORTU-TAPAO

INTERNATIONAL
AIRPORT

SATTAHIP
COMMERCIAL

PORT

LAEM CHABANG
PORT

DONMUANG
INTERNATIONAL

AIRPORT

SUVANNABHUM
INTERNATIONAL
AIRPORT

CHONBURI
STATION

PATTAYA
STATION

U-TAPAO
STATION MAP TA PHUT

STATION

SRIRACHA
STATION

CITY CHONBURI
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	 ในปี	2561	พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	พ.ศ.	2561	ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2561	และ
มีการเปลี่ยนชื่อจาก	“โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”	เป็น	“โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

	 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน	10	
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่	ยานยนต์สมัยใหม่	อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ	การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ	และการแปรรูปอาหาร	กับ	5	อุตสาหกรรมอนาคต	(New	S-Curve)	คือ	หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม	
การบินและโลจิสติกส์	เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	ดิจิทัล	และการแพทย์ครบวงจร

	 โดยภาครัฐได้ด�าเนินการเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนดังกล่าว	 โดยมุ่งเน้นการหานักลงทุนท่ีเป็นผู้ประกอบการ
หลกัในแต่ละกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย	การเพิม่สทิธปิระโยชน์ในการลงทุนและอ�านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมให้เข้ามาท�างานหรือท�าวิจัยและพัฒนาในพื้นท่ี	EEC	 ได้ง่ายขึ้น	 ภาครัฐยังสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา	
โดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาระดับโลกในสาขา
วิชาท่ีเป็นท่ีต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย	และส่งเสรมิการจดัการศกึษาโดยสถาบันอุดมศกึษาท่ีมศีกัยภาพสงูจากต่างประเทศ	

	 อย่างไรก็ตาม	นอกจากโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ	EEC	แล้ว	ยังมีความท้าทายทางเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นตามมา	เช่น	การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่	จ�านวนแรงงานมีฝีมือและค่าแรง	การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ	การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม	เป็นต้น	

	 บริษัทฯได้วางกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 ท่ีจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	
และรองรบัความต้องการท้ังของนกัลงทุนและประชาชนในพืน้ท่ีได้	รวมถงึการเตรียมรบัมือกบัปัญหาทางสิง่แวดล้อมต่างๆ	ซ่ึง
บริษัทฯได้เริ่มด�าเนินการโครงการย่อยหลายโครงการภายใต้แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะร่วมกับคู่ธุรกิจในปีที่ผ่านมา
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4. การเติบโตของประเทศกลุ่ม CLMV
	 จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ	AEC	ในช่วงปลายปี	2558	ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดที่มีความ
ส�าคญัและนกัลงทุนท่ัวโลกต่างให้ความสนใจในปัจจบัุน	โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ	CLMV	(กมัพชูา	ลาว	เมียนมา	และ	เวยีดนาม)	
ทั้งนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง	 อาทิ	 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ค่าจ้างแรงงานที่มีราคาต�่า	 การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์	 การสนับสนุนของภาครัฐในแต่ละประเทศ	 ท้ังในด้านของการเปิดการค้าเสรี	 การอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจ	 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ	พร้อมด้วยสิทธิทางภาษีจ�านวนมากเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิต

CLMV
	 นอกจากนี้	 กลุ่มประเทศ	CLMV	ตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียน	ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการค้าใหญ่ๆ	 จาก 
ทุกมุมโลก	กลุม่ประเทศ	CLMV	จงึได้รบัการวางแผนพฒันาและปรับปรงุโครงสร้างพืน้ฐานอย่างต่อเนือ่งโดยการสนบัสนนุจาก
ประเทศมหาอ�านาจ	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา	

	 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ	CLMV	มีแนวโน้มขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องราวร้อยละ	6-7	ในปี	2561	
และจะยังคงรักษาระดับการเติบโตท่ีรวดเร็วนี้ได้ในระยะข้างหน้า	(อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์วิจัย	EIC	 ของธนาคารไทยพาณิชย์)	
กลุ่มประเทศ	CLMV	 จึงอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการท่ีต้องการย้ายฐานการผลิตเพื่อลดต้นทุน	 ท�าให้มีการลงทุนจาก
นานาประเทศอย่างต่อเนื่อง	

	 ดังนั้น	 การเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม	CLMV	 จึงสร้างท้ังความท้าทายให้กับธุรกิจในประเทศไทย	 และสร้าง
โอกาสทางธุรกิจในการเข้าไปพัฒนาธุรกิจใหม่ในประเทศกลุ่มนี้อีกด้วย	 บริษัทฯจึงได้น�าโมเดลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะ
ไปปรับใช้ในการลงทุนพัฒนาที่ดินในประเทศในกลุ่ม	CLMV	เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาที่ดิน
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	 บริษทัฯให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาทีย่ั่งยนื
ของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีอยู่ในห่วงโซ่คุณค่า	 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบจากการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทฯจ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทฯโดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	
และสิง่แวดล้อม	และมกีารทบทวนการระบุและจดัล�าดบักลุม่ผู้มีส่วนได้เสยีส�าคญัขององค์กรเป็นประจ�าทุกปี	โดยพจิารณาจาก
หลายปัจจัยเช่น	 การพึ่งพา	 ความรับผิดชอบ	 อิทธิพล	 หรือปัจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง	 การจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มผู้ม ี
ส่วนได้เสยีโดยพจิารณาจากระดบัผลกระทบจากบรษัิทฯท่ีมต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยีในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	และระดบั
ผลกระทบหรืออิทธิพลจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ	(Disclosure	102-42)

	 บริษัทฯจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในช่องทางสื่อสารต่างๆและด�าเนินการโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย	ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ	เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม	และน�าความคาดหวัง	ความต้องการ	ข้อกังวลใจ	และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 มาวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน	(Materiality)	 และด�าเนินการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ	 ตามความ
เหมาะสม

	 ในปี	2561	บริษัทฯยังคงใช้การจ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น	10	กลุ่ม	 ได้แก่	 พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 ชุมชน	 
คู่ค้า/ผู้รับเหมา	คู่ธุรกิจ	เจ้าหนี้	หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	สื่อมวลชน	และ	คู่แข่งขันการค้า	(Disclosure	102-40)	

คู�ค�า/ผู�รับเหมา

ลูกค�า

คู�ธุรกิจ

หน�วยงานราชการและ
รัฐว�สาหกิจ

ชุมชน

เจ�าหนี้

สื่อมวลชน

คู�แข�ง

พนักงาน

ผู�ถือหุ�น

 

 ผู้มีส่วนได้เสีย 

31 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



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

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

พนักงาน

• การประชุมใหญ่ผู้บริหารพบ
พนักงานประจ�าปี

• การประชุมพนักงานประจ�า
เดือน

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์	
อินทราเน็ต	และอีเมล

• ช่องทางโดยตรงถึง	CEO	รับ
ข้อแนะน�า	หรือข้อร้องเรียน
จากพนักงาน

• การประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการรายไตรมาส

• การส�ารวจความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรประจ�าปี	

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม

• ปรับปรุงค่าตอบแทนที่ดีและ
สวัสดิการที่เหมาะสม

• การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

• ปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

• ความมั่นคงและความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

• เปิดรับสมัครพนักงานภายใน
บริษัทก่อนส�าหรับต�าแหน่งงาน
ภายในกลุ่มบริษัท

• การมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท�างานที่ดี

• จัดหาอุปกรณ์การท�างานอย่าง
เพียงพอและสร้างสิ่งแวดล้อม 
ที่ปลอดภัยและมีความสุขใการ
ท�างาน

• การพัฒนาศักยภาพ	 
ความรู้	และความสามารถ

• จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงตาม 
ความต้องการและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

ลูกค้า

• การส�ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าประจ�าปี

• การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์	/
กิจกรรมทางการตลาด	

• การพบปะและประชุมกับลูกค้า
โดยตรง

• การสื่อสารออนไลน์/อีเมล

• Call	Center	

• บริการหลังการขายที่มี
คุณภาพ

• การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า

• สนับสนุนการด�าเนินกิจการของ
ลูกค้า	เช่น	การจัดหลักสูตร
อบรมเพิ่มศักยภาพการประกอบ
กิจการให้กับลูกค้าให้เป็นไปตาม
กฎหมายก�าหนด

• ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

• การแก้ไขปัญหาจราจร • ด�าเนินการแก้ไขปัญหาจราจร
จากความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วนและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ช่วยบริหารงานจราจร

• การบริหารจัดการผล 
กระทบทางสิ่งแวดล้อม
เช่น	น�้าเสีย	ขยะ

• ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด

• เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน
อย่างโปร่งใส

• การบริหารจัดการน�้า • พัฒนากระบวนการใช้น�้ารีไซเคิล
เพื่อลดการใช้น�้าดิบ

32 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

• การจัดการพลังงานใน
นิคม

• พัฒนาการใช้พลังงานทดแทน
ในพื้นที่นิคม

• การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและภาวะวิกฤตของ
นิคม

• ด�าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม

ชุมชน

• เวทีรับฟังความคิดเห็นและการ
ประชุมร่วมกับบริษัท

• การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	

• การส�ารวจความพึงพอใจของ
ชุมชนโดยรอบนิคมประจ�าปี/	
รายกิจกรรม

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• ช่องทางสื่อสารอื่นๆเพื่อรับข้อ
แนะน�า	หรือข้อร้องเรียน

• การแก้ไขปัญหาจราจร • ด�าเนินการแก้ไขปัญหาจราจร
จากความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วนและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ช่วยบริหารงานจราจร

• การบริหารจัดการน�้า • พัฒนากระบวนการใช้น�้ารีไซเคิล
เพื่อลดการใช้น�้าดิบ

• การบริหารจัดการผล 
กระทบทางสิ่งแวดล้อม
เช่น	น�้าเสีย	ขยะ	

• เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน
อย่างโปร่งใส

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด

• การพัฒนาชุมชนและ
สังคม

• ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน
และสังคม

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม

• ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน

• ตอบสนองข้อร้องเรียนจาก
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

• ความปลอดภัย • เปิดเผยการบริหารจัดการภาวะ
วิกฤตและมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยของนิคม	

• ให้ความรู้และช่วยพัฒนาชุมชน
ให้พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
ต่างๆ

33 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

• การประชุมร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ

• การตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจ

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• ช่องทางรับข้อแนะน�า	หรือข้อ
ร้องเรียน

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมทางธุรกิจ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบ	

• ความเสมอภาคในการท�า
ธุรกิจ

• ด�าเนินการจัดซื้ออย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม

• ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ถือหุ้น

• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี

• การประชุมกรรมการในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม

• การน�าเสนอข้อมูลเพื่อการ
ลงทุน	(Roadshow)

• Opportunity	Day	ที่	ตลท.

• การประชุมชี้แจงนักลงทุน
ประจ�าไตรมาส

• การสือ่สารผ่านสือ่ออนไลน์/
อีเมล

• ช่องทางรับข้อแนะน�า	หรือข้อ
ร้องเรียน

• ผลการด�าเนินงานและการ
เติบโตทางธุรกิจ	มั่นคง
และมีผลก�าไร

• พัฒนาธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการลดต้นทุน

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบต่างๆ

• ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ยึด
มั่นธรรมาภิบาล

• การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง

• ด�าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม	

คู่ธุรกิจ

• การประชุมกรรมการในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม

• การประชุมร่วมกับบริษัทคู่
ธุรกิจ/ผู้ร่วมลงทุน

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
ตามที่ต้องการ

• ด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์	
เป็นธรรม	และโปร่งใส

• ความร่วมมือในการ
พัฒนาธุรกิจและเติบโตไป
ด้วยกัน

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ

• จัดท�าสัญญาร่วมลงทุนที่โปร่งใส
และเป็นธรรม

• การเก็บรักษาข้อมูลความลับ
ของผู้ร่วมลงทุน

เจ้าหนี้

• การประชุมนักวิเคราะห์

• การประชุมร่วมกับเจ้าหนี้

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• การปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของลัญญาเงินกู้และหุ้นกู้	

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู้และหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด	

• เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูก
ต้องและครบถ้วน

• การบริหารจัดการความ
เสี่ยง

• ด�าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม	

34 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

หน่วยงาน
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

• การประชุมร่วมกันในวาระ
ต่างๆ

• การร่วมสนับสนุนโครงการ
ต่างๆที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ

• การเข้าร่วมในคณะท�างาน
ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
ตามที่ต้องการ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับ

• การบริหารจัดการผล 
กระทบทางสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมจากการ
ด�าเนินกิจการของบริษัท

• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

• เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน
อย่างโปร่งใส

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี • ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ยึด
มั่นธรรมาภิบาล

• การสร้างคุณค่าให้แก่
เศรษฐกิจและสังคม

• สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ	และ
สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สื่อมวลชน

• ข่าวประชาสัมพันธ์/การแถลง
ข่าว

• การสัมภาษณ์พิเศษตามที่สื่อ
ต้องการ

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
ตามที่ต้องการ

• การได้รับข้อมูลครบถ้วน	
ถูกต้อง	และรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

• รักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว
และปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วย
ความสัมพันธ์อันดี	

คู่แข่งขัน
ทางการค้า

• การประชุมร่วมกันที่องค์กร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม

• การร่วมกันท�างานตามค�าร้อง
ขอของภาครัฐ

• การแข่งขันที่เป็นธรรม
และเป็นไปตามกฎหมาย

• ด�าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

• ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ	
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

35 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



 ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

	 บริษัทฯน�าหลักการตามมาตรฐานสากล	Global	Reporting	Initiative	(GRI	standards)	มาใช้อ้างอิงในกระบวนการการ
ประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยพิจารณาจากข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก	 การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในภูมิภาค	
ความต้องการและความคาดหวงัของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิทฯ	การบรหิารความเสีย่งองค์กร	ตลอดจนผลจากการประเมิน
ต่างๆ	

ขั้นตอนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร
	 บริษัทฯรวบรวมข้อมูลประเด็นส�าคัญจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 ผ่านช่องทางและวิธีการ
ต่างๆท่ีเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	 เช่น	 การประชุม	 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	
แบบสอบถาม	การส�ารวจความผกูพนั	นอกจากนีบ้รษัิทฯได้สรปุประเดน็ท่ีมีความส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิจากความเห็น
ของผู้บริหารของบริษัทฯในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เช่น	ความเสี่ยงขององค์กร	และปัจจัยภายนอกอื่นๆที่มีผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

2. การจัดกลุ่มประเด็นส�าคัญ
	 คณะท�างานการพฒันาอย่างย่ังยืนได้ร่วมกนัพจิารณาจดักลุม่และจดัล�าดบัความส�าคญัของกลุม่ประเดน็	โดยพจิารณา
ให้คะแนนจาก	1)	ระดับผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทฯที่มีต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	และ	2)	ระดับ
อิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ	 โดยอ้างอิงตามแนวทางของ	Global	Reporting	
Initiative	(GRI	standards)	แล้วก�าหนดประเด็นลงในตาราง	Materiality	Matrix	โดยแกนนอน	(แกน	X	)	แสดงระดับผล 
กระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทฯต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	และในแกนตั้ง	(แกน	Y	)	แสดงระดับความมี
อิทธิพลที่มีผลต่อการประเมินและการตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	

	 ในปี	2561	บรษัิทฯได้ด�าเนนิการจดัท�าการระบุและจดัล�าดบัประเดน็ความส�าคญัด้านความย่ังยืนใหม่ในปีนี	้เพ่ือให้ได้
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	โดยได้ประเด็นส�าคัญทั้งหมด	14	ประเด็น	เท่ากับจ�านวน
ประเด็นในรายงานปีก่อนหน้า	ซึ่งไม่พบความแตกต่างของประเด็นส�าคัญอย่างมีนัยส�าคัญ	

3. การทวนสอบประเด็นส�าคัญ
	 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้พิจารณาเห็นชอบประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนและการจัดล�าดับประเด็น
ส�าคัญ	(Disclosure	102-32)	 และได้ก�าหนดแนวทางการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆและมอบหมายให ้
ผูบ้รหิารท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการต่อไป	ซ่ึงมีการก�าหนดตวัช้ีวดัเพือ่ประเมินผลลพัธ์ของการด�าเนนิงานท้ังระดบัองค์กร	ระดบั
ฝ่าย	และระดับโครงการ	และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย

36 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



Materiality Matrix (Disclosure	102-47)

ความสำคัญต�ออมตะ หร�อการสร�างผลกระทบที่มีนัยสำคัญต�อ ESG

ค
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ผ
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น�อ
ย
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ก

บรรษัทภิบาลและด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านสิ�งแวดล�อม

1. การบร�หารจัดการความเสี่ยง

2. การบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ

3. การบร�หารจัดการน้ำเสีย

4. การบร�หารจัดการมูลฝอยและขยะอ�ตสาหกรรม

5. การจัดการผลกระทบทางสิ�งแวดล�อม

6. การจัดการพลังงาน

10. การจ�างงานและการดูแลพนักงาน

11. การพัฒนาพนักงาน

12. การพัฒนาชุมชน

13. ความสัมพันธ�ที่ดีกับชุมชน

14. การบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทาน

8. ความปลอดภัย

9. ผลประกอบการที่ดี
7. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บรรษัทภิบาลและด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

• ผลประกอบการที่ดี

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• การจ้างงานและการดูแลพนักงาน

• การพัฒนาพนักงาน

• การพัฒนาชุมชน

• ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

• ความปลอดภัย

• การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

• การบริหารจัดการน�้าเสีย

• การบริหารจัดการมูลฝอยและ 
ขยะอุตสาหกรรม

• การจัดการผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อม

• การจัดการพลังงาน

	 บริษัทฯได้เปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ	ตัวชี้วัด	และผลการด�าเนินงานของทั้ง	14	ประเด็นส�าคัญในรายงานฉบับนี้	
โดยอ้างอิงมาตรฐาน	GRI	Standards

37 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



ประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหาที่รายงาน GRI topic GRI Disclosures SDGs SDG 

Targets หน้า
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

บร
รษ

ัทภ
ิบา

ลแ
ละ

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี พนักงาน ผู้ถือหุ้น

คู่ธุรกิจ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

GRI	102	General

Disclosure

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

behavior

102-17	Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics

16.3,16.5 47

• จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น GRI	205	Anti-corruption 205-2	Communication	and	training	about	anti-corruption	

policies

205-3	Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken	

48

การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

พนักงาน ผู้ถือหุ้น

คู่ธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง GRI	102	General

Disclosure

102-11	Precautionary	Principle	or	approach

102-29	Identifying	and	managing	economic,	environmental,	

and	social	impacts

8.2

16.7

51

ผลประกอบการที่ดี พนักงาน ผู้ถือหุ้น

คู่ธุรกิจ

การเติบโตของธุรกิจ

• ผลการด�าเนินทางเศรษฐกิจ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

GRI	201	Economic 

Performance

201-1	Direct	economic	value	generated	and	distributed
7.b

8.2

9.4,	9.5

17.3

56

การบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน

พนักงาน คู่ค้า	

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ

• การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา

• การบริหารจัดการลูกค้า

GRI	204	Procurement	Practices

GRI	308	Supplier	 

Environmental	Assessment

GRI	414	Supplier	 

Social	Assessment

204-1	Proportion	of	spending	on	local	suppliers

308-2	Negative	environmental	impacts	in	the	supply	chain	

and	actions	taken

414-2	Negative	social	impacts	in	the	supply	chain	and	

actions	taken

8.3,	8.8

12.4,	12.5

16.1

65

 ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 
และการด�าเนินการ 

38 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



ประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหาที่รายงาน GRI topic GRI Disclosures SDGs SDG 

Targets หน้า
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

บร
รษ

ัทภ
ิบา

ลแ
ละ

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี พนักงาน ผู้ถือหุ้น

คู่ธุรกิจ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

GRI	102	General

Disclosure

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

behavior

102-17	Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics

16.3,16.5 47

• จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น GRI	205	Anti-corruption 205-2	Communication	and	training	about	anti-corruption	

policies

205-3	Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken	

48

การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

พนักงาน ผู้ถือหุ้น

คู่ธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง GRI	102	General

Disclosure

102-11	Precautionary	Principle	or	approach

102-29	Identifying	and	managing	economic,	environmental,	

and	social	impacts

8.2

16.7

51

ผลประกอบการที่ดี พนักงาน ผู้ถือหุ้น

คู่ธุรกิจ

การเติบโตของธุรกิจ

• ผลการด�าเนินทางเศรษฐกิจ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

GRI	201	Economic 

Performance

201-1	Direct	economic	value	generated	and	distributed
7.b

8.2

9.4,	9.5

17.3

56

การบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน

พนักงาน คู่ค้า	

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ

• การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา

• การบริหารจัดการลูกค้า

GRI	204	Procurement	Practices

GRI	308	Supplier	 

Environmental	Assessment

GRI	414	Supplier	 

Social	Assessment

204-1	Proportion	of	spending	on	local	suppliers

308-2	Negative	environmental	impacts	in	the	supply	chain	

and	actions	taken

414-2	Negative	social	impacts	in	the	supply	chain	and	

actions	taken

8.3,	8.8

12.4,	12.5

16.1

65

39 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



ประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหาที่รายงาน GRI topic GRI Disclosures SDGs SDG 

Targets หน้า
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

สัง
คม

การจ้างงาน  

และการดูแลพนักงาน

พนักงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล GRI	401	Employment 401-1	New	employee	hires	and	employee	turnover

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

provided	to	temporary	or	part-time	employees

401-3	Parental	leave

5.1

8.5

10.3

74

การพัฒนาพนักงาน พนักงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล GRI	404	Training	and	 

Education

404	-1	Average	hours	of	training	per	year	per	employee	
4.3,	4.5

5.1

10.3

83

การพัฒนาชุมชน พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

การพัฒนาชุมชน
1.	การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการ	
• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	
• คาราวานสร้างรอยยิ้ม	
• ระบบเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	
• โครงการการเดินทางอัจฉริยะ	(Smart	Mobility)

GRI	413	Local	

Communities

413-1	Operations	with	local	community	engagement,	

impact	assessment,	and	development	programs

413-2	Operations	with	significant	actual	and	potential	

negative	impacts	on	local	communities

1.4

9.1

11.2

85

2.	การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ	
• มหกรรมนัดพบแรงงาน	
• โครงการจ้างนักพัฒนา	
• โครงการ	Farm	to	Factory	
• โครงการขยะสร้างสรรค์	

3.	การพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพ	
• กีฬาเพื่อสังคม

-	กีฬามิตรภาพอมตะ	
-	AMATA	Charity	Run	

• การบริจาคโลหิต

4.	การพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• การพัฒนาชุมชนต้นแบบหนองไม้แดงด้านการจัดการน�้า 

และขยะมูลฝอย	
• การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

5.	การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา
• การศึกษาอัจฉริยะ	(Smart	Education)	
• โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
• ทุนการศึกษาอมตะ
• การถ่ายทอดความรู้ผ่านหนังสือ

40 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



ประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหาที่รายงาน GRI topic GRI Disclosures SDGs SDG 

Targets หน้า
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

สัง
คม

การจ้างงาน  

และการดูแลพนักงาน

พนักงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล GRI	401	Employment 401-1	New	employee	hires	and	employee	turnover

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

provided	to	temporary	or	part-time	employees

401-3	Parental	leave

5.1

8.5

10.3

74

การพัฒนาพนักงาน พนักงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล GRI	404	Training	and	 

Education

404	-1	Average	hours	of	training	per	year	per	employee	
4.3,	4.5

5.1

10.3

83

การพัฒนาชุมชน พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

การพัฒนาชุมชน
1.	การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการ	
• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	
• คาราวานสร้างรอยยิ้ม	
• ระบบเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	
• โครงการการเดินทางอัจฉริยะ	(Smart	Mobility)

GRI	413	Local	

Communities

413-1	Operations	with	local	community	engagement,	

impact	assessment,	and	development	programs

413-2	Operations	with	significant	actual	and	potential	

negative	impacts	on	local	communities

1.4

9.1

11.2

85

2.	การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ	
• มหกรรมนัดพบแรงงาน	
• โครงการจ้างนักพัฒนา	
• โครงการ	Farm	to	Factory	
• โครงการขยะสร้างสรรค์	

3.	การพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพ	
• กีฬาเพื่อสังคม

-	กีฬามิตรภาพอมตะ	
-	AMATA	Charity	Run	

• การบริจาคโลหิต

4.	การพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• การพัฒนาชุมชนต้นแบบหนองไม้แดงด้านการจัดการน�้า 

และขยะมูลฝอย	
• การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

5.	การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา
• การศึกษาอัจฉริยะ	(Smart	Education)	
• โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
• ทุนการศึกษาอมตะ
• การถ่ายทอดความรู้ผ่านหนังสือ

41 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



ประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหาที่รายงาน GRI topic GRI Disclosures SDGs SDG 

Targets หน้า
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

สัง
คม

ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน พนักงาน ชุมชน	

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

การพัฒนาชุมชน

6.	การสร้างความผูกพันกับชุมชน

GRI	413	Local	

Communities

413-1	Operations	with	local	community	engagement,	

impact	assessment,	and	development	program 105

ความปลอดภัย พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

1.	ความปลอดภัยของพนักงานและอาชีวอนามัย

2.	ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	

3.	ความปลอดภัยในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

GRI	403	Occupational	

Health	&	Safety

403-1	Occupational	health	and	safety	management	system
8.8 109

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การจัดการผลกระทบ 

ทางสิ่งแวดล้อม

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

1.	การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ	(Smart	Environment)

2.	การด�าเนินงานตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

3.	การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐ	

4.	การด�าเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัท

GRI	305	Emissions

GRI	307	Environmental 

Compliance

305-7	Nitrogen	Oxide,	Sulfur	Oxide	and	other	significant	air	

emissions

307-1	Non-compliance	with	environmental	laws	and	

regulations

12.4

16.3

114

การจัดการพลังงาน พนักงาน หน่วยงานราชการ การจัดการพลังงาน

1.	โครงการพลังงานอัจฉริยะ	(Smart	Energy)	

2.	การอนุรักษ์พลังงาน	

3.	การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล

4.	การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบ 

สาธารณูปโภคของบริษัท	

GRI	302	Energy 302-1	Energy	consumption	within	the	organization

302-4	Reduction	of	energy	consumption
 

 

7.2,	7.3

12.2

13.1

120

การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน�้า

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

การบริหารจัดการน�้า

1.	การบริหารจัดการน�้าใช้

2.	การบริหารจัดการน�้าเสีย	

3.	การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

4.	การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าภายนอกนิคม	

GRI	303	Water	 

and	Effluents

GRI	306	Effluents	 

and	Waste

303-1	Interactions	with	water	as	shared	resource	

303-2	Management	of	water	discharge-related	impacts

306-1	Water	discharge	by	quality	and	destination  
6.3,	6.4

12.2,	

12.4,	12.5

124

การบริหารจัดการน�้าเสีย

การจัดการมูลฝอย 

และขยะอุตสาหกรรม

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

การจัดการมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม

1.	การจัดการขยะมูลฝอยในนิคมอุตสาหกรรม	

• Zero	Waste	to	Landfill	

2.	การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะ 

อุตสาหกรรมให้กับลูกค้า

• AMATA	Best	Waste	Management	Awards	

3.	นวัตกรรมในการน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	

• โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล

GRI	306	Effluents	

and	Waste

306-2	Waste	by	type	and	disposal	method

 

12.2,	

12.4,	12.5

13.1

129

42 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



ประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหาที่รายงาน GRI topic GRI Disclosures SDGs SDG 

Targets หน้า
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

สัง
คม

ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน พนักงาน ชุมชน	

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

การพัฒนาชุมชน

6.	การสร้างความผูกพันกับชุมชน

GRI	413	Local	

Communities

413-1	Operations	with	local	community	engagement,	

impact	assessment,	and	development	program 105

ความปลอดภัย พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

1.	ความปลอดภัยของพนักงานและอาชีวอนามัย

2.	ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	

3.	ความปลอดภัยในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

GRI	403	Occupational	

Health	&	Safety

403-1	Occupational	health	and	safety	management	system
8.8 109

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การจัดการผลกระทบ 

ทางสิ่งแวดล้อม

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

1.	การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ	(Smart	Environment)

2.	การด�าเนินงานตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

3.	การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐ	

4.	การด�าเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัท

GRI	305	Emissions

GRI	307	Environmental 

Compliance

305-7	Nitrogen	Oxide,	Sulfur	Oxide	and	other	significant	air	

emissions

307-1	Non-compliance	with	environmental	laws	and	

regulations

12.4

16.3

114

การจัดการพลังงาน พนักงาน หน่วยงานราชการ การจัดการพลังงาน

1.	โครงการพลังงานอัจฉริยะ	(Smart	Energy)	

2.	การอนุรักษ์พลังงาน	

3.	การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล

4.	การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบ 

สาธารณูปโภคของบริษัท	

GRI	302	Energy 302-1	Energy	consumption	within	the	organization

302-4	Reduction	of	energy	consumption
 

 

7.2,	7.3

12.2

13.1

120

การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน�้า

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

การบริหารจัดการน�้า

1.	การบริหารจัดการน�้าใช้

2.	การบริหารจัดการน�้าเสีย	

3.	การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

4.	การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าภายนอกนิคม	

GRI	303	Water	 

and	Effluents

GRI	306	Effluents	 

and	Waste

303-1	Interactions	with	water	as	shared	resource	

303-2	Management	of	water	discharge-related	impacts

306-1	Water	discharge	by	quality	and	destination  
6.3,	6.4

12.2,	

12.4,	12.5

124

การบริหารจัดการน�้าเสีย

การจัดการมูลฝอย 

และขยะอุตสาหกรรม

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

การจัดการมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม

1.	การจัดการขยะมูลฝอยในนิคมอุตสาหกรรม	

• Zero	Waste	to	Landfill	

2.	การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะ 

อุตสาหกรรมให้กับลูกค้า

• AMATA	Best	Waste	Management	Awards	

3.	นวัตกรรมในการน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	

• โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล

GRI	306	Effluents	

and	Waste

306-2	Waste	by	type	and	disposal	method

 

12.2,	

12.4,	12.5

13.1

129

43 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



การด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

บร
รษ

ัทภ
ิบา

ลแ
ละ

เศ
รษ

ฐก
ิจ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 16.3 

16.5

การบริหารจัดการความเสี่ยง 8.2 16.7

การเติบโตของธุรกิจ 7.b 8.2
9.4 
9.5

17.3

การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ
8.3 
8.8

12.4 
12.5

16.1

สัง
คม

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
4.3 
4.5

5.1 8.5 10.3

การพัฒนาชุมชน 1.4 9.1 11.2 17

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 8.8

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 12.4 16.3

การจัดการพลังงาน
7.2 
7.3

12.2 13.1

การบริหารจัดการน�้า
6.3 
6.4

12.2 
12.4 
12.5

การจัดการมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม
12.2 
12.4 
12.5

13.1

44 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



บร
รษ

ัทภ
ิบา

ลแ
ละ

เศ
รษ

ฐก
ิจ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 16.3 

16.5

การบริหารจัดการความเสี่ยง 8.2 16.7

การเติบโตของธุรกิจ 7.b 8.2
9.4 
9.5

17.3

การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ
8.3 
8.8

12.4 
12.5

16.1

สัง
คม

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
4.3 
4.5

5.1 8.5 10.3

การพัฒนาชุมชน 1.4 9.1 11.2 17

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 8.8

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 12.4 16.3

การจัดการพลังงาน
7.2 
7.3

12.2 13.1

การบริหารจัดการน�้า
6.3 
6.4

12.2 
12.4 
12.5

การจัดการมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม
12.2 
12.4 
12.5

13.1

45 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561



บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

รายได้รวม

4,576
ล้านบาท

ผลประเมินการก�ากับ
ดูแลกิจการระดับ 

ดีเลิศ
6

โครงการ 
ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ 



 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ (Excellent)

	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว	 และส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือของบริษัทฯและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญใน
การก�ากบัดแูลบรษัิทฯให้ด�าเนนิงานอย่างมจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ส่งเสรมิการสร้างความ
ย่ังยืนแก่ธุรกิจ	 รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนิน
กิจการ	 เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการท่ีจะดูแลให้มีการด�าเนินการอย่างจริงจัง	 น�าไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีที่แท้จริง	(Disclosure	103-1)	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Disclosure	103-2)
	 ในปี	2561	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น	6	คน	ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระจ�านวน	3	คน	
คณะกรรมการทุกคนผ่านกระบวนการสรรหา	 โดยพิจารณาคุณสมบัติทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	 ก�าหนด	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนดหลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ	ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่หลากหลายตาม	Skill	Matrix	มาปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความรู้ความช�านาญ

3 คน

3 คน

2 คน

2 คน

2 คน

2 คน

1 คน

1 คน

ธุรกิจนิคมอ�ตสาหกรรม

ด�านเทคโนโลยี

ด�านการกำกับดูแลกิจการ

ด�านการตลาด/พัฒนาธุรกิจ

ด�านการบร�หารความเสี่ยง

ด�านกลยุทธ�

ด�านกฎหมาย

ด�านการเง�น/การบัญชี
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	 บรษัิทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน	4	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาการด�าเนินงานท่ีส�าคัญในทุก
มิติ	รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

	 บริษัทฯได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน	
คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับ
ของบรษัิทฯการตดัสนิใจด้วยความระมัดระวงัและด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตเพือ่ประโยชน์สงูสดุขององค์กรและผูมี้ส่วนได้เสยี	รวม
ถึงการดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	เพื่อให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

	 เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ	1	ครั้ง	โดยผลการประเมินของปี	2561	มีดังนี้

การประเมินรายบุคคล โดยตนเอง การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย 
เป็นรายคณะ การประเมินทั้งคณะ

97.7% 98.7% 94.1%

	 บรษัิทฯส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการบริษัท	จงึสนบัสนนุให้คณะกรรมการบรษัิทเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ	 ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค	 เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทฯต่อไป	ในปี	2561	นายวิบูลย์	กรมดิษฐ์	กรรมการ	ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง	CG	และ	Anti-corruption	เมื่อ
วันที่	6	พฤศจิกายน	2561	และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2561	
นอกจากนี้	กรรมการทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	(Disclosure	103-2)	

	 บรษัิทฯได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	คูมื่อจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ	(Disclosure	102-16)	และนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เผยแพร่บนเว็ปไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ครอบคลมุการด�าเนนิการของบริษัทฯและบรษัิทย่อย	โดยบรษัิทฯได้มีการปรับปรงุ
นโยบายให้เหมาะสมกับกฎระเบียบและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	

	 ในปี	2561	 บริษัทฯได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ได้แก่	 นโยบายการจัดซื้อ 
จัดจ้างของกลุ่มอมตะ	นโยบายด้านภาษี	และแนวปฏิบัติเรื่องการรับและให้ของขวัญ

1.	 บริษัทฯได้ประกาศนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่	เพื่อให้มีหลักการและแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม
อมตะ	มีความเป็นมืออาชีพ	มีประสิทธิภาพ	โปร่งใสและเป็นธรรม	รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ท้ังทางตรงและทางอ้อม	และบรษัิทฯมีแผนท่ีจะจดัท�าจรรยาบรรณธรุกจิของคูค้่า	(Supplier	Code	of	Conduct)	ในปี	2562	
และส่งเสริมให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

2.	 บริษัทฯได้ปรับปรุงนโยบายด้านภาษีและแนวปฏิบัติเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างถูกต้อง	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติทางด้านภาษีให้สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดยีวกนัของกลุม่บรษัิทอมตะ	รวมถงึตระหนกัถงึความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัภาษีท้ังทางตรงและทางอ้อม	และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
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3.	 บริษัทฯประกาศแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ	เป็นไปตามมาตรการการต่อ
ต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในการรับและให้ของขวัญ	 หลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และ
บริษัทฯได้ขอความร่วมมือจากคู่ค้าและลูกค้างดเว้นการมอบของขวัญ	 งานเลี้ยง	
หรือประโยชน์อ่ืนใดในงานเทศกาลและทุกโอกาส	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และเสริมสร้างการเป็นองค์กรที่โปร่งใส

	 ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนของบรษัิทฯมหีน้าท่ีท่ีต้องปฏบัิตติามนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการ	และ	คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯตลอดจนนโยบายต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่น	 ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	
เพ่ือส่งเสรมิค่านยิมความซ่ือสตัย์สจุรติและมีความรบัผดิชอบให้เกดิเป็นวฒันธรรมองค์กร	
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 ซื่อสัตย์สุจริต	 และเป็น
ธรรม	ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและมีจิตส�านึกที่ดี	ค�านึงถึงผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการด�าเนนิงาน	ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสงัคมต่อผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษัิทฯด�าเนนิธรุกจิด้วยความ
รับผิดชอบและสร้างระบบงานที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านระบบการตรวจสอบภายใน	

	 บรษัิทฯมกีารอบรมเพือ่ให้พนกังานมีความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบันโยบาย	มาตรการ	และขัน้ตอนปฏบัิต	ิในเรือ่ง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	(Disclosure	205-2)	ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ในปี	2561	มี
ผลการด�าเนินงานดังนี้

• จัดการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่	จ�านวน	43	คน	

• จัดงาน	CG	&	Anti-corruption	Day	2018	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2561	เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร
และพนักงานเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน	โดยมพีนกังานเข้าร่วมจ�านวน	86	คน	
คิดเป็นร้อยละ	34	ของพนักงานทั้งหมด	โดยบริษัทฯมีแผนการด�าเนินงานจัดการอบรมผู้บริหารและพนักงานโดยใช้ช่อง
ทางต่างๆ	ให้ครบต่อไปทุกคน	(ร้อยละ	100)
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	 นอกจากนี้	 บริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	 
เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2561	และก�าลังด�าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองต่อไป	

	 ท้ังนี้	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า	 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 บริษัทฯจึงได ้
เข้าร่วมการประเมินในโครงการรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	 (Corporate	Governance	Report	of	Thai	
Listed	Companies:	CGR)	ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่ปี	2548	โดยใน 
ปี	2561	บริษัทฯได้รับการประเมินในระดับ	“ดีเลิศ (Excellent)”	

กระบวนการรับข้อร้องเรียน	(Disclosure	102-17)

	 บริษัทฯก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารท่ีปลอดภัยให้พนักงานของบริษัทฯและผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอค�าแนะน�า	 แจ้งเบาะแส	 ข้อเสนอแนะ	 หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการกระท�าผิดใดๆ	 ท่ีขัดต่อ
กฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคบั	หลกับรรษัทภบิาล	จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ	และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ัน	
โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว	 และข้อมูลจากผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับให้จ�ากัดเฉพาะผู้ท่ี
รับผิดชอบมีหน้าท่ีตรวจสอบประเด็นท่ีร้องเรียนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้	 ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกน�าเข้าสู่
กระบวนการด�าเนินการตามที่ได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน

นายอนุชา	สิหนาทกถากุล	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 anucha.s@amata.com 	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 2126	อาคารกรมดิษฐ์	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 
	 ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
	 และ

	 ตู้	ปณ.7	ปณฝ.มอนเทอเรย์ทาวเวอร์	 
	 บางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กทม.	10323

	 โทรศัพท์	(02)	792-0004

นายวิกรม	กรมดิษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 vikrom.k@amata.com

นางวราภรณ์	วัชรนุเคราะห์
เลขานุการบริษัท

	 varaporn@amata.com

	 ในปี	2561	 บริษัทฯได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจในเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ัน	
จ�านวน	1	เรือ่ง	ซ่ึงยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง	และมีพนกังานของบริษัทฯละเมิดกฎระเบียบบริษัทจ�านวน	
1	คน	ซึ่งบริษัทฯได้ด�าเนินการตามกระบวนการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯแล้ว
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 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อธุรกิจ และเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสภาพแวดล้อมในปัจจบัุนได้	บรษัิทฯและบริษัทย่อย	จงึให้ความส�าคญักบัการบริหารจดัการ
ความเสี่ยง	 เพื่อจัดการกับความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯในการด�าเนินธุรกิจ	 ลด
โอกาสท่ีความเสีย่งจะเกดิขึน้	หรอืลดผลกระทบเชิงลบกรณท่ีีเกดิเหตกุารณ์ข้ึน	และให้ได้มาซ่ึงโอกาสทางธรุกจิอนัจะน�าไป
สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย	 บริษัทฯ	 ต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงมากขึ้น	ดังนั้นบริษัทฯจึงพยายามสร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่
พนักงานทุกระดับ	โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การฝึกอบรม	(Disclosure	103-1)

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	(Disclosure	102-30,	103-2)
	 การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท	 โดยคณะกรรมการบริษัท 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)	ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแนวทางการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง	และก�ากบัดแูลงานด้านบรหิารความเสีย่งองค์กรให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ	
ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2561	ประกอบด้วย	ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด	ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน	และผู้อ�านวยการอาวโุสสายงาน
บัญชีและภาษี	สายงานการเงิน	สายงานนักลงทุนสัมพันธ์	และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริษัท

ประธาน 
เจ้าหน้าที ่
บริหาร

ส�านัก 
ตรวจสอบ 

ภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง

คณะท�างาน
บริหารความเสีย่ง

องค์กร

ระดบัปฏบิตักิาร
ผู้ประสานงาน

ความเสีย่ง

51 51 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561

ก
าร
ก
�าก
ับด
ูแล
ก
ิจก
าร
ที่ด
ี

ก
าร
บร
ิห
าร
จัด
ก
าร
ค
วา
มเ
สี่ย
ง

ก
าร
เต
ิบโ
ต
ขอ
งธ
ุรก
ิจ

ก
าร
สร
้าง
ค
วา
มย
ั่งย
ืนใ
นห
่วง
โซ
่ธุร
ก
ิจ

ก
าร

บร
ิห

าร
จัด

ก
าร

ค
วา

มเ
สี่ย

ง



	 และเพ่ือให้บริษัทฯสามารถด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ตอบสนองต่อนโยบายหลกัของบรษัิทฯด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งและภาวะวกิฤต	คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจงึได้
มอบหมายใหค้ณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Working Committee)	ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ	และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย	จ�านวนรวม	20	คน	โดยมีผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงาน
บัญชีและภาษี	สายงานการเงิน	สายงานนักลงทุนสัมพันธ์	และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นประธาน	คณะท�างานบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	ดังนี้

1.		 ประเมินปัจจัยความเสี่ยงท่ีส�าคัญของบริษัทฯในระดับองค์กรท่ีสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและ	
ความเสีย่งในห่วงโซ่ธรุกจิอย่างครบถ้วน	อาทิเช่น	ความเสีย่งด้านกลยทุธ์	ด้านการลงทุนและพฒันาธรุกจิแต่ละประเภท
ทั้งในและนอกประเทศ	ด้านปฏิบัติการที่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย	สุขภาพ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ด้านการเงิน	
และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	 และประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ	 ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร	 โดยให้เสนอแนะวิธี
ป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

2.		 ติดตาม	 ประเมินผล	 และปรับปรุงแผนการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	 และเหมาะสมกับสภาวะ 
การด�าเนินธุรกิจ	และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อทราบเป็นประจ�า	

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

4.		 ส่งเสริมการเรียนรู้	 อบรม	 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรในบริษัท
ทุกระดับ	และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 ท้ังนี	้ทุกฝ่ายภายในบรษัิทฯและบรษัิทย่อยได้ก�าหนดให้มีผูแ้ทนท่ีได้รบัมอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงานความเสีย่งในระดบั
ปฏิบัติการ	 ท�างานร่วมกับคณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กรในการระบุความเสี่ยงและจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงและ 
ตดิตามผล	ตลอดจนส่งเสรมิให้แต่พนกังานในฝ่ายและบรษัิทย่อยตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารจดัการความเสีย่งและ
มีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงในส่วนงานรับผิดชอบของตนเอง

นโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงของอมตะ	ดังต่อไปนี้

1.		 ก�าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ	 ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มี
ในห่วงโซ่ธุรกิจขององค์กร	 และในขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน	 โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและเพียงพอ	

2.		 จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล	 เพ่ือให้เกิด 
การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทอมตะอย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดการ
พัฒนาและปฏบัิตงิานด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กรไปในทิศทางเดยีวกนั	โดยน�าระบบการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ	การวางแผนกลยุทธ์	แผนงาน	และการด�าเนินงานของบริษัท	เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้	

3.		 มกีารก�าหนดแนวทางป้องกนัและลดความเสีย่งในกลุม่บรษัิทอมตะเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย	หรอืความสญูเสยีท่ีอาจ
จะเกิดขึ้น	รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

4.		 สนบัสนนุให้บุคลากรทุกระดบัได้รบัความรูแ้ละข้อมูลเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างท่ัวถงึ	และมกีารจดัระบบ
การรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหาร	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และ 
คณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 บริษัทฯมีการด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	(Enterprise	Risk	Management)	 โดยใช้แนวทางของ	 
The	Committee	of	Sponsoring	Organization	หรือ	COSO	(Disclosure	102-11)	บริษัทฯท�าการประเมินความเสี่ยงองค์กร
เป็นประจ�าทุกปี	 โดยพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 และประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	
ภาวะเศรษฐกิจ	การแข่งขันของธุรกิจ	การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ	นโยบายของรัฐ	การเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสิ่งแวดล้อม	 ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทฯน�าประเด็นต่างๆ	 มาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง	 และ 
จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและก�าหนดตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง	(Key	Risk	 Indicator:	KRI)	 เพื่อติดตามผล 
การจัดการความเสี่ยง	ตลอดจนพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ	เหล่านี้

ระบุความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ
ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ

วเิคราะห์และประเมนิความเสีย่ง เพ่ือ
จดัล�าดบัความส�าคญัโดยการประเมิน
จากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)  
และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตกุารณ์ (Impact)

ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการผู ้
รั บผิ ดชอบความ เสี่ ย งท� าการ
วิเคราะห์และก�าหนดตัวช้ีวัด (Key 
Risk Indicator; KRI) และแผน
บริหารความเสี่ยงร่วมกัน

ด�าเนินการป้องกันหรือ 
ลดความเสี่ยงดังกล่าว

ติดตามผลการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงและติดตาม
สถานการณ์ที่เป็นสาเหตุ

ของความเสี่ยง

Risk
management

Risk
Identification

Risk
assessment
& analysis

Action Plan

Implementation

Measurement
conrol &

monitoring

	 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กรติดตามผลการตอบสนองต่อความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของ
ความเสี่ยง	และรายงานผลสรุปในที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับกลยุทธ์	(Strategic	Management	Meeting)	ซึ่งประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่ทุกคน	และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย	และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบต่อไป

	 ในปี	2561	คณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ท�าการประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มความเสี่ยงองค์กร	ออกเป็น	5	
ประเภท	ได้แก่	ความเสี่ยงทางกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความเสี่ยงด้าน
การเงิน	 และความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่	 และได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและตัวชี้วัดแล้ว	 บริษัทฯมี 
เป้าหมายที่จะขยายการด�าเนินการเรื่องความเสี่ยงลงไปในระดับหน่วยธุรกิจให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในบริษัทฯต่อไป

ประเภทความเสี่ยง  ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ • ความเสี่ยงรายประเทศ	
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ • ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด	
• ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
• ความเสี่ยงในการบริหารจัดการน�้า
• ความเสี่ยงในการจัดการภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม
• ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับ
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ประเภทความเสี่ยง  ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ • ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ความเสี่ยงด้านการเงิน • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ความเสี่ยงด้านภาษีอากร
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากคู่ค้า
	 ในปี	2561	 บริษัทฯได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคู่ค้าในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	 คู่ค้า 
ในท่ีนี้หมายถึง	 ผู้ขายสินค้า/บริการ	 และผู้รับเหมา	 ท่ีด�าเนินธุรกิจกับบริษัทฯในห่วงโซ่อุปทาน	 บริษัทฯได้จัดกลุ่มคู่ค้าหลัก 
โดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย	(Spending	Analysis)	และพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจเพื่อจ�าแนกคู่ค้าหลักที่มีความส�าคัญ
อย่างย่ิงต่อการด�าเนินธุรกิจ	 (Major	Supplier)	 และพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดจากคู่ค้า	 ต่อเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	(ESG)	เพื่อจ�าแนกคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯสามารถบริหารจัดการคู่ค้า
แต่ละกลุม่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพผ่านกระบวนการต่างๆ	 เช่น	 การตรวจประเมนิและควบคมุดแูลคูค้่า	 การพฒันาการด�าเนนิงาน
ร่วมกับคู่ค้า	

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging	Risk)
	 จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯพบว่าความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(Climate	change)	 และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี	(Rapid	change	in	
technology)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่นี้มีความเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัทฯเป็นอย่างมาก

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.  น�้า	 เนื่องจากน�้าเป็นปัจจัยหลักของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมท่ีต้องจัดหาน�้าสะอาดท่ีได้มาตรฐานแก่โรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม	 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนมากในปัจจุบันท�าให้เกิดความแห้งแล้งขาดแคลนน�้า 
ในบางพ้ืนท่ีหรอืฝนตกมากกว่าปกตจินเกดิน�า้ท่วมในบางปี	 ดงันัน้	 บรษัิทฯจงึได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งการบรหิารจดัการ
น�า้ทุกชนิดอย่างยั่งยืน	ได้แก่	น�้าดิบ	น�้าเสีย	และน�้าท่วม	โดยการพัฒนาโครงการบริหารจัดการน�้าแต่ละประเภทอย่าง
ต่อเนื่อง	เช่น	การน�าน�้ารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	การจัดหาแหล่งส�ารองน�้าดิบ	การเตรียมรับมือกับ
ภาวะน�้าท่วม	การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฝายรองรับน�้า	

2.  ก๊าซเรอืนกระจก	ก๊าซเรอืนกระจกเป็นประเดน็ท่ีท่ัวโลกให้ความส�าคญัและคาดหวงัในการใช้พลงังานและด�าเนนิกจิกรรม
ท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง	เนือ่งจากมีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศโดยตรง	บรษัิทฯจงึมุ่งเน้น
การเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	จงึได้ปรบัเปลีย่นแผนธรุกจิจากการพฒันานคิมอุตสาหกรรม
ท่ีเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ัวไป	 ให้เปลี่ยนเป็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	 ท่ีจะเป็นเมืองท่ีใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และการพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ	 อีกท้ังสร้างความร่วมมือกับ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม	หน่วยงานท้องถิ่น	และชุมชนโดยรอบในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม	ด้วย
การบริหารจัดการของเสียและใช้ทรัพยากรต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 และเข้ามาแทนท่ีเทคโนโลยีแบบเก่า 
ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และพัฒนาเทคโนโลยีในธุรกิจต่างๆ	การใช้	Internet	of	Thing	(IOT)	ที่จะเชื่อมโยงทุกสิ่งสู่โลกที่ไร้พรมแดน	การก้าวสู่ยุคสมัย
แห่งปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence	:	AI)	 และการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยุคใหม่	 (advanced	robotics)	 การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมบริษัทเพิ่มขึ้น	เนื่องจากความต้องการใช้ที่ดิน
และสาธารณูปโภคต่างๆ	 ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าว	 บริษัทฯจึงได้พัฒนาธุรกิจและสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในเมืองอัจฉรยิะท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าในอตุสาหกรรมยุคใหม่ได้ดข้ึีน	เช่น	การผลติ
อัจฉริยะที่น�าเทคโนโลยีดิจิตัลมาช่วยในการผลิตภาคอุตสาหกรรม	การพัฒนาการศึกษาอัจฉริยะเพื่อสนองตอบความต้องการ
ใช้บคุลากรท่ีมคีณุภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	นอกจากนีบ้ริษัทฯยังน�าเทคโนโลยดีจิทัิลเหล่านีม้าใช้ประโยชน์กบัการด�าเนนิ
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	 สร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับธุรกิจปัจจุบันขององค์กร

การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 บรษัิทฯให้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วมของผูบ้รหิารและพนกังาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร	 โดยเฉพาะการจัดการความ
เสี่ยงในหน้าที่และความรับผิดชอบในภารกิจปกติเป็นหลัก	ทั้งนี้	เพราะ
ต้องการให้ระบบบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิงานตาม
ภารกจิปกตจินเกดิเป็นวฒันธรรมองค์กรในท่ีสดุ	นอกจากผูบ้รหิารของ
แต่ละหน่วยงานและบรษัิทย่อยท่ีเป็นผูขั้บเคลือ่นการบรหิารจดัการความ
เสีย่งในหน่วยงานนัน้ๆ	แล้ว	ยังมีพนกังานท่ีเป็นตวัแทนรบัผิดชอบงาน
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	 ท่ีเข้าร่วมประชุมกับคณะท�างาน
บริหารความเสี่ยงองค์กร	 และน�าไปถ่ายทอดให้แก่พนักงานในระดับ
ปฏิบัติการต่อไป

	 ในปี	2561	บรษัิทฯจัดการอบรมเชิงปฏบัิตกิารเรือ่งการวเิคราะห์โอกาสและความเสีย่งทางธรุกจิและการจดัท�าแผนบรหิาร
ความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารจากทุกหน่วยงานและบริษัทย่อย	จ�านวน	46	คน	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วไปให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้น	จ�านวนรวม	56	คน	และก�าลังอยู่ในระหว่างจัดท�าคู่มือ
การบรหิารจดัการความเสีย่งองค์กรเพือ่ให้ทุกหน่วยงานได้ศกึษาและปรับใช้ระบบการรายงานและการควบคมุความเสีย่งให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
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 การเติบโตของธุรกิจ 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• เมืองอัจฉริยะอมตะเป็นโครงการแรกของความร่วมมือพัฒนาโครงการในประเทศที่สามร่วมกัน

ระหว่างรัฐบาลจีนและญี่ปุ่น

• 6 โครงการภายใต้เมืองอัจฉริยะอมตะเริ่มการพัฒนา

	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักได้แก่	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	และคู่ธุรกิจ	 ให้ความส�าคัญกับผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจและ
การเตบิโตทางธรุกจิของบรษัิทฯเนือ่งจากเป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์โดยตรง	และมีผลต่อการตดัสนิใจของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีดงั
กล่าว	บรษัิทฯจงึได้พฒันาธรุกจิให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่งเพือ่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูมี้ส่วนได้เสยี	และ
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	และคู่ธุรกิจ	บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ	 เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 บริหารต้นทุนอย่างมี
ประสทิธภิาพ	และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯด้วยนวตักรรม	และช่วยพฒันาลกูค้าและคูธ่รุกจิให้เตบิโต
ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง	 เพื่อท�าให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 นอกจากนี้	 จากหลักการการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ของบรษัิทฯท่ีสร้างความสมดลุระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	 ควบคูไ่ปกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม	 การด�าเนินงาน 
ของบรษัิทฯจงึท�าให้เกดิการกระจายรายได้ไปสูผู่ม้ส่ีวนได้เสยีเพือ่ช่วยพฒันาเศรษฐกจิสงัคมอกีทางหนึง่	(Disclosure	103-1,	
103-2)	

ผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจ	(Disclosure	201-1)
	 ในปี	2561	บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้น	4,576.33	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	2560	 จ�านวน	75.81	 ล้านบาท	หรือ	 ลดลง 
ร้อยละ	1.6	และมีก�าไรสุทธิ	1,018.22	ล้านบาท

	 โดยรายได้หลักสามารถแบ่งได้เป็น	3	ส่วนดังนี้

• รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์รวมท้ังสิน้	1,835.74	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	40.1	ของรายได้ท้ังหมด	โดยรายได้ส่วน
นี	้ลดลงจากปี	2560	จ�านวน	248.66	ล้านบาท	หรอื	ลดลงร้อยละ	11.9	อัตราก�าไรข้ันต้นจากการขายท่ีดนิคดิเป็นร้อยละ	
63.5	 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ	68.9	 โดยสาเหตุหลักมาจากการโอนท่ีดินของพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ชลบุร	ีน้อยลงเมือ่เทียบกบัปี	2560

• รายได้ค่าสาธารณปูโภครวมท้ังสิน้	1,837.08	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	40.1	ของรายได้ท้ังหมด	โดยรายได้ส่วนนี	้เพิม่ขึน้
จากปี	2560	จ�านวน	47.93	ล้านบาท	หรอื	เพิม่ข้ึนร้อยละ	2.7	อัตราก�าไรข้ันต้นจากรายได้ค่าสาธารณปูโภคคดิเป็นร้อย
ละ	33.3	เพิม่ขึน้เมือ่เทียบกบัปีก่อนท่ีมีอัตราก�าไรข้ันต้นร้อยละ	31.2	โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ข้ึนของลกูค้าในพืน้ท่ี
นคิมอุตสาหกรรมของกลุม่อมตะ	ท�าให้มปีรมิาณความต้องการสาธารณปูโภคมากข้ึนตามไปด้วย

• รายได้จากการให้เช่ารวมท้ังสิน้	680.99	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	14.9	ของรายได้ท้ังหมด	โดยรายได้ส่วนนี	้เพิม่ขึน้จาก
ปี	2560	จ�านวน	63.28	ล้านบาท	หรอื	เพิม่ขึน้ร้อยละ	10.2	อัตราก�าไรข้ันต้นจากการให้เช่าคดิเป็นร้อยละ	69.7	เพิม่ขึน้
เมือ่เทียบกบัปีก่อนท่ีมอัีตราก�าไรข้ันต้นร้อยละ	67.7	โดยสาเหตหุลกัมาจากจ�านวนของลกูค้าท่ีเพ่ิมข้ึน	
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	 ค่าใช้จ่ายในการขายในปี	2561	จ�านวน	208.0	ล้านบาท	ลดลง	4.9	ล้านบาท	หรือ	ร้อยละ	2.32	จากปีก่อน	และมีส่วน
ของค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น	167.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	25.83	เมื่อเทียบกับปี	2560	โดยสาเหตุหลักมาจากการขยาย
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและค่าใช้จ่ายจากการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 0.39 0.50 0.40

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	(บาท) 416,118,591.00 533,486,950.00 426,800,000.00

การลงทุนด้านบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงาน*	(บาท) 199,828,852.66 214,647,476.62 268,411,129.03

ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท) 30,328,231.36 31,706,976.85 42,464,743.49

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

เงินบริจาค	(บาท) 3,223,957.63 3,510,259.16 4,715,510.05

กิจกรรมเพื่อสังคม	(บาท) 11,805,430.73 14,478,071.83 12,960,000.00

การลงทุนทางสังคม	(บาท)	(ไม่รวมเงินบริจาค) N/A N/A 67,219,350.00

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ	(บาท) 2,098,623,590.67 2,177,740,491.64 2,377,624,379.60

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ต้นทุนทางการเงิน	(บาท) 266,476,369.83 227,952,146.96 245,825,981.33

ภาษีที่จ่ายให้รัฐ	(บาท) 304,052,654.66 282,904,368.64 271,276,402.79

*เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ที่มา : งบการเงินรวมประจ�าปี 2561 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561

นโยบายและการปฏิบัติงานทางด้านภาษี
	 บริษัท	 อมตะ	 คอร์ปอเรชัน	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานทางด้านภาษีให้เป็นไป 
อย่างเคร่งครัด	โปร่งใส	ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางภาษีที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกภาคส่วน	โดยบรษัิทฯได้มกีารก�าหนดนโยบายและกระบวนการเกีย่วกบัการบรหิาร
ความเสี่ยงด้านภาษีเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการด้านภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้ประกาศนโยบายภาษีฉบับปรับปรุงใหม่ส�าหรับบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
บรษัิทย่อย	เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการด้านภาษีอย่างถกูต้อง	ปฏบัิตติามกฎหมายด้านภาษี	ในการด�าเนนิธรุกจิ
ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	บริษัทฯตระหนกัถงึความเสีย่งท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีเกีย่วข้อง
กับภาษีและผลกระทบท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม	 การจัดการภาษีท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมธุรกิจท่ียั่งยืนและสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศโดยรวม	ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายภาษี	สามารถดูรายละเอียดได้ที่	www.amata.com

	 ในส่วนของการด�าเนนิการทางภาษี	บรษัิทฯด�าเนนิการเสยีภาษีอย่างถกูต้องและภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก�าหนด	
รวมท้ัง	 บริษัทฯมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสียภาษีอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	 มีการพิจารณารายการธุรกรรมท่ีมี
ความซับซ้อนก่อนเข้าท�าธุรกรรม	 มีการพิจารณาโครงสร้างการลงทุนอย่างสม�่าเสมอ	 บริษัทฯมีการก�าหนดให้ผู้บริหารท่ี 
รบัผดิชอบในแต่ละประเทศตดิตามการเปลีย่นแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านภาษีของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด	ท้ังใน
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รายงานความยั่งยืน 2561
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ระดบัรฐับาลกลางและในระดบัท้องถิน่	รวมถงึมีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรกึษาด้านกฎหมายท้องถิน่เพือ่ให้ค�าปรกึษาแนะน�าแนวทาง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้านภาษีของประเทศนั้นๆ	 และถ้ามีกรณีเกิดข้อพิพาททางด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ 
ในประเทศหรือต่างประเทศ	บริษัทฯจะให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการด�าเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการที่
เกดิข้อพพิาท	หรอืจดัให้มีการจ้างท่ีปรกึษาทางภาษีท่ีมีความเช่ียวชาญมาแสดงความเห็น	และด�าเนนิการในข้อพพิาทดงักล่าว

การสร้างความเชื่อมั่นด้านการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืน
	 บริษัทฯได้ก�าหนดแนวทางในการสร้างความเชื่อม่ันด้านการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยการควบคุม	 บริหาร 
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	มีการวางแผนอย่างต่อเนื่องและการจัดหาเครื่องมือทางการเงินต่างๆ	ที่เหมาะสมกับ
แต่ละธรุกจิของบรษัิทเพือ่เข้าจดัการเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพท้ังด้านการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนของกจิการ	การบรหิารหนีส้นิ
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว	 รวมท้ังการก�าหนดแผนการลงทุนต่างๆ	 ในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแผนการทางการเงินของ
บริษัท	ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนและสร้างความเจริญเติบโตทางการเงินให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน	

	 บริษัทฯมีการควบคุมปัจจัยความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุนท่ีเป็นไปอย่างเคร่งครัดแล้ว	 บริษัทฯยังได้เข้ารับ 
การประเมนิความน่าเช่ือถอืของเครดติองค์กร	(Credit	Rating)	กบัสถาบันจดัอันดบัความน่าเช่ือถอืท่ีมช่ืีอเสยีงเพ่ือประเมินฐานะ 
ทางการเงินและพิจารณาระดับความสามารถของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้	 ซึ่งบริษัทฯยังคงได้รับจากจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ในระดบั	A	“Stable”	เป็นปีท่ีสองตดิต่อกนั	ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าบรษัิทฯมีความน่าเชือ่ถอืสงูและมีความเสีย่งต�า่	ท�าให้สถาบัน
การเงิน,	คู่ค้าหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ

	 ในปี	2561	หลังจากบริษัทฯได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมในโครงการต่างๆ	แล้วทางบริษัทฯจึงได้
ออกหุ้นกู้เพิ่มอีกจ�านวน	1,000	ล้านบาท	ใน	2	รุ่น	รุ่นอายุ	7	ปี	และ	10	ปี	ซึ่งนอกจากบริษัทฯจะสามารถลดต้นทุนทางการ
เงินได้จ�านวนมากอย่างต่อเนื่องแล้ว	 การออกหุ้นกู้ในระยะยาวยังสอดคล้องกับแผนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯด้วย	 ซ่ึง 
ส่งผลให้บริษัทฯเกิดความคล่องตัวทางการเงินสูงและสามารถบริหารจัดการในด้านอื่นๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ส�าหรับการบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพนั้น	 บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการด�าเนิน
ธุรกิจทั้งในแง่ของการจัดการด้านสภาพคล่อง	ด้านการจ่ายเช็คเงินสด	และด้านการโอนเงิน	ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุน
และลดข้ันตอนในการท�าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน	 และลดการใช้ทรัพยากร	 บริษัทฯเลือกการเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดการเงินสดมาเป็นการท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ท�าให้เกิดความคล่องตัว	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพมากข้ึน	
รวมทั้งการปรบัเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการเงินสดของบริษัทฯเป็นการสรา้งความผูกพนัทีด่ีกับผูม้สีว่นไดเ้สียในกลุม่เจ้าหนี้	
และยังเอื้อประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯที่มีการขยายกิจการในต่างประเทศอีกด้วย	ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเงินสดเป็นการท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ท�าให้	สามารถลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ	ให้กับบริษัทฯ

	 จากท่ีกล่าวถึงข้างต้น	 บริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินส�าหรับวงเงินกู้เพื่อเงินทุนหมุนเวียนและเสริม
สภาพคล่องให้กับกิจการของบริษัทฯท้ังวงเงินกู้ระยะสั้นและวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุนอย่างเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ
ในด้านต่างๆ	 ของบริษัทด้วยอัตราดอกเบ้ียต�่า	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อม่ันและความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

เมืองอัจฉริยะอมตะ
	 หลังจากท่ีบริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจไปสู่การเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ	
(Smart	City)	 ตั้งแต่ปี	2560	 เพื่อสนองตอบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของโลกและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	รวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่รองรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯได้ก�าหนด
แผนการด�าเนินงานระยะ	5	 ปี	(2560-2564)	 มุ่งสู่การเป็นผู้น�าเมืองอัจฉริยะ	 โดยพัฒนาพื้นท่ีการลงทุน	 พัฒนาสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนแรงงานท่ีมีคุณภาพ	 ให้เมืองอัจฉริยะอมตะเป็นพื้นท่ีการลงทุนท่ีสมบูรณ์แบบในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกหรือ	EEC	และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคนี้	สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิแก่ประเทศไทยต่อไป	ซ่ึงแนวคดิเมืองอัจฉริยะอมตะ	(AMATA	Smart	City)	นัน้	จะเริม่ต้นจากการพฒันาและยกระดบั
นคิมอุตสาหกรรมในปัจจบัุนของบรษัิทฯได้แก่	นคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ชลบุร	ีและต่อยอดไปยงัพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมอ่ืนๆ	
ของบริษัทฯในอนาคต	

	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
(สนพ.)	 กระทรวงพลังงาน	 เมื่อวันที่	14	 มีนาคม	2560	 ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ	 ภายใต้เมืองอัจฉริยะอมตะ	 
โดยเฉพาะโครงการด้านพลังงานอัจฉริยะ	 (Smart	Energy)	 ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน	 ท้ังพลังงานจากแสงอาทิตย์	
พลังงานจากขยะ	รวมทั้งโครงการ	Smart	Grid

	 ในปี	2561	การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะมีความคืบหน้าดังนี้	

• คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี	7	
พฤษภาคม	2561	ให้นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	(อมตะนคร),	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	(อมตะนคร)	
โครงการ	2	และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	(อมตะ	ซิตี้)	เป็น	“เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 
บนพื้นที่รวม	41,834	ไร่	เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	โดยที่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในนิคมอมตะทั้ง	3	แห่ง	ซึ่ง
เป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย	จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติม

• การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	32	เมื่อเดือนเมษายน	2561	ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงที่จะจัดตั้งเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ	
(ASEAN	Smart	Cities	Network:	ASCN)	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์	องค์ความรู้	เทคโนโลยี	ตลอดจนสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่วมกัน	เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ในวันที่	8	กรกฎาคม	2561	
โครงการเมืองอัจฉริยะอมตะร่วมกับกระทรวงพลังงาน	ได้เป็นตัวแทนของเมืองชลบุรี	ประเทศไทย	หนึ่งใน	26	เมือง
อัจฉรยิะน�าร่องจาก	10	ประเทศ	เข้าร่วมการประชุม	ASEAN	Smart	Cities	Network	ท่ีประเทศสงิคโปร์	และได้ลงนาม 
ในเอกสารแสดงเจตจ�านง	(LOI)	กบั	Yokohama	Urban	Solution	Alliance	เพือ่ร่วมกนัพฒันาระบบการจดัการพลงังาน
อัจฉริยะร่วมกัน
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• นอกจากนีร้ฐับาลของประเทศจีนและญ่ีปุ่นต่างเลง็เห็นถงึความส�าคญัและศกัยภาพของพ้ืนท่ี	EEC	จงึเห็นชอบท่ีจะร่วม
มอืกนัพฒันาเมืองอัจฉรยิะอมตะท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ี	EEC	ของประเทศไทย	การพฒันาเมืองอัจฉรยิะอมตะจงึเป็นโครงการ
แรกใน	“ประเทศที่สาม”	หรือพื้นที่เป้าหมายของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและญี่ปุ่นหลังจากที่ได้ลงนามร่วมกัน
ไปเมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2561	ที่กรุงปักกิ่ง

	 เมืองอัจฉริยะอมตะมีแนวคิดในการพัฒนาทั้งหมด	8	ด้าน	ได้แก่	

สายการผลติ
อจัฉริยะ

นวัตกรรม
อจัฉริยะ

เมืองอุตสาหกรรม

การบินและ

อากาศยาน

พลัง
งา

น

อจั
ฉริ

ยะ

ชุม
ชน

อจั
ฉริ

ยะ

กา
รศ

กึษ
า

อจั
ฉริ

ยะ

ส่ิงแวดล้อม
อจัฉริยะ

การเด
นิทาง

อจัฉริยะ

	 บรษัิทฯได้พฒันาโครงการย่อยภายใต้แนวคดิเมืองอัจฉรยิะอมตะ	(AMATA	Smart	City)	โดยเร่ิมต้นท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	
ซิตี้	ชลบุรี	ก่อนเป็นล�าดับแรก	บริษัทฯวางกลยุทธ์ในการเติบโตผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	(Strategic	Business	Partners)	
เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง	 บริษัทฯจึงได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นน�าท้ังไทยและต่างประเทศท่ีเป็น
ผู้น�าในธุรกิจต่างๆ	เพื่อพัฒนาโครงการธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ	
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ในปี	2561	มีโครงการย่อยที่ได้ด�าเนินการทั้งหมด	6	โครงการ	ได้แก่	

ชื่อโครงการย่อย ด้าน วัตถุประสงค์

Hotel	Nikko	AMATA	City	
Chonburi	

ชุมชนอัจฉริยะ 
(Smart	Community)

เพื่อสร้างโรงแรมระดับ	4	ดาว	ที่ประกอบด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกที่
ทันสมัยต่างๆ	 รองรับผู้ประกอบการและนักลงทุนท้ังไทยและต่าง
ประเทศในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก	 และพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ในท้องถิ่นด้วย

Smart	Mobile	Application	
รองรับทั้งระบบ	Android	
และ	IOS

การเดินทางอัจฉริยะ	
(Smart	Mobility)

เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	และแก้ปัญหาการจราจรใน
นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบ	

• AMATA	University	
• SISA	(Singapore	

School)	
• Technical	Training

การศึกษาอัจฉริยะ	
(Smart	Education)

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของเยาวชนในชุมชนโดยรอบ	รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและ
ศกัยภาพของแรงงานท้องถิน่เพือ่รองรบัอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ี	
EEC

GGGI สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ	
(Smart	Environment)

เพื่อจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	สร้างความ
มั่นใจและเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

Smart	Grid พลังงานอัจฉริยะ 
(Smart	Energy)

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ	Smart	Grid	ที่สามารถ
รองรับพลังงานหมุนเวียน	 และการบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในนิคมอุตสาหกรรมและลดต้นทุนด้านพลังงาน

Plastic	road สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ	
(Smart	Environment)

เ พ่ือจัดการขยะพลาสติกอย ่างมีประสิทธิภาพ	 และปรับปรุง
สาธารณูปโภค	(ถนน)	 ภายในนิคมอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแรง
ทนทานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง

	 การร่วมมือกับบริษัทช้ันน�าเหล่านี้	 นอกจากจะท�าให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการ
ต่างๆ	 แล้ว	 ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการเรียนรู้แนวคิด	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	 จาก 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	เพื่อสร้างกระบวนการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี	(Technology	Transfer)	และสามารถต่อยอดไปยัง
การวิจยั	และคดิค้นพฒันาเทคโนโลยีของตนเอง	ซ่ึงจะเป็นกลไกส�าคญัในการช่วยขับเคลือ่นประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างย่ังยืน

โครงการชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)
	 นอกจากการพัฒนาธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่องแล้ว	 บริษัทฯยังมุ่งม่ันในการพัฒนาธุรกิจใหม่ท่ีสร้าง
สงัคมท่ีมีคุณภาพ	ขับเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการจ้างงานในท้องถิน่	บรษัิทฯจงึได้น�าหลกัการพฒันาชุมชนอจัฉริยะ	
(Smart	Community)	 เข้ามาใช้พัฒนาบริเวณเขตพาณิชยกรรม	(Commercial	Zone)	 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	
ชลบุรี	 โดยวางเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 และตอบสนอง
ความต้องการและรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มเป้าหมาย	 อันได้แก่	 ลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ	 ชุมชน	 หน่วยงาน
ราชการและสถาบันการศึกษา

	 บริษัทฯได้เริ่มพัฒนาโครงการชุมชนอัจฉริยะร่วมกับเมืองโยโกฮาม่า	 โดยกลุ่ม	Yokohama	Urban	Solution	Alliance	
(YUSA)	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี	2560	โดยจ�าลองต้นแบบมาจากเมือง	Minato	Mirai	
ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาย่านธุรกิจใหม่จากพื้นที่เดิมที่เคยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของเมืองโยโกฮาม่าในประเทศญี่ปุ่น	และได้
ก�าหนดรูปแบบแนวคิดชุมชนอัจฉริยะ	ดังนี้
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Smart
Community

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
• ลูกค้า
• ชุมชน
• หน่วยงานรัฐ
• สถาบันการศึกษา

นวัตกรรม

• นวัตกรรม

• การเดินทาง

• การจัดการ	Big	Data

เทคโนโลยี
• ด้านสาธารณูปโภค
• ด้านการจัดการพลังงาน
• ด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

• เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

รูปแบบแนวคิดชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community Conceptual Model)

	 การพฒันาธรุกจิภายใต้รปูแบบแนวคดิชุมชนอัจฉรยิะ	(Smart	Community	Conceptual	Model)	ของบรษัิทฯประกอบด้วย

1.	โครงการท่ีอยู่อาศยั	เช่น	ธรุกจิโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์	เพือ่รองรบัคนท�างานในนคิมอุตสาหกรรมท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติ	

2.	พื้นที่พาณิชยกรรม	เช่น	Community	mall	ร้านอาหาร	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	เพื่อเป็น
พื้นที่สันทนาการของคนท�างานและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่	

3.	พื้นที่รองรับการเข้ามาจัดตั้งส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ	(International	Headquarter:	IHQ)

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

	 ในปี	2561	บรษัิทฯได้เริม่พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศยั	เนือ่งจากการส�ารวจพืน้ท่ีพบว่าผูท่ี้ท�างานในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	
ซิตี	้ชลบุร	ีและนคิมอุตสาหกรรมใกล้เคยีง	มคีวามต้องการใช้โรงแรมส�าหรบันกัธรุกจิระดบั	4	ดาวและพืน้ท่ีอ�านวยความสะดวก
เพื่อการพักอาศัยใกล้สถานที่ท�างาน	 เพื่อช่วยลดระยะเวลาการเดินทางมาท�างานและท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	บริษัทอมตะ
คอร์ปอเรชัน	จึงได้ร่วมลงทุนกับ	บริษัท	Fujita	Corporation	Co.,	Ltd.	(ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น	100%	โดยกลุ่ม	Daiwa	House)	
และ	Japan	Overseas	Infrastructure	Investment	Corporation	for	Transport	&	Urban	Development	(JOIN)	ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
รัฐบาลญ่ีปุ่น	 พัฒนาธุรกิจใหม่คือโครงการโรงแรม	Hotel	Nikko	AMATA	City	Chonburi	 ข้ึน	 เป็นโรงแรมขนาด	 
246	ห้อง	บนพื้นที่	21,000	ตารางเมตร	มีมูลค่าทุนจดทะเบียน	717	ล้านบาท	โดยมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงแรม
คือ	บริษัท	Okura	Nikko	Hotel	Management	Co.,	Ltd.	มาเป็นผู้บริหาร	

	 นอกจากโครงการนีจ้ะด�าเนนิการตามรปูแบบแนวคดิชุมชนอัจฉรยิะแล้ว	ยังพฒันารปูแบบโครงการตามเกณฑ์การประเมนิ
ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย	(Thai’s	Rating	of	Energy	and	Environmental	Sustainability:TREES)	โดย
สถาบันอาคารเขียวไทยด้วย	ตัวอาคารโรงแรมจะเริ่มก่อสร้างในปี	2562	และจะเปิดด�าเนินการได้ในปี	2564	ซึ่งจะก่อให้เกิด
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การจ้างและพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการบริการที่เป็นมาตรฐานสากลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	100	ต�าแหน่ง	คิด
เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ	50	ล้านบาท	

	 ส่วนแผนการด�าเนนิงานส�าหรบัโครงการชุมชนอัจฉรยิะในอนาคตนัน้	บรษัิทฯมคีวามตัง้ใจท่ีจะพฒันาธรุกจิโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีแบบผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่น	 เช่น	 การสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารแบบ	Smart	Building	 ด้วยระบบ	
BEMS	(Building	Energy	Management	System)	 หรือ	FEMS	(Factory	Energy	Management	System)	 เพื่อลดผล 
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในอาคารด้วย

การพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ
	 บรษัิทฯมองเห็นโอกาสจากการเตบิโตของกลุม่ประเทศ	CLMV	บรษัิทฯจงึได้มกีารขยายธรุกจิการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่กลุ่มประเทศ	CLMV	โดยน�าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาเมือง	และน�าโมเดล
ต้นแบบเมืองอัจฉริยะอมตะไปเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ในกลุ่มประเทศ	CLMV	

	 ในปี	2561	บรษัิทย่อย	บรษัิท	อมตะ	วเีอ็น	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้เริม่พัฒนาพืน้ท่ีโครงการนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิต้ี	ฮาลอง	
(AMATA	City	Halong)	ซึ่งเป็นโครงการที่	4	ในประเทศเวียดนาม	เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับนักลงทุนไปยังตอน
เหนือของเวียดนามในจังหวัดกว่างนิงห์	(Quang	Ninh)	 หลังจากได้รับใบอนุญาตการลงทุนจากรัฐบาลเวียดนาม	 รวมพื้นท่ี
ทั้งหมด	714	เฮกตาร์หรือประมาณ	4,500	ไร่	และคาดว่าจะเริ่มเปิดรับนักลงทุนได้ในปี	2563	

	 นอกจากนี้บริษัทฯก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจในประเทศเมียนมาและลาวอีกด้วย

นวัตกรรม
	 นวัตกรรมในความหมายของบริษัทฯหมายถึง	 การสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของ 
บริษัทฯ	การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินงาน	และลดผลกระ
ทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	นวัตกรรมจึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน	ดังนั้น	บริษัทฯ
จึงให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมตั้งแต่คุณสมบัติของบุคลากรในบริษัทฯตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในคุณลักษณะของการเป็นคนอมตะ	
(AMATA	DNA)	ในเรือ่ง	Innovative	การมคีวามคดิสร้างสรรค์	ลองคดิสิง่ใหม่เพ่ือการพฒันา	ซ่ึงใช้เป็นตวัช้ีวดัในการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ	

	 บริษัทฯส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือธุรกิจและสังคม	 และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานของบริษัทฯโดยปลายปี	2561	 บริษัทฯได้จัดโครงการประกวด	 “AMATA 
INNO Awards 2018”	โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณา
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การให้รางวัล	ในปีนี้มีพนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดจ�านวน	20	เรื่อง	ซึ่งจะท�าการตัดสินผลการประกวดในเดือนกุมภาพันธ์	
2562	หากน�าโครงการนวัตกรรมเหล่านี้ไปด�าเนินการจริง	ประมาณการณ์ว่าจะสร้างคุณค่า	(value	creation)	ให้แก่บริษัทฯถึง	
5	ล้านบาท	

การพัฒนาระบบจัดการบัญชีเพื่อลดการท�างานซ�้าซ้อน 

	 ในปี	2558	บริษัทฯได้เริ่มขยายผลของการใช้งานของโปรแกรมทางบัญชีชื่อ	SUN	System	ที่มีการใช้งานอยู่ใน
บรษัิท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	ไปยังบรษัิทย่อย	เพือ่ลดข้ันตอนในการท�างานท่ีซ�า้ซ้อนและจดัการกระบวนการท�างานภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ	 และเป็นระบบเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท	 ซึ่งจะท�าให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในอนาคต	แต่
ผลจากการด�าเนินการในปี	2558	ยังพบข้อจ�ากัดของโปรแกรมดังกล่าวที่ท�าให้ไม่สามารถตอบสนองกับงานบริการแบบ
ทันทีท่ีมีลูกค้ามาช�าระเงินได้	 และไม่สามารถตัดยอดลูกหนี้การค้าได้แบบอัตโนมัติ	 ยังคงต้องใช้พนักงานท�างานต่ออีก
หลายขั้นตอนเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์	

	 จึงเป็นที่มาของการต่อยอดการพัฒนาระบบจัดการบัญชีเพื่อลดการท�างานซ�้าซ้อนในปี	2559	ต่อเนื่องถึงปี	2560	
โดยระบบที่ได้ท�าการพัฒนาขึ้นใหม่	คือ	ระบบ	Collection	and	Billing	System	Center	ซึ่งสามารถลดเวลาในการบริการ
ลูกค้าที่มาช�าระเงินและเวลาการท�างานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่บริษัทฯได้รับจากการพัฒนา
ต่อยอดของระบบในครั้งนี้ได้ท�าการวัดผลตลอดปี	2561	มีรายละเอียดดังนี้	

• 	 การออกเอกสารด้วยระบบ	Bar	Code	ก�ากับในเอกสารต่าง	ๆ	เช่น	ใบแจ้งหนี้	ใบก�ากับภาษี	ช่วยท�าให้ประหยัด
กระดาษและเวลาในการให้บรกิารกบัลกูค้า	 สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้มากขึน้	 และช่วยลดต้นทุน 
บรษิทัฯได้	2	แสนบาทต่อปี	

• 	 การจดัท�ารายงานเพือ่เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบของฝ่ายบัญชีสามารถด�าเนนิการได้อย่างรวดเร็วและถกูต้อง	
สามารถช่วยประหยัดเวลาในการท�างานล่วงเวลาของพนักงานบัญชีลง	740	ชั่วโมงต่อปี

• 	 ระบบ	Collection	and	Billing	System	Center	จัดเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถลดการใช้กระดาษ
ลงได้	1	 แสนแผ่นต่อปีจากการพิมพ์เอกสารผิดพลาด	 ซ่ึงคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถลดการ 
ปลดปล่อยลงได้	224	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

64 64 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



 การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม

• ไม่มีข้อร้องเรียนผู้รับเหมาด้านผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากลูกค้าและชุมชน

	 การบรหิารห่วงโซ่อุปทานนบัเป็นองค์ประกอบส�าคญัท่ีจะส่งผลต่อความส�าเรจ็ทางธรุกจิอย่างย่ังยืน	บรษัิทฯจงึให้ความ
ส�าคญักบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยเฉพาะอย่างย่ิงกบักลุม่คูค้่าและลกูค้าซ่ึงถอืเป็นพนัธมิตรทางธรุกจิ	
ซ่ึงนอกเหนือจากการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานแล้ว	 บริษัทฯยังตระหนักถึงความรับผิดชอบของ	
บรษัิทฯท่ีมีต่อการด�าเนนิงานของคูค้่า(Supplier)	ผูร้บัเหมา	(Contractor)	และลกูค้า	(Customer)	ท่ีอาจก่อให้เกดิผลกระทบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมได้	บรษัิทฯจงึได้ประเมนิความเสีย่งภายในห่วงโซ่อุปทานของบรษัิทฯท่ีครอบคลมุถงึคูค้่า	ผูร้บัเหมา	
และลกูค้า	ในด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	และก�าหนดแนวทางบริหารจดัการและกลยทุธ์
ที่เหมาะสมกับคู่ค้า	ผู้รับเหมา	และลูกค้า	แต่ละกลุ่ม	และจัดให้มีการพัฒนายกระดับศักยภาพของคู่ค้า	ผู้รับเหมา	และ
ลูกค้า	 เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว	 นอกจากนี้	 การบริหาร 
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า	ผู้รับเหมา	และลูกค้ายังเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ	 เพื่อส่งเสริมและ
สร้างความเชื่อมั่นในการเติบโตร่วมกันในระยะยาว	(Disclosure	103-1)

การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา (Disclosure	103-2)
	 ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯมีการจดัซ้ือสนิค้าและจดัจ้างบรกิารจากคูค้่าและผูร้บัเหมาในกจิกรรมหลกัของการด�าเนนิ
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม	การด�าเนินงานของคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ไม่ได้
มาตรฐานอาจส่งผลกระทบสังคมและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงช่ือเสียงของบริษัทฯได้	 การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมาจึงเป็น
ประเด็นส�าคัญในการสร้างความย่ังยืนในห่วงโซ่ธุรกิจท่ีบริษัทฯและคู่ค้าให้ความสนใจ	 โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นธรรม	
โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 รวมไปถึงการด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าและผู้รับเหมา	 
ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ	

	 ในปี	2561	 บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะท�างานการจัดซ้ือจัดจ้างของกลุ่มบริษัทอมตะ (AMATA Procurement Working 
Committee)	 โดยมี	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 สายงานบัญชีและภาษี	 สายงานการเงิน	 สายงานนักลงทุนสัมพันธ์	 และสายงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ	เป็นประธาน	คณะท�างานประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัทฯและบริษัทย่อย	มีหน้าท่ีความรับผดิชอบ	
ในการพิจารณานโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างและพฒันาแนวทางปฏบัิตกิารจดัซ้ือจดัจ้างท่ีค�านงึถงึสทิธมินษุยชน	และความปลอดภยั	
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	และ	บรรษัทภบิาลและการต่อต้านคอร์รัปช่ัน	สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	และสามารถลดต้นทุนและ
ความเสี่ยงจากการจัดซ้ือจัดจ้างลงได้	 เพื่อก�าหนดเป็นมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างของกลุ่มบริษัทอมตะ	 ตลอดจนด�าเนินการ 
จัดท�าและเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู่ค้า	(Supplier	Code	of	Conduct)	เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของบริษัทฯที่จะ
ท�าธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	มีความรับผิดชอบ	และค�านึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	
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บริษัทฯก�าหนดแนวทางด�าเนินงานในการบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจที่ยั่งยืน	ดังนี้

แนวทางในการ
บร�หารจัดการ
ห�วงโซ�ธุรกิจ

การระบุ
กลุ�มคู�ค�าหลัก

การประเมิน
ความเสี่ยงใน
ห�วงโซ�ธุรกิจ
และจากคู�ค�า

การข�้นทะเบียน
คู�ค�าใหม�

การปรับปรุงนโยบายและ
แนวทางในการจัดซื้อจัดจ�าง
ที่โปร�งใสและเป�นธรรม

การตรวจ
ประเมินคู�ค�า

การพัฒนาคู�ค�า

ผลการด�าเนินงานในปี 2561

1. การระบุกลุ่มคู่ค้าหลัก

	 บรษัิทฯได้ท�าการระบุกลุม่คูค้่าหลกัท่ีมีการท�าธรุกจิกบับรษัิทฯอย่างต่อเนือ่ง	โดยใช้เกณฑ์มูลค่าการจดัซ้ือจดัจ้าง	จ�าแนก
คู่ค้าและผู้รับเหมาที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานจ�านวน	786	ราย	พบว่าเป็นคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักที่ส�าคัญจ�านวน	86	ราย	คิดเป็น
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง	85%	ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด	

2. การประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่ธุรกิจและจากคู่ค้า	(Disclosure	308-2,	414-2)

	 บริษัทฯได้ประเมินความเสี่ยงจากคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด	86	 ราย	 พบว่ามีความเสี่ยงจากการ
ด�าเนินงานของคู่ค้าและผู้รับเหมา	 ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 การส่งมอบสินค้าและบริการไม่ได้ตามก�าหนด	 ส่งผลให้
ธุรกิจหยุดชะงักหรือได้รับความเสียหาย	ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงาน	การถูก
ลูกค้าและชุมชนร้องเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 และประเด็นด้านสังคมได้แก่	 ความปลอดภัย	 และ 
สิทธมินษุยชนของแรงงานในบรษัิทคูค้่าและผูร้บัเหมา	คดิเป็นร้อยละ	17,	28,	34	ของจ�านวนคูค้่าและผูร้บัเหมาหลกัท้ังหมดตาม
ล�าดับ	 ซ่ึงบริษัทฯมีมาตรการจัดการและจัดให้มีการพัฒนาคู่ค้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบจาก 
ความเสี่ยงดังกล่าวให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักในปัจจุบัน	

3. การปรับปรุงนโยบายและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม

	 บริษัทฯได้ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างของบริษัทฯท่ีมีอยู่เดิมใหม่	 โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	 และครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน	 จรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ	 สิทธิมนุษยชน	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน	 และการจัดการสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 
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ซ่ึงนโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างได้ประกาศใช้กบักลุม่บรษัิทอมตะแล้ว	ส่วนแนวทางปฏบัิติในการจดัซ้ือจดัจ้างของบรษัิทฯก�าลงัอยู่
ในระหว่างการปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กับทุกบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอมตะ	ซึ่งมีก�าหนดเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี	2562

	 นอกจากนี้	บริษัทฯก�าลังด�าเนินการจัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้า	(Supplier	Code	of	Conduct)	 เพื่อให้คู่ค้าและผู้รับเหมาที่
ด�าเนินธุรกิจกับบริษัทฯมีความเข้าใจในเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทฯ	 และสามารถปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง	
ส่งเสรมิให้คูค้่าได้มีการพฒันาและเติบโตไปพร้อมกบับริษัท	อันน�ามาซ่ึงความยัง่ยนืในห่วงโซ่อุปทานต่อไป	การจดัท�าจรรยาบรรณ 
คู่ค้ามีก�าหนดเสร็จภายในปี	2562

4. การตรวจประเมินคู่ค้า

	 บริษัทฯก�าหนดแนวทางในการตรวจประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมา	 ประกอบด้วยกระบวนการตรวจเช็คคุณสมบัติเบ้ืองต้น
ของคูค้่าและผูร้บัเหมา	ว่ามีคณุสมบัตติามมาตรฐานท่ีได้ก�าหนดไว้หรือไม่	ในขณะท่ีคูค้่าและผู้รบัเหมาท่ีด�าเนินธรุกจิกบับรษัิทฯ
ในปัจจุบัน	 จะได้รับการประเมินเพิ่มเติมได้แก่	 การประเมินความเสี่ยงด้านความย่ังยืนครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ	 
สิง่แวดล้อม	และผลงานท่ีผ่านมา	การตรวจประเมนิในสถานประกอบการ	รวมท้ังประเมินความสมัพนัธ์ของผูข้ายสนิค้า/บริการ
รายนัน้ๆกบับรษัิทฯด้วย	ตามข้อก�าหนดและรายการท่ีบรษัิทฯก�าหนดไว้และมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม	(ISO14001)	

	 ในปี	2561	 บริษัทฯได้ท�าการตรวจประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักจ�านวน	17	 รายจากท้ังหมด	86	 ราย	 คิดเป็น	 
ร้อยละ	19.76	ของคูค้่าและผูร้บัเหมาหลกัท้ังหมด	และยังไม่มีการยตุกิารด�าเนนิธรุกจิกบัคูค้่าและผูร้บัเหมาท่ีได้รบัการประเมิน	 
(ร้อยละ	0)	บริษัทฯได้วางแผนขยายการตรวจประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักที่ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ครบภายใน	ปี	2563	
และเริม่การประเมินเพือ่คดักรองคูค้่าและผูร้บัเหมาใหม่ในอนาคตโดยใช้เกณฑ์ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และ	สิง่แวดล้อม	ตลอดจน 
ประเมินผลงานการด�าเนินงานของคู่ค้าและผู้รับเหมา	เริ่มตั้งแต่ปี	2562	เป็นต้นไป

	 ส่วนการข้ึนทะเบียนคู่ค้าใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติท่ีครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมท่ี
ปรับปรุงใหม่	จะเริ่มด�าเนินงานในปี	2562

	 ในปี	2561	 บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชนในเรื่องการท�างานผู้รับเหมาท่ีมีผลกระทบทางสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	แต่อย่างใด	(Disclosure	308-2	/	414-2)

การบริหารจัดการลูกค้า
	 บรษิทัฯให้ความส�าคญักับลูกค้าตามหลักการ	“ALL	WIN”	มาโดยตลอด	ความส�าเรจ็ของลูกค้าหรอืผูป้ระกอบการในนคิม
อุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึง่ท่ีสนบัสนนุการเจรญิโตทางเศรษฐกจิของบรษัิทฯในระยะยาว	และบรษัิทฯมุ่งมัน่ในการบรหิารจัดการ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความผูกพันและความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนความส�าเร็จทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกัน	

	 ดังนั้น	บริษัทฯจึงให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมของลูกค้า	รับฟังปัญหา	ความคิดเห็น	ความคาดหวัง	และข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงท่ีดีขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 ท่ีสนับสนุนให้ลูกค้าสื่อสารได้สะดวกข้ึน	 รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ	 
ที่ท�าให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม	ในปี	2561	บริษัทฯได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	ดังนี้	
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน
กิจกรรม Exclusive Dinner with 
AMATA CEO 

เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บริหารของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	 และผู้บริหารของโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ	ซิตี้	 ระยอง	และช่องทางในการสื่อสารระหว่าง 
ผูบ้รหิารอมตะกบัลกูค้าอมตะ	และลกูค้าอมตะกบัลกูค้า
อมตะด้วยกนั	กจิกรรมนีเ้น้นการรบัฟังและแลกเปลีย่น
แนวคิดและข้อเสนอแนะจากลูกค้าของบริษัทฯเพ่ือน�า
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯให้ดข้ึีน	นอกจากนี	้ยังเป็นช่อง
ทางหนึ่งในการแนะน�าผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของ	
บริษัทฯให้แก่ลูกค้าโดยตรงอีกด้วย

บริษัทฯได้จัด	กิจกรรม	Exclusive	Dinner	with	
AMATA	CEO	 จ�านวน	1	 ครั้ง	 มีผู้บริหารของ
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วม	 จ�านวน	 
22	คน

ชมรม CSR เพ่ือให้เกิดการผสานพลังท่ีเข้มแข็งในการขับเคลื่อน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมของ 
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุร	ี 
สู่ชุมชน	 และสามารถกระจายความช่วยเหลือและการ
พัฒนาไปสู่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่กว้างขึ้น

ชมรม	CSR	มีสมาชิกซ่ึงเป็นโรงงานอตุสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 จ�านวน	
120	 โรงงาน	 เพิ่มขึ้นจากปี	2560	 จ�านวน	35	
โรงงาน	ในปี	2561	มีการประชุมสมาชิกจ�านวน	
4	ครัง้	จดักจิกรรมดแูลสิง่แวดล้อมและชมุชนใน
พื้นที่	จ�านวน	9	ครั้ง	มีสมาชิกชมรม	CSR	เข้า
ร่วม	จ�านวน	3,250	คน	

ชมรมอมตะจิตอาสา (AMATA 
CSR Volunteer Club)

เพ่ือสร้างเครือข่ายสมาชิกจากผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ระยอง	 เพื่อร่วมกันด�าเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น	
สร้างการมีส่วนร่วมบนหลักการเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซ่ึง
กันและกัน	สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ชมรมอมตะจิตอาสามีสมาชิกซ่ึงเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	
ระยอง	จ�านวน	63	โรงงาน	ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี	2560	
จ�านวน	13	โรงงาน	โดยปี	2561	ชมรมอมตะจิต
อาสาได้จัดกิจกรรมจ�านวน	4	 ครั้ง	 มีพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	582	คน

AMATA Japanese Society เพือ่เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข้อมูลกบัลกูค้าญ่ีปุ่น
ของบริษัทฯท่ีด�าเนินกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	และ	อมตะ	ซิตี้	ระยอง	เนื่องลูกค้า
กลุม่ใหญ่เป็นบรษัิทญ่ีปุ่นถงึ	65%	และ	30%	ตามล�าดับ

มีสมาชิกทั้งหมด	จ�านวน	228	บริษัท	 เพิ่มขึ้น
จากปี	2560	จ�านวน	7	บริษัท	ได้จัดการประชุม
จ�านวน	16	 ครั้ง	 และจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กอล์ฟจ�านวน	8	ครั้ง

ชมรมผู้บริหารและจัดการ 
อมตะ ซิตี้ ระยอง
(AMATA City Management 
Group : ACMG)

เพื่อศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาน
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ระยอง	 
รวมท้ังการให้ค�าปรึกษาหรือแนวทางในการประกอบ
กิจการโรงงานให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดกฎหมาย	
สมัมนาเสรมิสร้างทักษะ	ความรู	้ด้านการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์จากวิทยากรมืออาชีพ

มีสมาชิกท้ังสิ้น	128	 บริษัท	 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 
ปี	2560	จ�านวน	8	บริษัท	ได้จัดกิจกรรมประชุม
ประจ�าเดือน	รวมทั้งสิ้น	10	ครั้ง	มีสมาชิกเข้า
ร่วมทั้งหมด	66	บริษัท	นอกจากนี้ชมรมได้จัด
ให้มกีจิกรรมอบรมใหญ่ประจ�าปีซ่ึงได้รบัวฒุบัิตร
ภายหลังการอบรม	ปีละ	1	ครั้ง	

สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ 
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี 
(HR Association Of AMATA 
City Chonburi : HRA)

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ
ทางการบรหิารทรพัยากรมนษุย์	ภายในสถานประกอบ
การในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	เพื่อส่งเสริม
การศึกษา	 การค้นคว้า	 การวิจัย	 และแลกเปลี่ยน 
ความรู้ด้านวิชาการทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์	
และการสัมมนาเสริมสร้างทักษะ	 ความรู้	 ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จากวิทยากรมืออาชีพ

มีสมาชิกท้ังสิ้น	322	 บริษัท	 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 
ปี	2560	จ�านวน	7	บริษัท	โดยมีการจัดกิจกรรม
ประชุมประจ�าเดือน	รวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	ซึ่งการ
ประชุมแต่ละครั้งจะมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ	
170	 บริษัท	 มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมในปี	2561	
จ�านวน	2,040	คน
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงาน
ชมรมความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
(AMATA City Chonburi Safety 
and Environment Group : 
ASEG)

เพือ่ให้ค�าปรกึษาสนบัสนนุและประสานประโยชน์ท้ังใน
ส่วนของสมาชิก	นายจ้าง	ลูกจ้าง	หน่วยราชการ	และ
องค์กรอ่ืนๆ	ในอันท่ีจะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการจดัการ
กับปัญหาในด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพือ่ให้ทุกสถานประกอบ
การมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	เป็นไปตามกฎหมายเป็น
ส�าคัญ

มีสมาชิกท้ังสิ้น	215	 บริษัท	 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี	
2560	จ�านวน	5	บริษัท	ชมรมมีการจัดประชุม
ทุก	3	 เดือน	รวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	ซึ่งการประชุม
แต่ละครั้งจะมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ	100	
บริษัท	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปี	2561	 จ�านวน	
618	คน

กระบวนการรับข้อร้องเรียนและระบบติดตามข้อร้องเรียน
	 บริษัทฯได้ปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนและระบบติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยได้
ก�าหนดให้มีศูนย์รับแจ้งตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อรับข้อร้องเรียนและแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายในนิคมอุตสาหกรรม	โดยข้อร้องเรียน
ต่างๆ	จะถูกแยกตามประเภทข้อร้องเรียน	เช่น	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	บริษัทฯมีกระบวนการจัดการและติดตาม
การแก้ไขปัญหาตั้งแต่ท่ีมีการบันทึกรับเรื่อง	 จนถึงการแก้ไขจนแล้วเสร็จตามแนวทางมาตรฐานสากล	 โดยมอบหมายให้ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด�าเนินการแก้ไขและตอบสนองผู้ร้องเรียนภายในเวลาท่ีก�าหนด	 พร้อมท้ังน�าเรียนคณะผู้บริหาร 
เพื่อรับทราบผลการแก้ไขและพิจารณาแนวทางป้องกันต่อไป

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าจ�านวน	399	เรื่อง	ซึ่งแบ่งออกเป็นปัญหาด้านสาธารณูปโภคร้อยละ	79.4	
ปัญหาด้านการบริการ	ร้อยละ	17.8	และ	ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	2.8	ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวได้รับการแก้ไข
ภายในเวลาที่ก�าหนดทั้งหมด	(ร้อยละ	100)	ภายในปี	2561	ทั้งนี้	ไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าและ 
ผู้รับเหมาของบริษัทฯแต่อย่างใด	

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
	 บรษัิทฯได้ท�าการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าโดยการส่งแบบสอบถามไปยังลกูค้า	พร้อมกบัมเีจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด
ตดิต่อกบัลกูค้าโดยตรง	เพือ่ให้บรษัิทฯทราบถงึปัญหาและความต้องการของลกูค้าอย่างแท้จรงิ	อีกท้ังเป็นการสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดีกับลูกค้า	ผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า	 รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะได้ถูกน�าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารด้วย	 เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ์	บริการ	และกระบวนการท�างานของบริษัทต่อไป	โดยในปี	2561	บริษัทฯได้ท�าการส�ารวจความพึง
พอใจของลูกค้า	พบว่า	ลูกค้ามีความพึงพอใจเฉลี่ยที่คะแนน	68%

	 นอกจากนี	้การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จดัส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าในนคิมอุตสาหกรรมต่างๆ	จ�านวน	
33	 แห่ง	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรีได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเป็นล�าดับที่	15	 ที่คะแนน	84%	ซึ่งดีขึ้นจาก 
ปี	2560	ที่ได้เป็นล�าดับที่	17	ที่คะแนน	79%	และ	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยองได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเป็น
ล�าดับที่	7	ที่คะแนน	88%	ดีขึ้นจากปี	2560	ที่ได้เป็นล�าดับที่	9	ที่คะแนน	85%	
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คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

79%
ปี 2560

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง 85%

84%
ปี 2561

88%

ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
	 บรษัิทฯมีนโยบายและแนวทางปฏบัิติในการรกัษาข้อมลูของลกูค้าท้ังผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในนคิมอุตสาหกรรมปัจจบัุนและ
ลูกค้าในอนาคต	โดยไม่เปิดเผยและไม่น�าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า	โดยที่ในสัญญาจะซื้อจะขายมีเงื่อนไข
ระบุเรือ่งการรกัษาความลบัของคูส่ญัญา	ท้ังนี	้เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าของบรษัิทฯและป้องกนัความเสยีหายท่ีจะเกดิ
ขึ้นได้	ในปี	2561	บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนในประเด็นนี้

การพัฒนาคู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า 
	 บรษัิทฯให้ความส�าคญัในการพฒันาคูค้่าในห่วงโซ่ธรุกจิ	อันได้แก่	คูค้่าและผูร้บัเหมา	ตลอดจนลกูค้าในนคิมอุตสาหกรรม	
เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่า	 บริษัทฯ 
มีการจัดการดูแลผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม	 คู่ค้าและผู้รับเหมาของบริษัทฯได้อย่างเหมาะสม	 อีกท้ังสนับสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของคู่ค้า	ผู้รับเหมา	และลูกค้า	ให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯเช่น	สนับสนุน
ให้คู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการหลักให้แก่บริษัทฯมีการพัฒนาในกระบวนการด�าเนินธุรกิจและได้รับ 
การรับรองระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล	เช่น	ISO	9001	ISO	14001	ISO	17025	OSHA	18000	
เป็นต้น	

	 ในปี	2561	บริษัทฯจัดท�าโครงการเพื่อพัฒนาคู่ค้า	จ�านวน	2	โครงการ	ได้แก่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมาย
ส�าหรับการจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงานให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม	และโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย	
ความปลอดภยั	และการจดัการจดัการสิง่แวดล้อม	ส�าหรบัผูร้บัเหมาเกบ็ขนขยะและคดัแยกประจ�าโรงคดัแยกขยะ	บรษัิท	อมตะ	
ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด	

70 70 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายส�าหรับการจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงานให้กับลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรม

	 บรษัิทฯตระหนกัถงึความเสีย่งจากการท่ีลกูค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการในนคิมอุตสาหกรรมมีการจดัการกากอุตสาหกรรม
ของตนเองไม่สอดคล้องกบัข้อปฏบัิตขิองกฎหมายการจดัการกากอตุสาหกรรมท่ีมีข้ันตอนปฏบัิตท่ีิซับซ้อน	อาจก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชุมชนได้ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว	เช่น	การลกัลอบท้ิงขยะอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย	(Illegal	
Dumpling)	การปนเป้ือนของสารพิษในดนิและน�า้ใต้ดนิ	(Soil	Contamination	and	Ground	Water	Contamination)	เป็นต้น	
ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการบริหารจัดการของบริษัทฯได้ในอนาคต

	 ดงันัน้บรษัิทฯจงึได้จดัการอบรมเชิงปฏบัิตกิารให้ความรูเ้รือ่งกฎหมายส�าหรบัการจดัการกากอตุสาหกรรมในโรงงาน
ให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ระยอง	 จ�านวนโรงงานท้ังสิ้น	 
302	 โรงงาน	 มีผู้เข้ารับการอบรม	451	 คน	 โดยเนื้อหาในการอบรมจะเน้นให้ลูกค้าเข้าใจการปฏิบัติตามกฎหมายและ
สามารถน�าความรูจ้ากการอบรมไปใช้ประเมนิผูร้บัก�าจดักากอุตสาหกรรมของลกูค้าได้ด้วยตวัเอง	เพือ่เป็นการป้องกนัและ
ลดโอกาสที่จะเกิดการจัดการกากอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดได้
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รายงานความยั่งยืน 2561
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ส�าหรับผู้รับเหมาเก็บขน
ขยะและคัดแยกประจ�าโรงคัดแยกขยะ

	 บริษัทฯให้บริการจัดการขยะมูลฝอยแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและได้ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาเพื่อท�าการเก็บขน
และคัดแยกขยะ	แต่ละข้ันตอนของการด�าเนนิการอาจจะเกดิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบได้	หากพนกังาน
ของบรษัิทผูร้บัเหมาขาดความรูแ้ละทักษะด้านการจดัการขยะและสิง่แวดล้อม	รวมถงึความปลอดภยัในการปฏบัิตงิาน	เช่น	
การหกรั่วไหลของน�้าขยะ	 กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอย	 รวมถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัท 
ผู้รับเหมาเอง	 และกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯและความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯบริษัทฯตระหนักถึง 
ความเสีย่งท่ีเกดิจากบรษัิทผูร้บัเหมาในกรณดีงักล่าว	จงึจดัให้มีการอบรมให้ความรู้เชงิปฏบัิตกิารแก่ผูรั้บเหมาเพือ่พฒันา
ประสิทธิภาพการท�างานให้ดีขึ้น	

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้จัดอบรมผู้รับเหมารวมทั้งหมด	6	หลักสูตรได้แก่	หลักสูตรความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมใน
การท�างานเกบ็ขนและคดัแยกขยะมลูฝอย	 หลกัสตูรดบัเพลงิข้ันต้น	 หลกัสตูรฝึกซ้อมดบัเพลงิ	 และฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ	
หลักสูตรฝึกซ้อมเก็บกู้การหกรั่วไหลของขยะมูลฝอย	 หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย	 และหลักสูตรการ
ยศาสตร์เพื่อการท�างานอย่างปลอดภัย	โดยตั้งเป้าหมายปี	2561	ให้มีจ�านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดการ
ขยะเป็นศูนย์	และไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน	

	 ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานเก็บขนขยะและคัดแยกประจ�าโรงคัดแยกขยะซ่ึงเป็นพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาท้ังสิ้น	
110	คน	ร้อยละ	85	ของพนกังานเกบ็ขนขยะและคดัแยกประจ�าโรงคดัแยกขยะท้ังหมด	ผ่านการอบรมในหลกัสตูรดงักล่าว	
ท�าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดในปีนี้ตามที่ก�าหนดไว้
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การสร้างคุณค่าสู่สังคม

ชุมชนให้คะแนนความพึง
พอใจต่อนิคมอุตสาหกรรม

อมตะ ซิตี้ ชลบุรี 

99 จาก 100 
คะแนน 

ชุมชนจาก 

26 ต�าบล 
และโรงงานในนิคม 

549 โรง 
เข้ามีส่วนร่วมกับอมตะ

(ชุมชนในพื้นที่ 5 กิโลเมตร รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง)

มีผู้มาร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมกับอมตะ ทั้งหมด 

266,809 คน
(รวมทุกโครงการทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง)

69 โครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 

และสิ่งแวดล้อมชุมชน ในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะ

(รวมทุกโครงการทั้งที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี 
และนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง)

92% 
ของพนักงานทั้งหมด

ได้เข้ารับการอบรมตามแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล



 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• ระดับคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปี 2560

	 บริษัทฯตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักของการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จและเป็นก�าลังส�าคัญ 
ท่ีจะขับเคลือ่นธรุกจิของบรษัิทฯให้ไปสูเ่ป้าหมายของการพฒันาอย่างย่ังยืน	การบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงเป็นความท้าทายของบริษัทฯอย่างยิ่ง	บริษัทฯจึงให้ความส�าคัญกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพ	ตั้งแต่กระบวนการสรรหา	การดูแลและรักษาบุคลากร	และการพัฒนา
บุคลากร	เพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน	เป้าหมายทางธุรกิจ	รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯพร้อม
ท้ังตอบสนองประเด็นความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน	 โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 ความ
ก้าวหน้าในอาชีพ	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ท่ีพนักงานให้ความส�าคัญมากท่ีสุด	 โดยยึดหลักการดูแลพนักงาน 
แบบองค์รวม	ท้ังร่างกายและจติใจ	เพือ่ให้พนกังานมสีขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง	มีจติใจท่ีมีความสขุในการท�างาน	มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี	 จะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯท�าให้พนักงานเกิด
ความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น	น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป	(Disclosure	103-1)

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Disclosure	103-2)
	 บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Committee)	มีประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน	 ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด	 ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน	 รักษาการประธาน 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน	 และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย	 จ�านวนรวม	10	 คน	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์ 
และแผนด�าเนนิการของการบรหิารทรพัยากรบุคคล	โดยการก�าหนดแนวทางปฏบัิติในการดแูลพนกังานของบรษัิทฯเป็นไปตาม
ข้อก�าหนด	 ระเบียบ	 และกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจท่ีบริษัทฯประกอบกิจการ	
ครอบคลุมถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 ปกป้องและเคารพสิทธิของ
พนักงานทุกคน	รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น	ปัญหา	และความคาดหวังจากพนักงานทุกคน	
เพือ่น�ามาพิจารณาปรบัปรงุการบรหิารทรพัยากรบุคคลต่อไป	 บรษัิทฯได้ด�าเนนิการปรบัปรงุระบบการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 เพื่อให้มีการประเมินค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมในทุกระดับของพนักงานของบริษัท	 รวมถึงการ 
ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อบ่มเพาะพนักงานให้มีคุณลักษณะของการเป็นคนอมตะ	(AMATA	DNA)

	 ในปี	2561	 ทางคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	 ได้พิจารณาปรับปรุงเร่ืองสวัสดิการ	 อาทิ	 วันหยุดพักผ่อน
ประจ�าปี	ให้สามารถสะสมได้โดยเลื่อนการใช้สิทธิได้อีก	1	รอบปีปฏิทิน	รวมถึงการพิจารณาปรับคะแนน	TOEIC	ส�าหรับการ
เป็นเกณฑ์พจิารณาการปรบัเลือ่นระดับและต�าแหน่งให้มคีวามเหมาะสมกบัต�าแหน่งงานมากข้ึน	ซ่ึงจะได้มกีารพิจารณาในระดบั
ผู้บริหารสูงสุดต่อไป
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SMART ACTIVATION



การปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานโดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน	 ตามหลักกฎหมายแรงงานในประเทศ 
ท่ีด�าเนินธุรกิจและหลักสิทธิมนุษยชนสากล	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ความเสมอภาค	 (Equality)	 และการไม่เลือกปฏิบัติ	 
(Non-discrimination)	 ในทุกมิติ	 ไม่ว่าจะเป็น	 อายุ	 เพศ	 การศึกษา	 สถานภาพสมรส	 ความคิดเห็นทางการเมือง	 เชื้อชาติ	
ศาสนาและความเช่ือ	ตลอดจนความพกิาร	บรษัิทฯส่งเสรมิให้มีความหลากหลาย	(Diversity)	ในองค์กร	โดยปฏบัิตต่ิอพนกังาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 ตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการเลิกจ้าง	 ท่ีมีกระบวนการด�าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร	

	 บริษัทฯก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสพนักงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยการ
บรหิารค่าตอบแทนจากการประเมินผลการปฏบัิตงิานท่ีมีการตัง้เป้าหมายการท�างานและผลการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจนเป็นรปูธรรม	
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของพนักงาน

การสรรหาและการว่าจ้าง (Disclosure	401-1)
	 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการสรรหา	การคัดเลือก	และการว่าจ้างพนักงานที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯเพื่อให้ได้บุคลากร
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและมีศักยภาพในการพัฒนา	 บริษัทฯมีนโยบายใน
การด�าเนนิการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร	โดยยดึหลกัด้านการสรรหาผูท่ี้มีคณุสมบัตเิหมาะสมจากพนกังานภายในกลุม่บรษัิท
และจากบุคคลภายนอก	ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้

 การสรรหาและคดัเลอืกจากบุคลากรภายใน	เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้กบัพนกังานภายในกลุม่บรษัิทได้มีโอกาสท่ีจะพฒันา
และเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน	 บริษัทฯจึงมีนโยบายให้มีการประกาศต�าแหน่งงานว่างให้พนักงานรับทราบก่อน	 โดยการ
ประกาศต�าแหน่งที่เปิดรับผ่านทาง	(Internal	Job	posting)	ผ่านทาง	Intranet	และ	email	เพื่อให้พนักงานที่สนใจสามารถสมัคร
เข้ารบัการพจิารณาคดัเลอืกตามข้ันตอนการสรรหา	บริษัทฯมีความประสงค์ให้มีการหมุนเวยีนพนกังาน	(Job	Rotation)	ภายใน
กลุ่มบริษัท	ตามหลักการการเลือกคนให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน	(put	the	right	man	on	the	right	job)	เพื่อเป็นการพัฒนา
พนกังานและท�าให้พนกังานได้มีโอกาสเปลีย่นลกัษณะงานตามความถนดัหรอืสถานท่ีท�างาน	ส่งผลให้พนกังานสามารถท�างาน
ได้อย่างมีความสุขและเต็มประสิทธิภาพ

 การสรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก	เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเป็นการเตรียม
ทรัพยากรบุคคลให้พร้อม	 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 บริษัทฯได้จัดท�าโครงสร้างองค์กรและ 
การวางแผนอัตราก�าลงัในแต่ละปี	และวางแผนการสรรหาและคดัเลอืก	ให้สอดคล้องกบัแผนการขยายธรุกจิของบรษัิทฯและได้
ก�าหนดคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานให้ตรงตามลักษณะงาน	 รวมถึงการมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ 
ภาษาอื่นๆ	ที่สามารถสื่อสารได้ในระดับสากล	และการมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย	

	 บริษัทฯมุ่งเน้นการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก�าหนดเข้ามาร่วมงาน	 บุคคลภายนอกสามารถสมัครเพื่อเข้าเป็น
พนักงานของบริษัทฯผ่านช่องทางต่างๆ	 อาทิ	 การสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์การสมัครงานท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ	 
การสมัครผ่านบรษัิทจดัหางานท่ีบรษัิทฯใช้บรกิาร	การส่งเสริมให้พนกังานปัจจบัุนแนะน�าผู้สมัครท่ีมีความเหมาะสมกบัองค์กร
เข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯ	การเข้าร่วมงานเพื่อรับสมัครนักศึกษาในสถาบันการศึกษา	(Career	Fair)	เพื่อสรรหาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท	 โดยในการสรรหาจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน	 
นอกจากนี	้บรษัิทฯยงัเปิดโอกาสให้แก่ผูพ้กิารได้ท�างานตามความสามารถโดยไม่เลอืกปฏบัิต	ิและรบัเข้าท�างานตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดอีกด้วย

	 การจ้างงานพนกังานของบรษัิทฯสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	 รูปแบบ	 คอื	 การจ้างงานท้ังแบบประจ�าและสญัญาจ้างรายปี	
(Contract	Employment:	permanent	and	yearly)	และแบบจ้างชั่วคราว(Outsourcing)
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รายงานความยั่งยืน 2561
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	 ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทฯมีพนักงานทุกประเภทจ�านวนรวมทั้งสิ้น	257	คน	ประกอบด้วยพนักงานสัญญาจ้างรวมทั้งสิ้น	182	
คนและพนักงานชั่วคราว	 รวมทั้งสิ้น	75	คน	สามารถแบ่งออกได้เป็น	พนักงานชาย	จ�านวน	144	คน	(ร้อยละ	56.0)	 และ
พนักงานหญิง	จ�านวน	113	คน	(ร้อยละ	44.0)	ส�าหรับการจ้างแรงงานในท้องถิ่นนั้นบริษัทฯมีการจ้างพนักงานที่มีภูมิล�าเนาใน
ภูมิภาคตะวันออกมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ	33.9	 ของพนักงานท้ังหมด	 ในปี	2561	 บริษัทฯได้ก�าหนดเป้าหมายในการ 
รับพนักงานใหม่ทั้งสิ้น	จ�านวน	48	ต�าแหน่ง	ซึ่งจากการด�าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามนโยบายของบริษัทฯได้รับพนักงาน
ใหม่ท้ังสิน้	43	คน	คดิเป็นร้อยละ	89.6	โดยในจ�านวนพนกังานใหม่นี	้เป็นผู้ท่ีผ่านการสมัครงานมาทางเวบ็ไซด์หางานท่ีบรษัิทฯ
ประกาศต�าแหน่งงาน	จ�านวน	30	คน	จากบรษัิทจดัหางาน	จ�านวน	5	คน	และจากการแนะน�าของพนกังานปัจจบัุน	จ�านวน	8	คน

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน	(Disclosure	401-2)

	 การดูแลและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯให้เติบโตอย่างยั่งยืน	บริษัทฯจึง
ด�าเนินการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามผลงาน	และให้รางวัลส�าหรับผู้ที่มีความสามารถเป็นที่
ประจักษ์	 เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานคนส�าคัญให้อยู ่กับบริษัทฯ	 บริษัทฯได้เข้าร่วมการส�ารวจค่าจ้างของสมาคม 
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี	2560	รวมถึงการส�ารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง	(Benchmark)	
ระหว่างกลุม่ธรุกจิใกล้เคยีงกนั	เพือ่น�ามาทบทวนและปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม	และสามารถแข่งขันในตลาด
ได้	ตามหลักการจ่ายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ	(Pay	for	Position)	 โดยความแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อการก�าหนด 
ค่าตอบแทนของพนักงาน	ทั้งนี้	บริษัทฯยังได้ใช้หลักการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยพิจารณาจ่ายตามผลการปฏิบัติ
งานและพฤติกรรมที่สอดคล้อง	(Pay	for	Performance)	เพื่อเป็นการรักษาและจูงใจพนักงานที่ท�างานดี	มีความสามารถ	และ
ทุ่มเทให้กับองค์กร

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯยังได้ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการส�าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจ�าในต่างประเทศ	 
(Expatriate	Staff)	 ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคบัของกฎหมายท้องถิน่	 และค�านงึถงึความสามารถในการแข่งขนัได้กบั
ตลาดท้องถิน่	โดยเปรียบเทียบข้อมูลตอบแทนและสวัสดิการ	และดัชนีค่าครองชีพ	(Cost	of	Living	/	Price	Index)	ของแต่ละ
เมืองในประเทศที่บริษัทฯไปด�าเนินธุรกิจ

สวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ๆ 
	 บรษัิทฯจดัสรรสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิจากสวสัดกิารพืน้ฐานตามกฎหมายก�าหนดให้แก่พนกังานทุกคนอย่าง
ไม่เลือกปฏิบัติ	 โดยยึดหลักความเหมาะสมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 พนักงานทุกประเภทจะได้รับสวัสดิการ	 เช่น	 
การประกนัชวิีตและประกนัอบัุตเิหต	ุรวมท้ังการคุม้ครองในกรณพีกิารและทุพพลภาพอันเกดิจากการท�างาน	การตรวจสขุภาพ
ประจ�าปี	 การลาคลอดบุตร	 เงินค่าความสามารถทางภาษา	 กรณีที่เป็นพนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้างรายปีจะได้รับ
สวัสดิการเพิ่มในรูปแบบเดียวกันได้แก่	 การช่วยเหลือค่าตรวจรักษาพยาบาลและการรักษาด้านทันตกรรม	 สวัสดิการกู้ยืมเงิน	
เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ	ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯก�าหนด	แต่มคีวามแตกต่างท่ีพนกังานประจ�าจะได้รบัสทิธิเ์ข้าร่วมกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯและเงินชดเชยเกษียณอายุเพิ่มเติม	นอกจากนี้	บริษัทฯยังได้จัดสวัสดิการของพนักงานประจ�าและ
สัญญาจ้างรายปีที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกด้วย	เช่น	เงินทุนการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลืองานศพ	เป็นต้น

	 บรษัิทฯได้แจ้งเรือ่งสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ท่ีพนกังานพงึได้รับอย่างชัดเจนให้พนกังานทราบตัง้แต่วนัแรกท่ีเริม่ท�างาน
กับบริษัทฯและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ 
ส่วนรวม	โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ	(Welfare	Committee)	ประกอบด้วยผู้แทนจากพนักงานจ�านวน	10	คน	ซึ่ง
ได้รับเลือกจากพนักงาน	 และผู้แทนจากบริษัทจ�านวน	6	 คน	 โดยจะมีการประชุมเป็นประจ�าทุก	2	 เดือน	 เพื่อส่งเสริมการมี
คณุภาพชีวติท่ีดีในการท�างานของพนกังานซ่ึงจะน�าไปสูผ่ลการท�างานท่ีดต่ีอไป	และเป็นช่องทางหนึง่ในการรบัฟังความคดิเห็น	
ข้อเสนอแนะรวมถึงข้อร้องเรียนของพนักงาน
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กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯสนับสนุนการวางแผนทางการเงินในระยะยาวของพนักงานและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ	โดยการ
จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชีพส�าหรบัพนกังานเพือ่เงนิออมหลงัเกษียณ	พร้อมท้ังเชญิผูเ้ช่ียวชาญทางการเงนิจากภายนอกมาให้
ความรูแ้ก่พนกังานเพือ่ให้ม่ันใจว่าพนกังานทุกคนสามารถวางแผนการเงนิส�าหรบัการใช้จ่ายหลงัเกษียณอายไุด้อย่างเหมาะสม

Re-Employment Policy
	 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการดูแลพนักงานตั้งแต่แรกจ้างไปจนถึงหลังเกษียณอายุ	 และตระหนักดีว่าพนักงานที่เกษียณ
อายุแล้วแต่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรง	 ยังท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่บริษัทฯโดยการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานให้แก่พนักงานรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี	 บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหลังเกษียณอายุ	
โดยก�าหนดเป็นนโยบายตั้งแต่ปี	2552	 โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เกษียณอายุและความเหมาะสมของ 
ลกัษณะงาน	ในปี	2561	นีมี้ผูเ้กษียณอายุจ�านวน	2	คน	ท�าให้ปัจจบัุนมีผูเ้กษียณอายุท่ีได้รบัการจ้างท�างานต่อในปี	2562	จ�านวน
รวม	8	คน	พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติ	และได้รับสวัสดิการใกล้เคียงกับพนักงานอื่นทั่วไป

การบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
	 บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนการท�างานและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของตนเองร่วมกับ
หัวหน้างาน	 ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงานและบริษัทฯ(Company	KPI)	 โดยบริษัทฯได้ก�าหนดระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ไว้ปีละ	2	ครั้ง	คือ	กลางปีและปลายปี	ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
ได้หารือร่วมกัน	(Two-way	communication)	เพื่อพัฒนาปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นกลไกส�าคัญ
ในการมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯท่ีได้ตั้งไว้	 รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน	 
อันจะน�ามาซ่ึงความผูกพันต่อองค์กร	 ในปี	2561	 บริษัทฯได้ด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมพนักงานและ 
ผู้บริหารทั่วทั้งองค์กร	(ร้อยละ	100)	ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ได้แก่

1)	 การประเมินผลการท�างานท่ีมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน	(KPI)	 เป็นกลไกขับเคลื่อนในกระบวนการบริหารผลงานโดยได้
น�าหลกัการของ	Balanced	Scorecard	มาปรบัใช้ส�าหรบัพนกังานระดบัปฏบัิตกิารขึน้ไป	โดยมีการก�าหนดเป้าหมายร่วม
กันของพนักงานและผู้บังคับบัญชา

2)	 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานแสดงออกผ่านทางคุณลักษณะร่วมขององค์กร	(AMATA	DNA)	ซึ่งเป็นสมรรถนะ
หลัก	(Core	competency)	ของบริษัทฯและเป็นพฤติกรรมที่บริษัทฯคาดหวัง	ด้วยความเชื่อว่า	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	และ
กลยุทธ์	จะบรรลุได้	องค์กรต้องมีพนักงานที่แสดงออกซึ่งคุณลักษณะร่วมกัน

3)	 การประเมนิความก้าวหน้าทางอาชีพ	โดยมองท้ังด้านจดุแข็งและจดุท่ีควรพฒันาของพนกังาน	รวมถงึมกีารท�าแผนพฒันา
พนักงานระยะ	1-3	ปี	ที่เห็นพ้องร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาในการที่จะเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มากับความคาดหวังของพนักงานแต่ละคนในการเติบโตในสายอาชีพ	 เป้าหมายรายบุคคล	 รวมถึงเป็นการสร้างความ
ชัดเจนในบทบาท	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตลอดจนโอกาสที่จะก้าวต่อไปร่วมกันในอนาคตของทั้งพนักงานและบริษัท

	 ทั้งนี้	พนักงานในระดับ	1	-	11	จะมีสัดส่วนการประเมินในข้อ	1)	และ	2)	แตกต่างกันไปตามระดับ

การประเมินผลและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
	 บริษัทฯก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงปีละ	2	ครั้ง	และใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
รายบุคคล	มาพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยก�าหนดตวัช้ีวดัท่ีสอดคล้องกบั	Company	KPI	
ครอบคลุมด้านธุรกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมอันเป็นเป้าหมายร่วมของการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ(Sustainable	
Development)	 ท่ีน�้าหนักร้อยละ	75	 ซ่ึงผู้บริหารในแต่ละสายงานต้องน�าเป้าหมายบริษัทแต่ละด้านไปบริหารและสามารถ
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ถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้เพื่อด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้านความย่ังยืนต่อไป	 และมีการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานแสดงออกผ่านทางคุณลักษณะร่วมขององค์กร	(AMATA	DNA)	ที่น�้าหนักร้อยละ	25

การประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
โดยตวัชีว้ัดผลการปฏิบตังิานไดถ้กูก�าหนดขึน้ตามความเหน็รว่มกันระหว่างคณะกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร
ซ่ึงครอบคลมุการด�าเนนิงานเพือ่บรรลเุป้าหมายทางธรุกจิควบคูไ่ปกบัเป้าหมายด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม	ในเรือ่งค่าตอบแทน
นัน้ได้ท�าการส�ารวจอัตราการปรบัเงนิเดือนและค่าตอบแทนส�าหรบัผูบ้รหิารจากบรษัิทอ่ืนๆ	ในธรุกจิประเภทเดยีวกนั	อนึง่	ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะได้รบัการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่การพจิารณาอนมัุติ
ต่อไป

การดูแลพนักงานแบบองค์รวม 
	 บรษัิทฯมีนโยบายในการดแูลพนกังานแบบองค์รวม	ด้วยการส่งเสรมิให้พนกังานมีสขุภาพดท้ัีงร่างกายและจติใจ	บริษัทฯ
ได้น�าแนวคิดความสุข	8	ประการในที่ท�างาน	“HAPPY	WORKPLACE”	มาสร้างสรรค์โครงการ	AMATA	Wellness	Program	
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการท�างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงาน	ท�าให้พนักงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
ท�าให้บรษัิทฯเป็นองค์กรแห่งความสขุและสามารถเตบิโตได้อย่างย่ังยืน	พร้อมรับมือกบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทุกประเภท
ในอนาคต

องค์กรแห่งความสุข

คนท�างานมี
ความสุข

สถานที่ท�างาน
น่าอยู่

ความรัก
สามัคคีใน

องค์กร
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JAN

FEB

MAR

APR

MAY

AMATA Wellness Timeline 2018

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

New Year Party 
2018 & Team 
Building

Meditation for
Healthy Life

Basic Fire 
Flighting Training

How to relief
Office Syndrome

100 Days
500 KM.

Happy Money
Happy Retirement
Seminar By SET

Annual 
Physical
Check up

Annual Office
Merit Making

Songkran
Festival 2018

(Rod Nam
Dam Hua)

Walk-run
Collecting Mile

Activity

AMATA Offices
Big Cleaning

Yoga
Introduction

AMATA Run
Leagues 2018

	 กิจกรรมต่างๆ	ในโครงการ	AMATA	Wellness	Program	นั้น	สอดคล้องกับแนวคิดองค์กรแห่งความสุข	 ให้บริษัทเป็น	
“HAPPY	WORK	PLACE”	ส�าหรับพนักงาน	โดยให้ความส�าคัญกับความสุข	8	ประการ	ดังนี้

Happy Body ส่งเสริมสุขภาพ	เช่น	ตรวจสุขภาพประจ�าปี	เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล	เวชภัณฑ์และยา	ส่งเสริมการออกก�าลังกายทุกวัน
เวลา	15:00	น.	เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า

Happy Heart ส่งเสริมการมีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน	เนื่องจากมีความว่าเชื่อความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้	 เช่น	กิจกรรม	Happy	
Birthday	เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงาน	การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกับเพื่อนพนักงานตามความสมัครใจ

Happy Relax
สร้างความสุขและความบันเทิงให้กับบุคลากร	ให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและสมอง	ทั้งยังเป็นการเติมหัวใจให้พร้อมท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	กิจกรรม	AMATA	Staff	Party	(New	Year	Party)	กิจกรรมสันทนาการ	กีฬาสี	การเปิดเพลงยาม
เช้าและเสียงประชาสัมพันธ์	(AMATA	Radio)	เป็นต้น

Happy Brain ส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	 และเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์	 ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม�่าเสมอ	น�าไปสู่ความเป็นมืออาชีพและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Happy Soul ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในหลักศาสนา	ศีลธรรม	สนับสนุนให้เป็นคนดี	คิดดี	ท�าดี	โดยร่วมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาส
ต่างๆ	และจัดการสอนนั่งสมาธิเพื่อลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

Happy Money
ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเก็บออม	 ไม่เป็นหนี้สิน	 และปลูกฝังนิสัยการออมเงิน	 ผ่านการออมเงินกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
และจดักจิกรรมบรรยายให้ความรูเ้รือ่งวธิกีารบรหิารเงนิอย่างชาญฉลาด	โดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการเงนิ	เช่นการจดับรรยาย	
Happy	Money	Happy	Retirement	โดยเชิญผู้บรรยายมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

Happy Family ส่งเสริมการเป็นผู้ที่รักและมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง	ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว	ส่งเสริมการสร้างครอบครัวกับพนักงาน	
ผ่านสวัสดิการเช่น	สวัสดิการช่วยเหลือค่างานแต่งงาน	เป็นต้น

Happy Society ส่งเสริมให้พนักงานมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟื้อต่อชุมชนท่ีตนท�างาน	 และพักอาศัย	 และสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาส
ตอบแทนสังคมโดยท�าหน้าที่จิตอาสา	เช่น	กิจกรรมทาสีโรงเรียน	และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก	การบริจาคโลหิต	เป็นต้น
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ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
	 บริษัทฯตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักของการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร	บริษทัฯจึงไดใ้ห้ความส�าคัญกับการดูแลและพฒันาพนักงานให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงไปพรอ้มกบับริษัทฯพรอ้มทัง้ให้
โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
	 นอกจากบรษัิทฯจะส่งเสรมิให้พนกังานสามารถท�างานได้อย่างมีประสทิธภิาพแล้ว	บริษัทฯยังปลกูฝังให้พนกังานเป็นคนด	ี
มคีณุธรรม	ซ่ึงจะท�าให้การท�างานร่วมกนัระหว่างบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัท้ังในด้านเพศ	วยั	ภาษา	เชือ้ชาต	ิและวฒันธรรม	
สามารถด�าเนินไปด้วยความราบรื่น	หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วัฒนธรรมของอมตะ	

	 บรษัิทฯได้พฒันาและส่งเสรมิให้พนกังานมีความรูค้วามเข้าใจในวฒันธรรมขององค์กร	และพฒันาให้มคีณุลกัษณะท่ีเหมาะ
สมในการเป็นบุคลากรของอมตะ	เพือ่ให้เกดิการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพและสร้างโอกาสความก้าวหน้าในงานของพนกังาน	
อันน�าไปสู่การเติบโตท่ีย่ังยืนของบริษัทฯบริษัทฯได้ก�าหนดคุณลักษณะของการเป็นคนอมตะ	(AMATA	DNA)	 ประกอบด้วย
คุณลักษณะ	5	ประการอันได้แก่	

 D Dependable น่าเชื่อถือ วางใจได้

 R Responsive พร้อมให้การตอบสนอง

  I Innovative ลองคิดสิ่งใหม่

 V Visionary มองไกลไปข้างหน้า

 E Efficient เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ

	 ในปี	2561	 บริษัทฯด�าเนินงานทบทวนเนื้อหา	AMATA	DNA	 ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัทฯตลอดทั้งปี	 เพื่อกระตุ้น
พนักงานให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ	อาทิ

• อบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตรปฐมนิเทศ	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร	จ�านวน	43	คน

• ทบทวนความรูค้วามเข้าใจในค่านยิมองค์กรเพือ่ปรบัแนวความคดิในการท�างานผ่านกจิกรรมสนัทนาการของบรษัิทฯ
ประจ�าปี	

	 บริษัทฯยังได้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นแบ่งประเภทตามระดับช้ันของพนักงาน	 เพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับ
พนกังานท่ีมีคณุสมบัตติามคณุลกัษณะ	5	ประการ	(AMATA	DNA)	และเป็นการส่งเสรมิคณุค่าของพนกังานซ่ึงจดัข้ึนเป็นกจิกรรม
ประจ�าปี	
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การมีส่วนร่วมของพนักงาน
	 บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถส่งค�าแนะน�าเพื่อให้บริษัทฯด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯหรือข้อร้องเรียน	ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง	 โดยบริษัทฯได้ก�าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนจาก
พนกังาน	และมแีนวปฏบัิติในการรกัษาความลบัของผูใ้ห้ข้อมลูหรอืผูแ้จ้งข้อร้องเรยีนตามกระบวนการคุม้ครองผูร้้องเรยีน	และ
ข้อมูลจากผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับให้จ�ากัดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบมีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น
จึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้	 ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกน�าเข้าสู่กระบวนการด�าเนินการตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจ	ช่องทางรับข้อร้องเรียนมีดังนี้

1.	 แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยตรง	ทางโทรศัพท์	ไลน์	และอีเมล

2.	 แจ้งผ่านตู้ไปรษณีย์	ปณ.7	ปณฝ.มอนเทอเรย์ทาวเวอร์	กรุงเทพ	10323

3.	 กล่องรับข้อคิดเห็นในส�านักงาน	(Suggestion	Box)

4.	 แบบประเมินความผูกพันต่อองค์กร

	 ในปี	2561	มีข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของพนักงานส่งตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารผ่านช่องทางต่างๆ	
รวมทั้งสิ้น	9	เรื่อง	ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาและด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม	ทั้งนี้	ไม่มีข้อร้องเรียนด้านแรงงาน
และสทิธมินษุยชน	ในส่วนของข้อเสนอแนะท่ีเกีย่วข้องกบัสวสัดกิารของพนกังาน	บรษัิทฯได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการสวสัดกิาร
เพื่อด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
	 บริษัทฯมีการสื่อสารถึงพนักงานให้ทราบทิศทางทางธุรกิจ	ความเคลื่อนไหวในองค์กรและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ผ่านช่องทางต่างๆ	 เป็นประจ�า	 รวมถึงการสื่อสารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 ซ่ึงพนักงานจะได้รับการถ่ายทอด 
แนวความคิดและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโดยตรง	 เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงความเป็น
อมตะและปรัชญาการท�างาน	“ALL	WIN”	อย่างแท้จริง	ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการท�างาน	และความเข้าใจถึงทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

	 บริษัทฯจัดให้มีการส�ารวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทุกประเภทในบริษัทฯ(Employee	Engagement	
Survey)	ด�าเนินการโดยหน่วยงานภายนอก	(Third	Party)	เป็นประจ�าทุกปี	โดยได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2559	
บริษัทฯได้น�าประเด็นส�าคัญจากผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงานในปี	2560	 มาใช้ในการวางแผนงานเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล	อันได้แก่	การพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล	(Competency	
Development)	ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้	(Broad	Base	Compensation	Review)	และระบบบริหารผู้ที่มี
ศักยภาพสูงและวางแผนทดแทนต�าแหน่งงานระดับบริหาร	(Talent	and	Succession	Management)	 โดยมีเป้าหมายระดับ
คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในปี	2561	 เพิ่มขึ้นจากปี	2560	และก�าหนดเป้าหมายระยะยาวให้มีระดับคะแนน
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากกว่าร้อยละ	55	ในปี	2563	ภายใต้กลยุทธ์:	การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและ
พนักงานตามแนวคิด	Say	Stay	Strive	

	 ในปี	2561	 พนักงานท้ังหมด	(ร้อยละ	100)	 ร่วมตอบแบบส�ารวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	 แสดงให้ 
เห็นว่าพนักงานให้ความส�าคัญมากกับการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯ	ผลการส�ารวจพบว่าระดับความผูกพันของพนักงาน	เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	9	%	

	 ผลส�ารวจชี้ว่าพนักงานยังให้ความส�าคัญกับเร่ืองค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความทุ่มเทในงานท่ีนอกจากจะเป็น 
ค่าตอบแทนท่ีเหนือคู่แข่งได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว	 ยังรวมถึงองค์กรควรจัดสวัสดิการท่ีตอบโจทย์และความต้องการ 
ของพนกังานให้เหมาะสมกบัแต่ละเจนเนอเรช่ันของพนกังานให้มากย่ิงข้ึน	รวมถงึการให้ความส�าคญักบัระบบการประเมินผลงาน
ท่ีช่วยให้พนกังานเกดิการทุ่มเทในงานอย่างแท้จรงิ	บรษัิทฯจงึให้ความส�าคญักบัการทบทวนระบบการบรหิารผลการปฏบัิตงิาน	
(Performance	Management	System)	 อย่างต่อเนื่อง	 การพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนและการถ่ายทอดจากระดับองค์กรลงไป 
สู่ระดับพนักงานรายบุคคลให้ดียิ่งขึ้น	 รวมถึงการมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรและพนกังาน	ซ่ึงบรษัิทฯได้วางแผนกลยุทธ์และด�าเนนิโครงการเพือ่พฒันาท้ัง	3	ประเดน็หลกัมาตัง้แต่
ปี	2560	บรษัิทฯยังคงใช้ความพยายามอย่างต่อเนือ่งในการปรบัปรงุประเดน็ส�าคญัจากผลส�ารวจดงักล่าวให้มปีระสทิธภิาพมาก
ขึ้น	และตอบสนองความคาดหวังของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น	เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กรต่อไป	

	 ในปี	2561	 ระดับผลคะแนนความผูกพันของกลุ่มพนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้างรายปีได้เพิ่มสูงข้ึนจาก	28%	
เป็น	40%	และ	45%	เป็น	53%	ตามล�าดับ	แสดงถึงผลส�าเร็จจากการที่บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาปรับปรุงเรื่อง
สวัสดิการ	ค่าตอบแทน	และเรื่องอื่น	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้พนักงานมีความพึงพอใจและผูกพันกับองค์กรมากขึ้น
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ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ปี 2559 37%

ปี 2560 35%

ปี 2561 44%

การพัฒนาพนักงาน
	 บริษัทฯให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อรองรับความท้าทายและโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคต	 ท�าให้บริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขันและสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้	 จากผลส�ารวจ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในปี	2561	พนักงานให้ความส�าคัญและคาดหวังกับการพัฒนาจุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนา
เพิม่เตมิ	บรษัิทฯจงึได้จดัท�าโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของกลุม่บรษัิทอมตะ	(Building	People	Capabilities)	เพือ่วางแผน 
และเตรียมการพัฒนาพนักงานเพื่อให้ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าว	

	 บรษัิทฯก�าหนดกลยุทธ์พฒันาบุคลากรโดยการจดัท�าแผนการฝึกอบรมบุคคลประจ�าปีให้กบัพนกังานในหัวข้อต่างๆ	ทางด้าน 
ธุรกิจ	(Business	Skills)	ด้านการจัดการ	(Non-Technical	Skills)	และ	ความรู้ความช�านาญตามสายงาน	(Functional	Skills)	
ที่เป็นมาตรฐานตามระดับและต�าแหน่งงาน	ในภาพรวม	ส่วนในภาพรายบุคคล	บริษัทฯใช้ข้อมูลในส่วนของการวางแผนอาชีพ
และการพัฒนาพนักงาน	 ตามแบบฟอร์มการประเมินผลงานประจ�าปี	 และข้อมูลจากส่วน	Learning	&	Growth	 
จาก	Balanced	Scorecard	บริษัทฯได้วางเป้าหมายระยะ	2	ปี	 ในจัดท�าการวางแผนเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม	(Training	
Roadmap)	ส�าหรับต�าแหน่งงานหลักและส�าคัญของกลุ่มบริษัท	และเน้นการพัฒนาใน	Model	70:20:10	คือ	 เน้นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริงร้อยละ	70	การสอนงานร้อยละ	20	และการอบรมร้อยละ	10	รวมทั้งเชื่อมโยงการวัดผลที่ได้รับจากการ
พัฒนาทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร	(Return	on	Investment)

10% คือการเร�ยนรู�จากการเข�าอบรม
อย�างเป�นทางการ (Formal Learning)
และการเร�ยนรู�ด�วยตนเอง (Self-study)

20% คือการเร�ยนรู�จาก
การสอนงาน (Coaching)

และคำแนะนำจากผู�อื่น (feedback)

70% คือการเร�ยนรู�จากประสบการณ�
ระหว�างทำงาน (Experiential Learning) 
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	 โดยการเรียนรู้ร้อยละ	10	 มาจากการเข้าอบรมในห้องเรียนอย่างเป็นทางการ	(Formal	Learning)	 และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง	(Self-study)	 โดยในปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการด�าเนินการยกระดับมาตรฐานการอบรม	 ด้วยการพิจารณาความ
ยาก-ง่าย	หรอืความเหมาะสมของหลกัสตูรการฝึกอบรมให้สมัพนัธ์กบัความสามารถ	(Competency)	ของพนกังาน	การพฒันา
ส่วนใหญ่หรอืประมาณร้อยละ	70	ของการเรยีนรูไ้ด้มาจากประสบการณ์ระหว่างท�างาน	(Experiential	Learning)	เช่น	ขยายขอบเขต
ความรบัผดิชอบ	 การมอบหมายท�าโครงการใหม่ของบริษัทฯการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	 การท�ากิจกรรมชุมชน	 การด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทในเครอื	ส่วนการเรยีนรูอี้กจ�านวนร้อยละ	20	ท่ีเหลอื	บรษัิทฯได้ใช้เครือ่งมืออ่ืนท่ีนอกเหนอืจากการ
อบรม	คอื	การสอนงาน	(Coaching)	และการให้ผลตอบกลับ	(feedback)

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตลอดทั้งปี	โดยมีการจัดฝึกอบรมภายใน	(in-house	
training)	 จ�านวน	31	 หลักสูตร	 รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานไปเรียนหลักสูตรฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน	(public	training)	 
คิดเป็นมูลค่าการลงทุนการด้านฝึกอบรมรวมท้ังสิ้น	2.57	 ล้านบาท	 มีผู้บริหารและพนักงานจ�านวนร้อยละ	92	 ของจ�านวน 
ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดเข้ารับการอบรม	โดยมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ	27.21	ชั่วโมงต่อปี

พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย จ�านวนชั่วโมงต่อคนต่อปี

พนักงานทั้งหมด 27.21

พนักงานชาย 19.33

พนักงานหญิง 34.42

ระดับผู้บริหาร 26.40

ระดับปฏิบัติการ 27.40

การพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง
	 เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการขยายตัวทางธุรกิจ	 บริษัทฯได้ด�าเนินการสรรหาและพัฒนา 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งแทนพนักงานระดับผู้บริหารท่ีใกล้เกษียณหรือผู้บริหารท่ีมีความเสี่ยงอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจได้	 รวมถึงการพัฒนาผู้เช่ียวชาญส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่งท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 โดยเน้นวิธ ี
การสรรหาบุคลากรจากภายใน	(Internal	recruitment)	ก่อน	แล้วจึงสรรหาบุคลากรจากภายนอก	 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสใน 
การเตบิโตก้าวหน้าในสายอาชีพให้กบัพนกังานท่ีมีศกัยภาพในการปฏบัิตงิานสงูและมผีลงานดต่ีอเนือ่ง	ซ่ึงการพฒันาผูส้บืทอด
ต�าแหน่งมีขั้นตอนการจัดท�าแผนเตรียมความพร้อม	ดังนี้

ด�าเนินการในปี 2563ด�าเนินการในปี 2561 ด�าเนินการในปี 2562

1. การเลือก
ต�าแหน่งเป้าหมาย
ที่จะจัดท�าแผน 

ผู้สืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan)

2. การก�าหนด
เกณฑ์คัดเลือก
ผู้มีศักยภาพ

3. การคัดเลือก
ผู้มีศักยภาพและ
จัดท�ารายชื่อ
ผู้มีศักยภาพ

4. การจัดท�า
แผนพัฒนา

ผู้มีศักยภาพและ
พัฒนาตาม

แผนที่ก�าหนด

5. การติดตาม
และประเมินผล
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 การพัฒนาชุมชน 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากชุมชนโดยรอบ ที่คะแนน 99% 

และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยองได้รับคะแนนความพึงพอใจ ที่คะแนน 97% 

• ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญจากชุมชน 

	 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นรากฐานในการสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศผ่านการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม	 แต่การเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมย่อมน�ามาซ่ึงผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม	จากการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน	(materiality)	ทั้งชุมชนและบริษัทฯต่างให้ความส�าคัญ
กับการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและการพัฒนาชุมชน	ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนท้องถิ่นซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียหลัก	 และให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มี
คุณภาพชีวิตและการศึกษาท่ีดี	 เพื่อสร้างความเข้าใจและความเช่ือม่ันในการด�าเนินงานของบริษัทฯและเปิดโอกาสให้
ประชากรในชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในสังคมสามารถเข้าถึงบริการที่บริษัทฯด�าเนินการ	

	 บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบในการช่วยดูแลชุมชนท่ีอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 และ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ระยอง	 โดยค�านึงถึงผลกระทบจากการด�าเนินกิจการท้ังด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	และด้านสิ่งแวดล้อม	ที่มีต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ท้ังสองแห่ง	บรษัิทฯจงึได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานเกีย่วกบัชุมชนให้ครอบคลมุทุกด้าน	และมุ่งเน้นความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วนในการร่วมกนัพฒันาสงัคมส่วนรวม	ข้อมูลการบริหารจดัการรวมถงึผลการด�าเนนิงานด้านการพฒันาชุมชน
ในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะโครงการพัฒนาชุมชนท่ีด�าเนินการโดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 และ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	ในพื้นที่รัศมี	5	กิโลเมตร	เท่านั้น	(Disclosure	103-1)

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure	103-2,	413-1)
	 จากปรัชญา	“ALL	WIN”	ที่บริษัทฯได้ยึดถือเป็นหลักการในการด�าเนินธุรกิจมาโดยตลอด	และเป้าหมายของบริษัทฯใน
การสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	 บริษัทฯจึงได้ก�าหนดกลยุทธ์หลักด้าน 
ความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม	 และมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	 ชุมชน	 ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม	 และ
หน่วยงานภาครัฐ	ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ	นอกจากนี้	บริษัทฯได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ	(UN	Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนด้วย

	 บรษัิทฯท�าการส�ารวจปัญหา	ความต้องการ	และความคาดหวงัของชุมชนท้องถิน่ผ่านกระบวนการสร้างความสมัพนัธ์กบั
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	(stakeholder	engagement	process)	 และน�าผลที่ได้มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์และเป้าหมายการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ	 โดยเน้นกิจกรรมท่ีสามารถลดผลกระทบท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯเช่น	 ปัญหาการจราจรและ 
ความปลอดภัย	 กิจกรรมที่ลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเช่น	 การขาดแคลนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม	 และ
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีให้กับชุมชน	 เช่น	 กิจกรรมด้านกีฬา	 การบริจาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนและคนในสังคม	เป็นต้น	
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	 การด�าเนินงานโครงการพัฒนาสังคมของบริษัทฯได้มีการจ�าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น	2	กลุ่มย่อย	ได้แก่	

กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	
ภายในรัศมี	5	กิโลเมตร

กลุม่ท่ี 2 พนกังานท่ีท�างานในโรงงานท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ชลบุร	ีและนคิมอตุสาหกรรมอมตะ	
ซิตี้	ระยอง

	 บริษัทฯได้ก�าหนดรูปแบบกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม	 ซ่ึงความ
คาดหวังส่วนใหญ่ของท้ังสองกลุ่มจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การจราจร	 ความปลอดภัย	 การจัดการผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนมีความพึงพอใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯไม่น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา	 และ
ไม่มีเรื่องร้องเรียนท่ีมีนัยส�าคัญจากชุมชน	 กลยุทธ์และรูปแบบกิจกรรมท่ีบริษัทฯได้ด�าเนินการในปี	2561	 เพื่อตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย	 ลดผลกระทบต่อชุมชน	 และลดความเสี่ยงในการประกอบกิจการของบริษัทฯสามารถแบ่ง
ออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	

1.	การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการ

2.	การพัฒนาชุมชน	5	ด้าน	ได้แก่	เศรษฐกิจ	สุขภาพ	ความปลอดภัย	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	และการศึกษา

3.	การสร้างความผูกพันกับชุนชน

	 ในปี	2561	บรษัิทฯได้ด�าเนนิโครงการและกจิกรรมท้ังสิน้	69	โครงการ	โดยใช้งบประมาณการลงทุนทางสงัคมท้ังสิน้	71.94	
ล้านบาท	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	266,809	คน	และผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการและกิจกรรมที่
บริษัทฯด�าเนินการเป็นจ�านวนกว่า	897,192	คน

อมตะ ซิตี้ ชลบุรี อมตะ ซิตี้ ระยอง

ชุมชน โรงงานในนิคม ชุมชน โรงงานในนิคม

กลุ่มเป้าหมาย 23	ต�าบล	 687	โรงงาน 6	ต�าบล	 308	โรงงาน

จ�านวนชุมชน/

จ�านวนโรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

21	ต�าบล

ร้อยละ	91.3

414	โรงงาน

ร้อยละ	60.3

5	ต�าบล

ร้อยละ	83.3

135	โรงงาน

ร้อยละ	43.8

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 145,446	คน 102,600	คน	 13,242	คน 5,521	คน

การลงทุนทางสังคม	(บาท) 53.59	ล้านบาท	 18.35	ล้านบาท

ผลการด�าเนินงาน (Disclosure	103-3,	413-2)

1. การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการ 
	 บรษัิทฯค�านงึถงึคณุภาพชวีติของประชากรท้ังในและนอกนคิมอุตสาหกรรมอมตะท่ีมีจ�านวนเพิม่มากข้ึนตามการขยายตวั 
ของนคิมอุตสาหกรรม	ซ่ึงก่อให้เกดิปัญหาความไม่สะดวกในการเข้าถงึบรกิาร	ผลกระทบทางลบจากความหนาแน่นของประชากร	
หรือเกิดปัญหาในการใช้งานสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 นอกจากนี้	 จากผลส�ารวจพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบ	 พบว่ามีประชากรใน
ชุมชนบางส่วนท่ีอยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการเข้าถงึสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	บรษัิทฯจงึได้พัฒนาโครงการและกจิกรรมต่างๆ	
เพื่อสนองตอบความต้องการและช่วยเหลือชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม

86 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



• การพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จงานติดต่อราชการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี หรือ ศูนย์บริการส่วน 
 หน้าอ�าเภอเมืองชลบุรี

	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีประชากรในพื้นที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
มาท�างานหลายแสนคนต่อวัน	 บริษัทฯรับทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้าและชุมชนในเรื่องการติดต่อกับ 
หน่วยงานราชการ	บริษัทฯจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการพัฒนาศูนย์บริการขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	
ตั้งแต่ปี	2557	 เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า	 พนักงานที่ท�างานในนิคมอุตสาหกรรม	 รวมถึงประชาชนโดยรอบ
นิคมในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ	ซึ่งพบว่าสามารถลดขั้นตอน	ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ	และลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

	 ศนูย์บรกิารส่วนหน้าอ�าเภอเมืองชลบุร	ีในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ชลบุร	ีเป็นศนูย์ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย	
ท่ีเกดิจากความร่วมมือระหว่างบรษัิทเอกชนกบัหน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงาน	ท่ีมุ่งเน้นการให้บรกิารด้านงานทะเบียน	
และบัตรต่างๆ	อย่างครบวงจร	(One	Stop	Service)	เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่อยู่
อาศัยใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น	ทั้งประชากรตามทะเบียนบ้านและ
ประชากรแฝงมากกว่า	500,000	คน	

	 ผู้มาติดต่อราชการสามารถรับบริการจากหน่วยงานราชการต่าง	ๆ	ได้ในพื้นที่แห่งเดียวโดยไม่จ�าเป็นต้องไปติดต่อที่
ส่วนราชการหลายแห่ง	ท�าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการเปิด
ศนูย์บรกิารประชาชนอีกทางหนึง่	 ปัจจบัุนมหีน่วยงานราชการมาร่วมเปิดให้บรกิารในศนูย์แห่งนีจ้�านวนท้ังสิน้	7	หน่วยงาน	
ส�าหรับเวลาเปิดให้บริการของศูนย์แห่งนี้จะครอบคลุมเวลาท�างานและช่วงวันหยุด	 ได้แก่	 วันจันทร์-วันศุกร์	 ตั้งแต่ 
เวลา	09.00-17.00	น.	และ	วันเสาร์	09.00-13.00	น.

หน่วยงานที่ให้บริการ การบริการ

ที่ท�าการปกครองจังหวัดชลบุรี งานบัตรประจ�าตัวประชาชน	 งานทะเบียนท่ัวไป	 และงาน

ทะเบียนราษฎร์	เช่น	ท�าบัตรประจ�าตวัประชาชน	คดัใบรบัรอง

เอกสารต่างๆ	 เช่น	 ทะเบียนบ้าน	 ภาพบัตรประชาชน	 

ใบเปลี่ยนช่ือ-เปลี่ยนสกุล	 ทะเบียนสมรส	 ทะเบียนการหย่า	

ทะเบยีนการเกดิ	ประกันสังคม	แจ้งเกิด	แจ้งตาย	จดทะเบียน

สมรส	แจ้งย้ายเข้าย้ายออกทะเบียนบ้าน

เทศบาลต�าบลคลองต�าหรุ

เทศบาลต�าบลหนองไม้แดง

เทศบาลต�าบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลต�าบลนาป่า

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	จ.ชลบุรี งานประกันสังคม

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	3	จังหวัดชลบุรี	สภากาชาดไทย การบริจาคโลหิต
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สถิติการใช้บริการที่ศูนย์บริการส่วนหน้าอ�าเภอเมืองชลบุรี

คน

25,000
21,840

15,275

งานบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั�วไป งานประกันสังคม

4,482

1,063

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2557 2558 2559 2560 2561

• ศูนย์บริการการขอวีซ่าและใบอนุญาตท�างานส�าหรับชาวต่างชาติ 

	 การขอวีซ่าและใบอนุญาตท�างานของชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม	 อมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	
ผ่านศูนย์ให้บริการวีซ่าและต่อใบอนุญาตท�างานส�าหรับพนักงานต่างชาติเคลื่อนที่	จัดให้บริการแก่ผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	เดือนละ	1	ครั้ง	สามารถรองรับการให้บริการพนักงานต่างชาติได้ประมาณ	600	คนต่อปี	
และใช้เวลาเพียง	1	ช่ัวโมงในการด�าเนนิการจากเดมิท่ีใช้เวลาประมาณ	1	สปัดาห์	ลกูค้าท่ีใช้บริการศนูย์ให้บริการวีซ่าและ
ต่อใบอนุญาตท�างานส�าหรับพนักงานต่างชาติเคลื่อนท่ีแห่งนี้จ�านวนร้อยละ	100	 มีความพึงพอใจในภาพรวมของการ 
ให้บริการ	โดยร้อยละ	47.76	มีความพึงพอใจมาก

สถิติการใช้บริการที่ศูนย์บริการการขอวีซ่าและใบอนุญาตท�างานส�าหรับชาวต่างชาติ
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• คาราวานอมตะสร้างรอยยิ้ม

	 บริษัทฯค�านึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ	ซิตี้	ระยอง	ที่อยู่ในรัศมี	5	กิโลเมตร	โดยเฉพาะชุมชนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ	บริษัทฯจึงได้ด�าเนินโครงการคาราวานอมตะสร้างรอยยิ้มมาตั้งแต่ปี	2557	โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือ
และอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐาน	 ลดภาระรายจ่ายให้แก่ชุมชน	 และ
บรษัิทฯและพนัธมติรได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการดแูลความเป็นอยูข่องชุมชนและได้รบัทราบปัญหาและความต้องการต่างๆ
จากชุมชนโดยตรง	ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน�ามาพัฒนากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯต่อไป	

	 โครงการคาราวานอมตะสร้างรอยยิ้มเป็นการออกหน่วยบริการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
เป้าหมาย	 เช่น	 การบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น	 การบริการตัดผมฟรี	 การบริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าฟรี	 การบริการ 
เปลี่ยนถ่ายน�้ามันรถมอเตอร์ไซค์ฟรี	 เป็นต้น	 โดยการให้บริการในแต่ละครั้ง	 บริษัทฯได้รับความร่วมมือจากโรงงานใน 
นคิมอุตสาหกรรมอมตะและหน่วยงานท้องถิน่มาร่วมเป็นจติอาสาในคาราวาน	ผลท่ีได้รบัจากคาราวานอมตะสร้างรอยย้ิม
คือ	ความผกูพนัของชุมชนท่ีมต่ีอบรษัิทฯเพิม่มากข้ึนจากการท่ีบรษัิทฯได้เข้าไปพบปะกบัชุมชนโดยตรง	ชุมชนเข้าใจการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯมากข้ึน	ท�าให้เกดิความเช่ือมัน่ในบรษัิทฯท่ีจะเข้ามาการสร้างความยัง่ยืนให้กบัพืน้ท่ีชุมชนควบคู่
ไปกับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม

โครงการคาราวานอมตะสร้างรอยยิ้ม
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี อมตะ ซิตี้ ระยอง

2559 2560 2561 2559 2560 2561

จ�านวนชุมชนเป้าหมาย	 8 8 10 - - 8

จ�านวนครั้งที่ท�ากิจกรรม 8 8 10 - - 8

จ�านวนคนในชุมชนที่ร่วมกิจกรรม	(คน) 900 950 1,293 - - 1,080

จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	(คน) 230 250 300 - - 190

จ�านวนบริษัทผู้ประกอบการในนิคมฯ	 ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม	(บริษัท)

10 12 15 - - 33
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• ระบบเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

	 ปัจจุบันระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีความส�าคัญต่อการท�างาน

และชีวิตประจ�าวันของทุกคน	 บริษัทฯจึงให้ความส�าคัญต่อความ

เพียงพอและความสามารถในการเข ้าถึงระบบการสื่อสาร

โทรคมนาคมทุกรูปแบบ	 บริษัทฯพบว่าปริมาณความต้องการใช้

สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพิ่มมากข้ึนและมีปัญหาความชัดเจน

ของสญัญาณในบางพืน้ท่ี	รวมถงึการเปลีย่นแปลงของระบบความถี่

สัญญาณของระบบโทรศัพท์เคลื่อนจากระบบ	3G	มาเป็น	4G	

	 ในปี	2561	 บริษัทฯได้ท�าการศึกษาต�าแหน่งการติดตั้งเสา 

ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพิ่มในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	

ซิตี้	ชลบุรี	และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	ร่วมกับบริษัท

ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	ได้แก่	AIS,	TRUE,	DTAC	

เพื่อวิเคราะห์จุดอับสัญญาณและจุดท่ีเหมาะสมในการสร้างเสา 

ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม	

	 บริษัทฯได้สร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพื่อรองรับการสัญญาณ	4G	 ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี	้

ชลบุรี	เพิ่มขึ้นจ�านวน	27	จุด	และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	จ�านวน	25	จุด	ท�าให้ปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์

เคลื่อนที่ไม่ชัดเจนในพื้นที่ทั้งสองแห่งลดลง	 และยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับทางบริษัทฯในการเป็นผู้ให้บริการ

เช่าพื้นที่เสาในการติดตั้งตัวส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย

• โครงการการเดินทางอัจฉริยะ (Smart Mobility)

	 ปัญหาการจราจรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 และพื้นท่ีใกล้เคียง	 เป็นประเด็นส�าคัญท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ 

ความสนใจและได้รับผลกระทบมาก	 ท�าให้บริษัทฯมีแนวคิดท่ีจะน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหา	 โดยใช้แนวคิด 

การเดินทางอัจฉริยะ	(Smart	Mobility)	เพื่อแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนผ่านระบบควบคุมที่ศูนย์บัญชาการของนิคม

อุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	และระบบการบริหารจัดการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้พัฒนา	Smart	Traffic	Application	เสร็จสิ้นแล้ว	ทั้งในรูปแบบ	Mobile	Application	ที่รองรับ

ระบบ	Android	 และ	IOS	 และรูปแบบ	Web	Application	 โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเส้นทาง 

เข้าออก	การน�าทางไปยังสถานที่ต่าง	ๆ	ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	ได้สะดวกขึ้น	ผู้ใช้งานสามารถระบุ

ทางเข้าออกในช่วงเวลาเร่งด่วน	 เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีมีการจราจรติดขัด	 ท้ังนี้	Smart	Traffic	Application	 มีระบบ 

การแจ้งเตอืนเหตกุารณ์หรอือุบัตเิหตท่ีุพบเจอ	 เพือ่แจ้งให้ผูใ้ช้งานสามารถหลกีเลีย่งเส้นทางท่ีมอุีบัตเิหตเุกดิข้ึนได้	 นอกจากนี ้

ยังมีระบบกระจายข่าวสารด้านอื่นๆ	และระบบรับเหตุร้องเรียนจากผู้ใช้งานได้อีกด้วย	ท�าให้สามารถช่วยลดระยะเวลาใน

การสื่อสารข้อมูล	และสามารถเข้าถึงผู้บริหารนิคมและผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

	 ปัจจุบัน	Smart	Traffic	Application	อยู่ในระยะทดลอง	(Trial	Test	Run)	โดยคาดว่าเมื่อมีการเปิดใช้งานอย่างเป็น

ทางการจะมีจ�านวนผู้ใช้งานมากกว่า	30,000	คนต่อปี	
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	 ส�าหรบัการพฒันาต่อไปในอนาคตบรษัิทจะน�านวตักรรมการจดัการข้อมลูเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารร่วมกบั	Smart	

Traffic	Application	เช่น	ระบบกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	(CCTV)	เป็นต้น	

2. การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ
	 การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ	 แต่ในขณะเดียวกัน	 ก็ท�าให ้
เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่น	 เช่น	 ค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน	 บริษัทฯจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯอย่างย่ังยืนเสมอ	 และสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆท่ีช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนด้วยความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม	 โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น	 และช่วยพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน	 สามารถสร้างงานสร้าง 
รายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นต่อไป

	 ในปี	2561	บริษัทฯด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและแรงงานในท้องถิ่น	จ�านวน	2	โครงการ	และโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกจ�านวน	2	โครงการ	ดังนี้

• มหกรรมนัดพบแรงงาน

	 ปัจจบัุนมีโรงงานอุตสาหกรรมในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ชลบุร	ีและนคิมอตุสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ระยอง	ท่ีด�าเนนิ
กจิการอยู่ท้ังหมด	995	โรงงาน	และมีโรงงานท่ีอยู่ในระหว่างเริม่ต้นกจิการอกีกว่า	100	โรงงาน	จงึมีความต้องการแรงงาน
จ�านวนมากในนิคมอุตสาหกรรม	 บริษัทฯร่วมกับส�านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง	 กระทรวงแรงงาน	
และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก	(E.TECH)	ได้จัดมหกรรมนัดพบแรงงานเป็นประจ�าทุกปี	เพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้สมัครงาน	 ให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง	 เป็นการเพิ่มโอกาสให ้
ผู้สมัครงานได้เลือกต�าแหน่งงานที่ตรงกับความรู้	ความสามารถและความถนัดของตนเอง	และเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานฝีมือของโรงงานในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแรงงานใน 
ท้องถิ่น	นอกจากนี้	ยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งของผู้สมัครงานและโรงงานผู้ประกอบการด้วย	

	 ในปี	2561	บรษัิทฯตัง้เป้าหมายให้เกดิการจ้างงานในมหกรรมนดัพบแรงงานเพิม่ข้ึนกว่าปี	2560	จงึได้ประชาสมัพนัธ์
ผ่านหลายหน่วยงานและเชิญชวนลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งให้มาร่วมกิจกรรม	 ซ่ึงในปีนี้มีต�าแหน่งงานว่าง
รวม	11,132	 ต�าแหน่ง	 มีบริษัทเปิดรับสมัครงานท้ังสิ้น	261	 โรงงาน	 มีผู้สมัครงานมาร่วมมหกรรมนัดพบแรงงาน 
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รวมทั้งสิ้น	16,000	คน	ในวันงานมีการรับเข้าท�างานเป็นผลส�าเร็จทั้งสิ้น	2,177	ต�าแหน่ง	ประมาณมูลค่าการจ้างงานที่
เกิดขึ้นอยู่ที่	100	ล้านบาท

สถิติมหกรรมนัดพบแรงงาน

อมตะ ซิตี้ ชลบุรี 2557 2558 2559 2560 2561

จ�านวนผู้สมัครงาน	(คน) 3,894 3,022 8,511 7,500 12,000

จ�านวนบริษัทที่เข้าร่วม	(โรงงาน) 180 123 192 134 141

จ�านวนต�าแหน่งงานว่าง	(ต�าแหน่ง) 6,640 5,741 8,591 5,134 6,132

มูลค่าการจ้างงาน	(ล้านบาท) 60 52 73 56 60

ผลพิจารณาบรรจุงาน	ณ	วันงาน	(คน) 1,259 1,128 1,013 390 1,120

อมตะ ซิตี้ ระยอง 2557 2558 2559 2560 2561

จ�านวนผู้สมัครงาน	(คน) - - 4,000 4,000 4,000

จ�านวนบริษัทที่เข้าร่วม	(โรงงาน) - - 75 110 120

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

มูลค่าการจ้างงาน	(ล้านบาท) - - 48 35 40

ผลพิจารณาบรรจุงาน	(คน) - - 1,002 453 1,057
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• การจ้างงานนักพัฒนาจากเรือนจ�าชลบุรีและสมุทรปราการ

	 บริษัทฯมองเห็นถึงกลุ ่มผู ้ด้อยโอกาสทางอาชีพในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี	 เช่น	 นักโทษในเรือนจ�า	 จึงได้ร่วมกับ 
กรมราชทัณฑ์ในการสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับ	“นักพัฒนา”	หรือนักโทษชั้นดีที่ใกล้ที่จะพ้นโทษ	ด้วยการจ้าง
นักพัฒนาจากเรือนจ�าจากจังหวัดชลบุรี	และสมุทรปราการเข้ามาท�างานดูแลพื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	
ซิตี	้ชลบุร	ีเช่น	การดแูลรกัษาต้นไม้และสนามหญ้า	การตดัแต่งต้นไม้	การฉีดยาก�าจดัแมลงและโรคพชื	และการปลกูซ่อม
ต้นไม้	 เป็นต้น	 ต้ังแต่ปี	2548	 จนถึงปัจจุบัน	 บริษัทฯได้ฝึกสอนการท�างานแก่นักพัฒนาโดยใช้หลักการ	OJT	 หรือ	 
On	the	Job	Training	และจ่ายค่าจ้างในอัตราค่าจ้างแรงงานทั่วไปแก่นักพัฒนาด้วย	

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้จ้างนักพัฒนาจ�านวน	32	คน	มีมูลค่าการจ้างงาน	2,995,800	บาท

มูลค่าการจ้างนักพัฒนาจากเรือนจ�ากลางชลบุรีและเรือนจ�ากลางสมุทรปราการ
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• โครงการ Farm to Factory

	 จากผลการส�ารวจชุมชนท้องถิ่นพบว่า	 ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปจ�านวนมากท่ีต้องการ 
การสนับสนุน	 บริษัทฯเห็นว่าโรงงานจ�านวนมากในนิคมอุตสาหกรรมและพนักงานท่ีท�างานในโรงงานเป็นตลาดใหญ่ท่ีมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจ�านวนมาก	 ดังนั้น	 บริษัทฯจึงได้จัดโครงการ	 “Farm	to	Factory”	 ข้ึน	 โดยมี 
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมมีการซื้อขายระหว่างโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่งกับชุมชนท้องถิ่น	เป็นการ
สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสขายสินค้าได้ในระยะยาวโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป	
สามารถสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน	และผู้ซื้อได้รับสินค้าที่สดใหม่และมีคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง	

	 ปี	2561	 บริษัทฯเริ่มต้นท�าโครงการ	Farm	to	Factory	 ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยใช ้
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 เป็นพื้นท่ีน�าร่อง	 บริษัทฯเป็นตัวกลางระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมในการซ้ือขายผลติภณัฑ์ทางการเกษตร	โดยบรษัิทฯและการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เข้าไปช่วย
ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อด้วย	ปัจจุบันมีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	 ชลบุรี
เข้าร่วมโครงการ	“Farm	to	Factory”	จ�านวน	16	โรงงาน	และชุมชนท้องถิ่นจ�านวน	10	ชุมชน	จากจังหวัดฉะเชิงเทรา
และชลบุรเีข้าไปจ�าหน่ายสนิค้าให้กบัโรงงานเฉลีย่อยู่ท่ี	10	คร้ัง/เดอืน	และมีเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้าในระยะเวลา	
1	ปี	ตั้งแต่วันที่	24	พฤศจิกายน	2560	-	20	พฤศจิกายน	2561	จ�านวนรวม	6,847,330	บาท
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รายได้ของชุมชนจากโครงการ Farm to Factory
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รายไดตอเดือน
(ลานบาท)

• โครงการขยะสร้างสรรค์ น�าคุณค่าสู่ชุมชน

	 บริษัทฯร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	 ระยอง	ที่
เป็นสมาชิกชมรมอมตะจติอาสา	(CSR	Volunteer	Club)	ในการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิน่น�าวสัดไุม่ใช้แล้วจากอตุสาหกรรม	
(Industrial	Waste)	 มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	 หรือ	 “โครงการขยะสร้างสรรค์	 น�าคุณค่าสู่ชุมชน”	 โดยเร่ิมต้นท่ี 
ไม้พาเลทและไม้รองวัสดุ	 ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก	 บริษัท	 โดวะ	 เมทัลส์	 แอนด์	 ไมนิ่ง	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 และ	 
บริษัท	ไดกิ้น	คอมเพรสเซอร์	อินดัสทรีส์	จ�ากัด	จากการส�ารวจพบว่า	วัสดุไม่ใช้แล้วประเภทไม้พาเลทและไม้รองวัสดุใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	มีปริมาณเฉลี่ย	14,000	ตันต่อปี	โดยปกติโรงงานสามารถขายไม้เหล่านี้เป็นรายได้
ของโรงงานได้	

	 บริษัทฯได้ด�าเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี	2558	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนคลองพลู	 และชุมชนบ้าน 
หนองระก�า	ต�าบลพนานิคม	ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการนี้เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตงานไม้	ซึ่งต่อมาได้
จัดตั้งเป็นกลุ่ม	“คลองพลู	ดูดีวู้ด”	และได้รับการส่งเสริมจนสามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็น	“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสูงวัย
ใจรักษ์ไม้	ต�าบลพนานิคม”	
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	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แปรรูปไม้ท่ีโรงงานบริจาคเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เช่น	 ท่ีวางโทรศัพท์มือถือ	 ท่ีแขวนกุญแจ	 
กล่องใส่ดินสอ	กรอบรูป	และเก้าอี้ไม้	โดยสามารถเพิ่มมูลค่าไม้พาเลทและไม้รองวัสดุในโรงงานจากเดิมท่อนละ	7	บาท	
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงท่อนละ	250	-1,200	บาท	หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม	36-172	เท่า	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสูงวัย 
ใจรักษ์ไม้มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้พาเลทและไม้รองวัสดุตั้งแต่ปี	 2559-2561	 รวมท้ังสิ้น	 
158,900	บาท	โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ในปี	2560	และ	2561	ที่ร้อยละ	69	และร้อยละ	32	ตามล�าดับ	

	 ในปี	2562	บริษัทฯมีแผนจะช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากไม้พาเลท	โดยการจัดท�าสื่อออนไลน์	เช่น	Facebook,	
ไลน์,	อีเมล	และช่องทางออฟไลน์	เช่น	จดหมายประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม	นอกจากนี้	บริษัทฯเล็งเห็น
ถึงความส�าคัญของการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	จึงมีแผนที่จะจัดอบรมการจัดท�าบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	เพื่อ
เก็บข้อมูลรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากการจ�าหน่ายสินค้า	 ส่วนแผนการพัฒนาต่อยอดในระยะยาว	 บริษัทฯร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนคนสูงวัยใจรักษ์ไม้	 และชมรมอมตะจิตอาสา	 มีแผนในการจัดอบรมความรู้ด้านงานช่างไม้ให้กับเยาวชน	 และ
ประชาชนที่สนใจ	เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่ม	สร้างรายได้ให้กับช่างไม้ในอนาคต

รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนสูงวัยใจรักษ์ไม้ ต�าบลพนานิคม

ปี รายได้ (บาท) เปลี่ยนแปลง

2559 17,500 -

2560 56,900 +69%

2561 84,500 +32%

รวม 158,900
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3. การพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพ
• กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ

	 โครงการกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่มอมตะ	 และ	 ผู้ประกอบการภายใน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ได้ถูกจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม	 ในปี	2561	 นี้นับเป็นคร้ังท่ี	17	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี	ความมีน�้าใจนักกีฬา	เสริมสร้างพลานามัยที่ดี	และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด	 แก่ผู้บริหารและพนักงานท่ีท�างานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ	 ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	 และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอมตะและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง	
โดยท�าการแข่งขันเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น	

	 ในปี	2561	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาออกเป็น	8	ประเภท	มีทีมนักกีฬาจาก
โรงงานต่างๆ	เข้าแข่งขันทั้งสิ้น	414	ทีม	เพิ่มขึ้นร้อยละ	18	เมื่อเทียบปี	2560	และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	
แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาออกเป็น	5	ประเภท	มีทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งสิ้น	140	ทีม	ลดลงจากปี	2560	ร้อยละ	15

• AMATA City Charity Run

	 บริษัทฯร่วมกับผู ้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม	 ซิตี้	 ชลบุรี	 และชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีใกล้เคียง	 จัดงาน 
วิ่งมินิมาราธอนเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมการออกก�าลังกายโดยการเดินและวิ่งให้แก่ผู้ท่ีอยู่ใน 
นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณใกล้เคียง	เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง	สมบูรณ์	ด้วยการออกก�าลังกาย	และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์	นอกจากนียั้งสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบรษัิทฯผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ชลบุรี	
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ระยอง	 และชุมชนในพื้นที่ข้างเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งที่มาร่วมกิจกรรม	
ให้รับทราบถึงนโยบายด้านสุขภาพของบริษัทฯว่า	 บริษัทฯส่งเสริมและสนับสนุนการออกก�าลังกายให้เป็นไปอย่าง 
กว้างขวาง	สม�่าเสมอ	และต่อเนื่อง	

	 บรษัิทฯตัง้เป้าหมายการจดังานวิง่มินมิาราธอนในปี	2561	 ซ่ึงเป็นครัง้ท่ี	10	 ให้มผีูร่้วมงานท่ีเป็นพนกังานของบรษัิทฯ 
พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม	 และชุมชนท้องถิ่นเพิ่มข้ึนมากกว่าปี	2560	 บริษัทฯจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การจดังานใหม่	โดยใช้ช่ืองานว่า	“AMATA	City	Charity	Run”	ซ่ึงเป็นการจดังานเพือ่หารายได้หลงัหักค่าใช้จ่าย	สบทบทุน
เพ่ือการศึกษาให้กบั	โรงเรยีนกองทัพบกอุปถมัภ์อนบุาลค่ายนวมนิทราชิน	ีชลบุร	ีและโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว	ี 
ณ	ศรรีาชา	จงัหวดัชลบุร	ีและเปลีย่นเส้นทางว่ิงให้มีความท้าทายและน่าสนใจย่ิงข้ึน	เพือ่กระตุน้ให้มผีูม้าร่วมกจิกรรมมากข้ึน

	 การแข่งขันออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	วิ่งมินิมาราธอน	16	กม.	วิ่งมินิมาราธอน	10.5	กม.	และ	เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ	
5	กม.	การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	6,042	คน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	54	เมื่อเทียบกับปี	2560	ในจ�านวนนี้เป็น
พนักงานบริษัทฯและพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน	4,404	คน	คิดเป็นร้อยละ	73	ของผู้ร่วมงานทั้งหมด	
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โดยมีจ�านวนเพิม่ข้ึนจากปี	2560	ร้อยละ	71	และและการจดักจิกรรมวิง่ครัง้นีส้ามารถคดิเป็นระยะทางว่ิงรวมกนัได้ท้ังหมด	
47,166	กิโลเมตร	หรือคิดเป็นการเผาผลาญพลังงานรวม	2,924,292	กิโลแคลอรี่	

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรม AMATA Charity Run
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• การบริจาคโลหิต

	 บริษัทฯเล็งเห็นว่า	 บุคลากรในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่งและประชาชนในชุมชนโดยรอบมีจ�านวน 
รวมกันกว่า	500,000	 คน	 จึงจัดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นแหล่งโลหิตส�ารองของ
ประเทศอีกทางหนึ่ง	บริษัทฯจึงได้ด�าเนินการโครงการบริจาคโลหิต	ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์	ร่วมกับ	การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	และสภากาชาดไทยของจังหวัดชลบุรีและระยอง	เพื่อรณรงค์และเชิญชวนพนักงานบริษัทในเครืออมตะ	
และพนักงานของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะให้มาร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประจ�า	 เพื่อส�ารองใช้ใน
คลังเลือดของโรงพยาบาลและสภากาชาดไทย

	 กิจกรรมบริจาคโลหิตที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	จังหวัดชลบุรีนั้น	ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกไตรมาส	ตั้งแต่ 
ปี	2557	โดยบรษัิทฯได้จดัสรรพืน้ท่ีส่วนหนึง่ในการจดัตัง้ศนูย์บรจิาคโลหิตอมตะ	ซิตี	้ชลบุรีให้กบัทางภาคบรกิารโลหิตท่ี	3	
สภากาชาดไทย	 จ.ชลบุรี	 เพื่อใช้เป็นสถานท่ีให้บริการส�าหรับผู้ท่ีสนใจท่ัวไปในการบริจาคโลหิต	 โดยเปิดให้บริการใน 
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วันจันทร์	วันอังคาร	และ	วันพฤหัสบดี	ตั้งแต่เวลา	09.00-14.00	น.	ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	 ระยอง	นั้น	 
ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	โดยโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	ร่วมสนับสนุนสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม

	 ในปี	2561	 มีพนักงานของบริษัท	 และพนักงานของโรงงานต่างๆ	 จากทั้งสองนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมในกิจกรรม
บริจาคโลหิตทั้งสิ้น	8,489	คน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	15.5	เมื่อเทียบกับปี	2560	ได้ยอดรวมปริมาณโลหิตที่ได้จากทั้งสองนิคม
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น	3,732,550	ซีซี	เพิ่มขึ้นร้อยละ	15.2	เมื่อเทียบกับปี	2560

	 นอกจากนี้กิจกรรมบริจาคโลหิตท่ีบริษัทฯจัดข้ึนนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับทางสภากาชาดไทยในการเข้าไปให้
บริการรับบริจาคโลหิตภายในพื้นที่โรงงานได้	424,450	บาทต่อปี	(ปกติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่	50	บาทต่อคน	ส�าหรับให้รถรับ
บริจาคโลหิตแบบเคลื่อนท่ีเข้าไปให้บริการรับบริจาคโลหิตในโรงงาน)	 และเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลักดันให้บุคลากรภายใน
นิคมอุตสาหกรรม	ชุมชนท้องถิ่น	และ	ประชาชนทั่วไป	เห็นความส�าคัญในการท�าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

สถิติปริมาณโลหิตและจ�านวนผู้บริจาคโลหิต

ปริิมาณโลหิต (ซีซี) อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

จำนวนผูบริจาคโลหิต (คน) อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ปริิมาณโลหิต (ซีซี) อมตะ ซิตี้ ระยอง

จำนวนผูบริจาคโลหิต (คน) อมตะ ซิตี้ ระยอง
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0

2,500,000

2,000,000
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จำนวนโลหิต 
(ซีซี)

จำนวนผูบริจาค
(คน)

2557 2558 2559 2560 2561
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4.การพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
	 การเติบโตของนคิมอุตสาหกรรมท�าให้ประชากรในพืน้ท่ีโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้	ท้ังประชากรตามทะเบียนบ้าน
ท่ีย้ายมาและประชากรแฝง	 ซ่ึงส่งผลต่อเนื่องไปถึงการเพิ่มขึ้นของของเสียท่ีเกิดจากชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมและ 
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน	ถึงแม้ว่าชุมชนจะอยู่นอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	แต่หากชุมชนมีการจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว	ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

• การพัฒนาชุมชนต้นแบบหนองไม้แดงด้านการจัดการน�้าและขยะมูลฝอย

	 บริษัทฯตระหนักดีว่าการจัดการน�้าและขยะมูลฝอยเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	จึงได้
ริเริ่มโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง	บริษัทฯ	หน่วยงานราชการ	และชุมชน	 ในการท�างานเชิงบูรณาการ
ร่วมกัน	และได้มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน�้าและขยะร่วมกัน	

	 บริษัทฯได้น�าประสบการณ์	 ความรู้	 ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการน�้าและขยะมูลฝอยมาใช้ในการสร้างสรรค์
สังคมต้นแบบท่ีมีการจัดการน�้าและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบถูกต้องตามวิชาการและกฎหมาย	 โดยเลือกพ้ืนท่ีของ
เทศบาลต�าบลหนองไม้แดงซ่ึงอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 ให้เป็นพื้นท่ีน�าร่องในโครงการพื้นท่ีชุมชน
ต้นแบบด้านการจดัการน�า้และขยะมูลฝอยท่ีย่ังยืน	พร้อมส�าหรบัการเป็นแหล่งเรยีนรูด้้านการจดัการน�า้และขยะให้กบัชุมชน
อื่นๆ	ต่อไปในอนาคต	

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้ด�าเนินการ	ดังนี้

• จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้าเสีย	การตรวจสอบการท�างานของระบบบ�าบัด	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	
2561	ให้กับเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุข	เทศบาลต�าบลหนองไม้แดง	จ�านวน	5	คน	โดยผลที่ได้รับจาก
การอบรมพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�างานของระบบบ�าบัดเพิ่มข้ึนจากเดิม	 
ร้อยละ	80	

• จดัอบรมเชิงปฏบัิตกิารเรือ่งการจดัการน�า้และขยะมูลฝอยในชุมชนตามหลกั	3R	ร่วมกบักองสาธารณสขุ	เทศบาล
ต�าบลหนองไม้แดง	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2561	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	100	คน	แบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้	 ได้แก่	 ประชาชนที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	7	หมู่บ้าน	 
ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า	 หอพัก	 ร้านค้า	 ร้านอาหาร	 มินิมาร์ท	 ตลาดนัด	 จ�านวน	30	 แห่ง	 โดยผลท่ีได้รับ 
จากการอบรมพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าในการการจัดการน�้าและขยะมูลฝอยได้ดีข้ึนจากเดิม 
ร้อยละ	80	หลังจากที่ท�าการอบรมเชิงปฏิบัติการเสร็จสิ้นลง	บริษัทฯกับเทศบาลต�าบลหนองไม้แดงจะด�าเนินการ
พฒันาหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกพืน้ท่ีน�าร่องเพือ่ด�าเนนิการพฒันาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจดัการขยะภายใน
เทศบาลต�าบลหนองไม้แดงต่อไป

• ส�ารวจการท�างานของระบบบ�าบัดของแหล่งก�าเนิดน�้าเสียชุมชน	 พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน�้าเสียที่ผ่านระบบบ�าบัด
ดังกล่าวของกลุม่เป้าหมาย	ซ่ึงประกอบด้วย	ร้านอาหาร	ตลาด	อาคารสงู	หมูบ้่าน	จ�านวน	8	แห่ง	ร่วมกบัเทศบาล
ต�าบลหนองไม้แดง	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2561	เพื่อให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงให้ระบบบ�าบัดสามารถท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ภายหลังการส�ารวจ	 ทางบริษัทฯได้สรุปข้อมูลให้เทศบาลต�าบลหนองไม้แดง	 
เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป

• ปรับปรุงคุณภาพน�้าและปรับภูมิทัศน์หลังโรงผลิตน�้าประปา	โดยความร่วมมือของบริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด	
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มอมตะท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรม	 ร่วมกับคู่ค้าของ
บริษัท	ในการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบต่างๆ	เพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้าในคลองต�าหรุ	ซึ่งไหลผ่านหลังโรงผลิต
น�้าประปา	 ก่อนไหลออกจากนิคมอุตสาหกรรมและไหลลงสู่ทะเลต่อไป	 รวมถึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี 
การเติมอากาศที่บริษัทฯใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วย
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• การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย-โรงเรียนวัดบ้านเก่า Eco-School

	 นอกจากบรษัิทฯจะให้บรกิารฝึกอบรมในหลกัสตูรดบัเพลงิขัน้ต้นและหลกัสตูรอพยพหนไีฟให้กบัหน่วยงานต่างๆ	แล้ว	
ด้วยความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรของบริษัท	บริษัทจึงได้ร่วมมือกับบริษัท	สยามเด็นโซ่	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	
และบริษัท	สยาม	เคียวซัน	เด็นโซ่	จ�ากัด	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	โดยส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	
ซิตี้	 ชลบุรี	 และโรงเรียนวัดบ้านเก่า	 จังหวัดชลบุรี	 ในการช่วยยกระดับโรงเรียนวัดบ้านเก่าให้เป็น	 “โรงเรียนต้นแบบ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”	 และผลส�าเร็จจากการด�าเนินโครงการท�าให้โรงเรียนวัดบ้านเก่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	ปี2560	จากกองความปลอดภัย	กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	และ
บุคลากรและนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงข้ันต้นและรู้จักการอพยพหนีไฟ	 สามารถน�าไปใช้ได้กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน	และน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

	 นอกเหนือจากกิจกรรมสร้างสถานศึกษาปลอดภัยให้กับโรงเรียนวัดบ้านเก่าแล้ว	ในปี	2560	บริษัทและเครือข่ายการ
ท�างานยังได้น�าหลักการ	Eco-School	 มาใช้เพื่อยกระดับโรงเรียนวัดบ้านเก่า	 ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร 
สิง่แวดล้อมศกึษาเกีย่วกบัการจดัการขยะ	การจัดการทรพัยากรน�า้	การจดัการพลงังานในโรงเรยีน	และการพฒันาผลติภณัฑ์
แปรรูปจากว่านหางจระเข้	 เช่น	 สบู่เหลวโลช่ัน	 และโฟมล้างมือ	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นสินค้าชุมชนส�าหรับขายคืนให้กับ 
ทางบรษัิท	สยามเดน็โซ่	แมนแูฟคเจอริง่	จ�ากดั	และบรษัิท	สยาม	เคยีวซัน	เดน็โซ่	จ�ากดั	โดยโรงเรียนวดับ้านเก่าสามารถ
ด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดเอาไว้	

	 ในปี	2561	บรษัิทฯ	โรงเรยีนวดับ้านเก่า	บรษัิทสยามเดน็โซ่	แมนแูฟคเจอริง่	จ�ากดั	และบรษัิทสยาม	เคยีวซัน	เดน็โซ่	
จ�ากดั	ได้เข้ารบัการอบรมเพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์วสิาหกจิชุมชนของโรงเรียนวดับ้านเก่าให้มีความเช่ือมโยงกบัฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมตามแนวทาง	CSV	(Creating	Share	Value)	 ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ท�าให้เกิดการ
เปลีย่นรปูแบบบรรจภุณัฑ์ของวสิาหกิจชุมชนของโรงเรยีนวดับ้านเก่าให้ทันสมัยมากข้ึน	ความส�าเรจ็ในการพัฒนาโรงเรยีน
ต้นแบบสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั-โรงเรยีนวดับ้านเก่า	Eco-School	นี	้เกดิขึน้จากความร่วมมือระหว่างบริษัทฯและ
กลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษัิทฯท่ีมเีป้าหมายร่วมกนัในการสร้างสรรค์สงัคมท่ีมีคณุภาพ	และบรษัิทฯมแีผนงานท่ีจะด�าเนนิ
การขยายผลของโครงการร่วมกันต่อไปในปี	2562
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5. การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา
	 บริษัทฯให้ความส�าคัญในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ
แรงงานที่มีทักษะเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต	 บริษัทฯจึงได้พัฒนาและด�าเนินโครงการด้าน
การศึกษาต่างๆ	เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของบคุลากรและขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมไทย	โดย
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง	

• การศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education)

	 แนวคิดการศึกษาอัจฉริยะของบริษัทฯคือการพัฒนาการศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในเมืองอัจฉริยะอมตะ	 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรองรับตลาดงานใน	10	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยการจัดตั้ง 
สถานศกึษาท้ังสายอาชีพ	และสายสามัญตัง้แต่ในระดบัอนบุาลจนถงึระดบัมหาวทิยาลยั	ใช้หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน
ระดับสากลจากนานาชาติ

	 ในปี	2559	 บริษัทฯได้ร่วมลงทุนกับบริษัท	Kinderworld	Education	Group	 จากสิงคโปร์จัดตั้งบริษัท	AMATA	
Kinderworld	Education	Group	และเปิดโรงเรียนอนุบาลสิรศาสตร์ศึกษา	(SISA)	 เพื่อยกระดับโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ใน
นิคมสู่ระดับ	International	 โดยในขั้นแรกได้เริ่มปรับใช้หลักสูตร	 และต�าราเรียนจากสิงคโปร์กับวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์	
ภาษาอังกฤษ	และวิทยาศาสตร์	เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการพัฒนาโรงเรียน	คือ	การช่วยสนับสนุนบุตรหลานของ
บุคลากรท่ีท�างานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ทางบริษัทร่วมทุนจึงมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายของบุตรหลานบุคลากร 
โดยการคงค่าใช้จ่ายให้เท่ากับการศึกษาในหลักสูตรไทยแต่มีการปรับใช้หลักสูตร	International	ในบางรายวิชาที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายดังกล่าว
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101 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561
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	 ในปี	2560	บรษัิทฯได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	กบัมหาวทิยาลยัแห่งชาตไิต้หวนั	(National	Taiwan	University)	
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์	 และจัดตั้งวิทยาเขตในรูปแบบ	
satellite	campus	รองรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	EEC	และภูมิภาค	ASEAN	ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติใบอนุญาต
จัดตั้งสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย

	 บริษัทฯได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 และส�านักงาน 
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทัิล	(DEPA)	ในการศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมแก่บุคลากรในโรงงาน	โดยท�าการ
ส�ารวจความต้องการจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ถึงความต้องการของหลักสูตร	เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้
ตรงความต้องการของตลาด	และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรในโรงงาน	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯได้ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้ง	 “Handicap	Service	Center”	 ท่ีจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์พัฒนาส�าหรับคนพิการและคนสูงอายุในนิคม
อุตสาหกรรมของอมตะ	เพือ่เปิดโอกาสให้บุคคลกลุม่นี้ได้มีการพฒันาทักษะ	มโีอกาสในสงัคมอันน�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

	 ในปี	2561	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง	มหาวิทยาลัยอมตะ	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้น
ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ท่ี	29/2560	 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน	 ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่อยู่ในอันดับที่	76	จากสถานศึกษา	100	แห่งที่ดีที่สุดของโลก	(QS	World	University	ranking	2018)	
จัดท�าหลักสูตรการศกึษาและอบรมเรือ่งการผลติอัจฉรยิะ	(Smart	Manufacturing)	 โดยมีเป้าหมายท่ีจะยกระดบัมาตรฐาน
การผลติ	 รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทย	 สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก	(EEC)	โดยในระยะแรกจะเริม่จดัการศกึษาในระดบัปรญิญาโท	และการ
อบรมระยะสัน้ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

	 มหาวิทยาลัยอมตะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(DEPA)	 เพื่อร่วมมือด�าเนิน
โครงการ	SMART	University	พฒันาหลกัสตูรท่ีเกีย่วกบัดจิทัิลและพฒันาพืน้ท่ีท่ีตอบโจทย์การศกึษาแห่งโลกอนาคต	โดย
จะด�าเนินการจัดตั้ง	SMART	Showcase	 ในพื้นที่อมตะ	ซิตี้	 ชลบุรี	 เพื่อเป็นต้นแบบของพื้นที่ส�าหรับการจัดการศึกษา	
และให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ	 โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็น
จ�านวน	1,500	คนต่อปี	ท้ังนี	้ทางบรษัิทฯก�าลงัเตรยีมข้อมูลและพฒันาหลกัสตูรอาชีวะร่วมกบัสถาบันต่างชาตซ่ึิงจะด�าเนนิ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งเพิ่มเติมต่อไปในปี	2562

102 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



• โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

	 บริษัทฯได้ร่วมกับ	ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	และ	ชมรม	CSR	อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	จัดท�าโครงการ	
“พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน”	ซึ่งเป็นโครงการที่สานต่อจากโครงการ	60	ห้องสมุด	ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี	ที่ได้ท�ามาตั้งแต่ปี	2559	จนถึงปัจจุบัน	โดยบริษัทฯมีเป้าหมายปรับปรุงห้องสมุด	2	โรงเรียนต่อปี	โดยเน้น
ที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี	5-7	กิโลเมตร	รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน	
ดังนี้

1.	โรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน	

2.	โรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาระบบห้องสมุดส�าหรับการจัดเก็บ	การค้นคืนหนังสือ

3.	โรงเรียนท่ีมีความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรในห้องสมุด	 เพื่อให้เหมาะสมและดึงดูดใจความสนใจผู้ใช้ห้อง
สมุดมากขึ้น	

	 ในปี	2561	บริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาห้องสมุดไปจ�านวน	1	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส	ต.บางนาง	
อ.พานทอง	จ.ชลบุรี
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รายงานความยั่งยืน 2561
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• ทุนการศึกษาอมตะ

	 ทุนการศึกษาอมตะ	 เป็นโครงการท่ีบริษัทฯจัดข้ึนส�าหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจนจากโรงเรียนท่ีตั้งอยู่โดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 และ	 อมตะ	 ซิตี้	 ระยอง	 โดยโรงเรียนจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนให้มารับทุนในกิจกรรม 
วันเด็กของอมตะทุกปี	ซึ่งทุนการศึกษานี้ได้รับสนับสนุนจากบริษัทฯและโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งของ
อมตะ	ปี	2561	บริษัทฯได้แจกทุนการศึกษา	จ�านวนทั้งหมด	305	ทุน	รวมเป็นเงิน	152,590	บาท

สถิติการมอบทุนการศึกษาอมตะ
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• การถ่ายทอดความรู้ผ่านหนังสือ

	 มูลนิธิอมตะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2539	โดย	นายวิกรม	กรมดิษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	
จ�ากัด	(มหาชน)	ภายใต้แนวคิดเพื่อการตอบแทนสังคม	ในด้านการสนับสนุนและสร้างสรรค์การศึกษาให้กับเยาวชนของ
ชาติ	การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม	และการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม	มูลนิธิอมตะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจาก
ทุนทรัพย์ส่วนตัวของนายวิกรม	กรมดิษฐ์	

	 ในบทบาทของประธานมูลนิธิอมตะ	นายวิกรม	กรมดิษฐ์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวและการท�างาน	ตลอด
จนแนวความคิดและแนวทางการด�ารงชีวิต	 ผ่านทางการเขียนหนังสือ	 การจัดรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์	 เพื่อให้
เป็นประโยชน์แก่สงัคม	และสร้างพืน้ฐานทางความรูแ้ละความคดิท่ีดีให้แก่เยาวชนในชาต	ิรวมถงึผู้ด้อยโอกาสในสงัคมให้
มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	กว่า	16	ปีที่ผ่านมาในบทบาทของนักเขียนจนถึงปัจจุบัน	นายวิกรม	กรมดิษฐ์
มีผลงานหนังสือ	22	เล่มและได้แปลไปเป็นภาษาต่างประเทศ	8	ภาษา	และจ�าหน่ายไปแล้วกว่า	8	ล้านเล่ม

104 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



	 ในปี	2561	มูลนิธิอมตะได้ส่งมอบหนังสือให้กับชุมชนท้องถิ่น	สถาบันการศึกษาและโรงเรียน	อาทิ	โรงเรียนรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	และโรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	องค์กร
ต่างๆ	และในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	351,587	เล่ม	คิดเป็นมูลค่าของหนังสือ
ทั้งหมด	7,250,750	บาท	ดังนี้

6. การสร้างความผูกพันกับชุมชน 
	 จากกระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน	(Materiality)	 บริษัทฯพบว่า	 ความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน	 เป็น
ประเด็นส�าคัญท่ีชุมชนโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งให้ความส�าคญัสงู	บรษัิทฯจงึมุ่งเน้นเรือ่งการมีส่วนร่วมของชมุชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในกิจกรรมต่างๆ	และรับฟังปัญหา	ความคาดหวัง	และข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อการปรับปรุงที่ดี
ข้ึนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 ตลอดจนให้ข้อเท็จจริงและแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อท�าให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ส�าคัญของบริษัทฯได้แก่	 ชุมชนและหน่วยงานราชการท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลบริษัทฯ	 เกิดความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ	เป็นการสร้างความเชื่อมั่น	ความไว้วางใจ	และความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างกันและกัน	

	 กระบวนการท่ีบรษัิทฯน�ามาใช้ในการสร้างความผกูพนักบัชมุชน	คอื	การจดัตัง้คณะกรรมการไตรภาค	ีหรอืคณะกรรมการ
ที่มีโครงสร้างของกรรมการมาจากตัวแทนของ	ชุมชน	หน่วยงานราชการ	และบริษัทฯ	ได้แก่	คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดย
รอบนิคมอุตสาหกรรม,	Eco-Green	Network	และสภาบริหารจัดการลุ่มน�้าคลองหลวง	เป็นต้น	โดยแต่ละคณะกรรมการจะมี
บทบาทหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบนิคมอตุสาหกรรมทัง้สองแห่งของบรษิทัฯ	และการเสนอแนะประเดน็
ที่เป็นกังวลของชุมชน	หรือข้อร้องเรียนที่มีต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ
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รายงานความยั่งยืน 2561
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คณะกรรมการ วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงานในปี 2561

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคม

อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี	ประกอบ

ด้วยกรรมการผู้แทนภาคประชาชน	

กรรมการผู้แทนภาคราชการ	และ

กรรมการผู้แทนภาคโครงการ	 

จ�านวน	97	คน	

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคม

อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง	ประกอบ

ด้วยกรรมการผู้แทนภาคประชาชน	

กรรมการผู้แทนภาคราชการ	และ

กรรมการผู้แทนภาคโครงการ	 

จ�านวน	29	คน

• เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของ 

บริษัทฯมีความเชื่อมั่นในการด�าเนิน

งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ 

บริษัทฯจากการเปิดเผยผลการ

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

• เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้มี

ส่วนได้เสียของบริษัทฯโดยเฉพาะ

ชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น	

ถึงปัญหาและ	ผลกระทบจากกิจกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อม	ข้อเสนอแนะและ

แนวทางการแก้ไข	รวมถึงการพัฒนา

ชุมชน

• ในปี	2561	คณะกรรมการพัฒนา

ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของ

ทั้งสองนิคมอุตสาหกรรมได้มีการ

ประชุม	1	ครั้ง

• คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่งมี

ความพอใจในผลด�าเนินงานด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท	และมี

ความเชื่อมั่นในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯว่าเป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

• คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	

มีความสนใจในเรื่องการควบคุม 

การจัดการน�้าเสียของโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม	ซึ่งบริษัทฯรับไป

พิจารณาด�าเนินการต่อไป

Eco-Green Network

คณะท�างานโครงการพัฒนาและเชื่อมโยง

เครือข่ายการด�าเนินงานด้าน	

CSR+ECO+	Environment	&	Safety	

+CG	หรือ	Eco-Green	Network	ในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	และอมตะ	

ซิตี้	ระยอง	คณะท�างานประกอบด้วย

ตัวแทนจาก	บริษัทฯ	ผู้ประกอบการใน

นิคม	ชุมชนท้องถิ่น	หน่วยงานราชการ

ท้องถิ่น	โรงพยาบาล	และโรงเรียน

• เพื่อยกระดับและพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมของอมตะสู่การเป็น

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	โดยการ

สร้างสมดุลใน	5	มิติ	ได้แก่	มิติ

กายภาพ	มิติเศรษฐกิจ	มิติ 

สิ่งแวดล้อม	มิติสังคม	และมิติ 

การบริหารจัดการ

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม	โดยเฉพาะ 

ผู้ประกอบการในนิคม	ชุมชน	และ

หน่วยงานราชการท้องถิ่น	มีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรม

อมตะมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ	

• เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ผลการด�าเนินงานเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ต่อสาธารณชน	

• ในปี	2561	คณะท�างาน	Eco-Green	

Network	ของนิคมอุตสาหกรรม

อมตะ	ซิตี	้ชลบุร	ีจดัการประชุม	1	

ครัง้	และคณะท�างาน	Eco-Green	

Network	ของนิคมอุตสาหกรรม

อมตะ	ซิตี	้ระยอง	จดัการประชุม	1	

ครัง้

• คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา 

แผนงานและโครงการที่จะด�าเนินงาน

เพื่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่

การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	

ประจ�าปี	2561

• คณะท�างาน	Eco-Green	Network	

ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	

ชลบุรี	ให้ความสนใจเป็นพิเศษใน

เรื่องการจัดการขยะของชุมชนและ

โรงงาน	และความปลอดภัยบนถนน

• คณะท�างาน	Eco-Green	Network	

ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	

ระยอง	มีความสนใจเรื่องการจัดตั้ง

กลุม่วสิาหกจิชุมชนให้กบักลุม่แม่บ้าน

ในพื้นที่ชุมชน	เพื่อพัฒนาสินค้า

ชุมชนให้ได้มาตรฐานและขายให้กับ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

106 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



คณะกรรมการ วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงานในปี 2561

สภาบริหารจัดการลุ่มน�้าคลองหลวง • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน	

ภาครัฐ	และ	ประชาชน	ให้ร่วมมือ

กันพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู	การสงวนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดในลุ่มน�้าคลองหลวง	

• เพื่อบริหารจัดการการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้าให้มี

ประสิทธิภาพ

• ในปี	2561	มีการประชุมจ�านวน	4	

ครั้ง	มีการสรรหาคณะกรรมการสภา

ในระดบัต่างๆ	ท้ังในระดบัต�าบล	9	คน,	

ระดับอ�าเภอ	10	คน	และ	ระดับลุ่มน�้า	

19	คน	และสรรหาตัวแทนจากทั้ง

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	

ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดเอาไว้

• มีการวางแผนการท�างานร่วมกันใน

การรับมือจากภัยพิบัติเพื่อช่วยลด

ผลกระทบในพื้นที่ชุมชน

	 จากผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการทุกชุดในปี	2561	 ไม่พบข้อร้องเรียนท่ีมีนัยส�าคัญจากชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมทั้งสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯได้ด�าเนินการศึกษารายละเอียด
ของข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชุมชนต่อไป
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107 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561
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การส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน

	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ
จ�านวน	33	แห่งเป็นประจ�าทุกปี	และได้ร่วมกับบริษัทฯด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ทั้งสองแห่งในปี	2561	นคิมอตุสาหกรรมอมตะ	ซติี	้ชลบุรีได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย	ที่คะแนน	99.6%	ซึ่งดีขึ้นจากปี	
2560	ที่คะแนน	99.2%	และ	นิคมอุตสาหกรรอมตะ	ซิตี้	ระยอง	ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่คะแนน	97.2%	ซึ่งเท่ากับ
ปี	2560	แสดงให้เห็นว่า	ชุมชนท้องถิ่นมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในบริษัทฯมากขึ้น

คะแนนความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

99.2%

97.2%

99.6%

97.2%

ปี 2560

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง

ปี 2561

108 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION



 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• ไม่มีพนักงานของบริษัทฯและผู้รับเหมาเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต 

	 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเป็นเรือ่งท่ีบรษัิทฯและผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเกีย่วข้องให้ความส�าคญัมาโดยตลอด	เนือ่งจาก
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯมีขนาดใหญ่	มีคนเข้ามาท�างานและสัญจรไปมาภายในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	180,000	คน
ต่อวัน	นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวนมาก	จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินในรูป
แบบต่างๆ	ข้ึนได้	เช่น	อุบัตเิหตทุางจราจร	อัคคภียั	สารเคมรีัว่ไหลภายในโรงงาน	เป็นต้น	สร้างผลกระทบแก่ผูมี้ส่วนได้เสยี	
เช่น	 พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ	 ลูกค้า	 และชุมชนท่ีอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งของบริษัทฯได	้ 
ดังนั้นบริษัทฯจึงมุ่งม่ันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยท้ังในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม	 โดยให้
ความส�าคญักบัการปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	การเตรยีมความพร้อมท้ังในด้านอุปกรณ์และก�าลงัคนท่ีสามารถตอบโต้
กับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ	ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน	ลูกค้า	ผู้รับเหมา	
รวมถึงชุมชนโดยรอบ	ให้มีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	มีความรู้ความเข้าใจ	เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
ร่วมกัน	และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม	(Disclosure	103-1)

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure	103-2,	103-3)
	 บรษัิทฯมีนโยบายและแนวปฏบัิตมิาตรฐานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยก�าหนดให้พนกังาน	ลกูค้า	และผูร้บัเหมา	
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ข้อก�าหนด	 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม 
อย่างเคร่งครดั	รวมถงึมาตรฐานสากลท่ีได้น�ามาใช้ร่วมในการดแูลพืน้ท่ี	เช่น	ISO	14001:2015	เป็นต้น	โดยมกีารตรวจประเมิน
และวิเคราะห์ประสิทธิผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจ�า	

	 บริษัทฯได้น�าหลักการ	Zero	Accident	มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ท�างานที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานและผู ้รับเหมาของบริษัท	 และน�ามาประยุกต์ ใช้ในโครงการ	Safety	Road	 ส�าหรับพนักงานโรงงานใน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	ซึ่งเป็นพื้นที่น�าร่องในโครงการ	นอกจากนี้	บริษัทฯได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
ในการวางแผนบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ต่อไป	

1. ความปลอดภัยของพนักงานและอาชีวอนามัย	(Disclosure	403-1)
	 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการท�างาน	 เพราะตระหนักดีว่าผู้ท่ีมาปฏิบัติงานในพื้นท่ีด�าเนินงานของ 
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง	 เช่น	 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	2541	 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554	เป็นต้น	และการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับผ่านนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจ�านวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ให้เป็นศูนย์	(Zero	Accident)
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	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 บริษัทฯได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานให้
แก่พนักงานของบริษัท	ได้แก่	การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม	การดับเพลิงเบื้องต้น	การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	และหลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เป็นต้น	นอกจากนี	้บรษัิทฯได้ส�ารวจพืน้ท่ีในอาคาร
ส�านักงานในจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการท�างานและอัคคีภัย	และด�าเนินการปรับปรุงโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม	หรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	 เช่น	 เครื่องดับเพลิงชนิดปราศจาก	CFC,	 ไฟฉายส�ารองติดอยู่บริเวณทางออก
ฉุกเฉิน,	ป้ายเตือน	(Safety	Sign)	เป็นต้น	

	 ในปี	2561	ไม่มีพนักงานของบริษัทฯได้รับบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต

2.ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
	 บรษัิทฯให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัของลกูค้าผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมอมตะท้ังด้านการดแูลความปลอดภยั
ในพื้นท่ีส่วนกลาง	 และการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากบริษัทฯได้จัดตั้งสถานีดับเพลิง
ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค	 สิ่งอ�านวยความ
สะดวกและบริการ	ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พ.ศ.	2557	แล้ว	บริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	(Emergency	
Response	Center)	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	จ�านวน	2	แห่ง	และ	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	จ�านวน	
1	แห่ง	ด�าเนินการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย	โดย
ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรงของศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	ตลอด	24	ชั่วโมง

	 บรษัิทฯเลง็เห็นถงึความเสีย่งจากโรงงานภายในนคิมอุตสาหกรรมท่ีจะเกดิภาวะฉุกเฉนิต่างๆ	เช่น	เพลงิไหม้	และสารเคมี
รั่วไหลภายในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงอยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการของบริษัทฯ	 ดังนั้นบริษัทฯจึงได้
จดัตัง้โรงเรยีนสอนการดบัเพลงิส�าหรบัอุตสาหกรรมข้ึน	โดยให้บริการฝึกอบรมท้ังด้านทฤษฎแีละปฏบัิติในเรือ่งความปลอดภยั	
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท�างาน	 ตลอดจนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ	 ให้แก่โรงงาน 
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ที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	เพื่อให้ส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรม
ทั้งสองแห่งเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย	มีอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	และ
พนักงานที่ท�างานในสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานประกอบการได้

ในปี	2561	บริษัทฯเข้าระงับเหตุอัคคีภัยให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งไปทั้งสิ้น	30	ครั้ง	และบริษัทฯได้ด�าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ดังนี้	

• บริษัทฯจัดการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น	 ฝึกซ้อมดับเพลิง	 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมทั้งสองแห่งรวมทั้งหมด	472	รุ่น	มีพนักงานโรงงานที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น	จ�านวน	8,530	คน	ซึ่งน้อย
กว่าเป้าหมายของปี	2561	ที่ตั้งไว้	550	รุ่น

 

• บริษัทฯได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจ�าปี	2561	 เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง	 สร้างความ
ช�านาญในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท	 กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน	 และเกิดการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม	และสร้างสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกดิความ
ปลอดภยัได้ต่อไป	ผูร่้วมกจิกรรม	ได้แก่ผูบ้ริหาร	เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั	พนกังานตลอดจนหน่วยงานราชการ	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีเกีย่วข้อง	มตีวัแทนผูป้ระกอบการ	เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั	พนกังาน	เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	1,000	คน

 

	 บริษัทฯให้ความส�าคัญในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมาท้ังของบริษัทฯและของลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ด�าเนินงานของบริษัทฯ	 บริษัทฯจึงมีการแจ้งนโยบายด้านนโยบายด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของบริษัทฯ	 รวมถึงแนวปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของบริษัทฯท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าท�างานในพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมของอมตะท้ังสองแห่งในรปูแบบการประชุมช้ีแจงให้ผูร้บัเหมาท้ังของบรษัิทฯและของผูป้ระกอบการรบัทราบ	พร้อม
ท้ังก�าชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานอย่างเคร่งครัด	 ท้ังนี้	 ใน
การควบคมุการท�างานของผูร้บัเหมาของบรษัิทฯจะเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานท่ีเป็นเจ้าของโครงการ	และหากมี
การเกดิการบาดเจบ็รนุแรงในระดบัถงึขัน้หยดุงาน	ผูร้บัเหมาจะต้องแจ้งให้ทางบรษัิทฯรบัทราบด้วย	โดยในปี	2561	ไม่มพีนกังาน
ของผู้รับเหมาเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
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	 นอกจากนี	้บรษัิทฯให้ความส�าคัญกบัความปลอดภยัด้านการจราจรภายในนคิมอุตสาหกรรม	จงึได้จดัท�าโครงการ	“Safety 
Road”	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ของพนักงานในโรงงาน	โดยการปรับปรุงถนนในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นจุดเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่งเพิ่มเติมเพื่อให้
ครอบคลมุพ้ืนท่ีท้ังหมด	โดยคาดว่าจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายในสิน้ปี	2562	ซ่ึงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดจะน�ามาวเิคราะห์และ
วางแผนการจัดการจราจรในนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับถนนนอกนิคมอุตสาหกรรม	เพื่อระบายปริมาณรถ
ในช่ัวโมงเร่งด่วน	และเข้าถงึบรเิวณท่ีเกดิอุบัตเิหตไุด้อย่างรวดเรว็	ท้ังยังเป็นการรกัษาความปลอดภยัแก่ชีวติและทรพัย์สนิของ
ลูกค้า	และป้องกันการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมด้วย

3.ความปลอดภัยในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
	 เนื่องจากมีชุมชนและผู้อยู่อาศัยหนาแน่นโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ	ท�าให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั้ง
อัคคีภัยและการจราจร	 บริษัทฯจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีบริษัทฯมีร่วมมือกับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 พัฒนาโครงการต่างๆเพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในพื้นท่ี 
รอบนิคมอุตสาหกรรม

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้เข้าระงับเหตุอัคคีภัยให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมไปทั้งสิ้น	4	ครั้ง	และบริษัทฯร่วมกับ
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จดัตัง้คณะกรรมการจดัการจราจรของท้ังสองนคิม	ประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยราชการ
ท้ังส่วนกลางและส่วนท้องถิน่	และผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรม	เพือ่ร่วมกนัระดมความคดิเห็น	เสนอแนะแนวการจดัการ
จราจรและความปลอดภยับนท้องถนน	ซ่ึงบรษัิทฯได้ขยายขอบเขตของโครงการ	“Safety	Road”	ให้ครอบคลมุไปถงึพืน้ท่ีชุมชน
ท่ีเช่ือมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน	 โดยการจัดการรณรงค์สร้างจิตส�านึกเรื่องความ
ปลอดภัย	 การปรับปรุงถนนในจุดท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเช่ือมต่อ
กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง	 เพื่อลดปัญหาการจราจร	 ลดอุบัติเหตุ	 รวมถึงสร้างความม่ันใจและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมภายในพื้นที่เชื่อมต่อกับชุมชนด้วย
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การดูแลใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

จ�านวนโรงงานที่เข้าร่วม
โครงการการจัดการของ

เสียเพิ่มขึ้น 

25.3% 
เมื่อเทียบกับปี 2560

ลดขยะที่น�าไปก�าจัดด้วยวิธี
ฝังกลบลงเหลือ

0.64% 
จากขยะมูลฝอย

ทั้งหมด

ข้อร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ได้รับการแก้ ไขครบ

100%
100%

ของน้�าที่ผ่านการบ�าบัดทั้งหมด
น�ากลับมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัล
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ระดับ Eco-Excellence 
และ Eco-Champion



 การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ ไขครบ 100%

• บริษัทฯได้รบัรางวลัเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ระดับ Eco-Excellence ส�าหรบันิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี และ ระดับ Eco-Champion ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง

	 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นธุรกิจท่ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยตรงหากไม่มีการบริหาร
จัดการท่ีดี	 ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องจึงให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้และเป็นหนึ่งในประเด็นส�าคัญ 
ด้านความย่ังยืนซ่ึงมีผลอย่างย่ิงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 บริษัทฯจึงได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ 
อันเกิดจากกระบวนการท�างานของบริษัทฯตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 รวมไปถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่งท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ	
บรษัิทฯได้	ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมท่ีส�าคญั	ได้แก่	มลพษิอากาศ	และ	มลพษิทางน�า้	ดงันัน้	บรษัิทฯจงึมุง่เน้นการบรหิาร
จดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมท่ีดแีละมปีระสทิธภิาพ	โดยการปฏบัิตติามกฎหมายท่ีก�าหนดภายใต้กฎหมายสิง่แวดล้อม	
กฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในนคิมอตุสาหกรรม	มาตรการทีก่�าหนดเอาไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม	 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	 อย่างเคร่งครัด	 นอกจากนี้	 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ	(Smart	Environment)	ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	ที่ได้น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
เพือ่ให้ม่ันใจว่าสิง่แวดล้อมจะได้รบัการดแูลตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ	จะท�าให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมคีวามเช่ือมัน่ในการท�างานของ	
บริษัทฯมากขึ้น	(Disclosure	103-1)	

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

การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
	 หลังจากที่บริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจไปสู่การเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะ	และเริ่มต้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	เป็นแห่งแรก	บริษัทฯได้น�าแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะมาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 โดยตั้งเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก	
ได้แก่	 ลูกค้า	 ชุมชน	พนักงานของบริษัท	 และพนักงานในโรงงาน	 รวมถึงการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ	ดงันัน้แนวทางการจดัการสิง่แวดล้อมอัจฉรยิะของบรษัิทฯมุง่เน้นท่ีการเพิม่พืน้ท่ีสเีขียว	การ
บริหารจัดการลุ่มน�้า	การบริหารจัดการขยะเพื่อเป็นพลังงาน	และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	

	 จากแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของบริษัทฯนี้	 น�ามาสู่ความร่วมมือในการศึกษากรอบในการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	ให้เป็นเมืองอัจฉริยะในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ระหว่างบริษัทฯ	และ	Global	Green	Growth	
Institute	(GGGI)	ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วกว่า	10	ประเทศ	มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	
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SMART ACTIVATION



	 บริษัทฯได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	GGGI	ระยะเวลา	5	ปี	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2561	และได้เริ่ม
ด�าเนินการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 ตามแนวทางการจัดการสิ่ง
แวดล้อมอัจฉริยะของบริษัทฯ	โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industrial	Estates)	ชั้นน�า
ทั่วโลก	และน�าผลที่ได้มาวางแผนการพัฒนาในระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	โครงการแรกภายใต้ความร่วมมือได้แก่	การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ชลบุร	ีตามหลกัการโครงสร้างพืน้ฐานสเีขียว	(Green	Infrastructure)	
ซ่ึงเน้นการน�าพืน้ท่ีธรรมชาตหิรอืพืน้ท่ีกึง่ธรรมชาตมิาออกแบบและจดัการเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ด้านนเิวศบรกิาร	(ecosystem	
services)	 และการปกป้องระบบนิเวศ	 ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวได้หลายด้านพร้อมกัน	 
(Multi-function)	เช่น	การพฒันาพืน้ท่ีสเีขียวให้เป็นโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบัน�า้ในการบรหิารจดัการน�า้	พร้อมกบัเป็นพืน้ท่ี
สันทนาการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯต่อไป

การด�าเนินงานตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
	 บรษัิทฯได้ร่วมกบัการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก�ากบัดแูลนคิมอตุสาหกรรมของอมตะท้ังสองแห่งให้ด�าเนนิการ
ไปตามกรอบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องท้ังมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 และนโยบายของท้ังสอง 
หน่วยงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ในปี	2561	บริษัทฯได้ติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
เขตพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่สร้างความเช่ือม่ันในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมของนคิมอตุสาหกรรมต่อชุมชน
ข้างเคียง	และส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ดังนี้	

1. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMCC) 
(Disclosure	305-7)

	 ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	หรือ	EMCC	จัดตั้งขึ้นในปี	2556	และด�าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	
เพื่อติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านสถานีตรวจวัดคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง	 โดยมีท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 จ�านวน	4	 สถานี	 และท่ี 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	จ�านวน	2	สถานี	ข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีทั้งสองแห่งจะเชื่อมโยงด้วยระบบแสดง
ผลออนไลน์	ต่อเนื่อง	24	ชั่วโมง	ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย	5	ระบบ	ได้แก่

• ระบบฐานข้อมลูส่วนกลางของนคิมอุตสาหกรรม	เป็นศนูย์กลางรวบรวมข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมในระดบันคิมอตุสาหกรรม	
และโรงงาน	เช่น	ปริมาณการใช้น�้า	ปริมาณน�้าเสีย	คุณภาพน�้าเสีย	ปริมาณกากของเสีย	และคุณภาพอากาศ	เป็นต้น

• ระบบการเฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพน�า้ท้ิงหลงัผ่านการบ�าบัดจากระบบบ�าบัดน�า้เสยีส่วนกลางของนคิมอตุสาหกรรม 
เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงผลการตรวจวดัคณุภาพน�า้ท้ิงหลงัผ่านการบ�าบัด	ด้วยเคร่ือง	BOD	Online	จากระบบบ�าบัดน�า้เสยี
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมายังศูนย์	EMCC	โดยหากพบว่าคุณภาพน�้าทิ้งเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ฉบับที่	3	พ.ศ.2539	 เรื่อง	 ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้งจาก
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รายงานความยั่งยืน 2561
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แหล่งก�าเนดิประเภทโรงงานอตุสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรม	ทางศนูย์	EMCC	จะแจ้งเตอืนไปท่ีศนูย์ควบคมุน�า้เสยี
ส่วนกลาง	เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและท�าการแก้ไขโดยทันที

• ระบบการเฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป	เป็นระบบเฝ้าระวงัคณุภาพอากาศในบรรยากาศผ่าน
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง	(Air	Quality	Monitoring	Station	:	AQMS)	ของพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	จ�านวน	4	สถานี	คือ	วัดอู่ตะเภา	วัดมาบสามเกลียว	โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์	
และวัดอ้อมแก้ว	และพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	จ�านวน	2	สถานี	คือ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบลมาบยางพร	และวัดพนานิคม	ที่จะท�าการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ	ได้แก่	ฝุ่นละอองรวม	(TSP)	
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	10	 ไมครอน	(PM10)	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO

2
)	ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์	(NO

2
)	และ

ความเร็วลม/ทิศทางลม	เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแหล่งก�าเนิดของมลพิษอากาศต่อไป

• ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน	 เป็นระบบติดตามและควบคุมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมโดยการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน	 มายังศูนย์	EMCC	 หากพบว่า
โรงงานมีการปล่อยค่ามลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน	 ศูนย์	EMCC	 จะมีการแจ้งเตือนไปยังโรงงานท่ีมีการปล่อย 
มลพิษเกิน	ให้ท�าการตรวจสอบและรายงานสาเหตุ	เพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที	

• ระบบการเฝ้าระวงัด้านความปลอดภยัในพืน้ท่ีจากกล้องวงจรปิด (CCTV)	เพือ่ประมวลผลและใช้วางแผนงานด้านความ
ปลอดภัยและจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรม	

	 การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องของศูนย์	EMCC	จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ว่า	บริษัทฯ
สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะได้อย่างทันท่วงที

2. การเปิดเผยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report)

	 บริษัทฯจัดท�ารายงาน	EIA	Monitoring	Report	 เป็นประจ�าทุก	6	 เดือน	 จัดส่งให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	 และส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	 เพื่อเปิดเผยผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนั	การตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม	และการแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม	ตามมาตรการตดิตามในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA:	Environmental	Impact	Assessment)	 ของทั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	
ชลบุรี	 และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ระยอง	 และน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคม
อุตสาหกรรมทั้งสองนิคมรับทราบด้วย

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้น�าเสนอผลในรายงาน	EIA	Monitoring	Report	จ�านวน	4	ครั้ง	ไม่มีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการท�างานของบริษัทฯโดยตรง	 แต่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
สอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งท่ีเสนอให้บริษัทฯน�าไปพัฒนาโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งในปีถัดไป	ดังนี้
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• คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 เสนอให้ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเรือ่งการจดัการน�า้ในชุมชน	เพ่ือท่ีจะช่วยกนับรรเทาปัญหาน�า้เสยีท่ีเกดิจากชมุชนท่ีอาจจะส่งผลกบัคณุภาพ
ของน�้าผิวดินและน�้าใต้ดินในนิคมอุตสาหกรรมได้ในอนาคต

• คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ระยอง	 เสนอให้จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายส�าหรับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างชาติ	เพื่อลดโอกาส
ที่จะเกิดการระบายมลพิษออกจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ประกอบการ

การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

1. การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) 

	 บรษัิทฯได้ด�าเนนิการร่วมกบัการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพฒันาพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสอง
แห่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามนโยบายของรัฐบาล	 บริษัทฯได้น�ากรอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิง
นเิวศมาประยกุต์ในการด�าเนนิกจิการ	โดยกรอบการพฒันาพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมเชิงนเิวศของการนคิมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	ประกอบด้วย	5	มิติ	22	ด้าน	ได้แก่	มิติกายภาพ	มิติเศรษฐกิจ	มิติสิ่งแวดล้อม	มิติสังคม	และมิติการบริหาร
จดัการ	ซ่ึงเกีย่วข้องกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัของบรษัิทฯ	ได้แก่	ชุมชน	ผูป้ระกอบการ	พนกังานในบรษัิท	พนกังานในโรงงาน	
และหน่วยงานราชการท้องถิ่น	 ระดับในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบ่งออกเป็น	3	 ระดับ	 คือ	 ระดับ	Eco-
Champion	ระดับ	Eco-Excellence	และระดับ	Eco-World	class	บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งสอง
บริษัทไปสู่ระดับ	Eco-World	class	ให้ส�าเร็จในปี	2565	

	 ในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	 ชลบุรี	 และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	 ระยอง	 ไปสู่การเป็น
เมืองอตุสาหกรรมเชิงนเิวศนัน้	บรษัิทฯได้ด�าเนนิกจิกรรมและโครงการต่างๆจ�านวนมาก	เช่น	การจดัตัง้คณะกรรมการการ
จัดการระบบจราจร	และคณะกรรมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน	การจัดการ
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างครบวงจร	การพฒันาคณุภาพชีวติของชุมชนและโรงงาน	รวมไปถงึการพฒันาระบบการ
ใช้งานภายในองค์กรที่สามารถใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัยต่างๆ	

	 ปี	2561	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ระดับ	Eco-Excellence	
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	และ	ระดับ	Eco-Champion	ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	ทั้งนี้	
บริษัทยังมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาพื้นท่ีตามหลักการดังกล่าวเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์แบบ
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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2. การตรวจสอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

	 การตรวจสอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	หรือ	โครงการธงขาวดาวเขียว	เป็นโครงการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยท่ีต้องการพฒันาศกัยภาพของโรงงานในการบริหารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	และพร้อมเปิดเผยข้อมูล
สู่สังคมตามหลักธรรมาภิบาล	โดยการตรวจประเมินมีตัวชี้วัดจาก	

• การจัดให้มีข้อมูลครบถ้วนทุกด้านและเผยแพร่อย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	

• การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน	เพื่อลดความขัดแย้ง	แบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหว่างอุตสาหกรรม	

• การพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างความเช่ือม่ันในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	2561	บรษัิทฯได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของโครงการและได้ตรวจประเมนิโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม
อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	จ�านวน	8	โรงงาน	และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	จ�านวน	6	โรงงาน	ผลการตรวจประเมินพบว่า
ทุกโรงงานท่ีเข้ารับการตรวจประเมินในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	(ธงขาวดาวเขียว)	 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน
มากกว่า	80%	ทุกโรงงาน	ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยม
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การด�าเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

ระบบจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

	 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	บริษัทฯจึงจัดให้มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งปัญหา	ตามมาตรฐาน	ISO	14001:	2015	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอ
ข้อแนะน�าส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทผ่านเบอร์โทรศัพท์	038-213-191	และ	038-213-009	อีเมล	สื่อออนไลน์	และ
การประชุมในคณะกรรมการต่างๆ	

	 ในปี	2561	 มีข้อร้องเรียนรวม	399	 รายการ	 เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจ�านวน	11	
รายการ	 หรือ	 คิดเป็นร้อยละ	2.75	 โดยบริษัทฯมีกระบวนการจัดการและติดตามการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ที่มีการบันทึกรับเรื่อง	
จนถึงการแก้ไขจนแล้วเสร็จตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2015	 ร่วมกับระบบการ
บรหิารจดัการข้อร้องเรยีนร่วมกบัการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท้ังในเชิงรฐัศาสตร์และนติศิาสตร์	และน�าข้อร้องเรยีน
ต่างๆ	ไปวเิคราะห์ถึงสาเหต	ุเพือ่ก�าหนดแนวทางป้องกันตอ่ไป	ข้อร้องเรยีนทีเ่กี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิง่แวดลอ้มและ
ข้อร้องเรียนอื่นๆ	จ�านวน	399	รายการ	บริษัทฯได้ด�าเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นภายในปี	2561	ทั้งหมด	(ร้อยละ	100)	

119 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561

ก
าร
จัด
ก
าร
ผ
ลก
ระ
ทบ
ทา
งส
ิ่งแ
วด
ล้อ
ม

ก
าร
จัด
ก
าร
พ
ลัง
งา
น

ก
าร
บร
ิห
าร
จัด
ก
าร
น�้า

ก
าร
จัด
ก
าร
มูล
ฝ
อ
ยแ
ละ
ขย
ะอ
ุต
สา
ห
ก
รร
ม

ก
าร

จัด
ก

าร
ผ

ลก
ระ

ทบ
ทา

งส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม



 การจัดการพลังงาน 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• กิจกรรมด้านการจัดการพลังงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้ 160,800.15 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

	 พลงังานมีความจ�าเป็นอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม	แต่ในขณะเดยีวกนักจิกรรมท่ีใช้พลงังานกเ็ป็นหนึง่ในแหล่งปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญและความรับผิด
ชอบต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสภาพภูมิอากาศของโลก	 บริษัทฯจึงค�านึงถึงการ
จัดการพลังงานท่ีดีตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ	 อาทิการสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีท่ีรักษาสิ่ง
แวดล้อม	เช่น	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนมั่นใจถึงการมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่พอ
เพียงต่อการประกอบกิจการและการพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน	

	 บริษัทฯวางเป้าหมายด้านพลังงานของเมืองอัจฉริยะอมตะในการเป็นเมืองท่ีพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน	 มีการบริหาร
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ	 มีการลงทุนและพัฒนาแหล่งพลังงาน
สะอาดและเทคโนโลยีช้ันสงูท่ีลดการก่อมลภาวะ	และการบรกิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน	เพือ่ให้บรษัิทฯมเีสถยีรภาพ
ด้านพลงังาน	ผู้มีส่วนได้เสยีของบรษัิทฯได้รบัประโยชน์จากการใช้พลงังานหมุนเวยีนและเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนในการผลิตในระยะยาว	 รวมถึงสนับสนุนการลดและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกอีกทางหนึ่ง	(Disclosure	103-1)

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure	103-2)
	 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	 บริษัทฯน�าหลักการการจัดการพลังงาน
อัจฉริยะมาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	2522	 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.2535	และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	มาตรฐานการประเมินความยั่งยืน
ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย	 และบริษัทฯน�ามาตรฐาน	ISO	14001:2015	 มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อจัดการพลังงาน
ภายในอาคารของบริษัทฯ	 สาธารณูปโภค	 และพื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีการปลด
ปล่อยคาร์บอนต�่า	และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

	 ในปี	2561	 บริษัทฯด�าเนินโครงการพลังงานอัจฉริยะท่ีช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ	 และ	 กิจกรรมอนุรักษ์
พลังงาน	 เช่น	 การลดการใช้พลังงานในอาคาร	 การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิล	และการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบสาธารณูปโภคของบริษัทฯ	มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
	 บริษัทฯมุ่งเน้นการพัฒนาเสถียรภาพทางด้านพลังงาน	 ได้แก่	 พลังงานไฟฟ้า	 และก๊าซธรรมชาติส�าหรับอุตสาหกรรม	 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อนักลงทุนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม	อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	ปัจจุบันบริษัทฯ
มกีารประกอบกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมโดยใช้เช้ือเพลงิสะอาดจากก๊าซธรรมชาตจิ�านวนท้ังหมด	5	โครงการ	และ
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มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ	734	 เมกกะวัตต์	ส่งผลให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะมีเสถียรภาพทางด้านพลังงานสูง	
และได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งของธุรกิจที่ต้องการความเสถียรของพลังงานสูง	เช่น	Data	Center	ในระดับภูมิภาค

	 ในปี	2560	 บริษัทฯได้เริ่มการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะท่ีให้ความส�าคัญกับการจัดการพลังงาน	 บริษัท	 อมตะ	 
คอร์ปอเรชัน	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ	 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	 กระทรวง
พลังงาน	เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2560	บริษัทฯได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในการ
พัฒนาพลังงานอัจฉริยะ	ดังนี้

1.	 สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งพลังงานต่าง	ๆ	

2.	 มีเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกน�าไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่า

3.	 เป็นเมืองที่พึ่งพาตนเองด้านพลังงาน	ไม่พึ่งพาแหล่งจ่ายพลังงานจากภายนอก	

4.	 เป็นเมืองที่มีระบบการบริหารจัดการด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	(Smart	Grid)	

	 บรษัิทฯตัง้เป้าหมายระยะยาวส�าหรบัโครงการการจดัการพลงังานอจัฉริยะ	ได้แก่	การเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานหมุนเวยีน
จากแหล่งต่างๆ	ร้อยละ	20	ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในเมืองในปี	2583	และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้นวัตกรรม
ของระบบโครงข่ายส�าหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร	(Smart	grid	management)	ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด	

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้ท�างานร่วมกับส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	 ในการวิจัยในโครงการการศึกษาการ
บรหิารจดัการด้วยโครงข่ายส�าหรบัส่งไฟฟ้าอัจฉรยิะ	ระบบไมโครสมาร์ทกรดิ	(Micro	Smart	Grid)	และระบบสมาร์ทกรดิ	(Smart	
Grid)	ในพ้ืนท่ีนคิมอุตสาหกรรม	และการวจัิยและพฒันาระบบการบรหิารจดัการการใช้พลงังานในโรงอุตสาหกรรม	โดยโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม	 อมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ	 ด้วยการเป็น 
สถานประกอบการต้นแบบในการตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการไฟฟ้าในโรงงาน	(Energy	Management	System)	ท่ีสามารถรองรบั
ระบบการบริหารจัดการระยะไกล	 เพื่อช่วยบริหารการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม	 พร้อมท้ังเข้าร่วม
ทดสอบมาตรการการตอบสนองความต้องการไฟฟ้า	(Demand	Response)	 ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยจะเสร็จสิ้นภายในปี	2562	 
และน�าไปใช้วางแผนการพฒันาแหล่งจ่ายไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน	และแผนการลงทุนระบบโครงข่ายส�าหรบัส่งไฟฟ้าอัจฉรยิะ
แบบครบวงจรในเมืองอัจฉริยะอมตะต่อไป

2. การอนุรักษ์พลังงาน
	 บริษัทฯได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในกระบวนการทางธุรกิจท่ีจะช่วยประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	โดยเริ่มโครงการน�าร่องในอาคารส�านักงานของบริษัทฯ	และพื้นที่ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	

• การประหยัดพลังงานในอาคารส�านักงาน

	 ในปี	2560	อาคารส�านกังานของบรษัิทในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ชลบุร	ีมปีรมิาณการใช้ไฟฟ้าท้ังสิน้	1,472,616	
กิโลวัตต์-ชั่วโมง	หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้า	5,796,363	บาท	ในปี	2561	บริษัทฯตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ให้มากข้ึนกว่าปี	2560	 บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานของบริษัทฯและผู้เช่าพื้นท่ีในอาคารส�านักงานให้มี
ความรู้เรื่องการลดการใช้พลังงานในอาคารมากข้ึน	 เน้นการปลูกจิตส�านึกของพนักงานทุกคนให้ร่วมมือกันอนุรักษ์
พลังงาน	 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	 เช่น	 การรณรงค์ให้ปิด 
เครื่องปรับอากาศและปิดไฟที่ไม่จ�าเป็น	การรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์	และการปรับอุณหภูมิระบบ
ปรบัอากาศภายในส�านกังานไม่ให้ต�า่กว่า	24	องศาเซลเซียส	เป็นต้น	จากกจิกรรมดงักล่าวสามารถช่วยประหยัดพลงังาน
ไฟฟ้าในอาคารได้เป็นผลส�าเร็จ	 โดยพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานลดลงร้อยละ	23	 เม่ือเทียบกับ 
ปี	2560	เหลือ	1,129,367	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้า	4,445,300	บาท	บริษัทฯสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า
ได้	1,351,063	บาท	เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้	199.81	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	
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• การประหยัดพลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง

	 บริษัทฯมีหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมในส่วนของการดูแลระบบไฟส่องสว่างบนถนน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมท้ังหมด	 ในปี	2556	 บริษัทฯได้เริ่มด�าเนินการลดการใช้พลังงานภายในพ้ืนท่ีส่วนกลางของ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	โดยการเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน	หรือ	หลอด	LED	และ
ด�าเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยองเมื่อปี	2558	โดยเป็นการทยอยเปลี่ยนทดแทนระบบไฟฟ้าแบบ
หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ที่เสียไปจนครบในปี	2561	 รวมทั้งสิ้น	3,111	 โคม	 สามารถค�านวณเป็นปริมาณไฟฟ้าที่
ประหยัดได้	2,314,785	กโิลวตัต์-ช่ัวโมงต่อปี	หรือคดิเป็นปริมาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดการปลดปล่อยลงได้	160,392.66	
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

3. การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 
	 บริษัทฯมีการลงทุนในหลายพื้นท่ีท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ดังนั้นบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมท่ี
ส�านักงานในพื้นที่ต่างๆจ�านวนมาก	รวมถึงการเสียเวลาและเชื้อเพลิงในการเดินทาง	บริษัทฯได้น�าเทคโนโลยีระบบการประชุม
ทางไกล	(Teleconference)	 และแอพพลิเคช่ันการประชุมออนไลน์ทางไกล	 มาใช้ในทุกส�านักงานบริษัทฯรวมถึงบริษัทย่อย	 
ท�าให้บริษัทฯสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดการใช้พลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซิลท่ีใช้ในการเดินทางในประเทศลง
ได้ร้อยละ	14	คดิเป็นเงนิ	623,985	บาท	และ	ปรมิาณน�า้มัน	24,170	ลติร	และลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปประชมุท่ีส�านกังาน
ในต่างประเทศรวม	10	ล้านบาท	สามารถลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้	87	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี	นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางอีกด้วย
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4.การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบสาธารณูปโภคของบริษัท
	 บริษัทฯส่งเสริมให้บริษัทย่อยในห่วงโซ่อุปทานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	
บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด	ที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการน�้าและน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมอมตะได้ด�าเนินการศึกษา
วิธีการน�าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการท�างาน	และได้เริ่มติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
บนหลังคาของอาคารผลิตน�้าด้วยระบบ	Reclamation	ตั้งแต่ปี	2560	

	 ในปี	2561	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด	ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคารผลิตน�้าด้วยระบบ	Reclamation	เพิ่ม
อีก	1	แห่ง	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	ท�าให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าใน
ระบบรวมทั้งหมด	207,320	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	คิดเป็นร้อยละ	6.76	ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของระบบการผลิตน�้าที่
ผ่านการบ�าบัดแล้วเพื่อผลิตเป็นน�้าประปาด้วยระบบ	Reclamation	และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	120.68	ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

	 การค�านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯนั้น	 อ้างอิงจากแนวทาง
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	 โดยเลือกค่า	Emission	Factor	
ให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณของพลังงานที่ประหยัดได้ในหน่วยต่อปี

123 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561
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 การบริหารจัดการน�้า 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการแย่งใช้แหล่งเก็บน�้า 

• 100% ของน�้าที่ผ่านการบ�าบัดทั้งหมด น�ากลับมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรม

• สัดส่วนน�้าดิบที่ใช้ ในการผลิตน�้าลดลงเหลือร้อยละ 63 ของปริมาณน�้าใช้ทั้งหมด

	 น�้าเป็นปัจจัยหลักของภาคอุตสาหกรรมและการด�ารงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกชนิด	 ดังนั้นความต้องการใช้น�้าใน
ปริมาณมากในอนาคตอันเป็นผลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก	 และการเพิ่มจ�านวนอย่าง
รวดเร็วของประชากร	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตน�้า	ล้วนแล้วแต่ท�าให้เกิดความ
เสีย่งและความท้าทายในการด�าเนินธรุกจิของบรษัิทฯ	การเตรยีมพร้อมรับมือกบัความเสีย่งในสภาวะการขาดแคลนน�า้หรือ
น�า้ท่วมจงึเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีบรษัิทฯให้ความสนใจมาโดยตลอด	นอกจากนี	้การจดัการกบัน�า้เสยีท่ีเกดิข้ึนในนคิมอุตสาหกรรม
เป็นเรือ่งส�าคญัท่ีบรษัิทฯและผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ความสนใจมาก	บรษัิทฯจงึให้ความส�าคญักบัการลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อม
ท่ีอาจเกิดจากกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมให้น้อยท่ีสุด	 พร้อมกับการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	
โดยก�าหนดเป็นเป้าหมายของบรษัิทฯในการบรหิารจัดการน�า้เสยีโดยไม่มีการปล่อยน�า้ท้ิงออกสูภ่ายนอกนคิมอตุสาหกรรม	
หรือเรียกว่า	Zero	Discharge	 ต้ังแต่เริ่มต้นท�าธุรกิจ	 รวมถึงท�าการตรวจวัดคุณภาพน�้าของแหล่งน�้าท่ีใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมและน�า้เสยีในจดุต่างๆอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้ม่ันใจว่าการใช้ทรัพยากรน�า้ของบริษัทเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	(Disclosure	103-1)

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure	103-2)
	 บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 บริษัทฯจึงได้
ก�าหนดคณะท�างานบริหารจัดการน�้า (Water Management Committee)	 ซึ่งประกอบด้วย	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 คณะ
ท�างานจากฝ่ายวิศวกรรม	และบริษัทย่อย	 ได้แก่	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	 จ�ากัด	และบริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	 เซอร์วิส	จ�ากัด	 
ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ	 โดยรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร	 บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	2522	 
พระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2015	อย่างเคร่งครัด	มีการตรวจวัดคุณภาพน�้าเป็น
ประจ�าโดยห้องปฏบัิตกิารท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม	และเปิดเผยผลการด�าเนนิงานเรือ่งการบรหิารจดัการน�า้ใช้
และน�้าเสียในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA:	Environmental	Impact	Assessment)	และน�าเสนอรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA	Monitoring	Report)	เป็นประจ�าทุก	6	เดือน	ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
นคิมอตุสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่งรบัทราบ	รวมไปถงึการควบคมุดแูลลกูค้าในนคิมอุตสาหกรรมให้ปฏบัิตติามกฎระเบียบของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	เพื่อป้องกันปัญหา	และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	บริษัทฯได้
ส่งเสรมิให้ชุมชนรอบนคิมอุตสาหกรรมมีความรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิธรุกจิและการบริหารจดัการน�า้อย่างย่ังยืนของบริษัทฯ
รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถท่ีบริษัทฯมีไปช่วยพัฒนาการบริหารจัดการน�้าของชุมชน	 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง	
บริษัทฯ	หน่วยงานราชการ	และชุมชน	เพื่อวางแผนการท�างานร่วมกัน
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การบริหารจัดการน�้าใช้ (Disclosure	303-1,	303-2)
	 ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทฯนั้นจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพ่ึงพาการใช้ทรัพยากรน�้า	 เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการผลิตและ
ด�าเนินงานของโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม	บรษัิทฯได้ท�าการศกึษาผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมจากความต้องการใช้น�า้
ของนคิมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่งก่อนท่ีจะเริม่ด�าเนนิกจิการ	เพือ่ประเมนิโอกาสและความเสีย่งจากการใช้ทรพัยากรน�า้รว่ม
กับชุมชน

	 บรษัิทฯก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการส�ารองน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ท้ังภายในและภายนอกนคิมอุตสาหกรรมไว้ว่า	ต้องมนี�า้ส�ารอง
ไว้ไม่น้อยกว่า	150%	 ของความต้องการบริโภคในนิคมอุตสาหกรรม	 ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน�้าใน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะมาตลอดระยะเวลา	30	 ปีท่ีผ่านมา	 แม้ว่าพื้นท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยจะเคยประสบภาวะ 
แห้งแล้งมากท่ีสุดซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหลายแห่งในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด	 ปัจจุบันบริษัทฯมีอ่างเก็บน�้าในพื้นท่ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง	จ�านวนรวม	17	แห่ง	ขนาดความจุรวม	44.7	ล้านลูกบาศก์เมตร	

	 ปัจจุบันมีความต้องการใช้น�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะจ�านวนกว่า	58.8	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	บริษัทฯตระหนัก
ดีถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	 บริษัทฯจึงได้ลงทุนพัฒนากระบวนการน�าน�้าท่ีผ่าน 
การบ�าบัดแล้วมาผ่านระบบ	Reclamation	ด้วยเทคโนโลย	ีReverse	Osmosis	ซ่ึงสามารถผลติเป็นน�า้ประปาคณุภาพสงูส�าหรับ
ใช้กับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่ปี	2551	 และได้ขยายก�าลังการผลิตน�้าประปาของระบบ	Reclamation	 อย่าง 
ต่อเนื่อง	เพื่อใช้น�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และลดการใช้น�้าดิบในการผลิตน�้าลง

กำลังการผลิตน้ำประปา
ของระบบ Reclamation
Total Capacity 33,360 m3/Day

2008
Capacity

8,000 m3/Day

2012
+Capacity

6,000 m3/Day

2015
+Capacity

2,000 m3/Day

2016
+Capacity

7,000 m3/Day

2017
+Capacity

3,360 m3/Day

2018
+Capacity

7,000 m3/Day

	 ปี	2561	บริษัทฯตั้งเป้าหมายลดสัดส่วนการใช้น�้าดิบในการผลิตน�้าลงเหลือร้อยละ	65	ของน�้าใช้ทั้งหมด	บริษัทฯจึงได้
ขยายก�าลังการผลิตน�้าประปาของระบบ	Reclamation	เพิ่มขึ้น	โดยมีก�าลังการผลิตรวมทั้งหมด	33,360	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	
ท�าให้บริษัทฯสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้น�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วในส่วนท่ีส่งเข้าระบบ	Reclamation	 เพื่อผลิตน�้าประปา	 
จากเดิมร้อยละ	40	ในปี	2560	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	45	ของปริมาณน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วทั้งหมด	ท�าให้ในปี	2561	บริษัทฯ
สามารถลดการใช้น�้าดิบในการผลิตน�้าลงเหลือ	33.3	 ล้านลูกบาศก์เมตร	(Disclosure	303-1)	 หรือคิดเป็นร้อยละ	63	 ของ 
ปริมาณน�้าทั้งหมดที่ใช้	ลดลงจากร้อยละ	78	ในปี	2560	ท�าให้บริษัทฯสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน�้าดิบลง	59.4	
ล้านบาทต่อปี	
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	 ผลจากการด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้บริษัทฯมีน�้าดิบส�ารองใช้เพิ่มขึ้นได้อีก	4	 เดือน	 และการขยายก�าลังการผลิตระบบ	
Reclamation	 ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและชุมชมรอบนิคมอุตสาหกรรมในด้านความมั่นคงของแหล่งน�้าและการ
บริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนภายในนิคมอุตสาหกรรม

20
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60

สัดสวนน้ำที่ผานการบำบัดสงเขาระบบ Reclamation เพื่อผลิตเปนน้ำประปา

สัดสวนการใชน้ำดิบในการผลิตน้ำ
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การบริหารจัดการน�้าเสีย (Disclosure	303-2)
	 บริษัทฯได้น�าแนวทาง	Zero	Discharge	 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน�้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง	 
โดยตั้งเป้าหมายของบริษัทฯในการบริหารจัดการน�้าเสียโดยไม่มีการปล่อยน�้าท้ิงออกสู่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม	 เพื่อลด 
การสรา้งผลกระทบต่อแหลง่น�้าสาธารณะและลดการพึง่พาการใช้น�้าดิบจากแหลง่น�้าธรรมชาติท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรน�้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	และลดโอกาสในการปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อม	

	 ในกระบวนการบริหารจัดการน�้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมนั้น	 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมส่งน�้าเสียท่ีบ�าบัดแล้วใน 
เบื้องต้นและมีคุณภาพเป็นไปตามกฎระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 มายังศูนย์รวบรวมน�้าเสียส่วนกลาง
ของนิคมอุตสาหกรรม	 เพื่อท�าการบ�าบัดให้ได้ค่าตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2559	และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2560	น�้าที่ผ่านการบ�าบัดจากระบบบ�าบัด
น�้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมจะถูกตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดโดยห้องปฏิบัติการเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกรายการ	ก่อนน�ากลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	

	 ในปี	2561	 มีน�้าที่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางทั้งสิ้น	21.7	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 น�าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	
ได้แก่	 การน�าไปผลิตเป็นน�้าประปาด้วยระบบ	Reclamation	 ด้วยวิธี	Reverse	Osmosis	 การน�าไปใช้ในระบบหล่อเย็นของ 
โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 และการน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีส่วนกลาง	 ซ่ึงบริษัทฯท�าการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน�้าภายในคลองรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	เป็นประจ�าเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน�้า

126 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
SMART ACTIVATION
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การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
	 นอกเหนือจากการบริหารจัดการน�้าส�าหรับกระบวนการผลิตแล้ว	 บริษัทฯยังให้ความส�าคัญกับการเตรียมรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณน�้าฝนที่ตกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	น�ามาซึ่งผลกระทบ

โดยตรงต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียท่ีอยู่ภายในและโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม	 บริษัทฯจึงได้วิเคราะห์และด�าเนินการจัดการ

เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่	ดังนี้

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

	 ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท�าให้รูปแบบการตกของฝนและปริมาณน�้าฝนท่ีตกในบริเวณนี้ 

แตกต่างจากในอดีต	 การที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานท�าให้ระบายน�้าไม่ทันและเกิดการท่วมขังผิวถนน	 ส่งผลให้จราจร

ตดิขัดในช่ัวโมงเร่งด่วนตอนเช้าและเย็น	นอกจากนี	้ ยังมกีารเตบิโตของชุมชนรอบนคิมอุตสาหกรรมโดยไม่มีการวางผงัเมอืงเพือ่ 

รองรบัการขยายตวัของชุมชน	ท�าให้อตัราการระบายของน�า้ไหลหลากจากพืน้ท่ีชมุชนท่ีอยู่ต้นน�า้ไหลเข้าพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรม	

อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	เร็วขึ้น	

	 บริษัทฯส�ารวจพบว่าพื้นที่ที่รองรับน�้าจากชุมชนด้านนอกของนิคมอุตสาหกรรม	อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	มีความคดเคี้ยวและ

ความตืน้เขินของคลองสาธารณะ	และปัญหาการบุกรกุของชมุชนในพืน้ท่ีคลองสาธารณะบรเิวณท้ายน�า้	บรษัิทฯได้ประชุมร่วมกบั

หน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการน�้าร่วมกัน	โดยแต่ละหน่วยงานจะท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ความรับผิดชอบของ

ตนในการขุดลอกคลองในพืน้ท่ีให้พร้อมรบัน�า้ฝน	ตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ระบบไฟฟ้าแบบอตัโนมตั	ิและปรบัปรงุระบบระบายน�า้ของ

นิคมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

127 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานความยั่งยืน 2561
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	 ในปี	2561	จังหวัดชลบุรีมีปริมาณน�้าฝนรวม	1,350	มิลลิเมตร	มีปริมาณฝนตกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	อมตะ	ซิตี้	

ชลบุรี	ทั้งหมด	171	ล้านลูกบาศก์เมตร	ซึ่งน้อยกว่าปี	2560	บริษัทฯได้ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆท�าให้ไม่มี

เหตุการณ์น�า้ท่วมชุมชนด้านต้นน�า้ก่อนเข้าบ่อน�า้ดบิ	และระยะเวลาท่ีน�า้รอระบายท่วมผวิจราจรลดลงจาก	4	ช่ัวโมง	ลดลงเหลอื	

2	ชั่วโมง	โดยวัดจากบริเวณจุดที่ต�่าที่สุดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	คือ	บริเวณหน้าบริษัท	คอลเกต	ปาล์มโอลีฟ	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ถึงบริเวณหน้าสี่แยกไฟแดงดอนหัวฬ่อ	

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง

	 เนือ่งจากนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ระยอง	มลีกัษณะทางภมิูศาสตร์เป็นเนนิเขา	ดงันัน้ฝนท่ีตกหนกับนภเูขาท�าให้เกดิ

น�้าไหลหลากลงมาท�าให้หน้าดินพังทลาย	และเกิดน�้าท่วมขังบนผิวถนนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	ดังนั้นบริษทัฯ

จึงได้ก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการเอาไว้	ได้แก่

•	 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอ่างเก็บน�้าให้เป็นแหล่งรองรับน�้าไหลหลาก	(Surface	runoff)

•	 การปรับปรุงระบบฝายระบายน�้าให้เป็นระบบอัตโนมัติ

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้มีการ	วางแผนบริหารจัดการน�้าร่วมกันของหน่วยงานภายในที่ท�าหน้าที่ดูแลพื้นที่สาธารณูปโภค	

ได้แก่	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด	มีหน้าที่ในการดูแลการเปิดปิดประตูของฝายระบายและบริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	

จ�ากัด	มีหน้าที่เฝ้าระวังปริมาณน�้าไหลหลากในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	

การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าภายนอกนิคม 
	 น�้าเป็นวัตถุดิบส�าคัญส�าหรับทุกอุตสาหกรรมและชุมชน	 บริษัทฯจึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตระหนักรู้ถึง 

การบรหิารจดัการน�า้อย่างย่ังยนื	ดงันัน้	บรษัิทฯจงึได้จดัตัง้ศนูย์เรยีนรูด้้านการบริหารจดัการน�า้ภายในนคิมอตุสาหกรรมอมตะ	

ซิตี	้ชลบุร	ีเปิดให้ชุมชนโดยรอบและบุคคลภายนอกเข้าเย่ียมชม	และศกึษารูปแบบการบรหิารจดัการน�า้ของนคิมอุตสาหกรรม	

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 และ 

ปลูกฝังจิตส�านึกและความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าให้แก่ผู้เยี่ยมชม	 เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ	 ชุมชน	

โรงเรียน	และโรงงานอุตสาหกรรรมในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองของบริษัท	

	 นบัตัง้แต่ท่ีเปิดด�าเนนิการศนูย์เรยีนรูด้้านการบรหิารจดัการน�า้ภายในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตีช้ลบุร	ีมาตัง้แต่ปี	2552	

ศูนย์แห่งนี้รองรับการเย่ียมชมของคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน�้ามาแล้วท้ังสิ้น	268	 คณะ	 รวมจ�านวนผู้ท่ีเคยมา

เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน�้าทั้งสิ้น	9,329	คน

	 ในปี	2561	 บริษัทฯมีเป้าหมายในการต้อนรับคณะเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้ไม่ต�่ากว่า	300	 คนต่อปี	 โดยมุ่งเน้นกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก	เช่น	ลูกค้า	ชุมชนท้องถิ่น	ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน�้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะดียิ่ง

ขึ้น	นอกจากนี้	บริษัทฯยังเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลทั่วไป	องค์กรและหน่วยงานต่างๆ	ที่มีความสนใจ	เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

ด้านการบริหารจัดการน�้าภายในนิคมอุตสาหกรรมได้	โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด	หรือผ่านทาง

บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ในปี	2561	 มีผู้เย่ียมชมศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 ท้ังสิ้น	723	 คน	 

แบ่งออกเป็น	สถาบันการศึกษาจ�านวน	7	คณะ	หน่วยราชการและท้องถิ่นจ�านวน	12	คณะ	ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

จ�านวน	2	คณะ	ผู้สนใจทั่วไปจ�านวน	3	คณะ	รวมทั้งสิ้น	24	คณะ

128 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
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 การจัดการมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม 

ผลการด�าเนินงานปี 2561 
• ขยะมูลฝอยที่ต้องน�าไปก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ ลดลงเหลือร้อยละ 0.64 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด 

• จ�านวนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ AMATA Best Waste Management Award เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับปี 2560 

• โครงการถนนพลาสติก ใช้ขยะพลาสติกในนิคมอุตสาหกรรมทดแทนการใช้ยางมะตอยใน
กระบวนการผลิต Asphalt Concrete ได้ร้อยละ 8

	 นิคมอุตสาหกรรมของอมตะในประเทศไทยเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า	1,000	 โรงงานท่ีด�าเนินกิจการใน
ปัจจุบัน	มีพนักงานท�างานในโรงงานกว่า	270,000	คน	สร้างขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมจ�านวนมหาศาลในแต่ละปี	
หากการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้ว	 ย่อมส่งผล	
กระทบทางลบต่อสิง่แวดล้อมและต่อชุมชนโดยรอบท้ังในระยะสัน้และระยะยาว	และอาจมผีลกระทบต่อการขออนญุาตเพือ่
การขยายกิจการของบริษัทฯในอนาคตได้อีกด้วย	การก�าจัดของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการ
จัดการขยะมูลฝอยจากส�านักงานและพนักงาน	 จึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจมาโดยตลอด	
บรษัิทฯตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการขยะในฐานะท่ีเป็นผูพ้ฒันานคิมอุตสาหกรรม	บริษัทฯจงึได้ก�าหนด
นโยบายลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อมท่ีอาจเกดิจากกจิการภายในนคิมอุตสาหกรรมให้น้อยท่ีสดุ	โดยให้ความส�าคญักบัการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	 และหลักวิชาการ	 และส่งเสริมโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมให้มกีารรไีซเคลิและการน�ากลบัไปใช้ใหม่	และน�านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ให้เกดิประโยชน์	เพือ่
ลดการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม	(Disclosure	103-1)

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure	103-2,	306-2)	
	 บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารจัดการขยะหลายแนวทางตามประเภทของขยะท่ีเกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	2522	 พระราชบัญญัติโรงงาน	
พ.ศ.	2535	และพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	2535	และตามขอบเขตอ�านาจในความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการขยะ

ประเภท ความรับผิดชอบดูแล แนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ (Disclosure 306-2) 

ขยะมูลฝอย โรงงานในนคิมอตุสาหกรรมอมตะท่ีว่าจ้าง

ให้บริษัทฯเป็นผู้บริหารจัดการ	 จ�านวน	

750	โรงงาน

• จัดให้มีโรงงานคัดแยกขยะขึ้นเพื่อให้บริการจัดการขยะมูลฝอย

ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	

ชลบุรี

• จัดให้มีบริการรับจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง

• น�านวัตกรรม	Plastic	Road	มาใช้เพื่อการจัดการขยะพลาสติก

ที่ได้จากกระบวนการคัดแยกของโรงงานคัดแยกขยะ
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ประเภท ความรับผิดชอบดูแล แนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ (Disclosure 306-2) 

ขยะอตุสาหกรรม โรงงานทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะ	ในจ�านวนนี้เป็นโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะที่ว่าจ้างให้บริษัทฯ

เป็นผู้บริหารจัดการ	จ�านวน	30	โรงงาน	

• อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กับการจัดการขยะให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสอง

แห่งของอมตะ

• จัดโครงการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น

ในโรงงาน	หรือ	AMATA	Best	Waste	Management	Award	

ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งของอมตะ

• ศึกษาความเป็นได้ในการให้บริการรับจัดการขยะอุตสาหกรรม

ไม่อันตรายที่เกิดจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	

ชลบุรี	และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง

• ศึกษาความเป็นได้ในการน�าขยะอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อ 

การผลิตไฟฟ้าตามหลัก	Waste	to	Energy

ผลการด�าเนินงานปี 2561 (Disclosure	103-3,	306-2)

1. การจัดการขยะมูลฝอยในนิคมอุตสาหกรรม
	 บริษัทฯให้ความส�าคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง	 และ
มอบหมายให้บริษัทอมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด	(AFS)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ท�าหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
โรงงานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง	 บริษัทฯตระหนักถึงผลกระทบของการก�าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบท่ีก่อให้เกิด
ก๊าซเรอืนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตหุลกัของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	บรษัิทฯจงึตัง้เป้าหมายในการลดปรมิาณขยะมลูฝอย
ที่น�าไปก�าจัดโดยวิธีฝังกลบให้มากที่สุด	โดยน�าหลักการของการลดการก�าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ	(Zero	Waste	to	
Landfill)	เข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการจัดเก็บ	รวบรวม	คัดแยก	และก�าจัดขยะมูลฝอย	ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	
ซิตี้	ชลบุรี	ตั้งแต่ปี	2554	และมีแผนที่จะขยายการด�าเนินงานไปที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	ในปี	2562	

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้ให้บริการจัดการขยะมูลฝอยแก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง	จ�านวนทั้งสิ้น	27,676	ตัน
ต่อปี	 แบ่งออกเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 ซิตี้	 ชลบุรี	 จ�านวน	23,296	 ตันต่อปี	 และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง	จ�านวน	4,380	ตันต่อปี	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่น�า
ไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ	 บริษัทฯจึงมุ่งเน้นท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกของพนักงานคัดแยกขยะ	 การปรับปรุง
กระบวนการจัดการจากการส่งไปฝังกลบเปลี่ยนเป็นการจัดการด้วยการท�าเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทดแทน	(Refuse-derived	
fuel:	RDF)	และการจัดการด้วยกระบวนการเผาในโรงงานปูนซีเมนต์

	 ในปี	2561	บริษัทฯสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ14.17	ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่
จดัการในอาคารคดัแยกขยะของบรษัิทฯและมีขยะมลูฝอยท่ีสามารถท�าเป็นผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิทดแทน	(Refuse-derived	fuel:	
RDF)	ร้อยละ	85.19	ท�าให้บริษัทฯสามารถลดปริมาณขยะที่ส่งไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบจากร้อยละ	0.92	ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั้งหมดที่จัดการในอาคารคัดแยกขยะของบริษัทฯในปี	2560	 เหลือร้อยละ	0.64	 ในปี	2561	อย่างไรก็ตาม	ยังมีขยะ
มูลฝอยบางประเภทที่จ�าเป็นต้องก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ	ได้แก่	ขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้	 เศษอิฐ	หิน	ปูน	ทราย	และ	 เศษ
อาหาร	เป็นต้น	

	 การจัดการขยะตามแนวทาง	Zero	Waste	to	Landfill	ท�าให้บริษัทฯสามารถลดต้นทุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยลงได้	
7.95	ล้านบาทในปี	2561	และผู้ประกอบการร้อยละ	85	ที่ใช้บริการการจัดการขยะของบริษัทฯพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นใน
การบรหิารจดัการขยะของบรษัิทฯว่าไม่มีการน�าขยะออกไปจดัการอย่างผิดกฎหมาย	ชุมชนในพืน้ท่ีโดยรอบนคิมอุตสาหกรรม
อมตะ	ซิตี้	ชลบุรีมีความมั่นใจในการจัดการขยะของโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น	นอกจากนี้การน�าหลักการลด
การก�าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ	(Zero	Waste	to	Landfill)	มาใช้ยังเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์
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ของทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า	และช่วยในการลดการระบายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้ทาง
อ้อมอีกด้วย

โรงผลิตเชื้อเพลิง
ทดแทน (RDF)

ขยะร�ไซเคิลขยะที่เผาไหม� ได�

โรงงานร�ไซเคิลขยะ

อาคารคัดแยกขยะ

ขยะที่เผาไหม� ไม�ได�

ฝ�งกลบขยะที่ไม�เป�นอันตราย

AFS23,296
ตันในป� 2561

เฉพาะอมตะ ซิตี้ ชลบุร�

เผาที่โรงงานปูนซีเมนต�

การเปรียบเทียบการจัดการขยะด้วยการฝังกลบและการรี ไซเคิล
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2. การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า
	 บริษัทฯค�านึงการมีส่วนร่วมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในการช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
บรษัิทฯจงึมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจให้กบัโรงงานในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี	้ชลบุรี	และนคิมอตุสาหกรรมอมตะ	
ซิตี้	 ระยอง	 เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 บริษัทฯได้จัดโครงการ	 
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“รางวัลการจัดการขยะอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน (AMATA Best Waste Management Awards)”	 เป็นกิจกรรม 
ประจ�าปีต่อเนื่องกันต้ังแต่ปี	2557	 จนถึงปัจจุบัน	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
อุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย	 ขยะมูลฝอย	 และสิ่งปฏิกูลภายในโรงงานให้ดียิ่งข้ึน	 โดยการน�าหลักการจัดการ	3Rs	 
(Reduce-Reuse-Recycle	principle)	มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะ	ซึ่งส่งผลให้โรงงานสามารถลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้
อีกทางหนึ่ง

	 ในปี	2561	มีโรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	87	บริษัท	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	จ�านวน	22	บริษัท	คิดเป็นร้อยละ	25.3	
แสดงถึงความสนใจท่ีเพิ่มข้ึนของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมท่ีตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม	
และต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะของโรงงาน	 รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
โดยรวม

โรงงานที่ ได้รับรางวัล
ทั้งหมด ในปี 2560

(บริษัท)

โรงงานที่ ได้รับรางวัล ในปี 2561 (บริษัท)

โรงงานที่ ได้รับ
รางวัลทั้งหมด

(บริษัท)

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(บริษัท)

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ซิตี้ ระยอง

(บริษัท)

รางวัลระดับเงิน 20 33 25 8

รางวัลระดับทอง 20 23 19 4

รางวัลระดับแพลทตินั่ม 25 31 24 7

รวม 65 87 68 19

	 บรษัิทฯใช้วธิกีารตรวจสอบการจดัการขยะอตุสาหกรรมภายในโรงงาน	หรอื	Internal	Audit	โดยผู้เช่ียวชาญด้านการจดัการ
ขยะอุตสาหกรรม	 เจ้าหน้าท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และเจ้าหน้าท่ี	 บริษัท	 อมตะ	 ฟาซิลิตี้	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 
ผลจากการด�าเนินการ	Internal	Audit	นั้น	ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค�าแนะน�าโรงงานในการปรับปรุงการจัดการขยะอุตสาหกรรมของ
โรงงานให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 แนะน�าวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะอุตสาหกรรมตามหลักการจัดการ	
3Rs	และ	Zero	Waste	to	Landfill	อันจะน�ามาซึ่งการลดต้นทุนของโรงงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

สถิติจ�านวนโรงงานที่เข้าร่วม AMATA Best Waste Management Awards
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3. นวัตกรรมในการน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่
	 จากความเชี่ยวชาญของบริษัทฯในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	 บริษัทฯเล็งเห็นถึงปัญหาของการจัดการพลาสติกใน
ขยะมูลฝอยท่ีก�าลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน	 บริษัทฯจึงได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธุรกิจ
เคมิคอลส์	เอสซีจี	และกลุ่มบริษัท	ดาว	ประเทศไทย	ใน	“โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล”	โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการศึกษา
วิจัยและสร้างถนนพลาสติกรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับประเทศไทย	ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าถนนยางมะตอยทั่วไป	นับเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กร	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยการสร้างมูลค่าและเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ	Circular	Economy	ให้กับขยะพลาสติก	โดยการน�าขยะพลาสติก
ที่ผ่านการคัดแยกแล้วของบริษัทฯมาเป็นส่วนประกอบของการสร้างถนนบนพื้นที่น�าร่องภายในนิคมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้ด�าเนินการโครงการถนนพลาสติกรีไซเคิลและมีผลการศึกษาวิจัยดังนี้

• สามารถน�าขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็กขนาด	3-5	เซนติเมตรมาใช้แทนยางมะตอยได้สูงสุด
ที่ร้อยละ	8	ในกระบวนการเตรียม	Asphalt	Cement	ที่ใช้ในการลาดถนน	หรือ	สามารถลดต้นทุนในกระบวนการเตรียม	
Asphalt	Cement	ลดลง	36	บาท	ต่อตัน	Asphalt	Cement

• บริษทัฯได้ด�าเนินการเทถนนพลาสติกภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม	อมตะ	ซติี้	ชลบุรี	ไปแล้ว	คิดเป็นพื้นที่	1,440	
ตารางเมตร

	 บริษัทฯมีแผนการต่อยอดโครงการนี้ในปี	2562	โดยการเทถนนในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม	อมตะ	ซิตี้	ชลบุรี	เพิ่มเติม
และสนบัสนนุการวจัิยในโครงการนีต่้อเนือ่งเพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิม่ปรมิาณขยะพลาสตกิท่ีใช้ในกระบวนการเตรยีม	
Asphalt	Cement	ด้วย
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 สถิติการด�าเนินงาน 

สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
2558 2559 2560 2561

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น	(บาท) 1 1 1 1

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 10 10.44 11.59 12.03

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท) 1.14 1.12 1.32 0.95

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 5,115.42 4,426.51 4,491.25 4,353.81

รายได้รวม 6,237.71 4,732.69 4,652.14 4,576.33

ก�าไรสุทธิ 1,216.02 1,198.27 1,409.49 1,018.22

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 11,345.49 10,218.17 10,056.99 10,290.91

สินทรัพย์รวม 25,451.40 26,595.70 29,279.67 33,021.43

หนี้สินหมุนเวียน 5,095.60 5,862.62 2,160.35 3,866.22

หนี้สินรวม 11,950.88 12,355.55 14,308.36 17,452.34

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,500.52 14,240.15 14,971.31 15,569.09

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(%) 11.43 10.37 11.50 7.98

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) 5.11 7.41 8.04 5.92

ก�าไรขั้นต้น	(%) 44.79 53.24 53.73 51.75

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน	(เท่า) 2.23 1.74 4.66 2.66

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 1.07 1.03 1.14 1.35

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ล้านบาท)

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล(1) 396.12 304.05 282.90 271.28

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

จ�านวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจสู่ระบบร้องเรียนของบริษัท	(กรณี)

0 0 0 1

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ตรวจสอบแล้ว 
เป็นความจริง	(กรณี)

0 0 0 0

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure	204-1)

สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น2 100 100 100 100

หมายเหตุ 1 ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561

  2 เป็นการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศไทย
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

1. พนักงาน

พนักงาน
(Disclosure	102-8)

2559 2560 2561

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

จ�านวนพนักงานรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 254 100.0 247 100.0 257 100.0

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศ  

• ชาย 142 55.9 134 54.3 144 56.0

• หญิง 112 44.1 113 45.7 113 44.0

จ�านวนพนักงานแยกตามระดับ       

ผู้บริหารระดับสูง	(level	9	-	12) 17 6.7 16 6.5 16 6.2

• ชาย 10 58.8 9 56.3 9 56.3

• หญิง 7 41.2 7 43.8 7 43.8

ผู้บริหารระดับกลาง	(level	6	-	8) 35 13.8 34 13.8 37 14.4

• ชาย 19 54.3 20 58.8 20 54.1

• หญิง 16 45.7 14 41.2 17 45.9

ผู้บริหารระดับต้น	(level	4	-	5) 61 24.0 65 26.3 69 26.8

• ชาย 25 41.0 24 36.9 28 40.6

• หญิง 36 59.0 41 63.1 41 59.4

ระดับปฏิบัติการ	(level	1	-	3) 141 55.5 132 53.4 135 52.5

• ชาย 88 62.4 81 61.4 87 64.4

• หญิง 53 37.6 51 38.6 48 35.6

จ�านวนพนักงานแยกตามอายุ       

อายุต�่ากว่า	30	ปี	 69 27.2 68 27.5 59 23.0

• ชาย 29 42.0 30 44.1 28 47.5

• หญิง 40 58.0 38 55.9 31 52.5

อายุระหว่าง	30-50	ปี 150 59.1 139 56.3 155 60.3

• ชาย 91 60.7 80 57.6 90 58.1

• หญิง 59 39.3 59 42.4 65 72.2

อายุมากกว่า	50	ปี 35 13.8 40 16.2 43 16.7

• ชาย 22 62.9 24 60.0 26 60.5

• หญิง 13 37.1 16 40.0 17 39.5

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง      

พนักงานประจ�า 138 54.3 140 56.7 145 56.4

• ชาย 65 47.1 65 46.4 70 48.3

• หญิง 73 52.9 75 53.6 75 51.7

พนักงานสัญญาจ้างรายปี 41 16.1 37 15.0 37 14.4

• ชาย 22 53.7 18 48.6 18 48.6

• หญิง 19 46.3 19 51.4 19 51.4

พนักงานชั่วคราว	(outsource) 75 29.5 70 28.3 75 29.2

• ชาย 55 73.3 51 72.9 56 74.7

• หญิง 20 26.7 19 27.1 19 25.3
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พนักงาน
(Disclosure	102-8)

2559 2560 2561

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทการว่าจ้าง       

จ้างเต็มเวลา	(full-time) 254 100.0 247 100.0 256 99.6

• ชาย 142 55.9 134 54.3 144 56.3

• หญิง 112 44.1 113 45.7 112 43.8

จ้างไม่เต็มเวลา	(part-time) 0 0.0 0 0.0 1 0.4

• ชาย 0 0.0 0 0.0 0 0.0

• หญิง 0 0.0 0 0.0 1 100.0

จ�านวนพนักงานแยกตามพื้นที่       

ส�านักงานกรุงเทพฯ 72 28.3 69 27.9 76 29.6

• พนักงานประจ�า 46 63.9 44 63.8 43 56.6

• พนักงานสัญญาจ้างรายปี 11 15.3 8 11.6 11 14.5

• พนักงานชั่วคราว	(outsource) 15 20.8 17 24.6 22 28.9

ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ชลบุรี 151 59.4 144 58.3 142 55.3

• พนักงานประจ�า 75 49.7 79 54.9 82 57.7

• พนักงานสัญญาจ้างรายปี 27 17.9 27 18.8 24 16.9

• พนักงานชั่วคราว	(outsource) 49 32.5 38 26.4 36 25.4

ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ระยอง 31 12.2 34 13.8 39 15.2

• พนักงานประจ�า 17 54.8 17 50.0 20 51.3

• พนักงานสัญญาจ้างรายปี 3 9.7 2 5.9 2 5.1

• พนักงานชั่วคราว	(outsource) 11 35.5 15 44.1 17 43.6

จ�านวนพนักงานแยกตามภูมิล�าเนา       

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70 27.6 63 25.5 66 25.7

ภาคกลาง 28 11.0 33 13.4 35 13.6

ภาคตะวันออก 88 34.6 89 36.0 87 33.9

ภาคตะวันตก 9 3.5 8 3.2 8 3.1

ภาคใต้ 4 1.6 7 2.8 9 3.5

ภาคเหนือ 19 7.5 15 6.1 20 7.8

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 14.2 32 13.0 32 12.5

จ�านวนพนักงานแยกตามเชื้อชาติ       

ไทย 239 94.1 234 94.7 243 94.6

อังกฤษ 1 0.4 1 0.4 1 0.4

จีน 3 1.2 3 1.2 3 1.2

สิงคโปร์ 1 0.4 1 0.4 1 0.4

ญี่ปุ่น 2 0.8 3 1.2 4 1.6

เวียดนาม 3 1.2 1 0.4 1 0.4

พม่า 5 2.0 4 1.6 4 1.6

จ�านวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ 1 0.4 1 0.4 1 0.4

• ชาย 1 100.0 1 100.0 1 100.0

• หญิง 0 0.0 0 0.0 0 0.0
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พนักงานใหม่
(Disclosure	401-1)

2559 2560 2561

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่ 71 28.0 52 21.1 43 16.7

จ�าแนกตามเพศ  

• ชาย 53 74.6 32 61.5 27 62.8

• หญิง 18 25.4 20 38.5 16 37.2

จ�าแนกตามอายุ  

• อายุต�่ากว่า	30	ปี 36 50.7 25 48.1 18 41.9

• อายุระหว่าง	30-50	ปี 34 47.9 26 50.0 24 55.8

• อายุมากกว่า	50	ปี 1 1.4 1 1.9 1 2.3

พนักงานพ้นสภาพ
(Disclosure	401-1)

2559 2560 2561

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน 33 13.0 63 25.5 42 16.3

จ�าแนกตามเพศ

• ชาย 15 45.5 43 68.3 24 57.1

• หญิง 18 54.5 20 31.7 18 42.9

จ�าแนกตามอายุ 

• อายุต�่ากว่า	30	ปี 11 33.3 22 34.9 18 42.9

• อายุระหว่าง	30-50	ปี 18 54.5 37 58.7 23 54.8

• อายุมากกว่า	50	ปี 4 12.1 4 6.3 1 2.4

อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ 25 9.8 47 19.0 32 12.4

การลาคลอดบุตร
(Disclosure	401-3)

2559 2560 2561

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 1 0.89 1 0.88 2 1.76

พนักงานที่กลับมาท�างานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร 0 0 1 100.0 1 50.0

การพัฒนาพนักงาน
	(Disclosure	404-1)

2559 2560 2561

จ�านวน (ชม./คน) จ�านวน (ชม./คน) จ�านวน (ชม./คน)
จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ต่อปี 27.53 24.49 27.21

แยกตามเพศ

• ชาย N/A N/A 19.33

• หญิง N/A N/A 34.42

แยกตามระดับ

• ระดับผู้บริหาร N/A N/A 26.40

• ระดับปฏิบัติการ N/A N/A 27.40

2559 2560 2561

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน	(เรื่อง) 0 0 0

คะแนนความผูกพันของพนักงาน	(ร้อยละ) 37 35 44
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2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน 2559 2560 2561
จ�านวนพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน (คน)

• ชาย N/A N/A N/A

• หญิง N/A N/A N/A

จ�านวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการท�างาน (คน)

บาดเจ็บแต่ไม่ต้องหยุดงาน

• ชาย N/A N/A N/A

• หญิง N/A N/A N/A

บาดเจ็บถึงขั้นต้องหยุดงาน

• ชาย N/A N/A 0

• หญิง N/A N/A 0

บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต

• ชาย 0 0 0

• หญิง 0 0 0

ทุพพลภาพ

• ชาย 0 0 0

• หญิง 0 0 0

การลาป่วย

จ�านวนวันลาป่วยโดยเฉลี่ยของพนักงาน	(วัน) 1.13 1.08 1.34

การขาดงาน

อัตราการขาดงานของพนักงานทั้งหมด	(ร้อยละ) 0 0 0
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1. พลังงาน (Disclosure	302-1)

ข้อมูลการใช้ ไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี  
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) 2559 2560 2561

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 	4,326,274	 	3,834,935	 	3,941,009	

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบผลิตน�้าประปา 	5,983,691	 	6,141,014	 	6,465,505	

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบไฟส่องสว่างถนน 715,190	 758,218	 765,337	

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนอาคารส�านักงาน 1,755,203 	1,472,616	 	1,129,367	

2. น�้าใช้ (Disclosure	303-1)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี หน่วย มาตรฐาน 2557 2558 2559 2560 2561

ปริมาณน�้าที่ใช้ทั้งหมด	 ลบ.ม. - 24,579,626 25,818,699 26,251,773 25,225,182 25,452,120

ปริมาณน�้าดิบที่ใช้ในกระบวนการ

ผลิตน�้า

ลบ.ม. - 22,756,953 22,418,955 21,280,749 19,234,025 19,332,025

ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่	 

(น�้าจากระบบ	RO)	

ลบ.ม. - 1,822,673 3,399,744 4,971,024 4,958,126 6,120,095

ปริมาณน�้าทิ้งจากโรงงานที่เข้าระบบ

บ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง

ลบ.ม. - 12,934,293 13,301,901 12,073,231 11,111,664 11,520,039

ปริมาณน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัด

ส่วนกลาง	

ลบ.ม. - 12,934,293 13,301,901 12,073,231 11,111,664 11,520,039

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง หน่วย มาตรฐาน 2557 2558 2559 2560 2561

ปริมาณน�้าที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 13,906,040 14,839,161 16,929,290 16,390,177 21,363,618

ปริมาณน�้าดิบที่ใช้ใน 

กระบวนการผลิตน�้า

ลบ.ม. - 12,063,812 12,941,012 14,800,897 14,275,793 17,784,004

ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่	 

(น�้าจากระบบ	RO)	

ลบ.ม. - 1,842,228 1,898,149 2,128,393 2,272,218 3,579,614

ปริมาณน�้าทิ้งจากโรงงานที่เข้า

ระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง

ลบ.ม. - 6,547,556 7,140,132 7,876,263 9,241,402 10,188,021

ปริมาณน�้าทิ้งที่ออกจาก 

ระบบบ�าบัดส่วนกลาง	

ลบ.ม. - 6,547,556 7,140,132 7,876,263 9,241,402 10,188,021
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3. น�้าทิ้ง

คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง (Disclosure	306-1)

จุดตรวจวัดน�้าทิ้ง หน่วย มาตรฐาน 2557 2558 2559 2560 2561

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

pH 5.5-9.0 7.11 7.04 7.02 6.8-8.0 6.4-8.1

Temperature �C ≤	40 32 32 31 27-35 28-37

Biochemical	Oxygen	Demand	(BOD
5
) mg/L ≤	20 <2.0 6.2 2.8 2.3-18.4 <2.0-18.0

Chemical	Oxygen	Demand	(COD) mg/L ≤	120 36 48 34 <40-72 <40-76

Grease	and	Oil mg/L ≤	5 <2.0 <2.0 <2.0 ND,2.0-2.3 ND,<3.0-3.3

Suspended	Solid	(SS) mg/L ≤	50 8 6 14 <5-46 ND,<5-43

Total	Dissolved	Solid	(TDS) mg/L ≤	3000 956 1280 1232 624-1,242 628-1,380

Total	Kjeldahl	Nitrogen	(TKN) mg/L ≤	100 0.99 1.69 0.99 <5-33 ND,<5-42

Mercury	(Hg) mg/L ≤	0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ND,<0.10 ND,<0.0010

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

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

Lead	(Pb) mg/L ≤	0.2 <0.05 <0.05 <0.05 ND ND,<0.10

Arsenic	(As) mg/L ≤	0.25 0.0044 0.005 0.0023 <0.0020-0.0036 <0.0020-0.045

Chromium	(Cr3+) mg/L ≤	0.75 <0.01 <0.01 0.05 ND ND,0.10-0.17

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

Barium	(Ba) mg/L ≤	1.0 <0.20 <0.02 <0.02 <0.02-0.04 <0.02-0.11

Nickel	(Ni) mg/L ≤	1.0 0.5 <0.05 0.17 <0.10-0.28 <0.10-0.65

Copper	(Cu) mg/L ≤	2.0 0.01 <0.01 0.02 <0.10-0.10 <0.10-0.53

Zinc	(Zn) mg/L ≤	5.0 0.16 0.13 0.16 0.11-0.45 0.11-0.81

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

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

Chloride	as	Cl
2

mg/L ≤	1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1-0.2 <0.1-0.3

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง

pH 5.5-9.0 7.25 7.04 7.35 7.3-8.1 7.1-7.7

Temperature �C ≤	40 29.8 31 31.2 27-35 29-31

Biochemical	Oxygen	Demand	(BOD
5
) mg/L ≤	20 5.8 6.5 8.6 <2.0-13 <2.0-14.2

Chemical	Oxygen	Demand	(COD) mg/L ≤	120 28 29 34 <40-45 41-71

Grease	and	Oil mg/L ≤	5 <2.0 <2.0 <2.0 ND,<2.0 ND,<3.0

Suspended	Solid	(SS) mg/L ≤	50 4 15 6 <5-20 ND,<5-5

Total	Dissolve	Solid	(TDS) mg/L ≤	3000 676 752 868 1,020-1,360 1,652-2,470

Total	Kjeldahl	Nitrogen	(TKN) mg/L ≤	100 13.35 5.19 16.85 15-26 11-30

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

Selenium	(Se) mg/L ≤	0.02 <0.005 <0.005 <0.005 ND,<0.0020 <0.0020
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คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง (Disclosure	306-1)

จุดตรวจวัดน�้าทิ้ง หน่วย มาตรฐาน 2557 2558 2559 2560 2561

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

Lead	(Pb) mg/L ≤	0.2 <0.05 <0.05 <0.05 ND ND,<0.10

Arsenic	(As) mg/L ≤	0.25 0.0039 0.0023 0.009 <0.0020-0.0061 0.0048-0.0105

Chromium	(Cr3+) mg/L ≤	0.75 0.02 <0.01 <0.01 ND ND

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

Barium	(Ba) mg/L ≤	1.0 <0.20 <0.20 <0.20 0.05-0.07 0.10

Nickel	(Ni) mg/L ≤	1.0 <0.05 <0.05 <0.05 ND,<0.10 0.11-0.16

Copper	(Cu) mg/L ≤	2.0 <0.01 <0.01 <0.01 ND ND,<0.10

Zinc	(Zn) mg/L ≤	5.0 0.18 0.09 0.1 0.13 0.15-0.22

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

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

Chloride	as	Cl
2

mg/L ≤	1.0 <0.1 <0.1 <0.1 158-346 <0.1

4. อากาศ

การติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม (Disclosure	305-7)

หน่วย มาตรฐาน 2557 2558 2559 2560 2561

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 

จุดตรวจ 1: วัดบุญญราศรี (A1) 

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 <0.001-0.029 0.001-0.032 <0.001-0.012 <0.001-0.031 0.003-0.036

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 0.002-0.021 <0.001-0.017 <0.001-0.026 0.003-0.017 0.004-0.035

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.04-0.08 0.06-0.12 0.05-0.10 0.04-0.15 0.059-0.171

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.02-0.05 0.03-0.09 0.02-0.08 0.02-0.06 0.052-0.089

จุดตรวจ 2: โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (A2)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 0.001-0.072 0.001-0.045 <0.001-0.026 0.002-0.036 0.005-0.059

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 0.004-0.049 0.014-0.097 <0.001-0.016 <0.001-0.014 0.002-0.014

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.07-0.14 0.09-0.14 0.05-0.14 0.04-0.13 0.069-0.137

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.01-0.09 0.04-0.09 0.02-0.06 0.02-0.06 0.043-0.074

จุดตรวจ 3: วัดดอนด�ารงธรรม (A5)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 <0.001-0.064 0.002-0.030 0.003-0.036 <0.001-0.032 0.004-0.033

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 0.003-0.032 0.002-0.029 <0.001-0.006 0.002-0.029 0.019-0.025

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.07-0.11 0.08-0.15 0.06-0.16 0.05-0.13 0.058-0.117

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.04-0.08 0.06-0.10 0.04-0.07 0.02-0.09 0.040-0.066

จุดตรวจ 4: วิทยาลัยการอาชีพพานทอง (A6)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 <0.001-0.024 0.001-0.028 0.001-0.053 0.001-0.025 0.004-0.020
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การติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม (Disclosure	305-7)

หน่วย มาตรฐาน 2557 2558 2559 2560 2561

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 0.001-0.005 <0.001-0.062 <0.001-0.009 <0.001-0.034 0.013-0.018

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.03-0.07 0.04-0.08 0.03-0.10 0.03-0.10 0.043-0.065

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.02-0.03 0.02-0.07 0.02-0.05 0.01-0.06 0.021-0.032

จุดตรวจ 5: บ้านมาบสามเกลียว (A8)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 0.002-0.089 <0.001-0.029 <0.001-0.036 0.002-0.057 0.003-0.028

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 <0.001-0.005 <0.001-0.019 0.001-0.023 0.002-0.025 0.001-0.010

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.03-0.12 0.06-0.09 0.04-0.12 0.03-0.12 0.049-0.092

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.02-0.05 0.03-0.06 0.02-0.10 0.01-0.05 0.018-0.033

จุดตรวจ 6: หมู่บ้านเจริญวัชร์ (A9)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 0.002-0.036 0.004-0.100 <0.001-0.033 <0.001-0.055 0.001-0.030

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 0.012-0.038 0.001-0.066 <0.001-0.005 0.002-0.006 0.001-0.016

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.04-0.08 0.05-0.08 0.03-0.09 0.03-0.08 0.042-0.078

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.02-0.05 0.03-0.07 0.02-0.06 0.02-0.06 0.028-0.053

จุดตรวจ 7: วัดบ้านงิ้ว (A10)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 <0.001-0.041 0.002-0.029 0.001-0.028 <0.001-0.055 0.001-0.028

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 <0.001-0.027 0.004-0.083 <0.001-0.010 0.001-0.014 0.017-0.022

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.04-0.13 0.06-0.18 0.03-0.20 0.04-0.14 0.037-0.106

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.02-0.07 0.03-0.10 0.02-0.08 0.02-0.07 0.036-0.085

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง      

จุดตรวจ 1: บ้านวังตาลหม่อน (A1)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 0.001-0.035 <0.001-0.027 <0.001-0.037 <0.001-0.039 0.003-0.046

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 <0.001-0.029 0.009-0.022 0.002-0.038 0.001-0.014 0.008-0.015

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.03-0.22 0.03-0.16 0.02-023 0.04-0.11 0.076-0.204

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.02-0.11 0.03-0.12 0.01-0.09 0.03-0.05 0.037-0.080

จุดตรวจ 2: วัดราษฎร์อัสดาราม (A2)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 0.001-0.018 <0.001-0.043 <0.001-0.035 0.003-0.053 0.003-0.048

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 0.005-0.033 0.001-0.010 0.009-0.028 0.002-0.007 0.013-0.028

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.08-0.18 0.05-0.15 0.04-0.14 0.05-0.08 0.055-0.096

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.05-0.12 0.03-0.09 0.02-0.08 0.03-0.05 0.024-0.050

จุดตรวจ 3: โรงเรียนบ้านภูไทร (A3)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 <0.001-0.018 <0.001-0.029 0.001-0.033 0.002-0.017 0.005-0.016

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 0.002-0.011 0.002-0.010 <0.001-0.033 0.006-0.033 0.004

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.02-0.073 0.03-0.17 0.02-0.22 0.03-0.05 0.070-0.231

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.02-0.08 0.01-0.08 0.01-0.10 0.02-0.03 0.033-0.091

จุดตรวจ 4: วัดพนานิคม (A4)
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การติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม (Disclosure	305-7)

หน่วย มาตรฐาน 2557 2558 2559 2560 2561

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 0.000-0.024 0.000-0.018 <0.001-0.018 0.011-0.052 0.002-0.056

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 0.000-0.025 0.000-0.022 <0.001-0.014 0.006-0.086 0.001-0.027

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.0038-0.07 0.015-0.085 0.013-0.089 0.043-0.185 0.033-0.130

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.01-0.029 0.007-0.050 0.007-0.064 0.027-0.078 0.020-0.087

จุดตรวจ 5: รพ.สต.มาบยางพร (A5)

Nitrogen	Dioxide:	NO
2

mg/m3 ≤	0.17 <0.001-0.040 0.002-0.059 <0.001-0.061 0.019-0.061 0.003-0.079

Sulfur	Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤	0.30 <0.001-0.054 0.000-0.019 0.001-0.017 0.010-0.038 <0.001-0.036

Total	Suspended	Particulates:	TSP mg/m3 ≤	0.33 0.05-0.152 0.016-0.046 0.021-0.210 0.069-0.218 0.035-0.172

PM	10 mg/m3 ≤	0.12 0.02-0.091 0.011-0.096 0.012-0.100 0.033-0.118 0.021-0.109

5. ของเสีย

ด้านการจัดการมูลฝอยในโรงงาน  
(Disclosure	306-2)	

หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561

ปริมาณมูลฝอยที่โรงงานคัดแยกขยะ 

ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ตันต่อปี 20,511.95 20,450.58 20,314.24 21,865.36 23,296.41

ปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปก�าจัดโดยการน�ากลับมา 

ใช้ประโยชน์ใหม่	(Recycle)

ตันต่อปี 2,846.74 3,036.93 2,923.17 3,154.88 3,303.08

ปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปก�าจัดโดยการผลิตเชื้อเพลิง

ทดแทน	RDF	(Refuse	Derived	Fuel)

ตันต่อปี 16,943.68 17,088.65 17,157.54 18,509.81 19,844.83

ปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปก�าจัดโดยการฝังกลบ	

(Landfill)

ตันต่อปี 721.53 325 233.53 200.67 148.50

6. การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2559 2560 2561

จ�านวน	/	 มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�าคัญ	 กรณี

ละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม	(Disclosure	307-1)

0 0 0
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GRI Content Index

GRI Standard Disclosure Page number(s) Omission/
Remark

General Disclosures

GRI 102 General Disclosures

ORGANIZATIONAL PROFILE 

102-1 Name	of	the	organization	 10

102-2 Activities,	brands,	products,	and	services 10-14

102-3 Location	of	headquarters 12

102-4 Location	of	operations 10-12

102-5 Ownership	and	legal	form 15

102-6 Markets	served 10-14

102-7 Scale	of	the	organization 12,	134-138

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 135-138

102-9 Supply	chain 12,	18-19

102-10 Significant	changes	to	the	organization	and	its	supply	chain 4-5

102-11 Precautionary	Principle	or	approach 51-55

102-12 External	initiatives 38-45

102-13 Membership	of	associations 17

STRATEGY

102-14 Statement	from	senior	decision-maker 4-5

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities 26-30,	53-55

ETHICS AND INTEGRITY

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 2,	22-23,	80

102-17 Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics 47-50

GOVERNANCE 

102-18 Governance	structure 16

102-19 Delegating	authority 20-21,	51-52,	65,	

74,	124,130

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

topics

20-21,	51-52,	65,	

74,	124,	130

102-29 Identifying	and	managing	economic,	environmental,	and	social	impacts 51-55

102-32 Highest	governance	body’s	role	in	sustainability	reporting 9,	36

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List	of	stakeholder	groups 31

102-41 Collective	bargaining	agreements 76

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders 31

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement 32-35

102-44 Key	topics	and	concerns	raised 32-37

144 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
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GRI Standard Disclosure Page number(s) Omission/
Remark

General Disclosures

REPORTING PRACTICE

102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	statements 8,	15 In	annual	
report	page

24-25

102-46 Defining	report	content	and	topic	boundaries 8

102-47 List	of	material	topics 37-43

102-48 Restatements	of	information 145 No	
restatement	
in	2018

102-49 Changes	in	reporting 8

102-50 Reporting	period 8

102-51 Date	of	most	recent	report 8

102-52 Reporting	cycle 8

102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report 9

102-54 Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	GRI	Standards 8

102-55 GRI	content	index 144-148

102-56 External	assurance 9

GRI Standard Disclosure Page number(s) Omission External 
Assurance

Material Topics

GRI 200 Economic Standard Series

ECONOMIC PERFORMANCE

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

56-58103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	201:	Economic	

Performance	2016
201-1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 56-57,	134

PROCUREMENT PRACTICE

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

65-72103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	204:	Procurement	

Practices	2016
204-1 Proportion	of	spending	on	local	suppliers 57,	134
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GRI Standard Disclosure Page number(s) Omission External 
Assurance

ANTI-CORRUPTION

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

48-50103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	205:	

Anti-Corruption	2016

205-2
Communication	and	training	about	anti-corruption	

policies	and	procedures
48-50

205-3 Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken 50

Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series

ENERGY

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

120-123103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	302:	Energy	2016
302-1 Energy	consumption	within	the	organization 139

302-4 Reduction	of	energy	consumption 120-123

WATER AND EFFLUENT

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

124-128103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	303:	Water	and	

Effluents	2018

303-1 Interactions	with	water	as	a	shared	resource 124-126,	 

139

303-2 Management	of	water	discharge-related	impacts 126-127,	

139-141
Yes

EMISSIONS

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
114-119,

120-123
103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	305:	Emissions	

2016

305-7 Nitrogen	oxides	(NOX),	sulfur	oxides	(SOX),	and	

other	significant	air	emissions
141-143 Yes

EFFLUENTS AND WASTE

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
126-127	

129-133
103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	306:	Effluents	and	

Waste	2016

306-1 Water	discharge	by	quality	and	destination 139-141 Yes

306-2 Waste	by	type	and	disposal	method 129-131,	143

146 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
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GRI Standard Disclosure Page number(s) Omission External 
Assurance

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

114-119103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	307:	

Environmental	

Compliance	2016

307-1 Non-compliance	with	environmental	 laws	and	

regulations 140-143

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

54,	65-72103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	308:	Supplier	

Environmental	

Assessment	2016

308-2 Negative	environmental	impacts	in	the	supply	

chain	and	actions	taken 66-72

Material Topics

GRI 400 Social Standard Series

EMPLOYMENT

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

74-83103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	401:	Employment	

2016

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover 137

401-2 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	

not	provided	to	temporary	or	part-time	employees
76-77

401-3 Parental	leave 137

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

109-112103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	403:	Occupational	

Health	 and	Safety	

2016

403-1 Occupational	health	and	safety	management	

system
109-112,	

138
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GRI Standard Disclosure Page number(s) Omission External 
Assurance

TRAINING AND EDUCATION

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

83-84103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	404:	Training	and	

Education	2016

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee
84,	137

LOCAL COMMUNITIES

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

85-108103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	413:	Local	

Communities	2016

413-1 Operations	with	local	community	engagement,	

impact	assessments,	and	development	programs
91-108

413-2 Operations	with	significant	actual	and	potential	

negative	impacts	on	local	communities

86,	90-91,	

112

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI	103:	Management	

Approach	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

65-72103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI	414:	Supplier	

Social	Assessment	

2016

414-2 Negative	social	impacts	in	the	supply	chain	and	

actions	taken 66-72

148 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)
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แบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561

1.	 ข้อมูลพื้นฐานของท่าน	

	 เพศ	 	หญิง	 	ชาย

	 อายุ	 	น้อยกว่า	30	ปี		 	30-50	ปี		 	มากกว่า	50	ปี

2.	 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

		พนักงาน	 	ลูกค้า		 	ชุมชน		 		คู่ค้า		

		ผู้ถือหุ้น		 	ผู้ร่วมลงทุน		 	เจ้าหนี้	 		หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	

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

3.	 ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯจากแหล่งใด

		เว็บไซต์ของบริษัท	 	งานสัมมนา	 		พนักงานของบริษัท	

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

4.	 ท่านอ่านรายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2561	เพื่อวัตถุประสงค์

		เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

		เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดท�ารายงานของตน

		เพื่อการศึกษาและท�าวิจัย

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

5.	 ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2561	ของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ความสมบูรณ์ของรายงาน	 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย	 ควรปรับปรุง

การก�าหนดประเด็นของรายงาน	 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย	 ควรปรับปรุง

ความน่าสนใจของเนื้อหา		 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย	 ควรปรับปรุง

การออกแบบรูปเล่ม	 	 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย	 ควรปรับปรุง

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย			 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย	 ควรปรับปรุง

ความพึงพอใจโดยรวม	 	 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย	 ควรปรับปรุง

6.	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ	ในปีถัดไป

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

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

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

ท่านสามารถส่งแบบส�ารวจกลับมายังบริษัทฯด้วยการส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ที่ปรากฏท้ายเล่ม	หรือ	ส่งมาทาง	E-mail:	
sustainability@amata.com	บรษัิท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากดั	(มหาชน)	ขอขอบพระคณุในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสงู
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