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รู้จักอมตะ

	 บริษัท	 อมตะ	 คอร์ปอเรชัน	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 หรือ	 อมตะ	 เป็นกลุ่มบริษัท 

ผู้พัฒน�นิคมอุตส�หกรรมช้ันนำ�ระดับโลก	 ก่อตั้งขึ้น	 เม่ือ	 พ.ศ.	2532	 และจดทะเบียน

ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2540	 มีสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่ท่ี	

กรุงเทพมห�นคร	 ประเทศไทย	 จุดเริ่มต้นของก�รพัฒน�พ้ืนท่ีนิคมอุตส�หกรรมของ

ประเทศไทยเป็นผลสืบเนื่องม�จ�กแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับท่ี	5 

(พ.ศ.	2525-2529)	 ทำ�ให้เกิดก�รขย�ยตัวของพื้นท่ีอุตส�หกรรมในภ�คตะวันออกและ

นโยบ�ยก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศของภ�ครัฐบ�ลในเวล�นั้น	 จ�กจุดเริ่มต้น 

ดงักล�่วเป็นก�้วแรกท่ีสำ�คญัของบรษัิทในภ�คตะวนัออกของประเทศไทยในธรุกจิก�รพัฒน�

พืน้ท่ีนคิมอุตส�หกรรม	จ�ก	“บ�งปะกง	อินดสัเตรยีล	พ�รค์”	ไปสู	่“นคิมอุตส�หกรรมอมตะ

นคร”	 จ.ชลบุรี	 “นิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้”	 จ.ระยอง	และ	 “นิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้	 

เบียนหัว”	ประเทศเวยีดน�ม	ปัจจบัุนบรษัิท	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำ�กดั	(มห�ชน)	เป็นบรษัิท

ผู้พัฒน�พื้นที่นิคมอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ที่ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงในภูมิภ�คเอเชีย

Amata 
Mansion
Co., Ltd.

(15 Nov 1991)

Amata 
Development

Co., Ltd.
(15 Jun 1990) Amata 

Vietnam JSC
(31 Dec 1994)

Amata 
Natural Gas

Distribution Co., Ltd.
(27 Nov 2001)

Amata Summit 
Ready Built

Co., Ltd.
(15 Dec 2004)

VIA Logistics
Co., Ltd.

(27 Dec 2004)

Vibharam
(Amata Nakorn)
Hosplial Co., Ltd.
(27 Sep 2005)

Amata Asia 
Ltd. (Hongkokng)
(28 May 2008)

Thai-Chinese Rayong
Industrial Realty

Development Co., Ltd.
(20 Mar 2012)

SEAL Thailand
(2013)

Amata B. Grimm Power Ltd.
(2 Mar 1995)

Amata B. Grimm Power
(Rayong) 1 Ltd.
(9 Sep 1995)

Established Amata PCL.
(6 Mar 1989)

Amata City
Co., Ltd.

(5 Jun 1995)

Amata Power
Bien Hoad
Co., Ltd.
(29 Jun 1996)

Amata Water
Co., Ltd.

(5 Mar 1999)

Amata 
Facillitles

 Serveices 
Co., Ltd.

(29 Nov 2002)

SET Award Best
Performance

Commpany-Amata
(2006)

Amata B. Grimm
Power 3 Ltd

(12 Jan 2010)

SET Ranking Top 50 
Publicly Listed Coy

Corporate Governance
(2013)

Amata VN PCL
(30 Aug 2012)

Amata B. Grimm
Power 2 Ltd

(12 Jan 2010)

1989 19911990 1994 1996 2001 2004 2006 2010 20131995 2002 2005 2008 20121999

หน้ำ  001รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report) 2557

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



	 จ�กคว�มมุ่งม่ัน	 และคว�มเช่ียวช�ญของบริษัทในก�รว�งแผนพร้อมด้วย

ประสบก�รณ์ในก�รบริห�รจัดก�รและก�รตล�ดท่ีครบวงจร	 และกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�

ท่ีย่ังยืนของอมตะ	 โดยคำ�นึงถึงก�รเติบโตของภ�คเศรษฐกิจ	 ก�รอยู่ร่วมกันระหว่�งภ�ค

อุตส�หกรรมและภ�คชุมชนสังคม	รวมถึงก�รดูแลรักษ�ส่ิงแวดล้อมเพ่ือคนรุ่นถัดไป	เป้�หม�ย

หลกัของก�รพฒัน�ท่ียัง่ยืนของอมตะคอืก�รเป็นผูพ้ฒัน�นคิมอุตส�หกรรมสูค่ว�มเป็นเมอืง

สมบูรณ์แบบ	(Perfect	SMART	City	Developer)	 มุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มเจริญของเมือง

อุตส�หกรรมและก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่�งยั่งยืน	(Creating	City,	Driving	

Economics)

	 เพื่อตอบรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ในพื้นท่ีนิคมอุตส�หกรรมได้อย่�งครบวงจร	

บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	ได้มีก�รดำ�เนินก�รธุรกิจหลักและรอง	ได้แก่	

ธุรกิจด้�นอสังห�ริมทรัพย์เน้นก�รพัฒน�พื้นท่ีนิคมอุตส�หกรรม	 ธุรกิจอ�ค�รโรงง�น

สำ�เร็จรูปขน�ดเล็ก	กล�ง	ใหญ่	ธุรกิจระบบส�ธ�รณูปโภค	อ�ทิ	โรงไฟฟ้�	โรงง�นผลิตน้ำ�

ประป�เพ่ือก�รใชใ้นภ�คอุตส�หกรรม	โรงง�นบำ�บัดน้ำ�เสยีรวม	เครอืข่�ยและสถ�นคีวบคุม

ก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับนิคมอุตส�หกรรม	 เครือข่�ยถนนรองรับก�รขนส่งและกระจ�ยสินค้�	

ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย	และระบบโทรคมน�คม	เป็นต้น	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	

(มห�ชน)	จัดเป็นบริษัทที่มีเครือข่�ยธุรกิจหลักและรองที่สอดรับกับก�รส่งเสริมก�รดำ�เนิน

ธรุกจิของลกูค�้ท่ีดำ�เนนิกจิก�รในพืน้ท่ีนคิมอุตส�หกรรมภ�ยใตก้�รบรหิ�รจดัก�รของอมตะ	

โดยไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน	และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบพื้นที่นิคมอุตส�หกรรม	
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	เป็นบริษัทที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รว�งแผน	

ก�รพัฒน�	ก�รบรหิ�รจดัก�ร	และก�รตล�ดท่ีเกีย่วข้องกบัก�รพัฒน�พ้ืนท่ีนคิมอุตส�หกรรม

อย่�งครบวงจร	พรอ้มดว้ยก�รพัฒน�ระบบส�ธ�รณปูโภคและง�นบรกิ�รต�่งๆ	ท่ีรองรบัก�ร

ประกอบกจิก�รท่ีหล�กหล�ยในพืน้ท่ีนคิมอุตส�หกรรม	อ�ทิ	ระบบถนนม�ตรฐ�นส�กล	โรง

ไฟฟ้�และก�๊ซธรรมช�ต	ิก�รบรหิ�รจดัก�รพืน้ท่ีสว่นกล�งท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มต�มหลกั

ก�รพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ	

(Eco-Industrial	Estate)	ก�รดำ�เนนิก�ร 

เหล่�นี้เป็นส่วนผลักดันสำ�คัญให้	บริษัท 

อมตะ	 คอร์ปอเรชัน	 จำ�กัด	(มห�ชน)	

พร้อมท่ีจะเป็นผู้นำ�ก�รพัฒน�เมือง

อุตส�หกรรมระดับโลกที่มีคว�มทันสมัย	

และบริก�รท่ีมีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น

ส�กล
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



อุดมกำรณ์ของอมตะ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) ได้ก�ำหนดอุดมกำรณ ์
ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับวิสัยทัศน์ของบริษัท เป็นหลัก 5 ประกำร 
ของกำรเป็นพนักงำนอมตะ (DRIVE) ดังนี้

D น่ำเชื่อถือวำงใจได้ (Dependable: D)
R พร้อมให้กำรตอบสนอง (Responsive: R)
I ลองคิดสิ่งใหม่ (Innovative: I)
V มองไกลไปข้ำงหน้ำ (Visionary: V)
E เต็มคุณค่ำมีประสิทธิภำพ (Efficient: E)
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น่าเชื่อถือวางใจได้ (Dependable: D)
	 ประพฤติตนเป็นท่ีว�งใจของบุคคลต่�งๆ	รักษ�คำ�พูด	ซ่ือตรง	เป็นธรรม	คำ�นึงถึงจิตใจของผู้อ่ืน	จริงใจ	โปร่งใส	ปฏิบัติต�มระเบียบ	

และจรรย�บรรณของวิช�ชีพและขององค์กร 
พร้อมให้การตอบสนอง (Responsive: R)
	 มองเห็นและเข้�ใจธุรกิจ	 พัฒน�ธุรกิจ	 และส�ม�รถบริห�รจัดก�รให้ธุรกิจประสบผลสำ�เร็จอย่�งรวดเร็ว	 รอบรู้คว�มต้องก�ร 

ของคน	 และมองเห็นวิธีก�รตอบสนองคว�มต้องก�รได้อย่�งโดนใจ	 ให้บริก�รลูกค้�ด้วยคว�มจริงใจและรับผิดชอบ	 เพื่อให้ลูกค้�เกิด 

คว�มพึงพอใจสูงสุด	

ลองคิดสิ่งใหม่ (Innovative: I)
	 มองปัญห�จ�กหล�ยด้�น	ส�ม�รถคิดต่อยอด	คิดออกนอกกรอบ	มีคว�มคิดใหม่ๆ	เพื่อสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์	บริก�ร	และวิธี

ก�รทำ�ง�นแบบใหม่	ที่ได้ผลดีม�กกว่�เดิมแบบก้�วกระโดด

มองไกลไปข้างหน้า (Visionary: V)
	 มีมุมมองในเชิงธุรกิจที่กว้�งไกล	 คิดอย่�งเป็นระบบ	มีคว�มส�ม�รถในก�รว�งแผนสำ�หรับอน�คต	มีคว�มใฝ่รู้	 สนใจติดต�ม

องค์คว�มรู้	และนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจและส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ลูกค้�และองค์กร

เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ (Efficient: E)
	 ตั้งเป้�หม�ยและม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นในระดับสูง	 มุ่งมั่นพย�ย�มท่ีจะปฏิบัติง�นให้บรรลุ	 โดยใช้ทรัพย�กรให้เต็มคุณค่� 

ทุกคนให้คว�มร่วมมือ	ร่วมแรงร่วมใจ	เพื่อให้เป้�หม�ยส่วนรวมประสบผลสำ�เร็จ
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง
ยั่งยืน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสยีของอมตะ
ประเดน็กำรพฒันำอย่ำงย่ังยนื
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรเพือ่ควำมย่ังยืน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอมตะ
	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รดูแลและคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ทั้งภ�ยในและ

ภ�ยนอกบริษัท	ตั้งแต่ลูกค้�	ผู้ถือหุ้น	และพนักง�น	รวมทั้งคว�มรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยเครื่องมือและวิธีก�รใน

ก�รบริห�รจัดก�รต่�งๆ	 ผ่�นกิจกรรมของบริษัท	 เช่น	 ก�รเปิดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็น	 ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจหรือข้อเสนอแนะต่�งๆ	

ระบบก�รรับข้อร้องเรียน	ก�รเปิดให้มีก�รเข้�ชมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทผ่�นกิจกรรม	Open-House	รวมถึงก�รประชุมร่วมกัน	เป็นต้น	 

จ�กก�รดำ�เนินก�รต�มวิธีก�รดังกล่�ว	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	ส�ม�รถนำ�ข้อคิดเห็นต่�งๆ	ม�ใช้ในก�รปรับปรุงและ

พัฒน�แนวท�งในก�รดำ�เนินง�น	 เพื่อตอบสนองคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่�งต่อเนื่อง	 มีผลโดยตรงต่อก�ร

เติบโตของธุรกิจอย่�งยั่งยืนและหลักบรรษัทภิบ�ลของก�รประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

พนักงำน

คู่ค้ำ

คู่แข่ง

ลูกค้ำ

ชุมชน

สื่อมวลชน

เจ้ำหนี้

หน่วยงำน
รำชกำร

ภำค
ประชำสังคม
นักวิชำกำร

ส�ำรวจควำมพึงใจหรือ
ข้อเสนอแนะ

รับข้อ
ร้องเรียน

จัดประชุมร่วมกัน

เยี่ยมเยียน
Open house

เปิดเวทีรับฟัง
ควำมคิดเห็น
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
ผู้ถือหุ้น	 ดำ�เนินธุรกิจอย่�งโปร่งใส	ต�มหลักบรรษัทภิบ�ล	โดยคำ�นึงถึงก�รเติบโตท�งธุรกิจ	และเปิดเผยข้อมูล

อย่�งเท่�เทียมกัน	

พนักง�น พฒัน�ศักยภ�พเพื่อคว�มมัน่คงในอ�ชพี	ดูแลสุขภ�พ	คว�มปลอดภัย	ส่งเสรมิศีลธรรมจริยธรรม	และ

ปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชนด้วยคว�มเท่�เทียม	

คู่ค้�	 สร้�งสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันต�มสัญญ�และจรรย�บรรณ	ปฏิบัติต�มกรอบก�รแข่งขันที่เป็นธรรม	

คู่แข่ง	 ปฏิบัติต�มกรอบกติก�ของก�รแข่งขันที่ดี	ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงท�งก�รค้�	

ภ�คประช�สังคมนักวิช�ก�ร	 เปิดรับฟังคว�มคิดเห็น	ร่วมสร้�งเครือข่�ยท�งวิช�ก�ร	เพื่อพัฒน�ชุมชนและสังคมอย่�งยั่งยืน	

ลูกค้�	 สร้�งคว�มพึงพอใจ	 พร้อมตอบสนอง	 ด้วยคว�มมุ่งม่ันพัฒน�สินค้�และบริก�รให้ครบวงจรเพื่อ 

เป็นเมืองอุตส�หกรรมที่สมบูรณ์แบบ	รองรับคว�มเจริญของประเทศ	

ชุมชน	 ตระหนักถึงสุขภ�พ	คว�มปลอดภัย	ร่วมสร้�งสรรค์คุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งยั่งยืน	

สื่อมวลชน	 เปิดเผยข้อมูลข่�วส�รที่ถูกต้อง	อย่�งรวดเร็ว	ทันเหตุก�รณ์	และโปร่งใส	

เจ้�หนี้	 ปฏิบัติต�มเงื่อนไขและสัญญ�อย่�งเคร่งครัด	

หน่วยง�นร�ชก�ร	 ดำ�เนินก�รทำ�ธุรกรรมกับรัฐ	ต�มเจตน�รมณ์ของกฎหม�ย	

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 กว่�	25	 ปีนับตั้งแต่	 บริษัท	 อมตะ	 คอร์ปอเรชัน	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ได้เริ่มดำ�เนินกิจก�ร	 บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

พัฒน�อย่�งยั่งยืนขององค์กรท่ีรักษ�คว�มสมดุลระหว่�งก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ	 ก�รอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชน	 ควบคู่กับก�รดูแล

รักษ�สิ่งแวดล้อม	 ในก�รกำ�หนดประเด็นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนปี	2557	 นี้	 เป็นปีแห่งก�รเริ่มต้นของบริษัทในก�รประยุกต์แนวท�ง

ก�รวิเคร�ะห์ประเด็นก�รพัฒน�ต�มคู่มือ	GRI	Sustainability	Reporting	Guidelines	(GRI-G4)	 เพื่อจัดทำ�	 “Materiality	Matrix”	 

หรือสรุปประเด็นด้�นก�รพัฒน�อย่�งย่ันยืนต�มระดับท่ีมีนัยสำ�คัญ	 เพ่ือนำ�ไปประกอบก�รจัดทำ�แผนง�นก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนของบริษัท 

ต่อไป	ดังแสดงในต�ร�ง

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

 ส
ำาค

ัญ
มา

ก

มลอ�ก�ศ

น้ำ�ทิ้งและของเสีย

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ก�รไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อปฏิบัติด้�นคว�มปลอดภัย

น้ำ�

พลังง�น

ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย

ก�รต่อต้�นก�รทุจริต

ชุมชนท้องถิ่น

 ส
ำาค

ัญ

ผลกระทบท�งอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

เสรีภ�พในก�รสม�คมและเจรจ�ต่อรอง

ผลเชิงเศรษฐกิจ

ก�รจ้�งง�นและแรงง�นบังคับ

สิทธิของชนพื้นเมือง

 สำาคัญ  สำาคัญมาก

สำาคัญต่ออมตะ

	 จ�กก�รวิเคร�ะห์ประเด็นในก�รพัฒน�อย่�งยั่นยืนในต�ร�ง	บริษัทได้นำ�ม�ดำ�เนินก�รโครงก�รต่�งๆ	ของบริษัทตลอดปี	2557	

โดยแบ่งออกเป็น	3	ด้�นหลัก	ประกอบด้วย	ด้�นเศรษฐกิจ	ด้�นสังคม	และด้�นสิ่งแวดล้อม	 ในก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	ภ�ยใต้นั้นจะ 

ได้รับคว�มร่วมมือจ�กกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ	เป็นอย่�งดี	
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การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	ได้มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รเชิงพื้นที่ขึ้นหล�ยคณะ	เพื่อให้เกิดก�ร

ทำ�ง�นและก�รบริห�รจัดก�รอย่�งยั่งยืนข้ึนในพื้นท่ีนิคมอุตส�หกรรม	 ดังแสดงในรูปภ�พ	 ท้ังนี้คณะกรรมก�รแต่ละคณะนั้นได้กำ�หนด

ขอบเขตหน้�ที่ในก�รทำ�ง�นเชิงพื้นที่	ไว้ดังนี้

คณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนโดยรอบนิคม

อุตสาหกรรม

คณะกรรมการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
จัดการระบบจราจร

คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์
และกิจกรรมความรับผิดชอบ

เพื่อสังคม

คณะกรรมการ
ISO 14001

คณะกรรมการ 
สภาลุ่มน้ำา

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ 
สวัสดิการ

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมความรับผิดชอบ
เพื่อสังคม
1.	 ทำ�ก�รสำ�รวจสภ�พเศรษฐกิจ	 สังคม	 คว�มคิดเห็น	 และข้อวิตกกังวลของชุมชนเป็นประจำ�ทุกปี	 เพื่อนำ�ม�ประเมินผลและวิเคร�ะห์

คว�มต้องก�รของชุมชน	(Social	Need)	ที่มีต่อโครงก�ร

2.	 พบปะชุมชนอย่�งสม่ำ�เสมอ	เพือ่รบัฟงัคว�มคดิเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ก�รพฒัน�โครงก�ร	โดยนำ�ข้อเสนอแนะต�่งๆ	กลบัม�วเิคร�ะห์

และว�งแผนในก�รดำ�เนินง�น	เพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของชุมชน

3.	 ประช�สัมพันธ์	 เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	 ให้กับชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียงได้ทร�บอย่�ง 

ต่อเนื่อง	เพื่อลดคว�มวิตกกังวลของชุมชน

4.	 ประส�นง�นกบัหนว่ยง�นท้องถิน่	เพือ่นำ�เสนอผลก�รตรวจวัดคุณภ�พสิง่แวดลอ้มต่อชุมชนให้ช�วบ้�นได้เข�้ใจเป็นประจำ�ทุก	6	เดอืน

5.	 ให้คำ�ปรกึษ�ห�รอืรว่มกบัชุมชน	เพือ่ชีแ้จงข้อมูลในสิง่ท่ีประช�ชนในท้องถิน่	ผูน้ำ�ชมุชน	กำ�นนั	ผูใ้หญ่บ้�นยังวติกกงัวล	เพือ่นำ�ไปใชใ้น 

ก�รว�งแผนสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับชุมชน

6.	 ให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ	ของชุมชนใกล้เคียง	เพื่อคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งโครงก�รกับชุมชน

7.	 ติดต�มผลก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	ที่เกิดจ�กก�รกระทำ�ของโครงก�ร	ต�มที่ได้ให้คำ�มั่นสัญญ�ไว้กับชุมชน	เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่น	และ

เกิดก�รยอมรับโครงก�ร

8.	 ร�ยง�นคว�มคืบหน้�ในก�รปฏิบัติง�นให้ที่ประชุมผู้บริห�รระดับสูง	ทร�บอย่�งน้อยไตรม�สละ	1	ครั้ง
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
1.	 พจิ�รณ�ข้อเสนอแนะจ�กชุมชนและเสรมิสร�้งคว�มเข้�ใจอันดรีะหว�่งชุมชนกบันคิมฯ	และประส�นคว�มรว่มมอืกบัหนว่ยง�นอ่ืนหรอื

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	

2.	 ตรวจเย่ียมนิคมฯ	 รับรู้กระบวนก�รตรวจวัดและผลก�รตรวจวัดคุณภ�พสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงคว�มโปร่งใสในก�รบริห�รจัดก�รด้�น 

สิ่งแวดล้อมของนิคมฯ

3.	 ร่วมปรึกษ�ห�รือเพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ที่อ�จส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พร่วมกัน

4.	 ร่วมเจรจ�ไกล่เกลี่ยและห�ข้อยุติกรณีมีข้อพิพ�ทปัญห�สิ่งแวดล้อมระหว่�งนิคมฯ	และชุมชน

5.	 ตรวจสอบและพิจ�รณ�ค่�ชดเชยคว�มเสียห�ยจ�กกิจกรรมของนิคมฯ	ที่ชุมชนได้รับทั้งต่อสภ�พทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน	พืชผลท�งก�รเกษตร	สัตว์เลี้ยง	สุขภ�พอน�มัยของชุมชน	ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจ�กนิคมฯ	จริง

6.	 นำ�เสนอและร่วมพิจ�รณ�ผลักดันโครงก�รพัฒน�ชุมชน	สังคม	ก�รศึกษ�	

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
1.	 จัดทำ�ตัวชี้วัดและเป้�หม�ยของง�นด้�นสิ่งแวดล้อมและบริห�รจัดก�รน้ำ�ของนิคมฯ	อมตะนครและอมตะซิตี้	ประจำ�ปี	2557	เพื่อให้

ผู้รับผิดชอบนำ�ไปจัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร	ตอบสนอง	เพื่อบรรลุเป้�หม�ยดังกล่�ว

2.	 ขอรับก�รสนับสนุนข้อมูลที่จำ�เป็นจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อนำ�ไปประกอบก�รจัดทำ�ตัวชี้วัดเป้�หม�ย	และติดต�มผล

3.	 ติดต�ม	และประเมินผลตัวชี้วัดและเป้�หม�ย	

4.	 พิจ�รณ�	เสนอแนะแนวท�งแก้ไขปัญห�ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย	

5.	 ร�ยง�นผลต่อกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการสภาลุ่มน้ำา
1.	 พิจ�รณ�สำ�รวจคว�มต้องก�รของประช�ชน	 สร้�งเสริมคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�งชุมชนกับโครงก�รและประส�นคว�มร่วมมือกับ 

หน่วยง�นอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องท�งด้�นก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�	(น้ำ�ท่วม	น้ำ�เสีย	น้ำ�แล้ง)	

2.	 ร่วมปรึกษ�ห�รือและกำ�หนดแนวท�งก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ท�งด้�นก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�	(น้ำ�ท่วม	น้ำ�เสีย	น้ำ�แล้ง)	ร่วมกัน
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3.	 ร่วมเจรจ�ไกล่เกลี่ยและห�ข้อยุติกรณีมีข้อพิพ�ทปัญห�ท�งด้�นก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�	(น้ำ�ท่วม	น้ำ�เสีย	น้ำ�แล้ง)	ระหว่�งโครงก�รและ

ชุมชน

ขอบเขตและหน้าที่คณะกรรมการจัดการระบบจราจร
1.	 ทำ�ก�รตรวจสอบ	 ศึกษ�ปัญห�	 และส�เหตุของก�รจร�จรติดขัดท่ีเกิดข้ึนท้ังภ�ยใน	 และภ�ยนอกนิคมอุตส�หกรรมอมตะ	 ท่ีส่งผล 

กระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป	ร่วมกับส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง

2.	 ว�งแผนก�รแก้ไขปัญห�จร�จรภ�ยในนิคมอุตส�หกรรมให้สอดคล้องกับแผนก�รแก้ไขปัญห�จร�จรของจังหวัด

3.	 ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�จร�จรร่วมกับส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต�มแผนที่ว�งไว้

4.	 ติดต�มผล	และประเมินผล	ก�รแก้ไขปัญห�จร�จร	ร่วมกับส่วนร�ชก�ร	เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป

ขอบเขตและหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการ
1.	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลและธุรก�รเป็นผู้รวบรวม	 นำ�เสนอว�ระก�รประชุม	 ว่�ด้วยเรื่องก�รปรับปรุงสวัสดิก�ร	 กฎระเบียบ	

และข้อบังคบัก�รทำ�ง�นและเรือ่งอ่ืนใดท่ีเกีย่วข้องกบัก�รปรบัปรงุม�ตรฐ�นของทรพัย�กรบุคคลของบรษัิทฯ	เพ่ือนำ�เสนอให้ท่ีประชมุ

คณะทำ�ง�นปรับปรุงมีมติเห็นชอบ	ก่อนที่จะนำ�เสนอประธ�นเจ้�หน้�ที่	และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รอนุมัติ	

2.	 ผูอ้ำ�นวยก�รฝ�่ยทรพัย�กรบุคคลและธรุก�รมหีน�้ท่ีจดบันทึกร�ยง�นก�รประชุม	ดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มคำ�สัง่ของประธ�นเจ�้หน�้ท่ี

บริห�ร

3.	 คณะกรรมก�รม�จ�กทุกฝ่�ยเพื่อม�ช่วยเสนอแนะแนวท�งในด้�นสวัสดิก�รของกลุ่มบริษัทอมตะ	

ขอบเขตและหน้าที่คณะกรรมการ ISO 14001
	 บริษัทในกลุ่มอมตะ	 ดำ�เนินธุรกิจพัฒน�ท่ีดินเพ่ือก�รอุตส�หกรรม	 ส�ธ�รณูปโภคและให้บริก�รแก่นักลงทุนจ�กต่�งประเทศ	

และในประเทศท่ีม�ลงทุนประกอบธรุกจิอุตส�หกรรมอย่�งมคีณุภ�พ	ขณะเดยีวกนักต็ระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รใช้ทรพัย�กรธรรมช�ต	ิ

ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก�รรักษ�สภ�พแวดล้อมของชุมชนอย่�งจริงจัง	โดยบริษัทในกลุ่มอมตะมีเจตจำ�นงที่จะดำ�เนินก�ร

ต่�งๆ	ภ�ยใต้คว�มมุ่งมั่น	ดังนี้
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



1.	 ปฏิบัติต�มข้อกฎหม�ยและกฎระเบียบด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งเคร่งครัด

2.	 มุ่งเน้นที่จะป้องกันปัญห�ก่อนก�รเกิดเหตุ	หรือ	ณ	ที่จุดเกิดเหตุ	มิให้กระทบต่อสภ�พแวดล้อม

3.	 ลดของเสียให้น้อยที่สุด	(Zero	Waste	Discharge)	พร้อมทั้งนำ�น้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วม�ใช้ประโยชน์ให้ม�กที่สุด

4.	 มุ่งเน้นก�รใช้พลังง�นและทรัพย�กรในกระบวนก�รผลิตอย่�งประหยัดและมีประสิทธิภ�พ

5.	 พัฒน�ประสิทธิภ�พของระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย	ระบบผลิตน้ำ�ประป�	ระบบก�รจัดก�รขยะมูลฝอย	ขยะทั่วไป	และระบบก�รนำ�น้ำ�กลับม�

ใช้ใหม่	ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

6.	 ปลุกจิตสำ�นึกของพนักง�นให้ช่วยกันอนุรักษ์สภ�พแวดล้อมโดยใช้คำ�ขวัญว่�	“Green	and	Clean”

7.	 ประช�สัมพันธ์นโยบ�ยสิ่งแวดล้อม	สู่พนักง�น	หรือบุคคลอื่นๆ	ที่ปฏิบัติง�นให้กับบริษัทในกลุ่มอมตะ	และเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน

ขอบเขตและหน้าที่คณะกรรมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
1.	 กำ�หนดให้โรงง�นร�ยโรงกำ�หนดเป้�หม�ยประเภทก�กของเสียที่จะลดและระบุแผนระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�น

2.	 กำ�หนดให้มีก�รตรวจสอบและติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มหลัก	3Rs	ของโรงง�นร�ยโรง

3.	 กำ�หนดให้โรงง�นมีก�รคัดแยกก�กของเสียอย่�งเป็นระบบเพื่อส�ม�รถคัดแยกก�กของเสียกลับม�ใช้ได้ใหม่

4.	 กำ�หนดให้มีก�รรณรงค์ประช�สัมพันธ์ให้โรงง�นร�ยโรงภ�ยในโครงก�รทำ�ก�รคัดแยกก�กของเสีย	รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ต่�งๆ	เช่น	

ก�รมอบร�งวัลแก่โรงง�นที่มีระบบก�รจัดก�รขยะมูลฝอยและก�กของเสียดีเด่น	เป็นต้น

5.	 จัดทำ�ทะเบียนร�ยชื่อหน่วยง�นท่ีได้รับอนุญ�ตกำ�จัดของเสีย	 โดยจำ�แนกต�มประเภทของเสียท่ีได้รับอนุญ�ตกำ�จัด	 เพื่อใช้เป็นฐ�น

ข้อมูลในก�รคัดเลือกหน่วยง�นเข้�ม�รับของเสียไปกำ�จัด	รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยง�นที่ได้รับอนุญ�ตกำ�จัดของเสีย

6.	 ตรวจประเมิน	(Audit)	หน่วยง�นที่เข้�ม�รับของเสียไปกำ�จัดโดยจัดส่งตัวแทนคณะทำ�ง�น	เข้�ตรวจสอบ

7.	 รวบรวมข้อมูลของเสยีต�มชนดิ	ประเภท	และปรมิ�ณของโรงง�นต�่งๆ	ท่ีตัง้อยู่ในนคิมฯ	โดยสำ�เน�กำ�กบัก�รขนสง่ของโรงง�นท่ีทำ�ก�ร

ขนย้�ยของเสียออกนอกโรงง�น

8.	 จัดทำ�ร�ยง�นปริม�ณของเสียที่เกิดขึ้นแยกต�มประเภท	พร้อมระบุสัดส่วนหรือปริม�ณของเสียที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่	ของเสียที่

ส�ม�รถใช้ซ้ำ�	และของเสียที่ส�ม�รถลดได้จ�กแหล่งกำ�เนิด

9.	 จัดประชุมคณะทำ�ง�นทุก	6	เดือน	เพื่อว�งแผนก�รจัดก�รของเสียและติดต�มคว�มก้�วหน้�ของกิจกรรมต่�งๆ	ข้�งต้น

10.	จัดทำ�แผนก�รฝึกอบรมพนักง�นเกี่ยวกับก�รจัดก�รของเสียเป็นประจำ�ทุกปี

11.	เป็นศูนย์กล�งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ	Waste	Exchange

12.	กำ�หนดให้มีก�รสุม่ตรวจประเมิน	(Audit)	ก�รจดัก�รของเสยีของโรงง�นในนคิมฯ	โดยก�รจดัสง่ตัวแทนคณะทำ�ง�น	เข้�ตรวจสอบเป็น

ประจำ�ทุกปี

หน้ำ  012
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



กำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืนด้ำน
เศรษฐกิจ

กำรสร้ำงควำมมัง่คงทำง
เศรษฐกจิในอำเซยีน

สิทธิมนุษยชน ควำมเท่ำเทยีมกนั
และควำมหลำกหลำย

หน้ำ  014
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การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน
	 ก�รสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศเป็นง�นที่สำ�คัญของบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	ก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งท่ีสร้�งคว�มมั่นคงให้กับประเทศไทยในก�รสร้�งง�นให้ชุมชนและท้องถิ่น	 ก�รสร้�งร�ยได้ให้กับประเทศใน

ก�รนำ�เข้�และส่งออกสินค้�และบริก�รต่�งๆ	 ผ่�นบริษัทที่เข้�ม�ประกอบกิจก�รในพื้นที่นิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	 จังหวัดชลบุรี	 และ

นคิมอตุส�หกรรมอมตะซิตี	้จงัหวดัระยอง	ปัจจบัุนมบีรษัิทท่ีเข�้ม�เปิดดำ�เนนิก�รแลว้ในพ้ืนท่ีนคิมท้ังสองแห่งม�กกว่�	1,000	บรษัิท	ทำ�ให้

เกดิก�รลงทุนจ�กนกัลงทุนท้ังในประเทศและต�่งประเทศกอ่ให้เกดิก�รหมุนเวียนในระบบเศรษฐกจิท้ังในระดับท้องถิน่และในระดบัมหภ�ค

ขึ้น	

	 จ�กคว�มสำ�เร็จในพื้นท่ีนิคมอุตส�หกรรมท้ังสองแห่งในประเทศ	 บริษัทฯ	 ได้ขย�ยโอก�สก�รลงทุนเพื่อสร้�งคว�มมั่นคงท�ง

เศรษฐกิจในระดับอ�เซียน	โดยจัดตั้งนิคมอุตส�หกรรมเพิ่มในประเทศเวียดน�ม	และศึกษ�ก�รลงทุนในประเทศอื่นๆ	เพิ่มเติม	เพื่อรองรับ

ก�รขย�ยตัวของภ�คอุตส�หกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในภูมิภ�คอ�เซียน	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงก�รเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งร�กฐ�นท�งเศรษฐกิจ

ให้กับภูมิภ�คอ�เซียนผ่�นก�รสร้�งเมืองอุตส�หกรรมท่ีครบวงจรท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีคำ�นึงถึงก�รรักษ� 

สิ่งแวดล้อมของพื้นที่อย่�งยั่งยืน	

สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันและความหลากหลาย
	 บริษัทฯ	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเค�รพในสิทธิมนุษยชน	 สิทธิของพนักง�นและก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียม	 ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 

ข้ันพื้นฐ�น	 ต�มหลักก�รด้�นสิทธิมนุษยชนท่ีระบุไว้ต�มกฎหม�ยและท่ีเป็นม�ตรฐ�นในระดับส�กล	 อันเกี่ยวข้องกับก�รเลือกปฏิบัติ	

เสรีภ�พในก�รรวมกันเป็นสม�คม	 ก�รบังคับใช้แรงง�นและก�รใช้แรงง�นเด็ก	 เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคว�มเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	เปิดโอก�สและให้คว�มเท่�เทียมกันของบุคคลทุกเชื้อช�ติ	ศ�สน�	เพศ	อ�ยุ	ชนชั้น	ภูมิลำ�เน�	ก�รศึกษ�	ส�ข�วิช�	

ไม่จำ�กัดบุคคลพิก�ร	 เพื่อให้ได้บุคล�กรท่ีหล�กหล�ยต�มคว�มจำ�เป็นในแต่ละลักษณะง�น	 คว�มต้องก�รของลูกค้�	 ท้ังในประเทศและ 

ต่�งประเทศ	 เข้�ม�ร่วมง�นกับบริษัทฯ	 เกิดก�รเรียนรู้	 แลกเปลี่ยนท�งวัฒนธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักง�น	 องค์กร	 และสังคม 

โดยรวม	ปัจจุบันมีพนักง�นที่มีสัญช�ติต่�งๆ	นอกจ�กไทย	ได้แก่	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	พม่�	จีน	เป็นต้น
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



กำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืนด้ำนสังคม

• มหกรรมนัดพบแรงงำน
• กำรส่งเสริมสินค้ำและบริกำรของชุมชน 
• คำรำวำนอมตะสร้ำงรอยยิ้ม
• กำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพกีฬำเพื่อมิตรภำพ
• ชมรมอมตะจิตสำอำสำ
• โครงกำรรอบรั้วสีเขียว
• บริจำคโลหิต
• มูลนิธิเฟืองพัฒนำเพื่ออนำคตอุตสำหกรรมไทย
• กำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำน (Recruitment)
• กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
• มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำน
• กำรร้องเรียนและร้องทุกข์
• ศูนย์บริกำรกำรขออนุญำตท�ำงำนและวีซ่ำเคลื่อนที่
• โรงพยำบำลเฉพำะทำงในนิคมอุตสำหกรรม

หน้ำ  016
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	 ในก�รสร้�งคว�มมั่นคงในสังคมนั้นจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รข้ันพื้นฐ�นของก�รใช้ชีวิต	 สุขภ�พ	 และจิตใจ	 ก�รสร้�ง

ก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�ชนในสังคมและภ�คส่วนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือหลักท่ีนำ�ม�ใช้ในก�รสร้�งคว�มยั่งยืนของภ�คสังคม	

บริษัทฯ	ได้เป็นส่วนหนึ่งในก�รเชื่อมโยงทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�สังคมที่ยั่งยืนเข้�ด้วยกัน	ผ่�นก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ	ดังนี้	

มหกรรมนัดพบแรงงาน
	 สบืเนือ่งจ�กก�รเตบิโตของพืน้ท่ีนคิมอุตส�หกรรมอมตะนคร	จงัหวัดชลบุร	ีและและนคิมอุตส�หกรรมอมตะซิต้ี	จงัหวัดระยอง	จงึมี 

นักลงทุนและบริษัทที่เปิดดำ�เนินก�รและที่กำ�ลังจะเปิดดำ�เนินก�รในพื้นที่ม�กกว่�	1,000	บริษัท	พื้นที่นิคมอุตส�หกรรมอมตะทั้งสองแห่ง

จัดเป็นศูนย์กล�งที่มีคว�มต้องก�รแรงง�นในพื้นที่จำ�นวนม�กและต่อเนื่อง	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	ได้จัดทำ�กิจกรรม	

“มหกรรมนดัพบแรงง�น”	ข้ึนทุกปี	เพือ่เป็นสว่นหนึง่ในก�รเช่ือมโยงก�รจดัห�แรงง�นให้กบัผูป้ระกอบกจิก�รในพ้ืนท่ีนคิมอุตส�หกรรมท้ัง

สองแห่ง	และเป็นก�รสร้�งอ�ชีพให้กับประช�ชนในชุมชนที่อยู่อ�ศัยรอบล้อมในพื้นที่นิคมอุตส�หกรรมทั้งสองแห่ง	

	 ในปี	2557	นี้	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	ได้ประส�นง�นกับหน่วยทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	ภ�คก�รศึกษ�	และ 

ภ�คท้องถิน่	ในก�รรว่มกนัจดัง�น	อ�ทิ	กระทรวงแรงง�น	สำ�นกัง�นจดัห�ง�นจงัหวดั	เทคโนโลยีภ�คตะวนัออก	หรอื	อี.เทค	และสถ�นประกอบ

ก�รในนคิมอุตส�หกรรมอมตะท้ังสองแห่ง	และประช�สมัพนัธเ์ชิญชวนผูท่ี้ตอ้งก�รสมคัรง�นในชุมชนรอบนคิมฯ	และท่ัวประเทศม�ร่วมง�น	

โดยมีบรษัิทท่ีมีตำ�แหนง่ง�นว�่งม�กกว�่	300	บรษัิท	มีตำ�แหนง่ง�นท่ีเปิดรบัสมคัรง�น	ม�กกว่�	20,000	อัตร�ต่อปี	ภ�ยในง�นมีก�รแสดงและ 

จัดจำ�หน่�ยสินค้�และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 เป็นก�รเผยแพร่และเพิ่มช่องท�งท�งธุรกิจให้กับกลุ่มชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้�ง	 นอกจ�กนี้ 

บรษัิทฯ	ไดจ้ดัทำ�จดุแสดงป้�ยประช�สมัพนัธต์ำ�แหนง่ง�นท่ีเปิดรบัสมคัรในพืน้ท่ีชุมชน	เชน่	บรเิวณศ�ล�ประช�คม	ท่ีทำ�ก�ร	อบต.	เทศบ�ล	

และจุดศูนย์กล�งของชุมชน	เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รทำ�ง�นให้ผู้ที่ต้องก�รทำ�ง�นใกล้บ้�นม�กขึ้นด้วย
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



การส่งเสริมสินค้าและบริการของชุมชน 
	 พื้นท่ีนิคมอุตส�หกรรมอมตะท้ังสองแห่งมีชุมชนท่ีล้อมรอบอยู่หล�ยชุมชน	 แต่ละชุมชนมีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�กวัตถุดิบใน

ท้องถิน่	โดยวธิกี�รท่ีเป็นภมูปัิญญ�ชมุชน	หรอืปร�ชญชุ์มชน	บรษัิทฯได้มกี�รสง่เสรมิ	และสนบัสนนุสนิค้�และบรกิ�รเหล�่นัน้ในด�้นต่�งๆ	

-	 ด�้นสนบัสนนุเครือ่งมือและอปุกรณส์ง่เสรมิก�รผลติและบรกิ�ร	เช่น	ก�รมอบเครือ่งผนกึสญูญ�ก�ศให้กบักลุม่แมบ้่�นไผส่ทีอง	 

(ผลติปล�แดดเดยีว)	ต.โคกขีห้นอน	อ.พ�นทอง	จ.ชลบุร	ีใช้ในกระบวนก�รบรรจผุลติภณัฑป์ล�แดดเดยีวให้ส�ม�รถเกบ็สนิค�้ได ้

น�นข้ึน	ก�รปรบัปรงุศนูย์นวดแผนไทย	ต.เก�ะลอย	อ.พ�นทอง	จ.ชลบุร	ีให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นหลกัเกณฑข์องกระทรวงส�ธ�รณสขุ	 

ก�รมอบเคร่ืองตีแป้งให้กับกลุ่มแม่บ้�นท่�พลับพล�เพ่ือใช้ในก�รผลิตเบเกอร่ี	ต.พ�นทอง	อ.พ�นทอง	จ.ชลบุรี	ช่วยให้กลุ่มแม่บ้�น

ส�ม�รถเพิ่มปริม�ณก�รผลิตให้ได้ต�มคว�มต้องก�รของตล�ด

-	 ด้�นส่งเสริมก�รข�ยผลิตภัณฑ์	 เช่น	ก�รจัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์สินค้�ในชุมชนในว�รส�ร	@AMATA	ก�รเปิดพื้นที่ให้ชุมชน

เข้�ม�จำ�หน�่ยในนคิมฯในง�นกจิกรรมต�่งๆของบรษัิทฯ	ก�รใช้ผลติภณัฑข์องชุมชนเป็นของท่ีระลกึในโอก�สต�่งๆ	ของบรษัิทฯ	

และมีก�รประช�สัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจก�รในนิคมฯ	ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน	

	 จ�กก�รสนบัสนนุ	สง่เสรมิ	และประช�สมัพนัธข์องบรษัิทฯท้ังท�งตรงและท�งอ้อมนี	้เป็นก�รชว่ยขย�ยโอก�ส	สร�้งร�ยได	้และ

สร้�งม�ตรฐ�นที่ดีขึ้นให้กับสินค้�และบริก�รของชุมชน

คาราวานอมตะสร้างรอยยิ้ม
	 อมตะไม่เพียงแตด่ำ�เนนิธรุกจิเพยีงอย่�งเดยีวเท่�นัน้	ยังไดค้ำ�นงึถงึคว�มเป็นอยู่ของชมุชนท่ีอยูร่อบนคิมฯ	โดยมุง่เนน้ให้ชุมชน

ส�ม�รถเจริญเติบโตควบคู่ไปด้วยคว�มเกื้อกูลกัน	 จึงได้จัดโครงก�ร	 “ค�ร�ว�นอมตะสร้�งรอยย้ิม”	 เคลื่อนขบวนส่งมอบคว�มสุขให้กับ 

ชุมชน	 ภ�ยในโครงก�รจัดให้มีหน่วยบริก�รขั้นพื้นฐ�นโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย	 อ�ทิ	 ก�รเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่องรถจักรย�นยนต์	 

ซ่อมเครือ่งใชไ้ฟฟ้�	ตดัผม	ตรวจสขุภ�พเบ้ืองตน้	บรกิ�รทันตกรรม	แจกพันธ์พืชพันธส์ตัว์น้ำ�	อบรมสง่เสรมิอ�ชพี	และก�รประกอบอ�ห�ร 

แจกให้กับผู้ม�ร่วมง�น	 ซ่ึงได้บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือระหว่�งทุกภ�คส่วน	 ท้ังเครือข่�ยต่�งๆ	 ภ�ครัฐส่วนท้องถิ่น	 ตลอดจนภ�คเอกชน	 

สถ�นประกอบก�รในนคิมฯ	ประช�ชน	และพนกัง�นในเครอือมตะ		ซ่ึงกจิกรรมท่ีจดัเนน้ก�รให้บรกิ�รแกผู่ท่ี้อยู่ในภ�วะย�กลำ�บ�ก	สอดคลอ้ง

กบัสภ�พปัญห�และคว�มตอ้งก�รของประช�ชนในพืน้ท่ี	ต�มแนวท�งเศรษฐกจิพอเพียง	เพ่ือให้เกดิประโยชนส์งูสดุแกป่ระช�ชน	ซ่ึงอมตะ

มีคว�มมุ่งหวังท่ีจะช่วยลดภ�ระร�ยจ่�ยข้ันพ้ืนฐ�นให้แก่ชุมชน	และเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รดูแลคว�มเป็นอยู่ชุมชนเปรียบเสมือนญ�ติมิตรใน

ครอบครัว	สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่�งต่อเนื่อง

หน้ำ  018
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การส่งเสริมด้านสุขภาพกีฬาเพื่อมิตรภาพ 
	 บริษัทในกลุ่มอมตะเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รออกกำ�ลังก�ย	จึงจัดทำ�โครงก�รด้�นสุขภ�พ	โครงก�รกีฬ�ต่�งๆ	ดังนี้

	 -	โครงก�รกฬี�เพือ่มิตรภ�พ	ท่ีมจีดัก�รแข่งขันกฬี�หล�ยประเภทให้โรงง�นท่ีอยู่ภ�ยในนคิม	สง่พนกัง�นเข้�รว่มแข่งขัน	สร้�งก�ร 

มีส่วนร่วมในก�รแข่งขัน	 สร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดี	 และมิตรภ�พท่ีดีระหว่�งผู้เข้�ร่วมแข่งขันกัน	 อีกท้ังยังเป็นสื่อสัมพันธ์ท่ีจะช่วยให้เกิด 

คว�มรักคว�มส�มัคคี	ปรองดองกันซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่หล่อหลอมจิตใจมนุษย์ไปในท�งที่ดี	

	 -	โครงก�รอมตะจูเนียร์ลีก	 จัดก�รแข่งขันกีฬ�หล�ยประเภทข้ึน	 สำ�หรับเย�วชนท่ีศึกษ�อยู่ในโรงเรียนรอบนิคมฯ	 ระดับ 

ชั้นประถมปีที่	4	-	ปีที่	6	เข้�ร่วมแข่งขันกีฬ�กัน	ส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยให้กับเย�วชน	ช่วยลดปัญห�ด้�นย�เสพติด	สร้�งคว�มสัมพันธ์

ที่ดีระหว่�งสถ�นศึกษ�

	 -	โครงก�รอมตะมินิม�ร�ธอน	 เป็นโครงก�รท่ีอมตะ	 ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	(สสส.)	 และ 

สม�พันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภ�พไทย	จัดก�รแข่งขัน	 “เดิน-วิ่ง	อมตะมินิม�ร�ธอน”สำ�หรับผู้สนใจทั่วไป	และพนักง�นในสถ�นประกอบก�ร	

ภ�ยในนิคมฯ	อมตะ	ออกกำ�ลังก�ยโดยก�รวิ่ง	เป็นต้น
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



ชมรมอมตะจิตสาอาสา
	 ชมรมอมตะจติอ�ส�	เกดิจ�กคว�มรว่มมอืของบรษัิทท่ีดำ�เนนิกจิก�รอยู่ในนคิมอุตส�หกรรมอมตะซิตี	้จ.ระยอง	ท่ีมแีนวคว�มคดิ

สนใจทำ�กจิกรรมส�ธ�รณะประโยชนต์อ่สว่นรวม	ไดร้ว่มจดัตัง้เป็นคณะกรรมก�รขับเคลือ่นกจิกรรมในพืน้ท่ีชุมชนโดยรอบนคิมอุตส�หกรรม	 

รวมถึงในพื้นท่ีห่�งไกลท่ีต้องก�รคว�มช่วยเหลือ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนในชุมชนและสังคม	 อีกท้ังต้องก�ร

สร้�งก�รมีส่วนร่วมคว�มร่วมมือพึ่งพ�กัน	และส�ม�รถอยู่กับชุมชนได้อย่�งยั่งยืน

	 ในปี	2557	ภ�ยในระยะเวล�	6	เดือน	ชมรมอมตะจิตอ�ส�ได้มีก�รดำ�เนินง�น	ณ	โรงเรียนบ้�นภูไทร	ต.เข�ไม้แก้ว	อ.บ�งละมุง	

จ.ชลบุรี	ซ่ึงได้ประส�นง�นกับผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	สำ�รวจคว�มต้องก�ร	คว�มเดือดร้อนของโรงเรียน	และจัดกิจกรรมพัฒน�ม�แล้ว	3	คร้ัง	

ไดแ้ก	่กจิกรรม	Big	cleaning	พฒัน�บ่อเกบ็น้ำ�ท่ีชำ�รดุ	ให้กลบัม�ใช้ง�นได	้กจิกรรมก�รพัฒน�ซ่อมแซมสน�มเดก็เลน่โดยก�รท�ส	ีพัฒน�

ต่อเตมิห้องน้ำ�	ตดิตัง้ป้�ยสญัญ�ณเตอืนผู้ท่ีสญัจรในโรงเรยีน	และกจิกรรมทำ�รัว้ของสน�มเดก็เลน่	สร�้งเครือ่งเลน่จ�กผลติภณัฑข์องบรษัิท

สม�ชิกชมรม	ซึ่งในอน�คต	ชมรมฯได้มีแผนง�นที่จะทำ�กิจกรรมอันเป็นส�ธ�รณประโยชน์กับกลุ่มเป้�หม�ยอื่นๆ	ในชุมชนโดยรอบนิคมฯ	

และพื้นที่ไกลออกไป	

	 ในปัจจุบันชมรมอมตะจิตอ�ส�ได้ขย�ยเครือข่�ยโดยมีสม�ชิกเข้�ร่วมกว่�	100	คน	จ�กหล�กหล�ยกลุ่มบุคคล	อ�ทิ	บุคล�กร

ในนิคมฯ	พนักง�นในเครืออมตะ	ชุมชน	หน่วยง�นปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้เกิดภ�พก�รบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วน	สร้�งเครือข่�ยที่เข้มแข็ง	

ในก�รช่วยเหลือชุมชน	อันจะพัฒน�ไปสู่สังคมที่เติบโตไปด้วยกันได้อย่�งยั่งยืน

หน้ำ  020

Merging Innovative Technology with Environmental Sustainability



โครงการรอบรั้วสีเขียว
	 ก�รดำ�เนินธุรกิจของอมตะ	 มิได้มุ่งหวังผลเชิงธุรกิจเพียงอย่�งเดียว	 เพร�ะถือว่�ไม่ใช่ก�รประสบคว�มสำ�เร็จท่ีแท้จริง	 อมตะ

ยังมีนโยบ�ยท่ีจะพัฒน�นิคมฯให้เป็นเมืองสมบูรณ์แบบ	 “Perfect	City”	 ด้วยคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้	 นั่นคือก�รอยู่ร่วมกับสังคม 

รอบข้�งได้อย่�งไว้ว�งใจกัน

	 จึงได้เปิดโอก�สให้ชุมชนโดยรอบนิคมฯ	เข้�ม�เย่ียมชมก�รดำ�เนินธุรกิจ	รวมไปถึงก�รรับฟังข้อเสนอแนะ	ข้อสงสัย	ผ่�นโครงก�ร

รอบรั้วสีเขียว	ซึ่งเป็นก�รเชิญชุมชนในหล�ยระดับ	เช่น	ผู้นำ�องค์กรปกครองท้องถิ่น	สม�ชิกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	(อบต.)	ตัวแทน 

ชุมช�วบ้�น	กลุ่มอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	(อสม.)	กลุ่มเย�วชน	จ�กแต่ละชุมชน	เข้�เยี่ยมชม	ศึกษ�ก�รบริห�รจัดก�รด้�น

ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ	ปลีะ	1	ครัง้	เพื่อสร�้งคว�มรู	้คว�มเข�้ใจในก�รดำ�เนินธุรกจิของอมตะม�กยิ่งขึน้	ซึง่โครงก�รทำ�ใหช้มุชน

รู้สึกสบ�ยใจ	ไว้ว�งใจและอบอุ่นใจ	เมื่ออยู่ใกล้ชิดกับนิคมฯอมตะม�กขึ้น
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



บริจาคโลหิต
	 นิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	 ร่วมกับสภ�ก�ช�ดไทย	 จัดต้ังภ�คบริก�รโลหิตแห่งท่ี	3	 ในนิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	 จ.ชลบุรี	

เพ่ือรองรับผู้ท่ีมีคว�มประสงค์ท่ีจะบริจ�คโลหิต	 เปิดบริก�รทุกวันอังค�ร	 พฤหัสบดี	 และวันศุกร์	 และนิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้ 

ได้ร่วมกับสภ�ก�ช�ด	 จัดทำ�โครงก�รรับบริจ�คโลหิตภ�ยในนิคมฯปีละ	3	 ครั้ง	 นอกจ�กนี้ยังได้จัดโครงก�รพิเศษ	 “โลหิตนี้เพื่อแม่”	 

ในช่วงเทศก�ลวันแม่แห่งช�ติ	 และ	 “โลหิตนี้เพื่อพ่อ”	 ในช่วงเทศก�ลวันพ่อแห่งช�ติ	 เพื่อเชิญชวนให้พนักง�นในสถ�นประกอบก�รของ

นิคม	 และผู้สนใจท่ัวไป	 ได้ร่วมทำ�กิจกรรมอันเป็นมห�กุศล	 ได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์	 และปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รเป็นผู้ให้อันจะนำ�ไปสู่ 

ก�รเป็นสังคมแห่งก�รช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกท�งหนึ่ง	

	 ผลจ�กก�รดำ�เนินโครงก�รย้อนหลัง	3	 ปี	 พบว่�มีจำ�นวนผู้เข้�ร่วมบริจ�ค	 และปริม�ณเลือดส่งต่อให้กับสภ�ก�ช�ดเพ่ิมข้ึน 

ทุกปี	และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มม�กขึ้นในอน�คต
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มูลนิธิเฟืองพัฒนาเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมไทย
	 บริษัท	 อมตะ	 คอร์ปอเรชัน	 จำ�กัด	(มห�ชน)	 ได้ร่วมกับมูลนิธิเฟืองพัฒน�	 และผู้ประกอบก�รในนิคมอุตส�หกรรม	 ยกระดับ

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใต้โครงก�ร	“เส้นท�งสู่อ�ชีพที่มั่นคง	มีง�น	มีเงิน	มีวุฒิ”	มุ่งพัฒน�ทักษะคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นแก่บุคล�กร

อ�ชีวศึกษ�	เตรียมคว�มพร้อมป้อนเข้�สู่ภ�คอุตส�หกรรมป้องกันปัญห�แรงง�นฝีมือข�ดแคลนรับประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	

	 โครงก�รดังกล่�วมีข้ึนเพื่อก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รศึกษ�มิติใหม่ให้แก่นักเรียนระดับอ�ชีวศึกษ�	 โดยร่วมกับสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนในก�รปรับปรุงหลักสูตรก�รศึกษ�ของสถ�บันท่ี

เข้�ร่วมโครงก�รให้มีระยะเวล�ก�รเรียนก�รสอนวิช�ฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพจ�ก	1	 ภ�คก�รศึกษ�	(4	 เดือน)	 ปรับเป็น	1	 ปีก�รศึกษ�	 

(7	เดือน	-	1	ปี)	เพื่อมุ่งเน้นให้คว�มรู้แก่นักศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ระดับชั้น	ปวช.	และ	ปวส.	ได้มีประสบก�รณ์ฝึกง�นจ�กสถ�นประกอบก�ร

จริงทั้งในด้�นพ�ณิชยกรรม	อุตส�หกรรม	เทคโนโลยี	และส�ข�อ�ชีพในวิทย�ก�รใหม่ๆ

	 มูลนิธิฯ	ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบก�รนิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	และสถ�นประกอบก�รภ�ยในนิคมฯ	ในก�รรับนักศึกษ�เข้�ฝึก

ประสบก�รณ์วิช�ชีพ	โดยมีช่�งชำ�น�ญก�รในส�ข�วิช�ชีพต่�งๆ	ทำ�หน้�ที่ในก�รเป็นครูพี่เลี้ยง	ผู้เข้�ร่วมโครงก�รจะได้รับสิทธิประโยชน์

และสวัสดิก�รระหว่�งก�รฝึกง�นเช่นเดียวกับพนักง�นประจำ�	อ�ทิ	เบี้ยเลี้ยง	ที่พัก	รถรับ	-	ส่ง	ประกันอุบัติเหตุโดยมีร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือน

อยู่ที่	13,000	-	16,000	บ�ท	นอกจ�กนี้ยังได้รับใบรับรองก�รผ่�นง�นจ�กมูลนิธิฯ	ร่วมกับสถ�นประกอบก�ร	และห�กสำ�เร็จก�รศึกษ�และ

ได้วุฒิบัตรในระดับ	ปวช.	ปวส.	เรียบร้อยแล้ว	มีโอก�สได้รับก�รบรรจุเป็นพนักง�นของสถ�นประกอบก�รที่เข้�รับฝึกง�นได้ทันที	พร้อม

ทั้งรับก�รสนับสนุนให้ศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

	 จ�กระยะเวล�ก�รทดลองดำ�เนินโครงก�รดังกล่�วม�กกว่�	2	ปีพบว่�ได้รับก�รตอบรับจ�กสถ�บันก�รศึกษ�สนใจเข้�ร่วมโครงก�รเป็น

จำ�นวนม�ก	มีนักศึกษ�เข้�รับก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพต�มหลักสูตรระยะย�วแล้ว	1,000	คน	ในสถ�นประกอบก�รของนิคมอุตส�หกรรม		

อ�ทิ	กลุ่มบริษัทมอนเด	นิสซิน	ประเทศไทย	บริษัท	โซน่ี	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	บริษัท	ไทรอัมพ์	มอเตอร์ไซเคิลส์	(ไทยแลนด์)	จำ�กัด	

บริษัท	เอเซีย	พรีซิชั่น	จำ�กัด	บริษัท	ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์	จำ�กัด	บริษัท	ฟูคูอิ	ค�เซอิ		(ประเทศไทย)จำ�กัด	ฯลฯ	และยังมีเพิ่มขึ้น 

อย่�งต่อเนื่อง

	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	เล็งเห็นว่�โครงก�รนี้เป็นจุดเริ่มต้นของก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ให้แก่วงก�ร

อ�ชีวศึกษ�ของไทย	เพื่อรองรับก�รเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	(Asean	Economics	Community:	AEC)	ในปี	2558	ได้เพิ่ม 

ม�กย่ิงข้ึน	 เนื่องจ�กปัจจุบันผู้ประกอบก�รอยู่ระหว่�งก�รเร่งพัฒน�กระบวนก�รผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภ�พสินค้�และผลิตภัณฑ์ท่ีต้องมีก�ร 

แข่งขันสูงขึ้นในอน�คตนอกเหนือจ�กเทคโนโลยีที่ดี	 บุคล�กรผู้ชำ�น�ญก�รเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญในก�รนำ�ผู้ประกอบก�รไทยไปสู่คว�ม

สำ�เร็จ

	 โครงก�รนี้ได้รับก�รตอบรับที่ดีจ�กหน่วยง�นต่�งๆ	ก่อให้เกิดประโยชน์กับหล�ยๆ	ฝ่�ย	ทั้งด้�นสถ�นประกอบก�รที่ลดปัญห�

ก�รข�ดแคลนแรงง�นภ�คอุตส�หกรรม	 รวมถึงส�ม�รถสร้�งแผนสำ�รองในก�รพัฒน�กำ�ลังคนเพื่อรองรับก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตได้ใน

อน�คต	ในด�้นของสถ�นศกึษ�ส�ม�รถลดก�รลงทุนในก�รจดัห�เครือ่งจกัรหรอืชุดฝกึปฏบัิติในก�รเรยีนก�รสอนได	้รวมท้ังผลติกำ�ลงัคน 

ที่ตรงกับคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร	ลดปัญห�ก�รว่�งง�นได้อีกท�งหนึ่งด้วย
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment)
	 บรษัิทฯ	มนีโยบ�ยในก�รดำ�เนนิก�รสรรห�และคดัเลอืกบุคล�กร	โดยยึดหลกัด�้นก�รสรรห�	ท้ังภ�ยในและภ�ยนอก	เพ่ือสรรห�

และคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภ�พให้ทันคว�มต้องก�รของธุรกิจ	ดังนี้

	 ก�รสรรห�และคดัเลอืกพนกัง�นภ�ยใน	เพือ่เป็นก�รเปิดโอก�สให้กบัพนกัง�นภ�ยในบรษัิทฯ	ไดม้โีอก�สท่ีจะพฒัน�	เจรญิเตบิโต

ในหน้�ที่ก�รง�น	

	 ก�รสรรห�และคัดเลือกพนักง�นภ�ยนอก	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และเป็นก�รเตรียมบุคล�กร 

ให้พรอ้มรองรบัก�รเปิด	AEC	และก�รขย�ยธรุกจิไปยงัต�่งประเทศ	กำ�หนดก�รว�งแผนง�นก�รสรรห�และคดัเลอืก	ให้เป็นไปต�มโครงสร�้ง

อัตร�กำ�ลังและแผนก�รขย�ยธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยก�รกำ�หนดคุณสมบัติและคว�มส�ม�รถของพนักง�น	 ให้มีทักษะด้�นภ�ษ�อังกฤษ	

และภ�ษ�อื่นๆ	เพื่อให้ส�ม�รถสื่อส�รได้ในระดับส�กล	

	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นท่ีจะได้ผู้มีคุณสมบัติตรงต�มท่ีกำ�หนดเข้�ม�ร่วมง�น	 บุคคลภ�ยนอกส�ม�รถสมัครเพ่ือเข้�เป็นพนักง�น 

ของบรษัิทฯ	ไดห้ล�ยช่องท�ง	อ�ทิ	เวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ	และเว็บไซต์ก�รสมคัรง�นท่ีมชีือ่เสยีงต่�งๆ	ท้ังนีบ้รษัิทฯ	ยังได้มกี�รใช้บรกิ�รของ 

บริษัทฯ	 จัดห�ง�น	 เพื่อสรรห�บุคล�กรท่ีมีคุณสมบัติตรงต�มคว�มต้องก�รของบริษัทฯ	 โดยในก�รสรรห�จะเปิดเสรีให้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติ	 

ที่มีคว�มสนใจส�ม�รถสมัครได้เสมอภ�คกันทั้งด้�น	ศ�สน�	เพศ	อ�ยุ	เชื้อช�ติ	ภูมิลำ�เน�	และสถ�บันก�รศึกษ�	เป็นต้น	

	 ในปี	2557	บริษัทฯ	มีอัตร�ส่วนในก�รสรรห�พนักง�นใหม่ที่หล�กหล�ยโดยส�ม�รถจำ�แนก	ได้ดังนี้

Sex

Education

Age

Region

		Male

		Female

		18-25

		25-35

		Over	35

Master’s	&	Over	

25%

North	
2%

Central	
42%

East	
21%

Weat	
4%

North-East	
31%

Under	Bechelor’

51%

37

30

Bechelor’s	Degree

24%
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การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต แรงจูงใจที่ดีและความผูกพันของพนักงาน
	 บริษัทฯ	ส่งเสริมให้คว�มสำ�คัญของสมดุลเรื่องง�นและเรื่องส่วนตัวด้วยก�รส่งเสริมให้พนักง�นมีคุณภ�พชีวิตในก�รทำ�ง�นที่ดี	

ได้รับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	บริษัทฯ	จัดให้มีสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์	โครงก�รต่�งๆ	ที่หล�กหล�ย 

รูปแบบ	เกินกว่�กฎหม�ยกำ�หนด	มีก�รจัดก�รให้เหม�ะสมครอบคลุมทุกช่วงอ�ยุของพนักง�น	

	 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

	 บรษัิทฯ	รว่มกบัพนกัง�นไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสำ�รองเลีย้งชีพ	ซ่ึงจดทะเบียนแลว้	ซ่ึงมกี�รควบคมุกำ�กบัดแูลก�รบรหิ�รจดัก�ร

โดยคณะกรรมก�รกองทุนฯ	เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นสะสมเงินออมต�มอัตร�ส่วนที่ต้องก�รส่วนหนึ่งและบริษัทฯ	สมทบต�มอ�ยุง�นของ 

บริษัทฯ	อีกส่วนหนึ่ง	โดยพนักง�นส�ม�รถเลือกจ่�ยเงินสะสมเข้�กองทุนได้ในอัตร�ร้อยละ	5	-	15	ของเงินเดือนของพนักง�นแต่ละร�ย	

และบริษัทฯ	สมทบร้อยละ	5-15	ของเงินเดือนของพนักง�น	เพื่อเป็นหลักประกันคว�มมั่นคงด้�นก�รเงินของพนักง�น

	 เงินช่วยเหลือประเภทต่�งๆ

	 บริษัทฯ	มอบเงินช่วยเหลือพนักง�นในโอก�สต่�งๆ	ได้แก่	เงินช่วยเหลือกรณีพนักง�นสมรส	คลอดบุตร	เงินกู้ช่วยเหลือในกรณี

จำ�เป็นฉุกเฉิน	 ต�มหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	 ท้ังนี	้ นอกจ�กตัวพนักง�นแล้วยังขย�ยไปถึงบุคคลในครอบครัวของพนักง�นได้แก่	 เงินทุน 

ก�รศึกษ�ของบุตร	เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต	

	 สวัสดิก�รและผลประโยชน์อื่น	

	 บริษัทฯจัดสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลสำ�หรับพนักง�นให้ได้รับคว�มสะดวกและมีคว�มคล่องตัวในก�รใช้บริก�ร	 ซึ่งครอบคลุมถึง

ก�รรักษ�ด้�นทันตกรรมด้วย	

	 นอกจ�กนียั้งจดัให้มกี�รตรวจสขุภ�พประจำ�ปีให้กบัพนกัง�นทุกระดบั	โดยในปี	2557	บรษัิทฯไดร้ว่มมอืกบัสถ�นพย�บ�ลท่ีมช่ืีอเสยีง 

ด้�นคุณภ�พชั้นนำ�ของรัฐ	ดูแลพนักง�นเป็นร�ยบุคคลเพื่อก�รดูแลสุขภ�พแบบองค์รวม	(Holistic	Health)	เป็นก�รดูแลสุขภ�พที่มีก�ร 

บูรณ�ก�รคว�มรู้ดั้งเดิมเข้�กับก�รบำ�บัดเสริม	เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภ�วะที่ดี	และป้องกันรักษ�สุขภ�พของพนักง�น

	 บริษัทกิจกรรมส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ย	 เช่น	 โครงก�ร	 ขยับ	 สร้�งสุขและก�รแข่งขันฟุตบอล	 ส่งเสริมก�รทำ�กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรมและทัศนคติท่ีดีของพนักง�น	 เช่น	 ก�รทำ�บุญตักบ�ตรประจำ�เดือน	 โครงก�ร	DRIVE	Line	 เป็นร�ยก�รออกอ�ก�ศภ�ยใน 

ช่วงเช้�	เป็นต้น	

	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล

	 “	พรุง่นีต้อ้งดกีว�่วนันี	้”	จ�กแนวคดิดงักล�่ว	จงึถกูนำ�ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�องคก์รคอืก�รพัฒน�พนกัง�น	เพือ่ให้พนกัง�น

มีคว�มรู้	มีศักยภ�พ	ส�ม�รถแข่งขันได้ในธุรกิจบนเวทีโลก	ตอบสนอง	รองรับก�รขย�ยตัวและเป้�หม�ยของก�รดำ�เนินธุรกิจในอน�คต	

บริษัทฯ	ได้ให้คว�มสำ�คัญ	ในก�รพัฒน�บุคล�กรในทุกระดับ

จำานวน หลักสูตรการอบรมของพนักงาน ปี 2557

		ผู้บริห�รระดับสูง

		ผู้บริห�ร

		พนักง�นทั่วไป

10%

16%

74%
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



	 เพื่อให้บุคล�กรมีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 ก้�วไปสู่คว�มเป็นมืออ�ชีพในก�รทำ�ง�น	 ให้บริก�รแก่ลูกค้�	 บริษัทฯจึงมีก�รจัดก�ร 

ฝึกอบรมภ�ยในและภ�ยนอก	 เพื่อพนักง�นและผู้บริห�ร	 โดย	 วิเคร�ะห์	 ออกแบบ	 สรรห�	 หลักสูตรจ�กวิทย�กรและองค์กรท่ีมีคว�ม

เชี่ยวช�ญ	ชั้นนำ�ทั้งสถ�บันก�รศึกษ�ภ�ครัฐและองค์กรเอกชน	อื่น	บริษัทฯ	ได้จัดห�หลักสูตรเกี่ยวเนื่องกับก�รทำ�ง�น	ท�งวิช�ชีพเพื่อ 

เพิ่มคว�มรู้	 ทักษะ	 วิช�ก�รที่ทันสมัย	 ซึ่งในปี	2557	 จำ�นวนวันก�รอบรมโดยเฉลี่ยต่อปี	 อยู่ที่	17	 ชั่วโมงต่อคน	 เช่น	 หลักสูตร	Hello	

Newcomer	หลักสูตร	Amata	DNA	หลักสูตร	ก�รเสริมสร้�งบุคลิกภ�พสำ�หรับบุคล�กรมืออ�ชีพ	(Smart	Professional	Image	Plus)	

หลักสูตรก�รเรียนภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อก�รสื่อส�รท�งธุรกิจ	หลักสูตรเฉพ�ะท�งวิช�ชีพในด้�นบัญชีและกฎหม�ย	หลักสูตร	Leadership	

Succession	Program	สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง	เป็นต้น	ตลอดจนบริษัทให้ทุนก�รศึกษ�ให้กับพนักง�นทุกระดับ	

การพัฒนาบุคลากร รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
	 ในปี	2557	นี้	บริษัทฯ	จึงได้จัดโครงก�ร	พัฒน�บุคล�กรร�ยบุคคล	(Individual	Development	Plan:	IDP)	เพื่อให้ก�รพัฒน�ได้

ตรงกบัคว�มส�ม�รถและทัศนคตขิองบุคล�กร	ผลของพนกัง�นท่ีเข้�รว่มโครงก�รดงักล�่วทำ�ให้เกดิก�รเสรมิจดุแข็งและแกไ้ขปรบัปรงุจดุ

อ่อน	ของพนักง�น	โดยมีก�รประเมินผลก่อนและหลังจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�รฯ	ทั้ง	7	ด้�น	ดังนี้

	 1.	ด้�นก�รรับรู้และปรับตัว	 	 2.	ด้�นก�รใช้คว�มคิด/ว�งแผน

	 3.	ด้�นก�รมุ่งผลสัมฤทธิ์ง�น	 		 4.	ด้�นแก้ปัญห�/ตัดสินใจ

	 5.	ด้�นคว�มเชี่ยวช�ญในง�น	 		 6.	ด้�นจิตสำ�นึกในก�รบริก�ร

	 7.	ด้�นก�รนำ�เสนอข้อมูล

	 ผลก�รประเมนิผล	เปรยีบเทียบกอ่นและหลงัจ�กก�รเข�้รว่มโครงก�รฯ	พนกัง�นท่ีเข�้รว่มโครงก�รฯ	มคีะแนนก�รพฒัน�ตนเอง

จ�กก�รวัดผลทั้ง	7	ด้�นเพิ่มขึ้นจ�กก่อนก�รเข้�ร่วมโครงก�ร

จำานวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ประจำาปี 2557 แบ่งตามประเภท สมรรถนะ

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ IDP
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	 บริษัทได้นำ�โปรแกรมระบบก�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคล	(Human	Resource	Information	System)	ม�ใช้ในก�รฝึกอบรมและ

ประเมินผล	เพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รใช้ระบบง�นพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลร่วมกันและรองรับก�รขย�ยธุรกิจในต่�งประเทศต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน
	 บรษัิทมนีโยบ�ยในเรือ่งก�รพจิ�รณ�ประเมินผลก�รปฏบัิตงิ�นปีละ	2	ครัง้และนำ�ม�เป็นสว่นในก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทน	อกีท้ัง

บริษัทฯยังมีก�รบริห�รจัดก�รในก�รอำ�นวยคว�มสะดวก	ดูแลพนักง�นตลอดจนกิจกรรมภ�ยในบริษัทฯ	เพื่อช่วยให้เกิดก�รแบ่งเบ�ภ�ระ	

และสร้�งให้เกิดคว�มผูกพันระหว่�งพนักง�นและบริษัทฯ	ทั้งนี้	มีค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับพนักง�นเพิ่มขึ้นต่อคนจ�กปี	2556	อยู่ที่	1.02%

มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน
	 บรษัิทฯ	ให้คว�มสำ�คญัเป็นอนัดบัแรกคอืเรือ่งคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น	ตระหนกัถงึพืน้ท่ีปฏบัิตงิ�นสภ�พแวดลอ้มท่ีปลอดภยั

และถูกหลักอ�ชีวอน�มัย	 ซ่ึงจ�กสถิติในปี	2557	 อัตร�อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดง�น	 อัตร�ก�รบ�ดเจ็บถึงข้ันหยุดง�นของพนักง�นเป็นศูนย์	 

และเพือ่ป้องกนัปัญห�สขุภ�พเนือ่งจ�กโรคเกีย่วเนือ่งกบัก�รทำ�ง�น	(Office	Syndrome)	บรษัิทฯ	ไดจ้ดัเก�้อ้ีทำ�ง�นเพ่ือสขุภ�พ	ท้ังนี	้เพือ่

เสริมสร้�งบรรย�ก�ศและสภ�วะแวดล้อม	 ในก�รทำ�ง�นท่ีดีให้กับพนักง�น	 โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมคว�มปลอดภัยภ�ยในและ

บริเวณโดยรอบ	เช่น	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	และบันทึกภ�พในระบบดิจิตอล	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	

ระบบควบคุมก�รเข้�ออก	 มีเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัยตลอด	24	 ชั่วโมง	 เป็นต้น	 นอกจ�กนี้	 ยังมีก�รตรวจสอบสภ�พคว�มมั่นคง	 

แข็งแรงและปลอดภัยของโครงสร้�งอ�ค�ร	ระบบ	อุปกรณ์พื้นฐ�นและข้อกำ�หนดต�มกฎหม�ย	

การร้องเรียนและร้องทุกข์
	 บริษัทฯ	 มีกลไกก�รจัดก�รข้อร้องเรียนของพนักง�นอย่�งเป็นระบบและโปร่งใสเป็นธรรม	 มีก�รรักษ�คว�มลับและเค�รพ

สิทธิมนุษยชน	 โดยมุ่งเน้น	 ส่งเสริมและทำ�คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องระหว่�งพนักง�นด้วยกันและระหว่�งพนักง�นกับองค์กร	 ซึ่งส่งผลให้ไม่มี 

ข้อพิพ�ท	หรือก�รฟ้องร้องท�งแรงง�น	

ศูนย์บริการการขออนุญาตทำางานและวีซ่าเคลื่อนที่
	 จ�กวิสัยทัศน์และพันธกิจของอมตะ	 ท่ีมุ่งเน้นพัฒน�ง�นบริก�รต่�งๆ	 ให้ทันสมัย	 มีคุณภ�พ	 ได้ม�ตรฐ�นส�กล	 และรองรับ

คว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งครอบคลุมและทันท่วงที	 ประกอบกับก�รได้รับคว�มร่วมมือจ�กเครือข่�ยพันธมิตรท่ีดีระหว่�ง	 ก�ร 

นิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	 สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง	(สตม.)	 และกรมก�รจัดห�ง�นจังหวัดชลบุรี	(กกจ.)	 ทำ�ให้เกิด 

ก�รลงน�มในบันทึกข้อตกลง	(MOU)	 “โครงก�รมิติใหม่ก�รให้บริก�รคนต่�งด้�วในนิคมอุตส�หกรรม”	 โดยให้บริก�รต่ออ�ยุวีซ่�และ 

ใบอนุญ�ตทำ�ง�นเคลื่อนท่ี	 สำ�หรับกลุ่มนักลงทุนในนิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	 ซ่ึงจ�กเดิมให้บริก�รเป็นหน่วยบริก�รเคลื่อนท่ี	 ประจำ� 

นิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	ปีละ	1-2	ครั้ง	 แต่ยังไม่เพียงพอต่อปริม�ณนักลงทุนต่�งช�ติที่เพิ่มขึ้น	 จึงมีก�รยกระดับก�รให้บริก�รจ�ก 

หน่วยบริก�รเคลื่อนท่ี	 เป็นก�รจัดตั้งศูนย์บริก�รก�รขออนุญ�ตทำ�ง�นและวีซ่�เคลื่อนท่ี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�	

ให้มีคว�มสะดวกและรวดเร็วม�กข้ึน	 ท้ังนี้	 ศูนย์บริก�รก�รขออนุญ�ตทำ�ง�นและวีซ่�เคลื่อนท่ีแห่งนี้	 เป็นเพียงโครงก�รนำ�ร่องท่ีนิคม 

อุตส�หกรรมอมตะนครก่อน	เพื่อที่จะยกระดับก�รให้บริก�รแก่นักลงทุนต่�งด้�วทุกนิคมฯ	ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีต่อไปในอน�คต	

	 แนวท�งก�รให้บริก�รในช่วงแรกของโครงก�ร	จะเปิดให้บริก�รเดือนละ	1	ครั้ง	ทุกวันพุธที่	2	ของเดือน	เพื่อดูแนวโน้มปริม�ณ

คว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�รท่ีนิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	 ห�กปริม�ณคว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�รสูงข้ึน	 อ�จมีก�รปรับเปลี่ยนเพ่ิม

คว�มถี่ต�มคว�มเหม�ะสม	ซึ่งกำ�หนดขอบเขตก�รให้บริก�ร	(สำ�หรับช่�งฝีมือ	ผู้ชำ�น�ญก�ร)	3	ประเภท	คือ
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



	 1.	ก�รบรรจุต่�งด้�วเข้�ใหม่	(วีซ่�+ใบอนุญ�ตทำ�ง�นสำ�หรับต่�งด้�วร�ยใหม่)

	 2.	ก�รต่ออ�ยุวีซ่�และใบอนุญ�ตทำ�ง�น

	 3.	ก�รรับแจ้งอยู่ในร�ชอ�ณ�จักรเกิน	90	วัน

โรงพยาบาลเฉพาะทางในนิคมอุตสาหกรรม
	 ในปี	2557	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมกับกลุ่มโรงพย�บ�ลวิภ�ร�ม	 ดำ�เนินก�รก่อสร้�งโรงพย�บ�ลวิภ�ร�มอมตะนครข้ึน	 เพ่ือรองรับก�รให้

บริก�รท�งก�รแพทย์ครบวงจร	 ส�ม�รถท่ีจะตอบสนองคว�มต้องก�รในก�รดูแลสุขภ�พของสถ�นประกอบก�รและชุมชนในบริเวณรอบ

นิคมอุตส�หกรรมอมตะนครได้	โดยโรงพย�บ�ลวิภ�ร�มอมตะนครได้เริ่มก่อสร้�งบนพื้นที่	9	ไร่	ขน�ดของโรงพย�บ�ลจำ�นวน	100	เตียง	

พรอ้มดว้ยห้องผ�่ตดัครบวงจร	และก�รรกัษ�ท�งก�รแพทย์เฉพ�ะท�ง	เช่น	สตูนิ�ร	ีศลัยกรรม	อ�ยุรกรรม	อ�ชีวเวชศ�สตร	์หัวใจ	เป็นตน้	

โรงพย�บ�ลวิภ�ร�มอมตะนครเป็นโรงพย�บ�ลแห่งแรกของนิคมอุตส�หกรรมอมตะนครท่ีมีระบบก�รให้บริก�รครบวงจร	 ส�ม�รถเป็น 

ส่วนหนึ่งในก�รเสริมสร้�งคว�มแข็งแรงของสุขภ�พได้	
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กำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม

• รำงวัล EIA Monitoring Awards 2014
• รำงวัล Eco-Champion Award
• นิคมอุตสำหกรรมแห่งควำมปลอดภัย 
• ระบบกำรบริหำรป้องกันน�้ำท่วมครบวงจร
• ศูนย์บริหำรจัดกำรข้อมูลของเสียอุตสำหกรรมระดับนิคมอุตสำหกรรม
• ศูนย์ฝึกอบรมกำรดับเพลิงเบื้องต้น
• ศูนย์เฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring 

and Control Center : EMCC)
• โครงกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกำรของเสียชุมชนและของเสียอุตสำหกรรม 
• โครงกำรส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 
 (IEAT Waste Management Awards)
• กำรประสำนงำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับภำค
อุตสำหกรรม
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



รางวัล Eco-Champion Award
	 สบืเนือ่งจ�ก	บรษัิทฯ	เป็นบรษัิทผูพ้ฒัน�นคิมท่ีดำ�เนนิก�รรว่มกบัก�รนคิมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทยในก�รพฒัน�พืน้ท่ีนคิม

อุตส�หกรรม	แนวท�งในก�รพัฒน�พื้นที่นิคมอุตส�หกรรมจึงดำ�เนินก�รต�มกรอบก�รพัฒน�ของก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	

คือ	 แนวท�งก�รพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมนิเวศ	5	 มิติ	22	 ด้�น	 ได้แก่	 มิติก�ยภ�พ	 มิติเศรษฐกิจ	 มิติสิ่งแวดล้อม	 มิติสังคม	 และมิติ 

ก�รบริห�รจัดก�ร	ในแต่ละมิติจะมีด้�นก�รพัฒน�ต่�งๆ	อีกจำ�นวน	22	ด้�น	ดังแสดงในรูปภ�พ

	 ในก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รพัฒน�พื้นท่ีนิคมอุตส�หกรรมอมตะนครและพ้ืนท่ีนิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้	 ไปสู่ก�รเป็นเมือง

อุตส�หกรรมเชิงนเิวศนัน้	บรษัิทฯไดม้กี�รดำ�เนนิก�รกจิกรรมและโครงก�รต�่งๆจำ�นวนม�ก	เช่น	ก�รจดัต้ังคณะกรรมก�รก�รจดัก�รระบบ

จร�จร	 และคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รก�กอุตส�หกรรม	 ก�รสร้�งง�นสร้�งอ�ชีพให้กับชุมชน	 ก�รจัดก�รระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

อย่�งครบวงจร	 ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชนและโรงง�น	 รวมไปถึงก�รพัฒน�ระบบก�รใช้ง�นภ�ยในองค์กรท่ีส�ม�รถใช้ระบบ 

ก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลที่ทันสมัยต่�งๆ

	 ผลจ�กก�รพฒัน�ง�นในด�้นต�่งๆนัน้ทำ�ให้ในปี	2557	นี	้บรษัิท	อมตะ	คอรป์อเรชัน	จำ�กดั	(มห�ชน)	ไดร้บัร�งวัลเมืองอุตส�หกรรม

เชิงนเิวศ	ระดบั		Eco-champion	ผูบ้รหิ�รนคิมฯ	อมตะนคร	จ.ชลบุร	ีและบรษัิท	อมตะ	ซิตี	้จำ�กดั	ผูบ้รหิ�รนคิมฯ	อมตะ	ซิตี	้จ.ระยอง	และบรษัิทในกลุม่ 

อมตะยังมีคว�มมุ่งมั่นที่จะพัฒน�พื้นที่ต�มหลักก�รดังกล่�ว	เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นเมืองอุตส�หกรรมสมบูรณ์แบบอย่�งยั่งยืนต่อไป

Eco Industrial Estate Ideation ( 5 Dimension with 22 Measure )
Physics Economy Environment Society Management

Industrial	Estate	
Zoning

Facility	&	Utility

Plant	Zoning

Industrial	Economy

Local	Economy

 

Community	
Economy

Eco	Efficiency
• Resource	Management
• Energy	Management

• Production	Process	and	
Product

Pollution	Control
• Water	Pollution
• Air	Pollution
• Waste	Management
• Noise,	Odor,	particulate,	
Smoke,	Nuisances

• Safety	&	Health

• Industrial	Symbiosis

Quality	of	life	and	
Employee	Society

Quality	of	life	and	
Community

Corporate	Social	 

Responsibility	(CSR)

National	and	 

International	Standard

Technical	Support	and	

monitoring	system

Innovative	Technology	

and	New	Management	

system

Public	Communication	

and	Reporting	system
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	 ร�งวัลสถ�นประกอบก�รท่ีปฏิบัติต�มม�ตรก�รในร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อม 

ดีเด่น	ประจำ�ปี	2557	ประเภทดีเด่น	(EIA	Monitoring	Awards	2014)

	 บริษัท	 อมตะ	 คอร์ปอเรชัน	 จำ�กัด	(มห�ชน)	 ได้รับร�งวัลสถ�นประกอบก�รท่ีปฏิบัติต�มม�ตรก�รในร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมีก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมดีเด่น	 ประจำ�ปี	2557	 ประเภทดีเด่น	(EIA	Monitoring	Awards	2014)	 พ้ืนท่ี 

นคิมอุตส�หกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรจี�กสำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผนทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม	โดยร�งวลัดงักล�่วเป็นร�งวลั 

ท่ีมอบให้กับสถ�นประกอบก�รท่ีมีคว�มตระหนักและมีคว�มตั้งใจในก�รประกอบกิจก�รอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยปฏิบัติต�ม�ตรก�รป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และม�ตรก�รติดต�มตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่�งเคร่งครัด	 

รวมทั้งมีก�รเพิ่มเติมม�ตรก�รอื่นๆ	เพื่อดูแลชุมชน	และสังคมโดยรอบ	
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



นิคมอุตสาหกรรมแห่งความปลอดภัย
	 คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นและก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมในสถ�นประกอบก�รอุตส�หกรรมเป็นคว�มสำ�คัญหลักท่ีนำ�ม�สู่ 

ก�รจดัตัง้ชมรมคว�มปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มในนคิมอตุส�หกรรมอมตะนคร	จงัหวัดชลบุร	ีและนคิมอุตส�หกรรมอมตะซิตี	้จงัหวัดระยอง	

	 ชมรมคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตส�หกรรมท้ังสองได้เป็นองค์กรท่ีเป็นสื่อกล�ง	 ให้คำ�ปรึกษ�สนับสนุนและ

ประส�นประโยชน์ทั้งในส่วนของสม�ชิก	น�ยจ้�ง	ลูกจ้�ง	หน่วยร�ชก�ร	และองค์กรอื่นๆ	ในอันที่จะนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รกับ

ปัญห�ในด้�นคว�มปลอดภัย	 อ�ชีวอน�มัย	 และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	 ก�รดำ�เนินง�นของชมรม	 จะมุ่งให้ทุกสถ�นประกอบก�ร 

มมี�ตรฐ�นด�้นคว�มปลอดภยั	อ�ชีวอน�มยั	และสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�น	ต�มกฎหม�ยเป็นสำ�คัญ	จะไมยุ่ง่เกีย่วหรอืสนบัสนนุกลุม่ใดๆ	 

หรือดำ�เนินก�รเพื่อธุรกิจ	หรือผลประโยชน์	

	 ชมรมคว�มปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในนิคมอุตส�หกรรมท้ังสองชมรมเป็นส่วนหน่ึงของก�รสร้�งนิคมอุตส�หกรรมแห่งคว�ม 

ปลอดภัย	ผ่�นก�รทำ�ง�นแบบเครือข่�ยที่ชัดเจนมีรูปธรรม	โดยบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	ทำ�หน้�ที่เป็นผู้ประส�นง�น 

ในชมรมเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับสม�ชิก	และทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องกับชมรมฯ

	 นอกจ�กนี้	 บริษัท	 อมตะ	 คอร์ปอเรชัน	 จำ�กัด	(มห�ชน)	 ยังได้มีก�รพัฒน�เพิ่มเติมในส่วนระบบส�ธ�รณูปโภคภ�ยในพื้นท่ี

อุตส�หกรรม	เพื่อลดโอก�สในก�รเกิดอุบัติเหตุ	หรือก�รก่ออ�ชญ�กรรมในพื้นที่นิคมอุตส�หกรรม	ได้แก่	ก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�ส่องสว่�ง

แบบ	LED	และ	ก�รติดตั้งกล้องวงจรปิด	CCTV	ในพื้นที่นิคมอุตส�หกรรม	เป็นต้น

ระบบการบริหารป้องกันน้ำาท่วมครบวงจร
	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	เล็งเห็นถึงผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงของภูมิอ�ก�ศ	(Climate	Change)	ที่มี 

ผลต่อก�รผลัดเปลี่ยนฤดูก�ลซ่ึงอ�จส่งผลให้เกิดลมมรสุมในพื้นท่ีม�กขึ้น	 จ�กสภ�พทำ�เลท่ีตั้งของนิคมอุตส�หกรรมอมตะนครตั้งอยู่ 

ในบริเวณพื้นท่ีลุ่มป�กแม่น้ำ�บ�งปะกงและริมช�ยฝั่งทะเลจึงได้รับอิทธิพลของลมทะเลส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นท่ีตอนบนของลุ่มน้ำ�

คลองหลวง	และระบบก�รระบ�ยน้ำ�ของนคิมอุตส�หกรรมอมตะนครไดร้บัผลกระทบโดยตรงจ�กก�รขึน้ลงของระดบัน้ำ�ทะเล	ซ่ึงตอ้งควบคมุ

ได้โดยก�รปิด-เปิดบ�นประตูระบ�ยพ�นทอง	ที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของ	กรมชลประท�น	

	 ด้วยเหตุผลข้�งต้นนั้น	บริษัทฯ	จึงได้จัดทำ�แผนบูรณ�ก�รระบบป้องกันน้ำ�ท่วมและระบบระบ�ยน้ำ�	โดยทำ�ก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุ

ของปัญห�ก�รระบ�ยน้ำ�และระบบป้องกนัน้ำ�ท่วมจ�กท้ังจ�กปัจจยัภ�ยในและภ�ยนอกพ้ืนท่ี	และได้ทำ�แผนและแนวท�งก�รบรหิ�รจดัก�ร

ระบบป้องกนัน้ำ�ท่วมและระบบระบ�ยน้ำ�อย�่งเป็นระบบ	โดยจดัลำ�ดับคว�มสำ�คญัของม�ตรก�ร	พรอ้มท้ังออกแบบและดำ�เนนิก�รกอ่สร�้ง

ระบบป้องกนัน้ำ�ท่วมและระบบระบ�ยน้ำ�ในภ�พรวมท้ังภ�ยในและโดยรอบพืน้ท่ีโครงก�รสำ�หรบัก�รแกไ้ขปัญห�ระยะย�ว	ตวัอย่�งโครงก�ร

ที่ได้ดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นแล้วในปี	2557	เช่น	โครงก�รก่อสร้�งคันป้องกันน้ำ�ท่วมและระบบระบ�ยน้ำ�	เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�ร

ป้องกันน้ำ�ท่วม	 โครงก�รปฏิบัติก�รฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย	(แบบบนโต๊ะ	Table-Top	Exercises:	TTX)	 โครงก�รขุดลอกคลอง

ท�งระบ�ยน้ำ�และกำ�จัดผักตบในคลองส�ธ�รณะและคลองภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม	 โครงก�รเพ่ิมคว�มจุบ่อหน่วงน้ำ�เพ่ือลดผลกระทบ 

จ�กปริม�ณน้ำ�ท่ีมีจำ�นวนม�กในช่วงมรสุม	 เป็นต้นผลก�รดำ�เนินก�รของโครงก�รท่ีทำ�ให้ระบบระบ�ยน้ำ�ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกนิคม	

ปร�ศจ�กสิ่งกีดขว�งท�งน้ำ�	และระบ�ยน้ำ�ได้อย่�งรวดเร็ว	แสดงดังรูปภ�พ
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แผนที่แสดงเส้นท�งน้ำ�

คลองขุนวิเศษ	(ภ�ยในอมตะนคร)

คลองต�เกตุ	(ภ�ยในอมตะนคร)

คลองมัดท่อ		(ภ�ยในอมตะนคร)

คลองขุนวิเศษ	(ภ�ยนอกอมตะนคร)

คลองต�เกตุ	(ภ�ยนอกอมตะนคร)

คลองมัดท่อ		(ภ�ยนอกอมตะนคร)
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมระดับนิคมอุตสาหกรรม
	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	มองเห็นถึงก�รขย�ยตัวของภ�คอุตส�หกรรมในพื้นที่ที่พัฒน�อยู่ทั้งนิคมฯ	อมตะ

นคร	จ.ชลบุรี	 และนิคมฯ	อมตะซิตี้	 จ.ระยอง	 โดยบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญด้วยก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมที่ดี	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รจัดก�ร

ก�กของเสียอุตส�หกรรมของผู้ประกอบก�รในพื้นท่ีอย่�งถูกต้องต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดตั้งศูนย์บริห�รจัดก�รข้อมูล

ของเสียอุตส�หกรรมระดับนิคมอุตส�หกรรมขึ้น	โดยได้นำ�หลักก�รจัดก�รของเสียอุตส�หกรรมอย่�งยั่งยืนม�ใช้ในเชิงปฏิบัติในพื้นที่นิคม

อุตส�หกรรมอมตะนครสำ�หรับก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลก�กอุตส�หกรรมในพื้นที่นิคมอุตส�หกรรมทั้งสองพื้นที่

	 ระบบก�รจดัก�รฐ�นข้อมลูก�กอุตส�หกรรมในพืน้ท่ีนคิมอตุส�หกรรมเป็นโครงก�รในระยะแรกของก�รพฒัน�ศนูยบ์รหิ�รจดัก�ร

ข้อมูลของเสียอุตส�หกรรมระดับนิคมอุตส�หกรรมครบวงจร	 ข้อมูลท่ีได้จ�กก�รพัฒน�ระบบจัดเก็บฐ�นข้อมูลจะนำ�ม�ใช้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในก�รตดิต�มตรวจสอบระบบก�รจดัก�รของอุตส�หกรรมของสถ�นประกอบ	เพือ่ให้เกดิคว�มเช่ือมัน่ของภ�คชุมชนและภ�ครฐัท่ีมีตอ่ก�ร

ทำ�ง�นของบริษัทฯ	ที่เป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งคว�มเจริญท�งเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่�งยั่งยืน

ศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
	 คว�มปลอดภยั	อ�ชีวอน�มยั	และสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นท่ีเกีย่วกบัก�รป้องกนัและระงบัอัคคภียัในสถ�นประกอบก�รเป็น

หนึง่ในข้อกำ�หนดท่ีน�ยจ�้งตอ้งดำ�เนนิก�รให้ถกูตอ้งต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดไว้	ท้ังนีก้ระทรวงแรงง�นซ่ึงเป็นหนว่ยง�นหลกัท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ก�รกำ�หนดข้อบังคับนั้นได้มีก�รประก�ศกฎกระทรวง	 เรื่อง	 กำ�หนดม�ตรฐ�นในก�รบริห�ร	 จัดก�ร	 และดำ�เนินก�รด้�นคว�มปลอดภัย	

อ�ชีวอน�มัย	และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รป้องกันและระงับอัคคีภัย	พ.ศ.	2555	เมื่อวันที่	9	มกร�คม	2556	ได้กำ�หนด

หน้�ท่ีของน�ยจ้�งในสถ�นประกอบกิจก�รในก�รจัดทำ�ป้�ยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับก�รดับเพลิง	 และก�รอพยพหนีไฟ	 แผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยที่ประกอบด้วย	ก�รตรวจตร�	ก�รอบรม	ก�รรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	ก�รดับเพลิง	ก�รอพยพหนีไฟ	และก�รบรรเท�ทุกข์	 
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ในสว่นก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัคว�มปลอดภยัจ�กอัคคภียันัน้	กฎกระทรวงฉบับนี้ไดม้กี�รระบุจำ�นวนลกูจ�้งท่ีผ�่นก�รฝกึอบรมก�รดบัเพลงิ

ข้ันต้นในสถ�นประกอบกิจก�รต้องไม่น้อยกว�่ร้อยละ	40	 ของจำ�นวนลูกจ้�งในแต่ละหน่วยง�นของสถ�นประกอบกิจก�รนั้น	 นอกจ�กนี้

กฎหม�ยฉบับนี้ยังกำ�หนดให้ลูกจ้�งทุกคนต้องฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 ด้วยข้อบังคับ

ของกฎกระทรวงฉบับนี้ทำ�ให้ก�รฝึกอบรมก�รดับเพลิงขั้นต้น	 ก�รฝึกซ้อมดับเพลิงและก�รฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นกิจกรรมที่สำ�คัญและ

ต้องปฏิบัติเป็นประจำ�ทุกปีในสถ�นประกอบกิจก�ร	 ในขณะท่ีหน่วยง�นฝึกอบรมก�รดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยง�นซ้อมดับเพลิงและหนี

ไฟที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนนั้นมีจำ�นวนจำ�กัด	

	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน)	เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นในพื้นที่สถ�นประกอบ

กจิก�รในพืน้ท่ีนคิมอุตส�หกรรมอมตะนคร	จงึไดจ้ดัตัง้หนว่ยง�นฝกึอบรมก�รดบัเพลงิข้ันตน้	ฝกึซ้อมดบัเพลงิ	และฝกึซ้อมอพยพหนไีฟข้ึน

เพือ่ให้บรกิ�รสถ�นประกอบกจิก�รในพืน้ท่ีโดยพฒัน�บุคคล�กรม�จ�กสถ�นดีบัเพลงิและบรรเท�ส�ธ�รณภยัของบรษัิท	โดยมีวตัถปุระสงค์

หลักเพื่อให้บริก�รฝึกอบรมด้�นคว�มปลอดภัย	 อ�ชีวอน�มัย	 และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นท่ีเกี่ยวกับก�รป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ในสถ�นประกอบก�รในพื้นท่ีนิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	 มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ให้สถ�นประกอบก�รในพ้ืนท่ีนิคมอุตส�หกรรมอมตะ

นครเป็นพื้นที่ที่มีคว�มปลอดภัย	 อ�ชีวอน�มัย	 และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	 และพนักง�นที่ทำ�ง�นในสถ�น

ประกอบก�รส�ม�รถที่จะปฏิบัติตนได้ถูกต้องในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นในสถ�นประกอบก�ร	

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Monitoring and Control Center)
 ศูนย์เฝ้�ระวังและควบคุมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Monitoring	and	Control	Center)	หรือ	EMCC	เป็นโครงก�ร

หนึ่งของก�รแก้ไขปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่นิคมฯ	 อมตะ	 ซึ่งได้รับแนวคิดและนโยบ�ยก�รพัฒน�ม�จ�กก�รนิคมอุตส�หกรรม

แห่งประเทศไทย	โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีก�รติดต�มและควบคุมคุณภ�พสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่นิคมอุตส�หกรรมอย่�งต่อเนื่อง	ซึ่งจะ

ช่วยสร้�งคว�มเชื่อมั่นในก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ	ต่อชุมชนข้�งเคียง	และส่งเสริมแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

ของนิคมอุตส�หกรรมด้วยหลักธรรม�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อม	

	 ศูนย์เฝ้�ระวังและควบคุมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 นิคมอุตส�หกรรมอมตะ	 ประกอบด้วย	 นิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	 และนิคม

อุตส�หกรรมอมตะซิตี้	ได้เริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่ต้นปี	2556	และอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รในปัจจุบัน	ซึ่งโครงสร้�งของศูนย์เฝ้�ระวังและควบคุม

คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	ประกอบด้วย

1.	 ระบบฐ�นข้อมลูสว่นกล�งของนคิมฯ	เพือ่เป็นศนูยก์ล�งรวบรวมข้อมูลด�้นสิง่แวดลอ้มในระดบันคิมฯ	และโรงง�น	เช่น	ปรมิ�ณ 

ก�รใช้น้ำ�	ปริม�ณน้ำ�เสีย	คุณภ�พน้ำ�เสีย	ปริม�ณก�กของเสีย	และคุณภ�พอ�ก�ศ	เป็นต้น

หน้ำ  035รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report) 2557

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)



2.	 ระบบก�รเฝ้�ระวังและควบคุมคุณภ�พน้ำ�ทิ้งหลังผ่�นก�รบำ�บัดจ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสียส่วนกล�งของนิคมฯ	 โดยเชื่อมโยง

ข้อมูลด้�นคุณภ�พน้ำ�ท้ิงหลังผ่�นก�รบำ�บัด	 จ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสียส่วนกล�งของนิคมฯ	 ม�ยังศูนย์เฝ้�ระวังฯ	(EMCC)	

ในรูปแบบของ	BOD	Online	ห�กพบว่�คุณภ�พน้ำ�ทิ้งเกินม�ตรฐ�นต�มประก�ศกระทรวงวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและสิ่ง

แวดลอ้ม	ฉบับท่ี	3	พ.ศ.2539	เรือ่ง	กำ�หนดม�ตรฐ�นควบคมุก�รระบ�ยน้ำ�ท้ิงจ�กแหลง่กำ�เนดิประเภทโรงง�นอุตส�หกรรม

และนิคมอุตส�หกรรม	ท�งศูนย์	EMCC	จะแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ควบคุมน้ำ�เสียส่วนกล�ง	เพื่อวิเคร�ะห์ต้นตอของปัญห�และ

ทำ�ก�รแก้ไขโดยทันที

3.	 ระบบก�รเฝ�้ระวงัและควบคมุคณุภ�พอ�ก�ศในบรรย�ก�ศท่ัวไป	โดยเช่ือมโยงข้อมลูด�้นคณุภ�พอ�ก�ศจ�กสถ�นตีรวจวัด

คณุภ�พอ�ก�ศในบรรย�ก�ศแบบตอ่เนือ่ง	ของพืน้ท่ีชุมชนโดยรอบนคิมอุตส�หกรรมอมตะนคร	จำ�นวน	4	สถ�น	ีคอื	วดัอูต่ะเภ�	 

วดัม�บส�มเกลยีว	โรงเรยีนพ�นทองสภ�ชนปูถมัภ	์และวดัอ้อมแกว้	พืน้ท่ีโดยรอบนคิมอุตส�หกรรมอมตะซิตี	้จำ�นวน	2	สถ�น	ีคอื	 

โรงพย�บ�ลสง่เสรมิสขุภ�พตำ�บลม�บย�งพร	และวดัพน�นคิม	มลพษิอ�ก�ศในบรรย�ก�ศท่ัวไปท่ีทำ�ก�รตรวจสอบ	คอื	ฝุน่

ละอองรวม	(TSP)	ฝุ่นละอองขน�ดไม่เกิน	10	ไมครอน	(PM10)	ก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2)	ก๊�ซไนโตรเจนออกไซด์	

(NO2)	และคว�มเรว็ลม/ทิศท�งลม	ก�รตรวจวดัมลพษิอ�ก�ศในบรรย�ก�ศนัน้เม่ือนำ�ข้อมลูม�พจิ�รณ�ประกอบกบัทิศท�ง

ลมและผลก�รตรวจวดัคณุภ�พอ�ก�ศท่ีระบ�ยออกจ�กปลอ่ง	จะทำ�ให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์แนวโนม้ของมลพิษอ�ก�ศได้ว่�ม�

จ�กแหล่งกำ�เนิดใด	

4.	 ระบบก�รเฝ�้ระวงัและควบคมุคณุภ�พอ�ก�ศจ�กปลอ่งระบ�ยของโรงง�น	เป็นก�รตดิต�มและควบคมุคณุภ�พสิง่แวดลอ้ม 

โดยก�รเชื่อมโยงข้อมูลก�รตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศจ�กปล่องของโรงง�น	(Online)	ม�ยังศูนย์เฝ้�ระวังฯ	(EMCC)	ห�กพบ

ว�่มกี�รปลอ่ยค�่มลพษิท�งอ�ก�ศเกนิม�ตรฐ�น	ท�งศนูย์	EMCC	จะแจง้เตอืนให้โรงง�นท่ีปลอ่ยมลพษินัน้	ไดท้ำ�ก�รตรวจ

สอบและร�ยง�นส�เหตเุพ่ือแกไ้ขปรบัปรงุโดยทันที	ซ่ึงโรงง�นท่ีเข�้ข่�ยตอ้งเชือ่มตอ่ข้อมูลนีภ้�ยหลงัจ�กทำ�ระบบแลว้เสรจ็

คือ	โรงไฟฟ้�ที่อยู่ภ�ยในนิคมอมตะทั้งหมด

	 ก�รตรวจสอบคุณภ�พสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่องของศูนย์เฝ้�ระวังฯ	(EMCC)	 จะทำ�ให้เกิดคว�มมั่นใจได้ว่�ส�ม�รถตอบสนอง

ก�รแก้ไขปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนิคมฯ	 อมตะได้อย่�งทันท่วงที	 ศูนย์	EMCC	 นี้จึงถือได้ว่�เป็นหน่วยง�นท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญ 

ในก�รแกไ้ขปญัห�ด�้นสิง่แวดลอ้ม	และเป็นกลไกในก�รสร�้งสรรคค์ณุภ�พชีวิตของชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีนคิมฯ	อมตะให้ดย่ิีงข้ึนในอน�คต

โครงการศึกษาดูงานการจัดการของเสียชุมชนและของเสียอุตสาหกรรม
	 ดว้ยนคิมอุตส�หกรรมอมตะนคร	ไดเ้ข�้รว่มโครงก�รเมอืงอตุส�หกรรมเชงินเิวศตัง้แตปี่	2554	เป็นตน้ม�	และไดจ้ดัโครงก�รและ

กิจกรรมต่�งๆ	สอดคล้องกับ	กับแผนพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ	5	มิติ	22	ด้�น	ตัวอย่�งโครงก�รที่จัดทำ�ได้แก่	ก�รบริห�รจัดก�ร

จร�จรภ�ยในและภ�ยนอกพื้นที่นิคมฯ	อมตะ	ก�รจัดก�รน้ำ�ทิ้งและน้ำ�ท่วม	ก�รปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติ	โครงก�รศูนย์บริห�รจัดก�รก�ก

ของเสียครบวงจร	เป็นต้น

	 ในปี	2557	 ท�งนิคมอุตส�หกรรม	 ได้จัดกิจกรรมศึกษ�ดูง�นก�รจัดก�รของเสียชุมชนและของเสียอุตส�หกรรมให้กับตัวแทน

ภ�คประช�ชนท่ีอยู่ในชุมชนในรัศมี	5	 กิโลเมตรจ�กเขตนิคมอุตส�หกรรม	 ตัวแทนผู้ประกอบก�รในพื้นท่ีนิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	

ตัวแทนหน่วยง�นภ�ครัฐ	ผู้นำ�ชุมชน	ท้องถิ่น	หน่วยง�นร�ชก�ร	ในพื้นที่โดยรอบ	นิคมอุตส�หกรรม	ทั้งนี้	เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจใน 

ก�รจัดก�รของเสียชุมชนและของเสียอุตส�หกรรมให้กับประช�ชนที่อยู่ล้อมรอบพื้นที่นิคมอุตส�หกรรม	และโรงง�นอุตส�หกรรม	ตลอด

จนเกิดก�รสร้�งเครือข่�ยชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีคว�มเข้�ใจในก�รจัดก�รของเสียในภ�คอุตส�หกรรม	

	 โดยรูปแบบกิจกรรมก�รศึกษ�ดูง�นก�รจัดก�รของเสียชุมชนและของเสียอุตส�หกรรมในโรงง�นปูนซีเมนต์	 ซ่ึงในปัจจุบันก�ร

จัดก�รของเสียท้ังจ�กชุมชนและภ�คอุตส�หกรรมส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งครบวงจรในอุตส�หกรรมปูนซีเมนต์	 เนื่องจ�กก�รผลิต

ปูนซีเมนต์เป็นกระบวนก�รผลิตท่ีใช้คว�มร้อนและทรัพย�กรธรรมช�ติสูง	 จึงจำ�เป็นต้องใช้เช้ือเพลิงทดแทนและทรัพย�กรทดแทนท่ีใน

ปัจจุบันได้ม�จ�กของเสียจ�กชุมชนและของเสียภ�คอุตส�หกรรมได้	 รูปแบบก�รนำ�ของเสียจ�กชุมชนและภ�คอุตส�หกรรมม�ใช้ใน

อุตส�หกรรมปูนซีเมนตเ์ป็นก�รลดก�รนำ�ของเสยีไปฝงักลบ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัก�รจดัก�รลดก�รนำ�ของเสยีไปหลมุฝงักลบ	(Zero	Waste	

to	Landfill)
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โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม 
(IEAT Waste Management Awards)
	 โครงก�รส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�รก�กอุตส�หกรรม	มูลฝอย	และสิ่งปฏิกูลในโรงง�นในนิคมอุตส�หกรรม	หรือ	

IEAT	Waste	Management	 เป็นโครงก�รท่ีท�งก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 นิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร	 จัดทำ�

โครงก�รข้ึน	โดยมุ่งเนน้ให้โรงง�นอุตส�หกรรมท่ีเปิดดำ�เนนิก�รในพ้ืนท่ีนคิมอุตส�หกรรมดำ�เนนิก�รดแูลเรือ่งก�รจดัก�รก�กอุตส�หกรรม

ให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย	โดยเน้นก�รนำ�หลักก�รจัดก�รก�กอุตส�หกรรมต�มหลัก	3Rs	(Reduce	Reuse	Recycling)	ซึ่งวัตถุประสงค์ของ

โครงก�รนี้เพื่อกำ�กับดูแลโรงง�นในพื้นท่ีนิคมอุตส�หกรรมอมตะนครให้มีก�รจัดก�รก�กของเสียถูกต้องต�มกฎหม�ยและหลักวิช�ก�ร	

โดยส�ม�รถท่ีจะนำ�ม�ประยุกต์ใช้ได้จริงในโรงง�น	 ส่งเสริมให้โรงง�นนำ�หลักก�ร	3Rs	 ม�ใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ตลอดจนส�ม�รถท่ี 

จะพัฒน�คิดค้นเทคโนโลยีอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อสร้�งคว�มเช่ือม่ันให้กับทุกภ�คส่วนในกำ�กับดูและก�รจัดก�รของเสียอุตส�หกรรมในนิคม

อุตส�หกรรมอมตะนคร	

	 โดยในปี	2557	มีโรงง�นในนิคมอุตส�หกรรม	เข้�ร่วมโครงก�รทั้งสิ้น	54	บริษัท	แบ่งเป็น	ระดับแพล็ททินั่ม	จำ�นวน	4	บริษัท	

ระดับทอง	จำ�นวน	30	โรงง�น	และระดับเงิน	20	โรงง�น	และสำ�หรับก�รขย�ยผลโครงก�รในปีถัดไป	จะขย�ยโรงง�นที่รับสมัครเพิ่มเติม	

เพื่อก�รสร้�งเครือข่�ยเรื่องก�รจัดก�รก�กอุตส�หกรรม
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การประสานงานการรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่
แวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มให้กบัภาคอตุสาหกรรม
	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมกับก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	 ในก�รจัดให้มีระบบก�รบริห�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ป้องกัน	 แก้ไข	 และลดผลกระทบท่ีอ�จเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกำ�หนดให้มีก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง

เพื่อเฝ้�ระวังก�รเปลี่ยนแปลงคุณภ�พอ�ก�ศและระดับเสียง	 คุณภ�พน้ำ�	 และ/หรือผลกระทบอื่นๆ	 โดยมีโรงง�นเข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน	

16	 โรงง�น	 ท่ีจัดเป็นโรงง�นท่ีมีคว�มเสี่ยงและต้องจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รติดต�มตรวจสอบม�ตรก�รป้องกันแก้ไขและติดต�มตรวจสอบ

คุณภ�พสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตส�หกรรมอมตะ

	 ก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พสิ่งแวดล้อมในด้�นต่�งๆ	ประกอบด้วย	คุณภ�พอ�ก�ศ	คุณภ�พเสียง	คุณภ�พน้ำ�	ขยะมูลฝอย

และก�กของเสียอุตส�หกรรม	ก�รคมน�คมขนส่ง	อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย	และมวลชนสัมพันธ์และก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	

เพือ่ให้ก�รดำ�เนนิง�นดงักล�่วสร�้งคณุค�่ให้แกส่งัคม	โดยทำ�ให้ชมุชนรอบนคิมฯ	มคีว�มตระหนกัและมสีว่นรว่มในก�รจดัก�รสิง่แวดลอ้ม	

อันจะก่อให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่�ง	กนอ.	และชุมชนโดยเฉพ�ะโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบนิคมฯ	

หน้ำ  038

Merging Innovative Technology with Environmental Sustainability



บริษัทฯ	ที่เข้�ข่�ยจัดทำ�ร�ยง�นผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(	EIA	)	16	โรงง�น

ลำาดับที่ ชื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบอุตสาหกรรม

1 บริษัท	ไดกิ	อลูมิเนียม	อินดัสตรี	(ประเทศไทย)	จำ�กัด ALUMINIUM	ALLOY	INGOT	และถุงตะกรันจ�กก�ร 

หลอมอลูมิเนียม	(ALUMINIUM	DROSS)	อบเศษ 

อลูมิเนียมและหลอมก�กอลูมิเนียม	ALUMINIUM	 

ALLOY	INGOT,	ALUMINIUM	DROSS

2 บริษัท	บ�งกอกโคมัตสุอินดัสตรีส์	จำ�กัด หลอม	หล่อ	กลึง	โลหะ

3 บริษัท	สย�มโตโยต้�อุตส�หกรรม	จำ�กัด ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และผลิตและประกอบเครื่องยนต์

สำ�หรับรถยนต์	(ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล	170,000	 

เครื่องต่อปี,เครื่องยนต์เบนซิน	150,000	เครื่องต่อปี)	

ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์	(เพล�กล�งรถยนต์)

4 บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพ�เวอร์	3	จำ�กัด กระแสไฟฟ้�และไอน้ำ�

5 บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพ�เวอร์	2	จำ�กัด กระแสไฟฟ้�และไอน้ำ�

6 บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพ�เวอร์	1	จำ�กัด พลังง�นไฟฟ้�	ไอน้ำ�	และน้ำ�เพื่อก�รอุตส�หกรรม

7 บริษัท	อ�ซ�ฮีสมบรูณ์	อลูมิเนียม	จำ�กัด ล้ออลูมิเนียมสำ�หรับย�นยนต์	และผลิตชิ้นส่วน 

ย�นพ�หะ	(จ�กอลูมิเนียม)

8 บริษัท	ไอซิน	ท�ค�โอก้�	ฟ�วน์ดริ	บ�งปะกง	จำ�กัด หล่อเหล็กรูปพรรณ	(CAST	IRON	RPODUCTS)

9 บริษัท	ไดกิ้นอินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด หน่วยกำ�จัดส�รทำ�คว�มเย็นที่เสื่อมสภ�พ

10 บริษัท	โอเรียนเต็ล	คอปเปอร์	จก. บัสบ�ร์ทองแดง	(COPPER	BUABAR)

11 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำ�กัด	(มห�ชน) พัฒน�ที่ดิน

12 บริษัท	พีซีเอ็ม	โพเซ็สซิ่ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด ตัดและแปรรูปเหล็กแผ่น

13 บริษัท	เอ็มซี	เมทัลเซอร์วิสเอเชีย	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 

ระยะที่	4

ตัดเหล็กและโลหะอื่นๆ	และตัดเหล็กและโลหะ	สำ�หรับ

อุตส�หกรรมย�นยนต์	เครื่องใช้ไฟฟ้�	และเชื่อมเหล็ก

และโลหะอื่นๆ

14 บริษัท	เอ็มซี	เมทัลเซอร์วิสเอเชีย	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 

ระยะที่	9	

ตัดเหล็กและโลหะอื่นๆ	และตัดเหล็กและโลหะ	สำ�หรับ

อุตส�หกรรมย�นยนต์	เครื่องใช้ไฟฟ้�	และเชื่อมเหล็ก

และโลหะอื่นๆ	

15 บริษัท	นครชัยปร�ก�ร	เคมีภัณฑ์	จำ�กัด ส�รตัวทำ�ละล�ยจ�กก�รแยกคอนเดนเสท	(เช่น	 

Rubber	Solvent,	White	Spirit,	Napha	ฯลฯ)

16 บริษัท	พีเจที	เทคโนโลยี	จำ�กัด เต�เผ�ก�กของเสียเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้�ขน�ดเล็กม�ก	

(VSPP)	ขน�ด	1.5	เมกะวัตต์
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ประเทศไทย
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร
700 หมู่ที่ 1 ต�ำบลคลองต�ำหรุ
อ�ำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์  :  +66 38 939 007
โทรสำร  :  +66 38 939 000

บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ำกัด
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
7 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ่อวิน
อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์  :  +66 38 497 007
โทรสำร  :  +66 38 497 000

ส�ำนักงำนกรุงเทพฯ
2126 อำคำรกรมดิษฐ์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กทม. 10310
โทรศัพท์  :  +66 2 792 0000
โทรสำร  :  +66 2 318 1096

VIETNAM
Amata (Vietnam) Joint Stock Company
Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province, Vietnam
Tel  : (84) 61 3991 007
Fax  :  (84) 61 3892 895

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)


