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บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) หรอื อมตะ เป็นกลุม่บรษัิทผูพ้ฒันำพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรมระดบัโลก ก่อตัง้ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2532 

และจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 โดยมสี�ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ีกรงุเทพมหำนคร อมตะจดัว่ำเป็นบรษัิท

อันดับต้นๆ ของประเทศไทยท่ีเป็นผู้พัฒนำพื้นท่ีโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นท่ีภำคตะวันออกท่ีมีจุดเริ่มต้นมำจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยตำมแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และนโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนของ

ประเทศไทย จำกจดุเริม่ต้นในอดตีน�ำมำสูก่ำรก้ำวย่ำงสูก่ำรเป็นบรษัิทช้ันน�ำระดบัโลกด้ำนกำรพฒันำพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรมขนำดใหญ่

ที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูงในภูมิภำคเอเชีย ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงเมืองอุตสำหกรรม สร้ำงควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ พัฒนำโครงสร้ำง

พื้นฐำนของสังคม พร้อมด้วยกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

จำกควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำดท่ีมีประสิทธิภำพ พร้อมด้วยนโยบำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนของอมตะ โดยมุ่งเน้น

กำรพัฒนำภำคเศรษฐกิจ กำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและชุมชน และพัฒนำพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมอย่ำงเป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อม เพือ่ให้เกดิกำรหมุนเวยีนของทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพในพ้ืนท่ีตำมหลกักำรพัฒนำท่ียัง่ยืน ปัจจบัุนอมตะได้เปิดด�ำเนนิธรุกจิ

ด้ำนกำรพฒันำเมอืงอตุสำหกรรมท้ังภำยในประเทศ และต่ำงประเทศรวม 4 แห่ง ได้แก่ นคิมอุตสำหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุร ีประเทศไทย 

• นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ประเทศไทย • นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว ประเทศเวียดนำม • นิคมอุตสำหกรรม

อมตะซิตี ้ลองถัน่ ประเทศเวียดนำม นคิมอตุสำหกรรมเหล่ำนี้ใช้หลกักำรพัฒนำท่ีมุ่งเน้นสูก่ำรเป็นเมอืงอตุสำหกรรมครบวงจร (SMART& 

Intelligent Cities)ที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญให้กับเมืองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำงมั่นคง

ปัจจยัควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำเมอืงอุตสำหกรรมภำยใต้กำรบรหิำรจดักำรโดยอมตะ คอื ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำร

ของลกูค้ำท่ีอยู่ในพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรมได้ กล่ำวคืออมตะได้มกีำรพฒันำโครงสร้ำงธรุกจิข้ึนมำรองรบักำรพฒันำของโรงงำนอุตสำหกรรม

ผ่ำนกำรด�ำเนินธุรกิจหลักและรองที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล ได้แก่ 

• ธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์เน้นกำรพัฒนำพื้นที่อุตสำหกรรม

• ธุรกิจอำคำรโรงงำนส�ำเร็จรูปขนำดเล็ก กลำง และใหญ่

• ธุรกิจระบบสำธำรณูปโภค เช่น 

 - โรงไฟฟ้ำ 

 - โรงงำนผลิตน�้ำประปำเพื่อกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม 

 - โรงบ�ำบัดน�้ำเสีย

 - เครือข่ำยและสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติส�ำหรับนิคมอุตสำหกรรม 

 - เครือข่ำยถนนรองรับกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ 

 - ระบบรักษำควำมปลอดภัย

 - ระบบโทรคมนำคม 

 - ระบบกำรจัดกำรขยะจำกภำคอุตสำหกรรม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) จัดเป็นบริษัทท่ีมีเครือข่ำยธุรกิจท่ีสมบูรณ์แบบในกำรรองรับและให้บริกำรแก่นักลงทุน  

ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมภำยใต้หลักกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืนและครบวงจรอย่ำงแท้จริง

รู้จัก
อมตะ 
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำร

วำงแผน กำรพัฒนำ กำรบรหิำรจดักำร และกำรตลำดท่ีเกีย่วข้องกบักำรพัฒนำพืน้ท่ี

นิคมอุตสำหกรรมอย่ำงครบวงจร พร้อมด้วยกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและ

งำนบรกิำรต่ำงๆ รองรบักำรประกอบกจิกำรท่ีหลำกหลำยได้ในพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรม 

อำทิ ระบบถนนมำตรฐำนสำกล โรงไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำต ิกำรบรหิำรจดักำรพืน้ท่ี

ส่วนกลำงท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมนิเวศ 

(Eco-Industrial Estate) กำรด�ำเนนิกำรเหล่ำนีเ้ป็นส่วนผลกัดนัท่ีส�ำคญั บรษัิท อมตะ 

คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) พร้อมที่จะเป็นผู้น�ำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรม

ระดับโลกที่มีควำมทันสมัย และกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ
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อุดมการณ์
ของอมตะ
พนกังำนของบรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) ได้ก�ำหนดอุดมกำรณ์ท่ีสอดคล้อง

และส่งเสรมิกบัวิสยัทัศน์ของบรษัิท เป็นหลกั 5 ประกำรของกำรเป็นพนกังำนอมตะ (DRIVE) 

ดังนี้

• น่าเชื่อถือวางใจได้ (Dependable: D)
 ประพฤตตินเป็นท่ีวำงใจของบุคคลต่ำงๆ รกัษำค�ำพดู ซ่ือตรง เป็นธรรม ค�ำนงึจติใจ

ของผูอ้ืน่ จรงิใจ โปร่งใส ปฏบัิตติำมระเบียบ และจรรยำบรรณของวิชำชีพและขององค์กร

• พร้อมให้การตอบสนอง (Responsive:R)
 มองเห็นและเข้ำใจธรุกจิ พฒันำธรุกจิ และสำมำรถบรหิำรจดักำรให้ธรุกจิประสบผล

ส�ำเร็จอย่ำงรวดเรว็ รอบรูค้วำมต้องกำรของคน และมองเห็นวธิกีำรตอบสนองควำม

ต้องกำรได้อย่ำงโดนใจ ให้บรกิำรลกูค้ำด้วยควำมจรงิใจและรบัผดิชอบ เพือ่ให้ลกูค้ำ

เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 

• ลองคิดสิ่งใหม่ (Innovative: I)
 มองปัญหำจำกหลำยด้ำน สำมำรถคดิต่อยอด คดิออกนอกกรอบ มีควำมคดิใหม่ๆ ดีๆ  

เพ่ือสร้ำงสรรค์ผลติภณัฑ์ บรกิำร และวธิกีำรท�ำงำนแบบใหม่ ท่ีได้ผลดมีำกกว่ำเดมิ

แบบก้ำวกระโดด

• มองไกลไปข้างหน้า (Visionary: V)
 มมุีมมองในเชิงธรุกจิท่ีกว้ำงไกล คดิอย่ำงเป็นระบบ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผน

ส�ำหรับอนำคต มีควำมใฝ่รู ้สนใจตดิตำมองค์ควำมรู ้และนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ให้เกดิ

ควำมเข้ำใจและสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ลูกค้ำและองค์กร

• เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ (Efficient: E)
 ตั้งเป้ำหมำยและมำตรฐำนกำรท�ำงำนในระดับสูง มุ่งมั่นพยำยำมท่ีจะปฎิบัติงำน 

ให้บรรล ุโดยใช้ทรัพยำกรให้เตม็คณุค่ำ ทุกคนให้ควำมร่วมมอื ร่วมแรงร่วมใจ เพือ่ให้

เป้ำหมำยส่วนรวมประสบผลส�ำเร็จ
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การด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

• ผู้มีส่วนได้เสียของอมตะ
• ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
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ผู้มีส่วนได้เสียของอมตะ
บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) ได้ให้ควำมส�ำคญัในกำรดแูลและค�ำนงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ ท้ังภำยในและภำยนอกบรษัิท 

ตัง้แต่ลกูค้ำ ผูถ้อืหุ้น และพนกังำน รวมท้ังควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยเครือ่งมอืและวธิกีำรในกำรบรหิำรจดักำรต่ำงๆ 

ผ่ำนกจิกรรมของบรษัิท เช่น กำรเปิดเวทีรับฟังควำมคดิเห็น กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจหรอืข้อเสนอแนะต่ำงๆ ระบบกำรรบัข้อร้องเรยีน 

กำรเปิดให้มีกำรเข้ำชมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทผ่ำนกิจกรรม Open-House รวมถึงกำรประชุมร่วมกัน เป็นต้น จำกกำรด�ำเนินกำร

ตำมวธิดีงักล่ำว บรษัิท อมตะ คอปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) สำมำรถน�ำข้อคดิเห็นต่ำงๆ มำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน 

เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้อย่ำงต่อเนื่อง มีผลโดยตรงต่อกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงย่ังยืนและหลัก

บรรษัทภิบำลของกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

คู่ค้า

คู่แข่ง

ลูกค้า

ชุมชน

สื่อมวลชน

เจ้าหนี้

หน่วยงาน
ราชการ

ภาค
ประชาสังคม
นักวิชาการ

ส�ารวจความพึงใจหรือ
ข้อเสนอแนะ

รับข้อ
ร้องเรียน

จัดประชุมร่วมกัน

เยี่ยมเยียน
Open house

เปิดเวที
รับฟัง

ความคิดเห็น

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติและกลยุทธที่ใช้ดูแล

ผู้ถือหุ้น ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงโปร่งใส ตำมหลกับรรษัทภบิำล โดยค�ำนงึถงึกำรเตบิโตทำงธรุกจิ และเปิดเผยข้อมูล

อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

พนักงาน พฒันำศกัยภำพเพ่ือควำมม่ันคงในอำชีพ ดแูลสขุภำพ ควำมปลอดภัย ส่งเสรมิศลีธรรมจรยิธรรม และ

ปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนด้วยควำมเท่ำเทียม 

คู่ค้า สร้ำงสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันตำมสัญญำและจรรยำบรรณ ปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันที่เป็นธรรม 

คู่แข่ง ปฏิบัติตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงทำงกำรค้ำของคู่แข่ง

ภาคประชาสังคมนักวิชาการ เปิดรับฟังควำมคิดเห็น ร่วมสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำร เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

ลูกค้า สร้ำงควำมพึงพอใจ พร้อมตอบสนองด้วยควำมมุ่งมั่นพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ครบวงจรเพื่อ

เป็นเมืองอุตสำหกรรมที่สมบูรณ์รองรับควำมเจริญของประเทศ 

ชุมชน ตระหนักถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย ร่วมสร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงยั่งยืน 

สื่อมวลชน เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง อย่ำงรวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ และโปร่งใส 

เจ้าหนี้ ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสัญญำอย่ำงเคร่งครัด 

หน่วยงานราชการ ด�ำเนินกำรท�ำธุรกรรมกับรัฐ ตำมเจตนำรมย์ของกฎหมำย 
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กว่ำ 30 ปีนบัตัง้แต่ บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) ได้เริม่ด�ำเนนิกจิกำร บรษัิทฯได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำอย่ำงย่ังยืน

ขององค์กรที่รักษำควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชน ควบคู่กับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

ในกำรก�ำหนดประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนปี 2558 นี้ เป็นปีแห่งกำรเริ่มต้นของบริษัทในกำรประยุกต์แนวทำงกำรวิเครำะห์ประเด็น

กำรพัฒนำตำมคู่มือ GRI Sustainability Reporting Guidelines (GRI-G4)เพื่อจัดท�ำ “Materiality Matrix” หรือสรุปประเด็นด้ำนกำร

พัฒนำอย่ำงยั่นยืนตำมระดับท่ีมีนัยส�ำคัญ เพื่อน�ำไปประกอบกำรจัดท�ำแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของบริษัทต่อไป ดังแสดง 

ในตำรำง

จำกกำรวเิครำะห์ประเดน็ในกำรพฒันำอย่ำงยัน่ยนืในตำรำง บรษิทัไดน้�ำมำด�ำเนินกำรโครงกำรตำ่งๆ ของบรษิทัตลอดปี 2558โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ด้ำนหลัก ประกอบด้วย ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ในกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้นั้นจะได้รับ

ควำมร่วมมือจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นอย่ำงดี 

Amata

St
ak
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• Air Emission
• Indigenous Rights
• Local Community
• Public Policy

• Land Development
• Economic Performance 
• Energy Management
• Water Management
• Waste Management
• Anti-Corruption

• Freedom of Association 
 and Collective Bargaining
• Biodiversity
• Non-Discrimination
• Investment

• Market Presence
• Procurement Practices
• Employment
• Training and Education
• Marketing Communication
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บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณอมตะ
คณะกรรมกำรบรษัิท ส่งเสรมิกำรสร้ำงควำมย่ังยืนแก่ธรุกจิและรกัษำประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยี และสงัคมเปิดโอกำสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

แสดงควำมเห็นเกีย่วกบักำรด�ำเนนิกจิกำร เพือ่เป็นกลไกและกระบวนกำรท่ีจะดแูลให้มกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงจรงิจงั น�ำไปสูก่ำรเป็นองค์กร  

ที่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่แท้จริง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

2) ปฏิบัติตำมนโยบำย “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร” และ “จรรยำบรรณทำงธุรกิจ” ของบริษัทฯ 

3) มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม

4) ยึดมั่นในกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกที่ดี 

5) ค�ำนงึถงึผลประโยชน์ และผลกระทบจำกกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร ด้วยควำม เสมอภำคและเป็นธรรมทำงสงัคมต่อผูมี้ส่วนได้เสยี 

ของบริษัทฯ 

6) ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและรักษำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 

7) สร้ำงระบบงำนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันกำรทุจริตผ่ำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

8) ก�ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ัวท้ังองค์กรมส่ีวนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ รำยงำน ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำน 

เปิดโอกำสให้ ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทำงกำรร้องเรียนและรับฟังควำมคิดเห็นและมีมำตรกำร คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส
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• การเติบโตอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน
• สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันและความหลากหลาย

การด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
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กำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศเป็นงำนท่ีส�ำคัญของบริษัท 

อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิทเป็นส่วนหนึง่

ท่ีสร้ำงควำมม่ันคงให้กบัประเทศไทยในกำรสร้ำงงำนให้ชุมชนท้องถิน่ กำรสร้ำง

รำยได้ให้กบัประเทศในกำรน�ำเข้ำและส่งออกสนิค้ำรวมถงึบรกิำรต่ำงๆ ผ่ำนบริษัท

ท่ีเข้ำมำประกอบกิจกำรในพื้นท่ีนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้ำมำเปิด

ด�ำเนนิกำรแล้วในพืน้ท่ีนคิมท้ังสองแห่งรวมกว่ำ 1,000 บรษัิท ท�ำให้เกดิกำรลงทุน

จำกนักลงทุนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศก่อให้เกิดกำรหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับมหภำค

จำกควำมส�ำเรจ็ในพ้ืนท่ีนคิมอุตสำหกรรมท้ังสองแห่งในประเทศ ในปี 2557 นี้ 

บรษัิทได้เริม่ศกึษำโอกำสกำรเป็นส่วนหนึง่ในกำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ

ระดบัอำเซียน โดยท�ำกำรศกึษำพ้ืนท่ีพฒันำนคิมอตุสำหกรรมแห่งใหม่ในต่ำงประเทศ

เพิ่มเติม เช่น ประเทศเมียนมำร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

กัมพูชำ เป็นต้น เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมที่จะเกิดขึ้นใน

ภมิูภำคอำเซียน บริษัทได้เลง็เห็นถงึกำรเป็นส่วนหนึง่ในกำรสร้ำงรำกฐำนทำง

เศรษฐกิจให้กับภูมิภำคอำเซียนผ่ำนกำรสร้ำงเมืองอุตสำหกรรมท่ีครบวงจร

เป็นส่วนหนึง่ของชุมชนและมีกำรด�ำเนินธรุกจิท่ีค�ำนึงถงึกำรรกัษำสิง่แวดล้อม

ของพื้นที่อย่ำงยั่งยืน 

การเติบโตอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน

สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกัน
และความหลากหลาย
บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรเคำรพในสิทธิมนุษยชน สิทธิของพนักงำน 

และกำรปฏบัิตอิย่ำงเท่ำเทียม ยดึถอืเป็นแนวปฏบัิตขิัน้พืน้ฐำน ตำมหลกักำร

ด้ำนสทิธมินษุยชนท่ีระบุไว้ตำมกฎหมำยและเป็นมำตรฐำนระดบัสำกล อันเกีย่วข้อง

กบักำรเลอืกปฏบัิต ิเสรภีำพกำรรวมกนัเป็นสมำคม กำรบังคบัใช้แรงงำนและ

กำรใช้แรงงำนเด็ก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัท

บริษัทเปิดโอกำสและให้ควำมเท่ำเทียมกันของบุคคลทุกเช้ือชำติ ศำสนำ  

เพศ อำย ุชนช้ัน ภมูลิ�ำเนำ กำรศกึษำ สำขำวชิำ ไม่จ�ำกดับุคคลพิกำร เพือ่ให้ได้

บุคลำกรท่ีหลำกหลำยตำมควำมจ�ำเป็นในแต่ละลกัษณะงำน ควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เข้ำมำร่วมงำนกบับรษัิท เกดิกำรเรยีนรู้ 

แลกเปลีย่นทำงวฒันธรรมก่อให้เกดิประโยชน์ต่อพนกังำน องค์กร และสงัคม

โดยรวม ปัจจุบัน มีพนกังำนท่ีมีสญัชำตต่ิำงๆ นอกจำกไทยได้แก่ ญ่ีปุ่น สงิคโปร์ 

เมียนมำร์ จีน เป็นต้น
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การด�าเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• การจดัการสิง่แวดล้อมนิคมอตุสาหกรรมอมตะ
• Eco-Champion Award
• โครงการตดิตามตรวจสอบโดยสถานีตรวจวดั
 คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง 
• ฐานข้อมูลด้านการปล่อยสารมลพิษของ
 แหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศ 
 (Emission Inventory)

• ธงขาวดาวเขียว
• Zero Waste Discharge
• ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม: EMCC
• รางวัลส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
 กากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
 (Amata Best Waste Management Award2015)
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การจัดการสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นิคมอุตสำหกรรมอมตะเป็นโครงกำรที่ต้องมีกำรจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำน

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตำมประกำศกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ออกตำมควำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535

โดยได้มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรท่ีก�ำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้ 

กำรก�ำกบัดแูลโดยกำรนคิมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรฐัวสิำหกจิในสงักดักระทรวงอุตสำหกรรมมีบทบำทส�ำคญัต่อกำร

พัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศให้เติบโตควบคู่ไปกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

เพือ่ป้องกนัแก้ไขและลดผลกระทบท่ีอำจเกดิข้ึนต่อสิง่แวดล้อมพร้อมก�ำหนดให้มีมำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม

ดงันี ้1) ด้ำนคณุภำพอำกำศ 2) ด้ำนน�ำ้ใช้และคณุภำพน�ำ้ใช้ 3) ด้ำนกำรระบำยน�ำ้และกำรป้องกนัน�ำ้ท่วม 4) ด้ำนเสยีง 5) ด้ำนกำกของเสยี

และกำรจดักำร6) ด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั7) ด้ำนเศรษฐกจิและสงัคมเพ่ือให้กำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำวสร้ำงคณุค่ำให้แก่สงัคม 

โดยท�ำให้โรงงำนอตุสำหกรรม ชุมชนรอบนคิมฯ มีควำมตระหนกัและมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรสิง่แวดล้อม อันจะก่อให้เกดิสมัพันธ์อันดร่ีวมกนั

นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรรักษำสภำพ

แวดล้อมอย่ำงจริงจัง โดยผู้บริหำรของนิคมอุตสำหกรรมอมตะ มีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและมีเจตจ�ำนงค์ที่จะด�ำเนินกำรต่ำงๆ ภำย

ใต้ควำมมุ่งมั่น ดังนี้

1. นิคมอุตสำหกรรมอมตะ จะปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและกฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด

2. นิคมอุตสำหกรรมอมตะ มุ่งเน้นที่จะป้องกันปัญหำก่อนเกิดเหตุ

3. นิคมอุตสำหกรรมอมตะ มุ่งมั่นที่จะลดกำรเกิดของเสียให้ได้มำกที่สุด และจะน�ำกลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. นิคมอุตสำหกรรมอมตะ มุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ

5. นคิมอุตสำหกรรมอมตะ จะพฒันำประสทิธภิำพของระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นระบบกำรจดักำรน�ำ้ 

ระบบกำรจัดกำรขยะ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

6. ปลูกจิตส�ำนึกของพนักงำนทุกคนให้ตระหนักถึงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภำยใต้แนวคิด “Green and Clean”

7. ประชำสัมพันธ์นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมแก่สำธำรณะ

ด้วยควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยท�ำให้นิคมอุตสำหกรรมอมตะได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่ 

ปี 2543 จนถงึปัจจบัุน โดยขอบเขตของระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม ISO 14001 ของบรษัิทในกลุม่อมตะ ประกอบด้วย นคิมอุตสำหกรรม

อมตะนคร บริหำรโดย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ บริหำรโดย บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ำกัด 

นอกจำกนี้ยังมีบริษัทในกลุ่มอมตะ ได้แก่ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ำกัด และบริษัท อมตะ ฟำซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ำกัด

โดยนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครได้น�ำแนวคิดเรื่องกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำพัฒนำเพื่อปรับใช้ให้มี

ประสิทธิภำพที่ดีขึ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ อำทิ 

- ระบบ Zero Discharge มำใช้ในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยในนิคมอุตสำหกรรม โดยน�ำเทคโนโลยีข้ันสูงมำใช้ใน

กระบวนกำรบริหำรจดักำรน�ำ้แบบครบวงจร รวมถงึใช้ในกำรบ�ำบัดน�ำ้ท่ีผ่ำนกำรใช้แล้วของภำคอุตสำหกรรม เพือ่ให้สำมำรถ

น�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่ได้อย่ำงเต็มประสิทธิ

- ระบบ Zero to Landfill ที่อมตะได้ด�ำเนินกำรลดปริมำณกำรฝั่งกลบขยะอุตสำหกรรมที่ไม่อันตรำย โดยน�ำขยะที่ไม่อันตรำย

จำกโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในนิคมส่งเข้ำสู่อำคำรคัดแยกขยะ เพื่อน�ำกลับมำใช้ตำมหลัก 3R (Reuse Reduce Recycle) 

และน�ำส่วนท่ีไม่สำมำรถน�ำกลบัมำใช้ได้ไปเผำเพือ่ผลติเป็นพลงังำนไฟฟ้ำใช้ภำยในนคิมส่วนท่ีเหลอืส่งเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติร่วม 

ในเตำเผำปูนซีเมนต์ ซึ่งปัจจุบันอมตะสำมำรถลดกำรฝังกลบขยะให้เหลือ 0% ได้ส�ำเร็จ
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นอกจำกนีเ้รำยังมีกำรตดิตัง้ระบบกำรตรวจวัดเพือ่เฝ้ำระวังและควบคมุคณุภำพสิง่แวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ ท้ังคณุภำพอำกำศ คณุภำพเสยีง 

คุณภำพน�้ำผิวดิน และคุณภำพน�้ำใต้ดิน เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสำหกรรม และเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน

กำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชนอีกด้วย

จำกกำรปฏบัิตติำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั 

รวมท้ังมีกำรเพิม่เตมิมำตรกำรอ่ืนเพ่ือดูแลชุมชน และสงัคมโดยรอบ จนท�ำให้นคิมอุตสำหกรรมอมตะได้รบัรำงวลั EIA Monitoring Awards 

ประเภทดเีด่น จำกส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) โดยอมตะด�ำเนนิกำรส่งเสรมิให้โรงงำนในนคิม

อุตสำหกรรมอมตะนครได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนต่ำงๆ เพิม่มำกข้ึนเพรำะโรงงำนท่ีมีมำตรฐำนท่ีดต้ีองมีกำรประเมินมำตรฐำนท้ังด้ำนคณุภำพ 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนควำมปลอดภัย และด้ำนอื่นๆ ที่จะสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในกำรประกอบกิจกำรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสังคม

สัดส่วนของบริษัทที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานต่างๆ 

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ปี 2558
ISO 9001

38%

ISO 14001
27%

อื่นๆ
10%

โรงงานสีขาว
5%

TS 16949
15%

QS 9000
3%

TIS 18001
2%
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รางวัล Eco-Champion Award
สบืเนือ่งจำก บรษัิทเป็นผูพ้ฒันำนคิมท่ีด�ำเนนิกำรร่วมกบักำรนคิมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในกำรพฒันำพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรม

แนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีนคิมอุตสำหกรรมจงึด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรพฒันำของ กนอ. คอื แนวทำงกำรพฒันำเมอืงอุตสำหกรรมนเิวศ 

5 มิต ิ22 ด้ำน ได้แก่ มิตกิำยภำพ มติเิศรษฐกจิ มิตสิิง่แวดล้อม มติสิงัคม และมิตกิำรบรหิำรจดักำร ในแต่ละมติจิะมด้ีำนกำรพฒันำต่ำงๆ 

อีกรวมจ�ำนวน 22 ด้ำนดังแสดงในรูปภำพ

Physics Economy Environment Society Management

Industrial Estate 

Zoning

Infrastructure 

and Utility System 

Green Building

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 

of Employee 

Quality of life 

of Community

Public Participation

Regulatory 

Enchantment

National and 

International Standard

Innovative Technology 

and New Management 

System

Public Communication 

and Reporting System

ในกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ไปสู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรม

เชิงนเิวศนัน้ บรษัิทได้มีกำรด�ำเนนิกำรกจิกรรมและโครงกำรต่ำงๆ จ�ำนวนมำก เช่น กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรกำรจดักำรระบบจรำจร และ

คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม กำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชพีให้กบัชุมชน กำรจดักำรระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อมอย่ำงครบวงจร 

กำรพฒันำคณุภำพชวิีตของชุมชนและโรงงำน รวมไปถงึกำรพฒันำระบบกำรใช้งำนภำยในองค์กรท่ีสำมำรถใช้ระบบกำรบรหิำรจดักำร

ข้อมูลที่ทันสมัยต่ำงๆ

ผลจำกกำรพัฒนำงำนในด้ำนต่ำงๆ นั้นท�ำให้ในปี 2558นี้ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลเมืองอุตสำหกรรม

เชิงนิเวศระดับ Eco-champion ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 2 ทั้งในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ และ

บริษัทยังมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำพื้นที่ตำมหลักกำรดังกล่ำว เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมสมบูรณ์แบบอย่ำงยั่งยืนต่อไป
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โครงการติดตามตรวจสอบโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง
นิคมอตุสำหกรรมอมตะพฒันำอตุสำหกรรมของประเทศให้เตบิโตควบคูไ่ปกบักำรดแูลรักษำสิ่งแวดลอ้ม ซึง่ไดจ้ัดให้มรีะบบกำรบริหำร

จดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมเพือ่ป้องกนัแก้ไขและลดผลกระทบท่ีอำจเกดิข้ึนต่อสิง่แวดล้อมพร้อมก�ำหนดให้มกีำรตดิตำมตรวจสอบคณุภำพ

สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพอำกำศ คุณภำพเสียง คุณภำพน�้ำ และ/หรือผลกระทบอื่นๆ เพื่อให้กำร

ด�ำเนินงำนดังกล่ำวสร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคม โดยท�ำให้ชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมอมตะ มีควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร

สิง่แวดล้อม อันจะก่อให้เกดิควำมสมัพันธ์ท่ีดรีะหว่ำงนคิมอตุสำหกรรมอมตะและชุมชน โดยข้อมูลผลกำรตรวจวดัคณุภำพสิง่แวดล้อม

ของนิคมอุตสำหกรรมอมตะท่ีเปิดเผยสู่ชุมชนจะส่งผลให้สังคมมีควำมมั่นใจในกำรด�ำเนินงำนของนิคมอุตสำหกรรมอมตะและเป็น 

ท่ียอมรบัของทุกภำคส่วนทำงนคิมอุตสำหกรรมอมตะจงึได้จดัท�ำเป็นโครงกำรตดิตำมตรวจสอบโดยสถำนตีรวจวดัคณุภำพอำกำศแบบ

ต่อเนื่อง (Air Quality Monitoring Station : AQMS) โดยติดตั้งที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จ�ำนวน 4 สถำนี ได้แก่ 1.สถำนีวัดอู่ตะเภำ 

2.สถำนีวัดมำบสำมเกลียว 3.สถำนีโรงเรียนพำนทองสภำชินูปถัมป์ และ 4.สถำนีวัดอ้อมแก้ว และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้  

จ�ำนวน 2 สถำนี ได้แก่ 1.สถำนีวัดพนำนิคม และ2.สถำนีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลมำบยำงพร

รำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบมำตรกำรป้องกันแก้ไขและติดตำมตรวจสอบคุณภำสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสำหกรรมอมตะ  

ด้ำนคุณภำพอำกำศที่มีกำรตรวจวัดต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วยพำรำมิเตอร์ ดังนี้ คือ 

1. ฝุ่นละอองรวม 24 ชั่วโมง (TSP)

2. ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM10)

3. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
)

4. ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO
2
)

5. ควำมเร็วและทิศทำงลม (WS/WD)

เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์คณุภำพอำกำศในบรรยำกำศได้อย่ำงต่อเนือ่งตลอดเวลำ จำกผลกำรด�ำเนนิกำรท่ีผ่ำนมำค่ำกำรตรวจวดัคณุภำพ

อำกำศทุกพำรำมเิตอร์อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนท่ีกฎหมำยก�ำหนด โดยสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กบัชุมชนและนคิมอุตสำหกรรมอมตะ เพือ่สำมำรถ

อยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน

สถานีตรวจวัดคุณภาพพอากาศแบบต่อเนือ่งจ�านวน 4 สถานี ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

สถานีตรวจวัดคุณภาพพอากาศแบบต่อเนือ่งจ�านวน 2 สถานี ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
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ฐานข้อมูลด้านการปล่อยสารมลพิษของแหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศ 
(Emission Inventory)
ในกำรจัดกำรปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษำ หรือพื้นที่เฝ้ำระวังปัญหำมลพิษทำงอำกำศใดๆ นั้น กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล

ด้ำนกำรปล่อยสำรมลพิษของแหล่งก�ำเนิดมลพิษทำงอำกำศประเภทต่ำงๆ มีควำมจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่ำงย่ิง เนื่องจำกแหล่งก�ำเนิด

มลพษิทำงอำกำศแต่ละชนดิจะมีควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงกนัในด้ำนกำรปล่อยชนดิของสำรมลพิษ ปรมิำณกำรปลดปล่อยสำรมลพษิ 

หรอื แนวทำงจดักำรปัญหำมลพษิทำงอำกำศ เป็นต้น ดงันัน้ นคิมอุตสำหกรรมอมตะ จงึท�ำกำรพัฒนำตวัคณูสำรมลพิษ (Emission Factors) 

อย่ำงต่อเนือ่งตำมกำรเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนของแหล่งก�ำเนดิมลพิษทำงอำกำศประเภทต่ำงๆ อำทิ แหล่งก�ำเนิดประเภทอยู่กบัท่ี (Point source) 

ได้แก่ โรงงำนอตุสำหกรรมต่ำงๆ โรงไฟฟ้ำ เป็นต้น แหล่งก�ำเนดิประเภทเคลือ่นท่ีได้ (Mobile source) ได้แก่ ยำนพำหนะประเภทต่ำงๆ 

Emission Inventory จะเป็นฐำนข้อมูลส�ำคัญที่ท�ำให้ทรำบถึงคุณลักษณะของสำรมลพิษแต่ละชนิดและปริมำณกำรปลดปล่อยของสำร

มลพิษดังกล่ำวจำกแหล่งก�ำเนิดมลพิษทำงอำกำศแต่ละประเภท ซึ่งฐำนข้อมูลและผลกำรประเมินชนิดของสำรมลพิษและปริมำณกำร

ปลดปล่อยจำกแหล่งก�ำเนดิแต่ละประเภทจะน�ำไปสูก่ำรพจิำรณำเลอืกแนวทำงและวธิกีำรในกำรจดักำรและแก้ไขปัญหำมลพษิทำงอำกำศ

ในพื้นที่ศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม เนื่องจำกจะมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงสภำพปัญหำมลพิษทำงอำกำศในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น จะต้องมี

แนวทำงและมำตรกำรจัดกำรปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่แตกต่ำงกันกับพื้นที่ที่มีปัญหำมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก�ำเนิดอุตสำหกรรม 

เช่น ในพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในประเทศไทย เป็นต้น อย่ำงไรกต็ำม ในกำรพฒันำตวัคณูสำรมลพษิทำอำกำศ (Emission Factors) 

และกำรจดัท�ำฐำนข้อมูลด้ำนกำรปล่อยสำรมลพษิของแหล่งก�ำเนดิมลพษิทำงอำกำศ (Emission Inventory) จ�ำเป็นต้องได้รบัควำมร่วมมอื

จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนงบประมำณ ข้อมูล และบุคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ทั้งหน่วยงำนของภำครัฐบำลและเอกชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำน Emission factors และ Emission 

Inventory ของมลพิษทำงอำกำศในประเทศไทยท่ีได้มำตรฐำน มคีวำมถกูต้องและเหมำะสมในกำรน�ำไปใช้ในกำรพจิำรณำแนวทำงและ

มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อจัดกำรปัญหำด้ำนมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก�ำเนิดประเภทต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพต่อไป

รางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ธงขาวดาวเขียว
จำกนโยบำยรัฐบำลท่ีได้เน้นพัฒนำพ้ืนท่ีชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก ให้เป็นพ้ืนท่ีอุตสำหกรรมหลักของประเทศโดยเฉพำะมำบตำพุด 

ส่งผลให้มโีรงงำนและมีกำรขยำยตวัของชุมชนเป็นอย่ำงมำก จนก่อให้เกดิปัญหำมลพษิ ท้ังน�ำ้ อำกำศ กำกของเสยี และปนเป้ือนน�ำ้ใต้ดนิ 

จงึน�ำมำสูข้่อเรยีกร้องของภำคประชำชนให้ภำครฐัและภำคอุตสำหกรรมป้องกนัและแก้ไข ท้ังนี ้ก่อนกำรประกำศเป็นเขตอุตสำหกรรม 

กนอ. ร่วมกับ ภำครัฐ หน่วยงำนท้องถิ่น ผู้ประกอบกำร จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรลดและขจัดมลพิษใน จ.ระยอง ตั้งแต่ปี 2550-2554 และ

ได้ยึดธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมบริหำรจัดกำรมลพิษ โดย กนอ. ได้มีกำรจัดท�ำโครงกำรธงขำวดำวเขียวในพื้นที่มำบตำพุด ในปี 2550 

และได้มีกำรขยำยโครงกำรดังกล่ำวไปยังนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2552 และด�ำเนินกำรต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

โดยหลกัธรรมำภบิำลสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย จดัให้มข้ีอมูลครบถ้วนทุกด้ำนและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ และชุมชนมส่ีวน

ร่วมเพือ่ลดควำมขดัแย้ง แบ่งผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมระหว่ำงอุตสำหกรรมและชุมชน ส่งผลให้มีกำรลดมลพษิอย่ำงมีนยัส�ำคญั และ

ได้มีกำรพัฒนำศูนย์เฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดท�ำ

โครงกำรธรรมำภบิำลสิง่แวดล้อม (ธงขำวดำวเขียว) ด้วยกำรตรวจประเมินศกัยภำพโรงงำนในกำรบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่ง

โคงกำรธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม เป็นกำรแสดงออกถึงกำรเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ชุมชน และสังคมได้เห็นถึงเจตนำ 

ท่ีจะประกอบกจิกำรถกูต้องตำมกฎหมำย ร่วมดแูลและรกัษำสิง่แวดล้อมในทุกด้ำน เพือ่ให้เกดิกำรพฒันำอุตสำหกรรมอย่ำงย่ังยืนควบคู่

กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



โรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน(ธงขำวดำวเขียว) ประจ�ำปี 2556จ�ำนวน 5 บริษัท

1. บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหำชน)

2. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

3. บริษัท ทำเคเบะ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

4. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ�ำกัด

5. บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จ�ำกัด

โรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน(ธงขำวดำวเขียว) ประจ�ำปี 2557จ�ำนวน 6 บริษัท

 1. บริษัทสยำมเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 2. บริษัท สยำม เคียวซัน เด็นโซ่ จ�ำกัด

 3. บริษัท ไทย ลอตเต้ จ�ำกัด 

 4. บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 2 จ�ำกัด

 5. บริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

 6. บริษัท บำงกอกโคมัตสุ จ�ำกัด

โรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน(ธงขำวดำวเขียว) ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 7 บริษัท

 1. บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

 2. บริษัท โอเรียนเต็ล คอปเปอร์ จ�ำกัด

 3. บริษัท อมตะ บีกริม เพำเวอร์ 3 จ�ำกัด 

 4. บริษัท ทรำนซิชั่นส์ อ็อพทิคัล จ�ำกัด

 5. บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 6. บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น จ�ำกัด

 7. บริษัท ยำมำฮ่ำมอเตอร์พำร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สน.อน. มอบใบประกาศนียบัตรตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ธงขาวดาวเขียว) ประจ�าปี 2556 

ณ วันที่ 6 มกราคม2557

16 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558



รูปตัวอย่างการตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ของโรงงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

รูปตัวอย่างการตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ของโรงงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



Zero Waste Discharge 
นคิมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนคิมอตุสำหกรรมอมตะซิตี ้ยังได้น�ำแนวคดิ Zero - Discharge มำใช้ในกำรจดักำรทำงด้ำนสิง่แวดล้อม

ภำยในนิคมอุตสำหกรรม ตั้งแต่มีกำรก่อตั้งนิคมอุตสำหกรรม ไม่ว่ำจะเป็นระบบกำรจัดกำรน�้ำเสีย ยังได้น�ำแนวคิด Zero - Discharge 

มำใช้ในกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมภำยในนคิมอุตสำหกรรม ตัง้แต่มกีำรก่อตัง้นคิมอุตสำหกรรม โดยด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยกำรอนรุกัษ์

แหล่งน�ำ้ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมำใช้ในกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้แบบครบวงจร รวมถงึกำรบ�ำบัดน�ำ้เสยี และกำรปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้

ให้สำมำรถน�ำกลบัมำใช้ใหม่ได้อย่ำงเตม็ประสทิธิ ระบบกำรจดักำรขยะ โดยขยะอุตสำหกรรมท่ีไม่อันตรำยจำกโรงงำนจะถกูรวบรวมเข้ำสู่

อำคำรคัดแยกขยะ เพื่อน�ำกลับมำใช้ตำมหลัก 3R (Reuse Reduce Recycle) และน�ำส่วนที่ไม่สำมำรถน�ำกลับมำใช้ได้น�ำไปเผำเพื่อ

ใช้ควำมรอ้นผลิตเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ ปัจจุบนัเรำมุง่มัน่ที่จะลดกำรน�ำขยะไปฝงักลบ โดยใช้แนวคิด Zero to Landfill เรำจึงไดน้�ำเอำขยะ

ท่ีไม่สำมำรถน�ำกลบัมำใช้ได้ท่ีส่งเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติร่วมในเตำเผำปูนซีเมนต์และเพือ่เพิม่ควำมเชือ่ม่ันให้แก่ชุมชน เรำยังมกีำรตดิตัง้

ระบบกำรตรวจวัดเพือ่เฝ้ำระวังและควบคมุคณุภำพสิง่แวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตดิตัง้สถำนตีรวจวดัคณุภำพอำกำศ จดุตรวจ

วดัคณุภำพเสยีง จดุตรวจวดัคณุภำพน�ำ้ผวิดนิ และจดุตรวจวดัคณุภำพน�ำ้ใต้ดนิ เพือ่เป็นกำรเฝ้ำระวงัคณุภำพสิง่แวดล้อมของนคิมอุตสำหกรรม 

รำมท้ังกำรพฒันำนคิมอุตสำหกรรมอมตะสูก่ำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมนเิวศ (Eco Industrial Town) 5 มิต ิ22 ด้ำน ตำมข้อก�ำหนดของ กนอ. 

โดยท่ีมีพืน้ท่ีวำงผงัอย่ำงเหมำะสม พร้อมท้ังระบบสำธำรณปูโภค ระบบสำธำรณปูกำร และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก เพ่ือรองรบักำรด�ำเนนิธรุกจิ

ของผู้ประกอบกำรและเอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชน ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและชุมชนได้ในอนำคตให้เกิดกำรอยู่

ร่วมกนัอย่ำงกลมกลนืของอตุสำหกรรม ชุมชนและท้องถิน่บรเิวณโดยรอบพ้ืนท่ีอุตสำหกรรม มีควำมเจริญเตบิโตร่วมกนั และเกือ้หนนุซ่ึงกนั

และกันได้ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
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ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - EMCC
ปัจจุบันกำรพัฒนำอุตสำหกรรมมีกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมเพิ่มมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่องซ่ึงอุตสำหกรรมท่ีเข้ำมำตั้งในนิคม

อุตสำหกรรมอมตะ มีมำกมำยหลำยประเภท ท้ังอุตสำหกรรมชิน้ส่วนยำนยนต์ อุตสำหกรรมเหลก็ โลหะ พลำสตกิ อุตสำหกรรมอิเลค็ทรอนคิส์ 

อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสำหกรรมอำหำร และอื่นๆ อีกมำกมำย ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของ 

ผูอ้ยูอ่ำศยัในพืน้ท่ีชุมชนใกล้เคยีงอำทิ ผลกระทบด้ำนคณุภำพอำกำศ ปัญหำเก่ียวกบัสขุภำพ โดยปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนีส่้งผลให้นคิมอุตสำหกรรม

อมตะก�ำหนดแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น

ศูนย์เฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center) หรือ EMCC เป็นโครงกำรหนึ่งของ

กำรแก้ไขปัญหำด้ำนสิง่แวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีนคิมอตุสำหกรรมอมตะ ซ่ึงได้รบัแนวคดิและนโยบำยกำรพฒันำมำจำกกำรนคิมอุตสำหกรรม

แห่งประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีกำรติดตำมและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง

จะช่วยสร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสำหกรรมต่อชุมชนข้ำงเคียง และส่งเสริมแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสำหกรรมด้วยหลักธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม

ศนูย์เฝ้ำระวงัและควบคมุคณุภำพสิง่แวดล้อม นคิมอุตสำหกรรมอมตะ ประกอบด้วย นคิมอตุสำหกรรมอมตะนคร และนคิมอุตสำหกรรม

อมตะซิตี้ ได้เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ต้นปี 2556 และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรในปัจจุบัน ซึ่งโครงสร้ำงของศูนย์เฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. ระบบฐำนข้อมูลส่วนกลำงของนิคมฯ เพื่อเป็นศูนย์กลำงรวบรวมข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมในระดับนิคมฯ และโรงงำน เช่น 

ปริมำณกำรใช้น�้ำ ปริมำณน�้ำเสีย คุณภำพน�้ำเสีย ปริมำณกำกของเสีย และคุณภำพอำกำศ เป็นต้น

2 ระบบกำรเฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพน�้ำท้ิงหลังผ่ำนกำรบ�ำบัดจำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลำงของนิคมฯ โดยเช่ือมโยง

ข้อมูลด้ำนคุณภำพน�้ำท้ิงหลังผ่ำนกำรบ�ำบัด จำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลำงของนิคมฯ มำยังศูนย์เฝ้ำระวังฯ (EMCC)  

ในรูปแบบของ BOD Online หำกพบว่ำคุณภำพน�้ำท้ิงเกินมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิง่แวดล้อม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2539 เร่ือง ก�ำหนดมำตรฐำนควบคมุกำรระบำยน�ำ้ท้ิงจำกแหล่งก�ำเนดิประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม

และนิคมอุตสำหกรรม ทำงศูนย์EMCC จะแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ควบคุมน�้ำเสียส่วนกลำง เพื่อวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำและ

ท�ำกำรแก้ไขโดยทันที

3. ระบบกำรเฝ้ำระวงัและควบคมุคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศท่ัวไปโดยเช่ือมโยงข้อมลูด้ำนคณุภำพอำกำศจำกสถำนตีรวจวดั

คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศแบบต่อเนื่อง ของพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จ�ำนวน 4 สถำนี คือ  

วัดอู่ตะเภำ วัดมำบสำมเกลียว โรงเรียนพำนทองสภำชินูปถัมภ์ และวัดอ้อมแก้ว พื้นที่โดยรอบนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 

จ�ำนวน 2 สถำนคีอื โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบลมำบยำงพร และวดัพนำนคิม มลพษิอำกำศในบรรยำกำศท่ัวไปท่ีท�ำกำร

ตรวจสอบ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM
10
) ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
)  

ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ (NO
2
) และควำมเร็วลม/ทิศทำงลม กำรตรวจวัดมลพิษอำกำศในบรรยำกำศนั้นเม่ือน�ำข้อมูลมำ

พจิำรณำประกอบกบัทิศทำงลมและผลกำรตรวจวดัคณุภำพอำกำศท่ีระบำยออกจำกปล่องจะท�ำให้สำมำรถวเิครำะห์แนวโน้ม

ของมลพิษอำกำศได้ว่ำมำจำกแหล่งก�ำเนิดใด

4. ระบบกำรเฝ้ำระวังและควบคุมคุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยของโรงงำนเป็นกำรติดตำมและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกปล่องของโรงงำน (Online) มำยังศูนย์เฝ้ำระวังฯ (EMCC) หำกพบ

ว่ำมีกำรปล่อยค่ำมลพิษทำงอำกำศเกินมำตรฐำนทำงศูนย์ EMCC จะแจ้งเตือนให้โรงงำนท่ีปล่อยมลพิษนั้นได้ท�ำกำร 

ตรวจสอบและรำยงำนสำเหตเุพือ่แก้ไขปรบัปรงุโดยทันทีซ่ึงโรงงำนท่ีเข้ำข่ำยต้องเช่ือมต่อข้อมลูนีภ้ำยหลงัจำกท�ำระบบแล้วเสรจ็

คือ โรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยในนิคมอมตะทั้งหมด

กำรตรวจสอบคณุภำพสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่งของศนูย์เฝ้ำระวงัฯ (EMCC) จะท�ำให้เกดิควำมม่ันใจได้ว่ำสำมำรถตอบสนองกำรแก้ไข

ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมฯ อมตะได้อย่ำงทันท่วงที ศูนย์ EMCC นี้จึงถือได้ว่ำเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรแก้ไข

ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม และเป็นกลไกในกำรสร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมฯ อมตะให้ดียิ่งขึ้นในอนำคต
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รวมท้ังกำรพัฒนำฐำนข้อมูลทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมของ

นิคมอุตสำหกรรมอมตะ
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รางวัลส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
(Amata Best Waste Management Award 2015)
โครงกำรส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม หรือ  

AMATA Waste Management Award เป็นโครงกำรที่ได้ด�ำเนินกำรขึ้นโดยบริษัท อมตะ ฟำซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม

อมตะ เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร คือ มุ่งเน้นให้โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ มี

กำรจดักำรกำกอุตสำหกรรมและมูลฝอยได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด โดยเน้นกำรจดักำรตำมหลกักำร 3Rs 

ได้แก่ กำรลดกำรใช้ทรพัยำกร (Reduce) กำรใช้ทรพัยำกรซ�ำ้ (Reuse) และกำรหมุนเวียนทรพัยำกรกลบัมำใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)

ส�ำหรับปี 2558 โครงกำรได้เปิดรับสมัครโรงงำนเข้ำร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภำคม และได้ด�ำเนินกำรเข้ำท�ำกำรตรวจสอบเอกสำร

พร้อมท้ังกำรตรวจประเมินกำรจดักำรสิง่แวดล้อมในโรงงำน หรือ Internal Audit ในโรงงำนท่ีสมัครเข้ำร่วมในระดบัทอง และระดบัแพทตนิัม่  

ในช่วงเดือนสิงหำคมถึงตุลำคมที่ผ่ำนระดับในกำรเข้ำร่วมโครงกำรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 ระดับเงิน (Silver Level) เป็นระดับท่ีโรงงำนต้องมีกำรปฏิบัติได้ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดตำม ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  

เรื่อง กำรก�ำจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

 ระดับทอง (Gold Level) เป็นระดับท่ีโรงงำนต้องปฏิบัติได้ตำมข้อก�ำหนดในระดับเงิน และมีกำรจัดกำรพ้ืนท่ีกำรจัดเก็บกำก

อุตสำหกรรมได้อย่ำงเป็นระเบียบ มีประสทิธภิำพ พร้อมท้ังมีกำรยกระดบัของโรงงำนในมำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรบั เช่น ISO 14001, 

Green Industry level 3 เป็นต้น

 ระดับแพทตินั่ม (Platinum Level) เป็นระดับที่โรงงำนต้องผ่ำนเกณฑ์ในเงื่อนไขของระดับทองและ มีกำรตั้งเป้ำหมำยที่จะลดกำร

ก�ำจดัของเสยีโดยกำรฝังกลบ ลดกำรเกดิของเสยีท่ีแหล่งก�ำเนดิ มีกำรด�ำเนนิกำรวจิยัพฒันำในด้ำนกระบวนกำรผลติ กระบวนกำร

จัดกำรต่ำงๆ เพื่อที่จะลดกำรสูญเสียของวัตถุดิบ ลดกำรเกิดของกำกอุตสำหกรรมที่แหล่งก�ำเนิด โดยโครงกำร ได้ก�ำหนดร้อยละ

กำรน�ำของเสียไปก�ำจัดด้วยวิธีกำรฝังกลบต้องน้อยกว่ำร้อยละ 2 ของปริมำณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือเคยได้รับรำงวัลด้ำนกำร

จัดกำรกำกอุตสำหกรรมจำกหน่วยงำนภำครัฐ เช่น Zero Waste Award, 3Rs Award เป็นต้นผลจำกกำรด�ำเนินกำรในปี 2558 นี้ 

จ�ำนวนโรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมดจำกทั้งสองนิคมรวมกันทั้งสิ้น 65 โรงงำน โดยแบ่งออกตำมระดับรำงวัล ดังนี้ 

- ระดับเงิน จ�ำนวน 30 โรงงำน

- ระดับทอง จ�ำนวน 26  โรงงำน

- ระดับแพทตินั่ม จ�ำนวน 9 โรงงำน 
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การด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

• มหกรรมนัดพบแรงงาน
• เปลีย่นภาระให้เป็นพลงัแห่งการพฒันา
• คลองพลดูดูวีูด๊ส์
• มูลนิธิเฟืองพฒันา
• กีฬาอมตะเพือ่มิตรภาพ
• นักเขยีนอมตะน้อย

• บรจิาคโลหิตเฉลมิพระเกยีรต ิคนืชีวติสูส่งัคม
• ปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกยีรตลิดโลกร้อน
• ชมรมอมตะจติอาสา
• รอบรัว้สเีขียว
• โรงพยาบาลเพ่ืออตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรม
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มหกรรมนัดพบแรงงาน
สบืเนือ่งจำกกำรเตบิโตของพ้ืนท่ีนคิมอุตสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีและนคิมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง จงึมีนกัลงทุน

และบริษัทท่ีเปิดด�ำเนินกำรและก�ำลังจะเปิดด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ีกว่ำ 1,000 บริษัท พ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมท้ังสองแห่งจัดเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนในพื้นที่จ�ำนวนมำกอย่ำงต่อเนื่อง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) จึงได้จัดกิจกรรม “มหกรรม

นดัพบแรงงำน” ข้ึนทุกปี เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในกำรเช่ือมโยงกำรจดัหำแรงงำนให้กบัผูป้ระกอบกจิกำรในพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรมท้ังสองแห่ง 

และเป็นกำรสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในชุมชนที่อยู่อำศัยรอบพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมทั้งสองแห่ง 

ในปี 2557 นี ้บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) ได้ประสำนงำนกบัหน่วยท้ังภำครฐั ภำคเอกชน ภำคกำรศกึษำ และภำคท้องถิน่ 

ในกำรร่วมกันจัดงำน อำทิ ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก หรือ อี.เทค และสถำนประกอบกำรในนิคม

อุตสำหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง และประชำสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ต้องกำรสมัครงำนในชุมชนรอบนิคมและทั่วประเทศมำร่วมงำน โดยมี

บริษัทที่มีต�ำแหน่งงำนว่ำงกว่ำ 300 บริษัท มีต�ำแหน่งงำนที่เปิดรับสมัครงำน มำกกว่ำ 20,000 อัตรำ ภำยในงำนมีกำรแสดงและจัด

จ�ำหน่ำยสนิค้ำผลติภณัฑ์จำกชุมชนซ่ึงช่วยเป็นกำรเผยแพร่และเพิม่ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำให้กบักลุม่ชุมชนให้เป็นท่ีรูจ้กัในวงกว้ำง 

ส�ำหรบักำรเชิญชวนผูม้ำเข้ำร่วมงำนกบับริษัทในนคิมอุตสำหกรรมอมตะนัน้ บรษัิทได้จดัท�ำจดุตดิตัง้ป้ำยและน�ำข่ำวสำรประชำสมัพนัธ์

ต�ำแหน่งงำนว่ำงที่เปิดรับสมัครไปติดประกำศในพื้นที่ชุมชน เช่น บริเวณศำลำประชำคม ที่ท�ำกำร อบต. / เทศบำล และจุดศูนย์กลำง

ของชุมชน เป็นประจ�ำทุกเดือนเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรท�ำงำนให้ผู้ที่ต้องกำรท�ำงำนใกล้บ้ำนมำกขึ้นด้วย 
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เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังแห่งการพัฒนา
อมตะ ร่วมกบั กรมรำชทัณฑ์ภำยใต้สงักดักระทรวงยุตธิรรมรบัผูถ้กูคมุขังท่ีมีพฤตกิรรมดแีละใกล้ได้รบักำรพิจำรณำพ้นโทษจำกกรมรำชทัณฑ์

เข้ำมำท�ำงำนเป็นผูพั้ฒนำในนคิมอุตสำหกรรมอมตะ โดยเน้นกำรบิฏบัิตงิำนด้ำนกำรดแูลพืน้ท่ีสเีขียวของนคิมฯ กำรขดุลอกท่อระบำยน�ำ้ 

ท�ำควำมสะอำดคลองในพืน้ท่ี นคิมฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ เป็นต้นทุนกำรประกอบสมัมำชีพ และเตรียมควำมพร้อม

ก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่ำงเข้มแข็งและไม่หวนกลับไปสู่กำรกระท�ำผิดในรูปแบบอ่ืนๆ อีกต่อไปโดยให้เข้ำมำท�ำงำน ทุกวันจันทร์-ศุกร์  

ในรูปแบบเช้ำไป-เย็นกลับ 

ทั้งนี้ โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปีภำยใต้ชื่อโครงกำร “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง” ซึ่งเป็น

แนวคดิของ นำยวกิรม กรมดษิฐ์ ผูก่้อตัง้และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรของบรษัิทท่ีต้องกำรตอบแทนสงัคม โดยผูพ้ฒันำท่ีเข้ำมำท�ำงำน

ในนิคมฯ นั้นจะอยู่ภำยใต้ข้อก�ำหนดของกรมรำชทัณฑ์และอมตะ ซึ่งลักษณะงำนจะไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือมำกนัก และได้รับค่ำจ้ำงเป็น

รำยวันเทียบเท่ำกับค่ำแรงขั้นต�่ำโดยไม่หักค่ำใช้จ่ำย ปัจจุบันอมตะมีนักพัฒนำจำกกรมรำชทัณฑ์เข้ำมำท�ำงำนแล้วกว่ำ 200 - 300คน 

24 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558



คลองพลูดูดีวู๊ดส์
สบืเนือ่งจำกกำรนคิมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มุง่มัน่พฒันำและส่งเสรมิให้นคิมอุตสำหกรรมเป็นนคิมอุตสำหกรรมเชิงนเิวศน์ 

ท่ีมีดลุยภำพและควำมย่ังยืน ทำงด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม และคณุภำพชีวติ โดยกำรมส่ีวนร่วมบนหลกักำรควำมร่วมมอื

พึ่งพำกันระหว่ำง กนอ. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ชุมชน และหน่วยงำนท้องถิ่น เพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

ในปี 2558 กนอ. จึงมีโครงกำรส่งเสริม ECO for Life ในรูปแบบของขยะสร้ำงสรรค์ น�ำคุณค่ำสู่ชุมชน ซึ่งในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม

อมตะ ซิตี้ และบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีสิ่งของเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิต คือ เศษไม้รองวัตถุดิบ 

ซ่ึงปกติแล้วโรงงำนก�ำจัดโดยน�ำไปขำยได้เป็นประเภทขยะอุตสำหกรรม แต่ได้ในรำคำท่ีไม่สูงมำกนัก ประกอบกับนิคมฯ อมตะซิตี้  

ได้ลงพื้นที่กับชุมชนอย่ำงสม�่ำเสมอ จึงทรำบว่ำในชุมชน หมู่ 6 บ้ำนคลองพลู ต.พนำนิคม อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง มีชำวบ้ำนที่มี

ศักยภำพในกำรท�ำงำนไม้ ดงันัน้จงึได้เชญิ 3 ภำคส่วนเข้ำมำร่วมกนัคดิท�ำโครงกำรขยะสร้ำงสรรค์ โดยใช้ช่ือกลุม่ว่ำ “คลองพล ูดดู ีวูด้”

จำกนั้นได้ทดลองน�ำเศษไม้รองวัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้ว มอบให้กับชุมชนบ้ำนคลองพลูผลิตเป็นชิ้นงำนเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงแรกชุมชนได้มี

กำรผลติเฟอร์นเิจอร์ต้นแบบข้ึน จำกนัน้สมำชิกในทีมได้ช่วยกนัพฒันำรปูแบบของเฟอร์นเิจอร์ให้มีรปูแบบท่ีใช้งำนได้อย่ำงเอนกประสงค์

มำกขึ้น  

จำกกำรด�ำเนนิโครงกำรพบว่ำ ไม้รองวัตถดุบิจำกบริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิง่ (ประเทศไทย) จ�ำกดั สำมำรถน�ำมำท�ำเป็นเฟอร์นเิจอร์ 

และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงลงตวั ผลงำนท่ีได้มีสไีม้และเนือ้ไม้ท่ีสวยงำม นอกจำกนีเ้ศษช้ินไม้ท่ีเหลอืจำกกำรผลติเฟอร์นเิจอร์ ยังสำมำรถ

ผลิตเป็นสินค้ำชิ้นเล็กๆ ได้ อำทิ ที่วำงโทรศัพท์ ที่วำงไอแพด ที่เสียบปำกกำ และอื่นๆ สำมำรถสร้ำงอำชีพใหม่ สร้ำงรำยได้ ให้เกิด

กับคนในชุมชน ท�ำให้เกิดกำรพึ่งพำอำศัยกันอย่ำงบูรณำกำร 
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มูลนิธิเฟืองพัฒนา
ในปี 2557 นี ้บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน)ได้ร่วมกบัมูลนธิเิฟืองพฒันำ และผูป้ระกอบกำรในนคิมอุตสำหกรรม เดนิหน้ำ

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำภำยใต้โครงกำร “เส้นทำงสู่อำชีพที่มั่นคง มีงำน มีเงิน มีวุฒิ” มุ่งพัฒนำทักษะควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

แก่บุคลำกรอำชวีศกึษำ เตรยีมควำมพร้อมป้อนเข้ำสูภ่ำคอุตสำหกรรมป้องกนัปัญหำ แรงงำนฝีมอืขำดแคลนรบัประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน

โครงกำรดงักล่ำวมีขึน้เพือ่กำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรศกึษำมิติใหม่ให้แก่นกัเรยีนระดบัอำชวีศกึษำ โดยร่วมกบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรอำชีวศกึษำ และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศกึษำเอกชนในกำรปรบัปรงุหลกัสตูรกำรศกึษำของสถำบันท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

ให้มีระยะเวลำกำรเรียนกำรสอนวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพจำก 1 ภำคกำรศึกษำ (4 เดือน) ปรับเป็น 1 ปีกำรศึกษำ (7 เดือน-1 ปี) 

เพื่อมุ่งเน้นให้ควำมรู้แก่นักศึกษำอำชีวศึกษำระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ได้มีประสบกำรณ์ฝึกงำนจำกสถำนประกอบกำรจริงทั้งในด้ำน

พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม เทคโนโลยี และสำขำอำชีพในวิทยำกำรใหม่ๆ

นอกจำกควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนด้ำนกำรศกึษำท้ังภำครฐัและเอกชนแล้ว มูลนธิยิงัได้ร่วมมอืกบัผูป้ระกอบกำรนคิมอุตสำหกรรมอมตะนคร 

และสถำนประกอบกำรภำยในนคิมฯ ในกำรรบันกัศกึษำเข้ำฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ โดยมช่ีำงช�ำนำญกำรในสำขำวชิำชีพต่ำงๆ ท�ำหน้ำท่ี

ในกำรเป็นครพูีเ่ลีย้ง ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับสทิธิประโยชน์และสวสัดกิำรระหว่ำงกำรฝึกงำนเช่นเดยีวกบัพนกังำนประจ�ำ อำทิ เบ้ียเลีย้ง 

ท่ีพกั รถรบั - ส่ง ประกนัอุบัตเิหตโุดยมรีำยได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ท่ี 13,000 - 16,000 บำท นอกจำกนียั้งได้รับใบรบัรองกำรผ่ำนงำนจำกมลูนธิฯิ 

ร่วมกบัสถำนประกอบกำร และหำกส�ำเร็จกำรศกึษำและได้วฒุบัิตรในระดบั ปวช./ปวส. เรยีบร้อยแล้ว มีโอกำสได้รบักำรบรรจเุป็นพนกังำน

ของสถำนประกอบกำรที่เข้ำรับฝึกงำนได้ทันที พร้อมทั้งรับกำรสนับสนุนให้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

จำกระยะเวลำกำรทดลองด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวมำกว่ำ 2 ปีพบว่ำได้รับกำรตอบรับจำกสถำบันกำรศึกษำสนใจเข้ำร่วมโครงกำรเป็น

จ�ำนวนมำก มีนกัศกึษำเข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพตำมหลกัสตูรระยะยำวแล้ว 647 คน ในสถำนประกอบกำรของนคิมอตุสำหกรรม 

11 แห่ง อำทิ กลุ่มบริษัทมอนเด นิสซิน ประเทศไทย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด, บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ 

(ไทยแลนด์) จ�ำกดั, บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ�ำกดั, บรษัิท ยูไนเตด็คอยล์เซ็นเตอร์ จ�ำกดั, บรษัิท ฟคูอิู คำเซอิ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ฯลฯ 

และยังมีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) เลง็เห็นว่ำโครงกำรนีเ้ป็นจดุเริม่ต้นของกำรยกระดบัคณุภำพกำรศกึษำให้แก่วงกำรอำชวีศกึษำ

ของไทย เพ่ือรองรบักำรเข้ำสูก่ำรเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (Asean Economics Community: AEC) ในปี 2558 ได้เพิม่มำกย่ิงข้ึน 

เนือ่งจำกปัจจบัุนผู้ประกอบกำรอยู่ระหว่ำงกำรเร่งพฒันำกระบวนกำรผลติเพือ่เพิม่คณุภำพสนิค้ำและผลติภณัฑ์ท่ีต้องมกีำรแข่งขนัสงูข้ึน 

ในอนำคตนอกเหนือจำกเทคโนโลยีที่ดี บุคลำกรผู้ช�ำนำญกำรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญในกำรน�ำผู้ประกอบกำรไทยไปสู่ควำมส�ำเร็จ

โครงกำรนีไ้ด้รบักำรตอบรบัท่ีดจีำกหน่วยงำนต่ำงๆ ก่อให้เกดิประโยชน์กบัหลำยๆ ฝ่ำย ท้ังด้ำนสถำนประกอบกำรท่ีลดปัญหำกำรขำดแคลน

แรงงำนภำคอตุสำหกรรม รวมถงึสำมำรถสร้ำงแผนส�ำรองในกำรพฒันำก�ำลงัคนเพือ่รองรบักำรขยำยก�ำลงักำรผลติได้ในอนำคต ในด้ำน

ของสถำนศึกษำสำมำรถลดกำรลงทุนในกำรจัดหำเครื่องจักรหรือชุดฝึกปฏิบัติในกำรเรียนกำรสอนได้ รวมท้ังผลิตก�ำลังคนท่ีตรงกับ

ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ลดปัญหำกำรว่ำงงำนได้อีกทำงหนึ่งด้วย
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กีฬาอมตะเพื่อมิตรภาพ
ในปัจจุบันปัญหำต่ำงๆ ของสังคมนับวันจะยิ่งทวีควำมรุนแรงและเพิ่มมำกยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งของกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมนี้

คอื กำรปลกูฝังและกำรสร้ำงจติส�ำนกึให้รู้จกัให้อภยั กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีด ีเพือ่พฒันำในด้ำนจติใจของตนเองให้ดย่ิีงข้ึน กำรเล่นกฬีำ

จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรผู้มิตร กำรมีน�้ำใจ ระหว่ำงผู้เล่นกีฬำร่วมกัน รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพที่ดี 

ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลจำกยำเสพติด อมตะเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรออกก�ำลังกำย จึง

จัดท�ำโครงกำรด้ำนสุขภำพ โครงกำรกีฬำต่ำงๆ ดังนี้

โครงกำรกีฬำมิตรภำพ ท่ีมีจัดกำรแข่งขันกีฬำหลำยประเภทให้โรงงำนท่ีอยู่ภำยในนิคม ส่งพนักงำนเข้ำร่วมแข่งขัน สร้ำงกำรมีส่วน

ร่วมในกำรแข่งขัน สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และมิตรภำพที่ดีระหว่ำงผู้เข้ำร่วมแข่งขันกัน อีกทั้งยังเป็นสื่อสัมพันธ์ที่จะช่วยให้เกิดควำม

รักควำมสำมัคคี ปรองดองกันซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่หล่อหลอมจิตใจมนุษย์ไปในทำงที่ดี 

โครงกำรอมตะ จูเนียร์ ลีค จัดกำรแข่งขันกีฬำหลำยประเภทข้ึน ส�ำหรับเยำวชนท่ีศึกษำอยู่ในโรงเรียนรอบนิคมฯ ระดับชั้นประถม 

ปีที่ 4 - ปีที่ 6 เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำกัน ส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำยให้กับเยำวชน ช่วยลดปัญหำด้ำนยำเสพติด สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่ำงสถำนศึกษำ

โครงกำรอมตะ มินิมำรำธอน เป็นโครงกำรท่ีอมตะ ร่วมกับส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสริมสุขภำพ (สสส.) และสมำพันธ์

ชมรมวิ่งเพื่อสุขภำพไทย จัดกำรแข่งขัน “เดิน-วิ่ง อมตะมินิมำรำธอน”ส�ำหรับผู้สนใจทั่วไปและพนักงำนในสถำนประกอบกำร ภำยใน

นิคมฯ อมตะ ออกก�ำลังกำยโดยกำรวิ่ง เป็นต้น
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นักเขียนอมตะน้อย
คณุวกิรม กรมดษิฐ์ ผูก่้อตัง้นคิมอตุสำหกรรมอมตะและประธำนมูลนธิอิมตะ เลง็เห็นควำมส�ำคญัของกำรพฒันำทักษะควำมรูด้้ำนภำษำ

ไทยให้แก่เยำวชน จงึจดัโครงกำร “นกัเขยีนอมตะน้อย (Amata Young Writer Awards)” ข้ึน เพือ่ส่งเสรมิให้เยำวชนรกักำรอ่ำนเพิม่พนู

ควำมรู ้แบ่งปันประสบกำรณ์ผ่ำนตวัหนงัสอืในรปูแบบกำรเขยีน “ร้อยแก้ว” โดยเชิญชวนเยำวชนร่วมส่งผลงำนกำรเขยีนเรยีงควำมเข้ำ

ประกวดในหัวข้อ “คิดให้ไกล ไปกับวิกรม” บอกเล่ำประสบกำรณ์และแรงบันดำลใจ ภำยหลังจำกกำรอ่ำนหนังสือ “ชีวิตใหม่ 2” ซึ่งเป็น

หนังสือที่บอกเล่ำประสบกำรณ์ และมุมมอง จำกกำรเดินทำงของคำรำวำนเอเชีย กว่ำ 45,000 กิโลเมตร จำกประเทศไทยสู่ไซบีเรีย

ของคุณวิกรม 

เยำวชนในโรงเรียนรอบเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และ นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ที่อยู่ระหว่ำงกำร

ศึกษำในระดับชั้นประถมตอนปลำย (ป.4-ป.6) - มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.1-ม.6)

สิง่ท่ีคำดหวงั โครงกำรในปีแรกปลกูฝังให้เดก็รักกำรอ่ำน เข้ำใจกำรใช้หลกัภำษำไทย เปิดควำมคดิใหม่ๆ ให้กบัเยำวชน เพือ่พฒันำตนเอง

ให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต
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บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ คืนชีวิตสู่สังคม
กำรบริจำคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ คืนชีวิตสู่สังคมจัดข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

และ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวโรกำสวันพ่อแห่งชำติ และ วันแม่แห่งชำติ ของทุกปี ภำยใต้ชื่อโครงกำร

ว่ำ “โลหิตนี้เพื่อพ่อ” และ “โลหิตนี้เพื่อแม่” ซึ่งร่วมกับ ศูนย์รับบริจำคโลหิต อมตะนคร สภำกำชำดไทยโดยเชิญชวนให้พนักงำนใน

สถำนประกอบกำร ของนิคมอุตสำหกรรมอมตะ และ ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ร่วมกันบริจำคโลหิตอันเป็นกิจกรรมมหำกุศล เพื่อเป็นกำร

แสดงควำมจงรักภักดี รวมทั้งปลูกจิตส�ำนึกในกำรเป็นผู้ให้อันจะน�ำไปสู่กำรเป็นสังคมแห่งกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
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ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อน
โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อนจัดข้ึนเพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และ  

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ และวันแม่แห่งชำติ เพื่อให้ประชำชนในทุกภำคส่วนได้ตระหนัก

และเห็นควำมส�ำคัญของป่ำไม้ แหล่งน�้ำ โดยช่วยกันดูแลรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ชุมชนและ

สถำนประกอบกำรมีใจรักหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้และรักษำสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้เชิญชุมชน และ สถำนประกอบกำร

ในอมตะนคร และอมตะซิตี้ มำร่วมกันปลูกต้นไม้ภำยในบริเวณพื้นที่ของนิคมและพื้นที่เชื่อมต่อของนิคมฯ อมตะทั้งสองแห่ง

30 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558



ชมรมอมตะจิตอาสา
ชมรมอมตะจิตอำสำ เกดิจำกควำมร่วมมือของบริษัทท่ีด�ำเนนิกจิกำรอยู่ในนคิมอตุสำหกรรมอมตะซิตี ้ท่ีมแีนวควำมคดิสนใจท�ำกจิกรรม

สำธำรณะประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ร่วมจัดตั้งเป็นคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสำหกรรม รวมถึงใน

พืน้ท่ีห่ำงไกลท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลอื โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดบัคณุภำพชีวติของสงัคม และชุมชนอีกท้ังต้องกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม

บนหลักกำรควำมร่วมมือพึ่งพำกัน และสำมำรถอยู่กับชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน

ในปี 2557 ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน ชมรมอมตะจิตอำสำได้มีแผนกำรด�ำเนินงำน ณ โรงเรียนบ้ำนภูไทร ต.เขำไม้แก้ว อ.บำงละมุง 

จ.ชลบุร ี ซ่ึงได้ประสำนงำนกบัผูอ้�ำนวยกำรโรงเรียน ส�ำรวจควำมต้องกำร ควำมเดอืดร้อนของโรงเรยีน และจดัท�ำกจิกรรมพฒันำมำแล้ว  

3 ครัง้ ได้แก่ กจิกรรม Big cleaning พัฒนำบ่อเกบ็น�ำ้ท่ีช�ำรดุและไม่สำมำรถใช้งำนได้ ให้กลบัมำใช้งำนได้ กจิกรรมกำรพฒันำซ่อมแซม

สนำมเด็กเล่นโดยกำรทำสี พัฒนำต่อเติมห้องน�้ำ ติดตั้งป้ำยสัญญำณเตือนผู้ที่สัญจรในโรงเรียน และกิจกรรมท�ำรั้วของสนำมเด็กเล่น 

สร้ำงเครื่องเล่นจำกผลิตภัณฑ์ของบริษัทสมำชิกชมรม ซึ่งในอนำคต ชมรมฯ ได้มีแผนงำนที่จะท�ำกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์

กับกลุ่มเป้ำหมำยอื่นๆ ในชุมชนโดยรอบนิคมฯ และพื้นที่ไกลออกไป

ในปัจจุบันชมรมอมตะจิตอำสำได้ขยำยเครือข่ำยโดยมีสมำชิกเข้ำร่วมกว่ำ 100 คน จำกหลำกหลำยกลุ่มบุคคล อำทิบุคลำกรในนิคมฯ 

พนักงำนในเครืออมตะ ชุมชน หน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เกิดภำพกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน สร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ในกำร

ช่วยเหลอืชุมชน อันจะพฒันำไปสูส่งัคมท่ีเตบิโตไปด้วยกนัได้ โดยอยู่บนฐำนของกำรเกือ้กลู ไม่เบียดเบียนกนั อยู่ร่วมกนัได้อย่ำงยัง่ยืน
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รอบรั้วสีเขียว
กำรด�ำเนินธุรกิจของอมตะ มิได้มุ่งหวังผลเชิงธุรกิจเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น เพรำะถือว่ำไม่ใช่กำรประสบควำมส�ำเร็จท่ีแท้จริง อมตะ 

ยังได้มีนโยบำยท่ีจะพัฒนำนิคมฯให้เป็นเมืองสมบูรณ์แบบ ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ นั่นคือกำรอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้ำงได้

อย่ำงไว้วำงใจกัน

จึงได้เปิดโอกำสให้ชุมชนโดยรอบนิคมฯ เข้ำมำเย่ียมชมกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมไปถึงกำรรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย ผ่ำนโครงกำร 

รอบรั้วสีเขียว ซึ่งเป็นกำรเชิญชุมชนในหลำยระดับ เช่นผู้น�ำองค์กรปกครองท้องถิ่น สมำชิกอบต. ตัวแทนชุมชน ชำวบ้ำน กลุ่มอสม. 

กลุม่เยำวชน จำกแต่ละชุมชน เข้ำเย่ียมชม ศกึษำกำรบรหิำรจดักำรด้ำนธรุกจิและสิง่แวดล้อมของนคิมฯ ปีละ 1 ครัง้ เพือ่สร้ำงควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนนิธรุกจิของอมตะมำกย่ิงข้ึน ซ่ึงโครงกำรท�ำให้ชุมชนรูส้กึสบำยใจ ไว้วำงใจและอบอุ่นใจ เมือ่อยู่ใกล้ชิดกบันคิมฯ

อมตะมำกขึ้น
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โรงพยาบาลเพื่ออุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
ในปี 2557 บรษัิทฯ ได้ร่วมกบักลุม่โรงพยำบำลวภิำรำม ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำลวภิำรำมอมตะนครข้ึน เพือ่รองรบักำรให้บรกิำร

ทำงกำรแพทย์ครบวงจร สำมำรถทีจ่ะตอบสนองควำมต้องกำรในกำรดูแลสุขภำพของสถำนประกอบกำรและชมุชนในบริเวณรอบนิคม

อุตสำหกรรมอมตะนครได้ โดยโรงพยำบำลวิภำรำมอมตะนครได้เริ่มก่อสร้ำงบนพื้นที่ 9 ไร่ ขนำดของโรงพยำบำลจ�ำนวน 100 เตียง 

พร้อมด้วยห้องผ่ำตดัครบวงจร และกำรรกัทำงกำรแพทย์เฉพำะทำง เช่น สตูนิำร ีศลัยกรรม อำยุรกรรม อำชีวเวชศำสตร์ หัวใจ เป็นต้น 

โรงพยำบำลวภิำรำมอมตะนครเป็นโรงพยำบำลแห่งแรกของนคิมอตุสำหกรรมอมตะนครท่ีมีระบบกำรให้บรกิำรครบวงจร สำมำรถเป็น

ส่วนหนึ่งในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของสุขภำพได้ 
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



ประเทศไทย:
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)
700 หมู่ที่ 1 ต�าบลคลองต�าหรุ 
อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 38 939 007  
โทรสาร : +66 38 939 000

ส�านักงานกรุงเทพฯ:
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : +66 2 792 000
โทรสาร : +66 2 318 1096

บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
7 หมู่ที่ 3 ต�าบลบ่อวิน 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : +66 38 497 007  
โทรสาร : +66 38 497 000

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


