
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบ�ยใส่ใจ 

ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดม� ทั้งในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

ปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ 

สิง่แวดลอ้ม (after-process) โดยไดด้ำ�เนนิโครงก�รอนัเปน็ประโยชน ์

ต่�งๆ ม�กม�ย ท้ังนี้เพ่ือเป็นก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกและทัศนคติ 

ให้กับพนักง�น พร้อมกับก�รพัฒน�ดูแลบุคล�กร สร้�งม�ตรฐ�น 

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นก�รสร้�งประโยชน์ให้แก่ 

สว่นรวม ทัง้ด�้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัเปน็ร�กฐ�น 

ก�รพฒัน�ประเทศใหย้ัง่ยนื เพือ่เปน็กำ�ลงัผลกัดนัใหผ้ลก�รดำ�เนนิ 

ธุรกิจเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งยั่งยืน 

โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร ปลูกฝังให้พนักง�นซ่ึงเป็นทรัพย�กร 

ที่มีคุณค่�ได้นำ�ไปใช้และปฏิบัติในชีวิตก�รทำ�ง�น ท้ังต่อ 

เพื่อนร่วมง�น ลูกค้� และผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้กำ�หนดให้คว�มรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 

สว่นหนึง่ในกลยทุธก์�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนืขององคก์ร โดยเปน็สดัสว่น 

ควบคู่ไปกับผลประกอบก�รของบริษัทอย่�งต่อเนื่อง ภ�ยใต้ก�ร 

ดำ�เนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำ�นึงผลประโยชน์ และผลกระทบ 

ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ�่ย โดยครอบคลมุถงึหลกัก�รและแนวปฏบิตั ิ

ท่ีดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน  

บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย ก�รเปิดเผยข้อมูล และคว�มโปร่งใส  

ตลอดจนคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีแนวท�งในก�รปฏิบัติและ 

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มุ่งเน้นก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มเป็นธรรม  

ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบ มีจรรย�บรรณ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักง�น  

ลกูค�้ คูแ่ขง่ คูค่�้หรอืเจ�้หน้ี ชมุชนและสงัคม รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทุกกลุ่มอย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรมด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต  

โดยยึดหลักที่สำ�คัญอันได้แก่ ก�รให้ข้อมูลข�่วส�รและคำ�แนะนำ� 

ที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเหตุก�รณ์ต่อลูกค้� เพ่ือให้ทร�บ 

เกีย่วกบัสินค�้และก�รบริก�ร ก�รส่งมอบสินค�้ทีม่คีณุภ�พตรงต�ม 

ขอ้ตกลงกบัลกูค�้ในร�ค�ทีเ่ปน็ธรรมต�มร�ค�ตล�ดและต�มปกติ 

ธุรกิจท�งค้� (Fair and at arm’s length) และหลีกเลี่ยง 

ก�รดำ�เนินก�รอันก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุม่บรษิทัอมรนิทรมี์นโยบ�ยและแนวท�งก�รปฏบัิตใินก�รปอ้งกนั 

และแก้ปัญห�ก�รทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้�มมิให้ 

คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�นทุกคนทุกระดับเข้�ไปเกี่ยวข้อง 

กับก�รทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจะต้องปฏิบัติต�ม 

กฎระเบียบและกฎหม�ยประเทศไทยในก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน  

ไมด่ำ�เนนิก�รใดๆ อนัเปน็ลกัษณะทีอ่�จกอ่ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ท�ง 

ผลประโยชนต์อ่องคก์ร ไมน่ำ�ทรพัยส์นิขององคก์รไปห�ผลประโยชน ์

ท�งก�รค้�ให้ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งผู้บริห�รกลุ่มบริษัทอมรินทร์ 

ได้เน้นยำ้�สร้�งจิตสำ�นึกให้กับพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 

ก�รอบรมใหค้ว�มรู้กบัพนกัง�นทีเ่ข้�ใหมท่กุคนในเร่ืองก�รตอ่ต�้น 

ก�รทุจริตคอร์รัปชัน ก�รให้คว�มรู้เรื่องก�รแจ้งเบ�ะแส (Whistle-  

blowing) ก�รคุม้ครองผูใ้หเ้บ�ะแส รวมถงึใหค้ว�มรูเ้รือ่งนโยบ�ย 

ก�รจดัซือ้จดัจ�้ง ก�รจดัห�ผูร้บัเหม�ทีม่ศีกัยภ�พดว้ยกระบวนก�ร

โปรง่ใส มกี�รกำ�กบัดแูลใหม้กีระบวนก�รตดิต�มและตรวจสอบให้

พนกัง�นมีก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยอย่�งเครง่ครดัโดยฝ�่ยตรวจสอบ

ภ�ยใน มีก�รประเมินคว�มเส่ียงของธุรกิจท่ีอ�จมีส่วนเกีย่วขอ้งกบั

ก�รทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงน�มเข�้ร่วม
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เพื่อประก�ศเจตน�รมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย 

ในก�รต่อต้�นทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ตระหนักดีว่� ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนเป็น 

ร�กฐ�นของก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล จึงสนับสนุนและเค�รพ 

ในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักง�นเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กบัก�รลว่งละเมดิสทิธมินษุยชน โดยตัง้มัน่อยูบ่นหลกัของเสรภี�พ  

เสมอภ�ค และสันติภ�พ โดยก�รคัดเลือกบุคคลเข้�ปฏิบัติง�น 

กับกลุ่มบริษัทอมรินทร์จะไม่จำ�กัดเชื้อช�ติ ศ�สน� และเพศ  

ให้คว�มเท่�เทียมกัน ไม่ให้มีก�รกดขี่ ตลอดจนก�รล่วงละเมิด 

ท�งเพศ ไมจ่ำ�กดัสทิธเิสรภี�พท�งคว�มคดิ แตต่อ้งไมก่ระทบหรอื 

นำ�คว�มเสียห�ยม�สู่องค์กร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีคว�มมุ่งมั่นที่จะยกระดับม�ตรฐ�นแรงง�น

รวมทัง้คณุภ�พชวีติของพนกัง�นให้มสีภ�วะแวดลอ้มในก�รทำ�ง�น

ที่ดีขึ้น มีคว�มปลอดภัย ไม่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ ส่งเสริมให้มี

กระบวนก�รคดิต�มพนัธกจิของกลุม่บรษิทัอมรนิทร ์โดยในป ี2561 

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่�งๆ ดังนี้

1) กิจกรรมโยคะ แอโรบิก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็น 

ครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไป เพื่อให้พนักง�นได้ 

ออกกำ�ลังก�ยอย่�งต่อเนื่องตลอดทั้งปี

2) การบรรยายธรรม จัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์ 

ม�บรรย�ยธรรมให้กับพนักง�น ครอบครัวพนักง�น และ 

ผู้ที่สนใจฟังในหวัขอ้ต่�งๆ ทีท่นักบัสถ�นก�รณท์ีก่ำ�ลงัเกดิขึน้ 

ในปัจจุบัน และให้พนักง�นส�ม�รถนำ�หลักธรรมม�ปฏิบัติใช้ 

ในชีวิตประจำ�วัน

3) การจดัฝกึอบรมวปิสัสนากรรมฐาน ท�งบรษิทัสง่เสริมเรือ่งนี้ 

เป็นอย่�งยิ่ง จัดขึ้นทุกปีอย่�งน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อให้พนักง�น  

บคุคลในครอบครวัของพนกัง�น และลกูค�้ ไดม้โีอก�สเข�้ฝกึ 

ก�รเจริญสติ เพื่อเข้�ถึงธรรมช�ติคว�มเป็นจริงของใจ มีสติ 

รู้เท่�ทันคว�มคิด เท่�ทันจิต อันเป็นบ่อเกิดของกิเลส รู้จัก 

ปล่อย รู้จักว�งเพื่อรักษ�คว�มว่�ง คว�มเป็นปกติของใจ  

อันจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินชีวิตเป็นไปอย่�งมีคว�มสุข

4) การพัฒนาทักษะในด้านการทำางาน บริษัทให้คว�มสำ�คัญ

เรื่องก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นทุกคนในองค์กร ต้อง

ได้รับก�รฝึกอบรมและพัฒน�ศักยภ�พต�มแผนก�รพัฒน� 

ประจำ�ปี ฉะนั้นจะมีก�รดำ�เนินก�รจัดฝึกอบรมและสัมมน� 

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรอย่�งต่อเนื่องตลอดปี โดยเน้น 
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ท้ัง Soft Skills และ Hard Skills นอกจ�กนีท้กุหนว่ยง�นจะจดัทำ� 

แผนกลยุทธ์เพื่อนำ�เสนอต่อผู้บริห�รและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่ว�งแผนก�รทำ�ง�นของปถีดัไปไดอ้ย�่งสอดคล้องและเป็นไป 

ในทิศท�งเดียวกันทั้งองค์กร เช่น โครงก�ร Slight Edge 

(ทำ� 1 ได ้9) เปน็โครงก�รทีจ่ดัขึน้เพือ่สง่เสริมใหพ้นกัง�นไดฝ้กึฝน 

ตนเอง เพือ่คดิห�วธีิปรบัปรงุกระบวนก�รทำ�ง�นเพยีงเลก็นอ้ย  

แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ แตกต่�งจ�กก�รทำ�ง�นเดิมๆ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบรษิัทอมรนิทร์มุ่งมั่นที่จะสร้�งคว�มมั่นใจและคว�มพึงพอใจ 

สงูสดุให้กบัลกูค�้ โดยใหล้กูค�้ไดร้บับรกิ�รและผลง�นทีด่ ีมคีณุภ�พ  

ในระดบัร�ค�ทีเ่หม�ะสม รวมทัง้รักษ�สมัพนัธภ�พทีด่ ีและยัง่ยนืตอ่ 

ลูกค้� ในปี 2561 บริษัทมีก�รสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ เข้�ม�ทดแทน 

เครื่องพิมพ์เดิม ทำ�ให้บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รพิมพ์ง�นที่ 

มีคุณภ�พ และส�ม�รถรองรับก�รพิมพ์ง�นได้หล�กหล�ยกว่� 

ส�ยก�รผลิตเดิม สำ�หรับในด้�นเทคโนโลยี บริษัทได้มีก�รลงทุน 

ระบบ Publisher Data Management Platform หรือ DMP  

เพ่ือใชใ้นก�รวิเคร�ะหเ์น้ือห�ควบคูไ่ปกับก�รเก็บขอ้มลูของผูบ้รโิภค  

และนำ�เอ�ข้อมูลม�ใช้ในก�รแนะนำ�เนื้อห�หรือบริก�รที่เหม�ะสม  

ซึ่งจะเป็นก�รช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่สนใจจริงๆ รวมไปถึง 

แบรนด์ก็จะได้นำ�เสนอโปรโมชั่นให้กับกลุ่มเป้�หม�ยที่ถูกต้องและ 

ตรงไปยงัผูบ้รโิภคทีก่ำ�ลงัอยูใ่นชว่งตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิ�รพอดี

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุม่บรษิทัอมรนิทรม์กีระบวนก�รจดัก�รสิง่แวดลอ้มโดยสร�้งระบบ 

ก�รจัดก�รด้�นก�รรักษ�สภ�พแวดล้อมในส่วนของส�ยง�นธุรกิจ 

โรงพิมพ์ไว้เป็นอย่�งดียิ่ง และจ�กกระบวนก�รผลิตอุตส�หกรรม 

สิง่พมิพข์องบรษิทั มปีรมิ�ณของวตัถดุบิทีเ่หลอืจ�กกระบวนก�รผลิต 

และน้ำ�เสีย จำ�แนกประเภทได้ดังต่อไปนี้
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1) น้ำาเสียจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์ น้ำาเสีย 

ที่เกิดจากกระบวนการผลิตมีปริมาณไม่มากนัก ประมาณ  

10 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั ซึง่จะถกูผา่นการบำาบดัในบอ่บำาบดัน้ำาเสยี 

ซ่ึงบริษัทออกแบบจัดทำาข้ึน ให้น้ำาทิ้งลงสู่บ่อพักสาธารณะ 

มีความใสสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน

2) เศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษกระดาษ เศษฟิล์ม  

และแม่พิมพ์อะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว บริษัทได้นำาเศษวัตถุดิบ 

ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตเหล่าน้ีไปขายเพ่ือผู้ซ้ือนำาไปส่ง 

ให้โรงงานผลิตใช้ใหม่

สำ�หรับมลภ�วะอื่นๆ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  

มลภ�วะอันเกิดจ�กเสียงเครื่องจักร บริษัทได้ดำ�เนินก�รสร้�ง 

ห้องปรับอ�ก�ศขน�ดใหญ่สำ�หรับติดตั้งแท่นพิมพ์ ซึ่งส�ม�รถ 

เก็บเสียงอันเกิดจ�กกระบวนก�รพิมพ์ได้เป็นอย่�งดี รวมถึงก�ร 

คัดสรรเคมีภัณฑ์สำ�หรับก�รผลิตที่ปลอดภัยต่อพนักง�น ผู้ใช้ง�น 

และผู้อ่�น

ก�รควบคุมโดยหน่วยง�นของรัฐ อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลและควบคุม 

ของกรมโรงง�นอตุส�หกรรม กระทรวงอตุส�หกรรม และหนว่ยง�น 

อน�มัยเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมห�นคร

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ส่งเสริมก�รอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่�ง 

มีคว�มสุข โดยมุ่งเน้นที่ก�รสร้�งโอก�สด้�นก�รศึกษ�และอ�ชีพ 

แก่กลุ่มเย�วชนและผู้ด้อยโอก�สให้มีคว�มรู้ พึ่งพ�ตนเอง มีคว�ม 

เข้มแข็ง ส�ม�รถอยู่ได้ด้วยตนเอง (ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

หวัขอ้กจิกรรมต�่งๆ ของกลุม่บรษิทั ภ�ยใตห้วัขอ้คว�มรบัผดิชอบ 

ตอ่สงัคม) นวตักรรมและก�รเผยแพรน่วตักรรมจ�กก�รดำ�เนนิง�น 

ที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�นวัตกรรมของ 

ธุรกิจอยู่ตลอดเวล� โดยเฉพ�ะนวัตกรรมของกระบวนก�รในก�ร 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส�ยง�นคิดค้นนวัตกรรมจ�กก�ร 

ดำ�เนนิธรุกจิใหม้สีว่นรว่มในคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�ร
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การดำาเนนิงานกจิกรรมของบรษัิทเพือ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อมปี 2561

กระบวนการการจัดทำารายงาน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบท�งสังคมไว้ 

เปน็สว่นหน่ึงในร�ยง�นประจำ�ปทีกุฉบบั โดยมเีนือ้ห�ทัง้ภ�ษ�ไทย 

และภ�ษ�องักฤษ เพือ่เผยแพร่แนวคดิและผลง�นกจิกรรมด�้นสงัคม 

และสิง่แวดลอ้มของบรษิทัแกผู่ถ้อืหุน้และนกัลงทนุสถ�บนั พรอ้มทัง้ 

เผยแพร่ผ�่นเว็บไซต์ www.amarin.co.th

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนอืจ�กก�รสร�้งคว�มยัง่ยนืในกระบวนก�รดำ�เนนิกจิก�รของ 

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ที่ได้กล่�วไปข้�งต้นแล้วนั้น ท�งกลุ่มบริษัท 

ยังได้ดำ�เนินก�รส่งเสริมคว�มยั่งยืนทั้งท�งสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ผ่�นกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ได้แก่

1. กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
กลุม่บรษิทัอมรนิทรไ์ดช้ว่ยเหลอืทัง้ผูด้อ้ยโอก�ส สร�้งเสรมิสขุภ�พ 

และประโยชน์อื่นๆ แก่สังคม อันเป็นก�รแบ่งปันทรัพย�กร กำ�ลัง 

และเวล� รวมถงึแรงใจกลบัสูส่งัคมในกจิกรรมต่�งๆ อกีทัง้ยงัเปน็ 

ก�รสร�้งคว�มตระหนักถงึก�รเป็นสว่นหน่ึงของสงัคมทีจ่ะตอ้งดแูล 

ผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ ฝึกฝนจิตใจให้ทีมง�น 

ของกลุม่บรษิทัได้เป็นสม�ชกิท่ีดีของสังคมและเผยแพรก่�รทำ�คว�มด ี

เหล่�นี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมต�่งๆ ดังต่อไปนี้

 • ก�รนำ�ร�ยไดส้ว่นหน่ึงจ�กก�รจำ�หน่�ยนิตยส�รแพรวฉบบัพเิศษ 

“ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์” จำ�นวน 1,930,000 บ�ท 

มอบให้กับโรงพย�บ�ลศิริร�ช เพื่อสมทบทุนสร้�งอ�ค�ร 

นวมินทรบพิตร 84 พรรษ� โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒน�ภ� 

คณบดีคณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล  

เป็นผู้รับมอบเงินบริจ�คเพื่อสนับสนุนก�รช่วยเหลือผู้ป่วยของ 

โรงพย�บ�ลต่อไป

 • โครงก�รคนหลอ่ขอทำ�ด ีไดจ้ดัตอ่เนือ่งม�เปน็ปทีี ่11 โดยตลอด

สิบปีที่ผ่�นม�ได้ทำ�ภ�รกิจช่วยเหลือองค์กร มูลนิธิ รวมถึง 

ผูด้อ้ยโอก�สม�แลว้กว�่รอ้ยภ�รกจิ ตัง้แตภ่�รกจิด�้นก�รศกึษ� 

ศ�สน� พัฒน�ชุมชน ปลูกป่� อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และ 

มอบเงินบริจ�ครวมแล้วทั้งสิ้นกว�่ 4,600,000 บ�ท โดยในปีนี้ 

ได้มีกิจกรรมจำ�หน่�ยเสื้อยืด “คนหล่อรักบ้านเกิด” Limited  

Edition จ�กเหล่�ด�ร�อย�่งใกลช้ดิ โดยนำ�ร�ยไดจ้�กก�รข�ย 

ทัง้ส้ิน 188,020 บ�ท สมทบทนุในก�รปฏบิตัภิ�รกจิของสม�ชกิ 

พรรคคนหล่อรักบ�้นเกิดอีกด้วย

2. กิจกรรมเพื่อการศึกษา
กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ส่งเสริมก�รศึกษ�ด้วยกิจกรรมต่�งๆ จ�ก 

ก�รตระหนักถงึคว�มสำ�คัญของก�รอ่�น ซึง่เป็นร�กฐ�นสำ�คญัแหง่

ก�รเรยีนรู ้บรษัิท อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิช่ิง จำ�กดั (มห�ชน)  

ในฐ�นะผูน้ำ�ด�้นสือ่ครบวงจรอนัดบั 1 ของประเทศ จงึได้ร่วมมือกับ  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมเครือข่�ยพันธมิตร 

โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รและสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) จัดตั้งโครงก�ร “ส่ง

ความรู ้สรา้งความสุข” โดยมีเป้�หม�ยให้เกิดก�รอ�่นวันละ 15 น�ท ี 

ซึ่งได้พิสูจน์ม�แล้วว่�จะกระตุ้นให้สมองพัฒน� ทำ�ให้เด็กได้รับรู้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเย�วชนทั่วประเทศ

ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รอ่�นหนังสือให้ม�กขึ้น โครงก�ร  

“ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้เริ่มต้นดำ�เนินก�รจ�กโรงเรียน 

เป้�หม�ย จำ�นวน 50 โรงเรียน ตั้งแต่เดือนมิถุน�ยน - กันย�ยน  

2561 เริ่มจ�กก�รลงพื้นที่มอบหนังสือ 500 ปก 1,000 เล่ม พร้อม
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ชั้นว�ง และจัดตั้งชมรม “รักการอ่าน” โดยจะมีคุณครูแจกบันทึก 

รกัก�รอ่�นหรอืให้นกัเรยีนเข�้ม�ให้คะแนนและแสดงคว�มคดิเหน็ 

ผ�่นเวบ็ไซต์ TheHappyRead.com จดักจิกรรมสัญจรทุกภมูภิ�ค

3. กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ถูกสร้�งสรรค์ขึ้นในกลุ่มนี้ หม�ยถึงกิจกรรมต่�งๆ ที่ 

ส่งเสริมคุณค่�ให้แก่สิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ก�รอนุรักษ์พลังง�น 

ก�รส่งเสริมฟื้นฟูธรรมช�ติ ก�รลดก�รใช้ทรัพย�กร รวมถึง 

ก�รรณรงค์เพื่อก�รสร้�งจิตสำ�นึกต่อก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมต่�งๆ  

โดยผ่�นกิจกรรมในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นไปต�มพันธกิจของกลุ่มบริษัท  

อมรินทร์ในก�รสร้�งคว�มยั่งยืน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร 

ไดม้จีติสำ�นกึถึงก�รอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มเสมอืนหนึง่เป็นหน�้ทีท่ีต้่อง 

ช่วยกันดูแลรักษ� เพื่อคว�มยั่งยืนของธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

ที่จะส่งต่อไปถึงคนในรุ่นต่อๆ ไป

นิตยส�รเนชั่นแนล จีโอกร�ฟฟิก ฉบับภ�ษ�ไทย ร่วมสนับสนุน 

ง�นด้�นอนุรักษ์ จัดทำ�กระเป๋�ผ้� Limited Edition นำ�ร�ยได้มอบ 

มูลนิธิสืบน�คะเสถียรและมูลนิธิศึกษ�วิจัยนกเงือก
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