
ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบำยใส่ใจ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมำ ทั้งในกำรด�ำเนิน 
ธุรกจิปกต ิ(in-process) และกิจกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สังคม 
และสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ด�ำเนินโครงกำร 
อันเป็นประโยชน์ต่ำงๆ มำกมำย ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรปลูกฝัง
จิตส�ำนึกและทัศนคติให้กับพนักงำน พร้อมกับกำรพัฒนำ
ดูแลบุคลำกร สร้ำงมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
รวมถงึเป็นกำรสร้ำงประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศ 
ให้ยั่งยืน เพื่อเป็นก�ำลังผลักดันให้ผลกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไป 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน โดยมี 
วัฒนธรรมขององค์กรปลูกฝังให้พนักงำนซ่ึงเป็นทรัพยำกร 
ที่มีคุณค่ำได้น�ำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตกำรท�ำงำน ทั้งต่อ 
เพื่อนร่วมงำน ลูกค้ำ และผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ก�ำหนดให้ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร 
โดยเป็นสัดส่วนควบคู่ไปกับผลประกอบกำรของบริษัทอย่ำง 
ต่อเนื่อง ภำยใต้กำรด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส ค�ำนึง 
ผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ำย โดย
ครอบคลุมถึงหลักกำรและแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น  
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู้มี 
ส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูล และควำมโปร่งใส ตลอดจน
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีแนวทำงในกำรปฏิบัติและ
ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 
ซึ่งสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบรษิทัอมรนิทร์มุ่งเน้นกำรประกอบธรุกจิด้วยควำมเป็นธรรม 
ไม่เอำรัดเอำเปรียบ มีจรรยำบรรณ ปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้น 
พนกังำน ลูกค้ำ คู่แข่ง คู่ค้ำหรอืเจ้ำหนี ้ชมุชนและสงัคม รวมถงึ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมด้วย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่ส�ำคัญอันได้แก่ กำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรและค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทัน
เหตกุำรณ์ต่อลกูค้ำ เพ่ือให้ทรำบเกีย่วกบัสนิค้ำและกำรบรกิำร  
กำรส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพตรงตำมข้อตกลงกับลูกค้ำใน 
รำคำทีเ่ป็นธรรมตำมรำคำตลำดและตำมปกตธิรุกจิทำงกำรค้ำ 
(Fair and at arm’s length) และหลีกเลี่ยงกำรด�ำเนินกำร 
อันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำร
ป้องกันและแก้ปัญหำกำรทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  
โดยห้ำมมิให้คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทกุคนทกุระดับ 
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  
และจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกฎหมำยประเทศไทย 
ในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ไม่ด�ำเนินกำรใดๆ อันเป็นลักษณะ
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อองค์กร  
ไม่น�ำทรัพย์สินขององค์กรไปหำผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ 
ให้ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งผู ้บริหำรกลุ ่มบริษัทอมรินทร ์
ได้เน้นย�ำ้สร้ำงจิตส�ำนึกให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เริ่ม
ตั้งแต่กำรอบรมให้ควำมรู้กับพนักงำนที่เข้ำใหม่ทุกคนใน
เรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรให้ควำมรู้เรื่องกำร
แจ้งเบำะแส (Whistleblowing) กำรคุ้มครองผู้ให้เบำะแส  
รวมถึงให้ควำมรู้เรื่องนโยบำย กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดหำ
ผู้รับเหมำที่มีศักยภำพด้วยกระบวนกำรโปร่งใส มีกำรก�ำกับ
ดูแลให้มีกระบวนกำรตดิตำมและตรวจสอบให้พนกังำนมีกำร
ปฏบิตัติำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดัโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
มีกำรประเมินควำมเสีย่งของธรุกจิทีอ่ำจมีส่วนเกีย่วข้องกบักำร 
ทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงนำมเข้ำร่วม 
เพ่ือประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทย 
ในกำรต่อต้ำนทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC)



การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ตระหนักดีว่ำ กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
เป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำทรพัยำกรบคุคล จงึสนบัสนนุและ
เคำรพในเรือ่งทีจ่ะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนกังำนเข้ำไปมีส่วน 
เกีย่วข้องกบักำรล่วงละเมิดสทิธมินษุยชน โดยตัง้ม่ันอยูบ่นหลกั 
ของเสรภีำพ เสมอภำค และสนัตภิำพ โดยกำรคัดเลอืกบคุคล
เข้ำปฏิบัติงำนกับกลุ่มบริษัทอมรินทร์จะไม่จ�ำกัดเชื้อชำต ิ
ศำสนำ และเพศ ให้ควำมเท่ำเทยีมกนั ไม่ให้มีกำรกดขี ่ตลอดจน 
กำรล่วงละเมิดทำงเพศ ไม่จ�ำกัดสิทธิเสรีภำพทำงควำมคิด  
แต่ต้องไม่กระทบหรือน�ำควำมเสียหำยมำสู่องค์กร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีควำมมุ่งม่ันที่จะยกระดับมำตรฐำน
แรงงำนรวมทัง้คุณภำพชวีติของพนกังำนให้มีสภำวะแวดล้อม
ในกำรท�ำงำนทีดี่ขึน้ มีควำมปลอดภัย ไม่เป็นอันตรำยต่อสขุภำพ  
ส่งเสริมให้มีกระบวนกำรคิดตำมพันธกิจของกลุ่มบริษัท
อมรินทร์ โดยในปี 2562 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้

1)	กิจกรรมโยคะ	 บอดี้คอมแบท เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใน 
ตอนเย็นครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไป เพ่ือให้ 
พนักงำนได้ออกก�ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี

2)	การบรรยายธรรม จดัขึน้เดือนละครัง้ โดยนมินต์พระสงฆ์ 
มำบรรยำยธรรมให้กับพนักงำน ครอบครัวพนักงำน และ 
ผู้ที่สนใจฟังในหัวข้อต่ำงๆ ที่ทันกับสถำนกำรณ์ที่ก�ำลัง 
เกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้พนักงำนสำมำรถน�ำหลักธรรม 
มำปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

3)	การจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ทำงบริษัทส่งเสริม
เรื่องนี้เป็นอย่ำงยิ่ง จัดขึ้นทุกปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
ให้พนักงำน บุคคลในครอบครัวของพนักงำน และลูกค้ำ  
ได้มีโอกำสเข้ำฝึกกำรเจริญสติ เพ่ือเข้ำถึงธรรมชำต ิ
ควำมเป็นจริงของใจ มีสติรู้เท่ำทันควำมคิด เท่ำทันจิต  
อันเป็นบ่อเกิดของกิเลส รู้จักปล่อย รู้จักวำงเพ่ือรักษำ 
ควำมว่ำง ควำมเป็นปกตขิองใจ อันจะท�ำให้กำรด�ำเนนิชวีติ 
เป็นไปอย่ำงมีควำมสุข 



4)	การพฒันาทกัษะในด้านการท�างาน บรษิทัให้ควำมส�ำคัญ 
เรื่องกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนทุกคนในองค์กร  
ต้องได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพตำมแผน 
กำรพัฒนำประจ�ำปี ฉะนั้นจะมีกำรด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรม 
และสัมมนำทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills  
นอกจำกนี้ทุกหน่วยงำนจะจัดท�ำแผนกลยุทธ์เพ่ือน�ำเสนอ
ต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวำงแผนกำร
ท�ำงำนของปีถดัไปได้อย่ำงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำง
เดียวกนัทัง้องค์กร เช่น โครงกำร The Slight Edge (ท�ำ 1  
ได้ 9) เป็นโครงกำรที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้พนักงำน 
ได้ฝึกฝนตนเอง เพ่ือคิดหำวธิปีรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำน 
เพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ แตกต่ำงจำกกำร 
ท�ำงำนเดิมๆ เป็นต้น โดยสำมำรถดูรำยละเอียดได้ในหวัข้อ 
เรื่อง “บุคลำกร”

ก็จะได้น�ำเสนอโปรโมชั่นให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ถูกต้อง 
และตรงไปยังผู ้บริโภคที่ก�ำลังอยู ่ในช่วงตัดสินใจเลือกใช้
บริกำรพอดี

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุม่บรษิทัอมรนิทร์มีกระบวนกำรจดักำรสิง่แวดล้อมโดยสร้ำง
ระบบกำรจดักำรด้ำนกำรรกัษำสภำพแวดล้อมในส่วนของสำยงำน 
โรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไว้เป็นอย่ำงดียิง่ และจำกกระบวนกำรผลิต 
อุตสำหกรรมสิง่พิมพ์ของบรษิทั มีปรมิำณของวตัถดิุบทีเ่หลือ 
จำกกระบวนกำรผลติและน�ำ้เสยี จ�ำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้

1) น�ำ้เสียจำกกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมกำรพิมพ์ 
น�ำ้เสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตมีปริมำณไม่มำกนัก 
ประมำณ 10 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะถูกผ่ำนกำรบ�ำบัด
ในบ่อบ�ำบดัน�ำ้เสยีซ่ึงบรษิทัออกแบบจัดท�ำขึน้ ให้น�ำ้ทิง้ลงสู่ 
บ่อพักสำธำรณะมีควำมใสสะอำดปรำศจำกสิ่งเจือปน

2) เศษวตัถดิุบทีเ่หลอืจำกกำรผลิต เช่น เศษกระดำษ เศษฟิล์ม 
และแม่พิมพ์อะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว บริษัทได้น�ำเศษวัตถุดิบ
ที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตเหล่ำนี้ไปขำยเพ่ือผู้ซ้ือน�ำไป
ส่งให้โรงงำนผลิตใช้ใหม่

ส�ำหรับมลภำวะอ่ืนๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  
มลภำวะอันเกิดจำกเสียงเครื่องจักร บริษัทได้ด�ำเนินกำร
สร้ำงห้องปรับอำกำศขนำดใหญ่ส�ำหรับติดตั้งแท่นพิมพ์ ซ่ึง 
สำมำรถเก็บเสียงอันเกิดจำกกระบวนกำรพิมพ์ได้เป็นอย่ำงดี 
รวมถึงกำรคัดสรรเคมีภัณฑ์ส�ำหรับกำรผลิตที่ปลอดภัยต่อ
พนักงำน ผู้ใช้งำน และผู้อ่ำน

กำรควบคุมโดยหน่วยงำนของรัฐ อยู่ภำยใต้กำรดูแลและ
ควบคมุของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม 
และหน่วยงำนอนำมัยเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร

ในส่วนของกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่พนักงำน บริษัท
ได้เริม่ด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งเป็นเวลำนำน โดยกระบวนกำรอบรม 
ให้ควำมรู ้จะเริ่มตั้งแต่กำรให้ควำมรู ้แก่พนักงำนเข้ำใหม่  
โดยจะมีเนื้อหำต่ำงๆ รวมถึงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมี และมีกำรทบทวน 
กำรให้ควำมรู้ข้ำงต้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ 
และควำมปลอดภัยทั้งของพนักงำนและสังคม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มุ่งม่ันที่จะสร้ำงควำมม่ันใจและควำม 
พึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้ำ โดยให้ลูกค้ำได้รบับรกิำรและผลงำน 
ที่ ดีมีคุณภำพ ในระดับรำคำที่ เหมำะสม รวมทั้งรักษำ 
สมัพันธภำพท่ีดีและยัง่ยนืต่อลูกค้ำ ส�ำหรบัในด้ำนเทคโนโลยี  
บริษัทได้มีกำรลงทุนระบบ Publisher Data Management 
Platform หรือ DMP เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์เนื้อหำควบคู ่
ไปกับกำรเก็บข้อมูลของผู้บริโภค และน�ำเอำข้อมูลมำใช้ 
ในกำรแนะน�ำเนื้อหำหรือบริกำรที่เหมำะสมซ่ึงจะเป็นกำร 
ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่สนใจจริงๆ รวมไปถึงแบรนด์ 



การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม
อย่ำงมีควำมสุข โดยมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงโอกำสด้ำนกำรศึกษำ
และอำชพีแก่กลุ่มเยำวชนและผูด้้อยโอกำสให้มีควำมรู ้พ่ึงพำ
ตนเอง มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเอง (สำมำรถ
ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท  
ภำยใต้หัวข้อควำมรับผิดชอบต่อสังคม) นวัตกรรมและกำร 
เผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรด�ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสยี กลุ่มบรษิทัอมรนิทร์ 
ให้ควำมส�ำคัญกบักำรพัฒนำนวตักรรมของธรุกจิอยูต่ลอดเวลำ 
โดยเฉพำะนวัตกรรมของกระบวนกำรในกำรส่งเสริมและ 
สนบัสนนุให้ทกุสำยงำนคิดค้นนวตักรรมจำกกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ให้มีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร

การด�าเนินงานกิจกรรมของบริษัทเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2562

กระบวนการการจัดท�ารายงาน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้จัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำง
สังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรำยงำนประจ�ำปีทุกฉบับ โดยมี
เนื้อหำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่แนวคิด
และผลงำนกิจกรรมด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
แก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุสถำบนั พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซต์  
www.amarin.co.th

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมยั่งยืนในกระบวนกำรด�ำเนิน
กิจกำรของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้นแล้วนั้น 
ทำงกลุ่มบริษัทยังได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมควำมยั่งยืนท้ังทำง
สงัคมและสิง่แวดล้อมผ่ำนกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
หรือ CSR ได้แก่

1. กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกำส สร้ำงเสริม 
สุขภำพและประโยชน์อ่ืนๆ แก่สังคม อันเป็นกำรแบ่งปัน 
ทรัพยำกร ก�ำลัง และเวลำ รวมถึงแรงใจกลับสู่สังคมใน 
กิจกรรมต่ำงๆ อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงกำร 
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องดูแลผู ้เดือดร้อนหรือผู ้ที ่
ต้องกำรควำมช่วยเหลอื ฝึกฝนจิตใจให้ทมีงำนของกลุ่มบรษิทั 
ได้เป็นสมำชกิทีดี่ของสงัคมและเผยแพร่กำรท�ำควำมดีเหล่ำนี้ 
ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่ำงๆ เช่น

• โครงการ “แพรวแชริต้ี 2019” ภำยใต้แนวคิด “แพรว 
Love the Earth” ด�ำเนินกำรโดยบริษัท เพ่ือช่วยเหลือ
องค์กรสิ่งแวดล้อม 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่ำ
แห่งประเทศไทย มูลนิธิอันดำมัน และสถำบันองค์ควำมรู ้
ท้องถิ่น โฮงเฮียนแม่น�ำ้ของ โดยกำรเชิญชวนศิลปิน 
ผูมี้ชือ่เสยีง ได้แก่ โป๊ป - ธนวรรธน์, เบลล่ำ - รำณ,ี มำรโิอ้, 
สิงโต - ปรำชญำ และมีน - พีรวิชญ์ ออกแบบลำยถุงผ้ำ 
จ�ำหน่ำยใบละ 290 บำท รวมถึงกำรจัดประมูลในงำน 



• โครงการเป็นตัวแทนในการรับเงินบริจาคและสิ่งของ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

ด�ำเนนิกำรโดยบรษิทั อมรนิทร์ เทเลวชิัน่ จ�ำกดั (บรษิทัย่อย) 
เป็นสื่อกลำงร่วมส่งก�ำลังใจและควำมช่วยเหลือต่ำงๆ 
ทั้งเงินบริจำคและสิ่งของที่จ�ำเป็น เพ่ือน�ำไปช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภัยในพ้ืนทีจั่งหวดัอุบลรำชธำน ีรวมถงึมอบให้แก่ 
โรงเรียนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลที่ถูก 
น�ำ้ท่วม เพื่อน�ำไปใช้ฟื้นฟู ซ่อมแซมควำมเสียหำย ทั้งนี ้
โครงกำรดังกล่ำวได้มีผูบ้รจิำคเงินทัง้สิน้ 9,084,346.53 บำท 
ซึ่งได้ท�ำกำรส่งมอบเงินและสิ่งของทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

• โครงการ “ผลบญุ” เป็นกำรมอบควำมอำลัยให้แก่ผูว้ำยชนม์ 
อันเป็นที่รักผ่ำนพวงหรีดที่ออกแบบโดยศิลปิน โครงกำร 
ผลบุญ หรือโครงกำรพวงหรีดหนังสือ เป็นโครงกำรดีๆ 
ที่จัดขึ้นโดยบริษัท อมรินทร์ บุ ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด  
(บริษัทย่อย) ผู้น�ำด้ำนธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสิ่งพิมพ์ชั้นน�ำ 
ของประเทศ ซ่ึงโครงกำรนี้จัดขึ้นภำยใต้แนวคิดที่ว่ำ  

ซ้ือพวงหรีดเท่ำไร ก็เหมือนได้บริจำคหนังสือเท่ำกับ 
ยอดซ้ือร้อยเปอร์เซ็นต์เตม็ให้แก่องค์กรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น  
องค์กรพันธมิตร กรมรำชทัณฑ์ มูลนิธิกระจกเงำ มูลนิธ ิ
ส่งเสริมพัฒนำเด็กและเยำวชน (CYF) มูลนิธิหนังสือ 
เพ่ือเด็ก บ้ำนเด็กอ่อนพญำไท โรงเรยีนสงักดักองบญัชำกำร 
ต�ำรวจตระเวนชำยแดน และยุวพุทธิกสมำคมแห่ง
ประเทศไทย หรือจะเป็นองค์กรอ่ืนๆ ที่ผู ้ซ้ือพวงหรีด 
ผลบุญมีควำมประสงค์ที่อยำกจะบริจำคหนังสือให้แก่ 
องค์กรนั้นๆ ก็ได้

2. กิจกรรมเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ส่งเสริมกำรศึกษำด้วยกิจกรรมต่ำงๆ 
จำกกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรอ่ำน ซึ่งเป็นรำกฐำน
ส�ำคัญแห่งกำรเรยีนรู ้บรษิทั อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ 
จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ในฐำนะผู ้น�ำด้ำนสื่อ 
ครบวงจรของประเทศ จึงได้ร่วมมือกบับรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ  
จ�ำกัด (มหำชน) พร้อมเครือข่ำยพันธมิตร โดยได้รับกำร
สนับสนุนจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จัดตั้ง โครงการ  

“ส่งความรู้ สร้างความสุข” ซ่ึงด�ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 
โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดกำรอ่ำนวันละ 15 นำที ซึ่งได้พิสูจน์
มำแล้วว่ำจะกระตุ้นให้สมองพัฒนำ ท�ำให้เด็กได้รับรู้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนทั่วประเทศ
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรอ่ำนหนังสือให้มำกขึ้น และ 
ในปี 2562 บรษิทั อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จ�ำกัด (มหำชน) 
ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่ำว โดยมอบหนังสือให้แก่สถำนศึกษำ
จ�ำนวน 30 แห่ง 



3. กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ถูกสร้ำงสรรค์ขึ้นในกลุ่มนี้ หมำยถึงกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่ส่งเสริมคุณค่ำให้แก่สิ่งแวดล้อม อันได้แก่ กำรอนุรักษ์
พลังงำน กำรส่งเสริมฟื้นฟูธรรมชำติ กำรลดกำรใช้ทรัพยำกร 
รวมถึงกำรรณรงค์เพ่ือกำรสร้ำงจิตส�ำนึกต่อกำรรักษำ 
สิ่งแวดล้อมต่ำงๆ โดยผ่ำนกิจกรรมในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นไปตำม 
พันธกิจของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ในกำรสร้ำงควำมยั่งยืน  
และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรได้มีจิตส�ำนึกถึงกำรอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมเสมือนหนึ่งเป็นหน้ำที่ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษำ  
เพ่ือควำมยั่งยืนแก่ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งต่อไปถึง 
คนในรุ่นต่อๆ ไป

• โครงการ “คนหล่อขอท�าดี ปี 12” คอนเซ็ปต์ “คนหล่อ 
รักษ์โลก” รวมทีมดำรำศิลปินผู้มีชื่อเสียงจ�ำนวน 19 คน 
มำท�ำภำรกิจเพ่ือโลกสีเขียว พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษให้
แฟนคลับได้ร่วมท�ำบุญกับศิลปิน โดยรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยเสือ้ รวมกบัยอดประมูลกระเป๋ำผ้ำรกัษ์โลกทีเ่ปิด

ประมูลให้แฟนคลับร่วมท�ำบุญก่อนวันงำน รวมเป็นเงิน 
ทัง้สิน้ 390,000 บำท น�ำไปสมทบทนุกำรปฏบิตัภิำรกจิ เช่น 
บอย - ปกรณ์ท�ำภำรกิจที่วัดจำกแดง อ�ำเภอพระประแดง 
จังหวดัสมุทรปรำกำร โดยครัง้นีไ้ด้รวมพลังชวนแฟนคลบั 
จิตอำสำ นกัเรยีน และชำวบ้ำนในชมุชน มำร่วมกนัเกบ็ขยะ 
ในแม่น�ำ้ พร้อมเรียนรู ้วิธีรีไซเคิลขยะพลำสติกจำก 
พระอำจำรย์มหำประนอม นอกจำกนีย้งัมีฌอห์ณกบัภำรกจิ 
กำรจัดกำรขยะแบบสร้ำงสรรค์ที่เกำะสมุย และต่อ, 
สกำย, แบงค์ ท�ำภำรกิจรวมพลังสร้ำงบ้ำนหลังน้อยเพ่ือ 
นกเงือก เป็นต้น

• โครงการน�าวสัดตุ่างๆ มาใช้ซ�า ้จำกกำรปลกูฝังจิตส�ำนกึ
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม กำรด�ำเนินกำรภำยในของบริษัทจึงมี
กำรน�ำวสัดุใช้แล้วกลับมำใช้ซ�ำ้ในรปูแบบต่ำงๆ เพ่ือสร้ำง 
ประโยชน์สูงสุด และเพ่ือลดกำรสิ้นเปลือง เช่น น�ำวัสดุ
เหลือใช้ที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอนงำนบ้ำนและสวนแฟร์
มำพัฒนำต่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรับบริจำคสิ่งของใน
โครงกำรแพรวแชริตี้ 2019


