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รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำ�เนินธุรกิจ
ปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม (after-process) โดยได้ด�ำ เนินโครงการอันเป็นประโยชน์
ต่างๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกและทัศนคติ
ให้กับพนักงาน พร้อมกับการพัฒนาดูแลบุคลากร สร้างมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อันเป็นรากฐาน
การพัฒนาประเทศให้ยงั่ ยืน เพือ่ เป็นกำ�ลังผลักดันให้ผลการดำ�เนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร ปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่ มี คุ ณ ค่ า ได้ นำ � ไปใช้ แ ละปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต การทำ � งาน ทั้ ง ต่ อ
เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้กำ�หนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ส่วนหนึง่ ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดยเป็นสัดส่วน
ควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การ
ดำ�เนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำ�นึงผลประโยชน์ และผลกระทบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมถึงหลักการและแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ตลอดจนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีแนวทางในการปฏิบัติและ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุ่มบริษัทอมรินทร์มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า คูแ่ ข่ง คูค่ า้ หรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยยึดหลักที่สำ�คัญอันได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำ�แนะนำ�
ที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบ
เกีย่ วกับสินค้าและการบริการ การส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพตรงตาม
ข้อตกลงกับลูกค้าในราคาทีเ่ ป็นธรรมตามราคาตลาดและตามปกติ
ธุรกิจทางค้า (Fair and at arm’s length) และหลีกเลี่ยง
การดำ�เนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุม่ บริษทั อมรินทร์มนี โยบายและแนวทางการปฏิบตั ใิ นการป้องกัน
และแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามมิให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ไม่ด�ำ เนินการใดๆ อันเป็นลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ องค์กร ไม่น�ำ ทรัพย์สนิ ขององค์กรไปหาผลประโยชน์
ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งผู้บริหารกลุ่มบริษัทอมรินทร์
ได้เน้นยํ้าสร้างจิตสำ�นึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่
การอบรมให้ความรูก้ บั พนักงานทีเ่ ข้าใหม่ทกุ คนในเรือ่ งการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) การคุม้ ครองผูใ้ ห้เบาะแส รวมถึงให้ความรูเ้ รือ่ งนโยบาย
การจัดซือ้ จัดจ้าง การจัดหาผูร้ บั เหมาทีม่ ศี กั ยภาพด้วยกระบวนการ
โปร่งใส มีการกำ�กับดูแลให้มกี ระบวนการติดตามและตรวจสอบให้
พนักงานมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน มีการประเมินความเสีย่ งของธุรกิจทีอ่ าจมีสว่ นเกีย่ วข้องกับ
การทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วม
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เพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริษัทอมรินทร์ตระหนักดีว่า การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็น
รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพ
ในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตัง้ มัน่ อยูบ่ นหลักของเสรีภาพ
เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
กับกลุ่มบริษัทอมรินทร์จะไม่จำ�กัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ
ให้ความเท่าเทียมกัน ไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิด
ทางเพศ ไม่จ�ำ กัดสิทธิเสรีภาพทางความคิด แต่ตอ้ งไม่กระทบหรือ
นำ�ความเสียหายมาสู่องค์กร

1) กิจกรรมโยคะ แอโรบิก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็น
ครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไป เพื่อให้พนักงานได้
ออกกำ�ลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
2) การบรรยายธรรม จัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์
มาบรรยายธรรมให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และ
ผู้ที่สนใจฟังในหัวข้อต่างๆ ทีท่ นั กับสถานการณ์ทกี่ �ำ ลังเกิดขึน้
ในปัจจุบัน และให้พนักงานสามารถนำ�หลักธรรมมาปฏิบัติใช้
ในชีวิตประจำ�วัน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงาน
รวมทัง้ คุณภาพชีวติ ของพนักงานให้มสี ภาวะแวดล้อมในการทำ�งาน
ที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มี
กระบวนการคิดตามพันธกิจของกลุม่ บริษทั อมรินทร์ โดยในปี 2561
บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
3) การจัดฝึกอบรมวิปสั สนากรรมฐาน ทางบริษทั ส่งเสริมเรือ่ งนี้
เป็นอย่างยิ่ง จัดขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อให้พนักงาน
บุคคลในครอบครัวของพนักงาน และลูกค้า ได้มโี อกาสเข้าฝึก
การเจริญสติ เพื่อเข้าถึงธรรมชาติความเป็นจริงของใจ มีสติ
รู้เท่าทันความคิด เท่าทันจิต อันเป็นบ่อเกิดของกิเลส รู้จัก
ปล่อย รู้จักวางเพื่อรักษาความว่าง ความเป็นปกติของใจ
อันจะทำ�ให้การดำ�เนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข
4) การพัฒนาทักษะในด้านการทำ�งาน บริษัทให้ความสำ�คัญ
เรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนในองค์กร ต้อง
ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนา
ประจำ�ปี ฉะนั้นจะมีการดำ�เนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเน้น
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ทัง้ Soft Skills และ Hard Skills นอกจากนีท้ กุ หน่วยงานจะจัดทำ�
แผนกลยุทธ์เพื่อนำ�เสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ วางแผนการทำ�งานของปีถดั ไปได้อย่างสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เช่น โครงการ Slight Edge
(ทำ� 1 ได้ 9) เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานได้ฝกึ ฝน
ตนเอง เพือ่ คิดหาวิธปี รับปรุงกระบวนการทำ�งานเพียงเล็กน้อย
แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ แตกต่างจากการทำ�งานเดิมๆ

มีคุณภาพ และสามารถรองรับการพิมพ์งานได้หลากหลายกว่า
สายการผลิตเดิม สำ�หรับในด้านเทคโนโลยี บริษัทได้มีการลงทุน
ระบบ Publisher Data Management Platform หรือ DMP
เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์เนือ้ หาควบคูไ่ ปกับการเก็บข้อมูลของผูบ้ ริโภค
และนำ�เอาข้อมูลมาใช้ในการแนะนำ�เนื้อหาหรือบริการที่เหมาะสม
ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่สนใจจริงๆ รวมไปถึง
แบรนด์ก็จะได้นำ�เสนอโปรโมชั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและ
ตรงไปยังผูบ้ ริโภคทีก่ �ำ ลังอยูใ่ นช่วงตัดสินใจเลือกใช้บริการพอดี

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจ
สูงสุดให้กบั ลูกค้า โดยให้ลกู ค้าได้รบั บริการและผลงานทีด่ ี มีคณุ ภาพ
ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ ี และยัง่ ยืนต่อ
ลูกค้า ในปี 2561 บริษัทมีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ เข้ามาทดแทน
เครื่องพิมพ์เดิม ทำ�ให้บริษัทมีความสามารถในการพิมพ์งานที่

กลุม่ บริษทั อมรินทร์มกี ระบวนการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยสร้างระบบ
การจัดการด้านการรักษาสภาพแวดล้อมในส่วนของสายงานธุรกิจ
โรงพิมพ์ไว้เป็นอย่างดียิ่ง และจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
สิง่ พิมพ์ของบริษทั มีปริมาณของวัตถุดบิ ทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิต
และน้ำ�เสีย จำ�แนกประเภทได้ดังต่อไปนี้
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1) น้ำ�เสียจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์ น้ำ�เสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตมีปริมาณไม่มากนัก ประมาณ
10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึง่ จะถูกผ่านการบำ�บัดในบ่อบำ�บัดน้�ำ เสีย
ซึ่งบริษัทออกแบบจัดทำ�ขึ้น ให้น้ำ�ทิ้งลงสู่บ่อพักสาธารณะ
มีความใสสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
2) เศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษกระดาษ เศษฟิล์ม
และแม่พิมพ์อะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว บริษัทได้นำ�เศษวัตถุดิบ
ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเหล่านี้ไปขายเพื่อผู้ซื้อนำ�ไปส่ง
ให้โรงงานผลิตใช้ใหม่
สำ�หรับมลภาวะอื่นๆ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
มลภาวะอันเกิดจากเสียงเครื่องจักร บริษัทได้ดำ�เนินการสร้าง
ห้องปรับอากาศขนาดใหญ่สำ�หรับติดตั้งแท่นพิมพ์ ซึ่งสามารถ
เก็บเสียงอันเกิดจากกระบวนการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการ
คัดสรรเคมีภัณฑ์สำ�หรับการผลิตที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้ใช้งาน
และผู้อ่าน
การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
อนามัยเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
กลุ่มบริษัทอมรินทร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่าง
มีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพ
แก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความ
เข้มแข็ง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หัวข้อกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ บริษทั ภายใต้หวั ข้อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำ�เนินงาน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มบริษัทอมรินทร์ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนานวัตกรรมของ
ธุรกิจอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะนวัตกรรมของกระบวนการในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรมจากการ
ดำ�เนินธุรกิจให้มสี ว่ นร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
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รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การดำ�เนินงานกิจกรรมของบริษทั เพือ่ สังคม
และสิ่งแวดล้อมปี 2561
กระบวนการการจัดทำ�รายงาน
กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบทางสังคมไว้
เป็นส่วนหนึง่ ในรายงานประจำ�ปีทกุ ฉบับ โดยมีเนือ้ หาทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพือ่ เผยแพร่แนวคิดและผลงานกิจกรรมด้านสังคม
และสิง่ แวดล้อมของบริษทั แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบัน พร้อมทัง้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.amarin.co.th

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกเหนือจากการสร้างความยัง่ ยืนในกระบวนการดำ�เนินกิจการของ
กลุ่มบริษัทอมรินทร์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ทางกลุ่มบริษัท
ยังได้ดำ�เนินการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ได้แก่

1. กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

กลุม่ บริษทั อมรินทร์ได้ชว่ ยเหลือทัง้ ผูด้ อ้ ยโอกาส สร้างเสริมสุขภาพ
และประโยชน์อื่นๆ แก่สังคม อันเป็นการแบ่งปันทรัพยากร กำ�ลัง
และเวลา รวมถึงแรงใจกลับสูส่ งั คมในกิจกรรมต่างๆ อีกทัง้ ยังเป็น
การสร้างความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีจ่ ะต้องดูแล
ผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ฝึกฝนจิตใจให้ทีมงาน
ของกลุม่ บริษทั ได้เป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมและเผยแพร่การทำ�ความดี
เหล่านี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
•• การนำ�รายได้สว่ นหนึง่ จากการจำ�หน่ายนิตยสารแพรวฉบับพิเศษ
“ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์” จำ�นวน 1,930,000 บาท
มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร
นวมินทรบพิตร 84 พรรษา โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลต่อไป
•• โครงการคนหล่อขอทำ�ดี ได้จดั ต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 11 โดยตลอด
สิบปีที่ผ่านมาได้ทำ�ภารกิจช่วยเหลือองค์กร มูลนิธิ รวมถึง

ผูด้ อ้ ยโอกาสมาแล้วกว่าร้อยภารกิจ ตัง้ แต่ภารกิจด้านการศึกษา
ศาสนา พัฒนาชุมชน ปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และ
มอบเงินบริจาครวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 4,600,000 บาท โดยในปีนี้
ได้มีกิจกรรมจำ�หน่ายเสื้อยืด “คนหล่อรักบ้านเกิด” Limited
Edition จากเหล่าดาราอย่างใกล้ชดิ โดยนำ�รายได้จากการขาย
ทัง้ สิน้ 188,020 บาท สมทบทุนในการปฏิบตั ภิ ารกิจของสมาชิก
พรรคคนหล่อรักบ้านเกิดอีกด้วย

2. กิจกรรมเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ส่งเสริมการศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ จาก
การตระหนักถึงความสำ�คัญของการอ่าน ซึง่ เป็นรากฐานสำ�คัญแห่ง
การเรียนรู้ บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน)
ในฐานะผูน้ �ำ ด้านสือ่ ครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศ จึงได้รว่ มมือกับ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร
โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งโครงการ “ส่ง
ความรู้ สร้างความสุข” โดยมีเป้าหมายให้เกิดการอ่านวันละ 15 นาที
ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วว่าจะกระตุ้นให้สมองพัฒนา ทำ�ให้เด็กได้รับรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

ตระหนักถึงความสำ�คัญของการอ่านหนังสือให้มากขึ้น โครงการ
“ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้เริ่มต้นดำ�เนินการจากโรงเรียน
เป้าหมาย จำ�นวน 50 โรงเรียน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน
2561 เริ่มจากการลงพื้นที่มอบหนังสือ 500 ปก 1,000 เล่ม พร้อม
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ชั้นวาง และจัดตั้งชมรม “รักการอ่าน” โดยจะมีคุณครูแจกบันทึก
รักการอ่านหรือให้นกั เรียนเข้ามาให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซต์ TheHappyRead.com จัดกิจกรรมสัญจรทุกภูมภิ าค

3. กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในกลุ่มนี้ หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมคุณค่าให้แก่สิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน
การส่งเสริมฟื้นฟูธรรมชาติ การลดการใช้ทรัพยากร รวมถึง
การรณรงค์เพื่อการสร้างจิตสำ�นึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
โดยผ่านกิจกรรมในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท
อมรินทร์ในการสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร
ได้มจี ติ สำ�นึกถึงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเสมือนหนึง่ เป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ ง
ช่วยกันดูแลรักษา เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่จะส่งต่อไปถึงคนในรุ่นต่อๆ ไป
นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ร่วมสนับสนุน
งานด้านอนุรักษ์ จัดทำ�กระเป๋าผ้า Limited Edition นำ�รายได้มอบ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรและมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

