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LINTEC Corporation



LINTEC WAY　ค่านิยมหลักท่ีสนับสนุนหลักการท�างานของบรษัิท

ข้อพึงปฏิบัติ 5 ข้อเพ่ือสรา้ง
ความจรงิใจอย่างแท้จรงิ
1   มีความซื่อสัตย์
2   ให้ใจ
3   สรา้งความสุข
4   เป็นผู้ให้
5   ให้ความส�าคัญกับครอบครวัและเพ่ือนพ้อง

ข้อพึงปฏิบัติ 5 ข้อเพ่ือให้
เกิดความคิดสรา้งสรรค์
1   อดทนจนกวา่จะประสบความส�าเรจ็
2   จงภูมิใจในความมีเอกลักษณ์
3   ยอมรบักับการเปล่ียนแปลงได้อย่างลงตัว
4   เ�ดมุมมองโลกทัศน์ทางความคิด
5   เชื่อมโยงกับทกุความเป็นไป ได้

หลักการท�างานของบรษัิท

รากฐานของ CSR ของ LINTEC Group อยู่ท่ีหลักการท�างานของบรษัิท 
คือ “ความจรงิใจและความคิดสรา้งสรรค์” น่ีคือ “รูปแบบท่ีอยากให้เป็น” 
ของพวกเรา

“ความจรงิใจ” คือ การคิดวา่จะท�าอย่างไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ และมีความ
รูสึ้กดีในการท�างานทกุชนิดด้วยความจรงิใจ

“ความคิดสรา้งสรรค์” คือ ความไม่หยุดน่ิงหรอืพอใจกับสภาพท่ีเป็นอยู่ แต่
ต้องแก้ไขและปรบัปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงข้ึน

นอกจากน้ี ต้องมีความจรงิใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นความท้าทาย
ใหม่แห่งนวตักรรมอนัเป็นท่ีมาของ “การผลิตสินค้า” ของบรษัิท

ทกุอย่างเริม่ต้นท่ี “ความจรงิใจ” อนัจะน�าไปสู่ “ความคิดสรา้งสรรค์” 

ซึ่งเป็นทัศนคติของ LINTEC ของพวกเราท่ีไม่เปล่ียนแปลงและมี
แรงผลักดัน เพ่ือสนับสนุนการเติมโตอย่างย่ังยืน

ความจริงใจและความคดิสร้างสรรค์
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ความ
ต้องการ
ของ
ตลาด

�ญหา
ของ
สังคม

LINTEC WAY

แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของ LINTEC Group

เทคโนโลยีพ้ืนฐานสีอย่าง

เทคโนโลยีผลิตกระดาษพิเศษ/กระดาษรองหลังเทคโนโลยีผลิตกระดาษพิเศษ/กระดาษรองหลัง

พัฒนาให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีด้านระบบเทคโนโลยีด้านระบบ

เทคโนโลยีการประยุกต์ใชก้าวเทคโนโลยีการประยุกต์ใชก้าว เทคโนโลยีปรบัสภาพผิวเทคโนโลยีปรบัสภาพผิว

เทคโนโลยีพ้ืนฐานสีเทคโนโลยีพ้ืนฐานส่ีเทคโนโลยีพ้ืนฐานสีอย่าง

สาขาธุรกิจ

03

หลักการทํางานของบรษัิท

ความจริงใจและ
ความคดิสร้างสรรค์

ชมุชนท้องถ่ิน

ทัศนคติของ CSRแผนธรุกิจระยะกลาง
(LIP-2019) ตอบความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ผ่านการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือมีส่วน
ในการพัฒนาให้เกิดสังคมท่ีเติบโต

อย่างย่ังยืน

ยกระดับนวตักรรม ท้าทายต่อ
ความเติบโตใหม่

ลกูค้า

พนักงาน ส่ิงแวดล้อมโลก

ผู้ถือหุ้น /
นักลงทนุ

คู่ค้า

มูล
คา่
ทา
งเ
ศร
ษฐ
กจิ มูลคา่ทางสังคม

ธุรกิจวสัดุการพิมพ์/วัสดทุี่ใช้ในอุตสาหกรรมธุร
กิจ
กร
ะด
าษ
/วัส
ดุที่
ใช้ใ

นกา
รแปร

รูป

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์/ออฟ
ติกส์

LINTEC Group คือ
รายละเอยีดของ LINTEC Group

LINTEC Group มุ่งม่ันท่ีจะท�าให้หลักการท�างานของบรษัิทคือ “ความจรงิใจและความคิดสรา้งสรรค์” เป็นจรงิ โดยสรา้ง
บนพ้ืนฐานของ “LINTEC WAY” กับ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ LINTEC Group” พรอ้มกับพัฒนา
เทคโนโลยีพ้ืนฐานส่ีอย่าง เพ่ือสรา้งมูลค่าใหม่ให้เกิดข้ึน
เรามุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาให้สังคมเติบโตอย่างย่ังยืน ผ่านการด�าเนินแผนธุรกิจระยะกลาง “LIP (LINTEC INNOVATION
PLAN) - 2019” กับ “แผนงานเฉพาะ (แผนงานหลัก)” ท่ีจะสรา้งมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจ



(หมายเหต)ุ จาํนวนคนตามข้างต้นรวมบรษัิทลกูท่ีไม่ได้อยู่ในงบการเงนิรวม

■ บรษัิทลกูผู้ผลิต
■ บรษัิทลกูผู้จาํหน่าย, สํานักงาน
■ สํานักงานประจาํภูมิภาค
■ โรงงานของบรษัิทลกู สํานักงานสาขา ฐานการวจิยัและพัฒนา ฯลฯ

ญ่ีปุ่น
อเมรกิา

แคนาดา

เม็กซิโก

เกาหลีใต้
จนี

ไต้หวนั

เวยีดนาม
�ลิป�นส์

มาเลเซยีสิงคโปร์

อนิโดนีเซยี

ไทย

อนิเดีย
อสิราเอล

ฮังการีเยอรมัน
ฮอลแลนด์องักฤษ

ญ่ีปุ่ น

 บรษัิท  คน1,43523
เอเชยี

ยุโรป

ยอดขายแยกตามภูมิภาค
(ล้านเยน)

2016 2017

■ญ่ีปุ่น　■เอเชยี　■อื่น ๆ
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65,142

12,629

130,408

70,880

47,74247,742

2018

250,942

131,076

71,124

47,74248,740

(£งบประมาณ)

 บรษัิท  คน3,6378
อเมรกิาเหนือ

 บรษัิท  คน7537 บรษัิท  คน423
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เค�อืข่ายระดับสากลท่ีค��าจุนการก้าวกระโดด
รายละเอยีดของ LINTEC Group

พนักงาน LINTEC Group ทกุคนต้องตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือพัฒนาให้เกิดสังคมท่ีดีข้ึนกวา่เดิม ด้วยการด�าเนินกิจกรรม CSR ต่าง ๆ

ชื่อบ�ษัิท บรษัิท ลินเทค จ�ำกัด
(ภำษำองักฤษ: LINTEC Corporation)

สถานท่ีตั�ง
ส�านักงานใหญ่

23-23 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001

เวบ็ไซต์ http://www.lintec-global.com/

วนัท่ีจดัตั�ง ตุลำคม 1934

ทนุจดทะเบียน 23,200 ล้ำนเยน

ตลาดหลักท�พัย์ท่ี
เข้าจดทะเบียน

ตลำดหลักทรพัย์โตเกียว ส่วนกระดำนท่ี 1
(รหัสหลักทรพัย์: 7966)

�งบประมาณของ
บ�ษัิท

ต้ังแต่วนัท่ี 1 เมษำยนของทกุปี จนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม
ในปีถัดไป

ประธานบ�ษัิท ฮิโรยูกิ นิชโิอะ 
ประธำนกรรมกำรบรษัิทและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบรหิำร

จ�านวนพนักงาน ตำมงบกำรเงนิรวม: 4,888 คน
ตำมงบกำรเงนิเด่ียว: 2,573 คน

ส�านักงาน ส�ำนักงำนขำย: โตเกียว, ซปัโปโร, เซ็นได, โฮกรุกิ ุ(จงัหวดั
โทยำมะ), ชซิโูอกะ, นำโงย่ำ, โอซำก้ำ, ฮิโรชมิะ, ชโิกก ุ(จงัหวดั
เอฮิเมะ), ฟูกโูอกะ, คมุำโมโตะ
ฐำนกำรผลิต: อำซมูะ (จงัหวดักมุมะ), คมุำงำยะ, อนิะ (จงัหวดั
ไซตำมะ), ชบิะ (จงัหวดัชบิะ), ทัตสึโนะ, ชงิก ู(จงัหวดัเฮียวโกะ), 
มิชมิะ, โดอ,ิ นีฮำมะ (จงัหวดัเอฮิเมะ), โคมัตสึชมิะ (จงัหวดั
โทกชุมิะ)
ฐำนกำรวจิยัพัฒนำ: ศนูย์วจิยั (จงัหวดัไซตำมะ)

รายละเอยีดธุรกิจ พัฒนำ ผลิต และจ�ำหน่ำยวสัดกุำวและวสัดเุคลือบกำว (เช่น 
กระดำษเคลือบกำวส�ำหรบัท�ำเป็นสติ�กเกอรแ์ละฉลำก �ล์ม
เคลือบกำว มำรก์ก้ิง�ล์ม �ล์มติดกระจก เทปกำวส�ำหรบั
ผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร ์�ล์มกรองแสง), กระดำษแบบ
พิเศษ (เช่น กระดำษส�ำหรบัซองจดหมำยสี กระดำษส�ำหรบั
ภำพสี กระดำษท่ีมี�งก์ชันพิเศษ), วสัดท่ีุใช้ในกำรแปรรูป (เช่น 
กระดำษรองหลัง �ล์มรองหลัง กระดำษท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิต
หนังสังเครำะห์ กระดำษท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตวสัดคุำรบ์อน
ไฟเบอร)์, เครื่องจกัรอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับวสัดกุำว (เช่น เครื่องท�ำ
ฉลำก อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร)์

ยอดขาย
(�งบประมาณ 2018)

ตำมงบกำรเงนิรวม: 2,509 รอ้ยล้ำนเยน 
ตำมงบกำรเงนิเด่ียว: 1,686 รอ้ยล้ำนเยน

ก�าไรจาก
ผลประกอบการ
(�งบประมาณ 2018)

ตำมงบกำรเงนิรวม: 180 รอ้ยล้ำนเยน 
ตำมงบกำรเงนิเด่ียว: 93 รอ้ยล้ำนเยน

ข้อมลูบรษัิท  (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2019)
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แผนธรุกิจระยะกลาง “LIP-2019”
(เมษายน 2017 - มีนาคม 2020)

ยกระดับนวตักรรม ท้าทายต่อ
ความเติบโตใหม่

นโยบายพ้ืนฐาน

1. สรา้งความเข้มแข็งของยุทธศาสตรภู์มิภาค

2. สรา้งมูลค่าใหม่

3. เสรมิความเข้มแข็งขององค์กรบรษัิท

4. ด�าเนินการเพ่ือสรา้งสังคมท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน

แผนหลัก

การเปล่ียนแปลงไป ในทางท่ีดีของธรุกิจใน
ต่างประเทศโดยการสรา้งความเข้มแข็ง ของด้าน
ธรรมาภิบาลและการปรบัโครงสรา้งทางธรุกิจ
LINTEC ยึดถือจิตวิญญำณในหลักกำรท�ำงำนของบรษัิท “ควำม

จรงิใจและควำมคิดสรำ้งสรรค์” มำเป็นรำกฐำนกำรท�ำงำน โดยน�ำค�ำ

วำ่ “Technology” กับ  “Linkage (กำรเชื่อมต่อ)”  ซึ่งเป็นท่ีมำของชื่อ

บริษัท มำผสมผสำนกับเทคโนโลยีหลักท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท 

เช่น เทคโนโลยีกำรประยุกต์ใชก้ำว เทคโนโลยีปรบัสภำพผิว เทคโนโลยี

ด้ำนระบบ เทคโนโลยีกำรผลิตกระดำษแบบพิเศษและวัสดุรองหลัง 

ในมิติระดับสูง และได้เติบโตข้ึนอย่ำงม่ันคงเรื่อยมำ เรำได้ให้บรกิำร

สินค้ำต่ำงๆ มำกมำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม และได้

ขยำยขอบเขตกำรท�ำธุรกิจออกไป ในหลำกหลำยสำขำ พร้อมท้ัง

ส่งเสรมิกำรขยำยธุรกิจไป ในระดับสำกล

ในปี 2018 เป็นปีท่ี 2 ของแผนธุรกิจระยะกลำง 3 ปี “LIP (LINTEC 

INNOVATION PLAN) - 2019” ซึ่งถือเป็นชว่งท่ีส�ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม 

แม้ยอดขำยจะสูงข้ึนกวำ่งวดท่ีแล้วเล็กน้อย แต่ก�ำไรจำกผลประกอบ

กำรกลับไม่บรรลุตำมเ�ำหมำยท่ีต้ังไว้ กำรเพ่ิมขึ้นของค่ำพลังงำน

เชื้อเพลิงเป็นสำเหตุส�ำคัญท่ีสุดท่ีฉดุให้ผลก�ำไรลดลง

ในทำงกลับกัน กำรท่ีบริษัทลูกในต่ำงประเทศมีผลประกอบกำรไป

ในทำงท่ีดี เช่น กำรเปล่ียนเป็นบริษัทท่ีมีก�ำไรของบริษัท MADICO, 

INC. ในสหรฐัอเมรกิำ ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ำย�ล์มติดกระจก, บริษัท 

ลินเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งได้ควบรวมกับบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ำย

จนกลำยเป็นบริษัทท่ีมีท้ังกำรผลิตและจ�ำหน่ำย และบริษัทอื่นๆ จึง

พูดได้วำ่เป็นผลงำนชิ้นใหญ่ท่ีได้มำในครัง้น้ี นอกจำกน้ีแล้ว กำรเริม่

มีบทบำทอย่ำงเต็มท่ีของบรษัิท LINTEC ASIA PACIFIC ในประเทศ

สิงคโปร ์ซึ่งท�ำหน้ำท่ีดแูลจดักำรธุรกิจใน ASEAN และประเทศอนิเดีย 

(บรษัิท LAP)*1 ก็เป็นตัวช่วยในกำรผลักดันกำรเติบโตของบรษัิทลูก

เราดาํเนินกจิกรรมด้าน CSR 

บนพื�นฐานแห่ง “ความจริงใจ

และความคดิสร้างสรรค์” 

โดยที�พนักงานแต่ละคนมคีวาม

ตระหนักถงึปัญหาต่างๆ

Hiroyuki Nishio (ฮิโรยูคิ นิชโิอะ)
ประธำนกรรมกำรบรษัิทและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบรหิำร 
LINTEC Corporation

ส า ร จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร

*1 บรษัิท LAP: LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL HEADQUARTERS PRIVATE LIMITED
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ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เรำจะส่งเสรมิให้ฝ่ำยพัฒนำสินค้ำและฝ่ำย

ขำยร่วมใจกันเป็นหน่ึงเดียวให้มำกยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมควำมเร็วในกำร

สรำ้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

นอกจำกน้ีแล้ว “คณะกรรมกำร SDGs*2” ซึ่งถูกจัดต้ังขึ้นใน

เดือนกุมภำพันธ์ 2018 ได้พิจำรณำกำรน�ำเอำ SDGs มำใช้ในกำร

บรหิำรธุรกิจ และกำรท�ำประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่งไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ

ทำงสังคมผ่ำนกำรด�ำเนินธุรกิจหลักมำเป็นเวลำกวำ่ 1 ปี และมีควำมคิด

ต่ำงๆ เกิดขึ้นมำมำกมำย ประสบกำรณ์ซึ่งสมำชกิผู้เข้ำรว่มจำกแผนก

ต่ำงๆ 26 คนได้รบัจำกกิจกรรมกำรเป็นคณะกรรมกำรน้ี จะเป็นตัวชว่ย

ในกำรสนับสนุนกิจกรรม CSR ของบรษัิทให้ดีย่ิงข้ึน และยังถือเป็น

ทรัพย์สินท่ีส�ำคัญและมีค่ำส�ำหรับบริษัทอีกด้วย บุคคลเหล่ำน้ีคงจะ

เป็นแรงส�ำคัญให้กับบริษัทของเรำซึ่งก�ำลังย้ำยสถำนะไปเป็นบริษัท

ท่ีมี ESG*3 เป็นแกนส�ำคัญ

ชว่ยให้บรรลเุ�าหมายของ SDGs ในฐานะท่ีเป็น
มาตรการ�องกันความเส่ียง
ในปี 2018 ภัยธรรมชำติต่ำงๆ เช่น ฝนตกหนักและดินถล่ม ซึ่งเกิด

ขึ้นในแต่ละพ้ืนท่ีในประเทศญ่ีปุ่น ได้กลำยเป็นภัยต่อธุรกิจของบรษัิท

เช่นเดียวกัน จำกกำรท่ีลูกค้ำหยุดกำรผลิตสินค้ำชั่วครำวอนัเน่ืองจำก

กำรหยุดชะงกัในด้ำนโลจสิติกส์ ท�ำให้ควำมต้องกำรในสินค้ำของบรษัิท

เรำได้รับผลกระทบตำมไปด้วย แม้เครื่องจักรและอำคำรจะไม่ได้รับ

ควำมเสียหำยโดยตรง แต่ส�ำหรับบริษัทแล้ว กำรเปล่ียนแปลงของ

สภำพภูมิอำกำศอันเน่ืองมำจำกสภำวะโลกร้อนถือเป็นควำมเส่ียงท่ี

ส่งผลกระทบเป็นวงกวำ้งอย่ำงหน่ึงเช่นเดียวกัน เพ่ือท่ีจะท�ำให้ธุรกิจ

สำมำรถด�ำรงต่อไป ในอนำคตและเติบโตต่อไป ได้ บริษัทต่ำงๆ จึง

จ�ำเป็นต้องให้ควำมร่วมมือโดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ�องกันสภำวะโลก

รอ้นไปพรอ้มๆ กัน หน่ึงในน้ันก็คือ กำรด�ำเนินกำรเพ่ือลดปรมิำณก๊ำซ

คำรบ์อนได้ออกไซด์

รฐับำลญ่ีปุ่นได้มีกำรต้ังเ�ำตัวเลขท่ีเก่ียวกับกำรลดปรมิำณก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ โดยในปี 2030 จะต้องมีปรมิำณลดลง 26% 

ในต่ำงประเทศอีกด้วย หลังจำกน้ีไป เรำคิดท่ีจะส่งเสรมิกำรแต่งต้ัง

บุคลำกรท่ีรบัเข้ำท�ำงำนในท้องถ่ิน และเพ่ิมจ�ำนวนประธำนบรษัิทและ

กรรมกำรบรษัิทท่ีเป็นคนใน ASEAN ให้มำกขึ้น

พัฒนาบุคลากรท่ีมีความคิดสรา้งสรรค์ซึง่เป็นก�าลัง
ส�าคัญในการสรา้งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ในปี 2019 ซึ่งเป็นปีสุดท้ำยของ LIP-2019 เรำ

ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

ภำยใต้หลักในกำรด�ำเนินกำรใหม่ท่ีเรยีกวำ่ “ปีแห่งกำรเผชิญหน้ำกับ

บททดสอบ”

ส่ิงส�ำคัญในกำรสรำ้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีท�ำให้เกิดมูลค่ำใหม่ๆ 

ก็คือ กำรส่งเสรมิด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและควำมหลำกหลำย*1 หำก

กำรพัฒนำประสิทธภิำพในกำรท�ำงำนมีกำรพัฒนำต่อไป ในอนำคต AI 

และหุ่นยนต์ จะเข้ำมำท�ำงำนท่ีต้องท�ำเป็นประจ�ำทุกวนัแทนท่ีมนุษย์ ผู้

ท่ีสำมำรถจะเข้ำมำมีบทบำทในสถำนกำรณ์ท่ีวำ่น้ันได้ ก็คือ บุคลำกรท่ี

ตระหนักถึงปัญหำอยู่ตลอดเวลำวำ่ตนเองสำมำรถท่ีจะท�ำอะไรได้บ้ำง 

แม้จะมีกำรพัฒนำงำนให้เป็นแบบอัตโนมัติ แต่กำรพัฒนำบุคลำกร

ท่ีเป่ียมไปด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ซึ่ง AI ไม่สำมำรถเข้ำมำแทนท่ีได้

น้ัน ก็ยังคงเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ กำร

ตอบสนองควำมหลำกหลำย ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นบทบำทของพนักงำน

ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวท่ีหลำกหลำย จึงเป็นมำตรกำรหน่ึงเพ่ือกำร

น้ี ต้ังแต่ได้มีกำรจัดต้ัง “คณะกรรมกำรพิจำรณำส่งเสรมิควำมหลำก

หลำย” ในปี 2016 จ�ำนวนพนักงำนหญิงเข้ำใหม่ได้เพ่ิมมำกข้ึน และ

ในสองสำมปีท่ีผ่ำนมำได้มีประมำณ 30% เรำคำดหวังวำ่ จำกน้ีไป

ผู้บริหำรท่ีเป็นผู้หญิงในบริษัท ในแผนกต่ำงๆ เช่น แผนกพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ จะมีเพ่ิมมำกขึ้น ทัศนคติและอำรมณ์ในแบบผู้หญิงจะ

เป็นเหตุจูงใจท่ีท�ำให้เกิดกำรปฏิรูปกำรท�ำงำนขึ้นได้

นอกจำกน้ีแล้ว เรำยังอยำกท่ีจะเพ่ิมควำมเร็วในกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพ่ิมอัตรำส่วนในยอดขำย เพ่ือเป็นก้ำวแรกใน

กำรสรำ้งสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ให้เป็นจรงิ ดังน้ัน ผู้ท่ีท�ำหน้ำท่ีวจิยัและ

พัฒนำผลิตภัณฑ์จงึจ�ำเป็นต้องขัดเกลำควำมสำมำรถในกำรหยั่งรูถึ้ง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีซ่อนอยู่ภำยใน และน�ำมำใช้เป็นประโยชน์

*1  ควำมหลำกหลำย: กำรท่ีมีผู้คนท่ีมีสถำนะ ค่ำนิยม ฯลฯ แตกต่ำงกันอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม กำรเคำรพในเอกลักษณ์ท่ีแตกต่ำงในระหวำ่งผู้คนและกลุ่ม จะเป็นกำรส่งเสรมิให้
สำมำรถใชค้วำมสำมำรถของแต่ละคนได้อย่ำงถกูต้องเหมำะสม และแก้ไขปัญหำในมุมมองท่ีหลำกหลำย พรอ้มท้ังสรำ้งสรรค์แนวควำมคิดท่ีเป็นเอกลักษณ์

*2  SDGs : ย่อมำจำก Sustainable Development Goals (เ�ำหมำยกำรพัฒนำเพ่ือควำมยั่งยืน) ประกอบไปด้วย 17 วตัถปุระสงค์ และ 169 เ�ำหมำย ซึ่งองค์กำรสหประชำชำติ
ได้เริม่น�ำมำปรบัใช้ในเดือนกันยำยน 2015

แนวทางการปฏิบัติ ประจ�างวดท่ี 126

ปีแห่งการเผชญิหน้ากับ
บททดสอบ

LINTEC INNOVATION PLAN 2019

●  ให้พนักงานในกลุ่มบริษัททุกคนตระหนักถึง
ปัญหาอยู่ตลอดเวลา และเรง่ความเรว็ในการ
ด�าเนินการท่ีเป็นการปฏิรูป

●  ให้คาดการณ์ถึงความเปล่ียนแปลงของตลาด
ล่วงหน้า และเสนอสินค้าและบรกิารท่ีท�าให้
ลกูค้าดีใจ

●  มุ่งม่ันท่ีจะท�าให้สังคมมีความย่ังยืน โดยการ
ด�าเนินกิจกรรมด้าน CSR เป็นหลัก
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เม่ือเทียบกับปี 2013 บริษัทของเรำได้ต้ังเ�ำหมำยด้วยตนเองท่ี

จะลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ลง 30% ในปี 2030 เมื่อ

เทียบกับปี 2013 และได้มีกำรวำงแผนกำรลงทุนในเครื่องจักรและ

ส่ิงอื่นๆ ท่ีจ�ำเป็น ในส่วนน้ี ส่ิงท่ีส�ำคัญก็คือ กำรลดปริมำณก๊ำซ

คำรบ์อนไดออกไซด์ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรผลิต 

หำกมกีำรด�ำเนินกำรลดกำรใช้พลังงำนลงอยำ่งเครง่ครดั ไมเ่พียงแต่จะ

สำมำรถลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ได้เท่ำน้ัน แต่ยัง

มีผลต่อกำรลดค่ำใช้จำ่ยในกำรผลิตอีกด้วย จำกน้ีไป นอกจำกกำรลด

ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเสียของบรษัิทแล้ว เรำจะพยำยำมท่ีจะลดก๊ำซ

คำรบ์อนไดออกไซด์ท่ีเกิดในระหวำ่งกำรขนส่งสินค้ำด้วย 

ปัจจุบัน ปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นท่ีจับตำมองคือเรื่องของ

ขยะประเภทพลำสติกเพ่ือเป็นกำร�องกันไม่ให้ขยะประเภทพลำสติก

จ�ำนวนมหำศำลไหลลงสู่ทะเล และเพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

ท่ัวโลกจึงได้เริม่ท่ีจะไม่ใช้พลำสติกเรื่อยมำ บริษัทของเรำซึ่งท�ำกำร

ผลิตและจ�ำหน่ำย�ล์มเคลือบกำวจึง มีควำมเ ส่ียง ท่ีจะ ไ ด้รับ

ผลกระทบต่อธุรกิจท่ีมอียูข่องเรำ เรำจงึได้เรง่พัฒนำสินค้ำทดแทน โดย

กำรใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น �ล์มท่ีสำมำรถย่อยสลำยทำงชวีภำพได้

เพ่ือท่ีจะส�ำรวจและรบัมือกับควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ

และกำรบริหำรงำนเหมือนเช่นดังกล่ำวข้ำงต้น เรำได้จัดต้ัง “คณะ

กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงท่ัวท้ังบรษัิท” ขึ้นในเดือนเมษำยน 2018 

สมำชิกของคณะกรรมกำรดังกล่ำวประกอบไปด้วยหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 

และหัวหน้ำส�ำนักงำนซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีสังกัดประธำนบรษัิทโดยตรง 

ปัจจุบันก�ำลังด�ำเนินกำรรบัมือกับเรื่องต่ำงๆ ท่ีได้รบัจำกแบบสอบถำม

เก่ียวกับควำมเส่ียง ท่ีได้มีกำรจดัให้ระดับผู้บรหิำรทกุคนท้ังบรษัิทท�ำ

ควำมเส่ียงน้ันไม่ใชม่ีเพียงแค่ปัจจยัภำยนอก เช่น กำรเปล่ียนแปลง

ของสภำพภูมิอำกำศ หรอืภัยพิบัติ เท่ำน้ัน เพ่ือท่ีจะคงรกัษำควำม

สมบูรณ์ในด้ำนกำรบรหิำร จึงได้มีกำรจัดต้ัง “คณะกรรมกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำร” ขึ้นมำใหม่ในเดือนธันวำคม 2018 ซึ่งคณะกรรมกำร

ดังกล่ำวจะให้ค�ำแนะน�ำและเสนอท่ีประชุมกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับ

เรื่องค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและกำรเลือกหรือถอดถอน

กรรมกำรผู้บรหิำร เพ่ือให้กำรก�ำกับดูแลของบรษัิทมีควำมเป็นกลำง

และโปรง่ใสมำกยิ่งขึ้น

นอกจำกน้ีแล้วเรำยังอยำกท่ีจะส�ำรวจหำโอกำสซึ่งเป็นอีกด้ำนหน่ึง

ของควำมเส่ียง ไปพรอ้มกับกำรเพ่ิมควำมแข็งแกรง่ให้กับมำตรกำร

รบัมือกับควำมเส่ียงโดยผ่ำนทำงกำรด�ำเนินกำรตำมท่ีได้กล่ำวมำน้ี

เติบโตข้ึนด้วยกิจกรรมด้าน CSR ซึง่มีพ้ืนฐานมาจาก 
“ความจรงิใจและความคิดสรา้งสรรค์”
บริษัทในต่ำงประเทศท่ีเป็นบริษัทในกลุ่มของเรำเองก็มีกำรด�ำเนิน

กิจกรรมด้ำน CSR ในท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นกำรรบัผิดชอบในฐำนะท่ีเป็น

บรษัิทสำกล กิจกรรมกำรปลูกพืชตำมป่ำชำยเลนท่ีรว่มมือกับผู้คนใน

ท้องถ่ินในประเทศอนิโดนีเซียก็ถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมดังกล่ำว ซึ่งกำร

ปลูกป่ำน้ันไม่เพียงแต่จะเป็นกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศให้มีควำมอุดม

สมบูรณ์เท่ำน้ัน แต่ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันกับสังคมใน

ท้องถ่ินอีกด้วย กิจกรรมด้ำน CSR ต่ำงๆ ท้ังในและนอกประเทศไม่ใช่

ส่ิงอื่นใด แต่เป็นกำรน�ำหลักกำรท�ำงำนของบรษัิทท่ีวำ่ “ควำมจรงิใจ

และควำมคิดสรำ้งสรรค์” ไปปฏิบัติจรงิเท่ำน้ัน

จำกน้ีไปพนักงำนทุกคนจะยังคงมี “ควำมจริงใจและควำมคิด

สร้ำงสรรค์” �งลึกอยู่ในจิตใจไม่เปล่ียนแปลง และเรำจะยังคงร่วม

มือรว่มใจกันเป็นหน่ึงเดียวท่ัวท้ังกลุ่มบรษัิทในกำรส่งเสรมิและด�ำเนิน

กิจกรรมด้ำน CSR ท่ีค�ำนึงถึง SDGs และมุ่งมั่นท่ีจะเติบโตขึ้นไปอกี

เพ่ือให้ทุกคนในสังคมและพนักงำนของบริษัททุกคนได้เข้ำใจถึง

กิจกรรมกำร CSR ของ LINTEC Group เพ่ิมมำกขึ้น เรำจึงได้สรุป

รวบรวมรำยงำนฉบับน้ีขึ้น โดยพยำยำมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถท่ีจะ

อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมในปีงบประมำณ 2018 อย่ำงเป็น

ระบบและให้เข้ำใจได้งำ่ย

เรำหวังเป็นอย่ำงยิ่งวำ่จะได้รับกำรสนับสนุน และกำรชี้แนะจำก

ทกุท่ำนเหมือนเช่นทกุๆ ครัง้

ส า ร จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร

*3  ESG : ย่อมำจำกปัจจยั 3 ประกำร ซึ่งได้แก่ Environment (ส่ิงแวดล้อม), Social (สังคม), Governance (ธรรมำภิบำล) ใชเ้ป็นตัวชีว้ดัในกำรพิจำรณำวำ่บรษัิทสำมำรถเติบโต
ได้อย่ำงยั่งยืนหรอืไม่

อาคารซึ่งสรา้งข้ึนด้วย�ล์มติดกระจกท่ีสามารถลดความรอ้นจาก
แสงอาทิตย์ได้

ท่ีคณะกรรมการ SDGs จะมีการพิจารณาหาวธิแีก้ไข
ปัญหาทางสังคมผ่านการด�าเนินธุรกิจหลัก

การรว่มมือกับคนในท้องถ่ินผ่านการปลกูต้นไม้ในป่าชายเลน



ต้ังแต่ปี 2016 เป็นต้นมา PT. LINTEC INDONESIA ได้มีการด�าเนินกิจกรรมปลกูป่าชายเลน

PT. LINTEC INDONESIA ซึ่งเป็นส�านักงานขายได้รว่มมือกับผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในท้องถ่ินและมหาวทิยาลัยการประมงในท้องถ่ิน 

ในการปลูกต้นไม้ และเ�าดูการเจรญิโตของต้นไม้เหล่าน้ันอยู่เป็นระยะ เพ่ือเป็นการเสรมิสรา้งสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือใน

การด�าเนินชวีติของผู้คนในท้องถ่ิน

�องกันรกัษาผู้คนและท้องถ่ิน
ด้วยการปลกูป่าท่ีอุดมสมบูรณ์

กิจกรรมปลกูป่าชายเลน

อยากจะทําประโยชน์ให้กับประเทศน้ี โดยดําเนินการในส่ิงท่ีตนเองสามารถทําได้
อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีป่ำชำยเลนมำกท่ีสุดของโลก 

แต่ท่ีบรเิวณชำย�่งได้ถูกน�ำไปท�ำเป็นพ้ืนท่ีเพำะพันธุ์กุ้งและถูก

พัฒนำเป็นท่ำเรอื ท�ำให้ป่ำชำยเลนได้ถูกตัดท�ำลำยลง ซึ่งในปี 

1990 มีพ้ืนท่ีป่ำชำยเลนอยู่ถึง 305.8 เฮกตำร ์ในปี 2015 ได้ลด

ลงเหลืออยู่แค่ 224.4 เฮกตำร ์*1

ว่ ำ กั น ว่ ำ ป่ ำ ช ำ ย เ ล น ส ำ ม ำ ร ถ ดู ด ซั บ ป ริ ม ำณ ก๊ ำ ซ

คำรบ์อนไดออกไซด์ได้ประมำณ 2 เท่ำต่อหน่วยพ้ืนท่ี เม่ือเทียบ

กับต้นไม้ท่ัวไปในประเทศญ่ีปุ่น นอกจำกน้ีแล้ว เน่ืองจำกเป็น

สถำนท่ีหลบซ่อนของส่ิงมีชีวิตต่ำงๆ จึงได้ชื่อวำ่เป็น “พ้ืนท่ีรอบ

ชำยเขำในทะเล” และมีบทบำท

ส�ำคัญในกำรอนุรกัษ์ควำมหลำก

หลำยของส่ิงมีชีวิต นอกจำกน้ี

แล้ว เน่ืองจำกในต้นไม้ 1 ต้นจะ

มีรำกกระจำยออกมำมำกมำย 

ซึ่งรำกเหล่ำน้ีจะช่วย�องกันคล่ืน

เข้ำไปกัดเซำะพ้ืนดิน และยังช่วย

�องกันพ้ืนท่ีบริเวณริม�่งจำก

คล่ืนสูงและคล่ืนสึนำมิอีกด้วย 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในพ้ืนท่ีซึ่ง 

PT. LINTEC INDONESIA ได้ด�ำเนินกำรปลกูต้นไม้น้ัน เป็นพ้ืนท่ี

ซึ่งประสบกับปัญหำกำรกัดเซำะพ้ืนดินอย่ำงรุนแรง จนถึงขนำด

ท่ีประชำชนผู้อยู่อำศัยในบรเิวณรมิ�่งต้องอพยพเข้ำไปยังพ้ืนท่ี

ด้ำนในของบน�่ง

PT. LINTEC INDONESIA ได้มองเห็นสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน

เช่นน้ี จงึคิดท่ี “อยำกจะท�ำประโยชน์ให้กับประเทศน้ี ด้วยกิจกรรม

ท่ีดูเป็นอนิโดนีเซียท่ีเรำสำมำรถท�ำได้” และได้เริม่ด�ำเนินกิจกรรม

ปลูกป่ำชำยเลนขึ้นในปี 2016 กิจกรรมของเรำได้ขยำยใหญ่ข้ึน

ทกุๆ ปี จนในปี 2019 ซึ่งเป็นปีท่ี 4 ของเรำ ได้มีผู้เข้ำรว่มกิจกรรม

รวมท้ังหมด 112 คน วนัน้ันเป็น

วันท่ีระดับน�้ำต�่ำ รมิ�่งบรเิวณท่ี

น�้ำลดมีลักษณะเหนียวเหนอะ มี

หลำยคนท่ีต้องต่อสู้กับควำมยำก

ล�ำบำกเพรำะเท้ำถกูดดูติด แต่ท้ัง

ผู้คนท่ีอำศัยอยู่ในพ้ืนท่ี นักเรยีน

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยกำร

ประมงในท้องถ่ิน ฯลฯ ต่ำงได้ชว่ย

เหลือซึ่งกันและกัน จนสำมำรถ

ท�ำกิจกรรมส�ำเรจ็ไปได้ด้วยดี

ต้ังแต่ประมำณปี 2013 ซึ่งตอนน้ันผมยังเป็นผู้จดักำรโรงงำนอยู่ PT. LINTEC INDONESIA 

ได้เริม่กิจกรรมถอนหญ้ำและท�ำควำมสะอำดบรเิวณพ้ืนท่ีใกล้ๆ โรงงำนในชว่งเดือนสีเขียว ซึ่งทำง

รฐับำลเป็นผู้ก�ำหนดข้ึน (เดือนเมษำยน) หลังจำกน้ัน เรำก็คิดท่ี “อยำกจะท�ำกิจกรรมท่ีดูเป็น

อนิโดนีเซยีมำกยิ่งขึ้น” และได้เริม่กิจกรรมกำรปลกูป่ำชำยเลนโดยสมัครใจขึ้นต้ังแต่ปี 2016 

ปัจจุบัน เรำได้ถกูรบัเชญิจำกมหำวทิยำลัยกำรประมงในท้องถ่ินให้ไปบรรยำย ท�ำให้เรำสำมำรถ

บอกเล่ำให้ผู้คนจ�ำนวนมำกได้รบัรู ้ และเล่ำเรื่องควำมยำกล�ำบำกในกำรปลูกป่ำ และควำมรูสึ้ก

เติมเต็มในจติใจซึ่งเรำได้รบัจำกกำรท�ำกิจกรรม ฯลฯ ได้ LINTEC Group เป็นบรษัิทระดับสำกล

ท่ีได้รบัช่วยเหลือจำกสังคม เรำคิดอยำกท่ีจะเติบโตไปพรอ้มกับสังคมต่อไปเรื่อยๆ โดยท่ีแต่ละ

บรษัิทได้รว่มมือกับผู้คนในท้องท่ีน้ันๆ ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินกำรในส่ิงท่ีตนเองสำมำรถท�ำได้

Tomonori Kawakami (โทโมโนร ิคาวาคามิ)   ประธานบรษัิท PT. LINTEC INDONESIA

อยากจะรว่มมือกับคนในท้องถ่ินในการทําประโยชน์ให้กับท้องถ่ิน

ประธานบรษัิท PT. LINTEC INDONESIA

อยากจะรว่มมือกับคนในท้องถ่ินในการทําประโยชน์ให้กับท้องถ่ินอยากจะรว่มมือกับคนในท้องถ่ินในการทําประโยชน์ให้กับท้องถ่ิน

ประธานบรษัิท PT. LINTEC INDONESIA

อยากจะรว่มมือกับคนในท้องถ่ินในการทําประโยชน์ให้กับท้องถ่ิน

*1  อ้ำงอิงมำจำกกำรประเมินป่ำไม้ของโลก โดยองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ในปีงบประมำณ 2015, (Global Forest Resources 
Assessment 2015)  http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf
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เบกาซี

PT. LINTEC INDONESIAPT. LINTEC INDONESIAPT. LINTEC INDONESIAPT. LINTEC INDONESIAPT. LINTEC INDONESIA

จาการต์าจาการต์าจาการต์าจาการต์าจาการต์า

เดป็อก

พ้ืนทีพ้ืนท่ีพ้ืนทีปลกูป่าปลกูป่า

บันทึกกิจกรรมปลกูป่าชายเลน

อายุต้นไม้ 0 เดือน・30 ซม. (เมล็ด)

อายุต้นไม้ 3 เดือน・60 ซม. (ต้นกล้า)

อายุต้นไม้ 15 เดือน・150 ซม.

อายุต้นไม้ 24 เดือน・260 ซม.

อายุต้นไม้ 40 เดือน・400 ซม.

[ตารางความเป็นมา]

[ครัง้ท่ี 1]
ปลกูต้นไม้จากสภาพท่ีเป็นเมล็ดจ�านวน 1,500 ต้น

เมล็ดได้จมน�้าเน่ืองจากระดับน�้าท่ีข้ึนสูงและคล่ืนท่ี
ถูกพัดพามาโดยเรือประมง ท�าให้ตายไปประมาณ 
1,000 ต้น
เน่ืองจากอัตราการเติบโตจนกลายเป็นต้นกล้า*2อยู่ท่ี
ประมาณ 30% หลังจากน้ันเป็นต้นมา จงึได้จดัให้มี
การเ�าดกูารเติบโตทกุๆ 3 เดือน

[ครัง้ท่ี 2]
น�าต้นกล้าท่ีเติบโตข้ึนมาประมาณ 50 ซม. ลงไป
ปลูก 2,500 ต้น โดยเพ่ิมจากต้นไม้ท่ีตายไป ในปี
ก่อนหน้า 1,000 ต้น
ตรวจสอบได้ว่าอัตราการเติบโตจนกลายเป็น
ต้นกล้า มีถึงประมาณ 80% ซึ่งอยู่ในสภาพของการ
เล้ียงดท่ีูม่ันคง

[ครัง้ท่ี 3]
น�าต้นกล้าท่ีเติบโตข้ึนมาประมาณ 80 ซม. ลงไป
ปลกู 2,000 ต้น
จัดท�าก�าแพงก้ันคล่ืนเพ่ือป้องกันต้นกล้าจากคล่ืน
ท่ีถูกเรอืประมงพัดพาเข้ามา และท�ารั้วก้ันการไหล
ลงของดิน

[ครัง้ท่ี 4]
น�าต้นกล้าท่ีเติบโตข้ึนมาประมาณ 80 ซม. ลงไป
ปลกู 2,500 ต้น

เมษายน 
2016

กรกฎาคม 
2016

เมษายน 
2017

เมษายน 
2018

เมษายน 
2019

80 เมตร

110 เมตร

130 เมตร

12
0 
เม
ตร

80 เมตร

พ้ืนท่ีสําหรบัปลกู
ต้นไม้ใน� 2019

130 เมตร

ต้นไม้ใน� 2019ต้นไม้ใน� 2019ต้นไม้ใน� 2019

บรเิวณท่ีไม่สามารถ
เติบโตจนกลายเป็น
ต้นกล้าได้ใน� 2018
และได้มีการปลกูต้นไม้
ใหม่อกีครัง้ใน� 2019

12
0 
เม
ตร

บรเิวณทีบรเิวณที
เติบโตจนกลายเป็น
ต้นกล้าได้ใน� 2018
และได้มีการปลกูต้นไม้

พ้ืนท่ีสําหรบัปลกูต้นไม้
ใน� 2016 และ� 2017

พ้ืนท่ีสําหรบัปลกู
ต้นไม้ใน� 2018

[พ้ืนท่ีในการท�ากิจกรรม]

[ผลงาน]

พ้ืนท่ีท้ังหมด 1.89 เฮกตาร์

จ�านวนต้นไม้
ท้ังหมด

8,500 ต้น

จ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมท้ังหมด

312 คน

ปรมิาณการดดูซบั
คารบ์อนไดออกไซด์

ประมาณ 43.8 ตันต่อปี
(ค่าเฉล่ียโดยสมมติวา่
ป่าชายเลนมีอายุอยู่ท่ี
ประมาณ 30 ปี)

อยากจะขยายกิจกรรมท่ีสรา้งรากฐานให้กับท้องถ่ิน
เรำได้เข้ำไปเก่ียวข้องต้ังแต่เริม่ด�ำเนินกำรกิจกรรมกำรปลูกป่ำชำยเลนน้ี ตอนแรก

เรำท้ังไม่รู้วิธีกำรปลูก ท้ังไม่รู้วิธีกำรหำเจำ้ของท่ีดิน แต่มีผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือกับเรำ

มำกมำย จนเรำสำมำรถปลูกป่ำข้ึนมำในเขตหน่ึงได้ส�ำเรจ็ ตอนท่ีเมล็ดของต้นไม้ท่ี

ปลูกลงไปครัง้แรกกวำ่ครึ่งได้จมหำยไป ในน�้ำ ก็รูสึ้กท้อใจ แต่กำรท่ีพวกเรำได้เ�ำดู

กำรเติบโตในทุกๆ 3 เดือน และน�ำเมล็ดท่ีเกือบจะจมน�้ำมำปลูกใหม่ ท�ำให้อัตรำกำร

เติบโตจนกลำยเป็นต้นกล้ำเพ่ิมสูงขึ้นทุกๆ ปี ท้ังยังได้มีกำรขยำยกิจกรรมกำรปลูกป่ำ

ชำยเลนไปยังฐำนอื่นๆ จำกน้ีไป เรำก็จะยังคงอยำกท่ีจะร่วมมือกับท้องท่ี และด�ำเนิน

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเป็นรำกฐำนต่อไป

Daisuke Goto
(ไดซเูกะ โกโต)

แผนกวศิวกรรม
PT. LINTEC 
INDONESIA

Sugiharto 
(ซกิูฮารโ์ต)

แผนกรบัประกัน
คณุภำพสินค้ำ
PT. LINTEC 
INDONESIA
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*2 อตัรำกำรเติบโตจนกลำยเป็นต้นกล้ำ: อตัรำของต้นไม้ท่ีปลกูซึ่งเริม่เติบโตขึ้นจนมีรำกเกำะติด



คณุ Anwar 
Akbar Amdar
(อนัวาร ์อคับาร ์อมัดาร)์

คณุ Ririn Rosita 
Hur
(รรินิ โรสิต้า ฮูร)์

�องกันรกัษาผู้คนและท้องถ่ินด้วยการปลกูป่าท่ีอุดมสมบูรณ์กิจกรรมปลกูป่าชายเลน1รายงานพิเศษ

บรษัิท LINTEC JAKARTA เจา้ของท่ีดิน
เน่ืองจำกได้รับค�ำแนะน�ำวิธีกำรปลูกต้นไม้ท่ีท�ำให้อัตรำกำรเติบโตจนกลำย
เป็นต้นกล้ำสูงขึ้น จึงสำมำรถปลูกได้ผลดี ผมอยำกท่ีจะด�ำเนินกิจกรรมท่ีท�ำให้ 
LINTEC Group เป็นบริษัทท่ีเป็นท่ีจ�ำเป็นต่อประเทศอินโดนีเซียต่อไป และ
อยำกจะให้กิจกรรมท่ีวำ่น้ีเชื่อมโยงกับธุรกิจต่อไป ในอนำคต

ผมมคีวำมเห็นตรงกับบรษัิท LINTEC INDONESIA และได้ให้ควำมรว่มมือต้ังแต่
เริม่กิจกรรม ส่ิงท่ีคนหน่ึงคนสำมำรถท�ำได้น้ันมีจ�ำกัด แต่หำกทุกคนรว่มมือกัน 
ก็คิดว่ำน่ำจะท�ำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ทีละน้อย ตอนน้ีก็คิดท่ีอยำกจะ
ซอ่มแซมและสรำ้งโรงเรยีนและท่ีสักกำระบูชำท่ีจมทะเลไปแล้วขึ้นมำใหม่อกีครัง้

Yuji Arai
(ยูจ ิอาราอ)ิ

ประธานบรษัิท

คณุ Usup Supriatna 
(อุซบุ สุปรอิทันา)

นักศึกษาจากมหาวทิยาลัยการประมงโบกอร์ คนในพ้ืนท่ี
ทุกปีจะมีนักศึกษำชั้นปีท่ี 3 เข้ำร่วมกำรปลูกต้นไม้ เน่ืองจำกได้เรียนรู้ใน
มหำวิทยำลัยเก่ียวกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันของป่ำชำยเลน จึงคิดอยำกท่ีจะ
เข้ำรว่มเป็นอย่ำงมำก กิจกรรมน้ีได้มีกำรรำยงำนผ่ำนวทิยุ เวบ็ไซต์ และโซเชยีล
มีเดียของทำงมหำวทิยำลัย ท�ำให้มีนักเรยีนจ�ำนวนมำกให้ควำมสนใจ กำรด�ำเนิน
กำรด้ำนส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับด้ำนเศรษฐกิจเป็นปัญหำท่ีแก้ไขได้ยำก แต่หำก
มีกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรตัดท�ำลำย ก็น่ำจะสำมำรถปรบัปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้

ในจังหวัดกำรำวังซึ่งครอบครองพ้ืนท่ีป่ำไม้อยู่ ได้สูญเสียป่ำชำยเลนไปเป็น
จ�ำนวน 5,400 เฮกตำร์ ซึ่งถือเป็นจ�ำนวน 60% ของป่ำชำยเลนท่ีเคยมีอยู่
ประมำณ 9,000 เฮกตำร ์เรำได้มีกำรรวบรวมเรยีกบรษัิทในจงัหวดักำรำวงั และ
เ�ดกำรสัมมนำขึ้น แต่กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้น้ีก็ยังอยู่ในช่วงระหวำ่งทำงอยู่ 
เรำอยำกท่ีจะให้บรษัิท LINTEC INDONESIA เชิญชวนบรษัิทอื่นมำเข้ำรว่มและ
ขยำยกิจกรรมน้ีออกไปอกี

คณุ Supriyadi
(สุปรยีาดี)

PT. LINTEC INDONESIA (รบัผิดชอบในการด�าเนินงาน) LINTEC CORPORATION
พวกเรำรบัผิดชอบในด้ำนกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรปลูกป่ำชำยเลน แม้กวำ่จะถึงวนั
ปลูกป่ำจรงิ เรำต้องยุ่งยำกล�ำบำกมำกในกำรเตรยีมต้นกล้ำ และกำรจดัท�ำ�ำยผ้ำไวล่้วง
หน้ำ แต่เมื่อทกุคนปลกูป่ำกันเสรจ็ได้อย่ำงปลอดภัย เรำก็รูสึ้กโล่งใจ พนักงำนของบรษัิท 
PT. LINTEC INDONESIA ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีเกิดในแผ่นดินด้ำนใน และมีจ�ำนวนไม่น้อย
ท่ีไม่รูถึ้งสถำนกำรณ์ในบรเิวณรมิ�่ง จงึอยำกท่ีจะด�ำเนินกิจกรรมน้ีต่อไปอกีในอนำคต

ปีน้ีเป็นปีท่ี 2 ท่ีเข้ำรว่ม ส่ิงท่ีพวกเรำสำมำรถท�ำได้น้ันมีอยู่ไม่มำก แต่เรำก็จะชว่ยเหลือ
สนับสนุนบรษัิท PT. LINTEC INDONESIA และบรษัิท PT. LINTEC JAKARTA อย่ำง
สุดควำมสำมำรถ ในกำรท่ีจะขยำยธุรกิจ ไม่วำ่จะเป็นในท้องท่ีไหน ส่ิงส�ำคัญก็คือ ต้อง
ได้รบักำรยอมรบัจำกผู้คนในท้องท่ีน้ันๆ ก่อน ในฐำนะท่ีเป็นบรษัิทสำกล เรำจะขยำย
กำรด�ำเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องท่ีและประเทศน้ันๆ

Asep Heriandi 
(อาเซบ็ เฮรแิอนด้ี)

รบัผิดชอบทางด้าน 5ส

Makoto Hattori
(มาโกโตะ ฮัตโตร)ิ

กรรมการบรษัิท 
และกรรมการผู้บรหิาร
หัวหน้าฝ่ายงานดแูล
ธุรกิจ

Gohei Kawamura
(โกะเฮ คาวามูระ)

กรรมการบรษัิท 
และกรรมการผู้บรหิาร
หัวหน้าฝ่ายงานผลิต
และผู้อ�านวยการฝ่ายงานดแูลจดัการ
ด้านส่ิงแวดล้อมและคณุภาพ

ต่างคนต่างดําเนินกิจกรรมการปลกูป่าชายเลน โดยมีความนึกคิดในใจ

PT. LINTEC INDONESIA
รูสึ้กภูมิใจในกิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ท่ีพนักงำนมีส่วนรว่ม โดยท่ีไม่ใช่กำรด�ำเนิน
กิจกรรมแบบขอรบับรจิำคอย่ำงเดียว จำกน้ีไป เพ่ือท่ีจะขยำยกิจกรรมน้ีให้กวำ้ง
ออกไปอีก นอกจำกพวกเรำเองแล้ว เรำจ�ำเป็นต้องได้รบัควำมรว่มมือจำกผู้คน
และบรษัิทท่ีอยู่รอบๆ และเรำเองก็จะน�ำส่ิงท่ีเรำได้เรยีนรูม้ำแบ่งปันให้กับทุกๆ 
คน และคิดไปด้วยกัน

แม้ใน PT. LINTEC INDONESIA จะมีผู้ท่ีเคยมีประสบกำรณ์ในกำรปลูกป่ำมำก่อน 
แต่ก็ยังมีสมำชิกบำงคนท่ีไม่เคยแม้แต่จะเห็นป่ำชำยเลยอยู่เช่นกัน แม้จะไม่ค่อย
เห็นบรษัิทท่ีพนักงำนจะเข้ำไปปลูกป่ำด้วยตนเองมำกนัก แต่หำกไม่ลองด้วยตนเอง
แล้ว ก็จะไม่สำมำรถเล่ำออกมำเป็นค�ำพูดของตนได้ ถึงพวกเรำจะเป็นคนญ่ีปุ่น แต่
เรำก็รูสึ้กได้วำ่เป็นกิจกรรมท่ีมีคณุค่ำส�ำหรบัคนในท้องถ่ินซึ่งอำศัยอยู่ในอนิโดนีเซยี

Martha Lie 
(มารท์า ลีย์)

แผนกการค้าระหวา่ง
ประเทศ

Hirokazu Kusumoto
(ฮิโรคาซ ุคซุโุมโตะ)

แผนกการผลิต

Koji Nagata
(โคจ ินางาตะ)

แผนกบัญชี

Ali Amin 
(อาร ีอามิน)

แผนกพ่นสี

Eri Kamiryo
(เอร ิคามิเรยีว)

แผนกงานส�านักงาน

Kosuke Sasaki
(โคสุเกะ ซาซากิ)

แผนกการขาย

Shanti Lestari 
(ชานดี เลสตารี)่

แผนกรบัประกัน
คณุภาพสินค้า

Sarni Pujiyanto 
(ซารนี์ พูจยิานโตะ)

แผนกบุคคลและ
ธุรการ

Melani 
(เมลานี)

แผนกบัญชี

Parjinu 
(พารจ์นุิ)

แผนกตัด

■ PT. LINTEC INDONESIA: 23 คน  ■ PT. LINTEC JAKARTA: 6 คน  ■ LINTEC CORPORATION: 2 คน
■ เจา้ของท่ีดินและผู้คนในท้องถ่ิน: 41 คน  ■ นักศึกษาจากมหาวทิยาลัยการประมงโบกอร:์ 40 คนผู้เข้ารว่ม
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สำมำรถตระหนักถึงควำมกว้ำง

ขวำงของขอบเขตธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทได้อีกครั้ง ผ่ำนทำงกำรเป็น

คณะกรรมกำร SDGs แม้จะเป็นส่ิง

เล็กๆ แต่ก็รูสึ้กได้วำ่ท�ำให้นวัตกรรม

งอกเงยออกมำจรงิๆ

จำกน้ีไป หลังจำกท่ีมกีำรพิจำรณำและ

ก�ำหนด “รูปแบบท่ี LINTEC Group 

ควรจะเป็นในปี 2030” แล้ว ก็จะเป็นกำร

ด�ำเนินกำรท่ีเป็นรูปธรรม และในตอน

น้ันก็จะท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ในกำร

แก้ไขปัญหำทำงสังคมท่ีหน้ำงำนกำร

ผลิต

● สารจากสมาชกิในคณะกรรมการ SDGs

Shunsuke Ochiai
(ชุนซเูกะ โอจิไออ)ิ

หัวหน้ำหน่วย
เทคโนโลยีกำรผลิต
โรงงำนทัตสึโนะ

Hidetomo Inoue
(ฮิเดโตโมะ อิโนะดเูอะ)

หัวหน้ำงำน
หน่วยเทคโนโลยี
กำรกระดำษ
แผนกกำรผลิต
กระดำษ
โรงงำนคมุำกำยะ

ได้เรยีนรู้วำ่ ในกำรแก้ไขปัญหำทำง

สังคมน้ัน ปรัชญำทำงธุรกิจและ

ควำมต้ังใจท่ีจะให้เป็นในอนำคตมี

ควำมส�ำคัญมำกแค่ไหน เ�ำหมำย

คือ  ท� ำ ให้ เ ป็นบริ ษัท ท่ีลูกชมว่ำ 

“บริษัทของพ่อสุดยอดมำก!” ได้

ในอนำคต

Satoshi Hiruma
(ซาโตช ิฮิรุมะ)

หัวหน้ำฝ่ำย
กำรวำงแผนธุรกิจ

กำรท่ีเข้ำใจถึง SDGs ลึกซึ้งมำก

ขึ้นน้ัน ได้ส่งผลกระทบท่ีดีต่อกำร

ท�ำงำนในแต่ละวันด้วย ท�ำให้คิด

วำ่ หัวข้อในกำรพัฒนำจะเชื่อมโยง

ต่อกำรแก้ไขปัญหำทำงสังคมใน

ปัจจุบันได้อย่ ำงไรอยู่ เสมอโดย

ไม่รูตั้ว

Hideki Numazawa
(ฮิเดกิ นุมาซาวะ)

หัวหน้ำ
แผนกวจิยัวสัดใุหม่
ศนูย์วจิยั

มุ่งม่ันท่ีจะแก้ไขปัญหาทาง
สังคมผ่านทางการด�าเนินธรุกิจ

รายงานการด�าเนินกิจรรม
โดยคณะกรรมการ SDGs
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เพ่ือให้พนักงานทกุคนมีภาพ
จนิตนาการในอนาคตท่ีเหมือนกัน
LINTEC Group มีหลักกำรท�ำงำน

ของบริษัทท่ีวำ่ “ควำมจริงใจและควำมคิด

สร้ำงสรรค์” และมีปรัชญำกำรบริหำรท่ี

วำ่ “สรำ้งวนัน้ี โดยค�ำนึงถึงวนัพรุง่น้ี” ส่ิงท่ี

เรำได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือผลักดันให้มีกำรคิดถึง

อนำคตท่ียั่งยืนตำมปรัชญำกำรบริหำร

น้ี และสร้ำงสรรค์ธุรกิจท่ีช่วยเหลือในกำร

แก้ ไขปัญหำทำงสังคมให้ เร็วขึ้ น  ก็ คือ 

คณะกรรมกำร SDGs*1 สมำชกิจ�ำนวน 26 คน 

จำกแผนกต่ำงๆ เช่น กำรวิจัย กำรผลิต 

กำรขำย กำรวำงแผนธุรกิจ และธุรกำร ได้ถกู

คัดเลือก และเริม่ท�ำกำรเรยีนรูเ้ก่ียวกับ SDGs 

ด้วยกันต้ังแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2018 และ

ได้มีกำรปรึกษำหำรือกันถึงกำรด�ำเนินกำร

เก่ียวกับ SDGs ท่ีควรท�ำในฐำนะ LINTEC 

Group เรื่อยมำ

ในกำรท่ีกลุ่มบรษัิทเรำจะน�ำ SDGs เข้ำมำ

ใช้ในกำรบริหำรธุรกิจ และด�ำเนินกิจกรรม

ไปตำมแผนงำนได้น้ัน ส่ิงส�ำคัญท่ีสุดก็คือ 

พนักงำนทุกคนต้องมีภำพจินตนำกำรใน

อนำคตท่ีเหมือนกัน ดังน้ัน คณะกรรมกำร 

SDGs จงึได้รวบรวมกิจกรรมในปีงบประมำณ 

2018 เข้ำด้วยกัน และด�ำเนินกำรพิจำรณำถึง 

“รูปแบบท่ี LINTEC Group ควรจะเป็นในปี 

2030” น่ีคือกำรท�ำให้พนักงำนทุกคนเห็น

ภำพของรูปแบบของ LINTEC Group ในปี 

2030 ซึ่งเป็นปีเ�ำหมำยของ SDGs รว่มกัน 

และมุ่งมั่นท่ีจะไป ให้ถึงรูปแบบท่ีควรจะเป็น 

โดยกำรปฏิบัติตนในส่ิงท่ีควรท�ำ ณ ปัจจุบัน 

ในเดือนมีนำคม 2019 เรำได้มีกำรเสนอข้อ

เสนอไปยังระดับผู้บรหิำร ซึ่งรวมถึงประธำน

คณะกรรมกำรบรษัิทและประธำนบรษัิท และ

มีกำรถกเถียงกันเพ่ือพิจำรณำและก�ำหนด

รูปแบบท่ีควรจะเป็นอยู่หลำยครัง้หลำยครำ

งานของคนหน่ึงคนน้ันมีความ
เชื่อมโยงกับสังคม
มีส่ิงหน่ึงท่ีท�ำให้สมำชิกในคณะกรรมกำร 

SDGs ได้ตระหนักข้ึนอีกครัง้ผ่ำนกำรด�ำเนิน

กิจกรรมเช่นน้ี  ซึ่ ง ส่ิง น้ันก็คือ งำนของ

พนักงำนหน่ึงคนน้ันเชื่อมโยงกับสังคม และ

ควำมส�ำคัญของกำรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรบั

�งเสียงจำกลูกค้ำเหมือนกับท่ีผ่ำนๆ มำ ไป

พรอ้มกับกำรรบั�งเสียงจำกสังคม และกำร

มองต่อไปจนถึงในอนำคต

นอกจำกน้ีแล้ว เรำยังตระหนักได้ถึง

ควำมส�ำคัญในกำรยอมรับควำมคิดสร้ำง

สรรค์ใหม่ๆ และควำมหลำกหลำย ผ่ำนกำร

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกันท้ังภำยในและ

ภำยนอกบริษัทอย่ำงเ�ดเผย และเผยแพร่

ขอ้มูลขำ่วสำรด้วยตนเอง เพ่ือท่ีจะสรำ้งสรรค์

นวตักรรมท่ีเป็นกำรแก้ไขปัญหำทำงสังคม

กำรด�ำเนินกำรเพ่ือมุ่งสู่ปี 2030 ยังเพ่ิงเริม่

ต้นขึ้น พนักงำนแต่ละคนท่ีกระจำยอยู่ท่ัว

โลก ได้รับรูร้่วมกันถึงรูปแบบท่ีกลุ่มบริษัท

ของเรำควรจะเป็น และจำกน้ีไปจะท้ำทำยใน

กำรแก้ไขปัญหำทำงสังคมต่อไป

*1 SDGs: → ระบุไวท่ี้ P 06

รายงานพิเศษ

2



*2  BCMS : ย่อมำจำก Business Continuity Management System (ระบบบรหิำรควำมต่อเน่ือง
ของธุรกิจ) เป็นระบบบรหิำรจัดกำรท่ีเน้นกำรใช้งำนระบบ โดยกำรท�ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์
ปัจจุบันขององค์กร แล้วจัดท�ำแผนต่อเน่ืองธุรกิจ ท�ำกำร�กซ้อมเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผล
ของแผน ท้ังน้ี เพ่ือกำร “ท�ำธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง” หำก เกิดอุบัติภัยท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อ
ผลิตภัณฑ์หลักหรอืบรกิำรขององค์กรบรษัิท

ลกูค้า งานแสดงสินค้าท้ังในและต่างประเทศ จดัให้มีชอ่งทางให้คําปรกึษา เป็นต้น

คู่ค้า จดัทําแบบสอบถาม เป็นต้น

ชมุชนท้องถ่ิน เยี่ยมชมโรงงาน จดักิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นต้น

พนักงาน จดัทําจุลสารเพ่ือส่ือสารกับพนักงาน อนิเตอรเ์น็ต เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น / นักลงทนุ การประชมุผู้ถือหุ้น ประชมุ IR เครื่องมือ IR

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ของ
งานโลจสิติกส์ในประเทศ
เทียบ�งบประมาณ2017

0.16％
1.2％

ปรมิาณการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตดีข้ึน

0.14%
อตัราการ�งกลบ
สุดท้าย

การวจิยัและพัฒนาอย่างจรงิจงั เพ่ือตอบ
ความคาดหวงัจากลกูค้า ค่าใช้จา่ยในการ

วจิยัและพัฒนา 

83 พันล้านเยน

จาํนวนคู่ค้า
วตัถดิุบประมาณ 500 บรษัิท

99.1％

อตัราการตอบแบบ
สอบถามจากบรษัิท
คู่ค้า 112 บรษัิท

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ ในแต่
ละสํานักงาน ยอดเงนิตลอด�ในการทํา

กิจกรรมเพ่ือสังคม

19.76 ล้านเยน

จากการจดัการคณุภาพอย่างจรงิจงั
สัดส่วนเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนจาก
คณุภาพเทียบกับ� 2003 
(�ฐาน) 91％

ยกระดับประสิทธภิาพการผลิตท้ังใน
และต่างประเทศ เพ่ือลดมลพิษด้าน
ส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจาํนวนมาก

การผลิต
เพ่ืออยู่รว่มและเจรญิรุง่เรอืง 
ไปพรอ้มกับคู่ค้า จงึดําเนินการ 
จดัซื้อแบบ CSR

การจดัซื้อวตัถดิุบ
เพ่ือสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์
นวตักรรมใหม่ ซึ่งจะทําประโยชน์
ให้กับสังคม โดยหน่วยงานกลาง
ด้านการวจิยัและพัฒนา

การวจิยัและพัฒนา
เพ่ือลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม
และ�อนผลิตภัณฑ์อย่างมี
เสถียรภาพ ด้วยระบบโมดัลชิพท์ 
(การเปล่ียนรูปแบบการขนส่ง)*5

ระบบการจดัการการส่งสินค้า
เพ่ือให้เกิดความอุน่ใจและ
ความไวว้างใจด้วยการ “ผลิต
สินค้า” ท่ีมีคณุภาพสงู ซึ่งเป็น
ท่ีพึงพอใจของลกูค้า

การจาํหน่าย / การใชง้าน
เพ่ือส่งเสรมิการนํากลับมา
ใช้ใหม่และลดปรมิาณกาก
อุตสาหกรรม

การบําบัดกากอุตสาหกรรม และการรีไซเคิล

ลดลง 

ลดลง 

ห่วงโซม่ลูค่าของ LINTEC Group และการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมธุรกิจของ LINTEC Group จะท�าให้เกิดผลกระทบกับแต่ละห่วงโซ่
มูลค่าได้ในแต่ละข้ันตอน จ�าเป็นต้องส่ือสารหารอือย่างจรงิจงักับทุกฝ่ายท่ี
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือด�าเนินการตอบสนองความคาดหวงัของสังคม

จุดเด่นในการด�าเนินงาน
ของ LINTEC

[สถานท่ีส่ือสาร]

CSR ของ LINTEC

โครงสรา้งองค์กรส่งเสรมิงาน CSR
ฝ่ำยงำนส่งเสรมิ CSR ภำยใต้กำรก�ำกับดแูลของประธำนบรษัิท ท�ำหน้ำท่ี

พัฒนำสรำ้งแนวคิดจรยิธรรมขององค์กรในภำพรวม ด�ำเนินกำรให้มกีำร

ท�ำงำน CSR อย่ำงแพรห่ลำย และส่งเสรมิกิจกรรมของคณะกรรมกำรต่ำงๆ

ซึ่งคณะกรรมกำรจะประกอบไปด้วยกรรมกำรท่ีมำจำกทกุภำคส่วนของ

องค์กร มกีรรมกำรบรหิำรบรษัิทคอยก�ำกับดแูลคณะกรรมกำรต่ำงๆ โดย

จะรบัผิดชอบในฐำนะผู้บรหิำรองค์กร และเป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินกิจกรรม

ฝ่ายงานตรวจองค์กร

ฝ่ายงานแผนงานธุรกิจ

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ ์/ IR

ฝ่ายงานธุรการ / งานบุคคล

ฝ่ายบรหิารกลาง

ฝ่ายงานดแูลธุรกิจ

ฝ่ายงานดแูลจดัการด้านส่ิงแวดล้อม / คณุภาพ

ฝ่ายงานผลิต

ฝ่ายงานวจิยัและพัฒนา

ณ 31 มีนาคม ค.ศ.2019
บรษัิทลกูใน/ต่างประเทศ

ฝ่ายงานส่งเสรมิการปฏิรูปต้นทนุ

ประธานกรรมการบรษัิท

ฝ่ายงานส่งเสรมิ CSR

คณะกรรมการ SDGs

คณะกรรมการจรยิธรรมองค์กร

คณะกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม

คณะกรรมการ CS

ธุรกิจของ LINTEC Group ได้รบักำรชว่ยเหลือสนับสนุนจำกผู้ท่ีมส่ีวน

ได้ส่วนเสียต่ำงๆ มำกมำย เพ่ือเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นองค์กรบรษัิทท่ีได้รบัควำมไวว้ำงใจ เรำได้น�ำเอำ

หลักกำรท�ำงำนของบรษัิทท่ีวำ่ “ควำมจรงิใจและควำมคิดสรำ้งสรรค์” มำ

เป็นรำกฐำนกำรท�ำงำน โดยพนักงำนทกุคนจะด�ำเนินกิจกรรม CSR อย่ำง

จรงิจังให้เป็นไปตำม “LINTEC WAY” ซึ่งเป็นค่ำนิยมท่ีส�ำคัญของเรำ 

พรอ้มท้ัง “ทัศนคติของ CSR” และ “แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ

ขอ้บังคับ”

เพ่ือด�ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจระยะกลำง “LIP (LINTEC INNOVATION 

PLAN) - 2019” ท่ีเริม่ต้ังแต่เดือนเมษำยน 2017 ซึ่งในปีงบประมำณ 

2019 จะเป็นปีสุดท้ำยของแผน จึงจ�ำเป็นต้องยกระดับกำรบรหิำรของ

กลุ่มบรษัิท และด�ำเนินกิจกรรม CSR ในระดับสำกลอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำก

น้ี เรำยังได้เล็งเห็นวำ่กิจกรรม CSR เป็นส่ิงท่ีมีผลโดยตรงต่อธุรกิจองค์กร 

จงึได้พยำยำมท่ีจะด�ำเนินงำนด้ำน CSR ผ่ำนธุรกิจหลักของบรษัิท

นอกจำกจะได้เข้ำร่วมโปรแกรม Global Compact ขององค์กำร

สหประชำชำติแล้ว LINTEC Group ยังได้มีกำรส่งเสรมิกิจกรรม CSR และ

กิจกรรมทำงธุรกิจตำมมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ เช่น กำรน�ำ ISO26000 มำ

เป็นต้นแบบในด�ำเนินกำรอกีด้วย

นอกจำกน้ีแล้ว เรำยังได้มีกำรระบุแผนงำนเฉพำะไปพรอ้มกับก�ำหนด

ดัชนีชี้วัดท่ีส�ำคัญ (KPI)*1 และด�ำเนินกำรไปตำมวงจร PDCA อย่ำงมี

ประสิทธภิำพ พรอ้มกับด�ำเนินกิจกรรม CSR อย่ำงมีกลยุทธ์

Global Compact ของสหประชาชาติ
LINTEC Group ได้เข้ำร่วมโปรแกรม “Global Compact ของ

สหประชำชำติ” มำต้ังแต่เดือนเมษำยน 2011 โดยด�ำเนินธุรกิจตำม

หลัก 10 ประกำรต่อไปน้ี เพ่ือมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำสังคมให้เติบโต

อย่ำงยั่งยืน

● สิทธมินุษยชน
หลักการท่ี 1 : สนับสนุนและเคารพ
ในการปกป้องสิทธมินุษยชน
หลักการท่ี 2 : ห้ามมิให้เข้าไปมีส่วน
รว่มในการละเมิดสิทธมินุษยชน

● มาตรฐานด้านแรงงาน
หลักการท่ี 3 : ส่งเสรมิเสรภีาพในการ
จดัต้ังสหภาพแรงงานและสิทธิในการ
เข้ารว่มเจรจาต่อรอง
หลักการท่ี 4 : ขจดัการบังคับใช้
แรงงาน
หลักการท่ี 5 : ขจดัการใชแ้รงงานเด็ก
อย่างมีประสิทธภิาพ
หลักการท่ี 6 : ขจดัการแบ่งแยกการ
จา้งงาน และการประกอบอาชีพ

● ส่ิงแวดล้อม
หลักการท่ี 7 : สนับสนุนแนวทาง
การระมัดระวงัปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อม
หลักการท่ี 8 : ความคิดรเิริม่ด้าน
ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
หลักการท่ี 9 : การพัฒนาและการ
เผยแพรข่องเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

●  การป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติ

หลักการท่ี 10 : ความพยายามในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติใน
เรื่องการกรรโชกทรพัย์ และรูปแบบ
การให้ และการรบัสินบนต่าง ๆ

ดัชนีชี้วัดท่ีแสดงด้วยเครื่องหมำย★ ได้รับกำรตรวจสอบโดยบุคคลภำยนอกคือบริษัท SGS 
เจแปน จ�ำกัด ผลกำรตรวจสอบโดยบุคคลภำยนอกน้ีพบวำ่ไม่มีหัวข้อส�ำคัญท่ีจ�ำเป็นต้องปรบัปรุง
แก้ไขแต่อย่ำงไร
*1  ดัชนีชีว้ดัส�ำคัญ (KPI) : ดัชนีส�ำคัญท่ีเก่ียวกับกลยุทธข์ององค์กรซึ่งก�ำหนดขึ้นเพ่ือตรวจวดั
กำรบรรลวุตัถปุระสงค์ได้โดยแสดงเป็นปรมิำณ12



*3  BCP : ย่อมำจำก Business Continuity Plan (แผนต่อเน่ืองธุรกิจ) คือแผนปฏิบัติงำนเมื่อ
บรษัิทประสบอุบัติเหตุหรอืเหตุฉุกเฉินเช่นประสบอุบัติภัย ซึ่งก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำวำ่จะท�ำอย่ำงไร
ให้ควำมเสียหำยเกิดขึ้นน้อยท่ีสุด และสำมำรถ�้นฟูธุรกิจหรอืกลับมำด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงเรว็ไว

*4  ISO22301 : คือมำตรฐำนสำกลของ BCMS ท่ีรองรับกับกำรเกิดอุบัติภัย อุบัติเหตุ หรอื
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เช่นแผ่นดินไหว อัคคีภัย ระบบ IT ล่ม วิกฤตกำรเงิน คู่ค้ำล้มละลำยหรอืเกิด

ลกูค้า งานแสดงสินค้าท้ังในและต่างประเทศ จดัให้มีชอ่งทางให้คําปรกึษา เป็นต้น

คู่ค้า จดัทําแบบสอบถาม เป็นต้น

ชมุชนท้องถ่ิน เยี่ยมชมโรงงาน จดักิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นต้น

พนักงาน จดัทําจุลสารเพ่ือส่ือสารกับพนักงาน อนิเตอรเ์น็ต เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น / นักลงทนุ การประชมุผู้ถือหุ้น ประชมุ IR เครื่องมือ IR

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ของ
งานโลจสิติกส์ในประเทศ
เทียบ�งบประมาณ2017

0.16％
1.2％

ปรมิาณการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตดีข้ึน

0.14%
อตัราการ�งกลบ
สุดท้าย

การวจิยัและพัฒนาอย่างจรงิจงั เพ่ือตอบ
ความคาดหวงัจากลกูค้า ค่าใช้จา่ยในการ

วจิยัและพัฒนา 

83 พันล้านเยน

จาํนวนคู่ค้า
วตัถดิุบประมาณ 500 บรษัิท

99.1％

อตัราการตอบแบบ
สอบถามจากบรษัิท
คู่ค้า 112 บรษัิท

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ ในแต่
ละสํานักงาน ยอดเงนิตลอด�ในการทํา

กิจกรรมเพ่ือสังคม

19.76 ล้านเยน

จากการจดัการคณุภาพอย่างจรงิจงั
สัดส่วนเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนจาก
คณุภาพเทียบกับ� 2003 
(�ฐาน) 91％

ยกระดับประสิทธภิาพการผลิตท้ังใน
และต่างประเทศ เพ่ือลดมลพิษด้าน
ส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจาํนวนมาก

การผลิต
เพ่ืออยู่รว่มและเจรญิรุง่เรอืง 
ไปพรอ้มกับคู่ค้า จงึดําเนินการ 
จดัซื้อแบบ CSR

การจดัซื้อวตัถดิุบ
เพ่ือสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์
นวตักรรมใหม่ ซึ่งจะทําประโยชน์
ให้กับสังคม โดยหน่วยงานกลาง
ด้านการวจิยัและพัฒนา

การวจิยัและพัฒนา
เพ่ือลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม
และ�อนผลิตภัณฑ์อย่างมี
เสถียรภาพ ด้วยระบบโมดัลชิพท์ 
(การเปล่ียนรูปแบบการขนส่ง)*5

ระบบการจดัการการส่งสินค้า
เพ่ือให้เกิดความอุน่ใจและ
ความไวว้างใจด้วยการ “ผลิต
สินค้า” ท่ีมีคณุภาพสงู ซึ่งเป็น
ท่ีพึงพอใจของลกูค้า

การจาํหน่าย / การใชง้าน
เพ่ือส่งเสรมิการนํากลับมา
ใช้ใหม่และลดปรมิาณกาก
อุตสาหกรรม

การบําบัดกากอุตสาหกรรม และการรีไซเคิล

ลดลง 

ลดลง 

รายงานกิจกรรม CSR

กำรแพรร่ะบำดของโรคติดต่อ โดยบรษัิทหรอืองค์กรต่ำง ๆ  จะจดัท�ำมำตรกำรรองรบั และด�ำเนิน
กำรอย่ำงมีประสิทธภิำพและประสิทธผิล

*5  ระบบโมดัลชิพท์ (กำรเปล่ียนรูปแบบกำรขนส่ง) : คือกำรเปล่ียนกำรขนส่งหลักท้ังผู้โดยสำร
และสินค้ำไปเป็นกำรขนส่งด้วยทำงรถไฟและขนส่งทำงเรอืท่ีสำมำรถขนส่งได้เป็นจ�ำนวนมำก 
เพ่ือชว่ยลดกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์

การควบคมุความเส่ียง
ท่ี LINTEC Group เรำได้มีกำรจดัต้ังคณะกรรมกำรควบคมุควำมเส่ียง

ท่ัวท้ังบรษัิทข้ึนในเดือนเมษำยน 2018 เพ่ือยกระดับระบบกำรควบคุม

ควำมเส่ียงให้ดียิ่งขึ้น สมำชิกของคณะกรรมกำรควบคุมควำมเส่ียง

ประกอบไปด้วยหัวหน้ำฝ่ำยงำนต่ำงๆ และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนท่ีเป็น

องค์กรซึ่งข้ึนตรงกับประธำนบรษัิท โดยจะท�ำกำรศึกษำสภำพกำรณ์จรงิ

ภำยในบรษัิท และท�ำกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง พรอ้มกับด�ำเนินมำตรกำร

ต่ำงๆ เพ่ือ�องกันไมใ่ห้เกิดปัญหำ เช่น ส�ำรวจควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรบรหิำรบรษัิท โดยมีกลุ่มเ�ำหมำยคือทุกบรษัิทในกลุ่ม และด�ำเนิน

กำรปรับปรุงแก้ไขตำมระดับควำมเรง่ด่วนและระดับควำมส�ำคัญ ท้ังน้ี 

เรำยังได้พยำยำมท่ีจะยกระดับควำมสำมำรถในกำรควบคุมควำมเส่ียง 

โดยหัวหน้ำคณะกรรมกำรควบคุมควำมเส่ียงจะรำยงำนสภำพกำรณ์

ของคณะกรรมกำรควบคุมควำมเส่ียงท่ัวท้ังบรษัิทให้กับคณะกรรมกำร

บริษัทปีละ 2 ครั้ง เพ่ือแจ้งข้อมูลให้ท่ีประชุมทรำบ และรับค�ำแนะน�ำ

จำกท่ีประชมุ

การส�ารวจด้านสิทธมินษุยชนและแรงงาน
ท่ี LINTEC Group เรำได้ท�ำกำรส�ำรวจสภำพกำรณ์จริงด้ำนสิทธิ

มนุษยชนและแรงงำนปีละ 1 ครัง้ หัวขอ้ท่ีท�ำกำรส�ำรวจมีควำมหลำยหลำย 

เช่น กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรก�ำจดักำรเลือกปฏิบัติ กำรเคำรพในสิทธิ

มนุษยชน กำรห้ำมใช้แรงงำนเด็ก กำรห้ำมบังคับใช้แรงงำน ค่ำแรง เวลำ

ท�ำงำน กำรพูดคยุและประชมุหำขอ้ตกลงกับพนักงำน สภำพแวดล้อมในกำร

ท�ำงำนท่ีปลอดภัยและไม่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ และกำรพัฒนำบุคลำกร

จำกผลกำรส�ำรวจท่ีได้ด�ำเนินกำรไปเม่ือเดือนกมุภำพันธ ์2019★ พบวำ่

ทุกประเทศและเขตเศรษฐกิจท�ำควำมเข้ำใจเรื่องกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

และแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของ LINTEC Group 

และจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีปลอดภัยดีต่อสุขภำพรำ่งกำย

เป็นไปตำมหลักสิทธิมนุษยชน ในอนำคต จะด�ำเนินกำรส�ำรวจเช่นน้ีปีละ 

1 ครัง้ เพ่ือศึกษำสภำพกำรณ์แท้จรงิ และน�ำผลไป ใช้ในกำรปรบัปรุงแก้ไข

การสร้างระบบ BCMS*2 ท่ัวท้ังบริษัท
LINTEC และ TOKYO LINTEC KAKO, INC. กับ LINTEC SPECIALITY 

FILMS (TAIWAN), INC. ได้จดัท�ำแผน BCP*3 เพ่ือรองรบัในกรณีท่ีเกิด

อุบัติภัยต่ำงๆ เช่น แผ่นดินไหว เพ่ือจ�ำกัดควำมเสียหำยต่อมนุษย์ให้น้อย

ท่ีสุด และสำมำรถกลับมำด�ำเนินธุรกิจอกีครัง้ได้อย่ำงรวดเรว็

เม่ือเดือนมีนำคม 2014 ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน ISO22301*4 : 

2012 โดยเริม่น�ำระบบ BCMS มำด�ำเนินกำรเพ่ือคงไว/้ปรบัปรุงแผน BCP

Help Line
ท่ี LINTEC Group เรำได้จัดต้ัง Help Line (ระบบกำรแจ้งเบำะแส

ภำยในบริษัท) เพ่ือเป็นช่องทำงท่ีสำมำรถแจ้งเบำะแสเม่ือพบเห็นกำร

กระท�ำท่ีผิดกฎหมำยหรอื กำรกระท�ำท่ีผิดต่อศีลธรรมอย่ำงรำ้ยแรง โดยท่ี

ผู้แจ้งเบำะแสจะไม่ได้รับผลเสีย ในช่องทำงกำรแจ้งจะมีทนำยควำมซึ่ง

เป็นองค์กรภำยนอกเข้ำรว่มอยู่ด้วย ซึ่งเรำได้จัดเตรยีมระบบท่ีสำมำรถ

ท�ำกำรส�ำรวจตรวจสอบได้อย่ำงรวดเรว็ โดยท่ีผู้แจ้งเบำะแสและเน้ือหำ

ของเบำะแสยังคงได้รบัควำมคุ้มครองอยู่เช่นเดิม

ส�ำหรบัรำยละเอยีดเก่ียวกับวธิกีำรใช ้Help Line มีเขียนอยู่ในแนวทำง

กำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ เพ่ือแจ้งให้ทุกคนในกลุ่มบรษัิทได้ทรำบท่ัว

กัน ต้ังแต่ปีงบประมำณ 2018 เป็นต้นมำ นอกจำกภำษำญ่ีปุ่นและภำษำ

อังกฤษแล้ว ทำงบรษัิทได้มีกำรจดัต้ังช่องทำงกำรแจง้เบำะแสด้วยภำษำ

จนี (ตัวอกัษรย่อ) เพ่ิมขึ้นมำอกีหน่ึงภำษำด้วย

นอกจำกน้ี เรำยังได้มีกำรแจง้ข้อมูลให้แต่ละบรษัิททรำบท่ัวกัน และให้

ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือ โดยท่ีเข้ำใจถึงสภำพกำรณ์ด�ำเนินกำรของแต่ละ

บรษัิทด้วยกำรจดัให้แต่ละบรษัิท ในกลุ่มบรษัิทท�ำแบบสอบถำมทุกปี เพ่ือ

ยกระดับประสิทธภิำพท่ีแท้จรงิของระบบน้ีให้สงูขึ้น
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รายงานเชงิสังคม
ระบบการรบัประกันคณุภาพสินค้า
LINTEC Group มีโครงสรำ้งระบบกำรรบัประกันคณุภำพสินค้ำ

ท่ีเป็นไปตำม ISO9001*1

นอกจำกน้ี เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรรับประกันคุณภำพ

สินค้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรรวมระบบท่ีมีกำร

ด�ำเนินกำรในแต่ละแผนกธุรกิจเข้ำด้วยกันเป็นกลุ่ม QMS หน่ึง

กลุ่ม

การ�องกันและให้การศึกษาเก่ียวกับอุบัติเหตท่ีุเกิด
จากคณุภาพของสินค้า
ท่ี LINTEC Group เรำให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนในระบบ

บรหิำรจดักำรคณุภำพอยำ่งมปีระสิทธภิำพ เพ่ือ�องกันอุบัติเหตุท่ี

เกิดจำกคณุภำพสินค้ำ และเพ่ือคงรกัษำและพัฒนำคณุภำพสินค้ำ

และบรกิำรให้ดีย่ิงข้ึน ด้วยเหตุน้ี กำรท่ีทุกคนในกลุ่มบรษัิทเข้ำใจ

เก่ียวกับ ISO9001 อย่ำงลึกซึ้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นหน่ึงใน�งก์ชันในกำร

ตรวจสอบระบบบรหิำรจดักำรคณุภำพ จงึเป็นส่ิงส�ำคัญ

ภำยใต้แนวควำมคิดท่ีวำ่น้ี เรำได้มกีำรวำงแผนและจดักำรอบรม

ประจ�ำปี ส�ำหรบัอบรมผู้ตรวจสอบภำยใน โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ด้วย

กัน ได้แก่ “ควำมรูเ้ก่ียวกับ ISO9001”, “ควำมเข้ำใจเก่ียวกับข้อ

ก�ำหนดท่ีจ�ำเป็น” และ “วธิกีำรตรวจสอบภำยใน”

การเ�ดเผยข้อมลูสินค้า
ท่ี LINTEC Group เรำให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับสินค้ำกับลูกค้ำ เพ่ือ

ให้ลูกค้ำสำมำรถใช้สินค้ำได้อย่ำงปลอดภัยไรกั้งวล วิธีในกำรให้

ขอ้มูลของเรำน้ันมหีลำกหลำย เช่น กำรออกข้อมูลควำมปลอดภัย 

(SDS), กำรตอบค�ำถำมเก่ียวกับกำรส�ำรวจส่วนประกอบท่ีเป็น

สำรเคมี, เอกสำรทำงเทคนิคท่ีมีลักษณะพิเศษของสินค้ำระบุอยู่, 

กำรจัดท�ำข้อมูลจ�ำเพำะท่ีมีโครงสร้ำงและลักษณะทำงกำยภำพ

ของสินค้ำระบุอยู่ นอกจำกน้ีแล้ว เพ่ือท่ีจะให้บรกิำรสินค้ำท่ีตอบ

สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เรำได้มีกำรแนะน�ำข้อมูลต่ำงๆ 

เช่น ลักษณะพิเศษของสินค้ำ สินค้ำท่ีน่ำสนใจ และรำยกำรสินค้ำ

ท้ังหมด ในเวบ็ไซต์ของ LINTEC และจดหมำยขำ่วภำยในบรษัิท

การจดัซือ้ GREEN
ท่ี LINTEC Group เรำมีควำมเครง่ครดัในกำรจดักำรสำรเคมใีน

วตัถดิุบ ชิ้นส่วน และ วตัถดิุบทติุยภูม ิ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะลด

ภำระทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม นอกจำกในขณะท่ีท�ำกำรจดัซื้อวตัถดิุบ

ใหม่แล้วในกำรจดัซื้อวตัถุดิบท่ีใช้อย่ำงต่อเน่ืองเองเรำก็ได้ท�ำกำร

ส�ำรวจส่วนประกอบท่ีเป็นสำรเคมีในผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นเดียวกัน 

เพ่ือเป็นกำรรองรบักฎขอ้บังคับใหม่

ในปีงบประมำณ 2018 เรำได้ท�ำกำรส�ำรวจวัตถุดิบจ�ำนวน 

5,000 ชนิด โดยเป็นกำรส�ำรวจสำรเคมีท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ครัง้

ท่ี 19 และครัง้ท่ี 20 ของกฎหมำย REACH*2 และกำรส�ำรวจสำร

เคมีท่ีมอียู่ในผลิตภัณฑ์ตำม chemSHERPA*31.06

การจดัซือ้ CSR
ท่ี LINTEC ภำยใต้จิตวิญญำณแห่ง CSR เรำได้มีกำรก�ำหนด 

“นโยบำยจัดหำจัดซื้อวัตถุดิบพ้ืนฐำนของ LINTEC” “นโยบำย

จดัซื้อ GREEN ของ LINTEC” และ “นโยบำยจดัซื้อไมแ้ละเยื่อไม้

ของ LINTEC” และได้มกีำรด�ำเนินกำรจดัซื้อตำมนโยบำยดังกล่ำว

เรำมีกำรรอ้งขอให้คู่ค้ำของเรำให้ควำมรว่มมือในกำรด�ำเนินงำน

ด้ำน CSR อย่ำงจรงิจงัตำมมุมมองต่ำงๆ เช่น กำรเคำรพในสิทธิ

มนุษยชน, ด้ำนแรงงำน ควำมปลอดภัย และอำชวีอนำมัย, ควำม

ปลอดภัยของข้อมูล และจรยิธรรมองค์กร ผ่ำนทำงโอกำสต่ำงๆ

ในปีงบประมำณ 2018 เรำได้ท�ำกำรส�ำรวจสอบถำมคู่ค้ำ เพ่ือ

ตรวจสอบหัวข้อกำรด�ำเนินงำน CSR ในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำร

ปฏิบัติตำมกฎหมำยอยำ่งเครง่ครดั กำรห้ำมใชแ้รงงำนเด็ก สภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีปลอดภัยและไม่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

โดยได้ขอ้ควำมรว่มมอืในกำรตอบแบบสอบถำมไปยงั 112 บรษัิท 

จำกบรษัิทคู่ค้ำในประเทศท่ีทำงบรษัิทซื้อวตัถดิุบด้วย 500 บรษัิท 

โดยคัดเลือกตำมจ�ำนวนเงินท่ีมีกำรซื้อขำย และจำกมุมมองทำง

ด้ำน BCP*4 และได้รบัค�ำตอบกลับมำจำกคู่ค้ำ 111 บรษัิท★ ซึ่ง

เรำได้น�ำผลของแบบสอบถำมมำเป็นผลกำรประเมินบริษัท

ซัพพลำยเออรข์องเรำด้วย

ในเดือนเมษำยน 2019 ทีม CSR ของบรษัิท VDI ได้เข้ำรว่ม

งำน “Summer Blessings” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงำนอีเว้นท์

ในท้องถ่ินท่ีให้กำรส่งเสรมิกิจกรรมอำสำสมัคร งำนน้ีเป็นงำน

อีเวน้ท์ท่ีน�ำเอำอำหำรจ�ำนวน 8,000 ปอนด์ (ประมำณ 3,600 

กิโลกรมั) ใส่ถงุ แล้วไปแจกจำ่ยให้กับเด็กๆ ท่ีมำเยือนศนูย์ชมุชน

ในเมืองลุยส์วิลล์ของรฐัเคนทักกี ทีม CSR ได้ร่วมมือกับผู้เข้ำ

ร่วมอีกมำกมำยในกำรน�ำอำหำรต่ำงๆ เช่น พำสต้ำกระ�อง 

ซเีรยีล อำหำรขบเค้ียว มำใส่ลงในถงุ

เข้าร่วมงานอีเว้นท์ในท้องถ่ินและ
ช่วยเหลือด้านการจัดหาอาหารให้
กับเด็กๆ

Voice

สมาชกิในทีม CSR ท่ีเข้ารว่มกิจกรรมอาสาสมัครและ
นายกเทศมนตร ีเกรก �ชเชอร ์ของเมืองลยุส์วลิล์

Toni Doughty 
(โทน่ี โดต้ี)

คณะกรรมการ CSR
บรษัิท VDI

*1 ISO9001: มำตรฐำนสำกลท่ีเก่ียวกับระบบบรหิำรงำนคณุภำพ
*2  กฎหมำย REACH : กฎหมำยควบคุมสำรเคมีของ EU ซึ่งก�ำหนดให้มีกำรจดทะเบียน ประเมิน
ผล อนุญำต และจ�ำกัดกำรใช้งำนสำรเคมี หำกมีกำรส่งออกสำรเคมีไปยังกลุ่มประเทศใน EU 
ปรมิำณไม่น้อยกวำ่ 1 ตันต่อปี ต้องยื่นขอจดทะเบียน อีกท้ัง หำกมีสำรเคมีท่ีเข้ำข่ำยเป็น
สำรเคมีเ�ำหมำยผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกวำ่ 0.1 % ต้องยื่นขออนุญำต

*3  chemSHERPA : กลไกกำรร่วมถ่ำยทอดข้อมูลของสำรเคมีท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ซึ่งกระทรวง
เศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (METI) แนะน�ำให้น�ำมำใช้ เป็นกลไกใน
กำรควบคุมสำรเคมีท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงครอบคลุมห่วงโซ่อุปทำนต้ังแต่ต้นน�้ำจนถึง
ปลำยน�ำ้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับท่ีก�ำลังขยำยตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง

*4  BCP : ระบุไวท่ี้ P 1314



รายงานส่ิงแวดล้อม
ระบบบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม
ท่ี LINTEC Group เรำมีกำรด�ำเนินกำรเพ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

ของโลกตำม “นโยบำยด้ำนคณุภำพ ส่ิงแวดล้อม และควำมต่อเน่ือง
ทำงธุรกิจของ LINTEC Group” อย่ำงจรงิจงั ส�ำหรบักำรบูรณำกำร
ระดับโลก ISO14001 เรำได้มีกำรส่งเสรมิกิจกรรมดังกล่ำว โดยใน
ปีงบประมำณ 2018 บรษัิท ลินเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้มกีำร
ขึ้นทะเบียนในมำตรฐำนสำกลน้ี ท�ำให้มีส�ำนักงำนท่ีได้ขึ้นทะเบียน
ท้ังหมดท้ังในและนอกประเทศญ่ีปุ่นรวม 25 ส�ำนักงำน
จำกกำรตรวจสอบโดยองค์กรภำยนอก ผลกำรตรวจสอบใน 

4 หัวข้อ ซึ่งได้แก่ ปรมิำณกำรใช้ก�ำลังไฟ�ำ ปรมิำณกำรใช้น�้ำ 
ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ และปรมิำณกำรเกิด
ขยะ ไมม่หัีวข้อส�ำคัญใดท่ีต้องท�ำกำรแก้ไข
เรำได้มกีำรด�ำเนินกิจกรรมกำรปลกูป่ำ และกิจกรรมกำรท�ำควำม

สะอำดชำยหำดและในท่ีอื่นๆ อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นกำรอนุรกัษ์
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ

การด�าเนินการเพ่ือ�องกันการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ
ปริมำณกำรใช้พลังงำนท้ังหมด (เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ: อยู่

ในขอบเขตท่ีกฎหมำยกำรประหยัดพลังงำนบังคับใช้) ใน
ปีงบประมำณ 2018 ของ LINTEC group ในประเทศญ่ีปุ่น*5 ได้
เพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณก่อน 0.2% เน่ืองมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของ
ปรมิำณกำรผลิต ปรมิำณกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิตได้มี
กำรปรบัปรุงข้ึน 1.8% โดยอยูท่ี่ 0.3114กิโลลิตร/ตัน นอกจำกน้ี
แล้ว ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์อยูท่ี่ 179 พันตัน 
ซึ่งลดลงจำกปีงบประมำณ 2017 ท่ีมอียู่ถึง 186 พันตัน

ในปีงบประมำณ 2019 เรำได้มีกำรด�ำเนินกำรในด้ำนกำรใชก้�ำลัง
ไฟ�ำท่ีมกีำรปล่อยคำรบ์อนต�ำ่ โดยได้ต้ังเ�ำท่ีจะท�ำกำรปรบัปรุง
ท้ังปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ และปรมิำณกำรใช้
ก�ำลังไฟ�ำให้ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปรมิำณต่อหน่วยกำรผลิต
ในปีงบประมำณ 2018

การรองรบักฎหมาย PRTR*6
LINTEC ได้แจง้สำรเคมเีขำ้ข่ำย PRTR ในปีงบประมำณ 2018 

เช่น โทลอูนี และไซลีน รวมจ�ำนวน 12 ประเภท คิดเป็นปรมิำณใช้
งำนรวมท้ังส้ิน 8,179 ตัน
สำรเคมีท่ีใช้มำกท่ีสุดคือโทลูอีน มีปรมิำณใช้งำนรวมท้ังส้ิน 

7,919 ตัน ซึ่งคิดเป็นประมำณ 97% ของสำรเคมีท่ีใชง้ำนท้ังหมด 
เน่ืองจำกมีกำรเพ่ิมปรมิำณกำรผลิต ท�ำให้มีปรมิำณกำรใช้งำน
เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 167 ตัน ปรมิำณสำรโทลูอนีซึ่งถูกปล่อย
สู่บรรยำกำศในปีงบประมำณ 2018 คือ 489 ตัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจำก
ปีท่ีผ่ำนมำ 7 ตัน และมีปรมิำณกำรเคล่ือนย้ำย 529 ตัน ซึ่งเพ่ิม
ขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ 46 ตัน

การลดสารอนิทรย์ีระเหย (VOC)*7
ท่ี LINTEC เรำส่งเสรมิกำรลดใชส้ำรอนิทรยี์ระเหย ท้ังน้ี ในกำร

ออกแบบผลิตภัณฑ์จะลดปริมำณกำรใช้ตัวท�ำละลำยอินทรีย์
กับสำรลอกท่ีใช้กับกระดำษรองหลังและผลิตภัณฑ์สติ�กเกอร์
กำวท่ีใช้ในงำนพิมพ์ โดยใช้ตัวท�ำละลำยท่ีไม่ใช่โซลเวนท์แทน ใน
ปีงบประมำณ 2018 อัตรำส่วนกำรเปล่ียนมำใช้ตัวท�ำละลำยท่ีไม่
ใชโ้ซลเวนท์ของกระดำษรองหลัง (สัดส่วนต่อยอดกำรผลิต) เท่ำกับ 
54.2% และตัวท�ำละลำยของผลิตภัณฑ์สติ�กเกอรก์ำวท่ีใช้ในงำน
พิมพ์ (สัดส่วนต่อยอดขำย) เท่ำกับ 73.3% และสัดส่วนกำรใช้
ตัวท�ำละลำยท่ีไมใ่ชโ่ซลเวนท์ยงัคงอยูใ่นระดับใกล้เคียงท่ีผ่ำนมำ

ส่งเสรมิการด�าเนินการจดัการ
กับขยะอย่างถกูต้องเหมาะสม

ท่ีโรงงำนทัตสึโนะ เรำได้มีกำรติดประกำศ “ค�ำส่ังในกำรแยก

ขยะ” ซึ่งเป็นเอกสำรท่ีใช้เหมือนกันในทุกสถำนรวบรวมขยะ

ภำยในโรงงำน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจดักำรกับขยะและส่ิงของ

ท่ีต้องส่งคืนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม เรำได้ก�ำหนดสีท่ีใช้แสดงใน

กำรแยกขยะด้วยรหัสสี RGB*8 และมีกำรอธบิำยขยะท่ีสำมำรถ

ก�ำจดัได้พรอ้มภำพ ท�ำให้แยกแยะได้งำ่ยขึ้น เพ่ือส่งเสรมิกำรน�ำ

กลับมำใช้ใหม ่ก�ำจดัสำรท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมอย่ำงถกูต้อง

เหมำะสม และเพ่ือให้พนักงำนมีควำมตระหนักมำกย่ิงข้ึน ปัจจุบัน

เรำมคี�ำส่ังในกำรแยกขยะท้ังหมด 55 ประเภทด้วยกัน แต่คำดวำ่

จะมีกำรเพ่ิมกำรแยกประเภทขึ้นอกี เพ่ือท่ีจะจดักำรกับขยะอย่ำง

ถกูต้องเหมำะสมและเครง่ครดั

Voice

Yuji Nakayasu 
(ยูจ ินากายาสุ)

หัวหน้าหน่วยงานการวางแผนด้าน
วศิวกรรม แผนกวศิวกรรม
โรงงานทัตสึโนะ

จะมีกำรเพ่ิมกำรแยกประเภทขึ้นอกี เพ่ือท่ีจะจดักำรกับขยะอย่ำง

หัวหน้าหน่วยงานการวางแผนด้าน

ประเทศจีนได้มีกำรก�ำหนดให้บริษัทด�ำเนินมำตรกำรซึ่งเป็น

ส่วนหน่ึงแผนกำร�องกันท้อง�ำท่ีสดใสจำกมลพิษทำงอำกำศ

อย่ำงเคร่งครัด นอกจำกกำรใช้หมึก UV ท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมน้อยแล้ว บรษัิทของเรำยังได้ติดต้ังเครื่องดดูซบัด้วย

ถ่ำนกัมมันต์ เพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซสำรอนิทรยี์ระเหยอกีด้วย ซึ่ง

เรำคำดวำ่จะสำมำรถ

ลดได้ประมำณ 15-

20%

ติดต้ังเครือ่งดดูซบัด้วยถ่าน
กัมมันต์ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
สารอนิทรย์ีระเหย VOC

Voice

เครื่องดดูซบัด้วยถ่านกัมมันต์

Piao Shirong (พัค เซยอน)
แผนกรบัประกันคณุภาพสินค้า สภาพแวดล้อม 
และความปลอดภัย
LINTEC PRINTING & TECHNOLOGY 
(TIANJIN) CORPORATION

★ให้ดรูำยละเอยีดได้ในหน้ำ 12
*5  LINTEC group ในประเทศญ่ีปุ่น: Lintec Corporation และส�ำนักงำนของบรษัิท Lintec Corporation, 
Tokyo Lintec Kako, Inc., Printec, Inc, Lintec Services, Inc., Lintec Commerce, Inc.

*6  กฎหมำย PRTR : Pollutant Release and Transfer Register หมำยถึงกฎหมำยท่ีก�ำหนด
หน้ำท่ีให้จดแจ้ง (ปรมิำณกำรปล่อย/เคล่ือนย้ำยสำรเคมี) ย่อมำจำก “กฎหมำยส่งเสรมิกำร

ศึกษำปรมิำณกำรปล่อยสำรเคมีเขำ้ข่ำยควบคมุออกสูบ่รรยำกำศ รวมถึงกำรปรบัปรุงกำรจดักำรสำรเคมี”
*7  VOC : ย่อมำจำก Volatile Organic Compounds หมำยถึงสำรอนิทรยี์ในรูปแก๊สท่ีกระจำย
อยู่ในบรรยำกำศ

*8  RGB: วธิกีำรแสดงสีต่ำงๆ ด้วยกำรน�ำแม่สี 3 ของแสง ซึ่งได้แก่ สีแดง (Red), สีเขียว (Green), 
สีน�ำ้เงนิ (Blue) มำผสมเข้ำด้วยกัน 15



เรำได้น�ำเอำอำหำรฉุกเฉินท่ีทำงบริษัทเก็บ
สะสมไว้ ไปบริจำคให้ กับ ผู้ ท่ีมี ฐำนะยำกจน 
กิจกรรมน้ีเป็นกลไกท่ีสำมำรถท�ำประโยชน์ให้กับ
สังคมและแก้ไขปัญหำกำรสูญเสียอำหำร (Food 
Loss) ไปพรอ้มกับกำรเปล่ียนอำหำรท่ีทำงบรษัิท
เก็บสะสมตำมก�ำหนดได้อกีด้วย เรำจะยงัคงยดึถือ
จติวญิญำณในกำรอุทิศตน และจะด�ำเนินกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ในเดือนพฤศจิกำยน 2018 เรำได้ด�ำเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีชื่อวำ่ “กำรท�ำกิมจิแห่งรกั” 
ท่ีโรงอำหำรภำยในบรษัิท พนักงำน 22 คน ได้ลง
มือท�ำกิมจิ และน�ำกิมจท่ีิท�ำน้ันส่งไปยังบ้ำนท่ีมีผู้
ปกครองคนเดียวและบ้ำนท่ีมีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่
คนเดียว โดยผ่ำนทำงศูนย์ช่วยเหลือในท้องท่ี มี
พนักงำนจ�ำนวนมำกมำกรวมตัวกัน จนกลำยเป็น
ชว่งเวลำท่ีสนุกและครื้นเครง

จดหมำย
ขอบคณุในกำร
ด�ำเนินกิจกรรม

Cheng, Wen-chieh
(เจิง้ เหวนิเจี�ย)
ส�ำนักงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยในโรงงำน

เก็บสะสมตำมก�ำหนดได้อกีด้วย เรำจะยงัคงยดึถือ
จติวญิญำณในกำรอุทิศตน และจะด�ำเนินกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
จติวญิญำณในกำรอุทิศตน และจะด�ำเนินกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ภำพถ่ำยกับกิมจท่ีิท�ำเองด้วยมือ

Moon Ji-Eun
(มุน จยุีน)
ฝ่ำยงำนธุรกำร

กิจกรรม CSR
ของกลุ่มบ�ษัิท
ในต่างประเทศ

เพ่ือปฏิบัติโดยความรบัผิดชอบ

ในฐานะท่ีเป็นบรษัิทระดับสากล

จงึส่งเสรมิให้แต่ละบรษัิทในต่างประเทศ

ได้ด�าเนินกิจกรรม CSR

ท่ีเหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค

LINTEC PRINTING & TECHNOLOGY (TIANJIN) CORPORATION

LINTEC KOREA, INC.LINTEC SPECIALITY FILMS (TAIWAN), INC.

PT. LINTEC JAKARTA

LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES (TAIWAN), INC.

PT. LINTEC INDONESIALINTEC SPECIALITY FILMS (KOREA), INC.

LINTEC (SUZHOU) TECH CORPORATION

ด้ำนนอกของโรงงำนท่ีมกีำรเพ่ิม
มำตรกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม

Chen Guo Yan
(เฉิน กั�วย่ำน)
หน่วยงำนวศิวกรรม

ในขณะท่ีประเทศจนีมีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงรวดเร็ว มลพิษทำงอำกำศก็ได้กลำยเป็น
ปัญหำทำงสังคมท่ีรุนแรงปัญหำหน่ึง ท�ำให้รฐับำล
จ�ำเป็นต้องหำมำตรกำรแก้ไข บรษัิทของเรำได้มี
กำรเพ่ิมมำตรกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมด้วยกำรติดต้ัง
เครื่องระบำยอำกำศในส่วนงำนกำรพ่นสี และเครื่อง
ก�ำจัดเขม่ำของเครื่องแปรรูป โพลีเอทิลีนลำมิเนต
ขึ้นใหม่ในเดือนพฤศจกิำยน 2018ขึ้นใหม่ในเดือนพฤศจกิำยน 2018
ก�ำจัดเขม่ำของเครื่องแปรรูป โพลีเอทิลีนลำมิเนต
ขึ้นใหม่ในเดือนพฤศจกิำยน 2018

ท่อระบำย
อำกำศท่ีติดต้ัง

Piao Shirong (พัค เซยอน)
แผนกรบัประกันคณุภำพสินค้ำ 
สภำพแวดล้อม และควำมปลอดภัย

ในกำรพิมพ์ฉลำก จ�ำเป็นต้องมีกระบวนกำร
ผสมหมึก บริษัทของเรำได้มีกำรติดต้ังพัดลม
ดูดอำกำศในห้องผสมหมึก แต่ก็ยังมีปัญหำกล่ิน
เหมน็อบอวล โดยเฉพำะในตอนท่ีท�ำกำรผสมหมกึ 
เพ่ือแก้ปัญหำน้ี เรำได้มีกำรเดินท่อระบำยอำกำศ
ไปจนถึงด้ำนบนของเครื่องผสมหมกึ และสำมำรถ
ปรบัปรุงแก้ไขสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนได้

อำกำศท่ีติดต้ังอำกำศท่ีติดต้ัง

เรำได้ด�ำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ท่ีบรเิวณใกล้ๆ 
เมืองเกำสงในเดือนมีนำคม 2019 มีพนักงำน
และครอบครวัเข้ำร่วมกิจกรรมรวมท้ังหมด 48 
คน และได้ปลูกต้นไม้รวมท้ังหมด 100 ต้น จำก
น้ี ไปเรำจะด�ำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพต่อไปเรื่อยๆ และอยำกท่ีจะ
สร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรต่อท้ังมนุษย์และ
ธรรมชำติเพ่ือคนรุน่หลัง

Chen-Jung Liao
(เฉินจุง เหลียว)
ฝ่ำยงำนส่งเสรมิ ISO

ภำพขณะด�ำเนินกิจกรรม
ปลกูต้นไม้

สร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรต่อท้ังมนุษย์และ

เข้ำรว่มกิจกรรมท�ำควำมสะอำดส่ิงแวดล้อมซึ่ง
บริษัทในชุมชนด�ำเนินกำรเองโดยสมัครใจ โดย
ทุกเดือนจะท�ำกิจกรรมท�ำควำมสะอำด กิจกรรม
น้ีไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมของ
ชมุชนโดยรอบ ยังชว่ยสรำ้งเสรมิ “สำยสัมพันธ”์ 
กับสังคมชุมชน และช่วยยกระดับจิตส�ำนึก
ด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของพนักงำนและ
ประชำชนในชมุชนอกีด้วย

ในเดือนเมษำยน 2018 เรำได้ด�ำเนินกิจกรรม
ปลูกป่ำชำยเลน นอกจำกจะมีพนักงำนของ
บริษัทแล้ว ยังมีนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
กำรประมงและผู้คนในท้องท่ีเข้ำร่วมด้วย รวม
ท้ังหมด 112 คน และได้ปลูกป่ำชำยเลนไป 
2,000 ต้น ผู้เข้ำร่วมทุกคนได้เข้ำใจถึงควำม
ส�ำคัญของกำรปลูกต้นไม้ และด�ำเนินกำรด้วย
ควำมประสงค์ของตนเอง

ในเดือนตุลำคม 2018 เรำได้มีกำรแจกจำ่ย
แผ่นพับเก่ียวกับกำรแยกขยะภำยในบริษัทให้
กับพนักงำนทุกคน ท้ังยังได้มีกำรจัดวำงถังขยะ
ส�ำหรับขยะอินทรย์ีและขยะอนินทรย์ีไว้ในบริษัท 
ตำมค�ำส่ังของบรษัิทท่ีควบคุมดแูลอำคำรอกีด้วย 
จำกน้ีไปเรำจะยังคงส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมต่อไป

ภำพขณะด�ำเนินกิจกรรม
ปลกูต้นไม้

Sugiharto (ซกิูฮำรโ์ต)
แผนกรบัประกันคณุภำพ
สินค้ำ

ภำพขณะด�ำเนินกิจกรรม
ท�ำควำมสะอำดส่ิงแวดล้อม

Myung-Jin Choi
(จอย เมียวจนิ)
ฝ่ำยงำนควำมปลอดภัย
และส่ิงแวดล้อม

ถังขยะส�ำหรับขยะอินทรีย์
และขยะอนินทรยี์

Afifatul Khoir
(อำ�ฟำทลู คอยล์)
แผนกบุคคลและธุรกำร

ด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของพนักงำนและด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของพนักงำนและ

สถำนท่ีต้ัง : เมืองซโูจว ประเทศจนี (Suzhou City, China)
จ�ำนวนพนักงำน : 203 คน
รำยละเอยีดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับวสัดกุำร
พิมพ์ วสัดท่ีุใช้ในอุตสำหกรรมรวมถึงกระดำษและวสัดท่ีุใช้ในกำรแปรรูป

สถำนท่ีต้ัง : เมืองไถหนำน ไต้หวนั (Tainan City, Taiwan)
จ�ำนวนพนักงำน : 91 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคอล

สถำนท่ีต้ัง : เมืองพย็องแท็ก จงัหวดัคยองกี เกำหลีใต้
จ�ำนวนพนักงำน : 122 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคอล

สถำนท่ีต้ัง : เมืองโบกอร ์อนิโดนีเซยี
จ�ำนวนพนักงำน : 168 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับวัสดุ
กำรพิมพ์และวสัดท่ีุใช้ในอุตสำหกรรม

สถำนท่ีต้ัง: กรุงจำกำรต์ำ อนิโดนีเซยี
จ�ำนวนพนักงำน : 18 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับวัสดุกำรพิมพ์
และวสัดท่ีุใช้ในอุตสำหกรรม

สถำนท่ีต้ัง : เมืองเกำสง ไต้หวนั (Kaohsiung City, Taiwan)
จ�ำนวนพนักงำน : 86 คน
รำยละเอยีดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำอเิล็กทรอนิกส์

สถำนท่ีต้ัง : เมืองชองจู จงัหวดัชงุชอ็งเหนือ ของเกำหลีใต้
จ�ำนวนพนักงำน : 124 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคอล

สถำนท่ีต้ัง : เมืองเทียนจนิ ประเทศจนี (Tianjin City, China)
จ�ำนวนพนักงำน : 99 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับวัสดุ
กำรพิมพ์และวสัดท่ีุใช้ในอุตสำหกรรม
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LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITEDLINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA) SDN. BHD.

LINTEC OF AMERICA, INC.
Nano-Science & Technology Center

LINTEC (THAILAND) CO., LTD.

MACTAC AMERICAS, LLC

LINTEC EUROPE B.V.

VDI, LLCMADICO, INC.

LINTEC INDUSTRIES (SARAWAK) SDN. BHD.

งำนแยกของเล่นโดย
พนักงำนของบรษัิท

Marilu Guerrero
(มำลิล ูเกเรโร)
R&D Assistant

เรำได้เขำ้รว่มโปรแกรม Toys for Tots ซึ่งด�ำเนิน
กำรโดยอดีตทหำรกองทัพเรอืของสหรฐัอเมรกิำ 
โปรแกรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีน�ำเอำของเล่นซึ่ง
รวบรวมได้จำกกำรรับบริจำคไปมอบเป็นของ
ขวญัวนัครสิต์มำสให้กับพวกเด็กๆ ท่ีด้อยโอกำส 
บรษัิทของเรำได้ท�ำหน้ำท่ีน�ำเอำของเล่นประมำณ 
540 กล่องมำจดัแยกและน�ำใส่กล่อง540 กล่องมำจดัแยกและน�ำใส่กล่อง
บรษัิทของเรำได้ท�ำหน้ำท่ีน�ำเอำของเล่นประมำณ 
540 กล่องมำจดัแยกและน�ำใส่กล่อง540 กล่องมำจดัแยกและน�ำใส่กล่อง

ภำพขณะด�ำเนินกิจกรรม
ปลกูต้นไม้

รูปหมู่ท่ีถ่ำยหน้ำส�ำนักงำนของ 
Matang Wildlife Centre

Ong Hooi Gim
(ออง ฮุย กิม)
แผนกบัญชี

Michael Benzi Junior
(ไมเคิล เบนซ ิจูเนียร)์
ฝ่ำยงำนธุรกำรและบุคคล

ในเดือนกันยำยน 2018 เรำได้มีกำรด�ำเนิน
กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนในรฐัเกอดะฮ์ ประเทศ
มำเลเซยี นอกจำกพนักงำนในบรษัิท 32 คนแล้ว 
ยังมีพนักงำนจำกฝ่ำยงำนควำมปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อมของส�ำนักงำนใหญ่ 3 คน เขำ้รว่มด้วย 
แม้จะต้องต่อสู้กับโคลนตมอย่ำงยำกล�ำบำก แต่
เรำก็ได้ปลกูป่ำชำยเลนไปท้ังหมด 92 ต้น

ในเดือนพฤศจกิำยน 2018 พนักงำนท้ังหมด
ในบริษัทได้ไปเย่ียมชมท่ี Matang Wildlife 
Centre มีสัตว์ต่ำงๆ มำกมำย เช่น ลิงอุรงัอุตัง 
ได้รับควำมคุ้มครองและอำศัยอยู่ท่ีน่ี หลังจำก
ท่ีได้�งกำรอธิบำยเก่ียวกับกิจกรรมกำรอนุรกัษ์
ในส�ำนักงำนแล้ว เรำก็ได้เริม่ด�ำเนินกิจกรรมกำร
ท�ำควำมสะอำดเรำก็ได้ปลกูป่ำชำยเลนไปท้ังหมด 92 ต้น

ส่ิงของท่ีบรจิำคไปยังโบสถ์

Peter Olah
(ปีเตอร ์โอลำห์)
ฝ่ำยขำย

เรำได้บริจำกเส้ือผ้ำ เครื่องเขียน ของเล่น 
ฯลฯ ให้กับโบสถ์และโรงเรยีนประถมในหมู่บ้ำน
เล็กๆ ในประเทศโรมำเนีย เรำได้รบัเมลขอบคุณ
ท่ีท�ำให้รูสึ้กชื่นใจจำกคุณครูของโรงเรยีนประถม
ท่ีเรำบรจิำคส่ิงของให้ ท�ำให้รบัรู้ได้ถึงผลงำนและ
ควำมส�ำคัญของกิจกรรมกำรชว่ยเหลือน้ี

ภำพขณะด�ำเนินกิจกรรม
ท�ำควำมสะอำด

ในเดือนมีนำคม 2019 เรำได้มีกำรจัดทริป
บรษัิทยังเกำะเสม็ด จงัหวดัระยอง ในระหวำ่งทรปิ 
พนักงำนทุกคนได้ด�ำเนินกิจกรรมท�ำควำมสะอำด
ชำยหำด และได้เก็บขยะต่ำงๆ เช่น เชือกและ
พลำสติก รวมเป็นจ�ำนวน 42 กิโลกรมั

เรำได้ด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ทำงสังคม
ท่ีเป็นรำกฐำนในท้องถ่ิน เช่น เป็นอำสำสมัคร
เข้ำร่วมงำนวิ่งมำรำธอนส�ำหรับเด็กในท้องถ่ิน 
นอกจำกน้ี เรำยังบริจำคอำหำร ของใช้ในกำร
ศึกษำ ผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรอนำมัย และส่ิงของ
อื่นๆ ให้กับเด็กๆ ท่ีถูกทำรุณกรรมหรอืไม่ได้รบั
กำรดแูล โดยผ่ำนทำงองค์กรกำรกศุล

ทีม CSR ท่ีด�ำเนินกิจกรรม
กำรชว่ยเหลือ

Toni Doughty
(โทนี โดตี)
คณะกรรมกำร CSR

คณะกรรมกำร CSR ของบรษัิทได้มกีำรก�ำหนด
เ�ำหมำย โดยให้มกีำรด�ำเนินกิจกรรมทำง CSR ทกุ
เดือน และได้มีกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำย 
ในเดือนกมุภำพันธแ์ละมีนำคม 2019 เรำได้ให้กำร
ชว่ยเหลือสนับสนุนกิจกรรม Dare to Care Food 
Bank ซึ่งเป็นกำรชว่ยเหลือทำงด้ำนอำหำรให้กับผู้
ยำกจนในท้องถ่ิน โดยได้ชว่ยเหลือในด้ำนกำรแยก
อำหำรและน�ำอำหำรใส่ลงในกล่อง

ทีมมำดีโก้ท่ีเข้ำร่วมในงำน
อเีวน้ท์

Chris Layne
(ครสิ เลน)
คณะกรรมกำร CSR

เรำได้เข้ำรว่มงำนเดินกำรกศุลท่ีชื่อวำ่ Walk to 
End Alzheimer’s ซึ่งจดัขึ้นท่ีเมืองเซนต์ปีเตอรส์
เบิรก์ในรฐัฟลอรด้ิำ และได้รวบรวมเงินบรจิำค 
เงินบรจิำคท่ีได้จำกงำนอีเว้นท์น้ี เรำได้น�ำไป ใช้
ในกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์และช่วยเหลือด้ำน
กำรวจิยัเก่ียวกับโรคอลัไซเมอร์

ภำพขณะด�ำเนินกิจกรรมท�ำควำมสะอำด

ในเดือนตุลำคม 2018 เรำได้รว่มมือกับบรษัิท 
LINTEC ASIA PACIFIC รวมท้ังหมด 82 คน 
ในกำรด�ำเนินกิจกรรมท�ำควำมสะอำดชำยทะเล 
หลังจำกท่ีได้ท�ำควำมสะอำดตำมชำยทะเลเป็น
เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง เรำเก็บขยะได้ท้ังหมด 
58 กิโลกรมั กำรท�ำควำมสะอำดชำยหำด ท�ำให้
สำมำรถอนุรกัษ์ระบบนิเวศในท้องทะเลได้

Apakorn Pleansri
(อำภำกร เปล่ียนศร)ี
ฝ่ำยงำนพัฒนำธุรกิจ

อำหำรและน�ำอำหำรใส่ลงในกล่อง

ส่ิงของบรจิำคไปยังเด็กๆ

สถำนท่ีต้ัง : จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ประเทศไทย
จ�ำนวนพนักงำน : 196 คน
รำยละเอยีดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับวสัดกุำร
พิมพ์ วสัดท่ีุใช้ในอุตสำหกรรมรวมถึงกระดำษและวสัดท่ีุใช้ในกำรแปรรูป

สถำนท่ีต้ัง: เมืองอมัสเติลเวน เนเธอรแ์ลนด์
จ�ำนวนพนักงำน : 7 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: จ�ำหน่ำยวัสดุกำรพิมพ์ วัสดุ ท่ี ใช้ ใน
อุตสำหกรรม และธุรกิจกระดำษและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับชิ้นงำน

สถำนท่ีต้ัง : รฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิำ
จ�ำนวนพนักงำน : 32 คน
รำยละเอยีดธุรกิจหลัก: กำรวจิยัและพัฒนำ

สถำนท่ีต้ัง : รฐัฟลอรดิำ สหรฐัอเมรกิำ
จ�ำนวนพนักงำน : 203 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับวัสดุ
กำรพิมพ์และวสัดท่ีุใช้ในอุตสำหกรรม

สถำนท่ีต้ัง : รฐัเค็นตักก้ี สหรฐัอเมรกิำ
จ�ำนวนพนักงำน : 47 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับวัสดุ
กำรพิมพ์และวสัดท่ีุใช้ในอุตสำหกรรม

สถำนท่ีต้ัง : รฐัโอไฮโอ สหรฐัอเมรกิำ
จ�ำนวนพนักงำน : 464 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับวัสดุ
กำรพิมพ์และวสัดท่ีุใช้ในอุตสำหกรรม

สถำนท่ีต้ัง : ประเทศสิงคโปร์
จ�ำนวนพนักงำน : 81 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับวัสดุกำรพิมพ์และ
วสัดท่ีุใช้ในอุตสำหกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับอเิล็กทรอนิกส์และออปติคอล

สถำนท่ีต้ัง : จงัหวดัปีนัง มำเลเซยี
จ�ำนวนพนักงำน : 99 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคอล

สถำนท่ีต้ัง : รฐัซำรำวกั มำเลเซยี
จ�ำนวนพนักงำน : 23 คน
รำยละเอียดธุรกิจหลัก: ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคอล

กรรมกำรของคณะ
กรรมกำร CSR
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แผนงานเฉพาะ

ขอบข่ายเป้าหมาย

○ ถือวา่เข้าข่าย รูปแบบท่ีอยากให้เป็น การด�าเนินการ ดัชนีชีว้ดัส�าคัญ ผลงาน★ SDGs ท่ีเก่ียวข้อง
ภายในบรษัิท ภายนอกบรษัิท

ธรรมาภิบาล
ขององค์กร

ด�าเนินการบรหิารธรรมาภิบาล 
ระดับสากล ○ ○ มุ่งม่ันยกระดับและควบคมุดแูลระบบ 

การจดัการ
ยกระดับระบบธรรมาภิบาลสากล

(1)  ใชป้ระโยชน์จากชอ่งทางปรกึษาหารอืท้ังในและ 
ต่างประเทศ

(2)  ผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตาม 
กฎหมายในแต่ละประเทศและเกณฑ์ภายในของบรษัิท

(1) 4 เรื่อง [B]
(2) ไม่มีเหตสุ�าคัญให้แก้ไข [B]

ส่ิงแวดล้อม

ใชว้ตัถดิุบอย่างมีประสิทธภิาพ ○ ○

มุ่งม่ันลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมและ 
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติตามนโยบายจดัหาจดัซื้อวตัถดิุบพ้ืนฐาน 
ของ LINTEC และด�าเนินการจดัซื้อโดยใส่ใจต่อ 
การลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม

ปรมิาณการใชส้ารละลายอนิทรย์ี 17.7 พันตัน [A]

ลดการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ 
โลก ○ ○ ลดการปล่อยก๊าซออกสู่บรรยากาศ ตาม 

เป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมระยะกลาง

(1)  ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ของกิจกรรม 
ธุรกิจในประเทศ

(2)  ปรมิาณการปล่อยสารอนิทรย์ีระเหย VOC*6 ของกิจกรรม 
ธุรกิจในประเทศ

(1) 179.2 พันตัน [C]
(2) 929.8 ตัน [E]

ชว่ยเหลือด้านส่ิงแวดล้อมผ่าน
ผลิตภัณฑ์และบรกิารของบรษัิท ○ ○ พัฒนาและส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ 

ส่ิงแวดล้อมโดยใส่ใจด้าน LCA*4
จ�านวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 30 เรื่อง [A]

ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านส่ิง 
แวดล้อม ○ ○

ด�าเนินการจดัการและให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม ด้วยระบบบรหิาร 
จดัการด้านส่ิงแวดล้อม

จ�านวนการปฏิบัติท่ีขัดต่อกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 0 เรื่อง [D]

การปฏิบัติ
ด้าน

แรงงาน

ให้สอดคล้องกับความปลอดภัย 
และอาชวีอนามัยของแรงงาน ○ ○

ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ให้สามารถท�างานได้อย่างอุน่ใจ และ 
รกัษาความปลอดภัยให้กับพนักงานใน 
ยามฉกุเฉิน

ให้สอดคล้องกับระบบบรหิารจดัการความ 
ปลอดภัยและอาชวีอนามัยของแรงงาน และ 
ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยด้าน 
แรงงาน

(1) จ�านวนการเกิดอุบัติภัยแรงงาน / การหยุดงาน
(2) ไม่มีการเกิดอุบัติภัยข้ึนเลย

(1) 3 เรื่อง [C]
(2)  โรงงานอาซมูะ, Tokyo Lintec Kako, Inc., โรงงานชบิะ, ส�านักงานชงิ

ก ู(รวมถึง นีฮามะ)･･･ไม่มีการเกิดอุบัติเหตตุลอด 1 ปี [C]

สรา้งความหลากหลายในท่ี 
ท�างาน ○ -

เคารพในความหลากหลายของพนักงาน และ 
ปรบัปรุงให้เป็นท่ีท�างานท่ีพนักงานมีก�าลังใจ 
ในการท�างาน

(1) สัดส่วนพนักงานหญิงในต�าแหน่งผู้จดัการ
(2) สัดส่วนการกลับเข้าท�างานหลังลาคลอดบุตร

(1) 14％［B］
(2) 100％［A］

ยกระดับความพึงพอใจของ 
พนักงาน ○ - พัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ี 

พนักงานมีก�าลังใจในการต้ังใจท�างาน
สัดส่วนการลาออกของพนักงานใหม่อายุงานไม่เกิน 3 ปี 6.4％［A］

สังคม

จดัให้มีการศึกษารายละเอยีด 
ด้านสิทธมินุษยชน*5 ○ ○

มุ่งม่ันส่งเสรมิการส่ือสารในระดับสากล  
โดยใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใส่ใจต่อสิทธมินุษยชนในห่วงโซอุ่ปทาน 
ท้ังหมดและศึกษาถึงความเส่ียง

จ�านวนค�าตอบจากการท�าแบบสอบถามไปยังซัพพลายเออร์ 111 บรษัิท [A]

ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน 
สังคม ○ ○ ให้เข้าใจและต้ังใจปฏิบัติในด้านการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายท้ังบรษัิท
อตัราการตอบกลับแบบสอบถามการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี 
สอบถามระดับกรรมการบรหิาร / ผู้บรหิาร

อตัราการตอบกลับแบบส�ารวจหาความเส่ียง 87.4 % [B]
*เน่ืองจากมีการด�าเนินการส�ารวจความเส่ียง จึงยังไม่ได้ด�าเนินการ 
ส�ารวจด้วยแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน 
ผลิตภัณฑ์ ○ ○ ปราบปรามและป้องกันอุบัติเหตท่ีุเกิดข้ึน 

จากระบบบรหิารจดัการคณุภาพ
จ�านวนรายงานอุบัติเหตขุองผลิตภัณฑ์หลัก 0 เรื่อง [C]

มีส่วนชว่ยเหลือด้านการบรโิภค 
อย่างย่ังยืน ○ ○

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบและเข้าใจถึง 
ผลประโยชน์ท่ีจะได้จากผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

จ�านวนการออกบูธในงานแสดงสินค้าท้ังในและต่างประเทศ  
(ประเมินผลกิจกรรม)

52 ครัง้ [A]

ส่งเสรมิการอยู่รว่มกับชมุชน 
ท้องถ่ิน ○ ○ จดักิจกรรมเพ่ือบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 

อย่างจรงิจงั ในฐานะพลเมืองขององค์กรท่ีดี
(1) จ�านวนคนท่ีรบัเข้าโรงงานท้ังหมด
(2) การด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

(1) 932 คน [C]
(2)→ระบุไวท่ี้ P14 [B]

ผลลัพธท่ี์มี
ต่อธุรกิจ

พัฒนารูปแบบธุรกิจเชงิผลิตใน 
ถ่ินท่ีใชข้องประเทศก�าลังพัฒนา ○ ○ ส่งเสรมิรูปแบบธุรกิจท่ีใส่ใจต่อ 

ส่ิงแวดล้อมและสังคม พรอ้มกับสรา้งสรรค์ 
ธุรกิจท่ีมีส่วนชว่ยในการแก้ไขปัญหาของ 
สังคม

ส่งเสรมิการจดัซื้อในท้องถ่ิน และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะมีส่วนชว่ยในการแก้ไข 
ปัญหาสังคม

พัฒนาระบบข้ึนทะเบียนวตัถดิุบในพ้ืนท่ีของโรงงานใน 
ต่างประเทศ (ประเมินผลกิจกรรม)

อยู่ระหวา่งการพัฒนาระบบค้นหาท่ีใช้ในการดแูลจดัการข้อมูล 
วตัถดิุบท่ีใช้ในระดับสากล [B]

เข้าสู่สาขาธุรกิจใหม่ ○ ○ จ�านวนการย่ืนขอสิทธบัิตร (ประเมินผลกิจกรรม) 397 เรื่อง [A] ก�ำลังพิจำรณำ

*1 SDGs: → ระบุไวท่ี้ P 06
*2 ดัชนีชีว้ดัส�ำคัญ (KPI) : → ระบุไวท่ี้ P 12
*3 ESG: → ระบุไวท่ี้ P 07

*4  LCA : ย่อมำจำก Life Cycle Assessment เป็นวธิปีระเมินผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมโดยรวม  
โดยค�ำนวณจำกปรมิำณพลังงำน น�ำ้ วตัถดิุบท่ีถกูใชต้ลอดชัว่อำยุวงจรของผลิตภัณฑ์ รวมถึง 
ปรมิำณกำรปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์และสำรเคมีเป็นพิษ

ข้ันตอนท่ี 1
คัดเลือกส่ิงท่ีสังคมต้องการ
นอกจำกกำรเปล่ียนแปลงของแนวทำง 
ปฏิบัติและเฟรมเวิรก์ท่ีเป็นสำกลต่ำงๆ เช่น  
SDGs, มำตรฐำน GRI, Global Compact  
ของสหประชำชำติ และ ISO26000 แล้ว เรำ 
ยังได้มีกำรส�ำรวจและคัดเลือกหัวข้อ ESG*3  
ท่ีส�ำคัญท่ีมำจำกองค์กรท่ีท�ำกำรประเมิน  
ESG อกีด้วย

แผนงานเฉพาะ (แผนงานหลัก)
“แผนงำนเฉพำะ” หมำยถึง แผนงำนจำกกิจกรรมทำง CSR ท่ีมีขอบเขตกวำ้งขวำง ซึ่งทำง 

บรษัิทระบุวำ่เป็นปัญหำท่ีควรให้ควำมใส่ใจ LINTEC Group ได้ระบุแผนงำนเฉพำะข้ึนมำแล้ว 

ในปี 2014 แต่ส่ิงท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องกำรจำกบรษัิทได้เปล่ียนแปลงไปมำกจำกช่วงเวลำ 

น้ัน ปัจจุบัน LINTEC Group ได้ตอบรบัควำมเปล่ียนแปลงดังกล่ำวด้วยกำรน�ำแผนงำนเฉพำะ 

มำทบทวนใหม่ และได้ด�ำเนินกำรจนไปถึงขั้นตอนท่ี 2 ในรูปทำงขวำแล้ว ในแผนงำนเฉพำะ 

ใหม่ เรำได้ใส่มุมมองเก่ียวกับ SDGs*1 เข้ำไปด้วย พรอ้มท้ังมีแผนท่ีจะปรบัเปล่ียนดัชนีชี้วัด 

ส�ำคัญ (KPI)*2 ใหม่อกีด้วย

กระบวนกำรในกำรทบทวนแผนงำนเฉพำะ
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แผนงานเฉพาะ

ขอบข่ายเป้าหมาย

○ ถือวา่เข้าข่าย รูปแบบท่ีอยากให้เป็น การด�าเนินการ ดัชนีชีว้ดัส�าคัญ ผลงาน★ SDGs ท่ีเก่ียวข้อง
ภายในบรษัิท ภายนอกบรษัิท

ธรรมาภิบาล
ขององค์กร

ด�าเนินการบรหิารธรรมาภิบาล 
ระดับสากล ○ ○ มุ่งม่ันยกระดับและควบคมุดแูลระบบ 

การจดัการ
ยกระดับระบบธรรมาภิบาลสากล

(1)  ใชป้ระโยชน์จากชอ่งทางปรกึษาหารอืท้ังในและ 
ต่างประเทศ

(2)  ผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตาม 
กฎหมายในแต่ละประเทศและเกณฑ์ภายในของบรษัิท

(1) 4 เรื่อง [B]
(2) ไม่มีเหตสุ�าคัญให้แก้ไข [B]

ส่ิงแวดล้อม

ใชว้ตัถดิุบอย่างมีประสิทธภิาพ ○ ○

มุ่งม่ันลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมและ 
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติตามนโยบายจดัหาจดัซื้อวตัถดิุบพ้ืนฐาน 
ของ LINTEC และด�าเนินการจดัซื้อโดยใส่ใจต่อ 
การลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม

ปรมิาณการใชส้ารละลายอนิทรย์ี 17.7 พันตัน [A]

ลดการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ 
โลก ○ ○ ลดการปล่อยก๊าซออกสู่บรรยากาศ ตาม 

เป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมระยะกลาง

(1)  ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ของกิจกรรม 
ธุรกิจในประเทศ

(2)  ปรมิาณการปล่อยสารอนิทรย์ีระเหย VOC*6 ของกิจกรรม 
ธุรกิจในประเทศ

(1) 179.2 พันตัน [C]
(2) 929.8 ตัน [E]

ชว่ยเหลือด้านส่ิงแวดล้อมผ่าน
ผลิตภัณฑ์และบรกิารของบรษัิท ○ ○ พัฒนาและส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ 

ส่ิงแวดล้อมโดยใส่ใจด้าน LCA*4
จ�านวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 30 เรื่อง [A]

ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านส่ิง 
แวดล้อม ○ ○

ด�าเนินการจดัการและให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม ด้วยระบบบรหิาร 
จดัการด้านส่ิงแวดล้อม

จ�านวนการปฏิบัติท่ีขัดต่อกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 0 เรื่อง [D]

การปฏิบัติ
ด้าน

แรงงาน

ให้สอดคล้องกับความปลอดภัย 
และอาชวีอนามัยของแรงงาน ○ ○

ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ให้สามารถท�างานได้อย่างอุน่ใจ และ 
รกัษาความปลอดภัยให้กับพนักงานใน 
ยามฉกุเฉิน

ให้สอดคล้องกับระบบบรหิารจดัการความ 
ปลอดภัยและอาชวีอนามัยของแรงงาน และ 
ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยด้าน 
แรงงาน

(1) จ�านวนการเกิดอุบัติภัยแรงงาน / การหยุดงาน
(2) ไม่มีการเกิดอุบัติภัยข้ึนเลย

(1) 3 เรื่อง [C]
(2)  โรงงานอาซมูะ, Tokyo Lintec Kako, Inc., โรงงานชบิะ, ส�านักงานชงิ

ก ู(รวมถึง นีฮามะ)･･･ไม่มีการเกิดอุบัติเหตตุลอด 1 ปี [C]

สรา้งความหลากหลายในท่ี 
ท�างาน ○ -

เคารพในความหลากหลายของพนักงาน และ 
ปรบัปรุงให้เป็นท่ีท�างานท่ีพนักงานมีก�าลังใจ 
ในการท�างาน

(1) สัดส่วนพนักงานหญิงในต�าแหน่งผู้จดัการ
(2) สัดส่วนการกลับเข้าท�างานหลังลาคลอดบุตร

(1) 14％［B］
(2) 100％［A］

ยกระดับความพึงพอใจของ 
พนักงาน ○ - พัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ี 

พนักงานมีก�าลังใจในการต้ังใจท�างาน
สัดส่วนการลาออกของพนักงานใหม่อายุงานไม่เกิน 3 ปี 6.4％［A］

สังคม

จดัให้มีการศึกษารายละเอยีด 
ด้านสิทธมินุษยชน*5 ○ ○

มุ่งม่ันส่งเสรมิการส่ือสารในระดับสากล  
โดยใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใส่ใจต่อสิทธมินุษยชนในห่วงโซอุ่ปทาน 
ท้ังหมดและศึกษาถึงความเส่ียง

จ�านวนค�าตอบจากการท�าแบบสอบถามไปยังซัพพลายเออร์ 111 บรษัิท [A]

ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน 
สังคม ○ ○ ให้เข้าใจและต้ังใจปฏิบัติในด้านการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายท้ังบรษัิท
อตัราการตอบกลับแบบสอบถามการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี 
สอบถามระดับกรรมการบรหิาร / ผู้บรหิาร

อตัราการตอบกลับแบบส�ารวจหาความเส่ียง 87.4 % [B]
*เน่ืองจากมีการด�าเนินการส�ารวจความเส่ียง จึงยังไม่ได้ด�าเนินการ 
ส�ารวจด้วยแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน 
ผลิตภัณฑ์ ○ ○ ปราบปรามและป้องกันอุบัติเหตท่ีุเกิดข้ึน 

จากระบบบรหิารจดัการคณุภาพ
จ�านวนรายงานอุบัติเหตขุองผลิตภัณฑ์หลัก 0 เรื่อง [C]

มีส่วนชว่ยเหลือด้านการบรโิภค 
อย่างย่ังยืน ○ ○

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบและเข้าใจถึง 
ผลประโยชน์ท่ีจะได้จากผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

จ�านวนการออกบูธในงานแสดงสินค้าท้ังในและต่างประเทศ  
(ประเมินผลกิจกรรม)

52 ครัง้ [A]

ส่งเสรมิการอยู่รว่มกับชมุชน 
ท้องถ่ิน ○ ○ จดักิจกรรมเพ่ือบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 

อย่างจรงิจงั ในฐานะพลเมืองขององค์กรท่ีดี
(1) จ�านวนคนท่ีรบัเข้าโรงงานท้ังหมด
(2) การด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

(1) 932 คน [C]
(2)→ระบุไวท่ี้ P14 [B]

ผลลัพธท่ี์มี
ต่อธุรกิจ

พัฒนารูปแบบธุรกิจเชงิผลิตใน 
ถ่ินท่ีใชข้องประเทศก�าลังพัฒนา ○ ○ ส่งเสรมิรูปแบบธุรกิจท่ีใส่ใจต่อ 

ส่ิงแวดล้อมและสังคม พรอ้มกับสรา้งสรรค์ 
ธุรกิจท่ีมีส่วนชว่ยในการแก้ไขปัญหาของ 
สังคม

ส่งเสรมิการจดัซื้อในท้องถ่ิน และพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะมีส่วนชว่ยในการแก้ไข 
ปัญหาสังคม

พัฒนาระบบข้ึนทะเบียนวตัถดิุบในพ้ืนท่ีของโรงงานใน 
ต่างประเทศ (ประเมินผลกิจกรรม)

อยู่ระหวา่งการพัฒนาระบบค้นหาท่ีใช้ในการดแูลจดัการข้อมูล 
วตัถดิุบท่ีใช้ในระดับสากล [B]

เข้าสู่สาขาธุรกิจใหม่ ○ ○ จ�านวนการย่ืนขอสิทธบัิตร (ประเมินผลกิจกรรม) 397 เรื่อง [A] ก�ำลังพิจำรณำ

*5  ศึกษำรำยละเอยีดด้ำนสิทธมินุษยชน : กระบวนกำรท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดควำมเส่ียงด้ำนกำร 
ละเมิดสิทธมินุษยชน นอกเหนือไปจำกกำรท่ีองค์กรบรษัิทต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย  
(ปัญหำท่ี 1 เรื่องสิทธมินุษยชนในข้อเรยีกรอ้ง 6.3.3 ของ ISO26000)

*6 VOC : → ระบุไวท่ี้ P 15
★ให้ดรูำยละเอยีดได้ในหน้ำ 12

ข้ันตอนท่ี 2
ความผกูพันภายในองค์กร  
(การจดัล�าดับความส�าคัญ)
พิจำรณำเก่ียวกับสมมติฐำนกับองค์กรภำยใน 
บรษัิท เช่น หน่วยงำนวจิยัและพัฒนำ ส�ำนักงำน 
พัฒนำธุรกิจ และอื่นๆ แล้วตัดสินควำมส�ำคัญ

ข้ันตอนท่ี 3
ระบุหัวข้อส�าคัญ
ระบุหัวข้อส�ำคัญจำกผลของขั้นตอนท่ี 1  
และ 2 และขอรับกำรประเมินและอนุมัติ 
จำกประธำนบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนำจสูงสุด 
ในกำรตัดสิน

ข้ันตอนท่ี 4
ก�าหนดดัชนีชีว้ดัส�าคัญอกีครัง้
ก�ำหนดดัชนีชีว้ดัในกำรด�ำเนินกิจกรรมจำก 
แผนงำนเฉพำะท่ีได้ระบุไว ้และเริม่ 
ด�ำเนินงำน

* บรษัิทท่ีเข้ำข่ำยวำ่มีผลงำน :
[A] LINTEC Corporation / [B] LINTEC Group / [C] LINTEC Corporation และ TOKYO LINTEC KAKO, INC. / [D] ส�ำนักงำนใหญ่และ 10 โรงงำนผลิต ศนูย์วจิยัของ LINTEC Corporation / 
[E] โรงงำนผลิต (ไม่รวมโรงงำน Ina) และศนูย์วจิยัของ LINTEC Corporation
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สินทรพัย์รวม ROE*1/ROA*2 ค่าใชจ้า่ยในการวจิยัและพัฒนา

จ�านวนผู้เข้าอบรมตามล�าดับข้ัน
(งบเด่ียว/ยกยอด)
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XXXXX

洋紙・加工材関連
XXXXX

電子・光学関連
XXXXX

印刷材・
産業工材関連
XXXXX

（百万円）

合計
XXXXX

洋紙・
加工材関連

XXXXX

電子・
光学関連
XXXXX

印刷材・
産業工材
関連
XXXXX

（百万円）

ธุรกิจวสัดกุารพิมพ์และ
วสัดท่ีุใช้ในอุตสาหกรรม
122,935

ธุรกิจกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับชิ้นงาน

37,689  

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคอล

90,316

* 1  ROE: ย่อมำจำก Return on Equity (อตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของเจำ้ของ) ดัชนีท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์ด้ำนกำรเงนิ ซึ่งแสดงให้เห็นวำ่สำมำรถท�ำก�ำไรได้เท่ำไหรเ่ม่ือเทียบกับส่วนของเจำ้ของ (สินทรพัยสุ์ทธ)ิ

* 2  ROA: ย่อมำจำก Return on Assets (อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย์รวม) ดัชนีท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์ด้ำนกำรเงนิ ซึ่งแสดงให้เห็นวำ่สำมำรถท�ำก�ำไรได้เท่ำไหรเ่มื่อเทียบกับสินทรพัย์รวม

20

ข้อมลูส�าคัญทางด้านการเงนิและท่ีไม่ใชด้่านการเงนิ

2,509 รอ้ยล้านเยน

2,903 รอ้ยล้านเยน

4,888 คน

180 รอ้ยล้านเยน

83 รอ้ยล้านเยน

659 คน

เงนิปันผลต่อ 1 หุ้น  78 เยน
อตัราการจา่ยเงนิปันผล  43.5%

180 รอ้ยล้านเยน

129 รอ้ยล้านเยน

65.2%

ROE 6.9%
ROA 6.2%



หมายเหตุ) 1. สารอินทรีย์ระเหย (VOC) หมายถึงสารโทลูอีน เมธิลเอธิลคีโตน    2. ปริมาณความร้อนของแต่ละประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการแปรค่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเป็นปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบน้ัน เป็นไปตามมาตรา 4 
ของระเบียบย่อยในกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน    3. LSFT: LINTEC SPECIALITY FILMS (TAIWAN), INC.  LAT-T: LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES (TAIWAN), INC.  
LSFK: LINTEC SPECIALITY FILMS (KOREA), INC.  LE (UK): LINTEC EUROPE (UK) LIMITED

การปล่อยสารอนิทรย์ีระเหย VOC*5 ปรมิาณการใช้ไฟ³า ปรมิาณการใชเ้ชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล/แก๊สธรรมชาติ) 
(เทียบเท่าน้ํามันดิบ)

ข้อมูล¹ 2018 (ชว่งเวลาเก็บข้อมูล : ต้ังแต่ 1 มกราคม 2018 ถึง 31 ธนัวาคม 2018) ข้อมูล¹ 2017 (ชว่งเวลาเก็บข้อมูล : ต้ังแต่ 1 มกราคม 2017 ถึง 31 ธนัวาคม 2017)
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อตัราการตอบแบบสอบถามของ 
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หมายเหตุ) เชื้อเพลิง หมายถึง น้ํามันก๊าด, น้ํามนัเตาประเภท A, แก็สธรรมชาติเหลว 
(LNG), แก๊ส�โตรเลียมเหลว (LPG), แก็สเมอืง (Town Gas) เป็นต้น
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ข้อมลูส�าคัญทางด้านการเงนิและท่ีไม่ใชด้่านการเงนิ

ขอบข่ายเป้าหมาย: ส�านักงานใหญ่ของ 
LINTEC Corporation, ฐานการผลิต 10 
แห่ง, ศนูย์วจิยั, Tokyo Lintec Kako, Inc.

ขอบข่ายเป้าหมาย: โรงงานคมุากายะ,  
โรงงานมิชมิะขอบข่ายเป้าหมาย: LINTEC group ในประเทศญ่ีปุ่น*3 ขอบข่ายเป้าหมาย: ส�านักงานใหญ่ของ 

LINTEC Corporation, ฐานการผลิต 10 
แห่ง*4, ศนูย์วจิยั, Tokyo Lintec Kako, Inc.

*5 VOC: → ระบุไวท่ี้ P 15

ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
ท่ีปล่อยออก

179 พันตัน-CO2

ปรมิาณการเกิดขยะ

ปรมิาณท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  28.9 พันตัน

1,976 หม่ืนเยน จ�านวนท่ีรอ้งขอ  112  บรษัิท
อตัราการตอบกลับ 99.1%

ปรมิาณการใช้พลังงานท้ังหมด 
(เทียบเท่าน�้ามันดิบ)

ปรมิาณการใช้ท้ังหมด  92  พันกิโลลิตร
ปรมิาณต่อหน่วยการผลิต  0.31  กิโลลิตร/ตัน

ปรมิาณการใช้น�้า

ปรมิาณท่ีใช ้ 5,871 พันตัน
ปรมิาณต่อหน่วยการผลิต  47.2 ม3/ตัน

*3 LINTEC group ในประเทศญ่ีปุ่น: → ระบุไวท่ี้ P15      *4 ฐำนกำรผลิต 10 แห่ง: ดท่ีู P04



รำยงำนพิเศษในครัง้น้ี เรำได้เลือกกิจกรรมกำรปลูกป่ำ

ชำยเลนท่ีก�ำลังด�ำเนินกำรโดยบรษัิท LINTEC INDONESIA 

เรำได้แสดงถึงภำพกำรสรำ้งสภำพแวดล้อมในท้องท่ี และ

กำรท�ำประโยชน์ให้กับกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คน โดยกำร

รว่มมือกับผู้อำศัยอยู่ในท้องถ่ินท�ำกำรปลกูต้นไม้

นอกจำกน้ีแล้ว แม้คณะกรรมกำร SDGs จะเพ่ิงเริ่ม

ด�ำเนินกำร แต่เรำจะยังคงท้ำทำยในส่ิงต่ำงๆ ต่อไปอย่ำง

ไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหำทำงสังคมผ่ำน

ทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ เรำใส่ใจในกำรผลักดันกำรส่ือสำร

แบบสองทิศทำง ด้วยกำรแจ้งเก่ียวกับกิจกรรมของคณะ

กรรมกำรให้กับพนักงำนทรำบทำง e-learning และกำรออก

หนังสือพิมพ์ติดก�ำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภำยใน

บรษัิทซึมซับเก่ียวกับ SDGs และเ�ดรบัควำมคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะไปพรอ้มๆ กัน

กลุ่มบรษัิทของเรำมีเ�ำหมำยท่ีจะให้พนักงำนทุกคนคิด

ด้วยตนเองแล้วลงมือท�ำ และด�ำเนินกิจกรรมโดยมีควำม

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน เพ่ือท่ีกลุ่มบรษัิทของเรำจะเติบโต

อย่ำงยั่งยืนไปพรอ้มกับสังคมได้

ความรูสึ้กหลังจบการจดัท�ารายงาน

ทีมงำนผู้จดัท�ำ “รำยงำน CSR 2019 ของ LINTEC Group”

ในครั้งน้ีอำจำรย์อำคำบำเนะได้กรุณำมำให้

ควำมคิดเห็นของบุคคลท่ีสำมต่อจำกฉบับปี 

2018 และต้องขอขอบคุณท่ีให้กำรชื่ นชมใน

ส่วนท่ีเก่ียวกับกำรน�ำเอำหลักกำรท�ำงำนของ

บรษัิทท่ีวำ่ “ควำมจรงิใจและควำมคิดสรำ้งสรรค์” 

มำปฏิบัติจรงิ และกิจกรรมกำรปลูกป่ำชำยเลน

ของบริษัทท่ีอินโดนีเซียและผู้คนท่ีอำศัยอยู่ใน

ท้องถ่ิน ครั้งน้ีเป็นปีท่ี 4 จ�ำนวนคนท่ีเข้ำร่วม

กิจกรรมเองก็เพ่ิมมำกข้ึนตำมจ�ำนวนครัง้ และ

เริม่ท่ีจะเปล่ียนไปเป็นกิจกรรมซึ่งเป็นรำกฐำน

ของท้องถ่ินทีละนิดๆ เรำจะยังคงขยำยวงล้อม

ของกิจกรรมออกไป และจะด�ำเนินกิจกรรม

อย่ำงต่อเน่ืองไปพร้อมกับทุกๆ คน ส�ำหรับ

ข้อมูลท่ีเก่ียวกับพนักงำนซึ่งยังมีแค่ภำยใน

ประเทศญ่ีปุ่นน้ัน เรำจะพยำยำมส่งเสริมให้มี

กำรพูดคุยส่ือสำรกับฐำนธุรกิจในต่ำงประเทศ 

และเ�ดเผยข้อมูลเหล่ำน้ัน

จำกน้ีไป เรำจะรับ�งควำมคิดเห็นของท่ำน

อย่ำงจรงิใจ ผลักดันกำรบรหิำรธุรกิจแบบ CSR 

และมุ่งมั่นท่ีจะเป็นบรษัิทท่ีเป็นประโยชน์ในกำร

ท�ำสังคมท่ียั่งยืนให้เป็นจรงิ

หลังจากรบั�งความคิดเห็นของบุคคลท่ีสาม

ปีน้ีขอแสดงควำมคิดเห็นในฐำนะบุคคลท่ีสำมต่อเน่ืองจำกปีท่ีแล้วและ

ปีก่อนหน้ำ LINTEC ซึ่งเป็นบริษัทสำกลท่ีมีพนักงำนในต่ำงประเทศถึง

ประมำณ 40% ของพนักงำนท้ังหมด ไม่วำ่จะเป็นในประเทศญี่ปุ่นเอง หรอื

แม้แต่ในต่ำงประเทศ ก็ได้มีกำรน�ำเอำหลักกำรท�ำงำนของบรษัิทท่ีวำ่ “ควำม

จรงิใจและควำมคิดสร้ำงสรรค์” มำปฏิบัติจรงิ ในท้องท่ีท่ีมีกำรขยำยธุรกิจ

ออกไปน้ัน บริษัทมีควำมต้ังใจท่ีจะท�ำประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีในท้อง

ท่ีน้ันๆ ก�ำลังประสบอยู่ และมีควำมพยำยำมอย่ำงจรงิใจท่ีจะรับผิดชอบ

ต่อสังคมในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกคนหน่ึงในท้องท่ีน้ันๆ ควำมมุ่งมั่นอย่ำงแรง

กล้ำน้ันได้แสดงออกมำให้เห็นในกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนท่ีอินโดนีเซียใน 

“รำยงำนพิเศษ 1”

แรกเริม่ ได้มีกำรเริม่ด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ในท้องท่ีต้ังแต่ปี 2013 

เพ่ือเป็นกำรตอบรบักำรเรยีกรอ้งให้ถอนหญ้ำและท�ำควำมสะอำดในชว่งเดือน

สีเขียว ซึ่งทำงรฐับำลอินโดนีเซียเป็นผู้ก�ำหนดข้ึน แต่ด้วยควำมพยำยำม

ท่ีจะให้ควำมคิดอันแรงกล้ำท่ี “อยำกจะท�ำประโยชน์ให้กับประเทศน้ีด้วย

กิจกรรมในแบบฉบับอนิโดนีเซีย” ไม่ใช่ด�ำเนินกิจกรรมแบบตอบรบัตำมกำร

รอ้งขอเท่ำน้ัน เป็นรูปธรรมขึ้นมำได้ จึงได้เริม่กิจกรรมกำรปลูกป่ำชำยเลน

ขึ้นต้ังแต่ปี 2016 เป็นต้นมำ กิจกรรมน้ีได้ด�ำเนินมำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 

4 เป็นกิจกรรมท่ีได้รบักำรตอบรบัเป็นอย่ำงสูงวำ่ มีบทบำทท่ีเป็นส่วนหน่ึง

ในกำรแก้ไขปัญหำในท้องถ่ิน และเป็นกิจกรรมท่ีน�ำเอำหลักกำรท�ำงำนของ

บรษัิทท่ีวำ่ “ควำมจรงิใจและควำมคิดสรำ้งสรรค์” มำปฏิบัติจรงิ อนิโดนีเซีย

เป็นประเทศท่ีมีป่ำชำยเลนมำกท่ีสุดในโลก แต่ในช่วงท่ีผ่ำนมำจ�ำนวนของ

ป่ำน้ันได้ลดลงมำโดยตลอด กำรสญูเสียควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและกำร

ถูกกัดเซำะของพ้ืนดินได้กลำยเป็นปัญหำทำงสังคมจนถึงขั้นเปล่ียนแปลง

ชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนในอนิโดนีเซีย LINTEC ต้องกำรท่ีจะท�ำอะไรบำง

อย่ำงเพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จึงได้ท�ำกำรชักชวนจนมีผู้คนมำกมำย 

ท้ังมหำวทิยำลัยกำรประมงในท้องถ่ิน เจำ้ของท่ีดิน ผู้คนท่ีอยู่อำศัยในพ้ืนท่ี 

และบุคคลอื่นๆ เข้ำร่วม จนกลำยเป็นกิจกรรมท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในท่ีสุด นอกจำกน้ีแล้ว ไม่เพียงแต่ปลูกท้ิงไวเ้ท่ำน้ัน แต่ยังมี

กำรด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงสม�่ำเสมอจนกวำ่ป่ำชำยเลนท่ีปลูกจะออกรำกและ

สำมำรถเจรญิเติบโตขึ้นเองได้ด้วยกำรเ�ำดูกำรเจรญิเติบโตของต้นไม้ทุกๆ 

3 เดือน ขุดและปลูกลงใหม่เม่ือต้นไม้

น้ันใกล้จะจมน�้ำ ท�ำรั้วและท�ำนบก้ันคล่ืน 

และจัดเตรยีมสภำพแวดล้อมในกำรเล้ียง

ดูต้นไม้ เป็นต้น อีกท้ัง ในส่วนของผล

งำนในกำรด�ำเนินกิจกรรม นอกจำกจ�ำนวน

ต้นไม้ ท่ีปลูกและจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมแล้ว 

กิจกรรมน้ียังมีกำรวัดปรมิำณกำรดูดซับ

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และได้รับ

กำรยอมรบัจำกคนภำยนอก กิจกรรมท่ีมี

ควำมยึดมั่นในหน้ำท่ีท่ีจะแก้ไขปัญหำใน

ท้องถ่ิน และสำมำรถด�ำเนินกำรอย่ำงต่อ

เน่ืองได้เช่นน้ี เป็นกำรแสดงให้เห็นวำ่ LINTEC มีศักยภำพในกำรเป็นแหล่ง

เริม่ต้นของกำรเติบโตสงู และหวงัวำ่กิจกรรมน้ีจะด�ำเนินต่อไป ในอนำคต

มีข้อเสนอหน่ึงท่ีเก่ียวกับกำรเพ่ิมควำมสำมำรถของบรษัิทในกำรแข่งขัน

ในต่ำงประเทศมำฝำก เม่ือปีท่ีแล้ว LINTEC ได้มีกำรเพ่ิมฐำนกำรท�ำธุรกิจท่ี

สิงคโปร ์ เพ่ือเป็นส�ำนักงำนควบคุมธุรกิจใน ASEAN และอนิเดีย และธุรกิจ

ได้เติบโตขึ้นทีละขั้นอย่ำงมั่นคง จนกลำยเป็นบริษัทสำกลท่ีมีพนักงำนใน

ต่ำงประเทศไม่ต�ำ่กวำ่ 2,200 คน จงึขอแนะน�ำให้มีกำรเ�ดเผยข้อมูลท่ีเก่ียว

กับกำรด�ำเนินกำรในฐำนกำรท�ำธุรกิจในต่ำงประเทศให้มำกข้ึน LINTEC ได้มี

กำรเ�ดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม เช่น ปรมิำณกำรใช้ไฟ�ำ และปรมิำณ

กำรปล่อยสำรอินทรยี์ระเหย ส่ิงน้ีสำมำรถพูดได้วำ่เป็นผลท่ีได้จำกกำรพูด

คุยส่ือสำรกันระหวำ่งส�ำนักงำนใหญ่กับแต่ละฐำนกำรท�ำธุรกิจ ในทำงกลับ

กัน กำรเ�ดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับพนักงำน เช่น กำรอบรมตำมล�ำดับขั้น และ

อัตรำกำรลำพักรอ้น กลับมีแค่ข้อมูลในประเทศญ่ีปุ่นเท่ำน้ัน กำรหำบุคลำกร

และกำรพัฒนำบุคลำกรในต่ำงประเทศถือเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีเชื่อมตรงกับ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบรษัิท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในต่ำงประเทศ

มักจะถือวำ่ ส่ิงท่ี “ไม่ได้พูด” เท่ำกับส่ิงท่ี “ไม่ได้ท�ำ” ดังน้ัน หำกมีกำรด�ำเนิน

กำร ก็ควรจะเ�ดเผยข้อมูลน้ันออกมำด้วย แมก้ำรส่ือสำรกับฐำนธุรกิจในต่ำง

ประเทศเป็นเรื่องท่ีค่อนข้ำงยำก แต่ขอให้ลองพิจำรณำท่ีจะเริม่ต้นเ�ดเผย

ขอ้มูลซึ่งเก่ียวกับบุคลำกร โดยอำจจะเริม่ท่ีดัชนีท่ีสำมำรถรบัรูไ้ด้งำ่ยก่อนก็ได้

ตัวแทน CSR เอเชยีประจ�ำประเทศญ่ีปุ่น

Makiko Akabane
(มาคิโกะ อาคาบาเนะ)
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Hiroyuki Nishio
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