


หลัักการทำำางานของบริษัิัทำ

รากฐานของ CSR ของ LINTEC Group อยู่่�ท่ำ�หลัักการทำำางานของบริษัิัทำ คืือ “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” 
น่�คืือ “ร่ปแบบท่ำ�อยู่ากให้เป็น” ของพวกเรา

“คืวามจริงิใจ” คืือ การคิืดว�าจะทำำาอยู่�างไรเพื�อให้เกิดประโยู่ชน์ แลัะม่คืวามร่สึ้กด่ในการทำำางานทำกุอยู่�างด้วยู่คืวาม
จริงิใจ

“คืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” คืือ คืวามไม�หยุู่ดนิ�งหริอืพอใจกับสภาพท่ำ�เป็นอยู่่� แต่�ต้่องแก้ไขแลัะปริบัปรุงให้เหมาะสมอยู่่�เสมอ
เพื�อเพิ�มม่ลัคื�าให้ส่งขึ�น

นอกจากน่� ต้่องม่คืวามจริงิใจกับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ ซึ่ึ�งถืือเป็นคืวามท้ำาทำายู่ใหม�แห�งนวตั่กรรมอนัเป็นท่ำ�มาของ  
“การผู้ลิัต่สินค้ืา” ของบริษัิัทำ

ทำกุอยู่�างเริิ�มต้่นท่ำ� “คืวามจริงิใจ” อนัจะนำาไปส่� “คืวามคิืดสรา้งสรรค์ื”

ซึ่ึ�งเป็นทัำศนคืติ่ของ LINTEC ของพวกเราท่ำ�ไม�เปล่ั�ยู่นแปลัง แลัะม่แรงผู้ลัักดันเพื�อสนับสนุนการเติ่มโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น

LINTEC WAY　คื�านิยู่มหลัักท่ำ�สนับสนุนหลัักการทำำางานของบริษัิัทำ

ข้้อพึึงปฏิิบััติิ 5 ข้้อเพ่ึ�อสร้า้ง
ความจริงิใจอย่่างแท้้จริงิ
1 ม่คืวามซึ่ื�อสัต่ย์ู่

2 ให้ใจ

3 สรา้งคืวามสุข

4 เป็นผู้่้ให้

5 ให้คืวามสำาคัืญกับคืรอบคืริวัแลัะเพื�อนพ้อง

ข้้อพึึงปฏิิบััติิ 5 ข้้อเพ่ึ�อให้้
เกิิดความคิดสร้า้งสร้ร้ค์
1 อดทำนจนกว�าจะประสบคืวามสำาเริจ็

2 จงภ่มิใจในคืวามม่เอกลัักษัณ์์

3 ยู่อมริบักับการเปล่ั�ยู่นแปลังได้อยู่�างลังตั่ว

4 เปิดมุมมองโลักทัำศน์ทำางคืวามคิืด

5 เชื�อมโยู่งกับทำกุคืวามเป็นไปได้

ความจริิงใจและความคดิสร้ิางสริริค์
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LINTEC WAY

แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของ LINTEC Group

เทคโนโลยีพ้ืนฐานส่ีอย่าง

เทคโนโลยีการผลิตกระดาษแบบพิเศษและวสัดรุองหลังเทคโนโลยีด้านระบบ

เทคโนโลยีการประยุกต์ใชก้าว เทคโนโลยีปรบัสภาพผิว

สาขาธุรกิจ

ความ
ต้องการ
ของ
ตลาด

ญหา
ของ
สังคม

ธุรกิจวสัดุการพิมพ์/วัสดทุี่ใช้ในอุตสาหกรรมธุร
กิจ
กร
ะด
าษ
/วัส
ดุที่
ใช้ใ

นกา
รแปร

รูป

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์/ออฟ
ติกส์

LINTEC Group คืือ
LINTEC Group มุ�งมั�นท่ำ�จะทำำาให้หลัักการทำำางานของบริษัิัทำคืือ “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” เป็นจริงิ โดยู่สรา้ง

บนพื�นฐานของ “LINTEC WAY” กับ “แนวทำางการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยู่บขอ้บังคัืบของ LINTEC Group” พรอ้มกับพัฒนา

เทำคืโนโลัยู่่พื�นฐานส่�อยู่�าง เพื�อสรา้งคืณุ์คื�าใหม�ให้เกิดขึ�น

ในปี 2020 เรามุ�งมั�นในการพัฒนาสังคืมอยู่�างยัู่�งยืู่นผู้�านการดำาเนินการทัำ�งในด้านของ “คืณุ์คื�าทำางเศรษัฐกิจ” แลัะในด้าน

ของ “คืณุ์คื�าทำางสังคืม” โดยู่ถืือหลัักในการดำาเนินการว�าเป็น “ปีแห�งการสรา้งรากฐานเพื�อการเติ่บโต่ต่�อไป”

พัึฒนาให้้สังคมเติิบัโติอย่่างยั่�งย่่น

ชมุชนท้ำองถิื�นลัก่ค้ืา

ผู้่้ถืือหุ้น / 
นักลังทำนุ

คื่�ค้ืา

พนักงาน สิ�งแวดล้ัอมโลัก

หลัักการทำำางานของบริษัิัทำ

ความจริิงใจและ
ความคดิสร้ิางสริริค์

ทั้ศนคติิข้อง CSRแนวท้างกิาร้ปฏิิบััติิ 
ปร้ะจำางวดท่้� 127 ต่อบสนองคืวามต้่องการของผู้่้ม่ 

ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ผู้�านการดำาเนินธุุรกิจ  
เพื�อม่ส�วนในการพัฒนาให้เกิดสังคืม 

ท่ำ�เติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น

ปีแห�งการสรา้งรากฐาน 
เพื�อการเติ่บโต่ต่�อไป

ม่ลั
คื�า
ทำา
งเ
ศร
ษัฐ
กิจ คืณ์

คื�าทำางสังคืม
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การกลั�าวทัำกทำายู่การกลั�าวทัำกทำายู่

ผู้มฮััต่โต่ริิซึ่ึ� งได้ริับการแต่�งตั่�งเป็นประธุานบริิษััทำคืริับ  

ขอฝากตั่วด้วยู่นะคืริบั

ผู้มขอแสดงคืวามเส่ยู่ใจกับผู้่้ท่ำ�เส่ยู่ช่วิต่จากโรคืไวริสัโคืโรนา

สายู่พันธุุ์์ใหม� แลัะขอส�งกำาลัังใจไปยัู่งผู้่้ท่ำ�ป� วยู่เป็นโรคืน่�ด้วยู่

คืริบั แลัะผู้มก็ขอส�งคืวามขอบคืุณ์แลัะคืวามเคืารพจากใจไปยู่ัง

บุคืลัากรทำางการแพทำย์ู่ซึ่ึ�งปฏิิบัติ่หน้าท่ำ�อยู่่�ในแนวหน้าด้วยู่คืริบั

ต่อนน่�พวกเรากำาลัังเผู้ชิญหน้ากับคืวามยู่ากลัำาบากท่ำ�ไม�เคืยู่

ม่ประสบการณ์์มาก�อนกันทัำ�วโลัก ท่ำ� LINTEC เอง เราก็ได้ม่การ

ดำาเนินการริบัมืออยู่�างรวดเริว็ โดยู่คืำานึงถึืงคืวามปลัอดภัยู่ของ

พนักงานแลัะผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่เป็นอันดับแรก แต่�ก็ยัู่งคืงมอง

ไม�เห็นแนวโน้มท่ำ�สดใสสำาหริบัสถืานการณ์์น่� ท่ำ� LINTEC เรายู่ัง

คืงร�วมมือกับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ทัำ�งหลัายู่ แลัะหันหน้าเข้าเผู้ชิญ

กับปัญหาใหญ�น่� เพื�อให้ธุุรกิจยัู่งคืงดำาเนินต่�อไป

LINTEC ยึู่ดถืือจิต่วิญญาณ์ในหลัักการทำำางานของบริษัิัทำท่ำ�

ว�า “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” เป็นรากฐานในการ

ทำำางาน เราจดัหาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ต่�างๆ มากมายู่ท่ำ�ต่อบริบัคืวามต้่องการ

ของสังคืม แลัะขยู่ายู่ขอบเขต่การทำำาธุุรกิจไปพรอ้มกับขยู่ายู่ธุุรกิจ

ไปยู่งัทัำ�วโลัก ผู้มได้ทำำางานท่ำ�บริษัิัทำน่�มาเกือบ 40 ปี โดยู่ทำำางานด้าน

การขายู่เป็นหลััก เมื�อมองยู้่อนกลัับไปยัู่งประสบการณ์์ท่ำ�ได้ริบั

มา ผู้มม่รุ�นพ่�ทัำ�งหลัายู่คือยู่ให้คืวามช�วยู่เหลืัออยู่่�เสมอ แลัะคิืดว�า

ต่นเองได้ปฏิิบัติ่งานอยู่�างอิสระ ถึืงแม้ในเวลัาต่�อมาผู้มได้เข้าไป 

ม่ส�วนในด้านการบริหิารจัดการซึ่ึ�งเป็นต่ำาแหน�งท่ำ�ต้่องม่คืวาม 

ริบัผิู้ดชอบ ผู้มก็ยัู่งคืงริบัฟังคืวามคิืดเห็นของบุคืคืลัต่�างๆ ทัำ�งใน 

แลัะนอกบริษัิัทำ แลัะก็ได้นำาคืวามคิืดเห็นนั�นไปใช้ในการตั่ดสินใจ

ต่ามท่ำ�ต่นเองคิืด แลัะสิ�งสุดท้ำายู่ท่ำ�ผู้มนำามาใชใ้นการตั่ดสินใจก็คืือ

จติ่วญิญาณ์ท่ำ�ว�า “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” นั�นเอง

แม้ในต่อนน่�ผู้มได้ริับหน้าท่ำ�สำาคัืญท่ำ�เริ่ยู่กว�าประธุานบริิษััทำ

ก็ต่าม ทัำศนคืติ่ท่ำ�ผู้มให้คืวามสำาคัืญมาโดยู่ต่ลัอดน่�ก็ไม�ได้เปล่ั�ยู่นไป

เลัยู่แม้แต่�น้อยู่ ผู้มตั่�งใจท่ำ�จะหันหน้าเข้าริบัฟังเส่ยู่งของผู้่้ม่ส�วนได้

ส�วนเส่ยู่ แลัะคิืดท่ำ�จะสรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ทำำาให้ผู้่้คืนทัำ�งหลัายู่ม่

คืวามปิติ่ยิู่นด่ แล้ัวแบ�งปันคืวามปิติ่ยิู่นด่นั�นด้วยู่กัน พรอ้มทัำ�งก้าว

เดินไปด้วยู่กันส่�การเติ่บโต่ท่ำ�ยัู่�งยืู่น

เราได้ม่การส�งเสริมิการดำาเนินกิจกรรม
ด้าน CSR บนพื�นฐานแห�ง 
“คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” 
รวมพลัังของพนักงานทำกุคืนเป็นหนึ�งเด่ยู่ว 
แลัะก้าวเดินต่�อไปข้างหน้าอก่ก้าว

สารจากผู้้�บริหิารสารจากผู้้�บริหิาร

มาโกโตะ ฮัตัโตริิ
ประธานกรรมการบริษัิัท 
และประธานเจ�าหน�าท่�บริหิาร
LINTEC Corporation
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ในส่วนข้องแผนกิาร้ดำาเนินธุุร้กิิจร้ะย่ะกิลาง
“LIP-2019” ผลท่้�ออกิมานั�นติำ�ากิว่าท่้�เร้าได้
คาดกิาร้ณ์์ไวใ้นติอนแร้กิ แต่ิผมก็ิคิดวา่ เร้าได้
สั�งสมปร้ะสบักิาร้ณ์์สำาคัญต่ิอกิาร้เติิบัโติขึ้�นไป
อก่ิขั้�น

บริิษััทำของเราได้ยู่กระดับนวัต่กรรม แลัะดำาเนินการต่าม

แผู้นการดำาเนินธุุรกิจระยู่ะกลัาง “LIP (LINTEC INNOVATION 

PLAN)-2019” มาตั่�งแต่�ปี 2017 มาเป็นเวลัา 3 ปี เพื�อส่�การ

เติ่บโต่ใหม� ปี 2019 เป็นปีสุดท้ำายู่ซึ่ึ�งเป็นช�วงเวลัาท่ำ�สำาคัืญ แต่�

ผู้ลัท่ำ�ออกมานั�นต่ำ�ากว�าท่ำ�เราได้คืาดการณ์์ไวใ้นต่อนแรกเป็นอยู่�าง

มาก นอกจาก การหดตั่วลังของเศรษัฐกิจโลักอันเนื�องมาจาก

สาเหต่ตุ่�างๆ เช�น คืวามขัดแยู้่งทำางการค้ืาระหว�างสหริฐัอเมริกิา

กับจ่นแล้ัว การปริบัปริมิาณ์การผู้ลิัต่ในต่ลัาดท่ำ�เก่�ยู่วกับสารกึ�ง

ตั่วนำาแลัะชิ�นส�วนอุปกรณ์์อเิล็ักทำรอนิกส์ก็ส�งผู้ลักระทำบเป็นอยู่�าง

มาก

ในปี 2019 เราได้สร้างแบรนด์สากลัท่ำ�ชื� อว�า “Livasta 

(ล่ัวาสต้่า)*1” สำาหริับผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์เคืลืัอบกาวสำาหริับทำำาเป็น

สติ่�กเกอริ ์ ซึ่ึ�งเป็นผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์หลัักของบริษัิัทำเรา แลัะได้ส�งเสริมิ

เร้าได้แก้ิไข้ปัญห้าข้องโลกิผ่าน “กิาร้สร้า้งสร้ร้ค์
ผลิติภััณ์ฑ์์” ท่้�ม่ความมุ่งมั�น โดย่ม่ห้ลักิกิาร้
ท้ำางานข้องบัริษัิัท้ท่้�วา่ “ความจริงิใจและความ
คิดสร้า้งสร้ร้ค์” เป็นร้ากิฐาน

แม้ไม�ยู่กตั่วอยู่�างการแพร�กระจายู่ไปทัำ�วโลักของโรคืไวริัส

โคืโรนาสายู่พันธุุ์์ใหม�ขึ�นมาก็ต่าม สภาพแวดล้ัอมทำางธุุรกิจ 

ทัำ�วโลักนั�นก็ได้ม่การเปล่ั�ยู่นแปลังไปเป็นอยู่�างมาก ยุู่คืการบริโิภคื

ในปริมิาณ์มากซึ่ึ�งเป็นร่ปแบบไปทำางเด่ยู่วได้ผู้�านพ้นไปแลัะเข้าส่� 

ร่ปแบบหมุนเวยู่่นอยู่�างยัู่�งยืู่น คืณุ์คื�าท่ำ�สังคืมต้่องการนั�นก็ได้เริิ�ม

เปล่ั�ยู่นไป

เพื�อท่ำ�จะริบัผิู้ดชอบต่�อสังคืมในฐานะท่ำ�เป็นบริษัิัทำ ท่ำ�ผู้�านๆ มา

บริษัิัทำของเราได้ส�งเสริมิกิจกรรม CSR จากมุมมองของสากลัมา

อยู่�างต่�อเนื�อง ในแผู้นการดำาเนินธุุรกิจระยู่ะกลัาง “LIP-2019” 

กิจกรรมการขายู่ทัำ�งในแลัะต่�างประเทำศเพิ�มมากขึ�น นอกจากน่�

แล้ัว เรายู่ังได้ให้คืวามสำาคัืญกับการผู้ลิัต่สิ�งท่ำ�ช�วยู่ลัดผู้ลักระทำบ

ต่�อสิ�งแวดล้ัอม เช�น เพิ�มคืวามหลัากหลัายู่ในผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์สติ่�กเกอริ์

กาวท่ำ�ใชก้าวชว่มวลัซึ่ึ�งทำำามาจากพืช อก่ด้วยู่ เมื�อมองในส�วนของ

ต่�างประเทำศ เราได้ม่การขยู่ายู่ต่ลัาดในเอเชยู่่ไปอยู่�างราบริื�น แลัะ

พรอ้มกันนั�น ม่การปริบัโคืรงสรา้งธุุรกิจในบริษัิัทำ Madico, Inc. 

แลัะปริบัปรุงการทำำางานของบริษัิัทำ Mactac Americas, LLC ใน

ทำวป่อเมริกิาเหนือ เป็นต้่น

แม้ผู้ลัการดำาเนินงานต่ามแผู้นการดำาเนินธุุรกิจระยู่ะกลัาง

“LIP-2019” จะไม�เป็นไปต่ามเป้าหมายู่ก็ต่าม แต่�เมื�อมองยู้่อน

กลัับไปใน 3 ปีท่ำ�ผู้�านมา ผู้มคิืดว�าเราได้เติ่บโต่ขึ�นท่ำลัะขั�นอยู่�าง

มั�นคืง จากน่�ไปก็อยู่ากจะนำาประสบการณ์์อนัลัำ�าคื�าท่ำ�ได้สั�งสมมาใช้

เป็นประโยู่ชน์ แลัะมุ�งมั�นส่�การเติ่บโต่ขึ�นไปอก่ด้วยู่คืวามร่สึ้กใหม�ๆ

เองก็ได้ม่การระบุ “การดำาเนินการเพื�อสรา้งสังคืมท่ำ�เติ่บโต่อยู่�าง

ยัู่�งยืู่น” เป็นหัวข้อสำาคัืญหัวข้อหนึ�ง กิจกรรม CSR ของบริษัิัทำ

เราเป็นกิจกรรมท่ำ�ม่พื� นฐานมาจากจิต่วิญญาณ์ในหลัักการ

ทำำางานของบริษัิัทำท่ำ�ว�า “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” 

แลัะกิจกรรมท่ำ�เราดำาเนินการนั�นไม�ได้ม่แต่�เฉพาะภายู่ในประเทำศ

เทำ�านั�น แต่�ยัู่งขยู่ายู่กวา้งออกไปในต่�างประเทำศด้วยู่ กิจกรรมปลัก่ป� า 

ชายู่เลัน*2 ท่ำ�เราร�วมมือกับผู้่้คืนในท้ำองถิื�นในประเทำศอนิโดน่เซึ่ยู่่ก็

เป็นหนึ�งในนั�น กิจกรรมน่�ได้จดัขึ�นทำกุปีมาตั่�งแต่�ปี 2016 ผู้มเอง

ก็เคืยู่เดินทำางไปเข้าร�วมถึืงท่ำ�

นอกจากน่�แล้ัว เราได้นำามุมมองด้าน SDGs มาปริบัใช้ในการ

ดำาเนินกิจกรรมเหลั�าน่� แลัะได้นำา SDGs มาปริบัใชใ้นธุุรกิจแลัะการ

บริหิารอยู่�างกระตื่อริอืรน้ เช�น จดัตั่�ง “คืณ์ะกรรมการ SDGs” ซึ่ึ�ง

ในเดือนกมุภาพันธุ์ ์2018 ตั่วผู้มเองได้เป็นกรรมการบริษัิัทำผู้่้ริบั

ผิู้ดชอบด้านการกำากับดแ่ลัคืนแรกด้วยู่ “คืณ์ะกรรมการ SDGs” 

น่� เป็นองค์ืกรท่ำ�ประกอบไปด้วยู่บุคืลัากรจากทำุกภาคืส�วนของ

Q

คิดอย่่างไร้เก่ิ�ย่วกัิบัความริบััผิดชอบัท่้� LINTEC ม่ต่ิอสังคมQ

เริิ�มแร้กิ ข้อถามเก่ิ�ย่วกัิบัผลปร้ะกิอบักิาร้ 
ในปี 2019 และผลกิาร้ดำาเนินงานติาม
แผนกิาร้ดำาเนินธุรุ้กิิจร้ะย่ะกิลาง 
“LIP-2019”

*1  Livasta: แบรนด์์สากลสำาหริบัวัสัด์ทุ่�เป็นฉลากซึ่่�งสร�างขึ้่�นเมื�อวันัท่� 1 กรกฎาคืม 2019 
ชื่ื�อแบรนด์์เป็นการรวัมเอาคืำาวัา่ LINTEC, Value (คืณุค่ืา), Stick (วัสัด์เุคืลือบกาวั) 
และ Advance (คืวัามก�าวัหน�า) เขึ้�าด์�วัยกัน

*2  กิจกรรมปลก้ป่าชื่ายเลน: กิจกรรมท่�บริษัิัท PT. LINTEC INDONESIA ได์�ด์ำาเนินการ
มาตั�งแต่ปี 2016 เป็นโคืรงการปลก้ต�นไม� และเฝ้าด์ก้ารเจริญิเติบโตขึ้องต�นไม�เหล่า
นั�นอย่้เป็นระยะ โด์ยเป็นการรว่ัมมอืกันระหวัา่ง บริษัิัท PT. LINTEC INDONESIA ซึ่่�ง
เป็นสำานักงานขึ้าย ผู้้�คืนท่�อาศััยอย้ใ่นท�องถิิ่�น และมหาวัทิยาลัยการประมงในท�องถิิ่�น



กิาร้สร้า้งนวตัิกิร้ร้มนั�นจำาเป็นต้ิองม่ 
สภัาพึแวดล้อมท่้�สามาร้ถใชค้วามสามาร้ถได้ 
อย่่างเต็ิมท่้� เร้าได้มุ่งเน้นในกิาร้สร้า้งองค์กิร้ท่้� 
เสริมิสร้า้งความย่่ดห้ยุ่่นและความ
กิร้ะต่ิอริอ่ร้น้

เพื�อสรา้งนวตั่กรรมท่ำ�รองริบัการเปล่ั�ยู่นแปลังของสังคืมอยู่�าง

รวดเริว็ การสรา้งสภาพแวดล้ัอมซึ่ึ�งพนักงานแต่�ลัะคืนสามารถืใช้

คืวามสามารถือยู่�างเต็่มท่ำ�เป็นสิ�งท่ำ�ขาดไม�ได้ การม่คืวามยืู่ดหยุู่�น

แลัะการม่คืวามกระตื่อริอืรน้ ผู้มคิืดว�าทำ�าท่ำเหลั�าน่�เป็นสิ�งท่ำ�จำาเป็น

อยู่�างมาก

ในคืวามหมายู่น่� “คืณ์ะกรรมการ SDGs” ท่ำ�เราได้รวบรวม

บุคืลัากรต่�างๆ ท่ำ�เกินกว�ากรอบต่�างๆ เช�น แผู้นก น�าจะเป็นคืำา

บอกใบ้อยู่�างหนึ�ง บุคืลัากรท่ำ�ม่เอกลัักษัณ์์เฉพาะตั่วท่ำ�หลัากหลัายู่

ร�วมมือกันสรา้งสรรค์ืคืณุ์คื�าใหม�ๆ  โดยู่ใชค้ืวามหลัากหลัายู่นั�นเป็น

กำาลัังท่ำ�ใชมุ้�งไปส่�เป้าหมายู่ ผู้มคิืดท่ำ�จะสรา้งองค์ืกรให้เป็นเช�นนั�น

เรายัู่งได้ม่การส�งเสริมิให้ม่คืวามหลัากหลัายู่*3 แลัะปริบัปรุง

วิธุ์่การทำำางาน ซึ่ึ�งทำำาให้บุคืลัากรท่ำ�ม่คืวามแต่กต่�างกันม่บทำบาทำ

อยู่�างม่ช่วิต่ช่วามาอยู่�างต่�อเนื�องอ่กด้วยู่ ท่ำ�สำานักงานบุงเค่ืยู่ว

กาซึ่่กะซึ่ึ�งม่แผู้นท่ำ�จะยู่้ายู่สำานักงานในเดือนพฤศจิกายู่น 2020 

นอกจากการดำาเนินการแบบไม�ใชก้ระดาษัแล้ัว เรายู่ังได้ม่การนำา

ฟริแ่อดเดรส*4 ซึ่ึ�งทำำาให้วิธุ์ก่ารทำำางานม่คืวามยืู่ดหยุู่�นขึ�นมาปริบั

ใช้อ่กด้วยู่ ต่�อจากน่�ไป เราจะมุ�งเน้นในการสร้างรากฐานเพื� อ

สรา้งสรรค์ืนวตั่กรรมด้วยู่

Q

[ประวั ติ่]

เข้าทำำางานเมื�อปี 1980 ทำำางานในด้านการขายู่มาเป็น
ส�วนใหญ� หลัังจากได้เป็นหัวหน้าฝ� ายู่ธุุรกิจแอดวานส์ 
แมทำท่ำเริยู่่ลัส์ (Advanced Materials Operations) 
แลัะอื�นๆ ในปี 2017 ก็ได้มาริบัต่ำาแหน�งเป็นหัวหน้าฝ� ายู่
จดัการธุุรกิจ ซึ่ึ�งดแ่ลัฝ� ายู่ธุุรกิจ 6 ฝ� ายู่ด้วยู่กัน คืำาคืม
ประจำาใจ คืือ “ทำำาเริื�องธุรรมดาๆ ให้เป็นเริื�องธุรรมดา” 
ม่คืติ่ประจำาใจ คืือ การพยู่ายู่ามอยู่�างต่�อเนื�องด้วยู่ทำ�าท่ำ
ท่ำ�อ�อนน้อม โดยู่ไม�ลืัมคืวามร่้สึกขอบคืุณ์อยู่่�ต่ลัอด
เวลัา งานอดิเรก คืือ กอล์ัฟ “ท่ำ�ไม�คื�อยู่เก�ง” (เจา้ตั่วพ่ด
เอง) แลัะการเดินออกกำาลัังกายู่ท่ำ�ทำำาอยู่่�ทำุกเช้าอยู่�าง 
ต่�อเนื�องโดยู่ไม�ขาด

บริิษััทำ โดยู่ไม�ยึู่ดติ่ดว�าต้่องเป็นบุคืลัากรจากแผู้นกใดหริือม่

ต่ำาแหน�งอะไร แลัะจากการพ่ดคืุยู่แบบเปิดใจอยู่�างอิสระ ทำำาให้

เกิดไอเด่ยู่ต่�างๆ ขึ�นมามากมายู่ ในทำางกลัับกัน แต่�ลัะฝ� ายู่ธุุรกิจ

ก็เริิ�มดำาเนินการท่ำ�เหมาะสำาหริบัแต่�ลัะธุุรกิจ โดยู่นำาเอาเทำคืโนโลัยู่่

แลัะผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�สั�งสมมาเป็นพื� นฐาน หลัังจากน่�ไป ผู้มคิืดว�า

อยู่ากจะรวมเอาวิธุ์่การดำาเนินการท่ำ�กลั�าวมาทัำ�งสองด้าน แลัะ

ดำาเนินกิจกรรมทำางธุุรกิจต่�างๆ เช�น การพัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�นำา

เอาโอกาสการทำำาธุุรกิจจาก SDGs มาใชอ้ยู่�างกระตื่อริอืรน้มากยิู่�ง

ขึ�น ในหัวข้อท่ำ�เก่�ยู่วกับ SDGs บางอยู่�างก็เป็นสิ�งท่ำ�ทำำาได้ยู่ากสำาหริบั

บริษัิัทำของเรา เช�น การไม�ใชส้ารทำำาลัะลัายู่ในกระบวนการผู้ลิัต่ แต่�

เราก็ไม�คืวรจะมองข้าม แลัะต้่องหมั�นดำาเนินกิจกรรมท่ำลัะก้าวท่ำลัะ

ก้าวส่�เป้าหมายู่ของเรา

ผู้มคิืดว�า การนำาปัญหาสังคืมท่ำ�เริยู่่กว�า SDGs มาแก้ไขถืือ

เป็นแก�นแท้ำของบริษัิัทำทัำ�งหมดท่ำ�ม่การดำาเนินธุุรกิจ กิจกรรม 

CSR ของบริษัิัทำท่ำ�ม่รากฐานมาจากหลัักการทำำางานของบริษัิัทำ

ท่ำ�ว�า “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” เองก็เช�นกัน เราจะ

ดำาเนินกิจกรรมในแบบฉบับของบริษัิัทำเรา โดยู่ให้พนักงานทำกุ

คืนต่ระหนักถึืงจติ่วญิญาณ์น่�อก่คืริั�ง แลัะสรา้งคืวามปิติ่ยิู่นด่

ให้กับผู้่้คืนต่�างๆ ในโลักด้วยู่การช�วยู่แก้ไขปัญหาทำางสังคืม

บัริษัิัท้ข้องเร้าจะดำาเนินกิาร้อย่่างไร้ในกิาร้สร้า้งสร้ร้ค์นวตัิกิร้ร้ม?

*3  คืวัามหลากหลาย: การท่�มผู้่้�คืนท่�มค่ืวัามแตกต่างกันทางสถิ่านะ ทัศันคืติ และด์�านอื�นๆ อย้ร่ว่ัม
กันภายในกลุ่ม การให�คืวัามเคืารพในเอกลักษัณะเฉพาะตัวัท่�แตกต่างกัน ซึ่่�งมอ่ย้ใ่นระหวัา่ง
ผู้้�คืนและกลุ่มคืนต่างๆ จะชื่่วัยให�ใชื่�คืวัามสามารถิ่แต่ละอย่างได์�อย่างเหมาะสม ชื่่วัยในการ
แก�ปัญหาจากมุมมองท่�แตกต่างกัน และสร�างสรรค์ืแนวัคืวัามคิืด์ท่�ไม่เหมือนใคืร เป็นต�น

*4  ฟริแ่อด์เด์รส: สไตล์การทำางานแบบท่�พนักงานไม่ม่ท่�นั�งประจำา และสามารถิ่
ทำางานโด์ยเลือกท่�นั�งได์�อย่างอิสระ นอกจากการลด์ค่ืาใชื่�จ่ายและการเพิ�ม
ประสิทธิภิาพด์�านการริกัษัาคืวัามปลอด์ภัยแล�วั คืาด์วัา่จะส่งผู้ลต่างๆ เชื่น่ ทำาให�
มก่ารพ้ด์คืยุสื�อสารกันมากขึ้่�นอก่ด์�วัย

06
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เร้ากิำาลังดำาเนินกิาร้กิำาห้นดวสัิย่ทั้ศน์ในร้ะย่ะ
ย่าวโดย่เป้าห้มาย่จะอย่่่ในปี 2030 เพ่ึ�อท่้�เร้า
จะได้เติิบัโติต่ิอไปอย่่างยั่�งย่่นไปพึร้อ้มกัิบั
กิาร้ริบััม่อกัิบักิาร้เคล่�อนไห้วท้างสังคมอย่่าง
ย่่ดห้ยุ่่นโดย่ไม่ไข้วเ้ข้ว

การเปล่ั�ยู่นแปลังของโลักทำำาให้คืณุ์คื�าท่ำ�สังคืมต้่องการม่คืวาม

หลัากหลัายู่มากขึ�น แลัะจากน่�ไปคืาดว�าการเคืลืั�อนไหวท่ำ�ว�านั�นจะ

ยิู่�งรวดเริว็มากยิู่�งขึ�น เพื�อท่ำ�บริษัิัทำจะสามารถืเติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น

ในสภาพแวดล้ัอมท่ำ�ว�าน่�ได้ การคิืดกลัยุู่ทำธุ์์อยู่�างยืู่ดหยุู่�นลัำ�า 

หน้าการเปล่ั�ยู่นแปลัง แลัะลังมือทำำาอยู่�างรวดเริ็วจึงเป็นสิ�ง 

ท่ำ�สำาคัืญ แลัะเพื� อไม�ให้ไขว้เขวไปจากทิำศทำางท่ำ�ว�านั�น เป้าหมายู่

ในระยู่ะยู่าวท่ำ�พนักงานทำุกคืนสามารถืนำามาปริบัใช้ร�วมกันได้จึง

เป็นสิ�งสำาคัืญ นอกจากน่�แล้ัว เพื�อท่ำ�จะสรา้งสรรค์ืเทำคืโนโลัยู่่แลัะ

ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เป็นการปฏิิร่ปซึ่ึ�งเป็นการบุกเบิกสาขาทำางธุุรกิจ

ใหม�ๆ วิสัยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าวท่ำ�ไม�ยึู่ดติ่ดกับสิ�งท่ำ�อยู่่�ใกล้ัตั่วนั�นจึง

เป็นสิ�งท่ำ�ขาดไม�ได้

บริษัิัทำของเรากำาลัังดำาเนินการกำาหนดวสัิยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าวนั�น

อยู่่� ต่อนน่�เราได้กำาหนดเป้าหมายู่ไว้ท่ำ�ปี 2030 ซึ่ึ�งเป็นปีสุดท้ำายู่

ของ SDGs ด้วยู่เช�นเด่ยู่วกัน เราได้วาดภาพท่ำ�กลัุ�มบริษัิัทำของ

เราคืวรจะเป็นในอ่ก 10 ปีข้างหน้าไวอ้ยู่�างชดัเจน แลัะต่อนน่�เรา

กำาลัังอยู่่�ระหว�างปริกึษัาหาริอืกันภายู่ในบริษัิัทำ เพื�อท่ำ�จะทำำาให้ภาพ

นั�นออกมาเป็นร่ปร�างในฐานะวสัิยู่ทัำศน์ของกลัุ�มบริษัิัทำ นอกจากน่�

แล้ัว เรายัู่งได้รวบรวมวธิุ์ก่ารดำาเนินการท่ำ�เป็นร่ปธุรรมซึ่ึ�งเราได้มา

จากการพ่ดคืยุู่ปริกึษัาหาริอืกัน แลัะกำาลัังกำาหนดแผู้นการดำาเนิน

ธุุรกิจระยู่ะกลัางถัืดไปอก่ด้วยู่

ทัำ�งน่� เราได้กำาหนดแผู้นการหนึ�งปีสำาหริบัปี 2020 ให้เป็นช�วง

เวลัาในการส�งเสริมิการดำาเนินการเหลั�านั�น ภายู่ใต้่แนวทำางการ

ปฏิิบัติ่ท่ำ�ว�า “ปีแห�งการสรา้งรากฐานเพื�อการเติ่บโต่ต่�อไป” ตั่�งแต่�

ปี 2021 เป็นต้่นไป เราจะดำาเนินการต่ามแผู้นการดำาเนินธุุรกิจระยู่ะ

กลัางทำกุๆ 3 ปี แลัะจะกำาหนดแผู้นงานเหลั�านั�นเพื�อให้สำาเริจ็ลัลุั�วง

ต่ามวสัิยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าวของเรา

เมื�อมองยู้่อนกลัับไปยัู่งทำางท่ำ�บริิษััทำของเราได้ก้าวเดินมา  

โดยู่เริิ�มจากเทำปกาวสำาหริับบรรจุห่บห�อ ต่�อไปยู่ังกระดาษั

เคืลืัอบกาว ฟิล์ัมเคืลืัอบกาว แลัะผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เก่�ยู่วกับสารกึ�ง

ตั่วนำา ฯลัฯ เราได้พัฒนาเทำคืโนโลัยู่่แลัะผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เป็นการบุกเบิก

ยุู่คืสมัยู่ใหม�เริื�อยู่มา จากน่�ไปอก่ 10 ปีข้างหน้า ผู้มคิืดว�าอยู่ากจะ

ให้เป็นช�วงเวลัาแบบนั�น ภายู่ใต้่วสัิยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าวท่ำ�มองไปยัู่ง

อนาคืต่ เราจะเดินหน้าคิืดค้ืนนวตั่กรรมใหม�ๆ ต่�อไป

เร้ามุ่งมั�นท่้�จะเป็นบัริษัิัท้ซึ่ึ�งเข้้าใจถึง 
ความปิติิยิ่นด่ซึ่ึ�งกัินและกัินกัิบัผ่้ม่ส่วนได้ 
ส่วนเส่ย่ พึร้อ้มทั้�งร้วบัร้วมความร้่จ้ากิ
ท้กุิๆ คน และร้ว่มกัินสร้า้งสร้ร้ค์นวตัิกิร้ร้ม
ให้ม่ๆ ออกิมา

ในท่ำ�ต่�างๆ เช�น ท่ำ�ประชุมของบริษัิัทำ เรามักจะได้ยิู่นประโยู่คืท่ำ�

ว�า “เรามาสรา้งผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ทำุกคืนยู่ินด่กันด่กว�า” ผู้มเองก็ชอบ

ประโยู่คืน่�แลัะมักจะพ่ดอยู่่�เสมอ คืำาว�าทำุกคืนในประโยู่คืน่�รวมถึืง

พนักงานแลัะคืรอบคืริวั ลัก่ค้ืาท่ำ�เป็นคื่�ค้ืาแลัะผู้่้บริโิภคืท่ำ�เป็นลัก่ค้ืา

ของลัก่ค้ืา ซึ่พัพลัายู่เออริ ์ผู้่้ถืือหุ้น แลัะบุคืคืลัอื�นๆ อก่มากมายู่ จะ

บอกว�าคืือผู้่้คืนทัำ�งหมดท่ำ�อาศัยู่อยู่่�บนโลักก็ว�าได้ แลัะท่ำ�จริงิแล้ัวผู้ม

ร่สึ้กว�า คืำาว�ายิู่นด่เองก็ม่คืณุ์คื�าต่�างๆ รวมอยู่่�ด้วยู่เช�นเด่ยู่วกัน ผู้ม

คิืดว�าคืำาๆ น่�เป็นสิ�งท่ำ�สามารถืเชื�อมโยู่งกับแนวคืวามคิืดของ SDGs 

ได้จากรากฐานของคืวามคิืด

ผู้มจงึคิืดท่ำ�จะตั่�งเป้าให้บริษัิัทำของเราเป็นบริษัิัทำสากลัท่ำ�ม่คืณุ์คื�า

ในการม่อยู่่�ในสังคืม โดยู่การทำำาให้ทำุกคืนบนโลักม่คืวามปิติ่ยิู่นด่

ดังท่ำ�กลั�าวมาน่� พรอ้มทัำ�งรวบรวมคืวามร่จ้ากทำกุๆ คืน แลัะร�วมกัน

สรา้งสรรค์ืนวตั่กรรมใหม�ๆ ออกมา

สุดท้้าย่น่� ข้อให้้กิล่าวอะไร้กัิบัผ่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย่ท้กุิท่้านQ

Q
ข้อถามเก่ิ�ย่วกัิบัวสัิย่ทั้ศน์ในร้ะย่ะย่าว
ท่้�มองไปยั่งปี 2020 และอนาคติห้ลัง
จากินั�น

แนวทำางการปฏิิบัติ่ ประจำางวดท่ำ� 127

“ปีแห่้งกิาร้สร้า้งร้ากิฐาน 
เพ่ึ�อกิาร้เติิบัโติต่ิอไป”

●    ขอให้พนักงานในกลัุ�มบริษัิัทำทำุกคืนท้ำาทำายู่ต่�อไปอยู่�างไม�
หยุู่ดยัู่�ง เพื�อสรา้งคืณุ์คื�าใหม�ๆ ซึ่ึ�งเชื�อมโยู่งไปส่�อนาคืต่

●    ขอให้ขัดเกลัาคืวามสามารถืในการขายู่ คืวามสามารถืใน
การผู้ลิัต่ แลัะคืวามสามารถืในการพัฒนา เพื�อแสวงหา
สิ�งท่ำ�ลัก่ค้ืาต้่องการจริงิๆ

●    ส�งเสริมิกิจกรรม SDGs เพื�อทำำาให้บริษัิัทำเราเป็นบริษัิัทำท่ำ�
ช�วยู่แก้ปัญหาทำางสังคืมในหลัายู่ๆ ด้าน



สรา้งธุุรกิจใหม�ๆ  โดยู่ม่ SDGs เป็นจุดยืู่นสรา้งธุุรกิจใหม�ๆ โดยู่ม่ SDGs เป็นจุดยืู่น

ไคย่ะ　คืณ์ะกรรมการ SDGs ได้เริิ�มดำาเนินการมากว�า 2 ปี
แล้ัว ใน 2 ปีท่ำ�ผู้�านมาน่� ทำ�านประธุานฮััต่โต่ริไิด้ดำาเนินการในฐานะ

กรรมการบริหิารบริษัิัทำผู้่้ริบัผิู้ดชอบด้านการกำากับด่แลัคืณ์ะ

กรรมการ SDGs ทำ�านคิืดว�าลัักษัณ์ะเด�นของคืณ์ะกรรมการน่�

อยู่่�ต่รงไหน?

ฮััต่โต่ริ　ิคืณ์ะกรรมการ SDGs เป็นการรวมตั่วกันของเหลั�า
สมาชิกในแผู้นกต่�างๆ ท่ำ�ม่ทัำศนคืติ่เก่�ยู่วกับ SDGs อยู่�างแรง

กล้ัา โดยู่ก้าวข้ามกรอบท่ำ�ม่อยู่่�ภายู่ในบริษัิัทำ ผู้มคิืดว�าในองค์ืกร

บริิษััทำของเรายัู่งไม�เคืยู่ม่ตั่วอยู่�างแบบน่�มาก�อน นอกจากน่�

แล้ัว ผู้มร่สึ้กว�า การท่ำ�ไปสอบถืามคืวามคิืดเห็นจากนักวิจัยู่ใน

มหาวิทำยู่าลััยู่ หริอืการเข้าไปด่งานในสถืานท่ำ�ประกอบการของ

ธุุรกิจอื�น ซึ่ึ�งเป็นการออกไปนอกบริษัิัทำแล้ัวริบัฟังมุมมองของ

บุคืคืลัภายู่นอก หริอืทำ�าท่ำท่ำ�พยู่ายู่ามวาดโมเดลัธุุรกิจท่ำ�บริษัิัทำของ

เราไม�เคืยู่ม่มาก�อน ก็เป็นอะไรท่ำ�แปลักใหม�

ไคืยู่ะ　ได้ยิู่นมาว�า ต่อนน่�เป็นท่ำ�จบัต่ามองในบริษัิัทำมากยิู่�งขึ�น แลัะ
ในปี 2019 ท่ำ�ม่การสับเปล่ั�ยู่นสมาชิกใหม� ก็ม่พนักงานรุ�นเด็ก

เสนอตั่วเองเข้าร�วมด้วยู่อยู่่�หลัายู่คืน ท่ำ�ผู้�านๆ มาเป็นการดำาเนิน

กิจกรรมในฝั่� งญ่�ปุ� นต่ะวันออกเป็นหลััก แต่�เราได้ม่การจัดตั่�ง

คืณ์ะกรรมการการประชมุ SDGs ยู่�อยู่ขึ�นทำางฝั่� งญ่�ปุ� นต่ะวนัต่ก 

การดำาเนินกิจกรรมของเราจงึได้ขยู่ายู่ออกไปกวา้งยิู่�งขึ�น

ฮััต่โต่ริ　ิในการส�งเสริมิสนับสนุนด้าน SDGs การดำาเนินกิจกรรม

ท่ำ�ม่รากฐานมาจากในแต่�ลัะท้ำองถิื�นก็ถืือว�าม่คืวามสำาคัืญเช�น

เด่ยู่วกัน ในอนาคืต่ ผู้มคิืดว�าอยู่ากจะขยู่ายู่ออกไปยัู่งกลัุ�ม

บริษัิัทำในต่�างประเทำศ แลัะดำาเนินกิจกรรมในฐานะท่ำ�เป็นกลัุ�ม

บริษัิัทำสากลั

ประธานกรรมการบริษัิัทและประธานเจ�าหน�าท่�บริหิาร
LINTEC Corporation

Makoto Hattori
(มาโกโต่ะ ฮััต่โต่ริ)ิ

ร้าย่งานพิึเศษั กิาร้สัมภัาษัณ์์พ่ึดคยุ่เก่ิ�ย่วกัิบั SDGs

คณะกรรมการ SDGs ท่ี่�เริ่่�มดำำาเน่ินิงานิในิเดืำอนิกมุภาพัันิธ์ ์2018 เป็็นิองค์กรจากทัี่�วบริ่ษั่ัที่ ซึ่่�งม่วตัถุปุ็ระสงค์เพืั�อส่ง

เสริ่ม่การสนัิบสนุินิ SDGs ไป็พัรอ้มกับการสรา้งธุุรก่จใหม่ๆ กรรมการบริ่ษั่ัที่ผู้้้ริ่บัผู่้ดำชอบด้ำานิการกำากับดำแ้ลรุน่ิก่อนิ 

2 ท่ี่านิ ได้ำพ้ัดำคยุเริ่ื�องบที่บาที่หน้ิาท่ี่�ของคณะกรรมการ SDGs และนิวตักรรมท่ี่�นิำา SDGs มาเป็็นิจุดำยืนิ

สิ�งท่ำ�ผู้มคืาดหวังจากคืณ์ะกรรมการ SDGs  สิ�งท่ำ�ผู้มคืาดหวังจากคืณ์ะกรรมการ SDGs  
ก็คืือการสรา้งเหต่จุ่งใจท่ำ�ทำำาให้เกิดนวตั่กรรมก็คืือการสรา้งเหต่จุ่งใจท่ำ�ทำำาให้เกิดนวตั่กรรม

เพ่ึ�อให้้บัริษัิัท้เติิบัโติต่ิอไปอย่่างยั่�งย่่น
ไปพึร้อ้มๆ กัิบัสังคม
การดำำาเน่ินิการของ LINTEC ซึ่่�งม่จุดำเริ่่�มต้นิจาก SDGs
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สิ�งท่ำ�จะสรา้งสรรค์ืนวตั่กรรมคืือ คืวามคิืดสิ�งท่ำ�จะสรา้งสรรค์ืนวตั่กรรมคืือ คืวามคิืด
สรา้งสรรค์ืท่ำ�ว�า “ทำำาไม?” แลัะคืวามสามารถืสรา้งสรรค์ืท่ำ�ว�า “ทำำาไม?” แลัะคืวามสามารถื
ในการทำำาให้สำาเริจ็ลัลุั�วงในการทำำาให้สำาเริจ็ลัลุั�วง

ไคืยู่ะ　บริษัิัทำของเราได้ตั่�งชื�อแผู้นการดำาเนินธุุรกิจระยู่ะกลัาง
ว�า LIP (LINTEC INNOVATION PLAN) มาโดยู่ต่ลัอด แต่�ผู้ม

เกรงว�าบริษัิัทำในต่อนน่�เป็นบริษัิัทำท่ำ�ทำำาให้เกิดนวตั่กรรมใหม�ๆ ท่ำ�

ว�านั�นได้ยู่าก

ฮััต่โต่ริิ　ผู้มเองก็ร่้สึกเช�นนั�น เรายู่ึดติ่ดกับเทำคืโนโลัยู่่แลัะ
ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�บ�มเพาะมาเป็นเวลัานานมากจนเกินไป ทำำาให้คืวาม

ท้ำาทำายู่ใหม�ๆ เกิดขึ�นได้ยู่าก ไม�ใช�เพ่ยู่งแต่�ในด้านการพัฒนา

เทำคืโนโลัยู่่แลัะการวางแผู้นผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์เทำ�านั�น แม้ในสถืานการณ์์

ต่�างๆ ในการทำำางาน พวกเราเองก็ได้ลัดขอบเขต่ของคืวามเป็นไป

ได้ให้แคืบลังด้วยู่ ผู้มอยู่ากให้พนักงานทำกุคืนต่ระหนักถึืงเริื�องน่�

ไคืยู่ะ　ผู้มเองก็คิืดว�าม่หลัายู่อยู่�างซึ่ึ�งท่ำ�จริงิแล้ัวเป็นเทำคืโนโลัยู่่
ท่ำ�ซึ่�อนคืวามเป็นไปได้ไว้ แต่�เนื�องจากไม�ม่คืวามคิืดสรา้งสรรค์ื

ใหม�ๆ ทำำาให้ถื่กกลับเอาไว้ ในการสร้างนวัต่กรรม การเอา

เทำคืโนโลัยู่่แลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ืมาจากภายู่นอกก็เป็นวธิุ์ห่นึ�ง

เช�นเด่ยู่วกัน แต่�การจะทำำาให้ยู่อมริบักันอยู่�างแพร�หลัายู่ภายู่ใน

บริษัิัทำนั�นทำำาได้ยู่าก เราคืวรจะขุดค้ืนเทำคืโนโลัยู่่ท่ำ�ถื่กกลับอยู่่�

ภายู่ในบริษัิัทำ แลัะให้คืวามสำาคัืญกับวธิุ์ก่ารทำำาให้เกิดคืณุ์คื�าใหม�ๆ  

ขึ�น ผู้มคิืดว�าการสั�งสมแลัะดำาเนินกิจกรรมท่ำ�ว�านั�นอยู่�างต่�อเนื�อง

ถืือเป็นสิ�งสำาคัืญ แลัะสิ�งท่ำ�จะมาเป็นจุดยืู่นใหม�สำาหริบัสิ�งนั�นก็คืือ

การส�งเสริมิสนับสนุนด้าน SDGs นั�นเอง

ฮััต่โต่ริิ　เป็นอยู่�างนั�นแหลัะคืริับ สิ�งท่ำ�ผู้มคืาดหวังจากคืณ์ะ
กรรมการ SDGs ก็คืือการสรา้งเหต่จุ่งใจท่ำ�ทำำาให้เกิดนวตั่กรรม

นั�น

เราต้่องเพ�งเล็ังไปยัู่ง “ภาพท่ำ�บริษัิัทำของเราเราต้่องเพ�งเล็ังไปยัู่ง “ภาพท่ำ�บริษัิัทำของเรา
คืวรจะเป็น” ใน 10 ปีหลัังจากน่� แล้ัวดำาเนินคืวรจะเป็น” ใน 10 ปีหลัังจากน่� แล้ัวดำาเนิน
กิจกรรมส�งเสริมิสนับสนุนด้าน SDGs อยู่�างกิจกรรมส�งเสริมิสนับสนุนด้าน SDGs อยู่�าง
ต่�อเนื�องต่�อเนื�อง

ฮััติโติริ　ิตั่�งแต่�ปี 2020 เป็นต้่นมา คืุณ์ไคืยู่ะหัวหน้าฝ� ายู่ได้
ริบัทำอดต่ำาแหน�งกรรมการบริหิารบริษัิัทำผู้่้ริบัผิู้ดชอบด้านการ

กำากับดแ่ลัคืณ์ะกรรมการ SDGs จากน่�ไป คิืดว�าอยู่ากจะดำาเนิน

กิจกรรมต่�อไปอยู่�างไร?

ไคืยู่ะ　อมื ผู้มร่สึ้กว�า สำาหริบับริษัิัทำแล้ัว การส�งเสริมิสนับสนุน
ด้าน SDGs นั�นเหมือนกับเป็นหัวข้อท่ำ�ทำดสอบระดับคืวามจริงิจงั

ต่�อสังคืม เนื�องจากท่ำ�บริษัิัทำของเรา ทำ�านประธุานฮััต่โต่ริไิด้แสดง

จุดยืู่นอยู่�างชดัเจนว�าจะ “นำา SDGs มาปริบัใชใ้นการบริหิาร” ผู้ม

จงึคิืดว�า เราได้ริบัการถื�ายู่ทำอดคืวามคิืดนั�นมาได้อยู่�างถืก่ต้่อง

ฮััต่โต่ริิ　คืำาพ่ดนั�นผู้มได้พ่ดมาโดยู่ต่ลัอดในฐานะท่ำ� เ ป็น
กรรมการบริหิารบริษัิัทำผู้่้ริบัผิู้ดชอบด้านการกำากับด่แลัตั่�งแต่�

ต่อนท่ำ�คืณ์ะกรรมการ SDGs เริิ�มดำาเนินการ จากน่�ไปก็คืงไม�

เปล่ั�ยู่นเช�นเด่ยู่วกัน

ไคืยู่ะ　ต่อนน่�ท่ำ�บริษัิัทำของเรากำาลัังทำำาการกำาหนดวิสัยู่ทัำศน์ใน
ระยู่ะยู่าวซึ่ึ�งมองออกไปจนถึืงปี 2030 จากน่�ไปส่�เป้าหมายู่ใน

อก่ 10 ปีข้างหน้า เราจะดำาเนินการให้ลัลุั�วงต่ามแผู้นการดำาเนิน

ธุุรกิจระยู่ะกลัางอยู่�างยืู่ดหยุู่�นทำกุๆ 3 ปี ผู้มคิืดว�า SDGs เองก็

เป็นสิ�งท่ำ�เราคืวรดำาเนินการต่�อไปในระยู่ะยู่าวอยู่�างยืู่ดหยุู่�นเช�น

เด่ยู่วกัน หากเอาแต่�โค้ืงตั่วไปข้างหน้ามากจนเกินไป ก็จะกลัายู่

เป็นกิจกรรมท่ำ�มองเพ่ยู่งแคื�สิ�งท่ำ�อยู่่�ใกล้ัๆ ตั่วเทำ�านั�น ท่ำ�จริงิแล้ัว 

SDGs ไม�ใช�การดำาเนินการแบบนั�น

ฮััต่โต่ริ　ิเป็นอยู่�างนั�นแหลัะคืริบั ผู้มอยู่ากให้พนักงานทำุกคืน
หันหน้าเข้าหากิจกรรมการดำาเนินการในแต่�ลัะวนั โดยู่ต่ระหนัก

ถึืง “ภาพท่ำ�คืวรจะเป็น” ของบริษัิัทำในอก่ 10 ปีข้างหน้าอยู่่�เสมอ 

นวตั่กรรมจะเกิดขึ�นมาจากทำ�าท่ำท่ำ�ว�าน่�นั�นแหลัะคืริบั

Takeshi Kaiya
(ทำาเคืช ิไคืยู่ะ)

เราดำาเนินกิจกรรมส�งเสริมิสนับสนุนด้าน SDGs เราดำาเนินกิจกรรมส�งเสริมิสนับสนุนด้าน SDGs 
ด้วยู่ทำ�าท่ำท่ำ�ยืู่ดหยุู่�นแลัะมองไปในระยู่ะยู่าว โดยู่ไม�ด้วยู่ทำ�าท่ำท่ำ�ยืู่ดหยุู่�นแลัะมองไปในระยู่ะยู่าว โดยู่ไม�
มองเฉพาะแต่�สิ�งท่ำ�อยู่่�ใกล้ัๆ ตั่วเทำ�านั�นมองเฉพาะแต่�สิ�งท่ำ�อยู่่�ใกล้ัๆ ตั่วเทำ�านั�น

กรรมการบริหิารบริษัิัทผู้้�ริบัผิู้ด์ชื่อบด์�านการกำากับ
ด์แ้ลคืณะกรรมการ SDGs คืนปัจจุบัน
กรรมการบริษัิัท และกรรมการผู้้�บริหิาร

LINTEC Corporation

สามารถือ�านบทำคืวามเต็่มของ “การสัมภาษัณ์์พ่ดคืยุู่
เก่�ยู่วกับ SDGs” ท่ำ�นำามาลังในรายู่งาน CSR ไม�หมดได้
ในเวบ็ไซึ่ต์่ (เฉพาะฉบับภาษัาองักฤษัเทำ�านั�น)

https://www.lintec-global.com/csr/special/



แผู้นงานเฉพาะแผู้นงานเฉพาะ (แผู้นงานหลัก)  (แผู้นงานหลัก) ขึ้อง LINTEC กับ SDGsขึ้อง LINTEC กับ SDGs

แผู้นงานเฉพาะ
ขอบข�ายู่เป้าหมายู่
○ ถืือว�าเข้าข�ายู่ SDGs ท่ำ�เก่�ยู่วข้อง การดำาเนินการ ดัชน่ช่�วดัสำาคัืญ (KPI) ผู้ลังาน★

ภายู่ในบริษัิัทำ ภายู่นอกบริษัิัทำ

ธุร
รม
าภิ
บา
ลั

ขอ
งอ
งคื
กร

ดำาเนินการบริหิารธุรรมาภิบาลั
ระดับสากลั ○ ○

  
ยู่กระดับระบบธุรรมาภิบาลัสากลั

(1)  ใชป้ระโยู่ชน์จากช�องทำางปริกึษัาหาริอืทัำ�งใน
แลัะต่�างประเทำศ

(2)  ผู้ลัการต่รวจสอบโดยู่หน�วยู่งานต่รวจสอบ
ภายู่ในต่ามกฎหมายู่ในแต่�ลัะประเทำศแลัะ
เกณ์ฑ์์ภายู่ในของบริษัิัทำ

(1) 3 เริื�อง [B]
(2) ไม�ม่เหต่สุำาคัืญให้แก้ไข [B]

สิ �ง
แว
ดลั
อม

ใชว้ตั่ถืดิุบอยู่�างม่ประสิทำธุ์ภิาพ ○ ○
  

ปฏิิบัติ่ต่ามนโยู่บายู่จดัหาจดัซึ่ื�อวตั่ถืดิุบพื�นฐาน
ของ LINTEC แลัะดำาเนินการจดัซึ่ื�อโดยู่ใส�ใจต่�อ
การลัดมลัพิษัด้านสิ�งแวดล้ัอม

ปริมิาณ์การใชส้ารลัะลัายู่อนิทำริย์ู่่ 18 พันตั่น [A]

ลัดการปลั�อยู่มลัพิษัส่�
บรรยู่ากาศโลัก ○ ○

    
ลัดการปลั�อยู่ก๊าซึ่ออกส่�บรรยู่ากาศ ต่ามเป้าหมายู่
ด้านสิ�งแวดล้ัอมระยู่ะกลัาง

(1)  ปริมิาณ์การปลั�อยู่ก๊าซึ่คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์ของ
กิจกรรมธุุรกิจในประเทำศ

(2)  ปริมิาณ์การปลั�อยู่สารอนิทำริย์ู่่ระเหยู่ VOC*4 
ของกิจกรรมธุุรกิจในประเทำศ

(1) 163 พันตั่น [C]
(2) 869 ตั่น [E]

ช�วยู่เหลืัอด้านสิ�งแวดล้ัอม
ผู้�านผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะบริกิารของ
บริษัิัทำ

○ ○
  

พัฒนาแลัะส�งเสริมิผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เป็นมิต่รต่�อ 
สิ�งแวดล้ัอมโดยู่ใส�ใจด้าน LCA*2

จำานวนการพัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ใส�ใจต่�อ 
สิ�งแวดล้ัอม

59 เริื�อง [A]

ปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่ในด้าน 
สิ�งแวดล้ัอม ○ ○

ดำาเนินการจดัการแลัะให้สอดคืล้ัองกับ
กฎหมายู่ ระเบ่ยู่บด้านสิ�งแวดล้ัอม  
ด้วยู่ระบบบริหิารจดัการด้านสิ�งแวดล้ัอม

จำานวนการปฏิิบัติ่ท่ำ�ขัดต่�อกฎหมายู่ด้าน 
สิ�งแวดล้ัอมท่ำ�สำาคัืญ (คื�าปริบั/วธิุ์ก่ารลังโทำษั)

0 เริื�อง [D]

กา
รป
ฏิบั
ต่ด้
าน
แร
งง
าน ให้สอดคืล้ัองกับคืวามปลัอดภัยู่

แลัะอาชว่อนามัยู่ของแรงงาน ○ ○
  

ให้สอดคืล้ัองกับระบบบริหิารจดัการคืวามปลัอดภัยู่
แลัะอาชว่อนามัยู่ของแรงงาน แลัะดำาเนินกิจกรรม
เพื�อให้เกิดคืวามปลัอดภัยู่ด้านแรงงาน

(1)  จำานวนการเกิดอุบัติ่ภัยู่แรงงาน / การหยุู่ด
งาน

(2)  ไม�ม่การเกิดอุบัติ่ภัยู่ขึ�นเลัยู่

(1) 4 เริื�อง [C]
(2)  ไม�ม่การเกิดอุบัติ่เหต่ตุ่ลัอด 1 ปี ใน 5 สถืานประกอบ

การ*5 [C]

สรา้งคืวามหลัากหลัายู่ใน 
ท่ำ�ทำำางาน ○ -

  

เคืารพในคืวามหลัากหลัายู่ของพนักงาน แลัะ
ปริบัปรุงให้เป็นท่ำ�ทำำางานท่ำ�พนักงานม่กำาลัังใจใน
การทำำางาน

(1)  สัดส�วนพนักงานหญิงในต่ำาแหน�งผู้่้จดัการ
(2)  สัดส�วนการกลัับเข้าทำำางานหลัังลัาคืลัอดบุต่ร

(1) 13% [B]
(2) 100% [A]

ยู่กระดับคืวามพึงพอใจของ
พนักงาน ○ - พัฒนาให้ม่สภาพแวดล้ัอมในการทำำางานท่ำ�พนักงาน

ม่กำาลัังใจในการตั่�งใจทำำางาน
สัดส�วนการลัาออกของพนักงานจบใหม� 
อายุู่งานไม�เกิน 3 ปี

12.6% [A]

สัง
คืม

จดัให้ม่การศึกษัารายู่ลัะเอยู่่ด
ด้านสิทำธุ์มินุษัยู่ชน*3 ○ ○ ใส�ใจต่�อสิทำธุ์มินุษัยู่ชนในห�วงโซึ่�อุปทำานทัำ�งหมดแลัะ

ศึกษัาถึืงคืวามเส่�ยู่ง
จำานวนคืำาต่อบจากการทำำาแบบสอบถืามไปยัู่ง
ซึ่พัพลัายู่เออริ์

107 บริษัิัทำ [A]

ให้ม่การปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่
ด้านสังคืม ○ ○ ให้เข้าใจแลัะตั่�งใจปฏิิบัติ่ในด้านการปฏิิบัติ่ต่าม

กฎหมายู่ทัำ�งบริษัิัทำ

อตั่ราการต่อบกลัับแบบสอบถืามการปฏิิบัติ่
ต่ามกฎหมายู่ท่ำ�สอบถืามระดับกรรมการ
บริหิาร / ผู้่้บริหิาร

อตั่ราการต่อบกลัับแบบสำารวจหาคืวามเส่�ยู่ง 82.0% [B]
* เนื�องจากม่การดำาเนินการสำารวจคืวามเส่�ยู่ง จึงยัู่งไม�ได้ดำาเนิน
การสำารวจด้วยู่แบบสอบถืามเก่�ยู่วกับการปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่

ให้ม่การปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่ด้าน
ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ ○ ○ ปราบปรามแลัะป้องกันอุบัติ่เหต่ทุ่ำ�เกิดขึ�นจาก 

ระบบบริหิารจดัการคืณุ์ภาพ
จำานวนรายู่งานอุบัติ่เหต่ขุองผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์หลััก 0 เริื�อง [C]

ม่ส�วนช�วยู่เหลืัอด้านการบริโิภคื
อยู่�างยัู่�งยืู่น ○ ○

ให้ผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ได้ทำราบแลัะเข้าใจถึืงผู้ลั
ประโยู่ชน์ท่ำ�จะได้จากผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เป็นมิต่รต่�อ 
สิ�งแวดล้ัอม

จำานวนการออกบ่ธุในงานแสดงสินค้ืาทัำ�งใน
แลัะต่�างประเทำศ (ประเมินผู้ลักิจกรรม)

47คืริั�ง [A]

ส�งเสริมิการอยู่่�ร�วมกับชมุชน
ท้ำองถิื�น ○ ○ จดักิจกรรมเพื�อบำาเพ็ญประโยู่ชน์แก�ชมุชนท้ำองถิื�น

อยู่�างจริงิจงั ในฐานะพลัเมืองขององค์ืกรท่ำ�ด่

(1)  จำานวนคืนท่ำ�ริบัเข้าชมโรงงานทัำ�งหมด
(2)  การดำาเนินกิจกรรมบำาเพ็ญประโยู่ชน์ต่�อ

สังคืม

(1) 800 คืน [C]
(2) ระบุไวท่้ำ� P 21-22 ของ "รายู่งาน CSR ทัำ�วโลัก"   [B]

ผู้ลั
ลัพ
ธุ์ทำ
�ม่ต่
�อ

ธุร
กิจ

พัฒนาร่ปแบบธุุรกิจเชงิผู้ลิัต่
ในถิื�นท่ำ�ใชข้องประเทำศกำาลััง
พัฒนา

○ ○
      ส�งเสริมิการจดัซึ่ื�อในท้ำองถิื�น แลัะพัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์

ท่ำ�จะม่ส�วนช�วยู่ในการแก้ไขปัญหาสังคืม

พัฒนาระบบขึ�นทำะเบ่ยู่นวตั่ถืดิุบในพื�นท่ำ�
ของโรงงานในต่�างประเทำศ (ประเมินผู้ลั
กิจกรรม)

อยู่่�ระหว�างการพัฒนาระบบค้ืนหาท่ำ�ใชใ้นการดแ่ลัจดัการ
ข้อม่ลัวตั่ถืดิุบท่ำ�ใชใ้นระดับสากลั [B]

เข้าส่�สาขาธุุรกิจใหม� ○ ○ กำาลังพิจารณา
จำานวนการยืู่�นขอสิทำธุ์บัิต่ร (ประเมินผู้ลั
กิจกรรม)

354 เริื�อง [A]

*บริษัิัทท่�เขึ้�าข่ึ้ายท่�จะต�องด์ผู้้ลงาน:
[A] LINTEC Corporation / [B] LINTEC Group / [C] LINTEC Corporation และ TOKYO LINTEC KAKO, INC. / [D] สำานักงานใหญ่, โรงงานผู้ลิต 10 แห่ง และศัน้ยว์ัจิยัขึ้อง LINTEC Corporation /  
[E] ฐานการผู้ลิต (ยกเวั�นโรงงานอนิะ) และศัน้ยว์ัจิยัขึ้อง LINTEC Corporation

“แผู้นงานเฉพาะ” หมายู่ถึืง แผู้นงานจากกิจกรรมทำาง CSR ท่ำ�ม่

ขอบเขต่กว้างขวาง ซึ่ึ�งทำางบริษัิัทำระบุว�าเป็นปัญหาท่ำ�คืวรให้คืวาม

ใส�ใจ LINTEC Group ได้ระบุแผู้นงานเฉพาะขึ�นมาแล้ัวในปี 2014 แต่�

เนื�องจากปัญหาทำางสังคืมท่ำ�ม่การเปล่ั�ยู่นแปลังอยู่�างต่�อเนื�อง อก่ทัำ�ง

จากการท่ำ�ได้ม่การพ่ดคืยุู่กับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่อยู่่�หลัายู่ต่�อหลัายู่คืริั�ง

เป็นประจำาเริื�อยู่มา เราจงึได้ทำำาการทำบทำวนหัวข้อของแผู้นงานเฉพาะ

ในแผู้นงานเฉพาะใหม� เราได้รวมมุมมองของ SDGs เข้าไป

ด้วยู่ ปัจจุบันเราได้มาถึืงขั�นต่อนท่ำ� 2 ของกระบวนการทำบทำวนแล้ัว  

ในอนาคืต่เราจะทำำาการปริบัปรุงดัชน่ช่�วดัสำาคัืญ (KPI)*1 อก่ด้วยู่

ดั์ชื่น่ชื่่�วัดั์ท่�แสด์งด์�วัยเคืริื�องหมาย★ได์�ริบัการตรวัจสอบโด์ยบุคืคืลภายนอกคืือบริษัิัท SGS 
Japan Inc. ผู้ลการตรวัจสอบโด์ยบุคืคืลภายนอกน่�พบวั่าไม่ม่หัวัขึ้�อสำาคัืญท่�จำาเป็นต�อง
ปริบัปรุงแก�ไขึ้แต่อยา่งไร
*1  ดั์ชื่น่ชื่่�วัดั์สำาคัืญ (KPI): ดั์ชื่น่สำาคัืญท่�เก่�ยวักับกลยุทธิข์ึ้ององค์ืกรซึ่่�งกำาหนด์ข่ึ้�นเพื� อตรวัจ
วัดั์การบรรลวุัตัถิ่ปุระสงค์ืได์�โด์ยแสด์งเป็นปริมิาณ

*2  LCA: ยอ่มาจาก Life Cycle Assessment เป็นวัธิิป่ระเมนิผู้ลกระทบท่�มต่่อสิ�งแวัด์ล�อม
โด์ยรวัม โด์ยคืำานวัณจากปริมิาณพลังงาน นำ�า วััตถิุ่ดิ์บท่�ถิ่้กใชื่�ตลอด์ชื่ั�วัอายุวังจรขึ้อง
ผู้ลิตภัณฑ์์ รวัมถ่ิ่งปริมิาณการปล่อยคืาริบ์อนได์ออกไซึ่ด์์และสารเคืม่เป็นพิษั

10



แผู้นงานเฉพาะ
ขอบข�ายู่เป้าหมายู่
○ ถืือว�าเข้าข�ายู่ SDGs ท่ำ�เก่�ยู่วข้อง การดำาเนินการ ดัชน่ช่�วดัสำาคัืญ (KPI) ผู้ลังาน★

ภายู่ในบริษัิัทำ ภายู่นอกบริษัิัทำ

ธุร
รม
าภิ
บา
ลั

ขอ
งอ
งคื
กร

ดำาเนินการบริหิารธุรรมาภิบาลั
ระดับสากลั ○ ○

  
ยู่กระดับระบบธุรรมาภิบาลัสากลั

(1)  ใชป้ระโยู่ชน์จากช�องทำางปริกึษัาหาริอืทัำ�งใน
แลัะต่�างประเทำศ

(2)  ผู้ลัการต่รวจสอบโดยู่หน�วยู่งานต่รวจสอบ
ภายู่ในต่ามกฎหมายู่ในแต่�ลัะประเทำศแลัะ
เกณ์ฑ์์ภายู่ในของบริษัิัทำ

(1) 3 เริื�อง [B]
(2) ไม�ม่เหต่สุำาคัืญให้แก้ไข [B]

สิ �ง
แว
ดลั
อม

ใชว้ตั่ถืดิุบอยู่�างม่ประสิทำธุ์ภิาพ ○ ○
  

ปฏิิบัติ่ต่ามนโยู่บายู่จดัหาจดัซึ่ื�อวตั่ถืดิุบพื�นฐาน
ของ LINTEC แลัะดำาเนินการจดัซึ่ื�อโดยู่ใส�ใจต่�อ
การลัดมลัพิษัด้านสิ�งแวดล้ัอม

ปริมิาณ์การใชส้ารลัะลัายู่อนิทำริย์ู่่ 18 พันตั่น [A]

ลัดการปลั�อยู่มลัพิษัส่�
บรรยู่ากาศโลัก ○ ○

    
ลัดการปลั�อยู่ก๊าซึ่ออกส่�บรรยู่ากาศ ต่ามเป้าหมายู่
ด้านสิ�งแวดล้ัอมระยู่ะกลัาง

(1)  ปริมิาณ์การปลั�อยู่ก๊าซึ่คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์ของ
กิจกรรมธุุรกิจในประเทำศ

(2)  ปริมิาณ์การปลั�อยู่สารอนิทำริย์ู่่ระเหยู่ VOC*4 
ของกิจกรรมธุุรกิจในประเทำศ

(1) 163 พันตั่น [C]
(2) 869 ตั่น [E]

ช�วยู่เหลืัอด้านสิ�งแวดล้ัอม
ผู้�านผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะบริกิารของ
บริษัิัทำ

○ ○
  

พัฒนาแลัะส�งเสริมิผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เป็นมิต่รต่�อ 
สิ�งแวดล้ัอมโดยู่ใส�ใจด้าน LCA*2

จำานวนการพัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ใส�ใจต่�อ 
สิ�งแวดล้ัอม

59 เริื�อง [A]

ปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่ในด้าน 
สิ�งแวดล้ัอม ○ ○

ดำาเนินการจดัการแลัะให้สอดคืล้ัองกับ
กฎหมายู่ ระเบ่ยู่บด้านสิ�งแวดล้ัอม  
ด้วยู่ระบบบริหิารจดัการด้านสิ�งแวดล้ัอม

จำานวนการปฏิิบัติ่ท่ำ�ขัดต่�อกฎหมายู่ด้าน 
สิ�งแวดล้ัอมท่ำ�สำาคัืญ (คื�าปริบั/วธิุ์ก่ารลังโทำษั)

0 เริื�อง [D]

กา
รป
ฏิบั
ต่ด้
าน
แร
งง
าน ให้สอดคืล้ัองกับคืวามปลัอดภัยู่

แลัะอาชว่อนามัยู่ของแรงงาน ○ ○
  

ให้สอดคืล้ัองกับระบบบริหิารจดัการคืวามปลัอดภัยู่
แลัะอาชว่อนามัยู่ของแรงงาน แลัะดำาเนินกิจกรรม
เพื�อให้เกิดคืวามปลัอดภัยู่ด้านแรงงาน

(1)  จำานวนการเกิดอุบัติ่ภัยู่แรงงาน / การหยุู่ด
งาน

(2)  ไม�ม่การเกิดอุบัติ่ภัยู่ขึ�นเลัยู่

(1) 4 เริื�อง [C]
(2)  ไม�ม่การเกิดอุบัติ่เหต่ตุ่ลัอด 1 ปี ใน 5 สถืานประกอบ

การ*5 [C]

สรา้งคืวามหลัากหลัายู่ใน 
ท่ำ�ทำำางาน ○ -

  

เคืารพในคืวามหลัากหลัายู่ของพนักงาน แลัะ
ปริบัปรุงให้เป็นท่ำ�ทำำางานท่ำ�พนักงานม่กำาลัังใจใน
การทำำางาน

(1)  สัดส�วนพนักงานหญิงในต่ำาแหน�งผู้่้จดัการ
(2)  สัดส�วนการกลัับเข้าทำำางานหลัังลัาคืลัอดบุต่ร

(1) 13% [B]
(2) 100% [A]

ยู่กระดับคืวามพึงพอใจของ
พนักงาน ○ - พัฒนาให้ม่สภาพแวดล้ัอมในการทำำางานท่ำ�พนักงาน

ม่กำาลัังใจในการตั่�งใจทำำางาน
สัดส�วนการลัาออกของพนักงานจบใหม� 
อายุู่งานไม�เกิน 3 ปี

12.6% [A]

สัง
คืม

จดัให้ม่การศึกษัารายู่ลัะเอยู่่ด
ด้านสิทำธุ์มินุษัยู่ชน*3 ○ ○ ใส�ใจต่�อสิทำธุ์มินุษัยู่ชนในห�วงโซึ่�อุปทำานทัำ�งหมดแลัะ

ศึกษัาถึืงคืวามเส่�ยู่ง
จำานวนคืำาต่อบจากการทำำาแบบสอบถืามไปยัู่ง
ซึ่พัพลัายู่เออริ์

107 บริษัิัทำ [A]

ให้ม่การปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่
ด้านสังคืม ○ ○ ให้เข้าใจแลัะตั่�งใจปฏิิบัติ่ในด้านการปฏิิบัติ่ต่าม

กฎหมายู่ทัำ�งบริษัิัทำ

อตั่ราการต่อบกลัับแบบสอบถืามการปฏิิบัติ่
ต่ามกฎหมายู่ท่ำ�สอบถืามระดับกรรมการ
บริหิาร / ผู้่้บริหิาร

อตั่ราการต่อบกลัับแบบสำารวจหาคืวามเส่�ยู่ง 82.0% [B]
* เนื�องจากม่การดำาเนินการสำารวจคืวามเส่�ยู่ง จึงยัู่งไม�ได้ดำาเนิน
การสำารวจด้วยู่แบบสอบถืามเก่�ยู่วกับการปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่

ให้ม่การปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่ด้าน
ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ ○ ○ ปราบปรามแลัะป้องกันอุบัติ่เหต่ทุ่ำ�เกิดขึ�นจาก 

ระบบบริหิารจดัการคืณุ์ภาพ
จำานวนรายู่งานอุบัติ่เหต่ขุองผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์หลััก 0 เริื�อง [C]

ม่ส�วนช�วยู่เหลืัอด้านการบริโิภคื
อยู่�างยัู่�งยืู่น ○ ○

ให้ผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ได้ทำราบแลัะเข้าใจถึืงผู้ลั
ประโยู่ชน์ท่ำ�จะได้จากผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เป็นมิต่รต่�อ 
สิ�งแวดล้ัอม

จำานวนการออกบ่ธุในงานแสดงสินค้ืาทัำ�งใน
แลัะต่�างประเทำศ (ประเมินผู้ลักิจกรรม)

47คืริั�ง [A]

ส�งเสริมิการอยู่่�ร�วมกับชมุชน
ท้ำองถิื�น ○ ○ จดักิจกรรมเพื�อบำาเพ็ญประโยู่ชน์แก�ชมุชนท้ำองถิื�น

อยู่�างจริงิจงั ในฐานะพลัเมืองขององค์ืกรท่ำ�ด่

(1)  จำานวนคืนท่ำ�ริบัเข้าชมโรงงานทัำ�งหมด
(2)  การดำาเนินกิจกรรมบำาเพ็ญประโยู่ชน์ต่�อ

สังคืม

(1) 800 คืน [C]
(2) ระบุไวท่้ำ� P 21-22 ของ "รายู่งาน CSR ทัำ�วโลัก"   [B]

ผู้ลั
ลัพ
ธุ์ทำ
�ม่ต่
�อ

ธุร
กิจ

พัฒนาร่ปแบบธุุรกิจเชงิผู้ลิัต่
ในถิื�นท่ำ�ใชข้องประเทำศกำาลััง
พัฒนา

○ ○
      ส�งเสริมิการจดัซึ่ื�อในท้ำองถิื�น แลัะพัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์

ท่ำ�จะม่ส�วนช�วยู่ในการแก้ไขปัญหาสังคืม

พัฒนาระบบขึ�นทำะเบ่ยู่นวตั่ถืดิุบในพื�นท่ำ�
ของโรงงานในต่�างประเทำศ (ประเมินผู้ลั
กิจกรรม)

อยู่่�ระหว�างการพัฒนาระบบค้ืนหาท่ำ�ใชใ้นการดแ่ลัจดัการ
ข้อม่ลัวตั่ถืดิุบท่ำ�ใชใ้นระดับสากลั [B]

เข้าส่�สาขาธุุรกิจใหม� ○ ○ กำาลังพิจารณา
จำานวนการยืู่�นขอสิทำธุ์บัิต่ร (ประเมินผู้ลั
กิจกรรม)

354 เริื�อง [A]

ขึ้ั�นตอนท่�

4

กำาหนด์ดั์ชื่น่ชื่่�วััด์ในการด์ำาเนินกิจกรรมจาก
แผู้นงานเฉพาะท่�ได์�ระบุไวั� และเริิ�มด์ำาเนินงาน

กิำาห้นดดัชน่ช่�วดั
สำาคัญอก่ิคริั�ง

กิร้ะบัวนกิาร้ในกิาร้ท้บัท้วน 
แผนงานเฉพึาะ

ขึ้ั�นตอนท่�

1
คัดเล่อกิสิ�งท่้�สังคม
ต้ิองกิาร้

นอกจากการเปล่�ยนแปลงขึ้องแนวัทางปฏิิบัติ
และเฟรมเวัิริก์ท่�เป็นสากลต่างๆ เชื่่น SDGs, 
มาตรฐาน GRI, Global Compact ขึ้อง
สหประชื่าชื่าติ และ ISO26000 แล�วั เรายงัได์�ม่
การสำารวัจและคัืด์เลือกหัวัขึ้�อ ESG*6 ท่�สำาคัืญ
ท่�มาจากองค์ืกรท่�ทำาการประเมิน ESG อก่ด์�วัย

ขึ้ั�นตอนท่�

2
ความผก่ิพัึนภัาย่ในองค์กิร้
(กิาร้จดัลำาดับัความสำาคัญ)

พิจารณาเก่�ยวักับสมมติฐานกับองค์ืกรภายใน
บริษัิัท เชื่น่ ฝ่่ายงานวัจิยัและพัฒนา สำานักงาน
พัฒนาธุรกิจ และอื�นๆ แล�วัตัด์สินคืวัามสำาคัืญ

ขึ้ั�นตอนท่�

3 ร้ะบุัหั้วข้้อสำาคัญ

ระบุหัวัขึ้�อสำาคัืญจากผู้ลขึ้องขัึ้�นตอนท่� 1 และ 
2 และขึ้อริบัการประเมนิและอนุมติัจากประธาน
บริษัิัท ซึ่่�งเป็นผู้้�มอ่ำานาจสง้สุด์ในการตัด์สิน

SDGs (เป้าห้มาย่กิาร้พัึฒนาเพ่ึ�อความยั่�งย่่น) ค่ออะไร้
ยู่�อมาจาก Sustainable Development Goals องค์ืการสหประชาชาติ่

ได้เริิ�มนำามาปริบัใช้ในปี 2015 โดยู่ถืือเป็นปัญหาท่ำ�จำาเป็นต้่องการการ
ช�วยู่เหลืัอสนับสนุนจากประชาคืมนานาชาติ่ ซึ่ึ�งประกอบไปด้วยู่ 17 
วตั่ถืปุระสงค์ื แลัะ 169 เป้าหมายู่ โดยู่เริิ�มตั่�งแต่�วนัท่ำ� 1 มกราคืม 2016 
แลัะม่กำาหนดท่ำ�จะต้่องบรรลัเุป้าหมายู่ภายู่ในปี 2030 จำาเป็นต้่องม่คืวาม
คิืดสรา้งสรรค์ืแลัะคืวามโดดเด�นของนวัต่กรรมเพื� อการแก้ไขปัญหา  
ผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ทำกุคืน เช�น ริฐับาลั ประชาสังคืม ภาคืเอกชน แลัะอื�นๆ 
ต่�างถืก่คืาดหวงัให้ม่ส�วนร�วมในการสนับสนุนให้เกิดขึ�นจริงิ

*3  ศ่ักษัารายละเอย่ด์ด์�านสิทธิมินุษัยชื่น: กระบวันการท่�จะหล่กเล่�ยงไม่ให�เกิด์คืวัามเส่�ยงด์�าน
การละเมิด์สิทธิมินุษัยชื่น นอกเหนือไปจากการท่�องค์ืกรบริษัิัทต�องปฏิิบัติตามกฎหมาย 
(ปัญหาท่� 1 เริื�องสิทธิมินุษัยชื่นในขึ้�อเริย่กร�อง 6.3.3 ขึ้อง ISO26000)

*4  VOC: ย่อมาจาก Volatile Organic Compounds หมายถ่ิ่งสารประกอบอนิทริย่์ในร้ป
ก๊าซึ่ท่�กระจายอย่้ในบรรยากาศั

*5  5 สถิ่านประกอบการ: โรงงานคืมุากายะ ศัน้ย์วัจิยั โรงงานชื่บิะ สำานักงานชื่งิก ้ โรงงาน
โคืมตัส่ชื่มิะ

*6  ESG: ยอ่มาจากปัจจยั 3 ประการ ซึ่่�งได์�แก่ Environment (สิ�งแวัด์ล�อม), Social (สังคืม), 
Governance (ธรรมาภิบาล) ใชื่�เป็นตัวัชื่่�วัดั์ในการพิจารณาวัา่บริษัิัทสามารถิ่เติบโตได์�
อยา่งยั�งยนืหริอืไม่ 11



CSR ขึ้อง LINTECCSR ขึ้อง LINTEC

ถ้ืาให้เปริยู่่บคืณ์ะกรรมการ SDGs ของ LINTEC เป็นคืำาสักคืำา ผู้ม
คิืดว�าน�าจะเริยู่่กได้ว�าเป็น Sustainable Innovation Community 
(ชมุชนนวตั่กรรมท่ำ�ยัู่�งยืู่น) ท่ำ�จริงิก็ไม�จำาเป็นต้่องใชค้ืำาศัพท์ำภาษัาองักฤษั
หรอกนะคืริบั แต่�ผู้มร่สึ้กว�ามันได้คืวามหมายู่ต่รงกว�าท่ำ�แปลัเป็นภาษัา
ญ่�ปุ� น ลัักษัณ์ะเด�นของคืณ์ะกรรมการน่� ผู้มคิืดว�าน�าจะอยู่่�ท่ำ�การรวม
ตั่วกันของบุคืลัากรท่ำ�แต่กต่�างกันโดยู่ไม�จำากัดแผู้นก ต่ำาแหน�ง แลัะเพศ 
อก่ทัำ�งการเผู้ชญิหน้าพ่ดคืยุู่กับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ต่�างๆ ทัำ�งในแลัะนอก
บริษัิัทำอยู่�างจริงิจัง แลัะนำาเอาคืุณ์คื�าทำางสังคืมท่ำ�หลัากหลัายู่มาเป็น

คืณุ์คื�าของบริษัิัทำต่น นวตั่กรรม ถ้ืาพ่ดโดยู่รวมก็คืือ “การนำาเอาสิ�งท่ำ�
แต่กต่�างกันมาประกอบเข้าด้วยู่กัน”
คืณ์ะกรรมการ คืือ ต่่้ฟักไข�*2 ของคืุณ์คื�าในการท้ำาทำายู่ “การ

สรา้งสรรค์ืสิ�งใหม�ๆ” ภายู่ในระยู่ะเวลัาจำากัดซึ่ึ�งก็คืือ 1 ปี โดยู่ม่ “คืวาม
แต่กต่�าง” แลัะ “การเป็นพันธุมิต่ร” เป็นแกนหลััก ภายู่ในเวลัาอันสั�น
ท่ำ�ว�าน่� ผู้มได้เห็นการเติ่บโต่ของสมาชกิแต่�ลัะคืนจนน�าต่กใจ ในต่อนท่ำ�
สมาชิกแต่�ลัะคืนได้จบจากการเป็นคืณ์ะกรรมการแลัะได้กลัับไปยัู่งท่ำ�
ทำำางานของต่น ผู้มคืาดหวงัว�าพวกเขาจะเป็นผู้่้ท่ำ�แนะนำาว�า แก�นแท้ำของ 
CSR แลัะ SDGs คืืออะไรในฐานะผู้่้ถื�ายู่ทำอด แลัะข้อม่ลัเหลั�านั�นจะถืก่นำา
ไปแบ�งปันแลัะเผู้ยู่แพร�กันต่�อๆ ไป
ในปีน่�ได้ม่การจดัตั่�งคืณ์ะกรรมการการประชุมยู่�อยู่ขึ�นทำางฝั่� งญ่�ปุ� น

ต่ะวันต่กเพิ�มขึ�นจากฝั่� งสำานักงานใหญ�แลัะบริเิวณ์ใกล้ัเค่ืยู่ง ประเด็น
หลัังจากน่�ก็คืงจะเป็นเริื�องการขยู่ายู่ไปยัู่งต่�างประเทำศโดยู่เริว็ เพื� อ
ขยู่ายู่กิจกรรม SDGs ใหเ้ป็นกิจกรรมของทัำ�งบริษัิัทำทัำ�วโลัก การรวบรวม
นวตั่กรรมถืือเป็นสิ�งท่ำ�ขาดไม�ได้ในการเปล่ั�ยู่นแปลัง (การเปล่ั�ยู่นแปลัง
ท่ำ�ยิู่�งใหญ�) ซึ่ึ�งเกิดจาก SDGs แต่�ในคืวามเป็นจริิงแล้ัว บริิษััทำ
แลั ะอง ค์ืกรจำานวนมาก
กำาลัังประสบกับคืวามยู่าก
ลัำาบากเพราะไม�สามารถื
สร้างสรรค์ืนวัต่กรรมขึ�น
มาได้  ผู้มหวังว�า  จากน่�
ไป คืณ์ะกรรมการ SDGs 
จะเป็นผู้่้ทำลัายู่กำาแพงท่ำ�ว�า
น่� แลัะแสดงให้เห็นว�า CSR น่�
แหลัะคืือแรงขับเคืลืั�อนของ
นวัต่กรรม สิ�งน่�จะเป็นการ
เชื�อมโยู่งส่�การแก้ไขปัญหา
ทำางสังคืมนั�นเอง

*1  ดั์ชื่น่ชื่่�วัดั์สำาคัืญ (KPI): → ระบุไวั�ท่� P 10

ธุุรกิจของ LINTEC Group ได้ริบัการช�วยู่เหลืัอสนับสนุนจากผู้่้ท่ำ�ม่

ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ต่�างๆ มากมายู่ เพื�อเป็นการต่อบสนองคืวามต้่องการ

ของผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ แลัะเป็นองค์ืกรบริษัิัทำท่ำ�ได้ริบัคืวามไวว้างใจ

เราได้นำาเอาหลัักการทำำางานของบริษัิัทำท่ำ�ว�า “คืวามจริงิใจแลัะคืวาม

คิืดสรา้งสรรค์ื” มาเป็นรากฐานการทำำางาน โดยู่พนักงานทำุกคืนจะ

ดำาเนินกิจกรรม CSR อยู่�างจริงิจงัให้เป็นไปต่าม “LINTEC WAY” 

ซึ่ึ�งเป็นคื�านิยู่มท่ำ�สำาคัืญของเรา พรอ้มทัำ�ง “ทัำศนคืติ่ของ CSR” แลัะ 

“แนวทำางการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยู่บข้อบังคัืบ” แผู้นการดำาเนินธุุรกิจ

ระยู่ะกลัาง “LIP (LINTEC INNOVATION PLAN) - 2019” ซึ่ึ�ง 

ปี 2019 เป็นปีสุดท้ำายู่ของแผู้นเองก็ได้ม่การระบุ “ดำาเนินการเพื�อ 

สรา้งสังคืมท่ำ�เติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น” เป็นหัวข้อสำาคัืญหัวข้อหนึ�ง แลัะ

เราก็ได้ดำาเนินกิจกรรม CSR ต่�างๆ มากมายู่เพื�อส่�การเติ่บโต่ต่�อไป 

เช�น การสรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ช�วยู่เหลืัอสนับสนุนการลัดผู้ลักระทำบ 

ต่�อสิ�งแวดล้ัอม เรามุ�งมั�นท่ำ�จะทำำาให้เป็นกิจกรรมท่ำ�ผู้่้คืนทัำ�วโลัก 
ร่สึ้กปิติ่ยิู่นด่ด้วยู่การนำาเอามุมมองของ SDGs มาปริบัใชใ้นกิจกรรม

เหลั�าน่� แลัะช�วยู่เหลืัอสนับสนุนการแก้ปัญหาทำางสังคืม นอกจากน่�

แล้ัว ท่ำ� LINTEC Group ยัู่งได้ม่การระบุแผู้นงานเฉพาะไปพรอ้มกับ

กำาหนดดัชน่ช่�วดัท่ำ�สำาคัืญ (KPI)*1แลัะดำาเนินการไปต่ามวงจร PDCA 

อยู่�างม่ประสิทำธุ์ภิาพ พรอ้มกับดำาเนินกิจกรรม CSR อยู่�างม่กลัยุู่ทำธุ์ ์ 

อ่กทัำ�ง เรายู่ังได้ดำาเนินกิจกรรมทำางธุุรกิจแลัะกิจกรรม CSR ต่าม

หลัักสากลั เช�น การเข้าร�วมโปรแกรม “Global Compact ของ

สหประชาชาติ่” แลัะการนำา ISO26000 มาใช้อ้างอิงในการทำำางาน

ฯลัฯ อก่ด้วยู่

ท่ำ� LINTEC เราได้ม่การพ่ดคืยุู่สื�อสารกับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่อยู่�างจริงิจงั แลัะดำาเนินการเพื�อต่อบสนองคืวามคืาดหวงัของสังคืม

 จากิกิาร้ท่้�ได้เป็นผ่้ให้้คำาปริกึิษัาจากิภัาย่นอกิข้องคณ์ะกิร้ร้มกิาร้ SDGs

กิาร้ส่�อสาร้กัิบัผ่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย่

คืณุ์ฮิัโรยู่่กิ ทำาดะ
ประธาน Sustainability Business 
Research Laboratoryภาพของคืณ์ะกรรมการ SDGs

*2  ต้�ฟักไขึ้่: เคืริื�องมือท่�ใชื่�ในการฟักไขึ้่แบบไม่ใชื่ท่างธรรมชื่าติ ในท่�น่�หมายถ่ิ่ง "สถิ่านท่�ซึ่่�ง
คื�นพบและสร�างคืณุค่ืาให�เติบโตเพิ�มมากขึ้่�น
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จากการแพร�ระบาดของไวริสัโคืโรนาสายู่พันธุุ์์ใหม� เราได้ม่การ

บริจิาคืสิ�งของต่�างๆ เช�น หน้ากากอนามัยู่ 1,000 ชุด แลัะนำ�ายู่า

ฆ่�าเชื�อ 40 ขวด ไปยัู่งเทำศมณ์ฑ์ลัพิเนลัลััสในริฐัฟลัอริดิา ประเทำศ

สหริฐัอเมริกิาซึ่ึ�งบริษัิัทำ Madico, Inc. ตั่�งอยู่่� แลัะได้ติ่ดต่�อไปยัู่ง 
คื่�ค้ืาเพื�อขอให้ช�วยู่เหลืัอสนับสนุนด้วยู่ นอกจากน่�แล้ัว เรายัู่งได้บริจิาคื

หน้ากากเฟสชิลัไม�ต่ำ�ากว�า 150,000 ชุดให้กับเทำศมณ์ฑ์ลัพิเนลัลััส

อ่กด้วยู่ ซึ่ึ�งเราได้ผู้ลิัต่หน้ากากเฟสชิลัโดยู่ให้สิทำธุ์ิในการจ้างคืนใน

คืรอบคืริวัของพนักงานของเราท่ำ�ได้ริบัผู้ลักระทำบทำางการเงินจาก

ไวริัสโคืโรนาสายู่พันธุุ์์ใหม�ก�อน การดำาเนินการในคืริั�งน่�เราได้ริับ

จดหมายู่ขอบคืณุ์จากหน�วยู่ก่้ภัยู่ฉกุเฉินของท้ำองถิื�นซึ่ึ�งม่ข้อคืวามว�า

"ขอขอบคืุณ์เป็นอยู่�างมากในการช�วยู่จัดหาอุปกรณ์์ป้องกันส�วนตั่ว

ให้กับบุคืลัากรทำางการแพทำย์ู่ในท้ำองถิื�น"

การดำาเนินการของบริษัิัทำเรา เช�น กิจกรรมการช�วยู่เหลืัอสนับสนุน

ในคืริั�งน่� สามารถืช�วยู่ป้องกันริกัษัาคืวามปลัอดภัยู่แลัะช�วยู่เหลืัอ

สนับสนุนการใชช้ว่ติ่ของผู้่้คืนในท้ำองถิื�น แลัะ

ทำำาให้เกิดแลัะเพิ�มคืวามผู่้กพันกับคืนในท้ำอง

ถิื�น สิ�งน่�ทำำาให้

เรา ร่้ สึก ยิู่นด่

เป็นอยู่�างมาก

โคร้งสร้า้งองค์กิร้ส่งเสริมิงาน CSR
ฝ� ายู่งานส�งเสริมิ CSR ภายู่ใต้่การกำากับด่แลัของประธุานบริษัิัทำ  

ทำำาหน้าท่ำ�พัฒนาสร้างแนวคิืดจริิยู่ธุรรมขององค์ืกรในภาพรวม  
ดำาเนินการให้ม่การทำำางาน CSR อยู่�างแพร�หลัายู่ แลัะส�งเสริิม
กิจกรรมของคืณ์ะกรรมการต่�างๆ
ซึ่ึ�งคืณ์ะกรรมการจะประกอบไปด้วยู่กรรมการท่ำ�มาจากทำกุภาคืส�วน

ขององค์ืกร ม่กรรมการบริหิารบริษัิัทำคือยู่กำากับดแ่ลัคืณ์ะกรรมการ
ต่�างๆ โดยู่จะริบัผิู้ดชอบในฐานะผู้่้บริหิารองค์ืกร แลัะเป็นผู้่้นำาในการ
ดำาเนินกิจกรรม

Global Compact ข้องสห้ปร้ะชาชาติิ
LINTEC Group ได้เข้าร�วมโปรแกรม “Global Compact ของ

สหประชาชาติ่” มาตั่�งแต่�เดือนเมษัายู่น 2011 โดยู่ดำาเนินธุุรกิจต่าม
หลััก 10 ประการต่�อไปน่� เพื�อม่ส�วนช�วยู่ในการพัฒนาสังคืมให้เติ่บโต่
อยู่�างยัู่�งยืู่น

ฝ่ายงานตรวจองค์กร

ฝ่ายงานแผนงานธรุกิจ

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ ์/ IR

ฝ่ายงานธรุการ / งานบุคคล

ฝ่ายบรหิารกลาง

ฝ่ายจดัการธรุกิจ

ฝ่ายงานจดัซ้ือ

ฝ่ายงานผลิต

ฝ่ายงานดแูลจดัการด้านส่ิงแวดล้อม / คณุภาพ

ฝ่ายงานวจิยัและพัฒนา

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2020
บรษัิทลกูใน/ต่างประเทศ

ฝ่ายงานปฎิรปูกระบวนการทํางาน

ประธานกรรมการบรษัิท

ฝ่ายงานส่งเสรมิ CSR

คณะกรรมการ SDGs

คณะกรรมการจรยิธรรมองค์กร

คณะกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม

คณะกรรมการ CS

監査室
経営企画室

広報・IR室
総務・人事本部
管理本部
事業統括本部

品質・環境統括本部
生産本部

研究開発本部

2020年4月1日現在
国内・海外子会社

コスト改革推進室

代表取締役社長

CSR推進室

SDGs委員会

企業倫理委員会

社会貢献委員会

CS委員会

 ผ่านท้างกิาร้ส่�อสาร้กัิบัผ่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย่

บริษัิัทำ LINTEC ของเราให้คืวามสำาคัืญกับโอกาสในการม่คืวาม

สัมพันธุ์กั์บผู้่้คืนในท้ำองถิื�น ในปี 2019 เราได้ม่การจดังานอเ่วน้ท์ำ 
ต่�างๆ เช�น "LINTEC Fureai Concert" แลัะ "การชมก่ฬาเบสบอลั

ท่ำ�โต่เก่ยู่วโดม" ในการชมก่ฬาเบสบอลัท่ำ�โต่เก่ยู่วโดม ม่ผู้่้ท่ำ�ม่คืวาม

บกพร�องทำางร�างกายู่ท่ำ�อาศัยู่อยู่่�ในเขต่อิต่าบาชิแลัะผู้่้บริบิาลั 

เด็กๆ จากท่ำมเบสบอลัเด็กแลัะคืรอบคืริวั แลัะบุคืคืลัอื�นๆ เข้าร�วม 

616 คืนด้วยู่กัน ในงานน่�พนักงานของทำางบริษัิัทำได้ม่โอกาสช�วยู่

เหลืัอผู้่้ท่ำ�ม่คืวามบกพร�องทำางร�างกายู่ในการเคืลืั�อนยู้่ายู่ แลัะเรา

ได้พยู่ายู่ามทำำาให้ผู้่้เข้าร�วมงานได้สนุกแลัะสะดวกสบายู่ไปกับงาน

ด้วยู่การแนะนำาแลัะพ่ดคืุยู่อยู่�างสุภาพ ต่อนท่ำ�ยืู่นส�งผู้่้เข้าร�วม

งาน เราได้ริบัคืำา "ขอบคืณุ์ สนุกมาก" จากผู้่้เข้าร�วมงาน แลัะได้ริบั

จดหมายู่ขอบคืณุ์ท่ำ�เข่ยู่นว�า "คืราวหน้าอยู่ากจะเข้าร�วมอก่" ด้วยู่

ฉันคิืดว�าอยู่ากท่ำ�จะปริบัปรุงต่ามคืวามคิืดเห็นแลัะขอ้เสนอแนะ

เพื�อบุคืคืลัเหลั�าน่�ด้วยู่

อากิ โฮัชิโนะ
แผู้นกบัญชื่ ่ฝ่่ายบัญชื่่ หน้ากากเฟสชลิัด์

Kelli Houdek
(เคืลัล่ั�� โฮัเด็ก)
แผู้นกบุคืคืล  
บริษัิัท Madico, Inc.

ภาพการชมก่ฬาเบสบอลัท่ำ�โต่เก่ยู่วโดม

●สิทำธุ์มินุษัยู่ชน
หลัักการท่ำ� 1:  สนับสนุนแลัะเคืารพในการ

ปกป้องสิทำธุ์มินุษัยู่ชน
หลัักการท่ำ� 2:  ห้ามมิให้เข้าไปม่ส�วนร�วมใน

การลัะเมิดสิทำธุ์มินุษัยู่ชน

●มาต่รฐานด้านแรงงาน
หลัักการท่ำ� 3:  ส�งเสริมิเสริภ่าพในการจดั

ตั่�งสหภาพแรงงานแลัะ
สิทำธุ์ใินการเข้าร�วมเจรจา
ต่�อรอง

หลัักการท่ำ� 4:  ขจดัการบังคัืบใชแ้รงงาน
หลัักการท่ำ� 5:  ขจดัการใชแ้รงงานเด็ก

อยู่�างม่ประสิทำธุ์ภิาพ
หลัักการท่ำ� 6:  ขจดัการแบ�งแยู่กการจา้ง

งาน แลัะการประกอบอาชพ่

●สิ�งแวดล้ัอม
หลัักการท่ำ� 7:  สนับสนุนแนวทำางการ

ระมัดระวงัปัญหาด้าน
สิ�งแวดล้ัอม

หลัักการท่ำ� 8:  คืวามคิืดริเิริิ�มด้าน 
คืวามริบัผิู้ดชอบต่�อ 
สิ�งแวดล้ัอม

หลัักการท่ำ� 9:  การพัฒนาแลัะการเผู้ยู่
แพร�ของเทำคืโนโลัยู่่ท่ำ�
เป็นมิต่รกับสิ�งแวดล้ัอม

●การป้องกันแลัะปราบปรามการ
ทำจุริติ่
หลัักการท่ำ� 10:  คืวามพยู่ายู่ามในการ

ป้องกันแลัะปราบปราม
การทำจุริติ่ในเริื�องการ
กรรโชกทำริพัย์ู่ แลัะร่ป
แบบการให้ แลัะการริบั
สินบนต่�าง ๆ
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ลกูค้า

คู่ค้า

ชมุชนท้องถ่ิน

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น / นักลงทนุ

4.3％

0.7％

0.3%

การวจิยัและพัฒนาอย่างจรงิจงั 
เพ่ือตอบความคาดหวงัจากลกูค้า

ค่าใช้จา่ยในการวจิยัและพัฒนา 79 รอ้ยล้านเยน

จาํนวนคู่ค้าวตัถดิุบ

ประมาณ 500 บรษัิท

93.9％ 872 หม่ืนเยน 63％

เพ่ือยกระดับประสิทธภิาพการผลิต 
ลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิ
การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจาํนวน
มาก ท้ังในและต่างประเทศ

การผลิต

เพ่ืออยู่รว่มและเจรญิรุง่เรอืง ไปพรอ้มกับ
คู่ค้า จงึดําเนินการ จดัซื้อแบบ CSR

การจดัซื้อวตัถดิุบ
เพ่ือสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์นวตักรรมใหม่ ซึ่งจะ
ทําประโยชน์ให้กับสังคม โดยฝ่ายงานวจิยัและ
พัฒนา

การวจิยัและพัฒนา
เพ่ือลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมและ
�อนผลิตภัณฑ์อย่างมีเสถียรภาพ
ด้วยระบบโมดัลชิพท์ (การ
เปล่ียนรูปแบบการขนส่ง)*1

ระบบการจดัการการส่งสินค้า
เพ่ือให้เกิดความอุน่ใจและความไวว้างใจ
ด้วยการ "ผลิตสินค้า" ท่ีมีคณุภาพสูง 
ซึ่งเป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้า

การจาํหน่าย / การใชง้าน
เพ่ือส่งเสรมิการนํากลับมา
ใช้ใหม่และลดปรมิาณกาก
อุตสาหกรรม

การบําบัดกากอุตสาหกรรมและการรีไซเคิล

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
ของงานโลจสิติกส์

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ 
ในแต่ละสถานประกอบการ
ยอดเงินตลอด�ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

อตัราการตอบแบบสอบถามจาก
บรษัิทคู่ค้าหลัก 114 บรษัิท

จากการจดัการคณุภาพอย่างจรงิจงั
สัดส่วนเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนจากคณุภาพ

ปรมิาณการใชพ้ลังงาน
ต่อหน่วยผลิตดีข้ึน

เม่ือเทียบ
�งบประมาณ 2018

เม่ือเทียบกับ� 2010 (�ฐาน)

ลดลง

ประมาณ

อตัราการ¤งกลบสุดท้าย

ผ่้ถ่อหุ้้น / 
นักิลงท้นุ

ลก่ิค้า

ค่่ค้า

ชมุชนท้้องถิ�นพึนักิงาน

จุดเด�นในการดำาเนิน
งานของ LINTEC

กิาร้จดัซึ่่�อวตัิถดิุบั

ห�วงโซึ่�คืณุ์คื�ากับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ห�วงโซึ่�คืณุ์คื�ากับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่

ปัญห้าท้างสังคมท่้�เก่ิ�ย่วข้้องกัิบัธุรุ้กิิจ

ท่ำ�นอกประเทำศญ่�ปุ� น ม่กรณ่์ท่ำ�ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ม่วงจรชว่ติ่ท่ำ�สั�นมาก

อยู่่�เป็นจำานวนมาก จงึจำาเป็นต้่องร่ถึ้ืงคืวามต้่องการของลัก่ค้ืา

ให้ได้ก�อนใคืร แลัะจำาเป็นต้่องจัดหาแลัะประเมินวัต่ถืุดิบด้วยู่

คืวามเริว็ไม�ต่ำ�ากว�าในประเทำศ

ญ่�ปุ� น ท่ำ� LINTEC (SUZHOU) 

TECH CORPORATION 

เราได้พยู่ายู่ามสร้างสรรค์ื

ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ภายู่ในกำาหนดเวลัา

ท่ำ�สั�นแลัะม่ต้่นทำุนท่ำ�เหมาะสม

ด้วยู่การเพิ�มอัต่ราการจัดซึ่ื�อ

ภายู่ในท้ำองถิื�นให้มากขึ�น

   แนวความคิดเก่ิ�ย่วกัิบัห่้วงโซึ่ค่ณุ์ค่า
ข้อง LINTEC

การดำาเนินธุุรกิจของ LINTEC Group ได้ส�งผู้ลักระทำบต่�อ 

ห�วงโซึ่�คืณุ์คื�าแต่�ลัะอยู่�างด้วยู่กัน ในแต่�ลัะเฟส เราพยู่ายู่ามผู้ลัักดันให้ 

ม่การทำบทำวนแลัะปริบัปรุงแก้ไขการทำำางานโดยู่ต่ระหนักถึืง SDGs 

ไปพรอ้มกับร�วมมือกันระหว�างแผู้นก โดยู่ม่เป้าหมายู่เพื�อทำำาให้เกิด

สังคืมท่ำ�ยัู่�งยืู่น

นอกจากน่�แล้ัว เรายู่ังจัดให้ม่โอกาสในการพ่ดคืุยู่กับผู้่้ม่ส�วนได้

ส�วนเส่ยู่ แลัะนำามาปริบัเข้ากับการทำำางานอก่ด้วยู่

ทำาคืาช ิม่โรอิ
แผู้นกวัตัถิ่ดิุ์บ
LINTEC (SUZHOU) TECH CORPORATION

VOICE

●  งานจดัแสดงสินค้ืาทัำ�งใน
แลัะต่�างประเทำศ

●�ช�องทำางการติ่ดต่�อ
สอบถืาม เป็นต้่น

●  การเยู่่�ยู่มชมโรงงาน
●  กิจกรรมช�วยู่เหลืัอ
สนับสนุนสังคืม เป็นต้่น

●  นิต่ยู่สารท่ำ�ใชใ้นการ
สื�อสาร

●  อนิทำราเน็ต่ เป็นต้่น

●  แบบสอบถืาม 
เป็นต้่น

●  การประชมุผู้่้ถืือหุ้น
●  การประชมุนักลังทำนุ
สัมพันธุ์์

●  เคืริื�องมือ
สำาหริบันักลังทำนุ
สัมพันธุ์ ์เป็นต้่น

โอกิาสในกิาร้
พ่ึดคยุ่กัิบั

ผ่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย่
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93.9％ 872 หม่ืนเยน 63％

เพ่ือยกระดับประสิทธภิาพการผลิต 
ลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิ
การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจาํนวน
มาก ท้ังในและต่างประเทศ

การผลิต

เพ่ืออยู่รว่มและเจรญิรุง่เรอืง ไปพรอ้มกับ
คู่ค้า จงึดําเนินการ จดัซื้อแบบ CSR

การจดัซื้อวตัถดิุบ
เพ่ือสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์นวตักรรมใหม่ ซึ่งจะ
ทําประโยชน์ให้กับสังคม โดยฝ่ายงานวจิยัและ
พัฒนา

การวจิยัและพัฒนา
เพ่ือลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมและ
�อนผลิตภัณฑ์อย่างมีเสถียรภาพ
ด้วยระบบโมดัลชิพท์ (การ
เปล่ียนรูปแบบการขนส่ง)*1

ระบบการจดัการการส่งสินค้า
เพ่ือให้เกิดความอุน่ใจและความไวว้างใจ
ด้วยการ "ผลิตสินค้า" ท่ีมีคณุภาพสูง 
ซึ่งเป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้า

การจาํหน่าย / การใชง้าน
เพ่ือส่งเสรมิการนํากลับมา
ใช้ใหม่และลดปรมิาณกาก
อุตสาหกรรม

การบําบัดกากอุตสาหกรรมและการรีไซเคิล

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
ของงานโลจสิติกส์

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ 
ในแต่ละสถานประกอบการ
ยอดเงินตลอด�ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

อตัราการตอบแบบสอบถามจาก
บรษัิทคู่ค้าหลัก 114 บรษัิท

จากการจดัการคณุภาพอย่างจรงิจงั
สัดส่วนเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนจากคณุภาพ

ปรมิาณการใชพ้ลังงาน
ต่อหน่วยผลิตดีข้ึน

เม่ือเทียบ
�งบประมาณ 2018

เม่ือเทียบกับ� 2010 (�ฐาน)

ลดลง

ประมาณ

อตัราการ¤งกลบสุดท้าย

*1  ระบบโมดั์ลชื่พิท์ (การเปล่�ยนร้ปแบบการขึ้นส่ง): คืือการเปล่�ยนการขึ้นส่งหลักทั�งผู้้�โด์ยสาร
และสินคื�าไปเป็นการขึ้นส่งด์�วัยทางรถิ่ไฟและขึ้นส่งทางเริอืท่�สามารถิ่ขึ้นส่งได์�เป็นจำานวัน
มาก เพื� อชื่ว่ัยลด์การปล่อยก๊าซึ่คืาริบ์อนได์ออกไซึ่ด์์

กิาร้วจิยั่และพัึฒนา กิาร้ผลิติ

ปัญห้าท้างสังคมท่้�เก่ิ�ย่วข้้องกัิบัธุรุ้กิิจ ปัญห้าท้างสังคมท่้�เก่ิ�ย่วข้้องกัิบัธุรุ้กิิจ

เราได้ใส�ใจในการออกแบบวัต่ถืุดิบท่ำ�คืำานึงตั่�งแต่�การใช ้

ไปจนถึืงการกำาจดั แลัะจดัหาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ม่คืณุ์คื�าส่งสำาหริบั 

ลัก่ค้ืา อก่ด้านหนึ�ง เราก็ร�วมมือกับฝ� ายู่การผู้ลิัต่ในการปริบั

แลัะปริับปรุงวัต่ถืุดิบเพื� อ

ให้ม่เสถ่ืยู่รภาพในการผู้ลิัต่

สินค้ืา ผู้มคิืดว�าการดำาเนิน

การต่ามท่ำ�ว�าน่�ซึ่ำ�าๆ จะส�งผู้ลั

ให้ลั่กค้ืาม่คืวามพึงพอใจ

มากยิู่�งขึ�น

เรามุ�งมั�นท่ำ�จะริกัษัาคืณุ์ภาพผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะเพิ�มคืวามสามารถืใน
การผู้ลิัต่โดยู่การแบ�งปันข้อม่ลักับพนักงานในแต่�ลัะกระบวนการ
ผู้ลิัต่ไปพร้อมกับดำาเนินการต่รวจสอบแลัะซึ่�อมบำารุงแต่�ลัะ
เคืริื�องจกัรอยู่่�เป็นระยู่ะ นอกจาก
น่�แล้ัว เรายัู่งให้คืวามสำาคัืญกับ
การจัดเต่ริยู่่มสภาพแวดล้ัอม
เ พื� อ ใ ห้พ นั กง านส าม า รถื
ทำำางานได้อยู่�างปลัอดภัยู่แลัะ
สุ ขภาพแ ข็งแรงผู้� านการ
พ่ดคืุยู่กับพนักงานแต่�ลัะคืนใน
หน้างานการผู้ลิัต่ แลัะการฝึก
ซึ่อ้มป้องกันภัยู่พิบัติ่ท่ำ�จดัขึ�นทัำ�ว
ทัำ�งโรงงาน เป็นต้่น

ฮิัโต่ช ิฮัาราดะ
ส่วันงานท่� 1 แผู้นกการผู้ลิตท่� 2
โรงงานอากาส่มะ

ชินยู่ะ ซึ่ซ่ึ่กิ่
สำานักงานวัจิยัวัตัถิ่ดิุ์บเคืลือบกาวั
แผู้นกวัจิยัผู้ลิตภัณฑ์์ ศัน้ย์วัจิยั
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สติ่�กเกอริส์�งเสริมิการซึ่ื�อกลัับบ้าน
หน้ากากเฟสชลิัด์

ธุรรมาภิบาลัธุรรมาภิบาลั
กิาร้ควบัคมุความเส่�ย่ง
ท่ำ� LINTEC Group เราได้ม่การจดัตั่�งคืณ์ะกรรมการบริหิารคืวาม

เส่�ยู่งทัำ�วทัำ�งบริษัิัทำ ซึ่ึ�งประกอบไปด้วยู่หัวหน้าฝ� ายู่ต่�างๆ แลัะหัวหน้า
สำานักงานซึ่ึ�งเป็นหน�วยู่งานท่ำ�สังกัดประธุานบริษัิัทำโดยู่ต่รงขึ�นในเดือน
เมษัายู่น 2018 แลัะม่การจดัประชมุคืณ์ะกรรมการอยู่่�เป็นระยู่ะ เพื�อ
ยู่กระดับระบบการคืวบคืมุคืวามเส่�ยู่งให้ด่ยิู่�งขึ�น คืณ์ะกรรมการท่ำ�ว�า
น่�ได้ดำาเนินการสำารวจคืวามเส่�ยู่งท่ำ�เก่�ยู่วกับการบริหิารบริษัิัทำ ทำำาการ
ระบุ วเิคืราะห์ แลัะประเมินคืวามเส่�ยู่งท่ำ�คืวรให้การริบัมือ แลัะป้องกัน
การเกิดปัญหาต่�างๆ นอกจากน่�แล้ัว สถืานการณ์์การดำาเนินงาน
ของคืณ์ะกรรมการยู่ังถืก่รายู่งานไปยู่ังคืณ์ะกรรมการบริหิารบริษัิัทำ
โดยู่หัวหน้าคืณ์ะกรรมการบริหิารคืวามเส่�ยู่ง เพื�อแบ�งปันข้อม่ลัแลัะ
ริบัคืำาสั�งช่�แนะอก่ด้วยู่
หลัังจากน่�ไป เราจะยัู่งคืงมุ�งมั�นท่ำ�จะยู่กระดับคืวามสามารถืในการ

บริหิารคืวามเส่�ยู่งไปพรอ้มกับต่รวจจบัคืวามเส่�ยู่งแลัะโอกาสในเวลัา
ท่ำ�เหมาะสม เพื�อเชื�อมโยู่งไปส่�การเติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่นของ LINTEC 
Group

กิาร้สำาร้วจด้านสิท้ธิมินษุัย่ชนและแร้งงาน
ท่ำ� LINTEC Group เราได้ทำำาการสำารวจสภาพการณ์์จริงิด้านสิทำธุ์ิ

มนุษัยู่ชนแลัะแรงงานปีลัะ 1 คืริั�ง โดยู่ม่ขอบข�ายู่เป้าหมายู่ทำกุบริษัิัทำ
ในกลัุ�ม
หัวข้อท่ำ�ทำำาการสำารวจม่คืวามหลัายู่หลัายู่ เช�น การปฏิิบัติ่ต่าม

กฎหมายู่ การกำาจดัการเลืัอกปฏิิบัติ่ การเคืารพในสิทำธุ์มินุษัยู่ชน การ 
ห้ามใช้แรงงานเด็ก การห้ามบังคัืบใช้แรงงาน คื�าแรง เวลัาทำำางาน  
การพ่ดคืุยู่แลัะประชุมหาข้อต่กลังกับพนักงาน สภาพแวดล้ัอมใน 
การทำำางานท่ำ�ปลัอดภัยู่แลัะไม�เป็นอนัต่รายู่ต่�อสุขภาพ แลัะการพัฒนา
บุคืลัากร
จากผู้ลัการสำารวจ★ท่ำ�ได้ดำาเนินการไปเมื�อเดือนกมุภาพันธุ์ ์2020 

พบว�าทำกุประเทำศแลัะเขต่การปกคืรองทำำาคืวามเข้าใจเริื�องการปฏิิบัติ่
ต่ามกฎหมายู่แลัะแนวทำางการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยู่บข้อบังคัืบของ  
LINTEC Group พรอ้มทัำ�งจัดให้ม่สภาพแวดล้ัอมในการทำำางานท่ำ�
ปลัอดภัยู่ด่ต่�อสุขภาพร�างกายู่แลัะเป็นไปต่ามหลัักสิทำธุ์มินุษัยู่ชน
ในอนาคืต่ เราจะดำาเนินการสำารวจเช�นน่�ปีลัะ 1 คืริั�ง เพื� อศึกษัา

สภาพการณ์์แท้ำจริงิ แลัะนำาผู้ลัไปใชใ้นการปริบัปรุงแก้ไข

กิาร้สร้า้งร้ะบับั BCMS*1 ทั้�วทั้�งบัริษัิัท้
LINTEC แลัะ TOKYO LINTEC KAKO, INC. กับ LINTEC 

SPECIALITY FILMS (TAIWAN), INC. ได้จดัทำำาแผู้น BCP*2 เพื�อ
รองริบัในกรณ่์ท่ำ�เกิดอุบัติ่ภัยู่ต่�างๆ เช�น แผู้�นดินไหว เพื�อจำากัดคืวาม
เส่ยู่หายู่ต่�อมนุษัย์ู่ให้น้อยู่ท่ำ�สุด แลัะสามารถืกลัับมาดำาเนินธุุรกิจ 
อก่คืริั�งได้อยู่�างรวดเริว็
เมื�อเดือนม่นาคืม 2014 ได้ริบัการริบัรองมาต่รฐาน ISO22301*3: 

2012 โดยู่เริิ�มนำาระบบ BCMS มาดำาเนินการเพื�อคืงไว้/ปริบัปรุง
แผู้น BCP
จากน่�ไป เราจะทำำาการฝึกฝนซึ่ำ�าๆ เพื�อให้พนักงานทำกุคืนในบริษัิัทำ

เข้าใจถึืง BCMS อยู่�างถื�องแท้ำ แลัะจะพยู่ายู่ามกระตุ่้นแลัะสนับสนุน
การดำาเนินกิจกรรม

กิาร้จัดตัิ�งช่องท้างกิาร้ข้อริบััคำาปริกึิษัา (กิาร้แจ้ง
เบัาะแสภัาย่ในบัริษัิัท้และกิาร้ปริกึิษัาเก่ิ�ย่วกัิบัเริ่�อง
กิาร้คกุิคาม)
ท่ำ� LINTEC Group เราได้จดัตั่�ง Help Line (ระบบการแจง้เบาะแส

ภายู่ในบริษัิัทำ) เพื�อเป็นช�องทำางท่ำ�สามารถืแจ้งเบาะแสเมื�อพบเห็น
การกระทำำาท่ำ�ผิู้ดกฎหมายู่หริอืการกระทำำาท่ำ�ผิู้ดต่�อศ่ลัธุรรมอยู่�างรา้ยู่
แรง โดยู่ท่ำ�ผู้่้แจ้งเบาะแสจะไม�ได้ริบัผู้ลัเส่ยู่ ในช�องทำางการแจ้งจะ
ม่ทำนายู่คืวามซึ่ึ�งเป็นองค์ืกรภายู่นอกเข้าร�วมอยู่่�ด้วยู่ ซึ่ึ�งเราได้จัด
เต่ริยู่่มระบบท่ำ�สามารถืทำำาการสำารวจต่รวจสอบได้อยู่�างรวดเริว็ โดยู่ท่ำ�
ผู้่้แจ้งเบาะแสแลัะเนื�อหาของเบาะแสยัู่งคืงได้ริบัคืวามคืุ้มคืรองอยู่่�
เช�นเดิม
สำาหริบัรายู่ลัะเอ่ยู่ดเก่�ยู่วกับวิธุ์่การใช้ Help Line ม่เข่ยู่นอยู่่�ใน

แนวทำางการปฏิิบัติ่ต่ามกฎขอ้บังคัืบ เพื�อแจง้ให้ทำกุคืนในกลัุ�มบริษัิัทำ
ได้ทำราบทัำ�วกัน
นอกจากน่�แล้ัว ท่ำ� LINTEC ยัู่งได้จดัตั่�ง “ช�องทำางการขอริบัคืำาปริกึษัา

เก่�ยู่วกับการคืุกคืาม” แลัะได้เปิดทำำาการในเดือนพฤษัภาคืม 2019 
โดยู่ม่วตั่ถืปุระสงค์ืเพื�อปริบัปรุงสภาพแวดล้ัอมในสถืานท่ำ�ทำำางาน ท่ำ�
ช�องทำางน่� พนักงานสามารถืขอริบัคืำาปริกึษัาจากผู้่้เช่�ยู่วชาญ เช�น นัก
จติ่วทิำยู่า ได้โดยู่ต่รง ซึ่ึ�งเป็นระบบท่ำ�มุ�งหวงัท่ำ�จะแก้ไขปัญหาในสถืานท่ำ� 
ทำำางาน เช�น ปัญหาการคืุกคืาม ด้วยู่การทำำางานร�วมกันระหว�าง 
ผู้่้เช่�ยู่วชาญกับฝ� ายู่บุคืคืลั

กิาร้ดำาเนินกิาร้เก่ิ�ย่วกัิบัโร้คไวริสัโคโร้นาสาย่พัึนธิุ์
ให้ม่
จากการแพร�กระจายู่ของโรคืไวริสัโคืโรนาสายู่พันธุุ์ใ์หม� ท่ำ� LINTEC 

Group เราได้ออกมาต่รการริับมือ เช�น การห้ามออกไปทำำางาน
นอกสถืานท่ำ� แลัะการให้ทำำางานทำางไกลั (Telework) โดยู่ด่การ
เปล่ั�ยู่นแปลังของสถืานการณ์์ไปพรอ้มๆ กันด้วยู่
นอกจากน่�แล้ัว ในเดือนเมษัายู่น 2020 บริษัิัทำ LINTEC แลัะบริษัิัทำ 

Printec, Inc.*4 ได้ผู้ลิัต่เทำปต่่เส้นพื�นเพื�อชกัชวนให้ม่การเวน้ระยู่ะห�าง
ทำางสังคืม 100 แผู้�น แลัะสติ่�กเกอริส์�งเสริมิการซึ่ื�อกลัับบ้าน 3,000 
แผู้�น แล้ัวส�งให้กับเขต่อติ่าบาชโิดยู่ไม�คิืดคื�าใชจ้�ายู่
อ่กทัำ�งในเดือนพฤษัภาคืม เรายู่ังได้บริิจาคืหน้ากากเฟสชิลัด์ 

10,000 ชิ�น ให้กับเขต่อติ่าบาชอิก่ด้วยู่ สิ�งเหลั�าน่�ได้ถืก่นำาไปใชเ้ป็น
ประโยู่ชน์ในสถืานพยู่าบาลั รา้นอาหาร แลัะท่ำ�อื�นๆ ภายู่ในเขต่อติ่าบาชิ

*1  BCMS: ย่อมาจาก Business Continuity Management System (ระบบบริหิารคืวัาม
ต่อเนื�องขึ้องธุรกิจ) เป็นระบบบริหิารจดั์การท่�เน�นการใชื่�งานระบบ โด์ยการทำาคืวัามเขึ้�าใจ
สถิ่านการณ์ปัจจุบันขึ้ององค์ืกร แล�วัจดั์ทำาแผู้นต่อเนื�องธุรกิจ ทำาการฝึกซึ่�อมเพื� อตรวัจ
สอบประสิทธิผิู้ลขึ้องแผู้น ทั�งน่� เพื� อการ “ทำาธุรกิจอย่างต่อเนื�อง” ในกรณ่ท่�เกิด์อุบัติภัย
ท่�มผู่้ลกระทบรุนแรงต่อผู้ลิตภัณฑ์์หลักหริอืบริกิารขึ้ององค์ืกรบริษัิัท

*2  BCP: ยอ่มาจาก Business Continuity Plan (แผู้นต่อเนื�องธุรกิจ) คืือแผู้นปฏิิบัติงาน
เมื�อบริษัิัทประสบอุบัติเหตุหริอืเหตุฉกุเฉินเชื่น่ประสบอุบัติภัย ซึ่่�งกำาหนด์ไวั�ล่วังหน�าวัา่จะ

ทำาอย่างไรให�คืวัามเส่ยหายเกิด์ขึ้่�นน�อยท่�สุด์ และสามารถิ่ฟื้� นฟ้ธุรกิจหริอืกลับมาด์ำาเนิน
ธุรกิจได์�อยา่งเริว็ัไวั

*3  ISO22301: คืือมาตรฐานสากลขึ้อง BCMS ท่�รองริบักับการเกิด์อุบัติภัย อุบัติเหตุ หริอื
เหตุการณ์ต่าง ๆ  เชื่น่แผู่้นดิ์นไหวั อคัืค่ืภัย ระบบ IT ล่ม วักิฤตการเงนิ คื้่คื�าล�มละลายหริอื
เกิด์การแพรร่ะบาด์ขึ้องโรคืติด์ต่อ โด์ยบริษัิัทหริอืองค์ืกรต่าง ๆ  จะจดั์ทำามาตรการรองริบั 
และด์ำาเนินการอยา่งม่ประสิทธิภิาพและประสิทธิผิู้ล

*4  Printec, Inc.: บริษัิัทในกลุ่มบริษัิัท LINTEC ในประเทศัญ่�ปุ่น16



เวท่้ถัดไปข้องฉัน
ท่ำ�โรงงานอากาสึมะ เราได้ม่การนำา RTO (เคืริื�องบำาบัด

ก๊าซึ่ไอเส่ยู่) เข้ามาใช ้ไม�เพ่ยู่งแต่�เฉพาะเคืริื�องเคืลืัอบเทำ�านั�น  
แต่�เคืริื�องน่�ได้บำาบัดก๊าซึ่จาก
สารลัะลัายู่ท่ำ� ม่คืวามเข้มข้น 
ต่ำ�า จ าก จุดร ะบ ายู่อากาศ 
เฉพาะท่ำ�ภายู่ในอาคืาร แลัะ
จากท่ำ�ต่�างๆ ไปพรอ้มกันด้วยู่ 
นอกจากน่�แล้ัวยู่งัเป็นเคืริื�องท่ำ�
ม่มาต่รฐานส่งซึ่ึ�งม่อัต่ราการ
กำาจัดก๊าซึ่จากสารลัะลัายู่ได้ 
98% ขึ�นไปอ่กด้วยู่ จากน่�ไป 
เราจะยู่ังคืงพยู่ายู่ามท่ำ�จะลัด
สารอนิทำริย์ู่่ระเหยู่ต่�อไป

นาชิโอะ ซึ่าโต่โยู่ชิ
แผู้นกเทคืโนโลยเ่คืริื�องจกัร 
ฝ่่ายการผู้ลิต
โรงงานอากาส่มะ

รายู่งานสิ�งแวดล้ัอมรายู่งานสิ�งแวดล้ัอม
ร้ะบับับัริหิ้าร้จดักิาร้ด้านสิ�งแวดล้อม
ท่ำ� LINTEC Group เราม่การดำาเนินการเพื�ออนุริกัษ์ัสิ�งแวดล้ัอม

ของโลักต่าม “นโยู่บายู่ด้านคืณุ์ภาพ สิ�งแวดล้ัอม แลัะคืวามต่�อเนื�อง
ทำางธุุรกิจ” อยู่�างจริงิจงั สำาหริบัการบ่รณ์าการระดับโลัก ISO14001 
ในปีงบประมาณ์ 2019 บริษัิัทำ Madico, Inc. ถื่กต่รวจสอบเก่�ยู่ว
กับเปล่ั�ยู่นแปลังเนื�องจากม่การยู่้ายู่สำานักงาน แลัะได้ดำาเนินการ
แบ�งปันข้อม่ลัระหว�าง 12 สถืานประกอบการท่ำ�ได้จดทำะเบ่ยู่นใน
ประเทำศญ่�ปุ� น แลัะ 10 สถืานประกอบการท่ำ�จดทำะเบ่ยู่นในต่�าง
ประเทำศ ในการต่รวจสอบโดยู่องค์ืกรภายู่นอก นอกจากการต่รวจ
สอบในด้านปริมิาณ์การใช้กำาลัังไฟฟ้า ปริมิาณ์การใช้นำ�า ปริมิาณ์
การปลั�อยู่ก๊าซึ่คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์ แลัะปริมิาณ์การเกิดขยู่ะแล้ัว 
ตั่�งแต่�ปีงบประมาณ์ 2019 เป็นต้่นไป เราได้ริบัการต่รวจสอบเก่�ยู่ว
กับปริมิาณ์การปลั�อยู่ VOC ส่�บรรยู่ากาศโลักด้วยู่ แลัะไม�ม่หัวข้อ
สำาคัืญใดท่ำ�ต้่องทำำาการแก้ไข เราได้ม่การดำาเนินกิจกรรมการปลัก่ป� า 
แลัะกิจกรรมการทำำาคืวามสะอาดชายู่หาดแลัะในท่ำ�อื�นๆ อยู่�างต่�อเนื�อง 
เพื�อเป็นการอนุริกัษ์ัคืวามหลัากหลัายู่ทำางชว่ภาพ นอกจากน่�แล้ัว เรา
ยัู่งได้เข้าร�วม CLOMA*5 แลัะได้ดำาเนินการเสนอผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�คืำานึงถึืง
สิ�งแวดล้ัอมแลัะพัฒนาด้วยู่ต่นเองอก่ด้วยู่

กิาร้ดำาเนินกิาร้เพ่ึ�อบัร้ร้เท้ากิาร้เปล่�ย่นแปลงข้อง
สภัาพึภัมิ่อากิาศ
ปริิมาณ์การใช้พลัังงานทัำ�งหมด (เท่ำยู่บเทำ�านำ�ามันดิบ: อยู่่�

ในขอบเขต่ท่ำ�กฎหมายู่การประหยู่ัดพลัังงานบังคัืบใช้)  ใน
ปีงบประมาณ์ 2019 ของ LINTEC group ในประเทำศญ่�ปุ� น*6 ได้ลัด
ลังจากปีงบประมาณ์ก�อน 1.3% เนื�องมาจากการลัดลังของปริมิาณ์
การผู้ลิัต่ ปริมิาณ์การใชพ้ลัังงานต่�อหน�วยู่การผู้ลิัต่ได้ม่การปริบัปรุง
ขึ�น 0.7% โดยู่อยู่่�ท่ำ� 0.309 กิโลัลิัต่ร/ตั่น นอกจากน่�แล้ัว ปริมิาณ์
การปลั�อยู่ก๊าซึ่คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์อยู่่�ท่ำ� 163 พันตั่น ซึ่ึ�งลัดลังจาก
ปีงบประมาณ์ 2018 ท่ำ�ม่อยู่่�ถึืง 179 พันตั่น ในปีงบประมาณ์ 2020 เรา
ได้ม่การดำาเนินการในด้านการใช้กำาลัังไฟฟ้าท่ำ�ม่การปลั�อยู่คืาริบ์อน
ต่ำ�าต่�อเนื�องมาจากปีก�อน โดยู่ได้ตั่�งเป้าท่ำ�จะทำำาการปริบัปรุงปริมิาณ์
การปลั�อยู่ก๊าซึ่คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์ให้ลัดลัง 1% แลัะปริมิาณ์การใช้
กำาลัังไฟฟ้าให้ลัดลัง 1% เมื�อเท่ำยู่บกับปริมิาณ์ต่�อหน�วยู่การผู้ลิัต่ใน
ปีงบประมาณ์ 2019

กิาร้ดำาเนินกิาร้ด้านกิาร้พัึฒนาผลิติภััณ์ฑ์์
LINTEC Group ได้ให้คืวามสำาคัืญกับการพัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�มุ�ง

ลัดผู้ลักระทำบต่�อสิ�งแวดล้ัอม อ่กทัำ�งเรายัู่งมุ�งมั�นท่ำ�จะลัดผู้ลักระทำบ
ต่�อสิ�งแวดล้ัอมตั่�งแต่�กระบวนการออกแบบไปจนถึืงกระบวนการ
กำาจดั โดยู่นำา LCA*7 มาปริบัใช้

กิาร้ร้องริบัักิฎห้มาย่ PRTR*8
LINTEC ได้แจ้งสารเคืม่เข้าข�ายู่ PRTR ในปีงบประมาณ์ 2019 

เช�น โทำลัอ่น่ แลัะไซึ่ล่ัน ซึ่ึ�งม่ปริมิาณ์ใชง้านรวมทัำ�งสิ�น 7,817 ตั่น สาร
เคืม่ท่ำ�ใชม้ากท่ำ�สุดคืือโทำลัอ่น่ ม่ปริมิาณ์ใชง้านรวมทัำ�งสิ�น 7,652 ตั่น ซึ่ึ�ง
คิืดเป็นประมาณ์ 98% ของสารเคืม่ท่ำ�ใชง้านทัำ�งหมด โดยู่ลัดลังจาก
ปีก�อนหน้า 267 ตั่น ปริมิาณ์สารโทำลัอ่น่ซึ่ึ�งถืก่ปลั�อยู่ส่�บรรยู่ากาศใน
ปีงบประมาณ์ 2019 คืือ 464 ตั่น ซึ่ึ�งลัดลังจากปีท่ำ�ผู้�านมา 25 ตั่น แลัะ
ม่ปริมิาณ์การเคืลืั�อนยู้่ายู่ 363 ตั่น ซึ่ึ�งลัดลังจากปีท่ำ�ผู้�านมา 166 ตั่น
ท่ำ� LINTEC เราได้ม่การติ่ดตั่�งเคืริื�องบำาบัดก๊าซึ่ไอเส่ยู่ เพื�อกำาจดั

การปลั�อยู่ออกส่�ชั�นบรรยู่ากาศของตั่วทำำาลัะลัายู่อินทำริยู่่์ เราได้ม่
การห้ามไม�ให้ทำำาการผู้ลิัต่ในโรงงานโดยู่ไม�เปิดเคืริื�องบำาบัด แลัะใน
ปีงบประมาณ์ 2019 ไม�ม่กรณ่์ท่ำ�ไม�เปิดเคืริื�องบำาบัดในขณ์ะทำำาการ
ผู้ลิัต่เลัยู่

กิาร้ลดสาร้อนิท้ริย์่่ร้ะเห้ย่
ท่ำ� LINTEC เราส�งเสริมิการลัดใช้สารอินทำริย์ู่่ระเหยู่ ทัำ�งน่� ในการ

ออกแบบผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ เราได้เปล่ั�ยู่นมาไม�ใชส้ารทำำาลัะลัายู่ในสารลัอกท่ำ�
ใชกั้บกระดาษัรองหลััง แลัะในกาวท่ำ�ใชกั้บผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์สติ่�กเกอริก์าวท่ำ�
ใชใ้นงานพิมพ์แทำน เพื�อลัดสารอนิทำริย์ู่่ระเหยู่ โดยู่เฉพาะปริมิาณ์การ
ใชตั้่วทำำาลัะลัายู่อนิทำริย์ู่่ ในปีงบประมาณ์ 2019 อตั่ราส�วนการเปล่ั�ยู่น
มาไม�ใช้สารทำำาลัะลัายู่ของกระดาษัรองหลััง (สัดส�วนต่�อยู่อดการ
ผู้ลิัต่) เทำ�ากับ 55% แลัะตั่วทำำาลัะลัายู่ของผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์สติ่�กเกอริก์าวท่ำ�
ใชใ้นงานพิมพ์ (สัดส�วนต่�อยู่อดขายู่) เทำ�ากับ 78% แลัะสัดส�วนการ
ไม�ใชส้ารทำำาลัะลัายู่ยัู่งคืงอยู่่�ในระดับใกล้ัเค่ืยู่งกับท่ำ�ผู้�านมา
ท่ำ� LINTEC เราได้ติ่ดตั่�งเคืริื�องบำาบัดก๊าซึ่ไอเส่ยู่เสริจ็เริยู่่บรอ้ยู่

แล้ัว แลัะเราก็ยัู่งคืงพยู่ายู่ามท่ำ�จะลัดผู้ลักระทำบต่�อสิ�งแวดล้ัอมเพิ�ม
มาขึ�นต่�อไปอ่กด้วยู่การคืวบคืุมด่แลัเคืริื�องจักรอุปกรณ์์ในการ
บำาบัดอยู่�างจริงิจัง คืวบคืุมด่แลัตั่วเลัขของอัต่ราการไม�ใช้สารทำำา
ลัะลัายู่ พัฒนาแลัะขยู่ายู่ปริมิาณ์การจำาหน�ายู่ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ไม�ใช้สาร
ทำำาลัะลัายู่ เป็นต้่น

*5  CLOMA: ยอ่มาจาก Clean Ocean Material Alliance แพลตฟอริม์เพื� อส่งเสริมิการใชื่�
ผู้ลิตภัณฑ์์พลาสติกอยา่งยั�งยืน และพัฒนาวัสัด์ทุด์แทนและนำามาใชื่� และเพื� อเรง่คืวัามเริว็ั
ในการสร�างนวัตักรรมโด์ยท่�ริฐับาลและเอกชื่นรว่ัมมอืกัน มก่ระทรวังเศัรษัฐกิจ การคื�า และ
อุตสาหกรรม เป็นผู้้�ด์ำาเนินการหลัก

*6  LINTEC group ในประเทศัญ่�ปุ่น: Lintec Corporation และสำานักงานขึ้องขึ้ายบริษัิัท 
Lintec Corporation, Tokyo Lintec Kako, Inc., Printec, Inc, Lintec Services, Inc. 
และ Lintec Commerce, Inc.

*7  LCA: → ระบุไวั�ท่� P 10
*8  กฎหมาย PRTR: Pollutant Release and Transfer Register หมายถ่ิ่ง กฎหมายท่�
กำาหนด์หน�าท่�ให�จด์แจ�ง (ปริมิาณการปล่อย/เคืลื�อนย�ายสารเคืม่) ย่อมาจาก “กฎหมาย
ส่งเสริมิการศ่ักษัาปริมิาณการปล่อยสารเคืม่เขึ้�าขึ้่ายคืวับคืุมออกส้่บรรยากาศั รวัมถ่ิ่ง
การปริบัปรุงการจดั์การสารเคืม่”

สำาหริบัเคืริื�องหมาย ★ ม่ระบุไวั�ท่� P 10
17
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注） 1. リンテック(株)および東京リンテック加工(株)、湘南リンテック加工(株)における
　　　 品質事故件数比率です。

2. 2010年度の件数を100%とした比率です。

2010 （年度）2017 201820162015 2019

37

100

43
39

6161

40

20

0

60

80

100
（%）

2010
(�งบประมาณ)

2017 201820162015 2019

37

หมายเหตุ) 1. สัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของ Lintec 
Corporation, Tokyo Lintec Kako, Inc. และ Shonan Lintec Kako, Inc.

 2. เป็นสัดส่วนโดยมีจำนวนเหตุการณ์ใน�งบประมาณ 2010 เท่ากับ 100%

■  สัดส�วนเหต่กุารณ์์ท่ำ�เกิดขึ�นจากคืณุ์ภาพ

เวท่้ถัดไปข้องฉัน

จากน่� ไป ไม� เ พ่ยู่งแต่�จะ

เริิ�มต้่นผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ใหม�อยู่�าง

รวดเริว็ เราจะใชเ้คืริื�องเคืลืัอบ

ท่ำ�ใชใ้นการทำดสอบการเริิ�มการ

ผู้ลิัต่ในปริิมาณ์มาก รวมถึืง

การพิจารณ์าวิธุ์่การเคืลืัอบ

แบบใหม�ด้วยู่
โชเฮั อาซึ่าอนิะ
สำานักงานวัจิยัวัตัถิ่ดิุ์บเคืลือบกาวั 
ฝ่่ายวัจิยัผู้ลิตภัณฑ์์
ศัน้ย์วัจิยั

เวท่้ถัดไปข้องฉัน

จากน่�ไป เราจะมุ�งมั�นท่ำ�จะ

พัฒนาคืุณ์ภาพสินค้ืาแลัะ

สร้างระบบท่ำ�ด่ยิู่�งขึ�น เพื� อให้

ลั่กค้ืาม่คืวามปิติ่ยิู่นด่ แลัะ

พนักงานทำุกคืนจะรวมเป็น

หนึ�งเด่ยู่วกันในการปริบัปรุง

แลัะแก้ไขปัญหาต่�างๆ ต่�อไป
Eva Liyana
(เอวา ล่ัยู่าน�า)
แผู้นกริบัประกันคืณุภาพสินคื�า
PT. LINTEC INDONESIA

รายู่งานเชงิสังคืมรายู่งานเชงิสังคืม
ร้ะบับักิาร้ริบััปร้ะกัินคณุ์ภัาพึสินค้า
LINTEC Group ม่โคืรงสรา้งระบบการริบัประกันคืณุ์ภาพสินค้ืา

ท่ำ�เป็นไปต่าม ISO9001*1 กลัุ�มบริษัิัทำภายู่ในประเทำศญ่�ปุ� นได้ม่การ
รวม QMS ใน 6 ฝ� ายู่ธุุรกิจเข้าด้วยู่กัน ส�วนกลัุ�มบริษัิัทำนอกประเทำศ
ญ่�ปุ� นได้ม่การสรา้งระบบริบัประกันคืณุ์ภาพใน 11 สำานักงาน แลัะได้
ม่การดำาเนินการแล้ัว

กิาร้ปร้ะเมินผลกิร้ะท้บัต่ิอความปลอดภััย่และ 
อาชว่อนามัย่
ท่ำ�  LINTEC Group เราได้เลืัอกใช้วัต่ถืุดิบท่ำ� เป็นไปต่ามข้อ

กำาหนด RoHS*2 แลัะมาต่รฐานคืวามปลัอดภัยู่แลัะอาช่วอนามัยู่
ของแรงงาน ฯลัฯ แลัะให้คืวามระมัดระวังไม�ให้ม่การปนเปื้� อน
ในกระบวนการผู้ลิัต่สินค้ืา ในการดำาเนินกิจกรรมทำางธุุรกิจใน
ปีงบประมาณ์ 2019 ไม�ม่กรณ่์ท่ำ�ไม�อยู่่�ภายู่ในคื�าท่ำ�กำาหนดเหลั�าน่�เลัยู่

กิาร้จดัซึ่่�อแบับั GREEN
ท่ำ� LINTEC Group เราม่คืวามเคืร�งคืริดัในการคืวบคืุมด่แลัสาร

เคืม่ในวตั่ถืดิุบ ชิ�นส�วน แลัะ วตั่ถืดิุบทำติุ่ยู่ภ่มิ โดยู่ม่วตั่ถืปุระสงค์ืท่ำ�จะ
ลัดผู้ลักระทำบต่�อสิ�งแวดล้ัอม นอกจากในขณ์ะท่ำ�ทำำาการจดัซึ่ื�อวตั่ถืดิุบ
ใหม�แล้ัว ในการจัดซึ่ื�อวัต่ถืุดิบท่ำ�ใช้อยู่�างต่�อเนื�องเองเราก็ได้ทำำาการ
สำารวจส�วนประกอบท่ำ�เป็นสารเคืม่ในผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ด้วยู่เช�นเด่ยู่วกัน เพื�อ
เป็นการรองริบักฎข้อบังคัืบใหม�
ในปีงบประมาณ์ 2019 เราได้ทำำาการสำารวจวตั่ถืดิุบจำานวน 5,000 

ชนิด โดยู่เป็นการสำารวจสารเคืม่ท่ำ�ม่อยู่่�ในผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์คืริั�งท่ำ� 21 แลัะ
คืริั�งท่ำ� 22 ของกฎหมายู่ REACH*3 แลัะการสำารวจสารเคืม่ท่ำ�ม่อยู่่�ใน
ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ต่าม chemSHERPA*42.00
จากน่�ไป เราจะยัู่งคืงส�งเสริมิกิจกรรมอนุริกัษ์ัสิ�งแวดล้ัอม แลัะจะ

ดำาเนินการคืวบคืมุดแ่ลัสารเคืม่อยู่�างเคืร�งคืริดัต่�อไป พรอ้มกับคื่�ค้ืา

กิาร้จดักิาร้กัิบัแร้ท่่้�ม่ข้้อขั้ดแย้่ง*5
ท่ำ� LINTEC เราได้ต่ระหนักว�า แร�ท่ำ�ม่ข้อขัดแยู่้งซึ่ึ�งแร�ท่ำ�ถื่กขุดขึ�น

มานั�นเป็นแหลั�งเงินทำุนของกลัุ�มผู้่้ก�อการรา้ยู่เป็นปัญหาทำางสังคืม
ท่ำ�สำาคัืญ ในการใช้วัต่ถืุดิบของเรา เราจึงม่การต่รวจสอบสถืานะใน
การใช้งานของแร�ธุาตุ่ท่ำ�มาจากเหมืองแร�ซึ่ึ�งถืือว�าเป็นแหลั�งเงินทำุน
ของผู้่้ก�อการรา้ยู่ด้วยู่
จากน่�ไป เราจะยัู่งคืงต่รวจสอบว�าเป็นห�วงโซึ่�อุปทำานท่ำ�ไม�ใช�แหลั�ง

เงนิทำนุของผู้่้ก�อการรา้ยู่ แลัะจะคืวบคืมุดแ่ลัการจดัซึ่ื�อโดยู่ไม�ใชแ้ร�ท่ำ�
ม่ข้อขัดแยู้่งซึ่ึ�งเป็นแหลั�งเงนิทำนุของผู้่้ก�อการรา้ยู่นั�นต่�อไป

กิาร้เปิดเผย่ข้้อมล่ผลิติภััณ์ฑ์์
ท่ำ� LINTEC Group เราให้ข้อม่ลัท่ำ�เก่�ยู่วกับผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์กับลัก่ค้ืาโดยู่

ทำางเวบ็ไซึ่ต์่แลัะทำำาเป็นหนังสือ เพื�อให้ลัก่ค้ืาสามารถืใชผู้้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ได้
อยู่�างปลัอดภัยู่ไรกั้งวลั ในส�วนของคืุณ์ภาพสินค้ืานั�น เราได้ม่การ
ต่รวจสอบแลัะประเมินโดยู่วธิุ์ต่่ามมาต่รฐาน JIS แลัะมาต่รฐานท่ำ�เป็น
ทำางการอื�นๆ แลัะวธิุ์ก่ารวดัของทำางบริษัิัทำ

*1  ISO9001: มาตรฐานสากลท่�เก่�ยวักับระบบการจดั์การด์�านคืณุภาพ
*2  ขึ้�อกำาหนด์ RoHS: ขึ้�อกำาหนด์ขึ้องสหภาพยุโรป (EU) วัา่ด์�วัยเริื�องขึ้องการจำากัด์การใชื่�
สารท่�เป็นอนัตรายในอุปกรณ์เคืริื�องใชื่�ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์

*3  กฎหมาย REACH : กฎหมายคืวับคืุมสารเคืม่ขึ้อง EU ซึ่่�งกำาหนด์ให�ม่การจด์ทะเบ่ยน 
ประเมินผู้ล อนุญาต และจำากัด์การใชื่�งานสารเคืม่ หากม่การส่งออกสารเคืม่ไปยังกลุ่ม
ประเทศัใน EU ปริมิาณไม่น�อยกวัา่ 1 ตันต่อปี ต�องยื�นขึ้อจด์ทะเบ่ยน อก่ทั�ง หากมส่ารเคืม่

ท่�เขึ้�าขึ้า่ยเป็นสารเคืมเ่ป้าหมายผู้สมอย่้ในผู้ลิตภัณฑ์์ไมน่�อยกวัา่ 0.1% ต�องยื�นขึ้ออนุญาต
*4  chemSHERPA: กลไกการร่วัมถ่ิ่ายทอด์ขึ้�อม้ลขึ้องสารเคืม่ท่�ม่อย่้ในผู้ลิตภัณฑ์์ซึ่่�ง
กระทรวังเศัรษัฐกิจ การคื�า และอุตสาหกรรมขึ้องประเทศัญ่�ปุ่น (METI) ส่งเสริมิให�ใชื่� 
เป็นกลไกในการคืวับคืุมสารเคืม่ท่�ม่อย่้ในผู้ลิตภัณฑ์์ได์�อย่างคืรอบคืลุมห่วังโซึ่่อุปทาน
ตั�งแต่ต�นนำ�าจนถ่ิ่งปลายนำ�า เพื� อให�สอด์คืล�องกับกฎขึ้�อบังคัืบท่�กำาลังขึ้ยายตัวัเพิ�มข่ึ้�น
อยา่งต่อเนื�อง
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ผู้้�ชื่าย ผู้้�หญิง รวัม

ญ่�ปุ่น 3,032 670 3,702

เอเชื่่ย 1,095 371 1,466

อื�นๆ 544 235 779

รวัม 4,671 1,276 5,947

   พนักงานแยู่กต่ามพื�นท่ำ�แลัะเพศ (คืน)

(นอกประเทศัญ่�ปุ่น: ณ วันัท่� 31 ธินัวัาคืม 2019  ในประเทศัญ่�ปุ่น: ณ วันัท่� 31 มน่าคืม 2020)

   พนักงานท้ำองถิื�นในสำานักงานท่ำ�อยู่่�นอกประเทำศญ่�ปุ� น (คืน)
ผู้้�ชื่าย ผู้้�หญิง รวัม

จำานวันพนักงานทั�งหมด์ 1,738 606 2,344

จำานวันพนักงานท�องถิิ่�น 1,639 606 2,245

ผู้้�บริหิาร*8    258 113 371

ข้้อมล่ท่้�เก่ิ�ย่วข้้อง

■ หัวข้อสำารวจในแบบสอบถืามท่ำ�ส�งไปยัู่งคื่�ค้ืา (โดยู่สังเขป)

การบริหิาร ●  สถิ่านะการเงนิ

การบริหิารจดั์การ
และแรงงาน

●  การด์ำาเนินการทางกฎหมายและจริยิธรรม
ทางธุรกิจ

●  แรงงาน (เชื่น่ การเคืารพในสิทธิมินุษัยชื่น 
เวัลาการทำางาน ค่ืาจ�าง)

●  BCP
●  การริกัษัาคืวัามปลอด์ภัยขึ้องขึ้�อม้ล

การบริกิาร

●  ค่ืาใชื่�จา่ย
●  กำาหนด์ส่งงาน
●  การให�ขึ้�อม้ล (เชื่น่ ขึ้�อม้ลผู้ลิตภัณฑ์์ ขึ้�อม้ล
ทางเทคืนิคื ขึ้�อม้ลวังการธุรกิจ)

คืณุภาพสินคื�า

●  การริบัรองโด์ยองค์ืกรภายนอก  
(เชื่น่ ISO9001)

●  ระบบการคืวับคืมุด์แ้ล (เชื่น่ ซึ่พัพลายเออริ ์
วัตัถิ่ดิุ์บ กระบวันการผู้ลิต ผู้ลิตภัณฑ์์)

สิ�งแวัด์ล�อม
●  การริบัรองโด์ยองค์ืกรภายนอก  
(เชื่น่ ISO14001)

●  ระบบการคืวับคืมุด์แ้ลสารเคืม่

กิาร้จดัซึ่่�อแบับั CSR
ท่ำ�  LINTEC ภายู่ใต้่จิต่วิญญาณ์แห�ง CSR เราได้ม่การ

กำาหนด “นโยู่บายู่จัดหาจัดซึ่ื�อวัต่ถืุดิบพื� นฐานของ LINTEC” 
“นโยู่บายู่จดัซึ่ื�อแบบ GREEN ของ LINTEC” แลัะ “นโยู่บายู่จดัซึ่ื�อไม้ 
แลัะเยืู่�อไมข้อง LINTEC” แลัะได้ม่การดำาเนินการจดัซึ่ื�อต่ามนโยู่บายู่
ดังกลั�าว
เราม่การรอ้งขอให้คื่�ค้ืาของเราให้คืวามร�วมมือในการดำาเนินงาน

ด้าน CSR อยู่�างจริงิจังต่ามมุมมองต่�างๆ เช�น การเคืารพในสิทำธุ์ิ
มนุษัยู่ชน คืวามปลัอดภัยู่แลัะอาช่วอนามัยู่ของแรงงาน การริกัษัา
คืวามปลัอดภัยู่ของข้อม่ลั แลัะจริยิู่ธุรรมองค์ืกร ผู้�านทำางโอกาส
ต่�างๆ
ในปีงบประมาณ์ 2019 เราได้ทำำาการสำารวจสอบถืามคื่�ค้ืา เพื� อ

ต่รวจสอบหัวข้อการดำาเนินงาน CSR ในเริื�องต่�างๆ เช�น การปฏิิบัติ่
ต่ามกฎหมายู่อยู่�างเคืร�งคืริดั การห้ามใชแ้รงงานเด็ก สภาพแวดล้ัอม
ในการทำำางานท่ำ�ปลัอดภัยู่แลัะไม�เป็นอันต่รายู่ต่�อสุขภาพ โดยู่ได้ขอ
คืวามร�วมมือในการต่อบแบบสอบถืามไปยัู่ง 114 บริษัิัทำ จากบริษัิัทำ
คื่�ค้ืาในประเทำศท่ำ�ทำางบริษัิัทำซึ่ื�อวตั่ถืดิุบด้วยู่ 500 บริษัิัทำ โดยู่คัืดเลืัอก
ต่ามจำานวนเงนิท่ำ�ม่การซึ่ื�อขายู่ แลัะจากมุมมองทำางด้าน BCP*6 แลัะ
ได้ริบัคืำาต่อบกลัับมาจากคื่�ค้ืา 107 บริษัิัทำ★ ในบรรดานั�น ม่ 10 บริษัิัทำ
ท่ำ�รอ้งขอให้ทำำาการปริบัปรุงเก่�ยู่วกับการคืวบคืุมด่แลัสารเคืม่แลัะ 
คื�าใชจ้�ายู่ ซึ่ึ�งเราได้นำาผู้ลัของแบบสอบถืามมาเป็นผู้ลัการประเมินบริษัิัทำ 
ซึ่พัพลัายู่เออริข์องเราด้วยู่
จากน่�ไป เราจะยัู่งคืงมุ�งมั�นท่ำ�จะปริบัปรุงกิจกรรมการจดัซึ่ื�อจดัหา

แลัะยู่กระดับการร�วมมือกับคื่�ค้ืาให้มากยิู่�งขึ�น

กิาร้ควบัคมุดแ่ลแร้งงานและกิาร้ให้้กิาร้อบัร้มโดย่
เคาร้พึสิท้ธิมินษุัย่ชน
ท่ำ� LINTEC Group เราคิืดว�าพื� นฐานของการดำาเนินกิจกรรม

ทำางธุุรกิจคืือ “การปฏิิบัติ่ต่ามกฎ” เราจงึเคืร�งคืริดัต่�อการให้คืวาม
เคืารพใน “กฎหมายู่แลัะข้อกำาหนดท่ำ�เก่�ยู่วข้อง” ไปพรอ้มกับ “กฎทำาง
สังคืม” ในการดำาเนินกิจกรรมทำางธุุรกิจทัำ�งในแลัะนอกประเทำศ ในการ
ริบัพนักงานเข้าทำำางานแลัะการทำำางานของพนักงานก็เช�นเด่ยู่วกัน เรา
ได้ม่การคืวบคืุมด่แลัแรงงานโดยู่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่ข้อบังคัืบท่ำ�
เก่�ยู่วข้องกับแรงงาน เช�น การห้ามพฤติ่กรรมการเลืัอกปฏิิบัติ่ท่ำ�ไม�
เป็นธุรรม การใชแ้รงงานเด็ก แลัะการคืกุคืาม
ท่ำ� LINTEC เราได้ม่การนำาเอาการอบรมด้านสิทำธุ์มินุษัยู่ชนมาใชใ้น

โปรแกรมการอบรมโดยู่แยู่กต่ามระดับชั�น ท่ำ�ผู้�านๆ มา เราได้ม่การ
จัดการอบรมเก่�ยู่วกับ “Global Compact ของสหประชาชาติ่ กับ 
CSR” แลัะการอบรมเก่�ยู่วกับการคืกุคืามทำางเพศแลัะการใชอ้ำานาจ
คืกุคืาม เป็นต้่น

นโย่บัาย่ด้านสุข้ภัาพึจติิ
LINTEC Group ได้ม่การนำาเอาระบบ EAP เชิงป้องกัน*7 มาใช ้

“การต่รวจวนิิจฉัยู่สุขภาพจติ่” ท่ำ�จดัขึ�นปีลัะ 1 คืริั�ง จะทำำาให้พนักงาน 
แต่�ลัะคืนริบัร่ถึ้ืงสภาพคืวามเคืริยู่่ดของต่น ซึ่ึ�งจะเป็นประโยู่ชน์ใน
การคืวบคืุมด่แลัต่นเอง พรอ้มกันนั�น ผู้ลัการวิเคืราะห์ของแต่�ลัะ
องค์ืกรจะถื่กส�งไปให้ทำางระดับผู้่้บริหิารทำบทำวนเพื� อท่ำ�จะได้ทำำาการ
แก้ไข ในปีงบประมาณ์ 2019 เราได้ม่การจดัการต่รวจโดยู่ม่ขอบข�ายู่
เป้าหมายู่ทำกุบริษัิัทำในกลัุ�มรวม 3,660 คืน แลัะอตั่ราการเข้าริบัการ
ต่รวจคืือ 94.2%
นอกจากน่�แล้ัว เรายัู่งได้ม่การจดัตั่�งสายู่ด�วนท่ำ�คือยู่ให้คืวามช�วยู่

เหลืัอ ซึ่ึ�งพนักงานแลัะคืรอบคืริวัจะสามารถืปริกึษัาผู้่้เช่�ยู่วชาญเก่�ยู่ว
กับปัญหาทำกุข์ใจต่�างๆ เช�น ปัญหาด้านสุขภาพ สุขภาพจติ่ การเล่ั�ยู่ง
ดบุ่ต่ร การดแ่ลับริบิาลั กฎหมายู่ แลัะการเงนิของคืรอบคืริวัอก่ด้วยู่

*5  แร่ท่�ม่ขึ้�อขึ้ัด์แย�ง: โลหะท่�ได์�มาจากแร่ท่�ม่ขึ้�อขึ้ัด์แย�งซึ่่�งถิ่้กกำาหนด์ขึ้่�นตามกฎหมาย
ด์อด์ด์์-แฟรงค์ื (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 
ขึ้องสหริฐัอเมริกิา ซึ่่�งได์�แก่ แทนทาลัม ด่์บุก ทังสเตน และทองคืำา

*6  BCP: → ระบุไวั�ท่� P 16

*7  EAP เชื่งิป้องกัน: ย่อมาจาก Employee Assistance Program (โปรแกรมช่ื่วัยเหลือ
พนักงาน) คืือ โปรแกรมสำาหริบัพนักงานท่�พยายามเพิ�มคืวัามสามารถิ่ในการผู้ลิตด์�วัยการ
สร�างสถิ่านท่�ทำางานให�พนักงานทำางานได์�งา่ย โด์ยนอกจากจะ “จดั์การ” กับพนักงานท่�ร้�ส่ก
ไมส่บายแล�วั ยงัให�คืวัามสำาคัืญไปท่� “การป้องกัน” สำาหริบัพนักงานท่�ยงัสุขึ้ภาพด่์อย้ด่์�วัย

*8  ผู้้�บริหิาร: ตามคืำาจำากัด์คืวัามในแต่ละประเทศัแต่ละสำานักงาน
สำาหริบัเคืริื�องหมาย ★ มร่ะบุไวั�ท่� P 10 19



ร้าย่งานเก่ิ�ย่วกัิบั CSR ทั้�วโลกิ

ในเดื์อนธิันวัาคืม 2019 เราได์�ม่การทำาคืวัามสะอาด์
ชื่ายหาด์ท่�เกาะหย้กวังในเมืองไถิ่หนานซึ่่�งอย่้ติด์กับเมือง
เกาสง นอกจากพนักงานขึ้องเราแล�วั ยงัม่คืรอบคืริวััและ
เพื� อนๆ ขึ้องพนักงานเขึ้�ารว่ัมด์�วัย โด์ยทุกคืนรว่ัมมือกัน
เก็บขึ้ยะได์� 46.2 กิโลกริมั หลังจากทำาคืวัามสะอาด์เสริจ็แล�วั 
เราได์�ไปเยอืนสถิ่าบันทางด์�านกิจกรรมทางวัฒันธรรมและ
สวันธรรมชื่าติในเมืองไถิ่หนาน ซึ่่�งเราได์�เริย่นร้�ถ่ิ่งคืวัาม
สำาคัืญขึ้องธรรมชื่าติและคืวัามหลากหลายทางชื่ว่ัภาพ

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: เมืองเกาสง ไต�หวันั (Kaohsiung City, Taiwan)
◉ จำานวันพนักงาน: 78 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC ADVANCED 
TECHNOLOGIES (TAIWAN), INC.

กิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อม

ผู้้�เขึ้�ารว่ัมกิจกรรมทำาคืวัาม
สะอาด์ชื่ายหาด์

Chen-Jung Liao
(เฉินจุง เหล่ัยู่ว)
ฝ่่ายงานส่งเสริมิ ISO

ในเดื์อนเมษัายน 2019 เราได์�ทำา กิจกรรม
ปล้กป่าชื่ายเลน นอกจากน่�แล�วั ก่อนท่�เราจะเริิ�ม
กิจกรรม เราได์�ม่การจัด์การบรรยายให�กับนักศ่ักษัา
ขึ้องมหาวัทิยาลัยการประมงโบกอริ ์42 คืนท่�เขึ้�ารว่ัม
กิจกรรมอ่กด์�วัย นักศ่ักษัาต่างฟังการอธิิบายถ่ิ่ง
ประสิทธิภิาพขึ้องป่าชื่ายเลนต่อก๊าซึ่เริอืนกระจกและ
วัธิิก่ารปลก้ท่�ถิ่ก้ต�องเหมาะสมอยา่งตั�งใจ

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: เมอืงโบกอริ ์อนิโด์น่เซึ่ย่
◉ จำานวันพนักงาน: 161 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
วัสัด์กุารพิมพ์และวัสัด์ทุ่�ใชื่�ในอุตสาหกรรม

PT. LINTEC INDONESIA

กิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อมกิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อม

การบรรยายใน
มหาวัทิยาลัย

Sugiharto
(ซึ่กิ่ฮัาริโ์ต่)
แผู้นกริบัประกันคืณุภาพสินคื�า

ในเดื์อนเมษัายน 2019 พนักงานจากบริษัิัทขึ้อง
เรา 7 คืนได์�เขึ้�ารว่ัมกิจกรรมปล่อยล้กปลาซึ่่�งสมาคืม
ป้องกันริกัษัาสิ�งแวัด์ล�อมขึ้องท�องถิิ่�นเป็นผู้้�จัด์ขึ้่�น โด์ย
ม่วััตถุิ่ประสงค์ืเพื� อริกัษัาคุืณภาพนำ�าในทะเลสาบไท่หใ้น
เมอืงซึ่โ้จวั เราได์�ปล่อยปลาต่างๆ เชื่น่ ปลาฟ้นะ ปลาคืาวัา
ฮิัระ ซึ่่�งเป็นปลาท่�กินสาหรา่ยส่เขึ้ย่วัแกมนำ�าเงนิเป็นอาหาร
ประมาณ 10,000 ตัวั เพื� อริกัษัาคืณุภาพนำ�าในทะเลสาบ
ไท่หร้ว่ัมกับผู้้�เขึ้�ารว่ัมกิจกรรมประมาณ 300 คืน

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: เมอืงซึ่โ้จวั ประเทศัจน่ (Suzhou City, China)
◉ จำานวันพนักงาน: 176 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับวัสัด์กุาร
พิมพ์ วัสัด์ทุ่�ใชื่�ในอุตสาหกรรมรวัมถ่ิ่งกระด์าษัและวัสัด์ทุ่�ใชื่�ในการแปรร้ป

LINTEC (SUZHOU) TECH 
CORPORATION

กิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อม

การปล่อยลก้ปลา

Shuifang Yang
(หยู่าง สุ�ยู่ฟาง)
แผู้นกวัศิัวักรรม

ในเดื์อนพฤษัภาคืม 2019 ก่อนท่�จะเขึ้�าส้่ฤด์้ขึ้อง
พายุไต�ฝุ่่นอย่างเต็มท่� เราได์�ม่การฝึกซึ่�อมโด์ยสมมติ
สถิ่านการณ์ฝ่นตกหนักพายุไต�ฝุ่่นเขึ้�า ภายใต�คืวัาม
รว่ัมมือขึ้องพนักงานทั�งหมด์ท่�เขึ้�ารว่ัมฝึกซึ่�อม เราได์�
ตรวัจสอบยนืยนัแล�วัวัา่ บริษัิัทขึ้องเราสามารถิ่ด์ำาเนิน
การตาม BCP ได์�อย่างเหมาะสม ตามขึ้ั�นตอนการ
สมมติสถิ่านการณ์ทั�งหมด์ตั�งแต่เกิด์พายุไต�ฝุ่่น การ
มค่ืำาสั�งแจ�งเตือน ไปจนถ่ิ่งการยกเลิกคืำาสั�งแจ�งเตือน

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: เมอืงไถิ่หนาน ไต�หวันั (Tainan City, Taiwan)
◉ จำานวันพนักงาน: 88 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC SPECIALITY FILMS 
(TAIWAN), INC.

กิจกรรมทางสังคืม

การฝึกซึ่�อมตรวัจสภาพภายใน
โรงงานโด์ยสมมติสถิ่านการณ์
หลังพายุไต�ฝุ่่นเคืลื�อนตัวัผู่้านไป

Cheng, Wen-chieh (เจิ�ง เหวนิเจ่�ยู่)
สำานักงานด์�านคืวัาม
ปลอด์ภัยในโรงงาน

เมื�อปลายปี 2019 เราได์�นำารายได์�จากเคืริื�อง
ทำากาแฟท่�ทางบริษัิัทใชื่�อย่้และจากเงินบริจิาคืไป
บริจิาคืให�กับสถิ่านสงเคืราะห์ผู้้�ม่คืวัามบกพรอ่ง
ระดั์บรุนแรงในบริเิวัณใกล�เค่ืยงท่�ชื่ื�อวั่า “อานา
ย้รุ โนะ อเิอะ” จากน่�ไป เรามแ่ผู้นท่�จะยังคืงด์ำาเนิน
กิจกรรมบริจิาคืรายได์�จากเคืริื�องทำากาแฟต่อไป
ในทกุๆ ปี

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: เมืองพยอ็งแท็ก จงัหวัดั์คืยองก่ เกาหล่ใต�
◉ จำานวันพนักงาน: 124 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC SPECIALITY FILMS 
(KOREA), INC.

กิจกรรมทางสังคืมกิจกรรมทางสังคืม

การมอบรายได์�จากเคืริื�อง
ทำากาแฟและเงนิบริจิาคื

Kim Seongsu
(คิืม ซึ่องซึ่)่
แผู้นกบุคืคืลและธุรการ

ในเดื์อนพฤศัจิกายน 2019 เราได์�ด์ำาเนิน
กิจกรรมท่�ชื่ื�อวั่า “การทำากิมจิแห่งริกั” พนักงาน
ประมาณ 25 คืน ได์�ลงมือทำากิมจ ิและนำากิมจท่ิ�ทำา
นั�นส่งไปยังบ�านท่�มผู้่้�ปกคืรองคืนเด่์ยวัและบ�านท่�ม่
ผู้้�สง้อายุอาศััยอย้ค่ืนเด่์ยวั โด์ยผู่้านทางศัน้ยช์ื่ว่ัย
เหลือในท�องท่� กิมจน่ิ�แสด์งถ่ิ่งนำ�าใจขึ้องพนักงาน
ท่�อยากจะให�ผู้้�คืนเหล่านั�นได์�ร้�ส่กอบอุ่นขึ้่�นใน 
ฤด์ห้นาวัอนัหนาวัเยน็

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: เมอืงชื่องจ้ จงัหวัดั์ชื่งุชื่อ็งเหนือ เกาหล่ใต�
◉ จำานวันพนักงาน: 112 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC KOREA, INC.

กิจกรรมทางสังคืมกิจกรรมทางสังคืม

ผู้้�เขึ้�ารว่ัมกิจกรรมและ
กิมจท่ิ�ทำาเอง

Moon Ji-Eun 
(มุน จยุู่่น)
ฝ่่ายงานธุรการ

เราได์�แจกเข็ึ้มกลัด์ SDGs ให�กับพนักงานทุก
คืน เพื� อให�ตระหนักวั่าตนเป็นหน่�งในผู้้�ท่�ม่หน�าท่�ใน
การสร�างสังคืมท่�ยั�งยืน ทั�งน่� เนื�องจากระดั์บการริบั
ร้�ในสังคืมท่�เก่�ยวักับ SDGs ในประเทศัอนิโด์น่เซึ่ย่อย้่
ในระดั์บตำ�า เราจง่ได์�รวับรวัมขึ้�อม้ลท่�เก่�ยวักับ SDGs 
เชื่น่ บทคืวัามต่างๆ และส่งอเ่มลให�กับพนักงาน เพื� อ
ส่งเสริมิให�พนักงานมค่ืวัามเขึ้�าใจใน SDGs มากยิ�งขึ้่�น

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: กรุงจาการิต์า อนิโด์น่เซึ่ย่
◉ จำานวันพนักงาน: 24 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: จำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับวัสัด์กุาร
พิมพ์และวัสัด์ทุ่�ใชื่�ในอุตสาหกรรม

PT. LINTEC JAKARTA

กิจกรรมทางสังคืมกิจกรรมทางสังคืม

เอกสารแนะนำาเก่�ยวักับ SDGs 
ท่�นำาไปแจกพร�อมกับเขึ้ม็กลัด์

Sitha Damayanti
(สิต่า ดามายัู่นต่่)
ฝ่่ายงานธุรการและบุคืคืล

ในเดื์อนเมษัายน 2019 เราได์�ม่การปล้กต�น
พลับ 5 ต�น และต�นแอปเปิล 1 ต�น ภายในพื� นท่�
ขึ้องบริิษััท ซึ่่�งเป็นหน่�งในการด์ำาเนินการเพื� อ
ริกัษัาคืวัามหลากหลายทางชื่่วัภาพ ในฤด์้ใบไม�
ร่วังได์�ออกผู้ลมา พนักงานทุกคืนได์�มานั�งชื่ม
อย่างสนุกสนานเพลิด์เพลิน การท่�เราม่โอกาสใน
การสัมผัู้สกับธรรมชื่าติท่�อย่้รอบตัวัได์�มากขึ้่�น ส่ง
ผู้ลให�เราตระหนักถ่ิ่งสิ�งแวัด์ล�อมมากยิ�งขึ้่�นด์�วัย

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: เมืองเท่ยนจนิ ประเทศัจน่ (Tianjin City, China)
◉ จำานวันพนักงาน: 94 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
วัสัด์กุารพิมพ์และวัสัด์ทุ่�ใชื่�ในอุตสาหกรรม

LINTEC PRINTING & TECHNOLOGY 
(TIANJIN) CORPORATION

กิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อม

การปลก้ต�นพลับ

Zhang Kun (จาง คืนุ)
แผู้นกริบัประกันคืณุภาพสินคื�า 
สภาพแวัด์ล�อม และคืวัามปลอด์ภัย
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เพ่ึ�อเป็นกิาร้ริบััผิดชอบัในฐานะท่้�เป็นบัริษัิัท้ร้ะดับัสากิล จงึส่งเสริมิให้้แต่ิละบัริษัิัท้ในต่ิางปร้ะเท้ศได้ดำาเนิน 
กิิจกิร้ร้ม CSR ท่้�เห้มาะสมกัิบัแต่ิละพ่ึ�นท่้�

บริษัิัทเราได์�ด์ำาเนินกิจกรรมทำาคืวัามสะอาด์ท่อ
และใบไม�ท่�ตกอย่้บนถิ่นนในบริเิวัณใกล�ๆ ทุกเชื่�า
ก่อนเริิ�มงานประมาณ 15 นาท่ต่อเนื�องกันมาเป็น
เวัลาไมต่ำ�ากวัา่ 15 ปีแล�วั ในปีงบประมาณ 2019 
ระหวัา่งท่�หยุด์พักทำางาน เราได์�มก่ารทาส่ไหล่ทาง
เป็นลายม�าลาย (ส่ขึ้าวัสลับด์ำา) ขึ้่�นใหม่

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: ริฐัซึ่าราวักั มาเลเซึ่ย่
◉ จำานวันพนักงาน: 25 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC INDUSTRIES (SARAWAK) 
SDN. BHD.

กิจกรรมทางสังคืมกิจกรรมทางสังคืม

ลายม�าลายท่�ทาเสริจ็

Michael Benzi Junior
(ไมเคิืลั เบนซึ่ ิจ่เน่ยู่ริ)์
ฝ่่ายงานธุรการและบุคืคืล

บริษัิัทขึ้องเราได์�ชื่่วัยเหลือสนับสนุนกิจกรรม
ขึ้ององค์ืกรท่�ม่ชื่ื�อวั่า “Dare to Care” ซึ่่�งเป็น
องค์ืกรท่�ให�การชื่ว่ัยเหลือด์�านอาหารกับคืรอบคืริวัั
ท่�ขึ้าด์แคืลนอาหาร ในปีงบประมาณ 2019 เราได์�
ชื่ว่ัยแยกอาหารท่�จะนำาไปบรรจุในกล่องจำานวันไม่
ตำ�ากวั่า 4,500 กิโลกริมั ซึ่่�งได์�ริบับริจิาคืมาจาก
ผู้้�คืนในท�องถิิ่�น

◉สถิ่านท่�ตั�ง: ริฐัเค็ืนตักก่� สหริฐัอเมริกิา
◉ จำานวันพนักงาน: 41 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
วัสัด์กุารพิมพ์และวัสัด์ทุ่�ใชื่�ในอุตสาหกรรม

VDI, LLC

กิจกรรมทางสังคืมกิจกรรมทางสังคืม

ท่ม CSR ท่�ด์ำาเนินกิจกรรม
การชื่ว่ัยเหลือ

Toni Doughty
(โทำน่ โดต่่)
คืณะกรรมการ CSR

ในเดื์อนตุลาคืม 2019 เราได์�ทำากิจกรรมปลก้
ต�นไม�ท่�ริัฐปีนัง ซึ่่�งเป็นส่วันหน่�งขึ้องกิจกรรม
อนุริกัษ์ัสิ�งแวัด์ล�อม พนักงาน 79 คืนได์�เขึ้�ารว่ัม
ในกิจกรรมน่� และได์�รว่ัมมือกับบุคืลากรในแผู้นก
ป่าไม�ประจำาริฐัปลก้ต�นไม� 100 ต�น

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: ริฐัปีนัง มาเลเซึ่ย่
◉ จำานวันพนักงาน: 97 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC INDUSTRIES 
(MALAYSIA) SDN. BHD.

กิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อมกิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อม

การปลก้ต�นไม�โด์ย
พนักงาน

Mokhtar Bin Osman
(มอกต่า บิน ออสมาน)
ฝ่่ายการผู้ลิต

ในเดื์อนกุมภาพันธิ์ 2020 เราได์�ม่การจัด์ทริปิ 
บริษัิัท และได์�ไปหาด์ชื่ะอำาในจังหวััด์เพชื่รบุริ ่ ซึ่่�งเป็น
สถิ่านท่�ท่องเท่�ยวัชื่ื�อดั์งขึ้องประเทศัไทย ในตอนเย็น 
เราได์�จดั์งานปาริต่์�ให�ทำากิจกรรมการสร�างท่มสัมพันธิ ์
(Team Building) และในวันัถัิ่ด์มา เราได์�ไปสักการบ้ชื่า
ท่�วัดั์ห�วัยมงคืล ซึ่่�งเป็นท่�ประดิ์ษัฐานขึ้ององค์ื “หลวัง
พ่อทวัด์” ท่�เป็นพระท่�ม่สมณศัักดิ์�ส้งในประเทศัไทย
เพื� อส่งเสริมิการพ้ด์คืยุสื�อสารกันระหวัา่งพนักงาน

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: จงัหวัดั์ฉะเชื่งิเทรา ประเทศัไทย
◉ จำานวันพนักงาน: 190 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับวัสัด์กุาร
พิมพ์ วัสัด์ทุ่�ใชื่�ในอุตสาหกรรมรวัมถ่ิ่งกระด์าษัและวัสัด์ทุ่�ใชื่�ในการแปรร้ป

LINTEC (THAILAND) CO., LTD.

กิจกรรมทางสังคืมกิจกรรมทางสังคืม

ภาพท่�ระล่กหน�า 
องค์ืหลวังพ่อทวัด์

Paweena Hang-Klang
(ปวณ่์า ห�างกลัาง)
ผู้้�ริบัผิู้ด์ชื่อบ ISO

เราได์�มก่ารส่งเสริมิให�มก่ารริไ่ซึ่เคิืลและแยกขึ้ยะ
ท่�เกิด์ขึ้่�นในสำานักงานและในสถิ่าบันวัจิยั เชื่น่ กล่อง
กระด์าษั ขึ้วัด์นำ�าพลาสติก กระป๋องอะลม้เิน่ยม เพื� อ
ส่งเสริมิการลด์ปริมิาณการปล่อยขึ้ยะและส่งเสริมิ
ให�มก่ารริไ่ซึ่เคิืล

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: ริฐัเท็กซึ่สั สหริฐัอเมริกิา
◉ จำานวันพนักงาน: 29 คืน
◉ รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: การวัจิยัและพัฒนา

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

กิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อมกิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อม

กล่องเก็บขึ้วัด์นำ�าพลาสติก

Will Barron
(วลิัล์ั บาริร์อน)
Operational Safety Assistant

พนักงานขึ้องเราได์�เขึ้�ารว่ัมงานอ่เวั�นท์ซึ่่�งจัด์
ขึ้่�นโด์ยองค์ืกรไมแ่สวังหาผู้ลกำาไรในท�องถิิ่�น โด์ย
ได์�ชื่่วัยเจาะร้แล�วัใชื่�เชื่ือกร�อยเปลือกหอยนางรม
เขึ้�าด์�วัยกันเป็นแนวัตั�ง แล�วันำาไปแขึ้วันห�อยไวั�
ท่�ชื่ายฝั่� ง ในฤด์้วัางไขึ้่ ล้กหอยนางรมจะถิ่้กคืลื�น
ซึ่ดั์เขึ้�าไปติด์ท่�เปลือกหอย และเติบโตข่ึ้�นเป็นหอย
นางรมท่�มสุ่ขึ้ภาพแขึ้ง็แรง

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: ริฐัฟลอริดิ์า สหริฐัอเมริกิา
◉ จำานวันพนักงาน: 196 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
วัสัด์กุารพิมพ์และวัสัด์ทุ่�ใชื่�ในอุตสาหกรรม

MADICO, INC.

กิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อมกิจกรรมด์�านสิ�งแวัด์ล�อม

พนักงานท่�เขึ้�ารว่ัม 
งานอเ่วั�นท์

Kelli Houdek 
(เคืลัล่ั�� โฮัเด็ก)
คืณะกรรมการ CSR

ในเดื์อนกันยายน 2019 เราได์�จัด์งานอ่เวั�นท์
รว่ัมกับบริษัิัท LINTEC ASIA PACIFIC โด์ยเรา
ได์�บริจิาคืนำ�ามนัทาผิู้วั แป้ง ผู้�าขึ้นหน้ อาหาร ฯลฯ 
ให�กับผู้้�สง้อายุในบริเิวัณใกล�เค่ืยงจำานวัน 250 คืน 
เมื�อเห็นใบหน�าด่์ใจขึ้องทกุคืน ก็ทำาให�เราตระหนัก
ถ่ิ่งคืวัามสำาคัืญในการชื่่วัยเหลือสนับสนุนสังคืม
อก่คืริั�ง และคิืด์วัา่อยากจดั์งานอเ่วั�นท์อย่างน่�ต่อ
ไปอก่ในปีหน�า

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: ประเทศัสิงคืโปริ์
◉ จำานวันพนักงาน: 65 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับวัสัด์กุารพิมพ์และ

วัสัด์ทุ่�ใชื่�ในอุตสาหกรรม รวัมถ่ิ่งผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับอเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED

กิจกรรมทางสังคืมกิจกรรมทางสังคืม

ผู้้�เขึ้�ารว่ัมงานอเ่วันท์

Faith Lim
(เฟธุ ลิัม)
ฝ่่ายบุคืคืล

ในเดื์อนกุมภาพันธิ์ 2020 เราได์�ด์ำาเนิน
กิจกรรมชื่่วัยเหลือสังคืมโด์ยรว่ัมมือกับ Ronald 
McDonald House Charities องค์ืกรน่�เป็น
องค์ืกรท่�จัด์หาท่�พักให�กับเด็์กท่�ต�องเขึ้�าริบัการ
ริกัษัาและคืรอบคืริวััขึ้องเด็์ก พนักงานขึ้องเรา 6 
คืนจดั์ทำาอาหารท่�เฮั�าส์ท่�อย่้ติด์กับโรงพยาบาลเด็์ก
ซึ่่�งตั�งอย้ท่่�เมอืงแอคืรอนในริฐัโอไฮัโอ

◉ สถิ่านท่�ตั�ง: ริฐัโอไฮัโอ สหริฐัอเมริกิา
◉ จำานวันพนักงาน: 453 คืน
◉  รายละเอย่ด์ธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เก่�ยวักับ
วัสัด์กุารพิมพ์และวัสัด์ทุ่�ใชื่�ในอุตสาหกรรม

MACTAC AMERICAS, LLC

กิจกรรมทางสังคืมกิจกรรมทางสังคืม

การทำาอาหารท่�เฮั�าส์
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สิ�งแวดล้ัอม

สังคืม (งบเด่�ยู่ว)

(กิโลลิตร/ตัน)

หมายเหต)ุ เชื้อเพลิง หมายถึง น้ํามันก๊าด, น้ํามันเตาประเภท A, แก็สธรรมชาติ
เหลว (LNG), แก๊ส�โตรเลียมเหลว (LPG), แก็สเมือง (Town Gas) เป็นต้น
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ค่าใชจ้า่ย่ในกิาร้ชว่ย่เห้ล่อชมุชน

*1 LINTEC group ในประเทศัญ่�ปุ่น: ระบุไวั�ท่� P 17
*2 ฐานการผู้ลิต 10 แห่ง: อากาส่มะ คืมุากายะ อนิะ ชื่บิะ ทัตส่โนะ ชื่งิก ้โคืมตัส่ชื่มิะ มชิื่มิะ โด์อ ิน่ฮัามะ
*3 VOC: → ระบุไวั�ท่� P 11
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หมายเหตุ) 1. สารอินทรีย์ระเหย (VOC) หมายถึงสารโทลูอีน เมธิลเอธิลคีโตน   2. ปริมาณความร้อนของแต่ละประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการแปรค่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเป็นปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบน้ัน เป็นไปตามมาตรา 4 ของระเบียบ
ย่อยในกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน   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
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การปล่อยสารอนิทรย์ีระเหย VOC*3 ปรมิาณการใช้ไฟ�า
ปรมิาณการใชเ้ชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล/แก๊สธรรมชาติ)
(เทียบเท่าน้ํามันดิบ)

ข้อมูล² 2019 (ชว่งเวลาเก็บข้อมูล: ต้ังแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2019) ข้อมูล² 2018 (ชว่งเวลาเก็บข้อมูล: ต้ังแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2018)

ข้้อมล่แสดงผลงานด้านสิ�งแวดล้อมข้องกิลุ่มบัริษัิัท้ต่ิางปร้ะเท้ศ 15 บัริษัิัท้ ม่ดังต่ิอไปน่�

163 พันตั่น-CO2 ปริมิาณ์ท่ำ�เกิดขึ�นทัำ�งหมด 28.1 พันตั่นปริมิาณ์การใช้ทัำ�งหมด 91  พันกิโลัลิัต่ร
ปริมิาณ์ต่�อหน�วยู่การผู้ลิัต่ 0.31  กิโลัลิัต่ร/ตั่น

ปริมิาณ์ท่ำ�ใช ้5,680 พันตั่น
ปริมิาณ์ต่�อหน�วยู่การผู้ลิัต่ 47.0 ม3/ตั่น

114 บรษัิท

ให้ทําแบบสอบถาม 

107 บรษัิท
คําตอบกลับจาก 

คู่ค้าวตัถดิุบ ประมาณ 500 บรษัิท

93.9%
8,720,000 เย่น

ขอบข�ายู่เป้าหมายู่: สำานักงานใหญ�ของ
 LINTEC Corporation, ฐานการผู้ลิัต่
 10 แห�ง*2, ศน่ย์ู่วจิยัู่, Tokyo Lintec 
Kako, Inc.

ขอบข�ายู่เป้าหมายู่: LINTEC group ใน
ประเทำศญ่�ปุ� น*1

ขอบข�ายู่เป้าหมายู่: โรงงานคืมุากายู่ะ, 
โรงงานมิชมิะ

ขอบข�ายู่เป้าหมายู่: สำานักงานใหญ�ของ
 LINTEC Corporation, ฐานการผู้ลิัต่
 10 แห�ง, ศน่ย์ู่วจิยัู่, Tokyo Lintec 
Kako, Inc.

ปริมิาณ์กิาร้ใช้นำ�า ปริมิาณ์กิาร้เกิิดข้ย่ะปริมิาณ์ก๊ิาซึ่คาริบ์ัอนไดออกิไซึ่ด์
ท่้�ปล่อย่ออกิ

ปริมิาณ์กิาร้ใช้พึลังงานทั้�งห้มด
(เท่้ย่บัเท่้านำ�ามันดิบั)

อตัิร้ากิาร้ติอบัแบับัสอบัถาม
ข้องค่่ค้าท่้�บัริษัิัท้ท้ำากิาร้ 
จดัซึ่่�อ CSR
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งบการเงนิ (งบรวม)

บุคืลัากร

จำานวนพึนักิงาน (งบัร้วม) อตัิร้ากิาร้ลาพัึกิร้อ้น (งบัเด่�ย่ว)
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■ เงนิ�นผลต่อ 1 หุ้น
● อตัราการจ่ายเงนิ�นผล
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ข้องบัริษัิัท้แม่

เงนิปันผลต่ิอ 1 หุ้้น

จำานวนผ่้เข้้าอบัร้มติามลำาดับัขั้�น  
(งบัเด่�ย่ว/ร้วมผ่้เข้้าอบัร้มซึ่ำ�า)
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สินท้ริพัึย์่ร้วม ROE*4/ROA*5 ค่าใชจ้า่ย่ในกิาร้วจิยั่และพัึฒนา
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ย่อดข้าย่แย่กิติามเซึ่กิเมนต์ิ 
(ปีงบัปร้ะมาณ์ 2019)

ธุรกิจวสัดกุารพิมพ์และ
วสัดท่ีุใชใ้นอุตสาหกรรม
122,436

รวม
240,727

ธุรกิจกระดาษและ
วสัดท่ีุใชใ้นการแปรรูป

36,361

ธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์
และออปติคอล

81,929

(ล้านเยน)

* 4  ROE: ยอ่มาจาก Return on Equity (อตัราผู้ลตอบแทนจากส่วันขึ้องเจ�าขึ้อง) ดั์ชื่น่ท่�ใชื่�
ในการวัเิคืราะห์ด์�านการเงนิ ซึ่่�งแสด์งให�เห็นวัา่สามารถิ่ทำากำาไรได์�เท่าใด์เมื�อเท่ยบกับส่วัน
ขึ้องเจ�าขึ้อง (สินทริพัย์สุทธิ)ิ

* 5  ROA: ย่อมาจาก Return on Assets (อัตราผู้ลตอบแทนจากสินทริพัย์รวัม) ดั์ชื่น่ท่�
ใชื่�ในการวัเิคืราะห์ด์�านการเงิน ซึ่่�งแสด์งให�เห็นวัา่สามารถิ่ทำากำาไรได์�เท่าใด์เมื�อเท่ยบกับ
สินทริพัยร์วัม

66.5%

23

2,407 รอ้ยู่ล้ัานเยู่น

2,790 รอ้ยู่ล้ัานเยู่น

145 รอ้ยู่ล้ัานเยู่น

79 รอ้ยู่ล้ัานเยู่น

เงนิปันผู้ลัต่�อ 1 หุ้น 78 เยน

อตั่ราการจ�ายู่เงนิปันผู้ลั  58.6%

154 รอ้ยู่ล้ัานเยู่น

96 รอ้ยู่ล้ัานเยู่น

ROE 5.0%
ROA 5.1%

เพิ�มขึ�นติ่ดต่�อกับเป็นปีท่ำ� 6

4,948 คน 2,299
(ร้วมผ่เ้ข้้าอบัร้มซึ่ำ�า)

คน



(หมายเหต)ุ จาํนวนคนตามข้างต้นรวมบรษัิทลกูท่ีไม่ได้อยู่ในงบการเงนิรวม

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

บรษัิท คน3,7028

23บรษัิท1,466คน

เอเชยี

ยุโรป

 บรษัิท 413  คน

อเมรกิาเหนือ

7388บรษัิท คน

2019

240,727

121,824

69,239

49,663

รายู่ลัะเอยู่่ดของ LINTEC Group

เราให้บริกิารสินค้ืาท่ำ�ม่ฟังก์ชันการทำำางาน
ต่�างๆ มากมายู่ต่ามวตั่ถืปุระสงค์ืแลัะสภาพ
แวดล้ัอมในการใชง้าน เช�น กระดาษัเคืลืัอบ
กาวแลัะฟิล์ัมเคืลืัอบกาวท่ำ�ใช้สำาหริับเป็น
ฉลัากบนของใชป้ระจำาวนั อาหาร แลัะเคืริื�อง
ใชไ้ฟฟ้า นอกจากน่�ยัู่งม่เทำปท่ำ�ใชยึู้่ดติ่ดกับ
ชิ�นส�วนของอุปกรณ์์ต่�างๆ เช�น อุปกรณ์์
เคืลืั�อนท่ำ�, ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์เคืลืัอบกาวสำาหริับ
รถืยู่นต์่, เคืริื�องพิมพ์บาริ์โค้ืดสำาหริับใช้
ในสำานักงาน, เคืริื�องทำำาฉลัากท่ำ�ติ่ดฉลัาก
โดยู่อัต่โนมัติ่, มาริก์กิ�งฟิล์ัมท่ำ�ใช้สำาหริบั
ป้ายู่ท่ำ�ติ่ดตั่�งนอกอาคืาร วัสดุท่ำ�ใช้ในการ
โฆ่ษัณ์า แลัะสำาหริบัต่กแต่�งตั่วรถื, แผู้�น
ต่กแต่�งภายู่ในท่ำ�ช�วยู่ในการต่กแต่�งรา้น

เราให้บริิการสินค้ืาท่ำ� เราวิจัยู่แลัะพัฒนา
ขึ�นมาเองแลัะสามารถืใช้เทำคืโนโลัยู่่นั�น
ได้อยู่�างอิสระ เช�น เทำปกาวพิเศษัท่ำ�ใช้ใน
กระบวนการผู้ลิัต่แลัะต่กแต่�งชิปสารกึ�ง
ตั่วนำากับเคืริื�องมืออุปกรณ์์ท่ำ�ใช้คืุณ์สมบัติ่
พิเศษันั�น แลัะฟิล์ัมรองหลัังท่ำ�ขาดไม�ได้ใน
การผู้ลิัต่ตั่วเก็บประจุหลัายู่ชั�นท่ำ�ผู้ลิัต่จาก
เซึ่รามิคื (MLLC) นอกจากน่�แล้ัว ยัู่งม่
ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ เช�น ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์เคืลืัอบกาวท่ำ�เก่�ยู่ว
กับจอ LCD แลัะผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เก่�ยู่วกับหน้าจอ
สัมผัู้ส อ่กด้วยู่ เราม่ส�วนร�วมในการขยู่ายู่
สังคืม IoT*1 ด้วยู่การพัฒนาวัสดุท่ำ�รองริบั
กระบวนการผู้ลิัต่อุปกรณ์์อิเล็ักทำรอนิกส์ 
เช�น สมาริต์่โฟน แลัะด้วยู่เทำปกาวท่ำ�ม่ฟังก์ชนั
การทำำางานส่งซึ่ึ�งขาดไม�ได้ในการผู้ลิัต่หน�วยู่
คืวามจำาแฟลัช (Flash Memory)

เราให้บริิการสินค้ืาท่ำ� ม่หลัายู่ส่หลัายู่ชนิดโดยู่
นำา เ ทำคื โน โลั ยู่่ก า รผู้ ลิัต่กร ะด าษัมา ใ ช้ เ ป็ น
ประโยู่ชน์ เช�น กระดาษัซึ่องจดหมายู่ส่แลัะกระดาษั
วาดเข่ยู่น ซึ่ึ� ง ม่ ลัักษัณ์ะเด�นคืือม่ ส่ สันต่� างๆ 
มากมายู่, กระดาษัท่ำ�ม่ฟังก์ชนัพิเศษั เช�น กระดาษั
ซึ่ับนำ�ามันแลัะกระดาษัปลัอดฝุ� นสำาหริบัห�ออาหาร, 
กระดาษัสำาหริบัพิมพ์ชั�นด่ แลัะนอกจากกระดาษัรอง
หลัังแลัะฟิล์ัมรองหลัังสำาหริบัป้องกันด้านท่ำ�เคืลืัอบ
กาวแล้ัว เรายู่ังม่กระดาษัท่ำ�ใช้ในกระบวนการ
ผู้ลิัต่ เช�น กระดาษัท่ำ�ใช้ในกระบวนการผู้ลิัต่หนัง
สังเคืราะห์ แลัะกระดาษัท่ำ�ใชใ้นกระบวนการผู้ลิัต่วสัดุ
คืาริบ์อนไฟเบอริ ์อก่ด้วยู่ ในช�วงไม�นานมาน่� เราได้
พัฒนากระดาษัคืราฟท์ำท่ำ�ม่คืุณ์สมบัติ่ในการกันนำ�า
แลัะเหมาะสำาหริบัการพิมพ์เป็นอยู่�างมาก แลัะได้
นำามาใชเ้ป็นกระดาษัซึ่องจดหมายู่ กระดาษัห�อบรรจุ 
แลัะกระดาษัหนังสือ เราจะยัู่งคืงปริบัปรุงผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์
ของเราต่ามคืวามต้่องการของต่ลัาดอยู่�างต่�อเนื�อง

*1  IoT: ยอ่มาจาก Internet of Things (อนิเทอริเ์น็ตในทกุสิ�ง) คืือการนำาเอา “สิ�งขึ้อง” ต่างๆ หลากหลายชื่นิด์ เชื่น่ อาคืาร เคืริื�องใชื่�ไฟฟ้า รถิ่ยนต์ และเคืริื�องมอืแพทย์ มาเชื่ื�อมต่อเขึ้�ากับ
อนิเทอริเ์น็ต เพื� อให�มก่ารแลกเปล่�ยนขึ้�อม้ลกันระหวัา่งสิ�งขึ้องเหล่านั�น

ธุุรกิจวสัดกุารพิมพ์แลัะ
วสัดทุ่ำ�ใชใ้นอุต่สาหกรรม

ธุุรกิจอเิล็ักทำรอนิกส์แลัะ
ออปติ่คือลั

ธุุรกิจกระดาษัแลัะวสัด ุ
ท่ำ�ใชใ้นการแปรร่ป
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เคืริอืข�ายู่ระดับสากลัท่ำ�
คืำ�าจุนการก้าวกระโดด
พนักงาน LINTEC Group ทำกุคืนดำาเนิน
กิจกรรม CSR ต่�างๆ เพื�อต่อบสนองต่�อ 
เส่ยู่งสะท้ำอนของผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่  
แลัะพัฒนาให้เกิดสังคืมท่ำ�ด่ขึ�นกว�าเดิม
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(หมายเหต)ุ จาํนวนคนตามข้างต้นรวมบรษัิทลกูท่ีไม่ได้อยู่ในงบการเงนิรวม

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

ญ่ีปุ่น
อเมรกิา

แคนาดา

เม็กซิโก

เกาหลีใต้จนี

ไต้หวนั

เวยีดนาม
�ลิป�นส์

มาเลเซยี
สิงคโปร์

อนิโดนีเซยี

ไทย

อนิเดีย
อสิราเอล

ฮังการี
เยอรมัน

เนเธอรแ์ลนด์องักฤษ

ยอดขายแยกตามภูมิภาค
(ล้านเยน)

2017

■ ญ่ีปุ่น　■เอเชยี　■อื่น ๆ

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

249,030

130,408
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2018

250,942

131,076

71,124
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(¤งบประมาณ)

ญ่ีปุ่น

บรษัิท คน3,7028

23บรษัิท1,466คน

เอเชยี

ยุโรป

 บรษัิท 413  คน

อเมรกิาเหนือ

7388บรษัิท คน

2019

240,727

121,824

69,239

49,663

เราได้ม่การเสนอโซึ่ลั่ชันท่ำ�ม่คืวาม 
ลัำ�าหน้าด้วยู่การนำาเอาเคืริื�องจกัรแลัะ 
อุปกรณ์์มาทำำาเป็นระบบ แลัะสรา้ง
ระบบขั�นส่งท่ำ�นำาเอาคืณุ์สมบัติ่พิเศษั
ของวสัดมุาใช้

เท้คโนโลย่่ด้านร้ะบับั

LINTEC Group ได้ถืือเทำคืโนโลัยู่่ส่�อยู่�าง ซึ่ึ�งได้แก� “เทำคืโนโลัยู่่การประยุู่กต์่ใชก้าว” “เทำคืโนโลัยู่่ปริบัสภาพผิู้ว” “เทำคืโนโลัยู่่ด้านระบบ” แลัะ “เทำคืโนโลัยู่่ 
การผู้ลิัต่กระดาษัแบบพิเศษัแลัะวัสดุรองหลััง” เป็นเทำคืโนโลัยู่่พื�นฐาน แลัะได้พัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ม่คืวามเป็นเอกลัักษัณ์์ส่งแลัะไม�เหมือนใคืร 
ด้วยู่การนำาเอาเทำคืโนโลัยู่่เหลั�านั�นมาผู้สมผู้สานกันในมิติ่ระดับส่ง

เทำคืโนโลัยู่่พื�นฐานส่�อยู่�างเทำคืโนโลัยู่่พื�นฐานส่�อยู่�าง

เราได้ ม่การขยู่ายู่ขอบเขต่การ
ประยุู่กต์่ใช้ฟังก์ชันพื� นฐานของ
ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ประเภทำกาวท่ำ�ว�า “ติ่ด” 
แลัะ “ลัอก” ด้วยู่การพัฒนากาวแลัะ
วัสดุพื� นฐานแต่�ลัะประเภทำแลัะการ 
ผู้สมผู้สานระหว� าง เทำคืโนโลัยู่่ 
เหลั�านั�น

เท้คโนโลย่่กิาร้ปร้ะยุ่กิต์ิใชก้ิาว

เราได้เพิ�มประสิทำธุ์ภิาพแลัะฟังก์ชนั
ใหม�ๆ  ของกระดาษัแลัะฟิล์ัมด้วยู่การ
ดำาเนินการทำางด้านสารเคืม่แลัะด้าน
กายู่ภาพท่ำ�ด้านหน้าของกระดาษั
แลัะฟิล์ัม

เท้คโนโลย่่ปริบััสภัาพึผิว

เราพัฒนากระดาษัท่ำ�ม่ฟังก์ชนัพิเศษั
ซึ่ึ�งเกินกว�าแนวคืวามคิืดเก่�ยู่วกับ
กระดาษัท่ำ�ผู้�านๆ มา แลัะพัฒนาวสัดุ
ท่ำ�ม่ม่ลัคื�าเพิ�มส่ง โดยู่ใช้เทำคืโนโลัยู่่
การผู้ลิัต่กระดาษัแลัะเทำคืโนโลัยู่่การ
เคืลืัอบ การชุบ การติ่ด ฯลัฯ ท่ำ�เป็น
ของบริษัิัทำเอง

เท้คโนโลย่่กิาร้ผลิติกิร้ะดาษั 
แบับัพิึเศษัและวสัดรุ้องห้ลัง

เวบ็ไซึ่ต์่ CSR (ในร่ปแบบเวบ็ไซึ่ต์่)

รายู่งาน CSR (ในร่ปแบบหนังสือเย็ู่บเลั�มแลัะร่ปแบบ PDF)

ลังเนื�อหาเก่�ยู่วกับกิจกรรม CSR ของ LINTEC 
Group ในขอบเขต่ท่ำ�กวา้งแลัะลัะเอยู่่ดมากขึ�น
ม่แผู้นท่ำ�จะปริบัปรุงแก้ไขในเดือนต่ลุัาคืม 2020 
(ปริบัปรุงแก้ไขคืริั�งท่ำ�แล้ัว: ต่ลุัาคืม 2019)

[ภาษัาองักฤษั] 
www.lintec-global.com/csr

ในหนังสือเย็ู่บเลั�มจะลังเนื�อหาของกิจกรรม 
CSR ของ LINTEC Group แบบท่ำ�เข้าใจได้ง�ายู่
ฉบับ PDF จะจดัทำำาเป็นฉบับภาษัาองักฤษั
นอกจากน่� ยัู่งม่การจดัทำำาฉบับเนื�อหาส�วนสำาคัืญ
เป็นภาษัาเกาหล่ั, ภาษัาจน่ (ตั่วเต็่ม),
ภาษัาจน่ (ตั่วยู่�อ), ภาษัามาเลัเซึ่ยู่่, ภาษัาอนิโดน่เซึ่ยู่่
แลัะภาษัาไทำยู่ด้วยู่
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当社高級印刷用紙「ニュアージュCoC」を使用しています。
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本報告書の内容に関するご意見、
ご質問などがございましたら、
下記までお問い合わせください。

リンテック株式会社  CSR推進室

〒173-0001 東京都板橋区本町23-23   
TEL: 03-5248-7731    FAX: 03-5248-7760
E-mail: csr@post.lintec.co.jp 

本報告書はインターネットでもご覧いただけます。    

URL http:// www. lintec. co. jp/csr/

LINTEC Corporation

ฉบับปี 2019

สื�อหลัักท่ำ�ม่การเผู้ยู่แพร�ข้อม่ลั CSRสื�อหลัักท่ำ�ม่การเผู้ยู่แพร�ข้อม่ลั CSR

กิจกรรมทำ� ม่คืวามสำาคืญ
ส่งสำาหริบัผู้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่

ห้นังส่อเย็่บัเล่ม

กิจกรรมท่ำ�ม่คืวามสำาคัืญส่งสำาหริบั LINTEC

แสดงรายู่ลัะเอยู่่ดการดำาเนินกิจกรรม
แลัะข้อม่ลัท่ำ�เก่�ยู่วข้องอยู่�างคืรอบคืลัมุ

เวบ็ัไซึ่ต์ิ
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ในฉบับปีงบประมาณ 2020 น่� เป็นคืริั�งแรกท่�เราได์�ริบัคืวัามคิืด์เห็นขึ้องบุคืคืล

ท่�สามจากคืณุทาเคืกาฮัาระ ขึ้อขึ้อบคืณุสำาหริบัการชื่ื�นชื่มศัักยภาพขึ้องรายงานน่� 

ในส่วันขึ้องทัศันคืติขึ้องกลุ่มบริษัิัทเราท่�ให�คืวัามสำาคัืญกับพนักงาน และบทบาท

ขึ้องบริษัิัทในฐานะท่�เป็นรากฐานขึ้องการจ�างงาน

เราจะนำาเอาการเติบโตจากการระบุคืวัามเส่�ยงและโอกาสโด์ยใชื่� SDGs และ

จากนวัตักรรม กับการพัฒนาและใชื่�ประโยชื่น์จากบุคืลากรท่�จะมาริบัผิู้ด์ชื่อบใน

สิ�งนั�นมารวัมกันเป็นเริื�องราวัเริื�องหน่�ง และจะเชื่ื�อมโยงต่อไปยงัการแก�ไขึ้ปัญหา

ทางสังคืมและการเติบโตขึ้องบริษัิัท

ในส่วันขึ้องแผู้นงานเฉพาะ ผู้มคิืด์วัา่ เราคืวัรด์ำาเนินกิจกรรม SDGs อย่าง

เป็นธรรมชื่าติ โด์ยไม่ต�องตระหนักถ่ิ่งในฐานะท่�เป็นบริษัิัท และเราจะระบุหัวัขึ้�อ

สำาคัืญท่�จะเชื่ื�อมโยงไปยังการเติบโตในระยะยาวั โด์ยมองจากมุมมองขึ้อง “การ

ให�คืณุค่ืา” และ “บุคืลากรท่�จะเป็นรากฐาน” ซึ่่�งจะสามารถิ่ชื่ว่ัยเหลือสนับสนุนการ

แก�ไขึ้ปัญหาทางสังคืมได์�

จากน่�ไป เราจะริับฟังคืวัามคิืด์เห็นขึ้องท่านอย่างจริิงใจ ส่งเสริิมการ

บริหิารธุรกิจแบบ CSR ซึ่่�งม่รากฐานมาจากหลักการทำางานขึ้องบริษัิัทท่�วั่า  
“คืวัามจริงิใจและคืวัามคิืด์สร�างสรรค์ื” รว่ัมกับพนักงานทกุคืน แก�ไขึ้ปัญหาขึ้อง

โลกด์�วัย “การสร�างสรรค์ืผู้ลิตภัณฑ์์” ท่�มค่ืวัามมุง่มั�น และมุง่มั�นท่�จะเป็นบริษัิัท

ท่�เป็นประโยชื่น์ในการทำาสังคืมท่�ยั�งยนืให�เป็นจริงิ

Makoto Hattori 
(มาโกโต่ะ ฮััต่โต่ริ)ิ

ประธานกรรมการบริษัิัทและประธานเจ�าหน�าท่�บริหิาร
LINTEC Corporation

ห้ลังจากิริบััฟังความคิดเห็้นข้องบุัคคลท่้�สาม

คืวามคิืดเห็นของบุคืคืลัท่ำ�สามคืวามคิืดเห็นของบุคืคืลัท่ำ�สาม

การระบุวั่า “รวัมพลังขึ้องพนักงานทุกคืนเป็นหน่�งเด่์ยวั และก�าวัเดิ์น

ต่อไปขึ้�างหน�าอก่ก�าวั” ไวั�อยา่งชื่ดั์เจนในตอนต�นขึ้องสารจากผู้้�บริหิารเป็น

อะไรท่�เป็นเชื่งิสัญลักษัณ์เป็นอยา่งมาก และสิ�งแรกท่�ถ่ิ่ายทอด์ออกมาจาก

รายงาน CSR 2020 ขึ้อง LINTEC ก็คืือจุด์ยืนท่�ให�คืวัามสำาคัืญกับพนักงาน

เป็นอย่างมากในฐานะท่�เป็นผู้้�ม่ส่วันได์�ส่วันเส่ย ขึ้�อม้ลต่างๆ มากมายท่�
แสด์งให�เห็นถ่ิ่งการให�คืวัามสำาคัืญกับพนักงานทุกคืน เชื่่น การท่�คืณะ

กรรมการ SDGs ท่�ได์�ริบัการจดั์ตั�งขึ้่�นในปี 2018 ได์�ทำาหน�าท่�เป็นสถิ่านท่� 
ในการปริก่ษัาพ้ด์คืุยอย่างเปิด์ใจเก่�ยวักับภาพในอนาคืตขึ้องบริษัิัทใน 
ร้ปแบบท่�ให�พนักงานได์�มส่่วันรว่ัมอยา่งกวั�างขึ้วัางโด์ยขึ้�ามกรอบขึ้องคืำาวัา่ 
แผู้นกและตำาแหน่ง จุด์ท่�มก่ารรวับรวัมภาพขึ้องการด์ำาเนินกิจกรรม CSR 

ต่างๆ ในแต่ละสำานักงานอย่างประณ่ตสมกับเป็นบริษัิัทสากล และจุด์ท่�ได์�ม ่
การแนะนำาเส่ยงต่างๆ จากพนักงาน โด์ยใชื่�คืำาวัา่ “เวัท่ถัิ่ด์ไปขึ้องฉัน” ซึ่่�ง

เป็นคืำาท่�แสด์งถ่ิ่งการให�คืวัามสำาคัืญกับอนาคืต ม่บทบาทในการถ่ิ่ายทอด์

ค่ืานิยมขึ้องบริษัิัทขึ้องท่าน โด์ยท่านได์�นำาเสนอในร้ปแบบขึ้อง “LINTEC 

WAY” ให�กับผู้้�อ่านอย่างเป็นร้ปธรรม ซึ่่�งถืิ่อเป็นลักษัณะเฉพาะท่�สำาคัืญ

ขึ้องรายงานฉบับน่�
ปัจจุบันการลงทุนด์�าน ESG ท่�ให�คืวัามสำาคัืญกับคืุณค่ืาท่�ไม่ใชื่ท่างการ

เงนิ เชื่น่ สภาพแวัด์ล�อม สังคืม และธรรมาภิบาล ซึ่่�งบริษัิัทคืวัรจะมองให�

เห็นอย่างถ่ิ่องแท�เพื� อการเติบโตอย่างยั�งยืนขึ้องบริษัิัท กำาลังม่อิทธิิพล

มากข่ึ้�น ในมุมมองขึ้องการลงทุนด์�าน ESG ก็ถืิ่อวั่าการรายงานเก่�ยวักับ

กิจกรรม CSR เป็นขึ้�อม้ลท่�สำาคัืญเชื่่นเด่์ยวักัน โด์ยเฉพาะอย่างยิ�ง หลัง

จากท่�ได์�ม่การแพรร่ะบาด์ขึ้องไวัริสัโคืโรนาสายพันธุิใ์หม่ จากน่�ไป คืาด์วัา่

ในด์�านทางสังคืม ซึ่่�งหมายถ่ิ่ง บทบาทขึ้องบริษัิัทในฐานะท่�เป็นรากฐานขึ้อง

การจ�างงานจะถิ่ก้ให�คืวัามสำาคัืญมากข่ึ้�นกวัา่เดิ์ม ซึ่่�งรายงานขึ้องบริษัิัทท่าน

มศั่ักยภาพสง้มากในด์�านน่� ดั์งนั�น ผู้มจง่อยากจะพ้ด์ถ่ิ่งประเด็์นท่�คืาด์หวังั

ไวั�ในอนาคืตจากมุมมองน่�
ผู้มคิืด์วัา่ กญุแจท่�เชื่ื�อมโยงคุืณค่ืาขึ้องรายงานฉบับน่�ซึ่่�งให�คืวัามสำาคัืญ

ไปท่� “คืน” กับตรรกะขึ้องโลกแห่งการลงทนุด์�าน ESG อย้ท่่�คืำาพ้ด์ท่�วัา่ “การ

สร�างนวัตักรรมนั�นจำาเป็นต�องมส่ภาพแวัด์ล�อมท่�สามารถิ่ใชื่�คืวัามสามารถิ่

ขึ้องพนักงานแต่ละคืนได์�อย่างเต็มท่�” ซึ่่�งท่านประธานฮััตโตริไิด์�พ้ด์เน�น

ไวั�ในสารจากผู้้�บริหิารและรายงานพิเศัษัเริื�องการสนทนาพ้ด์คืุยเก่�ยวักับ 

SDGs (1) การเปล่�ยนแปลงขึ้องสภาพแวัด์ล�อมภายนอกท่�คืาด์วัา่จะเกิด์

ขึ้่�นในอนาคืตทำาให�คืวัามสามารถิ่ในการแขึ้่งขึ้ันขึ้องบริษัิัทท่านต�องเผู้ชื่ิญ

กับคืวัามเส่�ยงและโอกาสอย่างไร, (2) นวัตักรรมท่�เชื่ื�อมโยงสิ�งนั�นกับการ

เติบโตท่�เกิด์ขึ้่�นใหมนั่�นคืืออะไร, (3) คืวัรทำาอยา่งไรในการพัฒนาบุคืลากร

ท่�จะมาริบัผิู้ด์ชื่อบในสิ�งนั�นและทำาให�สามารถิ่แสด์งคืวัามสามารถิ่ท่�มอ่ย้อ่อก

มาให�ได์�เป็นอยา่งด่์ ผู้มหวังัวัา่ รายงานน่�จะถิ่ก้วัางโคืรงเริื�องให�เป็นเริื�องราวั

เริื�องหน่�งซึ่่�งมแ่นวัคืวัามคิืด์พื�นฐานท่�เชื่ื�อมโยงกันเชื่น่ท่�วัา่น่� และเอากลยุทธิ์

ด์�านการเติบโตในระยะยาวัขึ้องบริษัิัทท่านกับทัศันคืติด์�านการบริหิารท่�ให�

คืวัามสำาคัืญกับ “คืน” มารวัมเขึ้�าด์�วัยกัน ในการวัางโคืรงเริื�องน่� การท่�บริษัิัท

ท่านให�คืวัามสำาคัืญกับ SDGs ถืิ่อเป็นประโยชื่น์เป็นอยา่งมาก เพราะการใชื่�  

SDGs ในการระบุคืวัามเส่�ยงและโอกาสท่�จากน่�ไปจะต�องเผู้ชื่ิญ โด์ย 
นำาวัิสัยทัศัน์ในระยะยาวัซึ่่�งปัจจุบันกำาลังพิจารณาอย่้นั�นมาเก่�ยวัขึ้�องด์�วัย 
จะทำาให�การแก�ไขึ้ปัญหาทางสังคืมและการเติบโตขึ้องบริษัิัทเกิด์ขึ้่�นไป

พร�อมกัน

หากมองวัา่ ปัจจยัท่�ไมใ่ชื่ด่์�านการเงนิซึ่่�งม่อทิธิพิลต่อการเติบโตในระยะ

ยาวั (คืวัามยั�งยนืขึ้องโมเด์ลธุรกิจ) เป็นอยา่งมากนั�น คืือ “แผู้นงานเฉพาะ” 

ผู้มคิืด์วัา่ ในระหวัา่งพิจารณาเริื�องราวัท่�วัา่น่� แผู้นงานเฉพาะขึ้องบริษัิัทท่าน

ซึ่่�งปัจจุบันกำาลังทบทวันและปริก่ษัาหาริอืกันอย่้นั�นจะกำาหนด์ข่ึ้�นได์�เอง และ

ผู้มคืาด์วัา่การชื่ว่ัยเหลือสนับสนุนด์�านสิ�งแวัด์ล�อมผู่้านทางสินคื�าและบริกิาร

กับคืวัามสามารถิ่ขึ้องบุคืลากรซึ่่�งรายงานน่�ให�คืวัามสำาคัืญมาตลอด์ จะเป็น

ค่ืย์เวัริิด์์ท่�สำาคัืญ ตัวัอยา่งเชื่น่ คืวัามก�าวัหน�าอยา่งรวัด์เริว็ัขึ้องการเปล่�ยน

เป็นระบบดิ์จทัิลซึ่่�งเป็นลักษัณะพิเศัษัขึ้องยุคืหลังไวัริสัโคืโรนา คืาด์วัา่จะนำา

โอกาสใหญม่าให�กับเทคืโนโลยด่์�านอเิล็กทรอนิกส์และออปติคือลขึ้องบริษัิัท

ท่านพร�อมกับส่งผู้ลต่อสังคืมในด์�านสิ�งแวัด์ล�อมผู่้านทางการปริบัปรุง

คืวัามสามารถิ่ในการผู้ลิตขึ้องลก้คื�าเป็นอย่างมาก ผู้มคิืด์วัา่ การมองทั�งใน

ด์�าน “คืณุค่ืา” ท่�วัา่น่�ซึ่่�งบริษัิัทท่านได์�ให�ต่อสังคืมผู่้านทางธุรกิจขึ้องบริษัิัท

ท่าน และด์�านบุคืลากรในฐานะท่�เป็น “รากฐาน” ท่�คืำ�าจุนคืณุค่ืานั�น จะทำาให�

เป็นแผู้นงานเฉพาะท่�แสด์งให�เห็นถ่ิ่งการเติบโตในระยะยาวัขึ้องบริษัิัทท่าน

อยา่งเขึ้�าใจได์�งา่ยขึ้่�น

ผู้มหวัังวั่า รายงานน่�จะพัฒนาไปเป็นรายงานท่�ถ่ิ่ายทอด์จุด์เด่์นขึ้อง

บริิษััทท่านไปยังผู้้�ม่ส่วันได์�ส่วันเส่ยในวังกวั�างออกไปอ่ก โด์ยการนำา

เอกลักษัณ์ท่�โด์ด์เด่์นซึ่่�งสร�างขึ้่�นโด์ยให�คืวัามสำาคัืญกับพนักงานเป็นหลัก 

และศัักยภาพขึ้องเอกลักษัณ์นั�นมาใชื่�เป็นประโยชื่น์
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