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หลัักการทำำางานของบริษัิัทำ

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

“คืวามจริงิใจ” คืือ การคิืดว�าจะทำำาอยู่�างไรเพื�อให้เกิด
ประโยู่ชน์ แลัะม่คืวามร่สึ้กด่ในการทำำางานทำกุอยู่�างด้วยู่คืวาม
จริงิใจ

“คืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” คืือ คืวามไม�หยุู่ดนิ�งหริอืพอใจกับ
สภาพท่ำ�เป็นอยู่่� แต่�ต้่องแก้ไขแลัะปริบัปรุงให้เหมาะสมอยู่่�
เสมอเพื�อเพิ�มม่ลัคื�าให้ส่งขึ�น

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

ทำกุอยู่�างเริิ�มต้่นท่ำ� “คืวามจริงิใจ” อนัจะนำาไปส่� “คืวามคิืด
สรา้งสรรค์ื”

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

LINTEC WAY
คื�านิยู่มหลัักท่ำ�สนับสนุนหลัักการ 
ทำำางานของบริษัิัทำ

ข้้อพึึงปฏิิบััติิ 5 ข้้อเพ่ึ�อสร้า้ง
ความจริงิใจอย่่างแท้้จริงิ
1 ม่คืวามซึ่ื�อสัต่ย์ู่

2 ให้ใจ

3 สรา้งคืวามสุข

4 เป็นผู้่้ให้

5  ให้คืวามสำาคัืญกับคืรอบคืริวัแลัะ

เพื�อนพ้อง

ข้้อพึึงปฏิิบััติิ 5 ข้้อเพ่ึ�อให้้
เกิิดความคิดสร้า้งสร้ร้ค์
1  อดทำนจนกว�าจะประสบคืวาม

สำาเริจ็

2 จงภ่มิใจในคืวามม่เอกลัักษัณ์์

3  ยู่อมริบักับการเปล่ั�ยู่นแปลังได้

อยู่�างลังตั่ว

4 เปิดมุมมองโลักทัำศน์ทำางคืวามคิืด

5 เชื�อมโยู่งกับทำกุคืวามเป็นไปได้

ความจริิงใจและความคดิสร้ิางสริริค์



ความ
ต้องการ
ของ
ตลาด

�ญหา
ของ
สังคม

LINTEC WAY

แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของ LINTEC Group

เทคโนโลยีพ้ืนฐานส่ีอย่าง

เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ
แบบพิเศษและวสัดรุองหลังเทคโนโลยีด้านระบบ

เทคโนโลยีการประยุกต์ใชก้าว เทคโนโลยีปรบัสภาพผิว

ทั้ศนคติิข้อง CSR
ต่อบสนองคืวามต้่องการของผู้่้ม่ 
ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ผู้�านการดำาเนินธุุรกิจ  
เพื�อม่ส�วนในการพัฒนาให้เกิดสังคืม 

ท่ำ�เติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น

ธุรกิจวสัดุการพิมพ์/วสัดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมธุร
กิจ
กร
ะด
าษ
/วัส
ดุที่
ใช้ใ

นกา
รแปร

รูป

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์/ออฟ
ติกส

์

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

สรา้งบนพื�นฐานของ “LINTEC WAY” กับ “แนวทำางการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยู่บข้อบังคัืบของ LINTEC Group” พรอ้ม

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

เราได้กำาหนด “LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030” (อักษัรยู่�อ: LSV2030) ซึ่ึ�งให้รอบปีงบประมาณ์ท่ำ�สิ�นสุดเดือน

ม่นาคืม 2030 เป็นรอบปีงบประมาณ์สุดท้ำายู่ แลัะเราม่ส�วนร�วมในการสรา้งสังคืมท่ำ�ยัู่�งยืู่นผู้�านทำางการสรา้งสถืานภาพ

ขององค์ืกรให้แข็งแกร�งด้วยู่นวตั่กรรม แลัะการสรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะธุุรกิจใหม�เพื�อการเติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น

วสัิย่ทั้ศน์ในร้ะย่ะย่าว 
LSV2030

ม่ส�วนร�วมในการสรา้งสังคืมท่ำ�ยัู่�งยืู่น
ผู้�านทำางการสรา้งสถืานภาพขององค์ืกร
ให้แข็งแกร�งด้วยู่นวตั่กรรม แลัะการ
สรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะธุุรกิจใหม�เพื�อ

การเติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น

ท้ำาให้้สังคมท่้�ยั่�งย่่นเป็นจริงิ

สาขาธุุรกิจ
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หลัักการทำำางานของบริษัิัทำ

ความจริิงใจและ
ความคดิสร้ิางสริริค์

ชมุชนท้ำองถิื�นลัก่ค้ืา

พนักงาน สิ�งแวดล้ัอมโลัก

ผู้่้ถืือหุ้น / 
นักลังทำนุ

คื่�ค้ืา
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ร่ปแบบท่ำ�เราคืวรจะเป็นในปี  
2030
เปล่ั�ยู่นคืวามคิืดท่ำ�หลัากหลัายู่แลัะยืู่ดหยุู่�นให้
เป็นพลัังขับเคืลืั�อนไปข้างหน้า เพื�อม่ส�วนร�วม
ในการสรา้งสังคืมท่ำ�ยัู่�งยืู่น

ตระหนัักถึึงความสำำาคัญของหลัักการ
ทำำางานัของบริษัิัทำท่ำ�วา่ “ความจริงิใจแลัะ
ความคิดสำรา้งสำรรค์” อก่คริั�ง

ตั่�งแต่�เดือนเมษัายู่นปีท่ำ�แล้ัวท่ำ�ผู้มได้ริบัการแต่�งตั่�งให้เป็นประธุาน

บริษัิัทำ LINTEC ก็ผู้�านมาเป็นเวลัากว�า 1 ปีแล้ัว ในระหว�างนั�น เหต่กุารณ์์

การแพร�ระบาดของไวริสัโคืโรนาสายู่พันธุุ์์ใหม� (โคืวิด-19) อันไม� 

คืาดคิืดได้ทำำาให้ร่ปแบบการใช้ช่วิต่แลัะสภาพแวดล้ัอมในการดำาเนิน

ธุุรกิจของเราได้เปล่ั�ยู่นแปลังไปเป็นอยู่�างมาก ทำางกลัุ�มบริษัิัทำของเรา 

ได้ม่การริบัมือกับการเปล่ั�ยู่นแปลังของสภาพแวดล้ัอมน่�พรอ้มกับ 

ส�งเสริมิมาต่รการต่�างๆ อยู่�างพิถ่ืพิถัืนแลัะรวดเริว็

ทำ�ามกลัางข้อจำากัดท่ำ�ม่อยู่่�มากมายู่เนื�องจากวกิฤต่การณ์์โคืวดิ-19 

พนักงานของกลัุ�มบริษัิัทำเราได้พยู่ายู่ามอยู่�างเต็่มคืวามสามารถืใน

การจัดหาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ให้อยู่�างม่เสถ่ืยู่รภาพด้วยู่ “คืวามซึ่ื�อสัต่ย์ู่แลัะ

จริงิใจ” เพื�อบรรลัุหน้าท่ำ�คืวามริบัผิู้ดชอบท่ำ�ม่ต่�อสังคืมแลัะต่ลัาด ผู้ม

คิืดว�าในการสรา้งผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ต่อบสนองคืวามต้่องการของต่ลัาดซึ่ึ�ง

เปล่ั�ยู่นแปลังอยู่่�ต่ลัอดเวลัาแลัะต่อบสนองคืวามต้่องการของสังคืม

ท่ำ�ม่คืวามลัะเอยู่่ดอ�อนนั�น “คืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” ถืือเป็นปัจจยัู่สำาคัืญ

ท่ำ�ขาดไม�ได้ ในสถืานการณ์์ท่ำ�ไม�เคืยู่ม่มาก�อนเช�นน่� ทำำาให้เราสามารถื

ต่ระหนักถึืงการสืบทำอดจติ่วญิญาณ์ซึ่ึ�งเป็นหลัักการทำำางานของบริษัิัทำ

ท่ำ�ว�า “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” มาอยู่�างด่ แลัะต่ระหนักถึืง

คืวามสำาคัืญของหลัักการทำำางานนั�นได้อก่คืริั�ง

ในส�วนของการแพร�ระบาดของไวริสัโคืโรนาสายู่พันธุุ์ใ์หม� (โคืวดิ- 

19) ก็หวังว�าคืวามคืืบหน้าในด้านต่�างๆ เช�น การฉ่ีดวัคืซึ่่น จะทำำาให้

สถืานการณ์์คืล่ั�คืลัายู่ลังได้โดยู่เริว็ท่ำ�สุด แต่�เรายัู่งจำาเป็นต้่องคืำานึงถึืง

คืวามเป็นไป ได้ท่ำ�การเปล่ั�ยู่นแปลังในสังคืมอาจเกิดขึ�นอยู่�างรวดเริว็

ในอนาคืต่อันเนื�องมาจากสาเหตุ่อื�นๆ นอกเหนือจากการระบาดคืริั�ง

ใหญ�แบบน่� เช�น คืวามถ่ื�ในการเกิดสภาพอากาศท่ำ�ผิู้ดปกติ่ทัำ�วโลักท่ำ�

เพิ�มส่งขึ�น ผู้มร่สึ้กได้เป็นอยู่�างยิู่�งถึืงคืวามสำาคัืญของการม่คืวาม

สามารถืในการคืาดการณ์์ถึืงสถืานการณ์์ต่�างๆ ท่ำ�เราไม�เคืยู่ประสบมา

ก�อน แลัะริบัมือต่�อสถืานการณ์์ต่�างๆ ได้อยู่�างยืู่ดหยุู่�น ไม�ว�าจะต่กอยู่่�

ในสถืานการณ์์ใดก็ต่าม

สารจากผู้้�บริหิาร

มาโกโตะ ฮัตัโตริิ
ประธานกรรมการบริษัิัท 
และประธานเจ�าหน�าท่�บริหิาร
LINTEC Corporation
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สำรา้งรากฐานัเพ่ื่�อเริิ�มดำาเนิันัการตาม
วสัิำยทัำศน์ัในัระยะยาว

ปีงบประมาณ์ 2020 เป็นปีท่ำ�เราได้ดำาเนินการภายู่ใต้่นโยู่บายู่หนึ�ง

ปีในฐานะท่ำ�เป็นช�วงเวลัาสำาหริบัเต่ริยู่่มการเพื�อกำาหนดแลัะดำาเนินการ

ต่ามวิสัยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าวไปจนถึืงปี 2030 ในด้านผู้ลัประกอบการ  

แม้ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์เก่�ยู่วกับสารกึ�งตั่วนำาแลัะชิ�นส�วนอิเล็ักทำรอนิกส์จะม่ 

แนวโน้มท่ำ�ด่ แต่�โดยู่รวมแล้ัวปริมิาณ์อุปสงค์ืในคืริึ�งปีแรกได้ลัดลัง

เนื�องจากผู้ลักระทำบจากวกิฤต่การณ์์โคืวดิ-19 อยู่�างไรก็ต่าม ตั่�งแต่�

ไต่รมาสท่ำ� 3 เป็นต้่นมา อุปสงค์ืในต่ลัาดบางส�วนได้เข้าส่�การฟื้� นตั่ว  

แลัะเราไม�ปลั�อยู่ให้พลัาดโอกาสในการทำำาธุุรกิจในส�วนน่� จึงสามารถื

ผู้ลัักดันให้ผู้ลัประกอบการด่ขึ�นมาได้ นอกจากน่�แล้ัว เรายัู่งสามารถื 

นำาสินค้ืาใหม�จำานวนมากท่ำ�จะเป็นต่ลัาดในอนาคืต่ เช�น สินค้ืาท่ำ�เก่�ยู่วข้อง

กับการยู่กเลิักการใช้พลัาสติ่ก เข้ามาในต่ลัาดได้อ่กด้วยู่ แม้จะอยู่่�

ทำ�ามกลัางสภาพแวดล้ัอมท่ำ�ยู่ากแก�การดำาเนินธุุรกิจ แต่�ก็สามารถื 

พ่ดได้ว�า เราได้สรา้งรากฐานส่�วิสัยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าวซึ่ึ�งเริิ�มต้่นในปี 

งบประมาณ์ 2021 ไวแ้ล้ัว

ม่ส่ำวนัรว่มในัการสำรา้งสัำงคมท่ำ�ยั�งย่นั
ผ่่านักิจกรรมทำางธุุรกิจ

ในการกำาหนดวิสัยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าว เราได้ม่การปริกึษัาหาริอืกัน

ภายู่ในบริษัิัทำซึ่ำ�าแล้ัวซึ่ำ�าเลั�าเก่�ยู่วกับเริื�องต่�างๆ เช�น ในปี 2030 สังคืม

จะเปล่ั�ยู่นแปลังไปอยู่�างไร หริอืไม�ก็ เพื�อแก้ไขปัญหาทำางสังคืมท่ำ�ม่อยู่่�

มากมายู่ กลัุ�มบริษัิัทำของเราคืวรจะเป็นอยู่�างไร แลัะผู้ลัจากการท่ำ�เรา

ได้เพ�งเล็ังแลัะทำบทำวนร่ปแบบท่ำ�คืวรจะเป็นในฐานะองค์ืกรบริษัิัทำคืือ  

เราได้เริิ�มขับเคืลืั�อนเพื�อให้เป็นไปต่าม “LINTEC SUSTAINABILITY 

VISION 2030” (อกัษัรยู่�อ: LSV2030) นอกจากน่�แล้ัว เราม่นโยู่บายู่

ท่ำ�จะกำาหนดแลัะดำาเนินการต่ามแผู้นการดำาเนินธุุรกิจระยู่ะกลัางในฐานะ

ท่ำ�เป็นเป้าหมายู่ยู่�อยู่ทำุกๆ 3 ปีต่ามลัำาดับ ต่ามแนวคิืดในร่ปแบบการ

พยู่ากรณ์์ยู้่อนหลััง*1 โดยู่พรอ้มกันน่�ได้ม่การเริิ�มแผู้นการดำาเนินธุุรกิจ

ระยู่ะกลัางใหม� ซึ่ึ�งม่เป้าหมายู่คืือช�วงเวลัา 3 ปี นับตั่�งแต่�เดือนเมษัายู่น 

2021 ไปจนถึืงเดือนม่นาคืม 2024 เป็นอนัดับแรก

นโยู่บายู่พื� นฐานของวิสัยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าว คืือ “ม่ส�วนร�วมใน

การสรา้งสังคืมท่ำ�ยัู่�งยืู่นผู้�านทำางการสรา้งสถืานภาพขององค์ืกรให้

แข็งแกร�งด้วยู่นวตั่กรรม แลัะการสรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะธุุรกิจใหม�

เพื�อการเติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น” ซึ่ึ�งม่หัวข้อสำาคัืญอยู่่� 3 ประการ

หัวข้อสำาคัืญประการแรกคืือ “การแก้ไขปัญหาทำางสังคืม” ซึ่ึ�งประกอบ

ไปด้วยู่ปัญหาต่�างๆ เช�น ปัญหาด้านสิ�งแวดล้ัอม (Environment) ท่ำ�รวม

ถึืงการเปล่ั�ยู่นแปลังของสภาพอากาศซึ่ึ�งเป็นปัญหาเร�งด�วนท่ำ�ต้่องได้

ริบัการแก้ไขทัำ�วโลัก, ผู้ลักระทำบต่�อสังคืม (Social) ซึ่ึ�งเก่�ยู่วข้องกับการ

ดำารงชว่ติ่ของผู้่้คืนทำกุคืน รวมถึืงคื่�ค้ืา ผู้่้คืนในท้ำองถิื�น พนักงาน แลัะ

คืรอบคืริวัของคืนเหลั�านั�น, แลัะการกำากับดแ่ลักิจการ (Governance) 

ท่ำ�ม่คืวามโปร�งใสในการบริหิารส่ง แลัะม่การตั่ดสินใจท่ำ�รวดเริว็แลัะ 

ถืก่ต้่องเหมาะสมท่ำ�สุดในฐานะกลัุ�มบริษัิัทำ

โดยู่เฉีพาะอยู่�างยิู่�ง ในส�วนของการแก้ไขปัญหาด้านสิ�งแวดล้ัอม 

เพื�อม่ส�วนร�วมในการทำำาให้สังคืมปลัอดคืาริบ์อนเป็นจริงิขึ�นมาได้ เรา

ตั่�งเป้าท่ำ�จะลัดปริมิาณ์การปลั�อยู่ก๊าซึ่คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์ของกลัุ�ม

บริษัิัทำไม�ต่ำ�ากว�า 50% เมื�อเท่ำยู่บกับปีงบประมาณ์ 2013 ภายู่ในปี 2030 

แลัะให้เหลืัอศ่นย์ู่ในปี 2050 ด้วยู่การนำาเอาอุปกรณ์์ผู้ลิัต่ไฟฟ้าจาก

แสงอาทิำต่ย์ู่แลัะระบบผู้ลิัต่พลัังงานร�วม (Cogeneration)*2 มาใชใ้น

แต่�ลัะฐานการผู้ลิัต่ แลัะการใชพ้ลัังงานไฟฟ้าส่เข่ยู่วท่ำ�มาจากพลัังงาน

หมุนเว่ยู่น แลัะอื�นๆ อ่กทัำ�งเรายัู่งคิืดมุ�งมั�นท่ำ�จะทำำาให้ห�วงโซึ่�คืุณ์คื�า

ทัำ�งหมดปลัอดคืาริบ์อนด้วยู่

นอกจากน่�แล้ัว เพื�อท่ำ�จะทำำาให้เกินสังคืมในร่ปแบบการใชท้ำริพัยู่ากร

สารจากผู้้�บริหิาร

*1 การพยากรณ์์ย�อนหลัง: วิธิีคิ่ืดท่�เป็นการคืาดการณ์์สภาพการณ์์หริอืสถานะท่�เป็นเป้าหมาย
ในอนาคืต แล�วิมองย�อนกลับมาจุดท่�ยนือย้�ในปัจจุบันวิ�า ณ์ ตอนน่�คืวิรจะทำาอะไร

*2 ระบบผู้ลิตพลังงานร�วิม (Cogeneration): ระบบท่�สร�างพลังงานทั�ง 2 พลังงานขึ้้�นมาอย�างม่
ประสิทธีภิาพ เช่�น สร�างพลังงานไฟฟ้าและพลังงานคืวิามร�อนจากแหล�งพลังงานเด่ยวิอย�าง
ก๊าซ
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หมุนเวยู่่นขึ�นจริงิ เราได้ม่การเพิ�มผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�สามารถืนำามาริไ่ซึ่เคิืลัได้  

ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ช่วมวลั แลัะผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ยู่�อยู่สลัายู่ทำางช่วภาพ พรอ้มทัำ�ง

ให้คืวามสำาคัืญกับการสรา้งระบบริไ่ซึ่เคิืลัสำาหริบักระดาษัรองหลัังแลัะ

ฟิล์ัมรองหลััง ฯลัฯ อก่ด้วยู่ แม้ในการแปลังวตั่ถืดิุบจะม่อุปสรรคืใหญ�

อยู่่�มากมายู่ แต่�หากเป็นกลัุ�มบริษัิัทำของเราซึ่ึ�งหาเล่ั�ยู่งชพ่มาจากการดึง

เอาคืวามสามารถืของวตั่ถืดิุบมาใชป้ระโยู่ชน์ให้ได้มากท่ำ�สุดแล้ัว มั�นใจ

ได้ว�าต้่องทำำาให้เป็นจริงิขึ�นมาได้ เช�นเด่ยู่วกัน ในกระบวนการเคืลืัอบ

สำาหริบักาวแลัะสารลัอก เราก็ได้ดำาเนินการ “ไม�ใชส้ารทำำาลัะลัายู่” ด้วยู่

การไม�ใชส้ารลัะลัายู่อนิทำริย์ู่่มาอยู่�างต่�อเนื�อง

หัวข้อสำาคัืญประการท่ำ� 2 คืือ “การสรา้งสถืานภาพขององค์ืกรให้

แข็งแกร�งด้วยู่นวตั่กรรม” ในการแก้ไขปัญหาทำางสังคืมอยู่�างต่�อเนื�อง 

ก�อนอื�นบริษัิัทำของเราจำาเป็นต้่องม่สถืานภาพขององค์ืกรท่ำ�แข็งแกร�ง

แลัะไม�ริบัอทิำธุ์พิลัจากสภาพแวดล้ัอมภายู่นอกมากนัก แลัะหนึ�งในนั�น

ก็คืือ การปริบัปรุงกระบวนการออกแบบ พัฒนา ผู้ลิัต่ กระจายู่สินค้ืา  

แลัะการทำำางาน ด้วยู่ DX การคืวบคืมุดแ่ลัแลัะปริบัปรุงสิ�งท่ำ�ฝืนทำำาหริอื

ส่ญเปลั�าอยู่�างถื่กต้่องด้วยู่ระบบไม�ใช�ด้วยู่คืวามร่สึ้ก ไม�เพ่ยู่งแต่�จะ

ช�วยู่ลัดต้่นทำุนเทำ�านั�น แต่�ยัู่งช�วยู่ลัดภาระของพนักงาน ทำำาให้ม่การ 

ดำาเนินงานแบบยัู่�งยืู่นท่ำ�ลัดการดำาเนินงานท่ำ�ขึ�นอยู่่�กับคืนคืนเด่ยู่ว  

ทัำ�งยัู่งช�วยู่ลัดผู้ลักระทำบต่�อสิ�งแวดล้ัอมอก่ด้วยู่

หัวข้อสำาคัืญประการท่ำ� 3 คืือ “การสรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะธุุรกิจ

ใหม�เพื� อการเติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น” เราจะให้บริกิารสินค้ืาแลัะบริกิารท่ำ�  

“เกินคืวามคืาดหวัง” ของลั่กค้ืาในฐานะกลัุ�มบริษัิัทำท่ำ�สรา้งม่ลัคื�าการ

ต่ลัาดใหม� ด้วยู่การขัดเกลัาเทำคืโนโลัยู่่ท่ำ�ใชใ้นการพัฒนาแลัะการผู้ลิัต่

ซึ่ึ�งบ�มเพาะจนถึืงทำุกวันน่�ให้มากขึ�น พรอ้มทัำ�งนำาเอาเทำคืโนโลัยู่่แขนง

ใหม�มาใชโ้ดยู่ไม�ยึู่ดติ่ดกับเทำคืโนโลัยู่่ท่ำ�ใชอ้ยู่่�เดิม แลัะนำามารวมเข้ากับ

เทำคืโนโลัยู่่เฉีพาะของบริษัิัทำ การเปล่ั�ยู่นแปลังของสภาพแวดล้ัอมทำาง

สังคืมทำำาให้สิ�งท่ำ�ต่ลัาดต้่องการนั�นเปล่ั�ยู่นแปลังไปอยู่�างรวดเริว็ด้วยู่

เช�นกัน การต่รวจจบัการเปล่ั�ยู่นแปลังนั�นได้อยู่�างว�องไว แล้ัวพัฒนา 

แผนกิาร้ดำาเนินธุรุ้กิิจร้ะย่ะกิลาง

ระยู่ะเวลัา: เมษัายู่น 2021 ถึืง ม่นาคืม 2024

“LSV 2030 - Stage 1”2021

วิสัิัยทััศน์์ใน์ระยะยาวิ
“LINTEC SUSTAINABILITY 
VISION 2030”  
(อักัษรย่อั: LSV2030)

ม่ส�วนร�วมในการสร้างสังคืมท่ำ�ยัู่�งยืู่นผู้�านทำางการสร้างสถืานภาพขององค์ืกรให้

แข็งแกร�งด้วยู่นวตั่กรรม แลัะการสรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะธุุรกิจใหม�เพื�อการเติ่บโต่

อยู่�างยัู่�งยืู่น

  นโย่บัาย่พ่ึ�นฐาน

(1) สิ�งแวดล้อม
●  ม่ส�วนร�วมในการทำำาให้เป็นสังคืมปลัอด
คืาริบ์อน แลัะลัดปริมิาณ์การปลั�อยู่ก๊าซึ่
คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์ 
(ลัดลังไม�ต่ำ�ากว�า 50% เมื�อเท่ำยู่บกับ
ปีงบประมาณ์ 2013 ภายู่ในปี 2030)

●  ม่ส�วนร�วมในการทำำาให้เป็นสังคืมในร่ปแบบ
การใชท้ำริพัยู่ากรหมุนเวยู่่น
• เพิ�มผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�สามารถืริไ่ซึ่เคิืลัได้  
(เช�น การสรา้งระบบริไ่ซึ่เคิืลักระดาษัลัอก)

• ลัดปริมิาณ์การใชน้ำ�า แลัะริกัษัามาต่รฐาน
คืณุ์ภาพนำ�าของนำ�าทิำ�ง

●  รองริบักฎหมายู่ PRTR
• คืวบคืมุการปลั�อยู่ VOC (สารอนิทำริย์ู่่
ระเหยู่) ส่�ชั�นบรรยู่ากาศ (เป็นศนุย์ู่ภายู่ใน
ปี 2030)

●  ม่ส�วนร�วมในการอนุริกัษ์ัคืวามหลัากหลัายู่
ทำางชว่ภาพ

1 แก้ิไข้ปัญห้าท้างสังคม



07

*1  DX: ย�อมาจาก Digital Transformation การนำาขึ้�อม้ลและเทคืโนโลย่ทางดิจทัิลมาปฏิิร้ป
สินคื�า บริกิาร และโมเดลธุรกิจตามคืวิามต�องการขึ้องล้กคื�าและสังคืม เพื� อริบัมือกับการ
เปล่�ยนแปลงขึ้องสภาพแวิดล�อมทางธุรกิจ ไปพร�อมกับการปฏิิร้ปเนื�อหาและขึ้ั�นตอนการ
ทำางาน องค์ืกร วิฒันธรรมองค์ืกร ฯลฯ เพื� อให�เกิดคืวิามได�เปริย่บทางการแขึ้�งขึ้นั

*2  การพยากรณ์์ย�อนหลัง: → ระบุไวิ�ท่� P 05

แนะนำา เสนอสินค้ืาแลัะบริกิารท่ำ�จำาเป็นได้อยู่�างรวดเริว็น่�แหลัะคืือคืวาม

หมายู่ของคืำาว�า “เกินคืวามคืาดหวงั” ปริบัเปล่ั�ยนัความเข้าใจแลัะพื่ฤติกรรม
ให้สำอดคล้ัองกับวสัิำยทัำศน์ัในัระยะยาว

ปีแรกของแผู้นการดำาเนินธุุรกิจระยู่ะกลัาง 3 ปี “LSV 2030 - Stage 1” 

ซึ่ึ�งเป็นระยู่ะแรกสุดของการพยู่ากรณ์์ยู้่อนหลััง*2จากวสัิยู่ทัำศน์ในระยู่ะ

ยู่าว ถืือเป็นช�วงเวลัาท่ำ�สำาคัืญในการทำำาให้ภายู่ในบริษัิัทำได้เข้าใจถึืง

แนวคิืดของวิสัยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าวอยู่�างชัดเจน เพื� อให้พนักงานได้ 

ปริบัเปล่ั�ยู่นคืวามเข้าใจในวสัิยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าวนั�น พวกเราจะต้่องวาด

ภาพท่ำ�เราคืวรจะเป็นในปี 2030 ซึ่ึ�งก็คืืออก่ประมาณ์ 10 ปีข้างหน้าไว ้

ให้ได้ เราต้่องพยู่ากรณ์์ยู้่อนหลัังจากภาพในอนาคืต่ แล้ัวคิืดว�า 

ต่อนน่�เราคืวรจะทำำาอยู่�างไร ผู้มคิืดว�าการต่�อยู่อดคืวามคิืดน่�อยู่�าง 

ต่�อเนื�องน่�เอง จะทำำาให้เกิดเป็นนวตั่กรรมขึ�นมา แน�นอนว�าเราต้่องบรรลัุ

แผนกิาร้ดำาเนินธุรุ้กิิจร้ะย่ะกิลาง

ระยู่ะเวลัา: เมษัายู่น 2024 ถึืง ม่นาคืม 2027

“LSV 2030 - Stage 2”
แผนกิาร้ดำาเนินธุรุ้กิิจร้ะย่ะกิลาง

ระยู่ะเวลัา: เมษัายู่น 2027 ถึืง ม่นาคืม 2030
2021 “LSV 2030 - Stage 3” 2030

(2) สังคม
●  เคืารพในสิทำธุ์มินุษัยู่ชน
●  เปิดเผู้ยู่ข้อม่ลัให้กับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ แลัะ
ยู่กระดับการสื�อสารกับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่

●  ส�งเสริมิการปริบัปรุงวธิุ์ก่ารทำำางาน
●  ให้คืวามสำาคัืญกับคืณุ์ภาพแลัะลัก่ค้ืาเป็น
อนัดับแรกอยู่�างเคืร�งคืริดั

(3) ธุร้ร้มาภิิบัาล
●  เสริมิสรา้งธุรรมาภิบาลัของบริษัิัทำ
●  ปริบัปรุงประสิทำธุ์ภิาพของคืณ์ะกรรมการ
บริษัิัทำให้ด่ยิู่�งขึ�น

●  เปิดเผู้ยู่ข้อม่ลัอยู่�างเหมาะสมแลัะทำำาให้ม่
คืวามโปร�งใส

●  พ่ดคืยุู่กับผู้่้ถืือหุ้น / นักลังทำนุ ในเชงิ
สรา้งสรรค์ื

(4) SDGs
ม่ส�วนร�วมในการทำำาให้บรรลั ุSDGs ผู้�าน
กิจกรรมทำางธุุรกิจ

ดัชน่ทำางการเงนิรอบบัญชสิ่�นสุด
เดือนม่นาคืม 2030

■ อตัรากำาไรจากการดำาเนิันังานั

12% ขึ้�นไป
■  ROE (อตัราผ่ลัตอบแทำนัจาก
ส่ำวนัของเจา้ของ)

10% ขึ้�นไป

2 สร้า้งสถานภิาพึข้ององค์กิร้
ให้้แข็้งแกิร้ง่ด้วย่นวตัิกิร้ร้ม

สร้า้งสร้ร้ค์ผลิติภัิณฑ์์และธุรุ้กิิจ
ให้ม่เพ่ึ�อกิาร้เติิบัโติอย่่างยั่�งย่่น3

(1) สรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะธุุรกิจใหม�
ด้วยู่นวตั่กรรมทำางเทำคืโนโลัยู่่

(2) ขยู่ายู่การลังทำนุเชงิกลัยุู่ทำธุ์แ์ลัะคืวบรวม
กิจการอยู่�างรวดเริว็ต่ามสถืานการณ์์

(3) ก้าวส่�การเป็นผู้่้เลั�นระดับโลักขึ�นไปอก่
ขั�น

(4) ทำำาให้สอดคืล้ัองกับวฒันธุรรมท้ำองถิื�น

(1) ปริบัปรุงกระบวนการออกแบบ พัฒนา  
ผู้ลิัต่ กระจายู่สินค้ืา แลัะการทำำางาน  
ด้วยู่ DX*1

(2) นำาเคืริื�องจกัรอุปกรณ์์ใหม�ๆ  ท่ำ�ใชใ้นการ
ผู้ลิัต่เข้ามาใชง้าน โดยู่ม่วตั่ถืปุระสงค์ื
เพื�อประหยัู่ดพลัังงาน ทำำาให้ม่คืณุ์ภาพ
ส่ง ทำำาให้ม่ประสิทำธุ์ภิาพส่ง แลัะลัด
จำานวนคืน ด้วยู่วธิุ์ก่าร scrap and build 
(การสะสางอุปกรณ์์ท่ำ�ไม�ม่ประสิทำธุ์ภิาพ
ออกไป แล้ัวจดัตั่�งอุปกรณ์์ใหม�)

(3) เพิ�มคืวามสามารถืในการแข�งขันทำาง
ต้่นทำนุด้วยู่การปริบัปรุงกระบวนการผู้ลิัต่

(4) ปริบัปรุงโคืรงสรา้งของธุุรกิจท่ำ�ม่การ
เติ่บโต่ต่ำ�าแลัะไม�ได้กำาไร พรอ้มทัำ�งทำำาให้
การบริหิารจดัการของกลัุ�มบริษัิัทำม่
คืวามแข็งแกร�งสมบ่รณ์์

(5) ริกัษัาฐานการเงนิให้แข็งแกร�งแลัะเพิ�ม
ประสิทำธุ์ภิาพในการบริหิารเงนิทำนุ

สารจากผู้้�บริหิาร
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เป้าหมายู่ท่ำ�ระบุไว้เฉีพาะในแผู้นการดำาเนินธุุรกิจระยู่ะกลัางซึ่ึ�งเป็น 

เป้าหมายู่ยู่�อยู่ท่ำ�กำาหนดขึ�นทำุกๆ 3 ปีให้ได้ แต่�การท่ำ�สนใจแต่�สิ�งนั�น 
เพ่ยู่งอยู่�างเด่ยู่วก็เทำ�ากับว�าไม�ม่อะไรเปล่ั�ยู่นแปลังไปจากวิธุ์ก่ารเดิม

เลัยู่

สิ�งท่ำ�สำาคัืญท่ำ�สุดคืือ การท่ำ�ริบัมือกับสถืานการณ์์ต่�างๆ พรอ้มกับ

เดินหน้าต่�อไปโดยู่ไม�เบนออกห�างจากเป้าหมายู่ใหญ� แม้ว�าในอนาคืต่

จะเกิดสถืานการณ์์ท่ำ�ไม�คืาดฝันเหมือนอยู่�างเช�นวกิฤต่การณ์์โคืวดิ-19 

ในคืริั�งน่�ขึ�นอก่ ผู้มหวงัว�าพนักงานทำกุคืนจะคิืดแลัะลังมือกระทำำาในแบบ

ของต่นเอง โดยู่คืำานึงถึืงจติ่วญิญาณ์ท่ำ�ว�า “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืด

สรา้งสรรค์ื” ซึ่ึ�งเป็นหลัักการทำำางานของบริษัิัทำ แลัะวสัิยู่ทัำศน์ในระยู่ะ

ยู่าวซึ่ึ�งเป็นร่ปแบบท่ำ�คืวรจะเป็นในอนาคืต่

ส่ำงเสำริมิการบริหิารจดัการท่ำ�ม่ความ
หลัากหลัาย ซึ่ึ�งนัำาแนัวคิดท่ำ�หลัากหลัาย
นัั�นัมาใช้ป้ระโยช้น์ั

การพัฒนาบุคืลัากรเป็นสิ�งสำาคัืญมากในการม่ส�วนร�วมทำำาให้สังคืมม่

คืวามยัู่�งยืู่น ค่ืย์ู่เวริิด์ในการสรา้งบุคืลัากรของกลัุ�มบริษัิัทำเราก็คืือ “คืวาม

หลัากหลัายู่*3” นั�นเอง ขอบเขต่ธุุรกิจของเราได้ขยู่ายู่ส่�ต่�างประเทำศมาก

ขึ�นทำกุปี ในอนาคืต่คืาดว�าคืงจะต้่องการบุคืลัากรท่ำ�ม่มุมมองอนักวา้งไกลั

แลัะม่คืวามสามารถืในการสรา้งผู้ลังานในท่ำ�ต่�างๆ ของโลักได้ จงึจำาเป็น

ต้่องม่บุคืลัากรท่ำ�หลัากหลัายู่ โดยู่ไม�จำากัดคืณุ์สมบัติ่ เช�น สัญชาติ่ แลัะ

เพศ นอกจากการจา้งบุคืลัากรท่ำ�ม่คืวามหลัากหลัายู่แล้ัว การสรา้งสภาพ

แวดล้ัอมท่ำ�สามารถืยู่อมริบัคืวามหลัากหลัายู่นั�นอยู่�างไม�ร่สึ้กขัดก็เป็น

สิ�งท่ำ�ขาดไม�ได้เช�นกัน

กลั�าวได้ว�า จากมุมมองของการบริิหารจัดการระดับโลัก การ 

*1  MEMS (Micro Electro Mechanical Systems): ระบบ เคืริื�องกลไฟฟ้าจุลภาคื
*2 OCA (Optical Clear Adhesive): แผู้�นกาวิออปติคัืลแบบใส

*3  คืวิามหลากหลาย: การท่�มผู้่้�คืนท่�มค่ืวิามแตกต�างกันทางสถานะ ทัศนคืติ และด�านอื�นๆ อย้�
ร�วิมกันภายในกลุ�ม

ธุรุ้กิิจวสัดกุิาร้พิึมพ์ึและวสัดทุ่้�ใช้ใ้น
อุติสาห้กิร้ร้ม ธุรุ้กิิจอเิล็กิท้ร้อนิกิส์และออปติิคอล ธุรุ้กิิจกิร้ะดาษและวสัดทุ่้�ใช้ใ้นกิาร้

แปร้ร้ปู

   กิาร้ดำาเนินกิาร้ท่้�สำาคัญข้องแต่ิละเซกิเมนต์ิธุรุ้กิิจ

แผน์การดำำาเนิ์น์ธุรุกิจระยะกลาง “LSV 2030 - Stage 1” 
เมษัายนั 2021 ถึึง ม่นัาคม 2024

ฝ่่าย่ธุรุ้กิิจวสัดกุิาร้พิึมพ์ึและวสัดขุ้้อมลู
●	ขยู่ายู่ฐานการผู้ลิัต่แลัะเพิ�มศักยู่ภาพ
ในการขายู่ในต่�างประเทำศ เช�น ใน
สหริฐัอเมริกิาแลัะเอเชยู่่

●	ทำำาให้เกิดผู้ลัจากผู้สานคืวามสามารถื
ระหว�างองค์ืกรกับกลัุ�มบริษัิัทำ MACtac

●	ส�งเสริมิการดำาเนินการท่ำ�มุ�งทำำาให้เกิดการ
อยู่่�ร�วมกับสิ�งแวดล้ัอมโลักแลัะเกิดสังคืม
ในร่ปแบบการใชท้ำริพัยู่ากรหมุนเวยู่่น

●	พัฒนาด้าน QCD แลัะขยู่ายู่ผู้ลักำาไรฝ่� ายู่
ธุุรกิจวสัดทุ่ำ�ใชใ้นอุต่สาหกรรม

ฝ่่าย่ธุรุ้กิิจวสัดทุ่้�ใช้ใ้นอุติสาห้กิร้ร้ม
●	ส�งเสริมิการขายู่ฟิล์ัมติ่ดกระจก แลัะ 
ส�งเสริมิแลัะขยู่ายู่ผู้ลัการขายู่ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์
ท่ำ�ม่ฟังก์ชนัการทำำางานส่งทัำ�งในแลัะ 
ต่�างประเทำศ

●	ส�งเสริมิการขายู่ระบบอตั่โนมัติ่ท่ำ�นำาเอา
เทำคืโนโลัยู่่การติ่ดฉีลัากมาใช้

●	นำาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์สำาหริบัรถืยู่นต์่ใหม�ๆ เข้า
ต่ลัาด

●	ขยู่ายู่ผู้ลัการขายู่วสัดตุ่กแต่�งผู้นังท่ำ�นำา
เอาการพิมพ์แบบดิจทัิำลัมาปริบัใช้

ฝ่่าย่ธุรุ้กิิจแอดวานส์แมท้ท่้เริย่่ลส
●	ขยู่ายู่ส�วนแบ�งการต่ลัาดของผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์
เก่�ยู่วกับสารกึ�งตั่วนำาแลัะชิ�นส�วน
อเิล็ักทำรอนิกส์โดยู่การลังทำนุเชงิรุก

●	พัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ฟิล์ัมท่ำ�บาง ม่คืวาม
หนาแน�นส่ง แลัะม่หลัายู่ชั�นสำาหริบัใชใ้น
กระบวนการผู้ลิัต่อุปกรณ์์รุ�นอนาคืต่

●	พัฒนาเทำปกาวท่ำ�ใชใ้นกระบวนการผู้ลิัต่
สารกึงตั่วนำาสำาหริบัใชใ้นรถืยู่นต์่ สำาหริบั
อุปกรณ์์สารกึ�งตั่วนำากำาลััง แลัะสำาหริบั 
MEMS*1

●	นำาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�นำาทำ�อนาโนคืาริบ์อนมา
ประยุู่กต์่ใชเ้ข้าต่ลัาด

ฝ่่าย่ธุรุ้กิิจวสัดอุอปติิคัล
●	พัฒนากาวสำาหริบัจอภาพรุ�นอนาคืต่
●	พัฒนาแลัะส�งเสริมิการขายู่ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์  
OCA (Optical Clear Adhesive)*2 ท่ำ�
เป็นผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ใหม�

●	บุกต่ลัาดฟิล์ัมกระจายู่แสงซึ่ึ�งเป็นต่ลัาด
ใหม�

ฝ่่าย่ธุรุ้กิิจกิร้ะดาษ
●	พัฒนาแลัะส�งเสริมิการขายู่ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์
ใหม�ท่ำ�ต่อบริบัการยู่กเลิักการใชพ้ลัาสติ่ก
แลัะลัดการส่ญเส่ยู่อาหาร

●	พัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ใหม�แลัะขยู่ายู่ผู้ลัไปยัู่ง
ต่ลัาดอื�น

●	ขยู่ายู่การใชง้านในวตั่ถืปุระสงค์ืใหม�ๆ
 ด้วยู่การยู่กระดับคืวามสามารถืในการ
แข�งขันของผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�ม่อยู่่�เดิม

●	ส�งเสริมิการขายู่กระดาษัท่ำ�ม่ฟังก์ชนั
พิเศษัไปยัู่งต่ลัาดต่�างประเทำศฝ่� ายู่ธุุรกิจ
วสัดทุ่ำ�ใชใ้นการแปรร่ป

ฝ่่าย่ธุรุ้กิิจวสัดทุ่้�ใช้ใ้นกิาร้แปร้ร้ปู
●	ส�งเสริมิไม�ให้ใชส้ารทำำาลัะลัายู่แลัะ 
โพล่ัเอทิำล่ันในกระดาษัลัอก

●	พัฒนาเทำคืโนโลัยู่่แลัะส�งเสริมิการขายู่
กระดาษัท่ำ�ใชใ้นการเคืลืัอบหริอืใชใ้น
กระบวนการผู้ลิัต่หนังสังเคืราะห์สำาหริบั
รถื

●	พัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ใหม�แลัะขยู่ายู่ผู้ลัไปยัู่ง
ต่ลัาดอื�น



09

ส�งเสริิมนโยู่บายู่ต่ามแนวคิืดว�าด้วยู่คืวามหลัากหลัายู่น่�  จะเป็น 

รากฐานท่ำ�ขาดไม�ได้ ในฐานะผู้่้ดำาเนินการให้บรรลัุต่ามวิสัยู่ทัำศน์ใน 

ระยู่ะยู่าว เราจะพัฒนาบุคืลัากรท่ำ�ม่คืวามเป็นผู้่้นำาแลัะสามารถืคิืด 

แลัะดำาเนินการเพื�อไปส่�ปี 2030 ให้ได้

ส่ำงเสำริมิกิจกรรม SDGs ให้เป็นัหลัักในั
การบริหิารจดัการต่อไป

กลัุ�มบริษัิัทำของเรากำาหนดให้ SDGs เป็นหลัักในการบริหิารจดัการ

องค์ืกร แลัะม่ส�วนร�วมในการแก้ไขปัญหาทำางสังคืมผู้�านการดำาเนิน

กิจกรรมทำางธุุรกิจหลัักของเรา ในต่อนท่ำ�จดัตั่�ง “คืณ์ะกรรมการ SDGs” 

ในปี 2018 ผู้มเองก็ได้ทำำางานเป็นกรรมการบริหิารบริษัิัทำผู้่้ริบัผิู้ดชอบ

ด้านการกำากับดแ่ลั การทำำาให้เป็นสังคืมปลัอดคืาริบ์อนแลัะสังคืมในร่ป

แบบการใชท้ำริพัยู่ากรหมุนเวยู่่น ซึ่ึ�งระบุอยู่่�ในหัวข้อสำาคัืญของวสัิยู่ทัำศน์

ในระยู่ะยู่าวของเราในปัจจุบันนั�นก็คืือ SDGs นั�นเอง แลัะการดำาเนินการ

ท่ำ�จะทำำาให้สิ�งนั�นเป็นจริงิขึ�นได้นั�น ก็เป็นเริื�องธุรรมดาท่ำ�คืวรจะปฏิิบัติ่ผู้�าน

กิจกรรมทำางธุุรกิจประจำาวนัของเรา

ในเดือนเมษัายู่นปีน่� ได้ม่การเปล่ั�ยู่นชื�อฝ่� ายู่งานส�งเสริมิ CSR ซึ่ึ�ง

สังกัดโดยู่ต่รงกับทำ�านประธุานบริษัิัทำ เป็นชื�อ “สำานักงานส�งเสริมิด้าน

คืวามยัู่�งยืู่น” พรอ้มทัำ�งได้จดัตั่�ง “คืณ์ะกรรมการด้านคืวามยัู่�งยืู่น” ซึ่ึ�ง

ม่ผู้่้บริหิารระดับส่ง กรรมการบริษัิัทำท่ำ�เก่�ยู่วข้อง แลัะกรรมการบริษัิัทำซึ่ึ�ง

เป็นบุคืคืลัภายู่นอกเข้าร�วมด้วยู่ ขึ�นมาใหม� “คืณ์ะกรรมการ SDGs” ซึ่ึ�ง

ม่สถืานะใหม�อยู่่�ภายู่ใต้่คืณ์ะกรรมการท่ำ�ว�านั�นก็ม่บุคืลัากรท่ำ�หลัากหลัายู่

มารวมตั่วกันในฐานะองค์ืกรท่ำ�ม่สถืานะคืรอบคืลัมุทัำ�วทัำ�งบริษัิัทำ ในแง�น่� 

ผู้มคิืดว�าในอนาคืต่น�าจะเป็นร่ปแบบหนึ�งของคืวามหลัากหลัายู่ท่ำ�บริษัิัทำ

ของเราตั่�งเป้าไว ้แลัะในคืวามเป็นจริงิ ก็ม่คืวามคิืดต่�างๆ มากมายู่ท่ำ�ได้

จากการพ่ดคืยุู่กันอยู่�างกระตื่อริอืรน้ผู้�านข้ามกรอบขององค์ืกรท่ำ�ม่มา

แต่�ก�อน ซึ่ึ�งอาจต่�อยู่อดไปส่�ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะธุุรกิจใหม�ๆ  ได้ จากน่�ไปการ

สรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ ไม�ใช�แคื�มอบหมายู่ให้ฝ่� ายู่ท่ำ�เช่�ยู่วชาญโดยู่เฉีพาะ

ไปดำาเนินการเทำ�านั�น แต่�จำาเป็นต้่องให้พนักงานทำกุคืนช�วยู่กันคิืด ผู้ม

อยู่ากจะสรา้งรากฐานให้พนักงานร่สึ้กสัมผัู้สได้ว�า สถืานะของ SDGs 

ไม�ใช�เป็นแคื�กิจกรรมท่ำ�ไม�ใช�งานหลัักท่ำ�เพิ�มขึ�นมาเทำ�านั�น แต่� “เป็นงาน

ของต่นเองนั�นเอง”

นอกจากน่�แล้ัว กลัุ�มบริิษััทำของเรายัู่งได้เลืัอกแผู้นงานเฉีพาะ  

(แผู้นงานหลััก) จากหัวข้อ ESG ท่ำ�ม่ขอบเขต่กวา้งขวางมาเป็นหัวข้อ 

ท่ำ�บริษัิัทำให้คืวามสำาคัืญ ในเริื�องแผู้นงานเฉีพาะน่�ก็เช�นเด่ยู่วกัน เราได้ม่ 

การเริยู่่บเริยู่่งผู้ลักระทำบต่�อกิจกรรมทำางธุุรกิจภายู่ในห�วงโซึ่�คืุณ์คื�า

ทัำ�งหมด แลัะได้ม่การทำบทำวนแผู้นงานเฉีพาะโดยู่คืำานึงถึืงการ

เปล่ั�ยู่นแปลังของสังคืมแลัะมุมมองของ SDGs ด้วยู่

รวมพื่ลัังของพื่นัักงานัทำกุคนัเป็นัหนึั�ง
เด่ยว เพ่ื่�อให้เป็นัจริงิตามรปูแบบท่ำ�ควร
จะเป็นั

เมื�อมองยู้่อนกลัับไป 1 ปีกับหลัายู่เดือนท่ำ�ผู้�านมา ม่อก่สิ�งหนึ�งท่ำ�ผู้ม

ร่สึ้กได้อยู่�างแรงกล้ัา สิ�งนั�นก็คืือ คืวามคืาดหวงัเป็นอยู่�างส่งในกลัุ�ม

บริษัิัทำของเราจากนักลังทำุน จากการพบปะพ่ดคืุยู่กับนักลังทำุนท่ำ�เป็น

สถืาบันทัำ�งในแลัะนอกประเทำศ เราได้ริบัข้อคิืดเห็นเก่�ยู่วกับเริื�องต่�างๆ  

มากมายู่ เช�น ข้อคืวรปริบัปรุงในการดำาเนินธุุรกิจแลัะในการบริหิาร

จัดการ ม่หลัายู่เริื�องท่ำ�ทำำาให้ตั่วผู้มเองต้่องนำามาคิืด การแลักเปล่ั�ยู่น

คืวามคิืดเห็นอยู่�างต่รงไปต่รงมาทำำาให้เราสามารถืพ่ดคืุยู่กันได้อยู่�าง

สรา้งสรรค์ื คืวามคิืดเห็นท่ำ�ได้มานั�นจะนำาไปปริบัใชใ้นการบริหิารจดัการ

ต่ามคืวามจำาเป็น แลัะจะวางมาต่รการแก้ไข เพื� อต่อบสนองคืวาม 

คืาดหวงัของทำกุทำ�านอยู่�างเต็่มท่ำ�

จากน่�ไป โลักของเราจะเข้าส่�ยุู่คืแห�งคืวามไม�แน�นอนขึ�นไปอ่กขั�น 

จนถึืงขนาดม่โอกาสท่ำ�อาจจะเกิดสถืานการณ์์ท่ำ�ไม�คืาดฝันขึ�นเป็นประจำา

ก็ได้ การแพร�ระบาดของไวริสัโคืโรนาสายู่พันธุุ์ใ์หม� (โคืวดิ-19) ท่ำ�เรา

กำาลัังเผู้ชญิอยู่่�ต่อนน่�ก็คืือสัญลัักษัณ์์ท่ำ�ว�านั�น ด้วยู่เหต่นุ่� จงึกลั�าวได้ว�า

เรากำาลัังเข้าส่�ยุู่คืท่ำ�ต้่องการการต่อบสนองท่ำ�รวดเริว็อยู่�างไม�เคืยู่ม่มา

ก�อน แลัะทำ�าท่ำต่�อสังคืมในฐานะท่ำ�เป็นบริษัิัทำจะถืก่นำาไปประเมินอยู่�างเห็น

ได้ชดั กลัุ�มบริษัิัทำของเราได้เผู้ชญิหน้าริบัการเปล่ั�ยู่นแปลังคืริั�งใหญ�น่� 

แลัะได้กำาหนดวสัิยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าว ด้วยู่คืวามคิืดท่ำ�จะม่ส�วนร�วมในการ

แก้ไขปัญหาทำางสังคืมท่ำ�ม่อยู่่�มากมายู่ พรอ้มทัำ�งเติ่บโต่ต่�อไปอยู่�างยัู่�งยืู่น 

เราจะรวมพลัังของพนักงานทำกุคืนเป็นหนึ�งเด่ยู่ว แลัะเดินหน้าต่�อไปเพื�อ

ให้เป็นจริงิต่ามร่ปแบบท่ำ�กลัุ�มบริษัิัทำของเราคืวรจะเป็นต่ามท่ำ�เราได้วาดไว้

สารจากผู้้�บริหิาร
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กิจกรรม SDGs ท่ำ�มุ�งแก้ไขปัญหาทำางสังคืมซึ่ึ�ง
ดำาเนินการโดยู่ทัำ�วทัำ�งกลัุ�มบริษัิัทำ

ท่ำ�คืณ์ะกรรมการ SDGs ม่โอกาส
ส่งท่ำ�จะได้พบปะกับผู้่้คืนจากแผู้นก
แลัะฐานประกอบการอื�น ทำำาให้ร่จ้กั
พบเจอกับคืนใหม�ๆ มากมายู่ แม้
การเริ่ยู่นร่้ในสิ�งใหม�ๆ เช�น การ
พยู่ากรณ์์ยู้่อนหลััง*3 เป็นเริื�อง
ท่ำ�ยู่ากลัำาบาก แต่�ก็สามารถืร่้สึก
ได้ถึืงประโยู่ชน์ของคืวามร่้แลัะ 
วธิุ์ก่ารดังกลั�าว

เ ป็นประสบการณ์์ใหม� ท่ำ� ไ ด้
ทำำากิจกรรมของคืณ์ะกรรมการ
ประชมุยู่�อยู่ฝั� งญ่�ปุ� นต่ะวนัต่กเสริจ็
สมบ่รณ์์ทำางออนไลัน์ตั่�งแต่�การ
เริยู่่นร่้ไปจนถึืงการรายู่งาน การ
ลัองผิู้ดลัองถื่กไปพร้อมกับทำำา
หน้าท่ำ�เป็นหัวหน้าในช�วงระยู่ะเวลัา 
ห นึ� ง ทำ� า มกลัา งสถืานกา ร ณ์์ 
ดังกลั�าว ทำำาให้ได้คืวามสามารถื
ต่�างๆ ติ่ดตั่วมา เช�น คืวามสามารถื 
ใ น ก า ร ด่ ด ซึ่ั บ แ ลั ะ ร ว บ ร ว ม 
คืวามคิืดเห็นของสมาชกิ

LINTEC Group ได้นำา SDGs*1 มาปริบัใชใ้นการบริหิารจดัการ โดยู่ม่ หลัักการทำำางานของบริษัิัทำท่ำ�ว�า “คืวามจริงิใจ

แลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” เป็นหลัักพื�นฐาน แลัะมุ�งมั�นท่ำ�จะม่ส�วนร�วมในการแก้ไขปัญหาทำางสังคืมผู้�านการดำาเนิน

กิจกรรมทำางธุุรกิจหลัักของกลัุ�มบริษัิัทำ

คืณ์ะกรรมการ SDGs แลัะคืณ์ะกรรมการการประชมุยู่�อยู่ฝั� งญ่�ปุ� นต่ะวนัต่กทำำางานอยู่�างแข็งขัน เพื�อพัฒนาให้เป็น

กิจกรรมท่ำ�ทำำาร�วมกันทัำ�งกลัุ�มบริษัิัทำ เพื�อให้บรรลัตุ่ามเป้าหมายู่ของ SDGs

คณะกิร้ร้มกิาร้ SDGs

กิาร้ดำาเนินงานท่้�ผ่านมา

ในปีงบประมาณ์ 2018 ได้ม่การจัดตั่�ง
คืณ์ะกรรมการ SDGs ขึ�น ซึ่ึ�งก�อนหน้านั�น
คืือ “การประชุมเชิงปฏิิบัติ่การเก่�ยู่วกับ CSR 
ในเชิงรุก” ท่ำ�เริิ�มดำาเนินการใน LINTEC ใน
ปีงบประมาณ์ 2015 โดยู่ม่วัต่ถืุประสงค์ืเพื� อ

ทำำาให้เกิดนวัต่กรรมภายู่ใน LINTEC ด้วยู่การ
แก้ไขปัญหาทำางสังคืมผู้�านทำางการดำาเนินธุุรกิจ
 สำาหริบั LINTEC Group แล้ัว นวตั่กรรม คืือ 
กิจกรรมท่ำ�เป็น “คืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” ใน “คืวาม
จริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” ซึ่ึ�งเป็นหลัักการ

ทำำางานของบริษัิัทำ การจะเสนอสิ�งท่ำ�ลัำ�าหน้าลัก่ค้ืา
ไปก้าวหนึ�งได้นั�น จำาเป็นต้่องอ�านลั�วงหน้าจาก
ปัญหาทำางสังคืม แลัะแก้ไขปัญหาในสิ�งนั�น
คืณ์ะกรรมการ SDGs ประกอบไปด้วยู่สมาชกิ

จากฝ่� ายู่ต่�างๆ อยู่�างกวา้งขวาง เช�น ฝ่� ายู่วจิยัู่
 ฝ่� ายู่การผู้ลิัต่ แลัะฝ่� ายู่ขายู่ สมาชิกได้คืวามร่้
เก่�ยู่วกับเมกะเทำรนด์*2 แลัะ SDGs ตั่�งแต่�คืวาม
ร่เ้ป็นศ่นย์ู่ นอกจากน่� เราได้ม่การแบ�งเป็นท่ำม
เล็ักๆ คิืดหาธุุรกิจใหม�ๆ  แลัะต่ลัาดใหม�ของธุุรกิจ
ท่ำ�ม่อยู่่�เดิม โดยู่ใช ้SDGs เป็นตั่วช�วยู่ แล้ัวทำำาการ
ทำบทำวนแลัะขัดเกลัาโดยู่คืณ์ะกรรมการ สมาชกิ
ได้นำาสิ�งท่ำ�ได้เริยู่่นร่ม้าจากกิจกรรมท่ำ�ว�าน่�กลัับ
ไปยัู่งแต่�ลัะแผู้นก แลัะกลัายู่เป็นผู้่้ถื�ายู่ทำอดจน 
SDGs ได้ซึ่มึซึ่บัไปทัำ�วทัำ�งภายู่ในบริษัิัทำ

นาโอะ อวิาอิ
แผู้นกเทคืโนโลยก่ารผู้ลิต
ฝ่� ายการผู้ลิต โรงงานทัตส้โนะ

เอริ ิยู่่ซึ่ากิ
ฝ่�ายงานแผู้นงานธุรกิจ

ร้าย่งานพิึเศษ

*2  เมกะเทรนด์: แนวิโน�มขึ้องสังคืมระดับโลก
*3  การพยากรณ์์ย�อนหลัง: → ระบุไวิ�ท่� P 05

*1  SDGs: →ย�อมาจาก Sustainable Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาเพื� อคืวิามยั�งยนื)  
องค์ืการสหประช่าช่าติได�เริิ�มนำามาปริบัใช่�ในปี 2015 ซ้�งประกอบไปด�วิย 17 วิตัถุประสงค์ื และ 
169 เป้าหมาย ถือเป็นเป้าหมายร�วิมกันในประช่าคืมนานาช่าติ ซ้�งมก่ารคืาดหวิงัวิ�า ประเทศและ
ผู้้�ท่�มบ่ทบาทสำาคัืญต�างๆ ทั�วิโลกจะพ้ดคืยุแลกเปล่�ยนคืวิามคิืดเห็นกันและลงมอืดำาเนินการ เพื� อ
ทำาให�เป็นโลกท่�ด่ยิ�งขึ้้�น โดยกำาหนดให�ปี 2030 เป็นปีเป้าหมาย

เส่ย่งข้องสมาช้กิิคณะกิร้ร้มกิาร้ SDGs
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คืณ์ะกรรมการ SDGs ซึ่ึ�งดำาเนินการเพื� อ
สรา้ง “โมเดลัธุุรกิจท่ำ�แก้ไขปัญหาทำางสังคืมผู้�าน
ทำางกิจกรรมทำางธุุรกิจหลััก” ม่แผู้นท่ำ�จะรายู่งาน
ต่�อผู้่้บริหิารระดับส่งในเดือนม่นาคืม 2020 แต่�
เมื�อคืำานึงถึืงสถืานการณ์์การแพร�ระบาดของ
ไวริสัโคืโรนาสายู่พันธุุ์์ใหม� (โคืวดิ-19) แล้ัว จงึ
ได้ม่การจดั “การประชมุแสดงคืวามคิืดเห็น” ขึ�น
ทำางออนไลัน์ในเดือนต่ลุัาคืม
ในการประชุมดังกลั�าว ได้ม่การเสนอโมเดลั

ธุุรกิจใหม�สำาหริับบริิษััทำจาก 4 ท่ำม โดยู่ม่ 
เป้าหมายู่เพื� อการแก้ไขปัญหาทำางสังคืม 
คืวบคื่�ไปกับการทำำาผู้ลักำาไรทำางธุุรกิจ
ในการเสนองานในคืริั�งน่� หลัักจากท่ำ�ได้เริยู่่น

ร่ใ้นเริื�องต่�างๆ เช�น SDGs, สังคืมท่ำ�ยัู่�งยืู่น แลัะ
วิธุ์ก่ารพยู่ากรณ์์ยู้่อนหลัังแล้ัว สมาชิกได้แยู่ก
เป็นแต่�ลัะท่ำมแลัะได้วาดร่ปแบบท่ำ�คืวรจะเป็น
โดยู่พิจารณ์าจากเมกะเทำรนด์ แลัะสรา้งโมเดลั
ธุุรกิจซึ่ึ�งเป็นกลัยุู่ทำธุ์์ท่ำ�จำาเป็นในการทำำาให้ร่ป

แบบท่ำ�วาดไว้นั�นเป็นจริงิขึ�นมาได้ แต่�ลัะท่ำมคิืด
พิจารณ์าอยู่่�หลัายู่คืริั�ง โดยู่ไม�เพ่ยู่งแต่�จะได้ริบั
คืวามช�วยู่เหลืัอต่�างๆ จากภายู่ในบริษัิัทำเทำ�านั�น
 แต่�ยัู่งได้ริบัคืวามร�วมมือจากภายู่นอกบริษัิัทำ 
เช�น มหาวทิำยู่าลััยู่ สถืาบันวจิยัู่ บริษัิัทำ แลัะ NPO/
NGO อก่ด้วยู่ จนสามารถืเสนอไอเด่ยู่ท่ำ�ม่คืวาม
หลัากหลัายู่แลัะกว้างไกลั โดยู่ไม�หยุู่ดอยู่่�แคื�
เพ่ยู่งธุุรกิจแลัะเทำคืโนโลัยู่่ของกลัุ�มบริษัิัทำท่ำ�ม่
อยู่่�ก�อนแล้ัวเทำ�านั�น
ไอเด่ยู่ทัำ�งหมดท่ำ�แต่�ลัะท่ำมเสนอไปนั�นจะได้ริบั

การพิจารณ์าคัืดเลืัอกจากผู้่้บริหิารระดับส่ง แลัะ
จะถื่กกำาหนดสถืานะแลัะวิธุ์่การดำาเนินการต่�อ
จากนั�น ผู้ลัท่ำ�ได้คืือ ไอเด่ยู่ท่ำ�ได้เสนอไปส�วนไหญ�
จะถื่กพิจารณ์าต่รวจสอบลึักลังในรายู่ลัะเอ่ยู่ด  
แลัะนอกจากคืณ์ะกรรมการ SDGs แล้ัว ยัู่ง
ม่ฝ่� ายู่งานผู้ลิัต่ ฝ่� ายู่งานวิจัยู่แลัะพัฒนา แลัะ
หน�วยู่งานธุุรกิจ มาริบัผิู้ดชอบในการสำารวจแลัะ
พิจารณ์าต่รวจสอบด้วยู่

ม่การเปิดริับสมัคืรสมาชิกจากสำานักงาน
สาขาโอซึ่าก้าแลัะโรงงาน 4 แห�งในฝั� งญ่�ปุ� น
ต่ะวนัต่ก แลัะได้จดัตั่�งคืณ์ะกรรมการการประชมุ
ยู่�อยู่ฝั� งญ่�ปุ� นต่ะวันต่กขึ�นในเดือนกรกฎาคืม  
2020 ม่การจัดตั่�งท่ำม 2 ท่ำมจากสมาชิก 11 
คืนท่ำ�มารวมตั่วกันจากแผู้นกต่�างๆ ทำ�ามกลัาง
วิกฤต่การณ์์โคืวิด-19 ซึ่ึ�งทำำาให้ไม�สามารถืมา
รวมตั่วกันได้แม้แต่�คืริั�งเด่ยู่ว เราได้ทำำากิจกรรม
ผู้�านทำางออนไลัน์ด้วยู่การลัองผิู้ดลัองถืก่
เช�นเด่ยู่วกับคืณ์ะกรรมการท่ำ�ผู้�านๆ มา หลััง

จากท่ำ�ได้เริยู่่นร่ค้ืวามร่ขั้�นพื�นฐาน คืณ์ะกรรมการ
การประชุมยู่�อยู่ฝั� งญ่�ปุ� นต่ะวนัต่กก็ได้ต่ระหนัก
ร�วมกันถึืงปัญหาท่ำ�ว�า “ปัจจุบันกลัุ�มบริษัิัทำของ
เรายัู่งไม�สามารถืทำำาให้ SDGs เป็นเริื�องธุรรมดา
ได้” ในขณ์ะท่ำ�ต่ระหนักถึืงจุดน่� แต่�ลัะท่ำมต่�าง
พิจารณ์าอยู่่�หลัายู่คืริั�งว�าคืวรจะทำำาอยู่�างไรถึืง
ทำำาให้พนักงานทำุกคืนคือยู่สอดส�องปัญหาทำาง 
สังคืมแลัะนำา SDGs มาเชื� อมโยู่งกับการ 

กระทำำาของต่นอยู่่� เ ป็นประจำา  จนในเดือน 
ม่นาคืม 2021 ได้ม่การเสนอ “ข้อเสนอในการ 
ทำำาให้การปริบัใช้ SDGs เป็นกิจกรรมสำาหริบั 
ทัำ�งบริิษััทำ” ต่�อกรรมการบริิหารบริิษััทำผู้่้ริับ 
ผิู้ดชอบด้านการกำากับด่แลัแลัะหัวหน้าของ
สมาชกิ
ในข้อเสนอของท่ำมหนึ�งม่ขั�นต่อนในการทำำาให้

การปริบัใช ้SDGs เป็นกิจกรรมสำาหริบัทัำ�งบริษัิัทำ
อยู่่� 4 ขั�นต่อนด้วยู่กัน ได้แก� “เข้าใจ SDGs”  
“ร่จ้กั LINTEC” “ม่ปฏิิสัมพันธุ์ข้์ามฐานประกอบ 
การ” “เชื�อมโยู่งกับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่” ซึ่ึ�งได้
ม่การเสนอ 10 มาต่รการในการดำาเนินการใน
แต่�ลัะขั�นต่อน นอกจากการป้อนคืวามร่ใ้ห้กับ 
พนักงานแต่�ลัะคืนแล้ัว ยัู่งได้คิืดมาต่รการท่ำ�คืาด 
ว�าจะเปล่ั�ยู่นพฤติ่กรรมผู้�านทำางการแสดง 
คืวามร่อ้อกมาอก่ด้วยู่
ส�วนอก่ท่ำมหนึ�งได้เสนอระบบเก็บคืะแนน เพื�อ

ให้คืนจำานวนมากสนใจใน SDGs แลัะปัญหาทำาง

สังคืม แล้ัวลังมือปฏิิบัติ่ จากมุมมองท่ำ� “ต้่องการ
ให้ SDGs เป็นเริื�องธุรรมดา” ม่ไอเด่ยู่ท่ำ�เชื�อมโยู่ง
ไปส่�กิจกรรมต่�างๆ ออกมามากมายู่
ม่เส่ยู่งจากสมาชิกท่ำ�มองยู่้อนกลัับไปถึืง

กิจกรรมท่ำ�ได้ทำำาในคืณ์ะกรรมการการประชุม
ยู่�อยู่ฝั� งญ่�ปุ� นต่ะวนัต่กกลั�าวเช�นว�า ได้เริยู่่นร่สิ้�ง
ใหม�ๆ  แลัะร่สึ้กได้ถึืงคืวามเปล่ั�ยู่นแปลังจากท่ำ�คิืด
ว�าเป็นเริื�องของคืนอื�นมาเป็นเริื�องของต่นเอง 
จึงสามารถืริบัร่ถึ้ืงคืวามเปล่ั�ยู่นแปลังท่ำ�เกิดขึ�น
กับตั่วสมาชกิเองได้อก่ด้วยู่

LINTEC Group ได้กำาหนด วสัิยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าว “LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030” เพื�อมุ�งส่�ปี 2030 ซึ่ึ�งเป็นปีเป้าหมายู่ของ 
SDGs แลัะได้กำาหนด “การม่ส�วนช�วยู่ในการบรรลัตุ่าม SDGs ผู้�านกิจกรรมทำางธุุรกิจ” ขึ�นเป็นหัวข้อสำาคัืญ เราได้ร�วมกันดำาเนินการในสิ�งน่�
มาอยู่�างต่�อเนื�องทัำ�วทัำ�งกลัุ�มบริษัิัทำ ซึ่ึ�งรวมถึืงกลัุ�มบริษัิัทำในต่�างประเทำศด้วยู่

กิาร้เสนอไอเด่ย่ท้างธุรุ้กิิจให้ม่โดย่คณะกิร้ร้มกิาร้ SDGs

กิาร้ดำาเนินงานข้องคณะกิร้ร้มกิาร้ SDGs ในส่วนข้องคณะกิร้ร้มกิาร้กิาร้ปร้ะช้มุย่่อย่ฝั่� งญ่�ปุ่นติะวนัติกิ
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แผน์ผังแผน์งาน์เฉพาะ
ในการทำบทำวนแผู้นงานเฉีพาะในคืริั�งน่�ม่หลัายู่แผู้นกท่ำ�เก่�ยู่วข้อง ทัำ�ง

ได้ม่การเริยู่่บเริยู่่งแนวโน้มของสังคืมท่ำ�ม่การเปล่ั�ยู่นแปลัง แลัะกิจกรรม 

ทำางธุุรกิจแลัะกลัยุู่ทำธุ์์ทำางธุุรกิจทัำ�วโลักของ LINTEC Group ด้วยู่ 

ห�วงโซึ่�คืณุ์คื�า

ทัำ�งน่� ในส�วนของคืวามสำาคัืญสำาหริบับริษัิัทำของเรา (ขั�นต่อนท่ำ� 3) 

นอกจากวิสัยู่ทัำศน์แลัะกลัยุู่ทำธุ์์ของแต่�ลัะแผู้นกแล้ัว ยัู่งได้ม่การถื�วง 

นำ�าหนักโดยู่ระดับผู้่้บริหิารซึ่ึ�งรวมถึืงประธุานบริษัิัทำแลัะประธุานกรรมการ 

ผู้่้บริิหาร จากนั�นจึงนำามาจับคื่�รวมกับคืวามสำาคัืญสำาหริับบุคืคืลั 

ภายู่นอก (ขั�นต่อนท่ำ� 4) แผู้นงานเฉีพาะท่ำ�ถืก่ระบุจะเป็นท่ำ�ยืู่นยัู่นหลัังจาก

ท่ำ�ได้ริบัการอนุมัติ่จากคืณ์ะกรรมการบริษัิัทำ

หลัังจากน่� เราจะกำาหนดดัชน่ช่�วดัสำาคัืญ (KPI) ของแผู้นงานเฉีพาะ  

นำาไปปริบัใชใ้นกิจกรรม แลัะประเมนิกิจกรรมต่ามท่ำ�เวลัาผู้�านไป พรอ้มทัำ�ง

พิจารณ์าถึืงคืวามเหมาะสมแลัะทำบทำวนตั่วแผู้นงานเฉีพาะอยู่่�เป็นระยู่ะ

กิร้ะบัวนกิาร้ในกิาร้ท้บัท้วนแผนงานเฉพึาะ

ขึ้ั�นตอนท่�

1
วเิคร้าะห์้ห่้วงโซค่ณุค่า
เราได�เริย่บเริย่งห�วิงโซ�คืณุ์คื�า และเริย่บเริย่งกิจกรรม
ทางธุรกิจและหัวิขึ้�อ ESG*2 ในแต�ละแผู้นก
และเราได�วิิเคืราะห์คืวิามเส่�ยงและโอกาสเก่�ยวิกับ
หัวิขึ้�อ ESG บนห�วิงโซ�คืณุ์คื�า

ขึ้ั�นตอนท่�

3
ร้ะบุัความสำาคัญสำาห้ริบัับัริษัิท้ข้อง
เร้า
เราได�เริย่บเริย่งขึ้�อม้ลภายในบริษัิัท เช่�น กลยุทธีร์ะยะ
กลางและยาวิ และแผู้นการดำาเนินธุรกิจตามวิสัิยทัศน์
ในระยะยาวิ “LINTEC SUSTAINABILITY VISION 
2030” ขึ้องแต�ละฝ่� ายและแผู้นก และได�เลือกหัวิขึ้�อ 
ESG ท่�มร่ะดับผู้ลกระทบกับธุรกิจสง้ออกมา

ขึ้ั�นตอนท่�

5
กิำาห้นดดัช้น่ช้่�วดัสำาคัญ
เรากำาหนดดัช่น่ช่่�วิัดในการดำาเนินกิจกรรมจาก 
แผู้นงานเฉพาะท่�ได�ระบุไวิ� และเริิ�มดำาเนินงาน

ขึ้ั�นตอนท่�

2
คัดเล่อกิสิ�งท่้�สังคมต้ิองกิาร้
นอกจากการเปล่�ยนแปลงขึ้องแนวิทางปฏิิบัติและ
เฟรมเวิริิก์ท่�เป็นสากลต�างๆ เช่�น SDGs, มาตรฐาน  
GRI, Global Compact ขึ้องสหประช่าช่าติ และ  
ISO26000 แล�วิ เรายังได�มก่ารสำารวิจและคัืดเลือก
หัวิขึ้�อ ESG ท่�สำาคัืญท่�มาจากองค์ืกรท่�ทำาการประเมนิ  
ESG อก่ด�วิย

ขึ้ั�นตอนท่�

4
ร้ะบุัแผนงานเฉพึาะ
เราได�พิจารณ์าตรวิจสอบขึ้อบเขึ้ตการตัดสินคืวิาม
สำาคัืญจากการแจกแจงแผู้นผัู้งท่�เปริย่บเท่ยบระหวิ�าง
คืวิามต�องการทางสังคืมและคืวิามสำาคัืญสำาหริับ
บริษัิัทขึ้องเรา แล�วิระบุแผู้นงานเฉพาะ

แผู้นงานเฉีพาะ (แผู้นงานหลััก) ของ LINTEC กับ SDGs

*1  ดัช่น่ช่่�วิดัสำาคัืญ (KPI): Key Performance Indicator ดัช่น่สำาคัืญท่�เก่�ยวิกับกลยุทธีข์ึ้ององค์ืกร
ซ้�งกำาหนดขึ้้�นเพื� อตรวิจวิดัการบรรลวุิตัถปุระสงค์ืได�โดยแสดงเป็นปริมิาณ์

*2  ESG: ย�อมาจากปัจจัย 3 ประการ ซ้�งได�แก� Environment (สิ�งแวิดล�อม), Social (สังคืม), 
Governance (ธรรมาภิบาล) เป็น 3 มุมมองท่�สำาคัืญสำาหริบัการเติบโตในระยะยาวิขึ้องบริษัิัท

“แผู้นงานเฉีพาะ” หมายู่ถึืง แผู้นงานจากกิจกรรม CSR ท่ำ�ม่ขอบเขต่

กว้างขวาง ซึ่ึ�งทำางบริษัิัทำระบุว�าเป็นปัญหาท่ำ�คืวรให้คืวามใส�ใจ LINTEC 

Group ได้ระบุแผู้นงานเฉีพาะขึ�นมาแล้ัวในปี 2014 แต่�เนื�องจากปัญหา

ทำางสังคืมท่ำ�ม่การเปล่ั�ยู่นแปลังอยู่�างต่�อเนื�อง อก่ทัำ�งจากการท่ำ�ได้ม่การพ่ด

คืยุู่กับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่อยู่่�หลัายู่ต่�อหลัายู่คืริั�งเป็นประจำาเริื�อยู่มา เราจงึ

ได้ทำำาการทำบทำวนหัวข้อของแผู้นงานเฉีพาะ

แผู้นงานเฉีพาะใหม�น่�ได้ม่การรวมสิ�งต่�างๆ เช�น วสัิยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าว 

“LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030” ท่ำ�เริิ�มตั่�งแต่�เดือนเมษัายู่น

 2021 แลัะมุมมองของ SDGs เข้าไปด้วยู่ ในอนาคืต่เราจะทำำาการกำาหนด

ดัชน่ช่�วดัสำาคัืญ (KPI)*1 อก่ด้วยู่

เราให้คืวามสำาคัืญกับหัวข้อของแผู้นงานเฉีพาะท่ำ�ระบุใหม�อ่กคืริั�งเป็น

อยู่�างยิู่�ง แลัะได้ส�งเสริมิกิจกรรมในฐานะ LINTEC Group

พ่ึ�นท่้� A:  ขึ้อบเขึ้ตท่�มค่ืวิามสำาคัืญสง้สำาหริบัทั�งบริษัิัทขึ้องเราและบุคืคืล
ภายนอก

พ่ึ�นท่้� B: ขึ้อบเขึ้ตท่�มค่ืวิามสำาคัืญสง้สำาหริบับริษัิัทขึ้องเรา
พ่ึ�นท่้� C: ขึ้อบเขึ้ตท่�มค่ืวิามสำาคัืญสง้สำาหริบับุคืคืลภายนอก

ความสำาคัญสำาห้ริบัับัริษัิท้ข้องเร้า

คว
าม
สำา
คัญ

สำา
ห้ริ
บับั
คค
ลภิ
าย่
นอ
กิ

3
3

4

9

4

7

2

15

14

1211

13

13

8

1
4 5

6 10

พ่ึ�นท่้� C

พ่ึ�นท่้� A

พ่ึ�นท่้� B
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ร้าย่กิาร้หั้วข้้อแผนงานเฉพึาะ

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�จะต้่องบรรลัุเป้าหมายู่ภายู่ในปี 2030 จำาเป็นต้่องม่ 
คืวามคิืดสรา้งสรรค์ืแลัะคืวามโดดเด�นของนวตั่กรรมเพื�อการแก้ไขปัญหา  
ผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ทำกุคืน เช�น ริฐับาลั ประชาสังคืม ภาคืเอกชน แลัะอื�นๆ 
ต่�างถืก่คืาดหวงัให้ม่ส�วนร�วมในการสนับสนุนให้เกิดขึ�นจริงิ

ธุรุ้กิิจทั้�งห้มด
ผลลัพึธ์ท่์้�ม่ต่ิอธุรุ้กิิจ

สรา้งสถืานภาพขององค์ืกรให้
แข็งแกร�งด้วยู่นวตั่กรรม

แผู้นผัู้งท่ำ� 1

สรา้งสรรค์ืผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์แลัะธุุรกิจ
ใหม�เพื�อการเติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น

แผู้นผัู้งท่ำ� 2

สิ�งแวดล้อม
ม่ส่วนช้ว่ย่เห้ล่อด้านสิ�งแวดล้อมโลกิอย่่างยั่�งย่่น

ริบัมือกับการเปล่ั�ยู่นแปลังของ
สภาพอากาศ

ทำำาให้เกิดสังคืมในร่ปแบบการใช้
ทำริพัยู่ากรหมุนเวยู่่น

จดัซึ่ื�อวตั่ถืดิุบอยู่�างยัู่�งยืู่น อนุริกัษ์ัคืวามหลัากหลัายู่ทำาง
ชว่ภาพ

แผู้นผัู้งท่ำ� 3 แผู้นผัู้งท่ำ� 4 แผู้นผัู้งท่ำ� 5 แผู้นผัู้งท่ำ� 6

ธุร้ร้มาภิิบัาล
ส่งเสริมิกิาร้ธุร้ร้มาภิิบัาลข้องทั้�งกิลุ่มบัริษัิท้

ธุรรมาภิบาลัขององค์ืกร ดำาเนินกิจกรรมทำางธุุรกิจท่ำ�ถืก่
ต้่องยุู่ติ่ธุรรม

แผู้นผัู้งท่ำ� 14 แผู้นผัู้งท่ำ� 15

สังคม

พัึฒนากิาร้บัริหิ้าร้จดักิาร้ห่้วงโซค่ณุค่า ย่กิร้ะดับักิาร้ส่�อสาร้กัิบัผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย่

เคาร้พึในสิท้ธ์มินษุย่ช้น

ศึกษัารายู่ลัะเอยู่่ดด้านสิทำธุ์ิ
มนุษัยู่ชน

ให้คืวามสำาคัืญกับลัก่ค้ืาเป็น
อนัดับแรกอยู่�างเคืร�งคืริดั

สอดคืล้ัองกับคืวามปลัอดภัยู่
แลัะอาชว่อนามัยู่ของแรงงาน

สนับสนุนคืวามหลัากหลัายู่ สนับสนุนการปฏิิร่ปวธิุ์ก่าร
ทำำางาน

ปริบัปรุงคืณุ์ภาพสินค้ืาแลัะต้่นทำนุ แลัะ
ทำำาให้ระดับคืวามพึงพอใจของลัก่ค้ืาเพิ�มขึ�น

อยู่่�ร�วมกับชมุชนท้ำองถิื�น

แผู้นผัู้งท่ำ� 7

แผู้นผัู้งท่ำ� 11 แผู้นผัู้งท่ำ� 12 แผู้นผัู้งท่ำ� 13

แผู้นผัู้งท่ำ� 8 แผู้นผัู้งท่ำ� 9 แผู้นผัู้งท่ำ� 10
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●  งานจดัแสดงสินค้ืาทัำ�งใน
แลัะต่�างประเทำศ

●  ช�องทำางการติ่ดต่�อ
สอบถืาม เป็นต้่น

●  การเยู่่�ยู่มชมโรงงาน
●  กิจกรรมช�วยู่เหลืัอ
สนับสนุนสังคืม เป็นต้่น

●  นิต่ยู่สารท่ำ�ใชใ้นการ
สื�อสาร

●  อนิทำราเน็ต่ เป็นต้่น

●  แบบสอบถืาม 
เป็นต้่น

●  การประชมุ 
ผู้่้ถืือหุ้น

●  การประชมุ 
นักลังทำนุสัมพันธุ์์

●  เคืริื�องมือ
สำาหริบันักลังทำนุ
สัมพันธุ์ ์เป็นต้่น

โอกิาสในกิาร้
พูึดคยุ่กัิบั

ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย่

ผู้ถ่อหุ้้น / 
นักิลงท้นุ

ลกูิค้า

คู่ค้า

ช้มุช้นท้้องถิ�นพึนักิงาน

*1   ระบบโมดัลช่พิท์ (การเปล่�ยนร้ปแบบการขึ้นส�ง): คืือการเปล่�ยนการขึ้นส�งหลักทั�งผู้้�โดยสารและ
สินคื�าไปเป็นการขึ้นส�งด�วิยทางรถไฟและขึ้นส�งทางเริอืท่�สามารถขึ้นส�งได�เป็นจำานวินมาก เพื� อ
ช่�วิยลดการปล�อยก๊าซคืาริบ์อนไดออกไซด์

ร้ะบับักิาร้จดักิาร้กิาร้ส่งสินค้า

ปัญห้าท้างสังคมท่้�เก่ิ�ย่วข้้องกัิบัธุรุ้กิิจ

ทำ�ามการคืวามต้่องการของสังคืมในด้านระบบการจดัการการส�ง
สินค้ืาท่ำ�ช�วยู่ลัดผู้ลักระทำบต่�อสิ�งแวดล้ัอม แลัะเพิ�มคืวามสามารถืใน
การผู้ลิัต่ในธุุรกิจระบบการจดัการการส�งสินค้ืาทัำ�งหมด จากน่�ไป เรา
ตั่�งเป้าท่ำ�จะร�วมมือกับผู้่้ประกอบ
การด้านระบบการจดัการการส�ง
สินค้ืาแลัะฐานการผู้ลิัต่ โดยู่ยึู่ด
หลััก 3 ประการ ได้แก� “การส�ง
เสริมิการเปล่ั�ยู่นแปลังร่ปแบบ
การขนส�ง (Modal Shift)*1” 
“การเพิ�มประสิทำธุ์ิภาพในการ
บรรทำุก” แลัะ “การหาเส้นทำาง
ขนส�งท่ำ�ม่ประสิทำธุ์ิภาพส่งสุด”  
เพื� อจัดการการส� ง สิน ค้ืา ท่ำ�
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ัอม
ของสังคืมแลัะโลัก

   แนวความคิดเก่ิ�ย่วกัิบัห่้วงโซค่ณุค่า
ข้อง LINTEC

การดำาเนินธุุรกิจของ LINTEC Group ได้ส�งผู้ลักระทำบต่�อ 

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

ม่การทำบทำวนแลัะปริบัปรุงแก้ไขการทำำางานโดยู่ต่ระหนักถึืง SDGs ไป

พรอ้มกับร�วมมือกันระหว�างแผู้นก โดยู่ม่เป้าหมายู่เพื�อทำำาให้เกิดสังคืม

ท่ำ�ยัู่�งยืู่น

นอกจากน่�แล้ัว เรายัู่งจดัให้ม่โอกาสในการพ่ดคืยุู่กับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ 

แลัะนำามาปริบัเข้ากับการทำำางานอก่ด้วยู่

ห�วงโซึ่�คืุณ์คื�ากับผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่

ลกูค้า

คู่ค้า

ชมุชนท้องถ่ิน

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น / นักลงทนุ

จาํนวนคู่ค้าวตัถดิุบ

ประมาณ 500 บรษัิท

94.1％
อตัราการตอบแบบสอบถามจาก
บรษัิทคู่ค้าหลัก 102 บรษัิท

การผลิตการจดัซื้อวตัถดิุบ การวจิยัและพัฒนา ระบบการจดัการการส่งสินค้า การจาํหน่าย / การใชง้าน การบําบัดกากอุตสาหกรรมและการรีไซเคิล

การวจิยัและพัฒนาอย่างจรงิจงั 
เพ่ือตอบความคาดหวงัจากลกูค้า

ค่าใช้จา่ยในการวจิยัและพัฒนา 76รอ้ยล้านเยน

เพ่ือยกระดับประสิทธภิาพการผลิต 
ลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิ
การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจาํนวน
มาก ท้ังในและต่างประเทศ

เพ่ืออยู่รว่มและเจรญิรุง่เรอืง ไปพรอ้มกับ
คู่ค้า จงึดําเนินการ จดัซื้อแบบ CSR

เพ่ือสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์นวตักรรมใหม่ ซึ่งจะ
ทําประโยชน์ให้กับสังคม โดยฝ่ายงานวจิยัและ
พัฒนา

เพ่ือลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมและ
�อนผลิตภัณฑ์อย่างมีเสถียรภาพ
ด้วยระบบโมดัลชิพท์ (การ
เปล่ียนรูปแบบการขนส่ง)

เพ่ือให้เกิดความอุน่ใจและความไวว้างใจ
ด้วยการ "ผลิตสินค้า" ท่ีมีคณุภาพสูง 
ซึ่งเป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้า

เพ่ือส่งเสรมิการนํากลับมา
ใช้ใหม่และลดปรมิาณกาก
อุตสาหกรรม

4.9％

0.5％

0.5%

1,338 หม่ืนเยน 63％

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
ของงานโลจสิติกส์

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ 
ในแต่ละสถานประกอบการ
ยอดเงินตลอด�ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

จากการจดัการคณุภาพอย่างจรงิจงั
สัดส่วนเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนจากคณุภาพ

ปรมิาณการใชพ้ลังงาน
ต่อหน่วยการผลิต

เม่ือเทียบ
�งบประมาณ 2019

เม่ือเทียบกับ� 2010 (�ฐาน)

ลดลง

เพ่ิมข้ึน ประมาณ

อตัราการ¤งกลบสุดท้าย

VOICE

ทำาเคืช ิคืาเกยู่ามะ
กลุ�มระบบการจดัการการส�งสินคื�า
ฝ่� ายจดัการด�านการผู้ลิต

จุดเด�นในการดำาเนิน
งานของ LINTEC
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กิาร้จำาห้น่าย่ / กิาร้ใช้ง้าน กิาร้บัำาบััดกิากิอุติสาห้กิร้ร้มและกิาร้
ริไ่ซเคิล

ปัญห้าท้างสังคมท่้�เก่ิ�ย่วข้้องกัิบัธุรุ้กิิจ ปัญห้าท้างสังคมท่้�เก่ิ�ย่วข้้องกัิบัธุรุ้กิิจ

เมื�อขายู่ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ บางคืริั�งลั่กค้ืาก็ขอให้ต่รวจสอบเก่�ยู่วกับ

คืุณ์ภาพสินค้ืาแลัะด้านสิ�งแวดล้ัอม แลัะเมื�อเกิดอุบัติ่เหตุ่หริือ 
ภัยู่พิบัติ่ขึ�น ก็ม่การสอบถืาม 

เก่�ยู่วกับการจัดหาสินค้ืาให้ 

เข้ามามาก ผู้มอยู่ากท่ำ�จะทำำาใน 

สิ�งท่ำ� เกินคืวามคืาดหวังของ 
ลั่กค้ืา ด้วยู่การกระจายู่ข้อม่ลั 

ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์อยู่�างด่แลัะรวดเริว็  

โดยู่การนำาเอาข้อเริยู่่กรอ้งของ 

ลัก่ค้ืาท่ำ�ทำางฝ่� ายู่ขายู่ได้มา ส�งไป 

ยัู่งแผู้นกท่ำ�เก่�ยู่วข้องอยู่�างรวดเริว็

ลกูค้า

คู่ค้า

ชมุชนท้องถ่ิน

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น / นักลงทนุ

จาํนวนคู่ค้าวตัถดิุบ

ประมาณ 500 บรษัิท

94.1％
อตัราการตอบแบบสอบถามจาก
บรษัิทคู่ค้าหลัก 102 บรษัิท

การผลิตการจดัซื้อวตัถดิุบ การวจิยัและพัฒนา ระบบการจดัการการส่งสินค้า การจาํหน่าย / การใชง้าน การบําบัดกากอุตสาหกรรมและการรีไซเคิล

การวจิยัและพัฒนาอย่างจรงิจงั 
เพ่ือตอบความคาดหวงัจากลกูค้า

ค่าใช้จา่ยในการวจิยัและพัฒนา 76รอ้ยล้านเยน

เพ่ือยกระดับประสิทธภิาพการผลิต 
ลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิ
การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจาํนวน
มาก ท้ังในและต่างประเทศ

เพ่ืออยู่รว่มและเจรญิรุง่เรอืง ไปพรอ้มกับ
คู่ค้า จงึดําเนินการ จดัซื้อแบบ CSR

เพ่ือสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์นวตักรรมใหม่ ซึ่งจะ
ทําประโยชน์ให้กับสังคม โดยฝ่ายงานวจิยัและ
พัฒนา

เพ่ือลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมและ
�อนผลิตภัณฑ์อย่างมีเสถียรภาพ
ด้วยระบบโมดัลชิพท์ (การ
เปล่ียนรูปแบบการขนส่ง)

เพ่ือให้เกิดความอุน่ใจและความไวว้างใจ
ด้วยการ "ผลิตสินค้า" ท่ีมีคณุภาพสูง 
ซึ่งเป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้า

เพ่ือส่งเสรมิการนํากลับมา
ใช้ใหม่และลดปรมิาณกาก
อุตสาหกรรม

4.9％

0.5％

0.5%

1,338 หม่ืนเยน 63％

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์
ของงานโลจสิติกส์

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ 
ในแต่ละสถานประกอบการ
ยอดเงินตลอด�ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

จากการจดัการคณุภาพอย่างจรงิจงั
สัดส่วนเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนจากคณุภาพ

ปรมิาณการใชพ้ลังงาน
ต่อหน่วยการผลิต

เม่ือเทียบ
�งบประมาณ 2019

เม่ือเทียบกับ� 2010 (�ฐาน)

ลดลง

เพ่ิมข้ึน ประมาณ

อตัราการ¤งกลบสุดท้าย

VOICE VOICE

ท่ำ�โรงงานทัำต่สึโนะม่แนวคิืดท่ำ�ว�า “ถ้ืานำามารวมกันก็เป็นขยู่ะ ถ้ืานำา

มาแยู่กก็เป็นทำริพัยู่ากร” จงึม่การแยู่กขยู่ะ (ปัจจุบันม่การแยู่กขยู่ะ 

46 ประเภทำ แลัะของส�งคืืน 18 

ประเภทำ) ผู้มร่้สึกว�าการทำำาให้

ปริมิาณ์การเกิดขยู่ะมองเห็นได้  

ทำำาให้พนักงาน “ต่ระหนักถึืงการ

ลัดปริมิาณ์” ได้มากขึ�น จากน่�

ไปก็อยู่ากจะส�งเสริิมการแยู่ก

ขยู่ะโดยู่ให้ต่ระหนักถึืงการลัด

ปริมิาณ์ขยู่ะในสังคืมโดยู่รวม
ยู่่จ ินากายู่าสุ
ฝ่�ายวิศิวิกรรม โรงงานทัตส้โนะ
แผู้นกเทคืโนโลยเ่คืริื�องจกัร

มาโกโต่ะ อิโนะอ่เอะ
Adhesive Products Group
LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED
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กิาร้ควบัคมุความเส่�ย่ง
ท่ำ� LINTEC Group เราได้ม่การจดัตั่�งคืณ์ะกรรมการบริหิารคืวามเส่�ยู่ง

ทัำ�วทัำ�งบริษัิัทำ ซึ่ึ�งประกอบไปด้วยู่หัวหน้าฝ่� ายู่ต่�างๆ แลัะหัวหน้าสำานักงานซึ่ึ�ง
เป็นหน�วยู่งานท่ำ�สังกัดประธุานบริษัิัทำโดยู่ต่รงขึ�นในเดือนเมษัายู่น 2018 
แลัะม่การจัดประชุมคืณ์ะกรรมการอยู่่�เป็นระยู่ะ เพื�อยู่กระดับระบบการ
คืวบคืมุคืวามเส่�ยู่งให้ด่ยิู่�งขึ�น
ในเดือนเมษัายู่น 2021 ได้ม่การปริบัปรุงแลัะยู่กระดับโคืรงสร้าง

องค์ืกรส�งเสริมิด้านคืวามยัู่�งยืู่น แลัะได้กำาหนดวัต่ถืุประสงค์ืของคืณ์ะ
กรรมการชุดน่�อยู่�างชัดเจนว�าคืือ “เพื�อให้ร่ถึ้ืงคืวามเส่�ยู่งแลัะโอกาสท่ำ�ม่
ต่�อธุุรกิจ เพื�อกำาหนดนโยู่บายู่ในการริบัมือ แลัะเพื�อนำามาปริบัใชกั้บระบบ 
งานแลัะต่รวจสอบระบบงาน” ข้อม่ลัท่ำ�ให้ไปยัู่งคืณ์ะกรรมการชุดน่�  
ส�วนใหญ�จะเป็นข้อม่ลัประเด็นปัญหาท่ำ�กรรมการแต่�ลัะคืนหยิู่บยู่กขึ�นมา  
แลัะข้อม่ลัจากการต่รวจสอบคืวามเส่�ยู่งอยู่�างลังลึักปีลัะคืริั�ง โดยู่ม่กลัุ�ม 
เป้าหมายู่ เช�น ระดับผู้่้จัดการ สถืานการณ์์ของคืณ์ะกรรมการจะถื่ก 
รายู่งานไปยู่ังคืณ์ะกรรมการบริษัิัทำทำกุไต่รมาส แลัะจะแจง้ข้อม่ลัแล้ัวรอ
ริบัคืำาสั�งเหมือนเช�นท่ำ�ผู้�านๆ มา หลัังจากน่�ไป เราจะยัู่งคืงร�วมมือกับคืณ์ะ
กรรมการชุดอื�น แลัะมุ�งมั�นท่ำ�จะยู่กระดับคืวามสามารถืในการบริหิาร 
คืวามเส่�ยู่งไปพรอ้มกับต่รวจจบัคืวามเส่�ยู่งแลัะโอกาสในเวลัาท่ำ�เหมาะสม 
เพื�อเชื�อมโยู่งไปส่�การเติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่นของ LINTEC Group

กิาร้สำาร้วจด้านสิท้ธ์มินษุย่ช้นและแร้งงาน
ท่ำ� LINTEC Group เราได้ทำำาการสำารวจสภาพการณ์์จริงิด้านสิทำธุ์ ิ

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

กฎหมายู่ การกำาจัดการเลืัอกปฏิิบัติ่ การเคืารพในสิทำธุ์ิมนุษัยู่ชน การ 
ห้ามใช้แรงงานเด็ก การห้ามบังคัืบใช้แรงงาน คื�าแรง เวลัาทำำางาน  
การพ่ดคืุยู่แลัะประชุมหาข้อต่กลังกับพนักงาน สภาพแวดล้ัอมใน 
การทำำางานท่ำ�ปลัอดภัยู่แลัะไม�เป็นอันต่รายู่ต่�อสุขภาพ แลัะการพัฒนา
บุคืลัากร
จากผู้ลัการสำารวจ★ท่ำ�ได้ดำาเนินการไปเมื�อเดือนกุมภาพันธุ์์ 2021 

พบว�าทำุกประเทำศแลัะเขต่การปกคืรองทำำาคืวามเข้าใจเริื�องการปฏิิบัติ่
ต่ามกฎหมายู่แลัะแนวทำางการปฏิิบัติ่ต่ามกฎระเบ่ยู่บข้อบังคัืบของ  
LINTEC Group พรอ้มทัำ�งจดัให้ม่สภาพแวดล้ัอมในการทำำางานท่ำ�ปลัอดภัยู่
ด่ต่�อสุขภาพร�างกายู่แลัะเป็นไปต่ามหลัักสิทำธุ์มินุษัยู่ชน
ในอนาคืต่ เราจะดำาเนินการสำารวจเช�นน่�ปีลัะ 1 คืริั�ง เพื� อศึกษัา 

สภาพการณ์์แท้ำจริงิ แลัะนำาผู้ลัไปใชใ้นการปริบัปรุงแก้ไข

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

FILMS (TAIWAN), INC. ได้จัดทำำาแผู้น BCP*2 เพื� อรองริับใน 
กรณ่์ท่ำ�เกิดอุบัติ่ภัยู่ต่�างๆ เช�น แผู้�นดินไหว เพื� อจำากัดคืวามเส่ยู่หายู่ 
ต่�อมนุษัย์ู่ให้น้อยู่ท่ำ� สุด แลัะสามารถืกลัับมาดำาเนินธุุรกิจอ่กคืริั�ง 
ได้อยู่�างรวดเริว็
เมื�อเดือนม่นาคืม 2014 ได้ริบัการริบัรองมาต่รฐาน ISO22301*3: 

2012 โดยู่เริิ�มนำาระบบ BCMS มาดำาเนินการเพื�อคืงไว/้ปริบัปรุงแผู้น BCP
จากน่�ไป เราจะทำำาการฝึกฝ่นซึ่ำ�าๆ เพื�อให้พนักงานทำกุคืนในบริษัิัทำเข้าใจ

ถึืง BCMS อยู่�างถื�องแท้ำ แลัะจะพยู่ายู่ามกระตุ่้นแลัะสนับสนุนการดำาเนิน
กิจกรรม

กิาร้จดักิาร้อบัร้มด้านกิฎห้มาย่ให้้กัิบัร้ะดับัผู้บัริหิ้าร้
และพึนักิงาน
ท่ำ� LINTEC เราม่การจัดการอบรมสำาหริบัระดับผู้่้บริหิาร โดยู่ม่กลัุ�ม 

เป้าหมายู่คืือ กรรมการบริษัิัทำแลัะกรรมการผู้่้บริหิาร เพื� อส�งเสริมิให้ม่
คืวามเข้าใจในกฎหมายู่ธุุรกิจ สำาหริบัปีงบประมาณ์ 2020 เราได้ม่การ
จดัการอบรมในหัวข้อเริื�อง “การฟื้� นฟ่ธุุรกิจแลัะบทำบาทำของทำนายู่คืวาม”  
ในเดือนกรกฎาคืม 2020 แลัะหัวข้อเริื�อง “แนวโน้มเก่�ยู่วกับเริื�องสำาคัืญ
ในการต่รวจสอบบัญช่ (KAM)” ในเดือนมกราคืม 2021 ในส�วนของ
พนักงาน เราได้ม่การจดั “การอบรมเก่�ยู่วกับกฎหมายู่สำาหริบัพนักงาน
ขายู่” โดยู่ม่กลัุ�มเป้าหมายู่คืือ พนักงานขายู่ระดับกลัาง (ในปีงบประมาณ์  
2020 ได้จดัอบรมทำางออนไลัน์ 4 คืริั�ง) นอกจากน่�แล้ัว ยัู่งนำาเอาการอบรม 
วิชากฎหมายู่ไปรวมอยู่่�ในการฝึกอบรมแบบกลัุ�มท่ำ�จัดขึ�นทำุกปี โดยู่ม่ 
กลัุ�มเป้าหมายู่คืือ ระดับผู้่้จดัการแลัะหัวหน้างานท่ำ�ได้ริบัการแต่�งตั่�งใหม�  
ทัำ�งน่� เรายัู่งได้ม่การส�งข้อม่ลัข�าวสารท่ำ�เก่�ยู่วข้องกับกฎหมายู่ท่ำ�เริยู่่กว�า  
“ข�าวสารด้านกฎหมายู่ (Legal News)” ท่ำ�ทัำนต่ามสถืานการณ์์ โดยู่จะส�ง 
ข้อม่ลัปีลัะ 6 คืริั�ง เราได้ม่การแนะนำาเนื�อหาเก่�ยู่วกับกฎหมายู่ข้อบังคัืบ 
ท่ำ� เก่�ยู่วกับการป้องกันการทำุจริิต่คือริัปชั�นของแต่�ลัะประเทำศแลัะ 
ตั่วอยู่�างการลัะเมิดกฎหมายู่ ผู้�านทำางการอบรมแลัะการส�งข้อม่ลัข�าวสาร 
เหลั�าน่� เพื�อเพิ�มคืวามร่สึ้กไวต่�อ “คืวามเส่�ยู่งทำางกฎหมายู่” ท่ำ�ซึ่�อนอยู่่�ใน
กิจกรรมทำางธุุรกิจประจำาวันของเรา ซึ่ึ�งจะนำาไปส่�การสรา้งวัฒนธุรรม
องค์ืกรท่ำ�สามารถืค้ืนพบคืวามเส่�ยู่งในระยู่ะเริิ�มแรกแลัะสามารถืริบัมือกับ 
คืวามเส่�ยู่งนั�นได้

กิาร้จดัตัิ�งช้อ่งท้างกิาร้ข้อริบััคำาปริกึิษา (กิาร้แจง้
เบัาะแสภิาย่ในบัริษัิท้และกิาร้ปริกึิษาเก่ิ�ย่วกัิบัเริ่�องกิาร้
คกุิคาม)
ท่ำ� LINTEC Group เราได้จัดตั่�ง Help Line (ระบบการแจ้งเบาะแส

ภายู่ในบริษัิัทำ) เพื� อเป็นช�องทำางท่ำ�สามารถืแจ้งเบาะแสเมื�อพบเห็นการ 
กระทำำาท่ำ�ผิู้ดกฎหมายู่หริอืการกระทำำาท่ำ�ผิู้ดต่�อศ่ลัธุรรมอยู่�างรา้ยู่แรง โดยู่ 
ท่ำ�ผู้่้แจ้งเบาะแสจะไม�ได้ริบัผู้ลัเส่ยู่ ในช�องทำางการแจ้งจะม่ทำนายู่คืวาม 
ซึ่ึ�งเป็นองค์ืกรภายู่นอกเข้าร�วมอยู่่�ด้วยู่ ซึ่ึ�งเราสามารถืทำำาการสำารวจ 
ต่รวจสอบได้อยู่�างรวดเริว็ โดยู่ท่ำ�ผู้่้แจ้งเบาะแสแลัะเนื�อหาของเบาะแส 
ยัู่งคืงได้ริบัคืวามคืุ้มคืรองอยู่่�เช�นเดิม นอกจากน่�แล้ัว เรายัู่งม่ “ช�องทำาง 
การขอคืำาปริกึษัาเก่�ยู่วกับการคืุกคืาม” โดยู่ม่วตั่ถืุประสงค์ืเพื�อปริบัปรุง
สภาพแวดล้ัอมในสถืานท่ำ�ทำำางานอก่ด้วยู่

■ ข�าวสารด้านกฎหมายู่ (Legal News) ท่ำ�ออกไปในปีงบประมาณ์ 2020

วินัท่�ออก No. ช่ื�อเริื�อง

พฤษัภาคืม 2020 34
ปัญหาทางกฎหมายเก่�ยวิกับการคื�าขึ้ายอนัเนื�อง 
มาจากไวิริสัโคืโรนาสายพันธุีใ์หม� (โคืวิดิ-19)

กรกฎาคืม 2020 35 ต�องระวิงั “อเ่มลหลอกลวิงทางธุรกิจ” !

กันยายน 2020 36
คืวิามเส่�ยงทางกฎหมายเก่�ยวิกับการพ้ดให�ร�ายและ
การกระจายขึ้�าวิปลอมทางโซเช่ย่ลมเ่ด่ย

พฤศจกิายน 2020 37
เก่�ยวิกับวิถ่ิการทำางานแบบใหม� “การทำางานด�วิย
ระบบทางไกล (Telework)”

มกราคืม 2021 38
ไม�ใช่�เริื�องไกลตัวิ! กรอบขึ้องกฎระเบ่ยบการคื�า 
ระหวิ�างประเทศต�างๆ รวิมถ้งการคืวิบคืมุการส�งออก

มน่าคืม 2021 39
สรุปขึ้�าวิตั�งแต�เดือนเมษัายน 2020 ถ้งเดือน
มน่าคืม 2021

ดัช่น่ช่่�วิดัท่�แสดงด�วิยเคืริื�องหมาย★ได�ริบัการตรวิจสอบโดยบุคืคืลภายนอกคืือบริษัิัท SGS Japan Inc. 
ผู้ลการตรวิจสอบโดยบุคืคืลภายนอกน่�พบวิ�าไม�มหั่วิขึ้�อสำาคัืญท่�จำาเป็นต�องปริบัปรุงแก�ไขึ้แต�อย�างไร
*1   BCMS: ย�อมาจาก Business Continuity Management System (ระบบบริหิารคืวิามต�อเนื�อง

ขึ้องธุรกิจ) เป็นระบบบริหิารจัดการท่�เน�นการใช่�งานระบบ โดยการทำาคืวิามเขึ้�าใจสถานการณ์์
ปัจจุบันขึ้ององค์ืกร แล�วิจัดทำาแผู้นต�อเนื�องธุรกิจ ทำาการฝึกซ�อมเพื� อตรวิจสอบประสิทธีิผู้ล
ขึ้องแผู้น ทั�งน่� เพื� อการ “ทำาธุรกิจอย�างต�อเนื�อง” ในกรณ่์ท่�เกิดอุบัติภัยท่�มผู่้ลกระทบรุนแรงต�อ
ผู้ลิตภัณ์ฑ์์หลักหริอืบริกิารขึ้ององค์ืกรบริษัิัท

*2   BCP: ย�อมาจาก Business Continuity Plan (แผู้นต�อเนื�องธุรกิจ) คืือแผู้นปฏิิบัติงานเมื�อบริษัิัท
ประสบอุบัติเหตุหริอืเหตุฉกุเฉินเช่�นประสบอุบัติภัย ซ้�งกำาหนดไวิ�ล�วิงหน�าวิ�าจะทำาอย�างไรให�คืวิาม
เส่ยหายเกิดขึ้้�นน�อยท่�สุด และสามารถฟื้� นฟ้ธุรกิจหริอืกลับมาดำาเนินธุรกิจได�อย�างเริว็ิไวิ

*3   ISO22301: คืือมาตรฐานสากลขึ้อง BCMS ท่�รองริบักับการเกิดอุบัติภัย อุบัติเหตุ หริอืเหตุการณ์์
ต�าง ๆ  เช่�นแผู้�นดินไหวิ อคัืค่ืภัย ระบบ IT ล�ม วิกิฤตการเงนิ คื้�คื�าล�มละลายหริอืเกิดการแพร�ระบาด
ขึ้องโรคืติดต�อ โดยบริษัิัทหริอืองค์ืกรต�าง ๆ จะจดัทำามาตรการรองริบั และดำาเนินการอย�างม่
ประสิทธีภิาพและประสิทธีผิู้ล
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ร้ะบับับัริหิ้าร้จดักิาร้ด้านสิ�งแวดล้อม
ท่ำ� LINTEC Group เราม่การดำาเนินการเพื�ออนุริกัษ์ัสิ�งแวดล้ัอมของโลัก

ต่าม “นโยู่บายู่ด้านคืณุ์ภาพ สิ�งแวดล้ัอม แลัะคืวามต่�อเนื�องทำางธุุรกิจ” 
อยู่�างจริงิจงั ในปีงบประมาณ์ 2020 ได้ริบัการต่รวจสอบเพื�อต่�ออายุู่การ
ริบัรองมาต่รฐานสากลั ISO14001 แลัะได้ริบัใบริบัรองการขึ�นทำะเบ่ยู่น
การต่รวจสอบฉีบับท่ำ� 14 (Issue 14) เราได้ม่การแบ�งปันข้อม่ลัซึ่ึ�งกันแลัะ
กันระหว�างสถืานประกอบการในประเทำศญ่�ปุ� นท่ำ�ขึ�นทำะเบ่ยู่น 12 แห�ง แลัะ 
สถืานประกอบการนอกประเทำศญ่�ปุ� นท่ำ�ขึ�นทำะเบ่ยู่น 10 แห�ง ในการ 
ต่รวจสอบโดยู่องค์ืกรภายู่นอก นอกจากการต่รวจสอบในด้านปริมิาณ์ 
การใช้กำา ลัังไฟฟ้า ปริิมาณ์การใช้นำ�า  ปริิมาณ์การปลั�อยู่ก๊าซึ่ 
คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์ แลัะปริมิาณ์การเกิดขยู่ะแล้ัว เรายัู่งได้ริบัการต่รวจสอบ 
ปริมิาณ์การปลั�อยู่ VOC ส่�บรรยู่ากาศโลักด้วยู่ ทัำ�งน่� ไม�ม่หัวข้อสำาคัืญใด 
ท่ำ�ต้่องทำำาการแก้ไข เราได้ม่การดำาเนินกิจกรรมการปลัก่ป� า แลัะกิจกรรม 
การทำำาคืวามสะอาดชายู่หาดแลัะในท่ำ�อื�นๆ อยู่�างต่�อเนื�อง เพื� อเป็นการ 
อนุริกัษ์ัคืวามหลัากหลัายู่ทำางชว่ภาพ เรายัู่งได้เข้าร�วม CLOMA*4 ในการ 
ลัดขยู่ะพลัาสติ่กในทำะเลั แลัะได้ดำาเนินการเสนอแลัะส�งเสริมิผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์
ท่ำ�คืำานึงถึืงสิ�งแวดล้ัอมในฐานะท่ำ�เป็นพลัเมืองประเภทำองค์ืกรอก่ด้วยู่

กิาร้ดำาเนินกิาร้เพ่ึ�อบัร้ร้เท้ากิาร้เปล่�ย่นแปลงข้อง
สภิาพึภิมิูอากิาศ
ปริมิาณ์การใช้พลัังงานทัำ�งหมด (เท่ำยู่บเทำ�านำ�ามันดิบ: อยู่่�ในขอบเขต่

ท่ำ�กฎหมายู่การประหยัู่ดพลัังงานบังคัืบใช)้ ในปีงบประมาณ์ 2020 ของ 
LINTEC group ในประเทำศญ่�ปุ� น*5 ได้ลัดลังจากปีงบประมาณ์ก�อนเนื�อง
มาจากการลัดลังของปริมิาณ์การผู้ลิัต่ แต่�ปริมิาณ์พลัังงานต่�อหน�วยู่
การผู้ลิัต่ได้เพิ�มขึ�นเป็น 0.312 กิโลัลิัต่ร/ตั่น นอกจากน่�แล้ัว ปริมิาณ์
การปลั�อยู่ก๊าซึ่คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์ในปีงบประมาณ์ 2020 อยู่่�ท่ำ� 148 
พันตั่น ซึ่ึ�งลัดลังจากปีงบประมาณ์ 2019 ท่ำ�ม่อยู่่�ถึืง 163 พันตั่น ใน
ปีงบประมาณ์ 2021 เราได้ม่การดำาเนินการในด้านการใชก้ำาลัังไฟฟ้าท่ำ�ม่
การปลั�อยู่คืาริบ์อนต่ำ�า โดยู่ได้ตั่�งเป้าท่ำ�จะทำำาการปริบัปรุงปริมิาณ์การปลั�อยู่
ก๊าซึ่คืาริบ์อนไดออกไซึ่ด์ให้ลัดลัง 1% แลัะปริมิาณ์การใช้กำาลัังไฟฟ้าให้
ลัดลัง 1% เมื�อเท่ำยู่บกับปริมิาณ์ต่�อหน�วยู่การผู้ลิัต่ในปีงบประมาณ์ 2020

กิาร้ร้องริบัักิฎห้มาย่ PRTR*6
LINTEC ได้แจง้สารเคืม่เข้าข�ายู่ PRTR ในปีงบประมาณ์ 2020 เช�น  

โทำลัอ่น่ แลัะไซึ่ล่ัน ซึ่ึ�งม่ปริมิาณ์ใชง้านรวมทัำ�งสิ�น 6,692 ตั่น
สารเคืม่ท่ำ�ใชม้ากท่ำ�สุดคืือโทำลัอ่น่ ม่ปริมิาณ์ใชง้านรวมทัำ�งสิ�น 6,614 ตั่น  

ซึ่ึ�งคิืดเป็นประมาณ์ 99% ของสารเคืม่ท่ำ�ใช้งานทัำ�งหมด โดยู่ลัดลังจาก 
ปีงบประมาณ์ก�อน 1,038 ตั่น เนื�องมาจากการลัดลังของปริมิาณ์การ
ผู้ลิัต่ ปริมิาณ์สารโทำลัอ่น่ซึ่ึ�งถืก่ปลั�อยู่ส่�บรรยู่ากาศในปีงบประมาณ์ 2020  
คืือ 399 ตั่น ซึ่ึ�งลัดลังจากปีท่ำ�ผู้�านมา 65 ตั่น แลัะม่ปริมิาณ์การเคืลืั�อนยู้่ายู่ 
496 ตั่น ซึ่ึ�งเพิ�มขึ�นจากปีท่ำ�ผู้�านมา 133 ตั่น แม้ปริมิาณ์การใชแ้ลัะปริมิาณ์
การปลั�อยู่ออกจะลัดลังเนื�องจากปริมิาณ์การผู้ลิัต่โดยู่รวมลัดลัง แต่�คิืด
ว�าการท่ำ� Lot ม่ขนาดเล็ักลัง ทำำาให้จำานวนคืริั�งในการล้ัางเพิ�มมากขึ�น ส�ง
ผู้ลัให้ปริมิาณ์การเคืลืั�อนยู้่ายู่ (ปริมิาณ์การปลั�อยู่ของเหลัว) เพิ�มมากขึ�น 
เราม่การติ่ดตั่�งเคืริื�องบำาบัดเพื�อลัดการปลั�อยู่สารลัะลัายู่อนิทำริย์ู่่ส่�อากาศ
 เราได้ม่การห้ามไม�ให้ทำำาการผู้ลิัต่โดยู่ไม�เปิดเคืริื�องบำาบัดในขณ์ะท่ำ�ทำำาการ
ผู้ลิัต่ในโรงงาน แลัะในปีงบประมาณ์ 2020 ไม�ม่กรณ่์ท่ำ�ไม�เปิดเคืริื�องบำาบัด
ในขณ์ะทำำาการผู้ลิัต่เลัยู่

กิาร้ดำาเนินกิาร้ด้านกิาร้พัึฒนาผลิติภัิณฑ์์
LINTEC Group ได้ให้คืวามสำาคัืญกับการพัฒนาผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�มุ�งลัด 

ผู้ลักระทำบต่�อสิ�งแวดล้ัอม อ่กทัำ�งเรายัู่งมุ�งมั�นท่ำ�จะลัดผู้ลักระทำบต่�อ 
สิ�งแวดล้ัอมตั่�งแต่�กระบวนการออกแบบไปจนถึืงกระบวนการกำาจัด  
โดยู่นำา LCA*7 มาปริบัใช้

ลดปริมิาณกิาร้ใช้น้ำ�าและปริมิาณกิาร้ปล่อย่นำ�าทิ้�ง
ปริมิาณ์การใช้นำ�าในปีงบประมาณ์ 2020 ของ LINTEC คืือ 7,951 

พันลัก่บาศก์เมต่ร ประมาณ์ 88% ของจำานวนดังกลั�าวม่การใชง้านอยู่่�ท่ำ�
โรงงานคืมุากายู่ะแลัะโรงงานมิชมิะ ซึ่ึ�งม่แผู้นกผู้ลิัต่กระดาษัอยู่่�ท่ำ�นั�น ใน
ปีงบประมาณ์ 2020 ม่ปริมิาณ์ต่�อหน�วยู่การผู้ลิัต่อยู่่�ท่ำ� 51.04 ลัก่บาศก์
เมต่ร/ตั่น ซึ่ึ�งไม�สามารถืบรรลัเุป้าหมายู่ท่ำ�จะทำำาให้ลัดลัง 1.0% เมื�อเท่ำยู่บ
กับปีก�อนหน้าได้ แม้ Lot จะเล็ักลัง แลัะม่ปริมิาณ์การผู้ลิัต่ลัดลัง แต่�
เนื�องจากจำาเป็นต้่องม่นำ�าท่ำ�ใช้สำาหริบัทำำาคืวามสะอาดเมื�อเปล่ั�ยู่นกระดาษั 
ปริมิาณ์การใชน้ำ�าต่�อหน�วยู่จงึเพิ�มมากขึ�น ในปีงบประมาณ์ 2021 เราตั่�ง
เป้าท่ำ�จะลัดปริมิาณ์ต่�อหน�วยู่การผู้ลิัต่ลัง 1.0% เมื�อเท่ำยู่บกับปีก�อนหน้า 
โดยู่ดำาเนินมาต่รการลัดปริมิาณ์การใชน้ำ�าแลัะปริมิาณ์นำ�าทิำ�ง แลัะมาต่รการ
ป้องกันนำ�าริั�วไหลัในแต่�ลัะกระบวนการอยู่�างต่�อเนื�อง

รายู่งานสิ�งแวดล้ัอม

■ ปริมิาณ์การใชน้ำ�าแลัะปริมิาณ์การปลั�อยู่นำ�า

ประเภท ปีงบประมาณ์ 2020  
(พันลก้บาศก์เมตร)

รวิมปริมิาณ์การใช่�นำ�า (ยอดรวิมตามประเภทขึ้องแหล�งนำ�า) 7,951

● นำ�าประปา 531

● นำ�าท่�ใช่�ในอุตสาหกรรม 3,660

● นำ�าใต�ดิน 3,760

นำ�าทิ�ง 6,163

เวท่้ถัดไปข้องฉัน

ท่ำ� โ ร ง ง า น คืุ ม า ก า ยู่ ะ ไ ด้
ม่การเก็บนำ�าหลั�อเย็ู่นท่ำ� ใช้ กับ
เคืริื�องจักรกลัับมาแลัะนำามา
ใช้ใหม� ทัำ�งยัู่งม่การคืวบคืุมนำ�า
ล้ัางท่ำ�ใช้ในกระบวนการอยู่�าง
ถื่กต้่องเหมาะสมอ่กด้วยู่ ส�ง
ผู้ลัให้สามารถืทำำาให้ปริมิาณ์การ
ใช้ นำ�า ต่� อหน� วยู่การผู้ ลิัต่ ใน
ปีงบประมาณ์ 2020 ด่กว�าปี  
2013 ถึืง 11.5% ได้สำาเริจ็ จากน่� 
ไป เรายัู่งคืงมุ�งมั�นท่ำ�จะร�วมมือ 
กับแผู้นกท่ำ�เก่�ยู่วข้องแลัะประหยู่ดั 
นำ�าเพิ�มขึ�นอก่

ฮิเดโต่โมะ อิโนะอ่เอะ
แผู้นกทำาแผู้�นกระดาษั
ฝ่� ายการผู้ลิตกระดาษั
โรงงานคืมุากายะ

*4   CLOMA: ย�อมาจาก Clean Ocean Material Alliance แพลตฟอริม์เพื�อส�งเสริมิการใช่�ผู้ลิตภัณ์ฑ์์
พลาสติกอย�างยั�งยืน และพัฒนาวิัสดุทดแทนและนำามาใช่� และเพื� อเร�งคืวิามเริว็ิในการสร�าง
นวิตักรรมโดยท่�ริฐับาลและเอกช่นร�วิมมอืกัน มก่ระทรวิงเศรษัฐกิจ การคื�า และอุตสาหกรรม เป็น
ผู้้�ดำาเนินการหลัก

*5   LINTEC group ในประเทศญ่�ปุ� น: Lintec Corporation และสำานักงานขึ้องขึ้ายบริษัิัท Lintec 
Corporation, Tokyo Lintec Kako, Inc., Printec, Inc, Lintec Services, Inc. และ Lintec 
Commerce, Inc.

*6   กฎหมาย PRTR: Pollutant Release and Transfer Register หมายถ้ง กฎหมายท่�กำาหนดหน�าท่�
ให�จดแจ�ง (ปริมิาณ์การปล�อย/เคืลื�อนย�ายสารเคืม)่ ย�อมาจาก “กฎหมายส�งเสริมิการศ้กษัาปริมิาณ์
การปล�อยสารเคืมเ่ขึ้�าขึ้�ายคืวิบคืมุออกส้�บรรยากาศ รวิมถ้งการปริบัปรุงการจดัการสารเคืม”่

*7   LCA: ย�อมาจาก Life Cycle Assessment เป็นวิธิีป่ระเมนิผู้ลกระทบท่�มต่�อสิ�งแวิดล�อมโดยรวิม 
โดยคืำานวิณ์จากปริมิาณ์พลังงาน นำ�า วิตัถดิุบท่�ถก้ใช่�ตลอดช่ั�วิอายุวิงจรขึ้องผู้ลิตภัณ์ฑ์์ รวิมถ้ง
ปริมิาณ์การปล�อยคืาริบ์อนไดออกไซด์และสารเคืมเ่ป็นพิษั
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รายู่งานเชงิสังคืม

ร้ะบับักิาร้ริบััปร้ะกัินคณุภิาพึสินค้า
LINTEC Group ม่โคืรงสรา้งระบบการริบัประกันคืณุ์ภาพสินค้ืาท่ำ�เป็น

ไปต่าม ISO9001*1 กลัุ�มบริษัิัทำในประเทำศได้ม่การร�วมกันใช ้QMS ใน 6 
ฝ่� ายู่ธุุรกิจ ในปีงบประมาณ์ 2020 ได้ม่การนำาเอา QMS ของฝ่� ายู่ธุุรกิจ
วสัดกุารพิมพ์แลัะวสัดขุ้อม่ลัมาใชกั้บ Tokyo Lintec Kako. Inc. เพื�อยู่ก
ระดับการทำำางานร�วมกัน นอกจากน่� ในส�วนของกลัุ�มบริษัิัทำนอกประเทำศ
ญ่�ปุ� นได้ม่การสรา้งระบบริบัประกันคืณุ์ภาพใน 12 ฐานประกอบการ แลัะ
ได้ม่การดำาเนินการแล้ัว

เนื�องจากได้ริบัผู้ลักระทำบจากการระบาดของไวริสัโคืโรนาสายู่พันธุุ์ใ์หม�  
(โคืวดิ-19) จงึไม�สามารถืจดัการอบรมเช�นเด่ยู่วกับทำกุปีได้ ดังนั�น เรา
จงึม่การพิจารณ์าหาสื�อการเริยู่่นการสอนท่ำ�แม้แต่�คืนท่ำ�เพิ�งเก่�ยู่วข้องกับ 
QMS เป็นคืริั�งแรกก็เข้าใจได้ง�ายู่ แลัะหาวธิุ์ก่ารอบรมแบบใหม�สำาหริบัปี
หน้า เราจะยัู่งคืงดำาเนินกิจกรรมเช�นน่�ต่�อไป โดยู่ม่จุดมุ�งหมายู่เพื�อพัฒนา
สินค้ืาแลัะบริกิารของเราให้ลัก่ค้ืาไวว้างใจมากยิู่�งขึ�น

กิาร้จดัซ่�อแบับั GREEN
ท่ำ� LINTEC Group เราม่คืวามเคืร�งคืริดัในการคืวบคืมุดแ่ลัสารเคืม่ใน 

วัต่ถืุดิบ ชิ�นส�วน แลัะ วัต่ถืุดิบทำุติ่ยู่ภ่มิ โดยู่ม่วัต่ถืุประสงค์ืท่ำ�จะลัดผู้ลั 
กระทำบต่�อสิ�งแวดล้ัอม นอกจากในขณ์ะท่ำ�ทำำาการจัดซึ่ื�อวัต่ถืุดิบใหม�แล้ัว  
ในการจัดซึ่ื� อวัต่ถืุดิบท่ำ� ใช้อยู่�างต่�อเนื� องเองเราก็ได้ทำำาการสำารวจ 
ส�วนประกอบท่ำ�เป็นสารเคืม่ในผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ด้วยู่เช�นเด่ยู่วกัน เพื�อเป็นการ
รองริบักฎข้อบังคัืบใหม�
ในปีงบประมาณ์ 2020 เราได้ทำำาการสำารวจวตั่ถืดิุบจำานวน 5,000 ชนิด

 โดยู่เป็นการสำารวจสารเคืม่ท่ำ�ม่อยู่่�ในผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์คืริั�งท่ำ� 21 แลัะคืริั�งท่ำ� 22 
ของกฎหมายู่ REACH*2 แลัะการสำารวจสารเคืม่ท่ำ�ม่อยู่่�ในผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ต่าม  
chemSHERPA*32.00
จากน่�ไป เราจะยัู่งคืงส�งเสริมิกิจกรรมอนุริกัษ์ัสิ�งแวดล้ัอม แลัะจะ 

ดำาเนินการคืวบคืมุดแ่ลัสารเคืม่อยู่�างเคืร�งคืริดัต่�อไป พรอ้มกับคื่�ค้ืา

กิาร้จดักิาร้กัิบัแร้ท่่้�ม่ข้้อขั้ดแย้่ง*4
ท่ำ� LINTEC เราได้ต่ระหนักว�า แร�ท่ำ�ม่ข้อขัดแยู้่งซึ่ึ�งแร�ท่ำ�ถืก่ขุดขึ�นมานั�น

เป็นแหลั�งเงนิทำนุของกลัุ�มผู้่้ก�อการรา้ยู่เป็นปัญหาทำางสังคืมท่ำ�สำาคัืญ ใน
การใชว้ตั่ถืดิุบของเรา เราจงึม่การต่รวจสอบสถืานะในการใชง้านของแร�
ธุาต่ทุ่ำ�มาจากเหมืองแร�ซึ่ึ�งถืือว�าเป็นแหลั�งเงนิทำนุของผู้่้ก�อการรา้ยู่ด้วยู่
จากน่�ไป เราจะยัู่งคืงต่รวจสอบว�าเป็นห�วงโซึ่�อุปทำานท่ำ�ไม�ใช�แหลั�งเงิน

ทำนุของผู้่้ก�อการรา้ยู่ แลัะจะคืวบคืมุดแ่ลัการจดัซึ่ื�อโดยู่ไม�ใชแ้ร�ท่ำ�ม่ข้อขัด
แยู้่งซึ่ึ�งเป็นแหลั�งเงนิทำนุของผู้่้ก�อการรา้ยู่นั�นต่�อไป

กิาร้เปิดเผย่ข้้อมลูผลิติภัิณฑ์์
ท่ำ� LINTEC Group เราแนะนำาข้อม่ลัท่ำ�เก่�ยู่วกับผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์บนเว็บไซึ่ต์่

ของ LINTEC เพื� อให้ลั่กค้ืาสามารถืใช้ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ได้อยู่�างปลัอดภัยู่ไร้
กังวลั ซึ่ึ�งจะให้ต่อบโดยู่แยู่กเป็นเริื�องๆ เช�น เอกสารทำางเทำคืนิคื, เอกสาร
ข้อกำาหนดผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์, เอกสารข้อม่ลัคืวามปลัอดภัยู่ (SDS), แบบสำารวจ
ข้อม่ลัด้านสารเคืม่

กิาร้ปร้ะเมินผลกิร้ะท้บัต่ิอความปลอดภัิย่และ 
อาช้ว่อนามัย่
ท่ำ� LINTEC Group เราได้เลืัอกใชว้ตั่ถืดิุบท่ำ�เป็นไปต่ามข้อกำาหนด RoHS*5 

แลัะมาต่รฐานคืวามปลัอดภัยู่แลัะอาชว่อนามัยู่ของแรงงาน ฯลัฯ แลัะให้
คืวามระมัดระวังไม�ให้ม่การปนเปื้� อนในกระบวนการผู้ลิัต่สินค้ืา ในการ
ดำาเนินกิจกรรมทำางธุุรกิจในปีงบประมาณ์ 2020 ไม�ม่กรณ่์ท่ำ�ไม�อยู่่�ภายู่ใน
คื�าท่ำ�กำาหนดเหลั�าน่�เลัยู่

กิาร้ป้องกัินเห้ติกุิาร้ณ์ท่้�เกิิดขึ้�นจากิคณุภิาพึสินค้า
ท่ำ� LINTEC Group เราคิืดว�าเพื�อริกัษัาแลัะยู่กระดับคืณุ์ภาพของสินค้ืา

แลัะบริกิาร แลัะเพื� อป้องกันไม�ให้เกิดเหตุ่การณ์์ท่ำ�เกิดขึ�นจากคืุณ์ภาพ
สินค้ืา การใช ้QMS อยู่�างม่ประสิทำธุ์ภิาพจงึเป็นสิ�งจำาเป็น แลัะเพื�อให้บริษัิัทำ
ทัำ�งหมดในกลัุ�มเข้าใจ ISO9001 อยู่�างลึักซึ่ึ�ง จงึได้ม่การกำาหนดแผู้นการ
อบรมต่ลัอดทัำ�งปีเก่�ยู่วกับการอบรมเริื�อง ISO แลัะจดัการอบรมต่ามแผู้น
นั�น โดยู่ทำางสำานักงานใหญ�เป็นผู้่้จดัขึ�นทำกุปี แต่�ในปีงบประมาณ์ 2020 

เราวางแผู้นท่ำ�จะจดัการอบรม
ภายู่ในสำาหริบัพนักงานทำกุคืนใน
ปีงบประมาณ์ 2021 เพื� อให้
เริยู่่นร่เ้ก่�ยู่วกับคืวามร่ด้้านสถิืติ่
สำาหริบัการคืวบคืมุคืณุ์ภาพ จาก
น่�ไปอยู่ากจะเริ่ยู่นร่้แลัะเปิดใจ
ยู่อมริบัสิ�งใหม�ๆ แลัะนำามาปริบั
ใช้เพื� อพัฒนาคืุณ์ภาพสินค้ืาให้
ด่ยิู่�งขึ�น

Kim Nam-Hee
ฝ่�ายริบัประกันคืณุ์ภาพสินคื�า
LINTEC KOREA, INC.
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หมายเหตุ) 1. สัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของ Lintec 
Corporation, Tokyo Lintec Kako, Inc. และ Shonan Lintec Kako, Inc.

 2. เป็นสัดส่วนโดยมีจำนวนเหตุการณ์ใน�งบประมาณ 2010 เท่ากับ 100%

■ สัดส�วนเหต่กุารณ์์ท่ำ�เกิดขึ�นจากคืณุ์ภาพ

*1  ISO9001: มาตรฐานสากลท่�เก่�ยวิกับระบบการจดัการด�านคืณุ์ภาพ (QMS)
*2   กฎหมาย REACH : กฎหมายคืวิบคืุมสารเคืม่ขึ้อง EU ซ้�งกำาหนดให�ม่การจดทะเบ่ยน  

ประเมนิผู้ล อนุญาต และจำากัดการใช่�งานสารเคืม ่หากมก่ารส�งออกสารเคืมไ่ปยังกลุ�มประเทศใน  
EU ปริมิาณ์ไม�น�อยกวิ�า 1 ตันต�อปี ต�องยื�นขึ้อจดทะเบ่ยน อ่กทั�ง หากม่สารเคืม่ท่�เขึ้�าขึ้�ายเป็น 
สารเคืมเ่ป้าหมายผู้สมอย้�ในผู้ลิตภัณ์ฑ์์ไม�น�อยกวิ�า 0.1% ต�องยื�นขึ้ออนุญาต

*3   chemSHERPA: กลไกการร�วิมถ�ายทอดขึ้�อม้ลขึ้องสารเคืม่ ท่�ม่อย้� ในผู้ลิตภัณ์ฑ์์ซ้� ง
กระทรวิงเศรษัฐกิจ การคื�า และอุตสาหกรรมขึ้องประเทศญ่�ปุ� น (METI) ส�งเสริิมให�ใช่�  

เป็นกลไกในการคืวิบคืมุสารเคืมท่่�มอ่ย้�ในผู้ลิตภัณ์ฑ์์ได�อย�างคืรอบคืลมุห�วิงโซ�อุปทานตั�งแต�ต�นนำ�า
จนถ้งปลายนำ�า เพื� อให�สอดคืล�องกับกฎขึ้�อบังคัืบท่�กำาลังขึ้ยายตัวิเพิ�มขึ้้�นอย�างต�อเนื�อง

*4   แร�ท่�ม่ขึ้�อขึ้ัดแย�ง: โลหะท่� ได�มาจากแร�ท่�ม่ขึ้�อขึ้ัดแย�งซ้� งถ้กกำาหนดขึ้้� นตามกฎหมาย 
ดอดด์-แฟรงค์ื (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ขึ้อง
สหริฐัอเมริกิา ซ้�งได�แก� แทนทาลัม ด่บุก ทังสเตน และทองคืำา

*5   ขึ้�อกำาหนด RoHS: ขึ้�อกำาหนดขึ้องสหภาพยุโรป (EU) วิ�าด�วิยเริื�องขึ้องการจำากัดการใช่�สารท่�เป็น
อนัตรายในอุปกรณ์์เคืริื�องใช่�ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์

เวท่้ถัดไปข้องฉัน
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กิาร้จดัซ่�อแบับั CSR
ท่ำ� LINTEC ภายู่ใต้่จติ่วญิญาณ์แห�ง CSR เราได้ม่การกำาหนด “นโยู่บายู่

จดัหาจดัซึ่ื�อวตั่ถืดิุบพื�นฐานของ LINTEC” “นโยู่บายู่จดัซึ่ื�อแบบ GREEN 
ของ LINTEC” แลัะ “นโยู่บายู่จดัซึ่ื�อไม้แลัะเยืู่�อไม้ของ LINTEC” แลัะได้ม่
การดำาเนินการจดัซึ่ื�อต่ามนโยู่บายู่ดังกลั�าว
เราม่การรอ้งขอให้คื่�ค้ืาของเราให้คืวามร�วมมือในการดำาเนินงานด้าน

 CSR อยู่�างจริงิจังต่ามมุมมองต่�างๆ เช�น การเคืารพในสิทำธุ์มินุษัยู่ชน
 คืวามปลัอดภัยู่แลัะอาชว่อนามัยู่ของแรงงาน การริกัษัาคืวามปลัอดภัยู่
ของข้อม่ลั แลัะจริยิู่ธุรรมองค์ืกร ผู้�านทำางโอกาสต่�างๆ
ในปีงบประมาณ์ 2020 เราได้ทำำาการสำารวจสอบถืามคื่� ค้ืา เพื� อ 

ต่รวจสอบหัวข้อการดำาเนินงาน CSR ในเริื�องต่�างๆ เช�น การปฏิิบัติ่ต่าม 
กฎหมายู่อยู่�างเคืร�งคืริดั การห้ามใชแ้รงงานเด็ก สภาพแวดล้ัอมในการ
ทำำางานท่ำ�ปลัอดภัยู่แลัะไม�เป็นอนัต่รายู่ต่�อสุขภาพ
โดยู่ได้ขอคืวามร�วมมือในการต่อบแบบสอบถืามไปยัู่ง 102 บริษัิัทำ จาก

บริษัิัทำคื่�ค้ืาในประเทำศท่ำ�ทำางบริษัิัทำซึ่ื�อวตั่ถืดิุบด้วยู่ 500 บริษัิัทำ โดยู่คัืดเลืัอก 
จากมุมมองทำางด้านจำานวนเงินท่ำ�ม่การซึ่ื�อขายู่ แลัะ BCP*6 แลัะได้ริบั 
คืำาต่อบกลัับมาจากคื่�ค้ืา 96 บริษัิัทำ ซึ่ึ�งเราได้นำาผู้ลัของแบบสอบถืาม 
มาเป็นผู้ลัการประเมินบริษัิัทำซึ่พัพลัายู่เออริข์องเราด้วยู่
จากน่�ไป เราจะยัู่งคืงมุ�งมั�นท่ำ�จะปริบัปรุงกิจกรรมการจดัซึ่ื�อจดัหาแลัะ

ยู่กระดับการร�วมมือกับคื่�ค้ืาให้มากยิู่�งขึ�น

กิาร้ควบัคมุดแูลแร้งงานและกิาร้ให้้กิาร้อบัร้มโดย่
เคาร้พึสิท้ธ์มินษุย่ช้น
ท่ำ� LINTEC Group เราคิืดว�าพื� นฐานของการดำาเนินกิจกรรมทำาง

ธุุรกิจคืือ “การปฏิิบัติ่ต่ามกฎ” เราจึงเคืร�งคืริดัต่�อการให้คืวามเคืารพ
ใน “กฎหมายู่แลัะข้อกำาหนดท่ำ�เก่�ยู่วข้อง” ไปพรอ้มกับ “กฎทำางสังคืม”  
ในการดำาเนินกิจกรรมทำางธุุรกิจทัำ�งในแลัะนอกประเทำศ ในการริบัพนักงาน
เข้าทำำางานแลัะการทำำางานของพนักงานก็เช�นเด่ยู่วกัน เราได้ม่การคืวบคืมุ
ด่แลัแรงงานโดยู่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎหมายู่ข้อบังคัืบท่ำ�เก่�ยู่วข้องกับแรงงาน
 เช�น การห้ามพฤติ่กรรมการเลืัอกปฏิิบัติ่ท่ำ�ไม�เป็นธุรรม การใช้แรงงาน
เด็ก แลัะการคืกุคืาม
ท่ำ� LINTEC เราได้ม่การนำาเอาการอบรมด้านสิทำธุ์ิมนุษัยู่ชนมาใช้ใน

โปรแกรมการอบรมโดยู่แยู่กต่ามระดับชั�น ท่ำ�ผู้�านๆ มา เราได้ม่การจดัการ
อบรมเก่�ยู่วกับ “Global Compact ของสหประชาชาติ่ กับ CSR” แลัะ
การอบรมเก่�ยู่วกับการคืกุคืามทำางเพศแลัะการใชอ้ำานาจคืกุคืาม เป็นต้่น

นโย่บัาย่ด้านสุข้ภิาพึจติิ
LINTEC Group ได้ม่การนำาเอาระบบ EAP เชิงป้องกัน*7 มาใช้

 “การต่รวจวินิจฉัียู่สุขภาพจิต่” ท่ำ�จัดขึ�นปีลัะ 1 คืริั�ง จะทำำาให้พนักงาน 
แต่�ลัะคืนริบัร่ถึ้ืงสภาพคืวามเคืริยู่่ดของต่น ซึ่ึ�งจะเป็นประโยู่ชน์ในการ
คืวบคืมุดแ่ลัต่นเอง พรอ้มกันนั�น ผู้ลัการวเิคืราะห์ของแต่�ลัะองค์ืกรจะถืก่
ส�งไปให้ทำางระดับผู้่้บริหิารทำบทำวนเพื�อท่ำ�จะได้ทำำาการแก้ไข ในปีงบประมาณ์  
2020 เราได้ม่การจดัการต่รวจโดยู่ม่ขอบข�ายู่เป้าหมายู่ทำกุบริษัิัทำในกลัุ�ม
รวม 3,729 คืน แลัะอตั่ราการเข้าริบัการต่รวจคืือ 91.2%
นอกจากน่�แล้ัว เรายัู่งได้ม่การจดัตั่�งสายู่ด�วนท่ำ�คือยู่ให้คืวามช�วยู่เหลืัอ 

ซึ่ึ�งพนักงานแลัะคืรอบคืริวัจะสามารถืปริกึษัาผู้่้เช่�ยู่วชาญเก่�ยู่วกับปัญหา
ทำุกข์ใจต่�างๆ เช�น ปัญหาด้านสุขภาพ สุขภาพจติ่ การเล่ั�ยู่งด่บุต่ร การ
ดแ่ลับริบิาลั กฎหมายู่ แลัะการเงนิของคืรอบคืริวัอก่ด้วยู่

■ หัวข้อสำารวจในแบบสอบถืามท่ำ�ส�งไปยัู่งคื่�ค้ืา (โดยู่สังเขป)

การบริหิาร ●  สถานะการเงนิ

การบริหิารจดัการ
และแรงงาน

●  การดำาเนินการทางกฎหมายและจริยิธรรม
ทางธุรกิจ

●  แรงงาน (เช่�น การเคืารพในสิทธีมินุษัยช่น 
เวิลาการทำางาน คื�าจ�าง)

●  BCP
●  การริกัษัาคืวิามปลอดภัยขึ้องขึ้�อม้ล

การบริกิาร

●  คื�าใช่�จ�าย
●  กำาหนดส�งงาน
●  การให�ขึ้�อม้ล (เช่�น ขึ้�อม้ลผู้ลิตภัณ์ฑ์์ ขึ้�อม้ล
ทางเทคืนิคื ขึ้�อม้ลวิงการธุรกิจ)

คืณุ์ภาพสินคื�า

●  การริบัรองโดยองค์ืกรภายนอก  
(เช่�น ISO9001)

●  ระบบการคืวิบคืมุดแ้ล (เช่�น ซพัพลายเออริ ์
วิตัถดิุบ กระบวินการผู้ลิต ผู้ลิตภัณ์ฑ์์)

สิ�งแวิดล�อม
●  การริบัรองโดยองค์ืกรภายนอก  
(เช่�น ISO14001)

●  ระบบการคืวิบคืมุดแ้ลสารเคืม่

จำนวนคนรวม

[ผู้ชาย] 2,248 คน★  86％ [ผู้หญิง] 370 คน★  14％

ผู้จัดการ  495 คน  98％*8 ผู้จัดการ  9 คน  2％*8

จำนวนคนรวม

6,199 คน

[ผู้ชาย] 4,801 คน★  77％ [ผู้หญิง] 1,398 คน★  23％

ผู้จัดการ  844 คน  86％*8 ผู้จัดการ  141 คน  14％*8

2,618 คนจำนวนคนรวม

[ผู้ชาย] 2,248 คน★  86％ [ผู้หญิง] 370 คน★  14％

ผู้จัดการ  495 คน  98％*8 ผู้จัดการ  9 คน  2％*8

จำนวนคนรวม

6,199 คน

[ผู้ชาย] 4,801 คน★  77％ [ผู้หญิง] 1,398 คน★  23％

ผู้จัดการ  844 คน  86％*8 ผู้จัดการ  141 คน  14％*8

2,618 คน

■ จำานวนพนักงานของ LINTEC Corporation แยู่กต่ามเพศ

■  จำานวนพนักงานของ LINTEC Group แยู่กต่ามเพศ  
(รวมบริษัิัทำท่ำ�ไม�อยู่่�ในงบรวมด้วยู่)

(นอกประเทศญ่�ปุ� น: ณ์ วินัท่� 31 ธีนัวิาคืม 2020 ในประเทศญ่�ปุ� น: ณ์ วินัท่� 31 มน่าคืม 2021)

*6   BCP: → ระบุไวิ�ท่� P 16
*7   EAP เช่งิป้องกัน: ย�อมาจาก Employee Assistance Program (โปรแกรมช่�วิยเหลือพนักงาน)  

คืือ โปรแกรมสำาหริบัพนักงานท่�พยายามเพิ�มคืวิามสามารถในการผู้ลิตด�วิยการสร�างสถานท่�
ทำางานให�พนักงานทำางานได�ง�าย โดยนอกจากจะ “จดัการ” กับพนักงานท่�ร้�ส้กไม�สบายแล�วิ ยงั
ให�คืวิามสำาคัืญไปท่� “การป้องกัน” สำาหริบัพนักงานท่�ยงัสุขึ้ภาพด่อย้�ด�วิย

*8  อตัราส�วินช่ายหญิงขึ้องผู้้�จดัการ
สำาหริบัเคืริื�องหมาย ★ มร่ะบุไวิ�ท่� P 16
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บริษัิัทขึ้องเรามก่ลุ�มอาสาสมคัืรท่�เริย่กวิ�า “กลุ�ม
อนมาอุมุ” ทกุปีจะมก่ารทำากิจกรรมอาสาสมคัืร แต�
เนื�องจากผู้ลกระทบจากการระบาดขึ้องไวิริสัโคืโรนา
สายพันธุีใ์หม� (โคืวิดิ-19) ในปีงบประมาณ์ 2020 
จง้ได�มท่ำาการบริจิาคืโดยท่�ไม�ได�พบปะกัน เราได�นำา
เงินบริจิาคืท่�พนักงานรวิบรวิมมาได�ไปบริจิาคืให�กับ
สถานท่�พักอาศัยสำาหริับผู้้�พิการระดับรุนแรงและ
สถานริบัเล่�ยงเด็ก

◉ สถานท่�ตั�ง: เมืองช่องจ้ จงัหวิดัช่งุช่อ็งเหนือ เกาหล่ใต�
◉ จำานวินพนักงาน: 111 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC KOREA, INC.

กิจกรรมทางสังคืม

หนังสือขึ้อบคืณุ์ท่�ส�งมา
จากสถานริบัเล่�ยงเด็ก

Shin Ji Eun
(ชนิ จยุู่่น)
ฝ่� ายการผู้ลิต

ในเดือนพฤษัภาคืม 2020 เราได�บริจิาคืเงนิให�กับ
เด็กกำาพร�า 32 คืนท่�อาศัยอย้�บริเิวิณ์ใกล�เค่ืยงกับ
โรงงานขึ้องเรา ทกุปีเราจะเช่ญิเด็กๆ มาท่�โรงงาน แต�
ในปีงบประมาณ์ 2020 เนื�องจากวิกิฤตการณ์์โคืวิดิ
-19 เราคืำาน้งถ้งการหล่กเล่�ยงการอย้�ในท่�หนาแน�น 
มดิช่ดิ และใกล�ช่ดิกัน (ซนัมติส้) พนักงานท่�อาศัยอย้�
ใกล�บ�านเด็กกำาพร�าแต�ละแห�งจ้งได�ไปเยือนบ�านเด็ก
กำาพร�าและส�งมอบเงนิบริจิาคื

◉ สถานท่�ตั�ง: เมืองโบกอริ ์อนิโดน่เซย่
◉ จำานวินพนักงาน: 127 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
วิสัดกุารพิมพ์และวิสัดทุ่�ใช่�ในอุตสาหกรรม

PT. LINTEC INDONESIA

กิจกรรมทางสังคืม

การบริจิาคืเงนิท่�บ�าน
เด็กกำาพร�า

Ernawan Setyanto
(เอลันาวนั สุเต่ยัู่นโต่ะ)
ฝ่� ายจดัซื�อ

บริิษััทขึ้องเราม่การจัดตั�งเคืริื�องทำากาแฟ ให�
พนักงานดื�มได�ในราคืาถก้ เพื� อเป็นหน้�งในสวิสัดิการ
สำาหริบัพนักงาน นอกจากน่� เรายังได�ดำาเนินกิจกรรม  
CSR โดยนำารายได�ท่� ได�มานั�นไปรวิมอย้�ในเงิน 
ช่�วิยเหลือขึ้องบริษัิัท รายได�ขึ้องปีงบประมาณ์ 2020 
เราได�นำาไปบริจิาคืให�กับ “กลุ�มแพทย์ไร�พรมแดน”  
ซ้�งเป็นองค์ืกรท่�ทำากิจกรรมช่�วิยเหลือด�านการแพทย์
ท่�เก่�ยวิกับโรคืไวิริสัโคืโรนาสายพันธุีใ์หม� (โคืวิดิ-19)

◉ สถานท่�ตั�ง: เมืองพยอ็งแท็ก จงัหวิดัคืยองก่ เกาหล่ใต�
◉ จำานวินพนักงาน: 127 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC SPECIALITY FILMS 
(KOREA), INC.

กิจกรรมทางสังคืม

หนังสือขึ้อบคืณุ์ท่�ส�งมาจาก
กลุ�มแพทยไ์ร�พรมแดน

ตั�งแต�ท่�ม่การระบาดขึ้องโรคืไวิริัสโคืโรนาสาย
พันธุีใ์หม� (โคืวิดิ-19) เราได�มก่ารประกาศกฎหลัก  
3 ประการ ซ้�งได�แก� “สวิมใส�หน�ากากอนามัย ล�าง
มือ ริกัษัาระยะห�าง” อย�างเคืร�งคืริดั เพื� อป้องกัน
ไม�ให�พนักงานติดเช่ื�อ นอกจากน่�แล�วิ เรายังได�ติด
โปสเตอริว์ิิธี่การป้องกันการติดเช่ื�อ และจัดทำาแช่็ต 
กลุ�มสำาหริบัส�งขึ้�อม้ลล�าสุดท่�เก่�ยวิกับโรคืไวิริสัโคืโรนา
สายพันธุีใ์หม� (โคืวิดิ-19) ตามสถานการณ์์อก่ด�วิย

PT. LINTEC JAKARTA

กิจกรรมทางสังคืม

แช่ต็กลุ�ม (ส�งขึ้�อม้ลขึ้�าวิสาร
ต�างๆ เช่�น แผู้�นพับเก่�ยวิกับ

การฉ่ดวิคัืซน่โคืโรนาสายพันธุี์
ใหม� (โคืวิดิ-19))

ฉันได�เขึ้�าร�วิมกิจกรรรมปล้กต�นไม�ขึ้องท�องถิ�นใน
เดือนมน่าคืม 2021 กิจกรรมน่�มบ่ริษัิัทเขึ้�าร�วิมไม�ตำ�า
กวิ�า 20 บริษัิัท และมผู้่้�เขึ้�าร�วิมประมาณ์ 500 คืน เรา
ได�ปลก้ต�นไม�ช่นิดต�างๆ จำานวิน 600 ต�น บริษัิัทขึ้อง
เรามพ่นักงานและคืรอบคืริวัิเขึ้�าร�วิมประมาณ์ 50 คืน  
และได�ปล้กต�นซาก้ระท่�ขึ้� างวิัดจงเฟิงบนภ้เขึ้า 
เท่ยนปิงในเขึ้ตเกาซนิจำานวิน 20 ต�น

◉ สถานท่�ตั�ง: เมืองซโ้จวิ มณ์ฑ์ลเจย่งซ ้ประเทศจน่
◉ จำานวินพนักงาน: 170 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับวิสัดกุาร
พิมพ์ วิสัดทุ่�ใช่�ในอุตสาหกรรมรวิมถ้งกระดาษัและวิสัดทุ่�ใช่�ในการแปรร้ป

LINTEC (SUZHOU) TECH 
CORPORATION

กิจกรรมด้านสิ�งแวดล้ัอม

การปลก้ต�นซากร้ะ

Fang Ying
(ฟาง องิ)
แผู้นกวิตัถดิุบ

JI-HUN LIM (อมิ จฮุ่น)
แผู้นกบุคืคืลและธุรการ ฝ่� าย
คืวิบคืมุแผู้นงาน

◉ สถานท่�ตั�ง: กรุงจาการิต์า อนิโดน่เซย่
◉ จำานวินพนักงาน: 14 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: จำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับวิสัดกุาร
พิมพ์และวิสัดทุ่�ใช่�ในอุตสาหกรรม

Sitha Damayanti
(สิต่า ดามายัู่นต่่)
ฝ่� ายงานธุรการและบุคืคืล

ได�ม่การฝึกซ�อมจำาลองสถานการณ์์ในกรณ่์ท่�ม่ผู้้�
ติดเช่ื�อไวิริสัโคืโรนาสายพันธุีใ์หม� (โคืวิดิ-19) ภายใน
บริษัิัทจากมุมมองขึ้องการดำาเนินการตาม BCP เป็น
จำานวิน 2 คืริั�งในเดือนมถินุายน 2020 และเดือน
มน่าคืม 2021 ปัญหาท่�พบในการฝึกซ�อมคืริั�งแรก 
ได�ริบัการตรวิจสอบยนืยนัวิธิีก่ารแก�ไขึ้ในการฝึกซ�อม
คืริั�งท่� 2 หลังจากน่�ก็คิืดวิ�าจะยกระดับคืวิามสามารถ
ในการริบัมอืผู้�านทางการฝึกซ�อมต�อไป

◉ สถานท่�ตั�ง: เมืองไถหนาน ไต�หวินั (Tainan City, Taiwan)
◉ จำานวินพนักงาน: 89 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC SPECIALITY FILMS 
(TAIWAN), INC.

กิจกรรมทางสังคืม

การฝึกซ�อมจำาลอง
สถานการณ์์คืริั�งท่� 2

Cheng, Wen-chieh  
(เจิ�ง เหวนิเจ่�ยู่)
สำานักงานด�านคืวิาม
ปลอดภัยในโรงงาน

ในคืริ้�งปีหลังขึ้องปี 2020 ได�มก่ารขึ้ยายการใช่�
เศษัผู้�าใหม�กับ 3 เคืริื�องพิมพ์ ซ้�งถือเป็นหน้�งในการ
ดำาเนินการ “ลดขึ้ยะ (ขึ้ยะอนัตราย)” เพื� อสิ�งแวิดล�อม
ตามมาตรฐาน ISO14001 การเปล่�ยนแปลงในคืริั�ง
น่�ทำาให�ปริมิาณ์การกำาจัดขึ้ยะอันตรายหลังล�างหม้ก 
และปริมิาณ์การใช่�เศษัผู้�าลดลง

◉ สถานท่�ตั�ง: เมืองเท่ยนจนิ ประเทศจน่ (Tianjin City, China)
◉ จำานวินพนักงาน: 97 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
วิสัดกุารพิมพ์และวิสัดทุ่�ใช่�ในอุตสาหกรรม

LINTEC PRINTING & TECHNOLOGY 
(TIANJIN) CORPORATION

กิจกรรมด้านสิ�งแวดล้ัอม

การเปริย่บเท่ยบระหวิ�างขึ้องเศษั
ผู้�าใหม�และเก�า

(ซ�าย: เศษัผู้�าเก�า, ขึ้วิา: เศษัผู้�าใหม�)

Wang Zheng-wu
(หวงั เจิ�งอ่�)
แผู้นกการพิมพ์ ฝ่� ายการพิมพ์

เร้าส่งเสริมิให้้แต่ิละบัริษัิท้ในต่ิางปร้ะเท้ศได้ดำาเนิน
กิิจกิร้ร้ม CSR ท่้�เห้มาะสมกัิบัแต่ิละพ่ึ�นท่้� เพ่ึ�อปฏิิบััติิติาม
ห้น้าท่้�ในฐานะท่้�เป็นบัริษัิท้ร้ะดับัสากิล ในปีงบัปร้ะมาณ
 2020 เน่�องจากิวกิิฤติกิาร้ณ์โควดิ-19 ท้ำาให้้ถกูิจำากัิดใน
กิาร้ดำาเนินกิิจกิร้ร้มห้ลาย่ๆ อย่่าง ร้วมทั้�งกิาร้ย่กิเลิกิ 
อเ่วน้ท์้ต่ิางๆ ด้วย่ เร้าข้อห้ยิ่บัย่กิและแนะนำากิิจกิร้ร้มท่้� 
ได้ม่กิาร้ดำาเนินกิาร้ท่้ามกิลางสถานกิาร้ณ์ดังกิล่าว
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บริิษััทขึ้องเราได�ช่�วิยเหลือสนับสนุนกิจกรรม
ขึ้ององค์ืกรท่�ม่ช่ื�อวิ�า “Dare to Care” ซ้�งเป็น
องค์ืกรท่�ให�การช่�วิยเหลือด�านอาหารกับคืรอบคืริวัิท่�
ขึ้าดแคืลนอาหาร ในปีงบประมาณ์ 2020 เนื�องจาก
วิิกฤตการณ์์โคืวิิด-19 ทำาให�ม่ผู้้�เขึ้�าร�วิมจากบริษัิัท 
ขึ้องเราเพ่ยง 3 คืนเท�านั�น แต�เราก็ได�ช่�วิยงาน 
ตรวิจสอบอาหารท่�ได�ริับบริิจาคืจากร�านอาหารใน 
ท�องถิ�น และได�ช่�วิยงานบรรจุสินคื�าใส�กล�องด�วิย

◉สถานท่�ตั�ง: ริฐัเค็ืนตักก่� สหริฐัอเมริกิา
◉ จำานวินพนักงาน: 39 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
วิสัดกุารพิมพ์และวิสัดทุ่�ใช่�ในอุตสาหกรรม

VDI, LLC

กิจกรรมทางสังคืม

ท่ม CSR ท่�ดำาเนินกิจกรรมการ
ช่�วิยเหลือ

Toni Doughty
(โทำน่ โดต่่)
คืณ์ะกรรมการ CSR

เราได�มก่ารดำาเนินการต�าง  ๆ โดยคืำาน้งถ้งสิ�งแวิดล�อม 
ขึ้องท�องถิ�นและขึ้องโลก ตัวิอย�างเช่�น เราได�ดำาเนินการ 
ลดการใช่�พลังงานด�วิยการติดตั�งหลอดไฟ LED 
แบบตั�งเวิลาได� ส�งเสริมิการใช่�ทริพัยากรหมุนเวิ่ยน
ด�วิยการคัืดแยกกล�องกระดาษัล้กฟ้กและวิัสดุท่� 
เป็นพลาสติก และร�วิมมอืกับองค์ืกรบริหิารส�วินท�องถิ�น 
ในการกำาจดัขึ้ยะอย�างเหมาะสม

◉ สถานท่�ตั�ง: ริฐัเท็กซสั สหริฐัอเมริกิา
◉ จำานวินพนักงาน: 28 คืน
◉ รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: การวิจิยัและพัฒนา

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

กิจกรรมด้านสิ�งแวดล้ัอม

การคัืดแยกกล�องกระดาษั
ลก้ฟ้กและวิสัดทุ่�เป็น

พลาสติก

เราได�บริจิาคือาหารไปยงั Florida Dream Center  
สำาหริบัวินัขึ้อบคืุณ์พระเจ�าในปลายเดือนพฤศจกิายน 
2020 นอกจากน่� เรายังได�ส�งขึ้องเล�นและผู้ลิตภัณ์ฑ์์
เพื� อสุขึ้อนามยัไปยงั Lealman Police Athletic 
League ซ้�งเป็นองค์ืกรให�การช่�วิยเหลือสนับสนุน
คืรอบคืริวัิท่�มร่ายได�ตำ�าอก่ด�วิย

◉ สถานท่�ตั�ง: ริฐัฟลอริดิา สหริฐัอเมริกิา
◉ จำานวินพนักงาน: 196 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
วิสัดกุารพิมพ์และวิสัดทุ่�ใช่�ในอุตสาหกรรม

MADICO, INC.

กิจกรรมทางสังคืม

สิ�งขึ้องท่�บริจิาคื

Aya Killgo
(อายู่า คิืลัโก)
คืณ์ะกรรมการ CSR

เราได�เขึ้�าร�วิมกิจกรรมส�งขึ้องขึ้วิญัให�เด็กๆ และ
คืรอบคืริวัิท่�ได�ริบัการดแ้ลแบบประคัืบประคือง ซ้�ง
เป็นหน้�งใน “Adopt-A-Family Program” ขึ้องโรง
พยาบาลเด็ก เพื� อให�บุคืคืลเหล�านั�นมค่ืวิามสุขึ้กับวินั
คืริสิต์มาส โดยเราได�บริจิาคืเสื�อผู้�า ขึ้องเล�น และ
ขึ้องใช่�เบ็ดเตล็ดให�กับคืรอบคืริวัิใน 8 ย�าน

◉ สถานท่�ตั�ง: ริฐัโอไฮัโอ สหริฐัอเมริกิา
◉ จำานวินพนักงาน: 441 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
วิสัดกุารพิมพ์และวิสัดทุ่�ใช่�ในอุตสาหกรรม

MACTAC AMERICAS, LLC

กิจกรรมทางสังคืม

Luis Plata
(หลัยุู่ส์ พลัาต่า)
หัวิหน�าท่มวิศิวิกรรมเคืริื�องกล

สิ�งขึ้องท่�บริจิาคื

Brittany Eppley
(บริติ่ทำาน่ เอป็พลัายู่ )
Corporation Marketing
ผู้้�จดัการด�านการสื�อสาร

ในเดือนกรกฎาคืม 2020 พนักงานและคืรอบคืริวัิ
ขึ้องบริษัิัทเราได�เขึ้�าร�วิมกิจกรรมสัมผัู้สประสบการณ์์
ทำาฟาริม์ “อคืวิาโปนิกส์” ท่�ฟาริม์ในนคืรเกาสฺยง  
อคืวิาโปนิกส์ คืือ การทำาฟาริม์ในร้ปแบบหมุนเวิย่นซ้�ง
ผู้สมผู้สานกันระหวิ�างการเล่�ยงปลาและการเพาะปลก้
ผัู้ก เราได�สัมผัู้สกับประสบการณ์์การหมุนเวิย่นทาง
ธรรมช่าติด�วิยการเก็บเก่�ยวิผัู้กในห�องเริอืนกระจก ให�
อาหารไก� และเก็บไขึ้�ไก�

◉ สถานท่�ตั�ง: เมืองเกาสง ไต�หวินั (Kaohsiung City, Taiwan)
◉ จำานวินพนักงาน: 87 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC ADVANCED 
TECHNOLOGIES (TAIWAN), INC.

กิจกรรมด้านสิ�งแวดล้ัอม

เก็บเก่�ยวิผัู้กในห�องเริอืน
กระจก

Chen-Jung Liao
(เฉิีนจุง เหล่ัยู่ว)
ฝ่� ายริบัประกันคืณุ์ภาพสินคื�า

ทกุปีบริษัิัทขึ้องเราจะทำากิจกรรม CSR นอกสถานท่� 
เป็นส�วินใหญ� แต�ในปีงบประมาณ์ 2020 เนื�องจาก
วิิกฤตการณ์์โคืวิิด-19 เราจ้งยกเลิกกิจกรรมนอก
สถานท่� และทำากิจกรรม CSR ด�วิยการบริจิาคื ในเดือน
พฤศจกิายน 2020 เราได�บริจิาคืหน�ากากอนามัย  
6,000 ช่ิ�น นำ�ายาฆ่�าเช่ื�อ 44 ขึ้วิด เคืริื�องวิดัอุณ์หภ้ม ิ 
(แบบไม�สัมผัู้สถก้ตัวิ) 3 เคืริื�อง ให�กับโรงเริย่นซ้�งม่
บุตรขึ้องพนักงานบริษัิัทเราเขึ้�าเริย่นอย้�ด�วิย

◉ สถานท่�ตั�ง: ริฐัซาราวิกั มาเลเซย่
◉ จำานวินพนักงาน: 24 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC INDUSTRIES (SARAWAK) 
SDN. BHD.

สิ�งขึ้องท่�บริจิาคื

James Rigas
(เจมส์ ริกั่ส)
ฝ่� ายเทคืโนโลย่เคืริื�องจกัร

ในเดือนสิงหาคืม 2020 เราได�จดัการอบรมเก่�ยวิกับ  
“แนวิทางการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบขึ้�อบังคัืบขึ้อง  
LINTEC Group” ท่�ได�มก่ารปริบัปรุงแก�ไขึ้ โดยมก่ลุ�ม 
เป้าหมายคืือพนักงานขึ้องบริษัิัททกุคืน เราได�จดัการ
อบรมโดยม่มาตรการป้องกันการติดเช่ื� ออย�าง 
เคืร�งคืริดั เช่�น ให�สวิมใส�หน�ากากอนามัย และมก่ารเวิ�น 
ระยะห�างระหวิ�างท่�นั�ง โดยพนักงานท่�เขึ้�าร�วิมได�ผู้�าน
การทดสอบหลังการอบรมทกุคืน

◉ สถานท่�ตั�ง: ริฐัปีนัง มาเลเซย่
◉ จำานวินพนักงาน: 102 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับ
อเิล็กทรอนิกส์และออปติคือล

LINTEC INDUSTRIES 
(MALAYSIA) SDN. BHD.

กิจกรรมทางสังคืม

ภาพการอบรม

Ainunisa Binti Su
(ไอนุนิซึ่า บินติ่ ซึ่)่
งานธุรการและงานบุคืคืล

ในเดือนกมุภาพันธี ์ 2021 ในทริปิบริษัิัทเราได�ไป
เยอืนเขึ้าใหญ�ในจงัหวิดันคืรราช่ส่มา ซ้�งเป็นสถานท่� 
ท�องเท่ยวิช่ื�อดังขึ้องประเทศไทย ในระหวิ�างการ 
ท�องเท่�ยวิ เราได�ไปเย่�ยมสถานสงเคืราะห์เด็กท่�ด�อย
โอกาส และอาสาทำาอาหารกลางวินัให�กับเด็กๆ

◉ สถานท่�ตั�ง: จงัหวิดัฉะเช่งิเทรา ประเทศไทย
◉ จำานวินพนักงาน: 189 คืน
◉  รายละเอย่ดธุรกิจหลัก: ผู้ลิตและจำาหน�ายผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวิกับวิสัดกุาร
พิมพ์ วิสัดทุ่�ใช่�ในอุตสาหกรรมรวิมถ้งกระดาษัและวิสัดทุ่�ใช่�ในการแปรร้ป

LINTEC (THAILAND) CO., LTD.

เด็กๆ ท่�กำาลังริบัประทานอาหาร
ขึ้องพนักงานอย�างริื�นเริงิ

Kanokwan Lomchan
(กนกวรรณ์ ล้ัอมจนัทำริ)์
ริบัผิู้ดช่อบงาน HR และ Admin

กิจกรรมทางสังคืม

กิจกรรมทางสังคืม
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*1 ESG: → ระบุไวิ�ท่� P 12
*2 SDGs: → ระบุไวิ�ท่� P 10

*3  ดัช่น่ช่่�วิดัสำาคัืญ (KPI): → ระบุไวิ�ท่� P 12

กำาหนดนโยู่บายู่ด้านสังคืมแลัะ 
ธุรรมาภิบาลั แลัะจดัทำำาแลัะดำาเนินการต่าม 
มาต่รการ

พิจารณ์าสินค้ืาแลัะธุุรกิจใหม�เพื�อแก้ไข
ปัญหาทำางสังคืม

กำาหนดนโยู่บายู่ด้านสิ�งแวดล้ัอม แลัะ 
จดัทำำาแลัะดำาเนินการต่ามมาต่รการ

ริบัร่ค้ืวามเส่�ยู่งแลัะโอกาสของบริษัิัทำ
ทัำ�งหมด แลัะกำาหนดนโยู่บายู่การริบัมือ

กำาหนดนโยู่บายู่พื�นฐานในการบริหิารอยู่�าง
ยัู่�งยืู่น แลัะจดัทำำาแลัะต่รวจสอบมาต่รการ

CSR ของ LINTEC

●สิทำธุ์มินุษัยู่ชน
หลัักการท่ำ� 1:  สนับสนุนแลัะเคืารพในการ

ปกป้องสิทำธุ์มินุษัยู่ชน
หลัักการท่ำ� 2:  ห้ามมิให้เข้าไปม่ส�วนร�วมใน

การลัะเมิดสิทำธุ์มินุษัยู่ชน

●แรงงาน
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�เป็น
มิต่รกับสิ�งแวดล้ัอม

●การป้องกันแลัะปราบปรามการทำจุริติ่
หลัักการท่ำ� 10:  คืวามพยู่ายู่ามในการ

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

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

สหประชาชาติ่” มาตั่�งแต่�เดือนเมษัายู่น 2011 โดยู่ดำาเนินธุุรกิจต่ามหลััก 10 
ประการต่�อไปน่� เพื�อม่ส�วนช�วยู่ในการพัฒนาสังคืมให้เติ่บโต่อยู่�างยัู่�งยืู่น

ธุุรกิจของ LINTEC Group ได้ริบัการช�วยู่เหลืัอสนับสนุนจากผู้่้ม่ส�วน
ได้ส�วนเส่ยู่ต่�างๆ มากมายู่ เพื�อเป็นการต่อบสนองคืวามต้่องการของผู้่้ม่
ส�วนได้ส�วนเส่ยู่ แลัะเป็นองค์ืกรบริษัิัทำท่ำ�ได้ริบัคืวามไวว้างใจ เราได้นำาเอา
หลัักการทำำางานของบริษัิัทำท่ำ�ว�า “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” 
มาเป็นรากฐานการทำำางาน โดยู่พนักงานทำุกคืนจะดำาเนินกิจกรรม CSR 
อยู่�างจริงิจังให้เป็นไปต่าม “LINTEC WAY” ซึ่ึ�งเป็นคื�านิยู่มท่ำ�สำาคัืญ
ของเรา พรอ้มทัำ�ง “ทัำศนคืติ่ของ CSR” แลัะ “แนวทำางการปฏิิบัติ่ต่ามกฎ
ระเบ่ยู่บข้อบังคัืบ”
นอกจากน่� เราได้ม่การสรา้งระบบท่ำ�ส�งเสริมิการนำา ESG*1 แลัะ SDGs*2 

ไปปริบัใช้ เพื� อทำำาให้หัวข้อสำาคัืญของวิสัยู่ทัำศน์ในระยู่ะยู่าว “LINTEC 
SUSTAINABILITY VISION 2030” (LSV2030) ซึ่ึ�งเริิ�มขึ�นเมื�อเดือน
เมษัายู่น 2021 เป็นจริงิขึ�นมาได้ พรอ้มทัำ�งทำบทำวนแผู้นงานเฉีพาะของ
กลัุ�มบริษัิัทำของเรา หลัังจากน่� เราจะกำาหนดดัชน่�ช่�วัดสำาคัืญ (KPI)*3 
สำาหริบัแผู้นงานเฉีพาะ แลัะดำาเนินกิจกรรมส�งเสริมิด้านคืวามยัู่�งยืู่นใน
เชงิกลัยุู่ทำธุ์ด้์วยู่การนำาเอาวงจร PDCA มาปฏิิบัติ่
อก่ทัำ�ง เรายัู่งได้ดำาเนินกิจกรรมทำางธุุรกิจแลัะกิจกรรม CSR ต่ามหลััก

สากลั เช�น การเข้าร�วมโปรแกรม “Global Compact ของสหประชาชาติ่”  
แลัะการนำา ISO26000 (มาต่รฐานซึ่ึ�งเป็นแนวทำางในการริบัผิู้ดชอบต่�อ
สังคืม) มาใชอ้า้งองิในการทำำางาน ฯลัฯ อก่ด้วยู่

โคร้งสร้า้งร้ะบับังานส่งเสริมิด้านความยั่�งย่่น
ในเดือนเมษัายู่น 2021 เราได้จดัตั่�งโคืรงสรา้งระบบงานส�งเสริมิด้าน

คืวามยัู่�งยืู่นขึ�นมาใหม� พรอ้มกันนั�น เราได้เปล่ั�ยู่นชื�อ “ฝ่� ายู่งานส�งเสริมิ  
CSR” ซึ่ึ�งสังกัดโดยู่ต่รงกับประธุานบริษัิัทำ ไปเป็น “สำานักงานส�งเสริมิ
ด้านคืวามยัู่�งยืู่น” นอกจากน่�แล้ัว เรายัู่งได้จัดตั่�ง “คืณ์ะกรรมการด้าน
คืวามยัู่�งยืู่น” ขึ�นมาใหม� ซึ่ึ�งคืณ์ะกรรมการแต่�ลัะชุดได้ม่การปริบัเปล่ั�ยู่น
โคืรงสรา้งไปเป็นคืณ์ะกรรมการแลัะคืณ์ะอนุกรรมการส�งเสริมิในด้าน
ต่�างๆ เช�น ESG แลัะ SDGs

■ โคืรงสรา้งระบบงานส�งเสริมิด้านคืวามยัู่�งยืู่น

คืณ์ะกรรมการ SDGs
คืณ์ะกรรมการด้านสังคืมแลัะ

ธุรรมาภิบาลั
คืณ์ะกรรมการด้าน 
สิ�งแวดล้ัอม

คืณ์ะกรรมการคืวบคืมุ 
คืวามเส่�ยู่งบริษัิัทำทัำ�งหมด

คืณ์ะอนุกรรมการเปิดเผู้ยู่ข้อม่ลัด้าน
คืวามยัู่�งยืู่น

สำานักงาน
(สำานักงานส�งเสริมิด้านคืวามยัู่�งยืู่น)

คืณ์ะอนุกรรมการด้าน
จริยิู่ธุรรมองค์ืกร

คืณ์ะอนุกรรมการด้านการ
ช�วยู่เหลืัอสังคืม

คืณ์ะกรรมการด้านคืวามยัู่�งยืู่น
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■  จำานวนผู้เข้้าอบัร้มทั้�งบัริษัิท้*4 
(งบัเด่�ย่ว/ร้วมผู้เข้้าอบัร้มซ้ำา)★

*4  คืำาเริย่กรวิมขึ้องการอบรมตามลำาดับขึ้ั�น*5และการอบรมตามหัวิขึ้�อ*6
*5  ในการอบรมตามลำาดับขึ้ั�น เนื�องจากผู้ลกระทบขึ้องโคืวิิด-19 จ้งได�เปล่�ยนการอบรมพนักงาน 

เขึ้�าใหม�เป็นร้ปแบบการเริย่นท่�บ�าน และนับจำานวินเวิลาเป็นจำานวินเวิลาตามการอบรมแบบเดิม
*6  ในการอบรมตามหัวิขึ้�อ การอบรมเก่�ยวิกับการคุืกคืามจะรวิมถ้งการอบรมขึ้องบริษัิัทในท่�อย้�ภายใน

ประเทศด�วิย

■  อตัิร้ากิาร้ลาพัึกิร้อ้น (งบัเด่�ย่ว)

*7 ฐานการผู้ลิต 10 แห�ง: อากาส้มะ คืมุากายะ อนิะ ช่บิะ ทัตส้โนะ ช่งิก ้โคืมตัส้ช่มิะ มชิ่มิะ โดอ ิน่ฮัามะ
*8 LINTEC group ในประเทศญ่�ปุ� น: ระบุไวิ�ท่� P 17
สำาหริบัเคืริื�องหมาย ★ มร่ะบุไวิ�ท่� P 16

0

10,000

20,000

2016

(ล้านเยน)

(�งบประมาณ)

15,684

2017

18,389

2018

17,993

2020

16,770

2019

14,484

■  กิำาไร้สุท้ธ์ก่ิิอนหั้กิภิาษ่ ■  กิำาไร้จากิกิาร้ปร้ะกิอบักิาร้
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10,000

20,000

2016

(ล้านเยน)

(�งบประมาณ)

16,595

2017

20,095

2018

17,977

2019

15,440

2020

17,030

■  ย่อดข้าย่แย่กิติามเซกิเมนติ 
(ปีงบัปร้ะมาณ 2020)

ธุรกิจวสัดกุารพิมพ์และ
วสัดท่ีุใชใ้นอุตสาหกรรม
115,745

รวม
235,902

ธุรกิจกระดาษและ
วสัดท่ีุใชใ้นการแปรรูป

31,181

ธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์
และออปติคอล

88,976

(ล้านเยน)

2020
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2019
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0.31 (กิโลลิตร/ตัน)(พันกิโลลิตร)

51 51 54 55 44

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

เชื้อเพลิงกําลังไฟ¤าท่ีซื้อ
ปรมิาณต่อหน่วยการผลิต 
(ปรมิาณการใชพ้ลังงาน/ปรมิาณการผลิต)

7,951
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ปรมิาณต่อหน่วยการผลิต 
(ปรมิาณการใชน้ํ้า/ปรมิาณการผลิตกระดาษ)

40
30
20
10
0

(พันตัน)

(�งบประมาณ)2016 2017
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4.5
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29.9
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5.1
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14.2

1.5

2018

28.9
3.8

4.8
5.5

13.4

1.4

2019

28.1
3.3

4.8
5.5

13.0

1.5

2020

29.0
6.9

4.4

11.1

1.3
5.34.8

5.0

■ขยะท่ีเป็นกระดาษ  ■ขยะท่ีเป็นพลาสติก
■ น้ํามันท่ีไม่ใช้แล้ว  ■กากตะกอน  ■อื่นๆ

งบการเงนิ (งบรวม)

168  รอ้ยู่ล้ัานเยู่น 170  รอ้ยู่ล้ัานเยู่น

1,341(ร้วมผู้เข้้าอบัร้มซำ�า)
คน 

102บริษัท

ให้ทําแบบสอบถาม 

96บริษัท

คู่ค้าวตัถดิุบ ประมาณ 500 บรษัิท

คําตอบกลับจาก 

94.1%

■  ปริมิาณกิาร้เกิิดข้ย่ะ
ปริมิาณ์ท่ำ�เกิดขึ�นทัำ�งหมด 

29.0 พันตั่น

■  ปริมิาณกิาร้ใช้้พึลังงานทั้�งห้มด (เท่้ย่บัเท่้าน้ำามันดิบั)

ปริมิาณ์การใช้ทัำ�งหมด 87    พันกิโลัลิัต่ร
ปริมิาณ์ต่�อหน�วยู่การผู้ลิัต่ 0.31   กิโลัลิัต่ร/ตั่น

■  ปริมิาณกิาร้ใช้้น้ำา

ปริมิาณ์ท่ำ�ใช ้7,951  พันตั่น
ปริมิาณ์ต่�อหน�วยู่การผู้ลิัต่ 51.0  ม3/ตั่น

■  ปริมิาณก๊ิาซคาริบ์ัอนไดออกิไซด์ท่้�ปล่อย่ออกิ

148  พันตั่น-CO2

ข้อม่ลัการเงินแลัะไม�ใช�การเงินท่ำ�สำาคัืญ

ขอบข�ายู่เป้าหมายู่:  โรงงานคืมุากายู่ะ, 
โรงงานมิชมิะ

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

ขอบข�ายู่เป้าหมายู่:  LINTEC group ในประเทำศ
ญ่�ปุ� น*8

ขอบข�ายู่เป้าหมายู่:  สำานักงานใหญ�ของ LINTEC 
Corporation, ฐานการผู้ลิัต่ 10 แห�ง*7, 
ศน่ย์ู่วจิยัู่, Tokyo Lintec Kako, Inc.

61.7%
■  อัติร้ากิาร้ 
ติอบัแบับั 
สอบัถามข้อง 
คู่คา้ท้่ �บัริษิัท้ 
ท้ำากิาร้จัดซ่�อ CSR

จำานวนเวลัาในการอบรม 6,269.5 ชั�วโมง (รวมผู้่้เข้าอบรมซึ่ำ�า)★

สิ�งแวดล้ัอม

สังคืม (งบเด่�ยู่ว) บุคืลัากร (งบเด่�ยู่ว)
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เราให้บริกิารสินค้ืาท่ำ�ม่ฟังก์ชันการทำำางาน 
ต่�างๆ มากมายู่ต่ามวัต่ถืุประสงค์ืแลัะ 
สภาพแวดล้ัอมในการใชง้าน เช�น กระดาษั 
เคื ลืัอบกาวแลัะฟิล์ัมเคืลืัอบกาวท่ำ� ใช ้
สำาหริบัเป็นฉีลัากบนของใชป้ระจำาวนั อาหาร  
แลัะเคืริื�องใชไ้ฟฟ้า นอกจากน่�ยัู่งม่เทำปท่ำ�ใช ้
ยึู่ดติ่ดกับชิ�นส� วนของอุปกรณ์์ต่� างๆ  
เช� น  อุปกรณ์์ เคื ลืั� อนท่ำ� ,  ผู้ ลิัต่ ภัณ์ฑ์์ 
เคืลืัอบกาวสำาหริับรถืยู่นต์่, เคืริื�องพิมพ์ 
บ า ริ์ โ ค้ื ด สำา ห ริั บ ใ ช้ ใ น สำา นั ก ง า น ,  
เคืริื�องทำำาฉีลัากท่ำ�ติ่ดฉีลัากโดยู่อัต่โนมัติ่,  
มาริ์กกิ�งฟิล์ัมท่ำ� ใช้สำาหริับป้ายู่ท่ำ� ติ่ดตั่�ง 
นอกอาคืาร  วัสดุ ท่ำ� ใช้ ในการโฆษัณ์า  
แลัะสำาหริับต่กแต่�งตั่วรถื, แผู้�นต่กแต่�ง 
ภายู่ในท่ำ�ช�วยู่ในการต่กแต่�งรา้น

เราให้บริกิารสินค้ืาท่ำ�เราวิจัยู่แลัะพัฒนาขึ�น
มาเองแลัะสามารถืใช้เทำคืโนโลัยู่่นั�นได้อยู่�าง
อสิระ เช�น เทำปกาวพิเศษัท่ำ�ใชใ้นกระบวนการ
ผู้ลิัต่แลัะต่กแต่�งชิปสารกึ�งตั่วนำากับเคืริื�อง
มืออุปกรณ์์ท่ำ�ใช้คืุณ์สมบัติ่พิเศษันั�น แลัะ
ฟิล์ัมรองหลัังท่ำ�ขาดไม�ได้ในการผู้ลิัต่ตั่ว
เก็บประจุหลัายู่ชั�นท่ำ�ผู้ ลิัต่จากเซึ่รามิคื
 (MLLC) นอกจากน่�แล้ัว ยัู่งม่ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ 
เช�น ผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์เคืลืัอบกาวท่ำ�เก่�ยู่วกับจอ LCD 
แลัะผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ท่ำ�เก่�ยู่วกับหน้าจอสัมผัู้ส อ่ก
ด้วยู่ เราม่ส�วนร�วมในการขยู่ายู่สังคืม IoT*1 
ด้วยู่การพัฒนาวัสดุท่ำ�รองริบักระบวนการ
ผู้ลิัต่อุปกรณ์์อเิล็ักทำรอนิกส์ เช�น สมาริต์่โฟน 
แลัะด้วยู่เทำปกาวท่ำ�ม่ฟังก์ชนัการทำำางานส่งซึ่ึ�ง
ขาดไม�ได้ในการผู้ลิัต่หน�วยู่คืวามจำาแฟลัช 
(Flash Memory)

เร า ใ ห้ บ ริิก า ร สิ น ค้ื า ท่ำ� ม่ ห ลัายู่ ส่หลัายู่ช นิด
โดยู่นำาเทำคืโนโลัยู่่การผู้ลิัต่กระดาษัมาใช้ เ ป็น
ประโยู่ชน์ เช�น กระดาษัซึ่องจดหมายู่ส่แลัะกระดาษั
วาดเข่ยู่น ซึ่ึ�งม่ลัักษัณ์ะเด�นคืือม่ส่สันต่�างๆ มากมายู่, 
กระดาษัท่ำ�ม่ฟังก์ชนัพิเศษั เช�น กระดาษัซึ่บันำ�ามันแลัะ
กระดาษัปลัอดฝุ่� นสำาหริบัห�ออาหาร, กระดาษัสำาหริบั
พิมพ์ชั�นด่ แลัะนอกจากกระดาษัรองหลัังแลัะฟิล์ัม
รองหลัังสำาหริบัป้องกันด้านท่ำ�เคืลืัอบกาวแล้ัว เรายัู่ง
ม่กระดาษัท่ำ�ใชใ้นกระบวนการผู้ลิัต่ เช�น กระดาษัท่ำ�ใช้
ในกระบวนการผู้ลิัต่หนังสังเคืราะห์ แลัะกระดาษัท่ำ�ใช้
ในกระบวนการผู้ลิัต่วสัดคุืาริบ์อนไฟเบอริ ์อก่ด้วยู่ ใน
ช�วงไม�นานมาน่� เราได้พัฒนากระดาษัคืราฟท์ำท่ำ�ม่
คืุณ์สมบัติ่ในการกันนำ�าแลัะเหมาะสำาหริบัการพิมพ์
เป็นอยู่�างมาก แลัะได้นำามาใช้เป็นกระดาษัซึ่อง
จดหมายู่ กระดาษัห�อบรรจุ แลัะกระดาษัหนังสือ
 เราจะยัู่งคืงปริบัปรุงผู้ลิัต่ภัณ์ฑ์์ของเราต่ามคืวาม
ต้่องการของต่ลัาดอยู่�างต่�อเนื�อง

*1  IoT: ย�อมาจาก Internet of Things (อนิเทอริเ์น็ตในทกุสิ�ง) คืือการนำาเอา “สิ�งขึ้อง” ต�างๆ หลากหลายช่นิด เช่�น อาคืาร เคืริื�องใช่�ไฟฟ้า รถยนต์ และเคืริื�องมอืแพทย ์มาเช่ื�อมต�อเขึ้�ากับอนิเทอริเ์น็ต เพื� อให�
มก่ารแลกเปล่�ยนขึ้�อม้ลกันระหวิ�างสิ�งขึ้องเหล�านั�น

ธุุรกิจวสัดกุารพิมพ์แลัะ
วสัดทุ่ำ�ใชใ้นอุต่สาหกรรม

ธุุรกิจอเิล็ักทำรอนิกส์แลัะ
ออปติ่คือลั

ธุุรกิจกระดาษัแลัะวสัด ุ
ท่ำ�ใชใ้นการแปรร่ป
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เคืริอืข�ายู่ระดับสากลัท่ำ�
คืำ�าจุนการก้าวกระโดด
พนักงาน LINTEC Group ทำกุคืนดำาเนินกิจกรรม 
CSR ต่�างๆ เพื�อต่อบสนองต่�อ 
เส่ยู่งสะท้ำอนของผู้่้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่  
แลัะพัฒนาให้เกิดสังคืมท่ำ�ด่ขึ�นกว�าเดิม

รายู่ลัะเอ่ยู่ดของ LINTEC Group
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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 เทำคืโนโลั ยู่่ 
เหลั�านั�น

เท้คโนโลย่่กิาร้ปร้ะยุ่กิต์ิใช้ก้ิาว

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

เท้คโนโลย่่ปริบััสภิาพึผิว

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

เท้คโนโลย่่กิาร้ผลิติกิร้ะดาษ 
แบับัพิึเศษและวสัดรุ้องห้ลัง

เวบ็ไซึ่ต์่ CSR (ในร่ปแบบเวบ็ไซึ่ต์่)

กิาร้ปร้ะเมินจากิภิาย่นอกิท่้�สำาคัญ

รายู่งาน CSR (ในร่ปแบบหนังสือเย็ู่บเลั�มแลัะร่ปแบบ PDF)

ลังเนื�อหาเก่�ยู่วกับกิจกรรม CSR ของ LINTEC Group ใน
ขอบเขต่ท่ำ�กวา้งแลัะลัะเอยู่่ดมากขึ�น
กันยู่ายู่น 2021 ม่แผู้นท่ำ�จะปริบัปรุงแก้ไขฉีบับภาษัาญ่�ปุ� น
(แก้ไขคืริั�งท่ำ�แล้ัว: ต่ลุัาคืม 2020)

ธุ์นัวาคืม 2021 ม่แผู้นท่ำ�จะปริบัปรุงแก้ไขฉีบับภาษัาองักฤษั
(แก้ไขคืริั�งท่ำ�แล้ัว: มกราคืม 2021)

[ฉีบับภาษัาญ่�ปุ� น] www.lintec.co.jp/csr
[ฉีบับภาษัาองักฤษั] www.lintec-global.com/csr

ในหนังสือเย็ู่บเลั�มจะลังเนื�อหาของกิจกรรม 
CSR ของ LINTEC Group แบบท่ำ�เข้าใจได้ง�ายู่
ฉีบับ PDF จะจดัทำำาเป็นฉีบับภาษัาองักฤษั
นอกจากน่� ยัู่งม่การจดัทำำาฉีบับเนื�อหาส�วนสำาคัืญ
เป็นภาษัาเกาหล่ั, ภาษัาจน่ (ตั่วเต็่ม),
ภาษัาจน่ (ตั่วยู่�อ), ภาษัามาเลัเซึ่ยู่่, ภาษัาอนิโดน่เซึ่ยู่่
แลัะภาษัาไทำยู่ด้วยู่

ฉีบับปี 2020

สื�อหลัักท่ำ�ม่การเผู้ยู่แพร�ข้อม่ลั CSR

กิจกรรมทำ� ม่คืวามสำาคืญ
ส่งสำาหริบัผู้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยู่

ห้นังส่อเย็่บัเล่ม

กิจกรรมท่ำ�ม่คืวามสำาคัืญส่งสำาหริบั LINTEC

แสดงรายู่ลัะเอยู่่ดการดำาเนินกิจกรรม
แลัะข้อม่ลัท่ำ�เก่�ยู่วข้องอยู่�างคืรอบคืลัมุ

เวบ็ัไซต์ิ

MSCI:  ดัชน่คืวามเป็นผู้่้นำาด้าน ESG 
ในญ่�ปุ� น (Japan ESG Select 
Leaders Index)

MSCI:  ดัชน่การม่บทำบาทำของผู้่้หญิง
ของบริษัิัทำในญ่�ปุ� น (Japan 
Empowering Women Index)

CDP:   การเปล่ั�ยู่นแปลังสภาพภ่มิอากาศ 
(Climate Change)

CDP:  คืวามมั�นคืงของทำริพัยู่ากรนำ�า 
(Water Security)

CDP: ป� า (Forest)
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คืวามคิืดเห็นของบุคืคืลัท่ำ�สาม

ขึ้อขึ้อบคุืณ์ท่�ให�ผู้ลการประเมินท่�ส้งในส�วินขึ้องวิิสัยทัศน์ในระยะยาวิและ
แผู้นงานเฉพาะท่�ปริบัปรุงแก�ไขึ้ขึ้องทางบริษัิัท
ในการทำาให�บรรลตุามวิสัิยทัศน์ในระยะยาวิ สิ�งสำาคัืญคืือ พนักงานแต�ละคืน

จะต�องเปล่�ยนคืวิามตระหนักร้�และพฤติกรรมเหมอืนเป็นเริื�องขึ้องตนเอง และ
ดำาเนินการตามนั�น ดังนั�น ก�อนอื�นจง้ต�องทำาให�ภายในบริษัิัทเขึ้�าใจถ้งแนวิคิืด
ขึ้องวิิสัยทัศน์ในระยะยาวิอย�างกระจ�างช่ัด และสร�างสภาพแวิดล�อมให�ม่การ
พ้ดคืุยกันอย�างกระตือริอืร�นขึ้�ามกรอบขึ้ององค์ืกรท่�ม่มาแต�เดิมเหมือนอย�าง
เช่�นคืณ์ะกรรมการ SDGs ซ้�งมส่มาช่กิท่�หลากหลายมารวิมตัวิกัน
นอกจากน่�แล�วิการเช่ื�อมโยงวิิสัยทัศน์ในระยะยาวิ แผู้นงานเฉพาะ และ

กลยุทธีด์�านบุคืลากรให�ทำางานไปด�วิยกันอย�างเป็นระบบโดยการกำาหนด KPI 
ลงไปในแผู้นงานเฉพาะ และนำาไปปริบัใช่�ในการแก�ไขึ้ปัญหาทางสังคืม จะทำาให�
การบรรลตุามวิสัิยทัศน์ในระยะยาวินั�นสำาเริจ็อย�างแน�นอน ทั�งน่� เราจะมุ�งมั�น

ในการตอบริบัการร�องขึ้อให�เปิดเผู้ยขึ้�อม้ลต�างๆ ผู้�านการดำาเนินการตาม
มาตรการต�างๆ ท่�มป่ระสิทธีภิาพโดยคืณ์ะกรรมการและคืณ์ะอนุกรรมการด�าน
คืวิามยั�งยนืแต�ละช่ดุท่�จดัตั�งขึ้้�นใหม�
จากน่�ไป เราจะยังคืงตั�งเป้าท่�จะเป็นกลุ�มบริษัิัทท่�สามารถม่ส�วินร�วิมในการ

ทำาให�สังคืมท่�ยั�งยืนเป็นจริงิข้ึ้�นมาได� โดยย้ดตามหลักการทำางานขึ้องบริษัิัทท่�
วิ�า “คืวิามจริงิใจและคืวิามคิืดสร�างสรรค์ื”

Makoto Hattori 
(มาโกโต่ะ ฮัต่โต่ริ)ิ
ประธานกรรมการบริษัิัท
LINTEC Corporation

ห้ลังจากิริบััฟังความคิดเห็้นข้องบุัคคลท่้�สาม

การเปิดเผู้ยขึ้�อม้ลท่�ไม�ใช่�ขึ้�อม้ลทางการเงนิขึ้องบริษัิัทท่�เป็นสากล เช่�น  
การเปิดเผู้ยขึ้�อม้ลทางการเงนิเก่�ยวิกับสภาพภ้มิอากาศ (TCFD) และการ
สร�างมาตรฐานด�านกฎเกณ์ฑ์์ในการเปิดเผู้ยขึ้�อม้ลม่การเปล่�ยนแปลง 
ไปเป็นอย�างมาก และคืวิามยากในการตอบสนองนั�นม่ระดับเพิ�มส้งขึ้้�น 
รายงาน CSR 2021 ขึ้อง LINTEC ได�กำาหนดมาตรการใหม�ๆ  ท่�คืวิรดำาเนิน 
การเพื� อริับมือกับสภาพแวิดล�อมท่�เปล่�ยนแปลงไป เช่�น การจัดทำา 
วิสัิยทัศน์ในระยะยาวิ และการปริบัปรุงแก�ไขึ้แผู้นงานเฉพาะ
ขึ้�อม้ลท่�ถ้กเพิ�มเติมเขึ้�ามาในคืริั�งน่� ทำาให�คืรอบคืลุมถ้งส�วินสำาคัืญซ้�ง 

เป็นท่�สนใจจากการเปิดเผู้ยขึ้�อม้ลในปัจจุบันท่�ไม�ใช่�ขึ้�อม้ลทางการเงิน  
โดยเฉพาะอย�างยิ�ง ในจุดท่�เนื�อหาขึ้องรายงานทั�งหมดม่คืวิามเป็นหน้�ง
เด่ยวิกันมากยิ�งขึ้้�นจากการยด้วิสัิยทัศน์ในระยะยาวิเป็นหลัก ถือเป็นการ
พัฒนาท่�สำาคัืญ วิสัิยทัศน์ท่�ม ่ 3 เสาหลัก ซ้�งได�แก� (1) แก�ไขึ้ปัญหาทาง 
สังคืม (2) สร�างสถานภาพขึ้ององค์ืกรให�แขึ้็งแกร�งด�วิยนวิัตกรรม  
(3) สร�างสรรค์ืผู้ลิตภัณ์ฑ์์และธุรกิจใหม�เพื�อการเติบโตอย�างยั�งยนื แสดงให� 
เห็นถ้งคืวิามยั�งยืนขึ้องโมเดลธุรกิจในระยะยาวิอย�างม่ประสิทธีภิาพโดยช่่�
ให�เห็นถ้งปัจจยัท่�สนับสนุนวิสัิยทัศน์ดังกล�าวิ ได�แก� กลยุทธีเ์พื� อท่�จะเติบโต
ไปพร�อมกับการนำาเสนอคืุณ์คื�าทางสังคืมผู้�านทางการแก�ไขึ้ปัญหา กับ
คืวิามสามารถในการสร�างสรรค์ืนวิตักรรมและสินคื�าและธุรกิจใหม�ๆ  อย�าง
พร�อมกัน
การท่�ในสารจากผู้้�บริิหารม่การพ้ดถ้งวิิสัยทัศน์ในระยะยาวิอย�าง

ละเอย่ด ซ้�งรวิมไปถ้งการพ้ดคืยุกันในระหวิ�างขึ้ั�นตอนการกำาหนด ทำาให�
การถ�ายทอดลำาดับขึ้ั�นตอนในการสร�างคืุณ์คื�าเขึ้�าใจได�ง�าย นอกจากน่�
 ยงัเน�นถ้งคืวิามสำาคัืญในการปริบัปรุงแก�ไขึ้คืวิามตระหนักและพฤติกรรม
ขึ้องพนักงานแต�ละคืน เห็นได�วิ�ายงัคืงยด้มั�นในการบริหิารแบบท่�ให�คืวิาม
สำาคัืญกับพนักงานในฐานะท่�เป็นผู้้�มส่�วินได�ส�วินเส่ย แม�จะอย้�ภายใต�กรอบ
การทำางานในร้ปแบบใหม� โดยเฉพาะอย�างยิ�ง กิจกรรมการเสนอไอเด่ย
ทางธุรกิจใหม�โดยคืณ์ะกรรมการ SDGs ถือได�วิ�าเป็นกลไกเพื� อการบริหิาร
งานร�วิมกันทั�งบริษัิัทตาม SDGs โดยให�พนักงานตระหนักวิ�าคืวิามยั�งยนื
นั�นเป็นเริื�องท่�เก่�ยวิกับตนเอง ทั�งน่� ยังร้�ส้กตริง้ตราตริง้ใจกับกิจกรรม
ท่�สะท�อนคืวิามคิืดขึ้องท�านประธานบริษัิัทท่�วิ�า “จากน่�ไปการสร�างสรรค์ื
ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ ไม�ใช่�แคื�มอบหมายให�ฝ่� ายท่�เช่่�ยวิช่าญโดยเฉพาะไปดำาเนินการ
เท�านั�น แต�จำาเป็นต�องให�พนักงานทกุคืนช่�วิยกันคิืด” อก่ด�วิย
คืวิามพยายามท่�จะตอบริบัเทรนด์ใหม�ๆ  ในด�านการเปิดเผู้ยขึ้�อม้ลท่�ไม�

ใช่�ขึ้�อม้ลทางการเงนิ โดยใช่�ประโยช่น์จากลักษัณ์ะเด�นท่�มอ่ย้�เดิม ถือเป็น
เนื�อหาท่�น�าจะได�ริบัผู้ลการประเมินท่�สง้ แต�ขึ้อเสนอจุดท่�คืาดหวิงัเพื� อการ
พัฒนาท่�ด่ยิ�งขึ้้�นไวิ�สองสามขึ้�อ
ขึ้�อแรกคืือ การเช่ื�อมโยงส�วินท่�เพิ�มเติมเขึ้�ามาในคืริั�งน่�ให�เป็นระบบ

มากยิ�งขึ้้�น ตัวิอย�างเช่�น วิธิีห่น้�งก็คืือ การใช่� KPI ในการเช่ื�อมโยงวิสัิย

ทัศน์ในระยะยาวิกับแผู้นงานเฉพาะซ้�งได�ม่การปริับปรุงแก�ไขึ้ในคืริั�งน่�
อย�างเป็นระบบ ในส�วินขึ้องแผู้นงานเฉพาะ มแ่นวิคิืดต�างๆ มากมาย จน
ม่บริษัิัทจำานวินไม�น�อยท่�ยุ�งยากใจกับการเลือกระหวิ�างนักลงทุนสถาบัน
ท่�ให�คืวิามสำาคัืญกับปัจจยัท่�ส�งผู้ลกระทบต�อโมเดลธุรกิจ กับการเลือกท่�
จะให�คืวิามสำาคัืญกับผู้้�มส่�วินได�ส�วินเส่ยหลายๆ ฝ่� าย แผู้นงานเฉพาะใหม�
ตาม LSV2030 ได�ยกระดับคืวิามเป็นนามธรรมเพิ�มมากขึ้้�น จง้อย้�ในร้ป
แบบท่�ให�อสิระในการกำาหนด KPI ท่�จะดำาเนินการหลังจากน่�ในระดับหน้�ง
 มข่ึ้�อด่คืือ มค่ืวิามสอดคืล�องกับทิศทางขึ้องแผู้นงานเฉพาะใหม�ท่�ให�คืวิาม
สำาคัืญกับคืวิามเคืลื�อนไหวิซ้�งม่คืวิามยืดหยุ�นต�อคืวิามเปล่�ยนแปลงต�างๆ 
 ในอนาคืต เพื� อใช่�ประโยช่น์จากจุดน่� ในตอนท่�พิจารณ์าถ้ง KPI ท่� 
ตอบสนองแผู้นงานเฉพาะน่� อยากจะให�ตระหนักถ้งการเช่ื�อมโยงกับ  
“การแก�ไขึ้ปัญหาทางสังคืม” ท่�วิสัิยทัศน์ในระยะยาวิได�ระบุไวิ� หากริบัร้�และ 
วิดัคืณุ์คื�า (ผู้ลกระทบ) ท่�ได�จากการแก�ไขึ้ปัญหาทางสังคืมผู้�านทางธุรกิจ  
และกำาหนดเป็น KPI วิสัิยทัศน์ แผู้นงานเฉพาะ และลำาดับขึ้ั�นตอนใน 
การสร�างคืณุ์คื�าก็จะเช่ื�อมโยงกันอย�างเป็นระบบขึ้้�นอก่ขึ้ั�น
ถัดไปคืือ การเพิ�มการเปิดเผู้ยขึ้�อม้ลท่�เก่�ยวิกับ “คืน” การกำาหนด

กลยุทธีด์�านทริพัยากรบุคืคืล และ KPI ท่�เก่�ยวิกับทุนมนุษัย์ เพื� อให�
บรรลตุามวิสัิยทัศน์ในระยะยาวิเป็นสิ�งท่�คืาดหวิงั ในอนาคืตสิ�งน่�จะกลาย
เป็นอาวุิธท่�ม่ประโยช่น์ในการส�งขึ้�อม้ลท่�เป็นลักษัณ์ะเฉพาะหริอืจุดแขึ้็ง
ขึ้องบริิษััทขึ้องท�านไปยังทั�งภายนอกและภายในบริิษััทในท�ามกลาง 
สถานการณ์์ท่�แม�แต�การแขึ้�งขึ้ันด�านการเปิดเผู้ยขึ้�อม้ลทางสังคืมก็ยัง 
ดเุดือด ปีงบประมาณ์ 2021 ท่�เป็นปีท่�อย้�ใน Stage 1 ซ้�งให�ภายในบริษัิัท
เขึ้�าใจถ้งแนวิคิืดขึ้องวิสัิยทัศน์ในระยะยาวิอย�างกระจ�างช่ดั ถือเป็นจงัหวิะ
ท่�ด่สำาหริบัการพ้ดคืยุกันในเริื�องเหล�าน่�อย�างจริงิจงั ผู้มหวิงัวิ�าบริษัิัทขึ้อง
ท�านจะยังคืงใช่�ประโยช่น์จากจุดแขึ้็งท่�สามารถด้งเอาพนักงานท่�ม่คืวิาม
หลากหลายมาพ้ดคืุยกัน พร�อมกับใช่�ประโยช่น์จากระบบธรรมาภิบาลท่� 
มป่ระสิทธีภิาพมากขึ้้�นจากการดำาเนินการต�างๆ เช่�น การจดัตั�ง “คืณ์ะ
กรรมการด�านคืวิามยั�งยนื” ขึ้้�นมาใหม� เพื� อให�มองเห็นทิศทางใหม�ๆ  ช่ดัเจน
ขึ้้�นอก่ขึ้ั�น
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