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หลัักการทำำางานของบริษัิัทำ

รากฐานของ CSR ของ LINTEC Group อยู่่�ท่ำ�หลััก
การทำำางานของบริษัิัทำ คืือ “คืวามจริงิใจแลัะคืวามคิืด
สรา้งสรรค์ื” 
น่�คืือ “ร่ปแบบท่ำ�อยู่ากให้เป็น” ของพวกเรา

“คืวามจริงิใจ” คืือ การคิืดว�าจะทำำาอยู่�างไรเพื�อให้เกิด
ประโยู่ชน์ แลัะม่คืวามร่สึ้กด่ในการทำำางานทำกุอยู่�าง 
ด้วยู่คืวามจริงิใจ

“คืวามคิืดสรา้งสรรค์ื” คืือ คืวามไม�หยุู่ดนิ�งหริอืพอใจ 
กับสภาพท่ำ�เป็นอยู่่� แต่�ต้่องแก้ไขแลัะปริบัปรุงให้เหมาะสม 
อยู่่�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�อสนับสนุนการเติ่มโต่
อยู่�างยัู่�งยืู่น

LINTEC WAY คื�านิยู่มหลัักท่ำ�สนับสนุนหลัักการทำำางานของบริษัิัทำ

ข้้อพึึงปฏิิบััติิ 5 ข้้อเพ่ึ�อสร้า้ง
ความจริงิใจอย่่างแท้้จริงิ

1   ม่คืวามซึ่ื�อสัต่ย์ู่
2   ให้ใจ
3   สรา้งคืวามสุข
4   เป็นผู้่้ให้
5   ให้คืวามสำาคัืญกับคืรอบคืริวัแลัะเพื�อนพ้อง

ข้้อพึึงปฏิิบััติิ 5 ข้้อเพ่ึ�อให้้
เกิิดความคิดสร้า้งสร้ร้ค์

1   อดทำนจนกว�าจะประสบคืวามสำาเริจ็
2   จงภ่มิใจในคืวามม่เอกลัักษัณ์์
3   ยู่อมริบักับการเปล่ั�ยู่นแปลังได้อยู่�างลังตั่ว
4   เปิดมุมมองโลักทัำศน์ทำางคืวามคิืด
5   เชื�อมโยู่งกับทำกุคืวามเป็นไปได้

ความจริิงใจและความคดิสร้ิางสริริค์
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มาเลเซยี
สิงคโปร์

อนิโดนีเซยี

ญ่ีปุ่น

บรษัิท คน3,7648

บรษัิท23 1,399คน

เอเชยี

ยุโรป

บรษัิท453 คน

อเมรกิาเหนือ

1,0139บรษัิท คน ยอดขายแยกตามภูมิภาค

(ล้านเยน)
■ ญ่ีปุ่น　■เอเชยี　■อื่น ๆ
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ฮังการี
เยอรมัน

เนเธอรแ์ลนด์องักฤษ

ญ่ีปุ่น
เกาหลีใต้จนี

อนิเดีย

ไต้หวนั

เวยีดนาม
�ลิป�นส์

ไทย

อเมรกิา

แคนาดา

เม็กซิโก

(หมายเหต)ุ จาํนวนคนตามข้างต้นรวมบรษัิทลกูท่ีไม่ได้อยู่ในงบการเงนิรวม

■ บรษัิทลกูผู้ผลิต
■ บรษัิทลกูผู้จาํหน่าย, สํานักงาน
■ สํานักงานประจาํภูมิภาค
■ โรงงานของบรษัิทลกู สํานักงานสาขา ฐานการวจิยัและพัฒนา ฯลฯ
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เราให้้บริิการสิินค้้าท่ี่�ม่ีฟังก์ชัันการที่ำางานต่่างๆ 
มีากมีายต่ามีวัตั่ถุปุระสิงค์้และสิภาพแวัดล้อมีในการ
ใชัง้าน เชัน่ กระดาษเค้ลือบกาวัและฟิล์มีเค้ลือบกาวัท่ี่�
ใชัส้ิำาห้ริบัเป็นฉลากบนของใชัป้ระจำำาวันั อาห้าร และ
เค้ริื�องใชั้ไฟฟ้า นอกจำากน่�ยังม่ีเที่ปท่ี่�ใชั้ยึดติ่ดกับ
ชัิ�นส่ิวันของอุปกรณ์์ต่่างๆ เชั่น อุปกรณ์์เค้ลื�อนท่ี่�, 
ผลิต่ภัณ์ฑ์์เค้ลือบกาวัสิำาห้ริบัรถุยนต์่, เค้ริื�องพิมีพ์
บาริโ์ค้้ดสิำาห้ริบัใชั้ในสิำานักงาน, เค้ริื�องที่ำาฉลากท่ี่�
ติ่ดฉลากโดยอัต่โนมัีติ่, มีาริก์กิ�งฟิล์มีท่ี่�ใชั้สิำาห้ริบั
ป้ายท่ี่�ติ่ดตั่�งนอกอาค้าร วัสัิดทุ่ี่�ใชัใ้นการโฆษณ์า และ
สิำาห้ริบัต่กแต่่งตั่วัรถุ, แผ่นต่กแต่่งภายในท่ี่�ชั่วัยใน
การต่กแต่่งรา้น

เราให้้บริกิารสิินค้้าท่ี่�เราวัจิำยัและพัฒนาขึ�นมีาเองและ
สิามีารถุใชัเ้ที่ค้โนโลย่นั�นได้อย่างอสิิระ เชัน่ เที่ปกาวั
พิเศษท่ี่�ใชัใ้นกระบวันการผลิต่และต่กแต่่งชัปิสิารกึ�ง
ตั่วันำากับเค้ริื�องมืีออุปกรณ์์ท่ี่�ใชัค้้ณุ์สิมีบัติ่พิเศษนั�น 
และฟิล์มีรองห้ลังท่ี่�ขาดไมีไ่ด้ในการผลิต่ตั่วัเก็บประจุำ
ห้ลายชัั�นท่ี่�ผลิต่จำากเซรามิีค้ (MLLC) นอกจำากน่�แล้วั 
ยังม่ีผลิต่ภัณ์ฑ์์ เชัน่ ผลิต่ภัณ์ฑ์์เค้ลือบกาวัท่ี่�เก่�ยวักับ 
จำอ LCD และผลิต่ภัณ์ฑ์์ท่ี่�เก่�ยวักับห้น้าจำอสัิมีผัสิ  
อก่ด้วัย เราม่ีส่ิวันรว่ัมีในการขยายสัิงค้มี IoT*1 ด้วัย
การพัฒนาวััสิดุท่ี่�รองริบักระบวันการผลิต่อุปกรณ์์
อเิล็กที่รอนิกส์ิ เชัน่ สิมีาริต์่โฟน และด้วัยเที่ปกาวัท่ี่�ม่ี
ฟังก์ชันัการที่ำางานสูิงซึ�งขาดไม่ีได้ในการผลิต่ห้น่วัย
ค้วัามีจำำาแฟลชั (Flash Memory)

เราให้้บริกิารสิินค้้าท่ี่�ม่ีห้ลายส่ิห้ลายชันิดโดยนำาเที่ค้โนโลย่
การผลิต่กระดาษมีาใชั้เป็นประโยชัน์ เชั่น กระดาษซอง
จำดห้มีายส่ิและกระดาษวัาดเข่ยน ซึ�งม่ีลักษณ์ะเด่น
คื้อม่ีส่ิสัินต่่างๆ มีากมีาย, กระดาษท่ี่�ม่ีฟังก์ชัันพิเศษ 
เชั่น กระดาษซับนำ�ามัีนและกระดาษปลอดฝุุ่่นสิำาห้ริับ
ห่้ออาห้าร, กระดาษสิำาห้ริับพิมีพ์ชัั�นด่ และนอกจำาก
กระดาษรองห้ลังและฟิล์มีรองห้ลังสิำาห้ริับป้องกัน 
ด้านท่ี่�เค้ลือบกาวัแล้วั เรายังม่ีกระดาษท่ี่�ใชั้ในกระบวัน 
การผลิต่ เชั่น กระดาษท่ี่�ใชั้ในกระบวันการผลิต่ห้นัง 
สัิงเค้ราะห์้ และกระดาษท่ี่� ใชั้ในกระบวันการผลิต่ 
วัสัิดคุ้าริบ์อนไฟเบอริ ์อก่ด้วัย ในชัว่ังไม่ีนานมีาน่� เราได้
พัฒนากระดาษค้ราฟท์ี่ท่ี่�ม่ีคุ้ณ์สิมีบัติ่ในการกันนำ�าและ
เห้มีาะสิำาห้ริบัการพิมีพ์เป็นอย่างมีาก และได้นำามีาใชั้
เป็นกระดาษซองจำดห้มีาย กระดาษห่้อบรรจุำ และกระดาษ
ห้นังสืิอ เราจำะยังค้งปริบัปรุงผลิต่ภัณ์ฑ์์ของเราต่ามี
ค้วัามีต้่องการของต่ลาดอย่างต่่อเนื�อง

*1	 IoT:	ย่อ่มาจาก	Internet	of	Things	(อนิเทอร์เ์น็ตในทกุสิิ่�ง)	คืือการนำาเอา	“สิิ่�งของ”	ต่างๆ	หลากหลาย่ชนิด	เชน่	อาคืาร	เคืร์ื�องใชไ้ฟฟ้า	รถย่นต์	และเคืร์ื�องมอืแพทย่	์มาเชื�อมต่อเขา้กับอนิเทอร์เ์น็ต	เพื� อให้
มกีารแลกเปลี�ย่นขอ้มูลกันระหว่า่งสิิ่�งของเหล่านั�น

ธุุรกิจำวัสัิดกุารพิมีพ์และ 
วัสัิดทุ่ี่�ใชัใ้นอุต่สิาห้กรรมี

ธุุรกิจำอเิล็กที่รอนิกส์ิและ 
ออปติ่ค้อล

ธุุรกิจำกระดาษและวัสัิด ุ
ท่ี่�ใชัใ้นการแปรรูป
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เค้ริอืข่ายระดับสิากลท่ี่�
ค้ำ�าจุำนการก้าวักระโดด
พนักงาน LINTEC Group ที่กุค้นดำาเนินกิจำกรรมี 
CSR ต่่างๆ เพื�อต่อบสินองต่่อ 
เส่ิยงสิะท้ี่อนของผู้ม่ีส่ิวันได้ส่ิวันเส่ิย  
และพัฒนาให้้เกิดสัิงค้มีท่ี่�ด่ขึ�นกวัา่เดิมี

รายละเอ่ยดของ LINTEC Group

เที่ปกาวัสิำาห้ริบั 
เซมิีค้อนดักเต่อริ์

กระดาษกาวั/ 
ฟิล์มีกาวัสิำาห้ริบัฉลาก

กระดาษสิำาห้ริบัห่้ออาห้ารผลิต่ภัณ์ฑ์์สิำาห้ริบั 
แปะติ่ดจำอ LCD

ฟิล์มีติ่ดกระจำกรถุยนต์่ กระดาษท่ี่�่ใชัใ้นกระบวันการ
ผลิต่วัสัิดคุ้าริบ์อนไฟเบอริ์
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เราได้ม่ีการเสินอโซลูชัันท่ี่�ม่ีค้วัามี 
ลำ�าห้น้าด้วัยการนำาเอาเค้ริื�องจำกัรและ 
อุปกรณ์์มีาที่ำาเป็นระบบ และสิรา้ง
ระบบขั�นสูิงท่ี่�นำาเอาค้ณุ์สิมีบัติ่พิเศษ
ของวัสัิดมุีาใชั้

เท้คโนโลยี่ด้านร้ะบับั

LINTEC Group ได้ถืุอเที่ค้โนโลย่ส่ิ�อย่าง ซึ�งได้แก่ “เที่ค้โนโลย่การประยุกต์่ใชัก้าวั” “เที่ค้โนโลย่ปริบัสิภาพผิวั” “เที่ค้โนโลย่ด้านระบบ” และ “เที่ค้โนโลย่ 
การผลิต่กระดาษแบบพิเศษและวััสิดุรองห้ลัง” เป็นเที่ค้โนโลย่พื�นฐาน และได้พัฒนาผลิต่ภัณ์ฑ์์ท่ี่�ม่ีค้วัามีเป็นเอกลักษณ์์สูิงและไม่ีเห้มืีอนใค้ร 
ด้วัยการนำาเอาเที่ค้โนโลย่เห้ล่านั�นมีาผสิมีผสิานกันในมิีติ่ระดับสูิง

เที่ค้โนโลย่พื�นฐานส่ิ�อย่างเที่ค้โนโลย่พื�นฐานส่ิ�อย่าง

สืิ�อห้ลักท่ี่�ม่ีการเผยแพรข้่อมูีล CSR

เราได้ ม่ีการขยายขอบเขต่การ
ประยุกต์่ใชั้ฟังก์ชัันพื� นฐานของ
ผลิต่ภัณ์ฑ์์ประเภที่กาวัท่ี่�วั่า “ติ่ด” 
และ “ลอก” ด้วัยการพัฒนากาวัและ
วััสิดุพื� นฐานแต่่ละประเภที่และการ 
ผสิมีผสิานระห้วั่ าง เที่ค้โนโล ย่ 
เห้ล่านั�น

เท้คโนโลยี่กิาร้ปร้ะยุ่กิต์ิใช้ก้ิาว

เราได้เพิ�มีประสิิที่ธิภิาพและฟังก์ชันั
ให้ม่ีๆ ของกระดาษและฟิล์มีด้วัยการ
ดำาเนินการที่างด้านสิารเค้ม่ีและด้าน
กายภาพท่ี่�ด้านห้น้าของกระดาษ
และฟิล์มี

เท้คโนโลยี่ปริบััสภาพึผิิว

เราพัฒนากระดาษท่ี่�ม่ีฟังก์ชันัพิเศษ
ซึ�งเกินกวั่าแนวัค้วัามีคิ้ดเก่�ยวักับ
กระดาษท่ี่�ผ่านๆ มีา และพัฒนาวัสัิดุ
ท่ี่�ม่ีมูีลค่้าเพิ�มีสูิง โดยใชั้เที่ค้โนโลย่
การผลิต่กระดาษและเที่ค้โนโลย่การ
เค้ลือบ การชัุบ การติ่ด ฯลฯ ท่ี่�เป็น
ของบริษัิที่เอง

เท้คโนโลยี่กิาร้ผิลิติกิร้ะดาษ 
แบับัพิึเศษและวสัดรุ้องห้ลัง

กิจำกรรมีที่� มีค้วัามีสิำาค้ญ
สิงสิำาห้ริบัผู้มีสิวันได้สิวันเสิย

ห้นังส่อเย็่บัเล่ม

กิจำกรรมีท่ี่� LINTEC Group ให้้ค้วัามีสิำาคั้ญสูิง

แสิดงรายละเอย่ดการดำาเนินกิจำกรรมี
และข้อมูีลท่ี่�เก่�ยวัข้องอย่างค้รอบค้ลมุี

เวบ็ัไซต์ิ

ลงเนื�อห้าเก่�ยวักับกิจำกรรมี CSR ของ LINTEC 
Group ในขอบเขต่ท่ี่�กวัา้งและละเอย่ดมีากขึ�น
ต่ลุาค้มี 2022 ม่ีแผนท่ี่�จำะปริบัปรุงแก้ไขฉบับภาษาญ่�ปุ่น
(แก้ไขค้ริั�งท่ี่�แล้วั: กันยายน 2021)

ธินัวัาค้มี 2022 ม่ีแผนท่ี่�จำะปริบัปรุงแก้ไขฉบับภาษาองักฤษ
(แก้ไขค้ริั�งท่ี่�แล้วั: ธินัวัาค้มี 2021)

[ฉบับภาษาญ่�ปุ่น] www.lintec.co.jp/sustainability
[ฉบับภาษาองักฤษ] www.lintec-global.com/sustainability
เวับ็ไซต์่น่�จำะเปล่�ยนชัื�อเป็น Sustainability Website (เวับ็ไซต์่เพื�อ
ค้วัามียั�งยืน) ในเดือนต่ลุาค้มี 2022

ในห้นังสืิอเย็บเล่มีจำะลงเนื�อห้าของกิจำกรรมี CSR 
ของ LINTEC Group แบบท่ี่�เข้าใจำได้งา่ย
ฉบับ PDF จำะจำดัที่ำาเป็นฉบับภาษาองักฤษ
นอกจำากน่� ยังม่ีการจำดัที่ำาฉบับเนื�อห้าส่ิวันสิำาคั้ญ
เป็นภาษาเกาห้ล่, ภาษาจำน่ (ตั่วัเต็่มี),
ภาษาจำน่ (ตั่วัย่อ), ภาษามีาเลเซย่, ภาษาอนิโดน่เซย่
และภาษาไที่ยด้วัย

ฉบับปี 2021

เวับ็ไซต์่ CSR (ในรูปแบบเวับ็ไซต์่)

รายงานค้วัามียั�งยืน (ฉบับห้นังสืิอเย็บเล่มี / PDF)



สารจากผู้้�บริหิาร

เม่ื่�อมื่องย้้อนกลัับไปในปีงบประมื่าณ 2021 
ซึ่่�งเป็นปีแรกของแผนการดำำาเนินธุุรกิจ 
ระย้ะกลัาง

เราได้้กำำาหนด้ “LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030” 

(อักัำษรย่่อั: LSV2030) เป็็นวิสัิัย่ทััศน์ในระย่ะย่าวิสัำาหรับัปี 2030 โด้ย่

ได้้เรัิ�ม “LSV 2030-Stage 1” ซึ่่�งเป็็นแผนกำารด้ำาเนินธุุรกิำจระย่ะกำลาง

ข่ึ้�นในเดื้อันเมษาย่น 2021 โด้ย่มีกำำาหนด้เวิลา 3 ปี จนถ่ึงเดื้อันมีนาคม 

2024 เพืื่�อัเป็็นก้ำาวิสัำาคัญในกำารบรรลตุามวิสัิัย่ทััศน์ขึ้อังเรา

ผลป็ระกำอับกำารขึ้อังปีงบป็ระมาณ 2021 ซึ่่�งเป็็นปีแรกำขึ้อังแผน

ดั้งกำล่าวิ ในกำลุ่มผลิตภััณฑ์์ทัางด้้านอัเิล็กำทัรอันิกำส์ัและอัอัฟติคัล กำาร

ขึ้ย่าย่ตัวิขึ้อังธุุรกิำจสัมารัต์โฟนและรถึย่นต์ และควิามต้อังกำารอุัป็กำรณ์

เคลื�อันทีั�และอุัป็กำรณ์สืั�อัสัารทีั�เพิื่�มข่ึ้�นอันัเนื�อังมาจากำกำารเพิื่�มข่ึ้�นขึ้อัง

กำารทัำางานด้้วิย่ระบบสืั�อัสัารทัางไกำล รวิมถ่ึงกำารขึ้ย่าย่ตัวิขึ้อังศูนย์่

ข้ึ้อัมูล และปัจจยั่อัื�นๆ ส่ังผลให้ผลิตภััณฑ์์สัำาหรับัเซึ่มิคอันดั้กำเตอัรัแ์ละ

ตัวิเก็ำบป็ระจุชนิด้เซึ่รามิกำหลาย่ชั�นมีย่อัด้ขึ้าย่ไป็ในทัางทีั�ดี้

เมื�อัรวิมกัำบควิามต้อังกำารผลิตภััณฑ์์วิสััด้กุำารพิื่มพ์ื่และวิสััด้ทีุั�ใชใ้น

อุัตสัาหกำรรม บวิกำกัำบผลิตภััณฑ์์กำระด้าษและวิัสัดุ้ทีั�ใช้ในกำารแป็รรูป็

ทีั�ได้้ฟื้� นตัวิข่ึ้�นเมื�อัเทีัย่บกัำบปี 2020 ซึ่่�งได้้รับัผลกำระทับอัย่่างหนักำจากำ

วิิกำฤตกำารณ์โควิิด้-19 แล้วิ เราได้้บรรลุเป้าหมาย่กำารด้ำาเนินธุุรกิำจ

ขึ้อังปีงบป็ระมาณ 2023 ซึ่่�งเป็็นปีสุัด้ท้ัาย่ตามแผนกำารด้ำาเนินธุุรกิำจ

ได้้ภัาย่ในปีงบป็ระมาณแรกำ

เพืื่� อัตอับสันอังควิามรับัผิด้ชอับขึ้อังเราในกำารจัด้หาผลิตภััณฑ์์

ให้กัำบลูกำค้าได้้อัย่่างต่อัเนื�อัง เราได้้ขึ้อัให้พื่นักำงานขึ้อังเราด้ำาเนิน

มาตรกำารอัย่่างเครง่ครัดั้ไม่เพีื่ย่งแต่ในทีั�ทัำางานเท่ัานั�น แต่ยั่งรวิมถ่ึง

กิำจกำรรมทัั�งหมด้ในป็ระจำาวินั เพืื่�อัเป็็นกำารป้อังกัำนกำารแพื่รร่ะบาด้ขึ้อัง

โรคโควิดิ้-19 ผมเชื�อัวิา่กำารทีั�ทักุำท่ัานตั�งใจด้ำาเนินกำารอัย่่างดี้ทีั�สุัด้ทัำาให้

นำามาสู่ัผลป็ระกำอับกำารทีั�ดี้นี�

แม้วิา่อันาคตจะยั่งไม่แน่นอัน แต่ผมก็ำอัย่ากำมุ่งหน้าสู่ักำารบรรลเุป้าหมาย่

กำารด้ำาเนินธุุรกิำจทีั�กำำาหนด้ข่ึ้�นมาใหม่นี�ไป็พื่รอ้ัม ๆ กัำบพื่นักำงานทักุำท่ัาน

งานทีั�ทัำาสัะสัมมาในแต่ละวินั
จะนำาไป็สู่ัอันาคตทีั�ยั่�งยื่น

บรัษัิทัในกำลุ่มทัั�งหมด้กำำาลังรว่ิมกัำน
ด้ำาเนินกำารเพืื่�อัผลักำดั้นให้บรรล ุ
วิสัิัย่ทััศน์ในระย่ะย่าวิ

มาโกโตะ ฮัตัโตริิ
ประธานกรรมการบริษัิัท 
และประธานเจ�าหน�าท่�บริหิาร
LINTEC Corporation
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ส่่งเส่ริมิื่ให้้ปลักูฝังวิสัิ่ย้ทััศน์ในระย้ะย้าวิ
ภาย้ในบริษัิัทัไปพรอ้มื่กับดำำาเนินมื่าตรการท่ั�
ส่ำาคััญให้้เส่ริจ็ก่อนกำาห้นดำ

ในปีงบป็ระมาณ 2021 เราได้้ใชเ้วิลาในกำารทัำาให้เข้ึ้าใจและป็ลกูำฝัง

วิิสััย่ทััศน์ในระย่ะย่าวิ "LSV 2030" สู่ัภัาย่ในบรัษัิทั เราได้้ถ่ึาย่ทัอัด้

อัย่่างละเอัยี่ด้ให้กัำบผู้คนทัั�งภัาย่ในและภัาย่นอักำบรัษัิทัทัราบวิา่ เราวิาด้

ภัาพื่ในอันาคตไวิ้อัย่่างไร และเราตัด้สิันใจในกำารด้ำาเนินกำารอัย่่างไร 

โด้ย่ผ่านทัางกำารป็ระชุม จด้หมาย่ขึ้่าวิภัาย่ในบรัษัิทั ข่ึ้าวิสัารสัำาหรับั 

ผู้ถืึอัหุน้ และเวิบ็ไซึ่ต์ เป็็นต้น พื่รอ้ัมกัำนนั�น เราได้้กำลั�นกำรอังและส่ังเสัรัมิ

มาตรกำารทีั�ควิรด้ำาเนินกำารเพืื่�อัให้บรรลวุิสัิัย่ทััศน์นั�น

นอักำจากำนี�แล้วิ ในส่ัวินขึ้อังกำารมีส่ัวินสันับสันุนให้เกิำด้สัังคมป็ลอัด้

คารับ์อัน หน่�งในเสัาหลักำทีั�สัำาคัญขึ้อัง "กำารแก้ำไขึ้ปัญหาทัางสัังคม" 

ซึ่่�งเป็็นหัวิข้ึ้อัสัำาคัญขึ้อังวิิสััย่ทััศน์ในระย่ะย่าวิขึ้อังเรา เราจะส่ังเสัรัมิ

กำารด้ำาเนินกำารลด้ป็รัมิาณกำารป็ล่อัย่ก๊ำาซึ่คารับ์อันได้อัอักำไซึ่ด์้ก่ำอัน

แผน และมาตรกำารอัื�นๆ ซึ่่�งผมเชื�อัวิา่เราได้้เรัิ�มต้นปีแรกำในกำารบรรลุ

ตามวิสัิัย่ทััศน์ในระย่ะย่าวิขึ้อังเราได้้เป็็นอัย่่างดี้

*1 SDGs: ย่่อมาจาก Sustainable Development Goals (เป้าหมาย่การพััฒนาเพ่ั� อความ
ย่ั�งย่น่) เป็นเป้าหมาย่ระดัับสากลท่�ม่ง่สร�างโลกท่�ยั่�งย่่นและด่ัยิ่�งขึ้้�นภาย่ในปี 2030

*2 DX: ย่่อมาจาก Digital Transformation การนำาขึ้�อม้ลและเทคโนโลย่่ทางดิัจทัิลมาปฏิิร้ป
สินค�า บริกิาร และโมเดัลธ่รกิจตามความต�องการขึ้องล้กค�าและสังคม เพ่ั� อริบัม่อกับการ
เปล่�ย่นแปลงขึ้องสภาพัแวดัล�อมทางธ่รกิจ ไปพัร�อมกับการปฏิิร้ปเน่�อหาและขึ้ั�นตอนการ
ทำางาน องค์กร วฒันธรรมองค์กร ฯลฯ เพ่ั� อให�เกิดัความไดั�เปริย่่บทางการแขึ้ง่ขึ้นั

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

มีส่วนร้ว่มในกิาร้สร้า้งสังคมที้�ยั่�งย่่นผ่ิานท้างกิาร้สร้า้งสถานภาพึข้ององค์กิร้ให้้แข็้งแกิร้ง่ด้วย่นวัติกิร้ร้ม และกิาร้สร้า้งสร้ร้ค์ผิลิติภัณฑ์์และธุุร้กิิจให้ม่ 

เพ่ึ�อกิาร้เติิบัโติอย่่างยั่�งย่่น

  นโย่บัาย่พ่ึ�นฐาน

  หั้วข้้อสำาคัญ

(1) สิ�งแวดล้อม
●  มีส่ัวินรว่ิมในกำารทัำาให้เป็็นสัังคมป็ลอัด้
คารับ์อัน และลด้ป็รัมิาณกำารป็ล่อัย่
ก๊ำาซึ่คารับ์อันได้อัอักำไซึ่ด์้ 
(ลด้ลงไม่ตำ�ากำวิา่ 50% เมื�อัเทีัย่บกัำบ
ปีงบป็ระมาณ 2013 ภัาย่ในปี 2030)

●  มีส่ัวินรว่ิมในกำารทัำาให้เป็็นสัังคมใน 
รูป็แบบกำารใชท้ัรัพัื่ย่ากำรหมุนเวิยี่น
• เพิื่�มผลิตภััณฑ์์ทีั�สัามารถึรัไีซึ่เคิลได้้  
(เชน่ กำารสัรา้งระบบรัไีซึ่เคิลกำระด้าษ
ลอักำ)

• ลด้ป็รัมิาณกำารใชน้ำ�า และรักัำษา
มาตรฐานคณุภัาพื่นำ�าขึ้อังนำ�าทิั�ง

●  รอังรับักำฎหมาย่ PRTR
• ควิบคมุกำารป็ล่อัย่ VOC (สัาร
อันิทัรัย์ี่ระเหย่) สู่ัชั�นบรรย่ากำาศ 
(เป็็นศนุย์่ภัาย่ในปี 2030)

●  มีส่ัวินรว่ิมในกำารอันุรักัำษ์ควิาม 
หลากำหลาย่ทัางชวีิภัาพื่

(2) สังคม
●  เคารพื่ในสิัทัธิมินุษย่ชน
●  เปิด้เผย่ข้ึ้อัมูลให้กัำบผู้มีส่ัวินได้้ส่ัวินเสีัย่ 
และย่กำระดั้บกำารสืั�อัสัารกัำบผู้มีส่ัวินได้้
ส่ัวินเสีัย่

●  ส่ังเสัรัมิกำารป็รับัป็รุงวิธิิกีำารทัำางาน
●  ให้ควิามสัำาคัญกัำบคณุภัาพื่และลกูำค้า
เป็็นอันัดั้บแรกำอัย่่างเครง่ครัดั้

(3) ธุร้ร้มาภิบัาล
●  เสัรัมิสัรา้งธุรรมาภิับาลขึ้อังบรัษัิทั
●  ป็รับัป็รุงป็ระสิัทัธิภิัาพื่ขึ้อังคณะ
กำรรมกำารบรัษัิทัให้ดี้ยิ่�งข่ึ้�น

●  เปิด้เผย่ข้ึ้อัมูลอัย่่างเหมาะสัมและทัำาให้
มีควิามโป็รง่ใสั

●  พูื่ด้คยุ่กัำบผู้ถืึอัหุ้น / นักำลงทันุ ในเชงิ
สัรา้งสัรรค์

(4) SDGs*1
●  มีส่ัวินรว่ิมในกำารทัำาให้บรรล ุSDGs 
ผ่านกิำจกำรรมทัางธุุรกิำจ

1 แก้ิไข้ปัญห้าท้างสังคม

ดั้ชนีทัางกำารเงนิรอับบัญชสิีั�นสุัด้
เดื้อันมีนาคม 2030

■ อตัรากำาไรจากการดำำาเนินงาน

12% ขึ้�นไป
■  ROE (อตัราผลัตอบแทันจาก
ส่่วินของเจา้ของ)

10% ขึ้�นไป

สร้า้งสร้ร้ค์ผิลิติภัณฑ์์และธุรุ้กิิจ
ให้ม่เพ่ึ�อกิาร้เติิบัโติอย่่างยั่�งย่่น3

(1) สัรา้งสัรรค์ผลิตภััณฑ์์และธุุรกิำจใหม่
ด้้วิย่นวิตักำรรมทัางเทัคโนโลยี่

(2) ขึ้ย่าย่กำารลงทันุเชงิกำลยุ่ทัธิแ์ละ
ควิบรวิมกิำจกำารอัย่่างรวิด้เรัว็ิตาม
สัถึานกำารณ์

(3) ก้ำาวิสู่ักำารเป็็นผู้เล่นระดั้บโลกำข่ึ้�นไป็
อักีำขัึ้�น

(4) ทัำาให้สัอัด้คล้อังกัำบวิฒันธุรรม 
ท้ัอังถิึ�น

2
สร้า้งสถานภาพึข้ององค์กิร้
ให้้แข็้งแกิร้ง่ด้วย่นวตัิกิร้ร้ม

(1) ป็รับัป็รุงกำระบวินกำารอัอักำแบบ 
พัื่ฒนา ผลิต กำระจาย่สิันค้า  
และกำารทัำางาน ด้้วิย่ DX*2

(2) นำาเครัื�อังจกัำรอุัป็กำรณ์ใหม่ๆ ทีั�
ใชใ้นกำารผลิตเข้ึ้ามาใชง้าน โด้ย่
มีวิตัถึปุ็ระสังค์เพืื่�อัป็ระหยั่ด้
พื่ลังงาน ทัำาให้มีคณุภัาพื่สูัง ทัำาให้มี
ป็ระสิัทัธิภิัาพื่สูัง และลด้จำานวินคน 
ด้้วิย่วิธิิกีำาร scrap and build (กำาร
สัะสัางอุัป็กำรณ์ทีั�ไม่มีป็ระสิัทัธิภิัาพื่
อัอักำไป็ แล้วิจดั้ตั�งอุัป็กำรณ์ใหม่)

(3) เพิื่�มควิามสัามารถึในกำารแข่ึ้งขัึ้น 
ทัางต้นทันุด้้วิย่กำารป็รับัป็รุง
กำระบวินกำารผลิต

(4) ป็รับัป็รุงโครงสัรา้งขึ้อังธุุรกิำจทีั�มีกำาร 
เติบโตตำ�าและไม่ได้้กำำาไร พื่รอ้ัมทัั�ง
ทัำาให้กำารบรัหิารจดั้กำารขึ้อังกำลุ่ม
บรัษัิทัมีควิามแข็ึ้งแกำรง่สัมบูรณ์

(5) รักัำษาฐานกำารเงนิให้แข็ึ้งแกำรง่และ
เพิื่�มป็ระสิัทัธิภิัาพื่ในกำารบรัหิาร 
เงนิทันุ

“LSV 2030 - Stage 1”
เป้าห้มาย่กิาร้ดำาเนินธุรุ้กิิจปร้ะจำาปีงบัปร้ะมาณที้�สิ�นสุดเด่อนมีนาคม 
2024 (ปีงบัปร้ะมาณสุดท้้าย่)

■ ก่ำอันเป็ลี�ย่น  ■ หลังเป็ลี�ย่น

8% ขึ้�นไป7% ขึ้�นไปROE (อัตัราผลตอับแทันจากำส่ัวินขึ้อังเจา้ขึ้อัง)

ย่อัด้ขึ้าย่ 3,000 ร้อ้ย่ล้านเย่น2,550 ร้อ้ย่ล้านเย่น

กำำาไรจากำกำารป็ระกำอับกำาร 240 ร้อ้ย่ล้านเย่น210 ร้อ้ย่ล้านเย่น
กำำาไรสุัทัธิทีิั�จา่ย่คืนให้กัำบ 
ผู้ถืึอัหุ้นขึ้อังบรัษัิทัแม่ 170 ร้อ้ย่ล้านเย่น140 ร้อ้ย่ล้านเย่น

อัตัรากำำาไรจากำกำารด้ำาเนินงาน 8% ขึ้�นไป 8% ขึ้�นไป
(ไมม่ก่ารเปล่�ย่นแปลง)

แผินกิาร้ดำาเนินธุรุ้กิิจร้ะย่ะกิลาง

ระย่ะเวิลา: เมษาย่น 2024 ถ่ึง มีนาคม 2027
“LSV 2030 - Stage 2”

ระย่ะเวิลา: เมษาย่น 2021 ถ่ึง มีนาคม 2024

แผินกิาร้ดำาเนินธุรุ้กิิจร้ะย่ะกิลาง

“LSV 2030 - Stage 1”
แผินกิาร้ดำาเนินธุรุ้กิิจร้ะย่ะกิลาง

ระย่ะเวิลา: เมษาย่น 2027 ถ่ึง มีนาคม 2030
“LSV 2030 - Stage 3” 2030
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คิัดำไปทัำาไปเพ่�อก้าวิไปข้างห้น้าสู่่รปูแบบท่ั�
คัวิรจะเป็น

ในปีงบป็ระมาณ 2022 เราจะเรง่ด้ำาเนินกำารตามมาตรกำารให้เรัว็ิข่ึ้�น

อักีำ ในตอันต้นขึ้อังแนวิทัางกำารด้ำาเนินกำารป็ระจำาปีงบป็ระมาณนี� เราได้้ 

ระบุไวิ้อัย่่างชัด้เจนวิ่าปีนี�จะเป็็น “ปีแห่งกำารรวิมพื่ลังและมุ่งหน้าไป็ 

ด้้วิย่กัำน” เราไม่เป็ลี�ย่นแนวิทัางในชว่ิง 3 ปีขึ้อัง “LSV 2030-Stage 1”  

แต่ในตอันเรัิ�มต้นปีทีั� 2 เราได้้ส่ังสัารไป็ยั่งพื่นักำงานทัุกำท่ัานในกำลุ่ม

บรัษัิทัโด้ย่ใชส้ัโลแกำนทีั�อัยู่่ตอันต้น

อัย่่างแรกำคือั เราต้อังเรัิ�มต้นโด้ย่ทีั�ไม่ทิั�งพื่นักำงานคนใด้คนหน่�งไวิ้

ข้ึ้างหลัง และไม่ใชต้่อังทัำาควิามเข้ึ้าใจทักุำอัย่่าง จากำนั�นค่อัย่เตรัยี่มกำาร

แล้วิจง่เรัิ�มต้น แต่อัย่ากำให้เรัิ�มด้ำาเนินกำารทัันทีัเพืื่�อัแก้ำไขึ้ปัญหา จากำนั�น

ก็ำอัย่ากำให้ด้ำาเนินกำารไป็พื่รอ้ัมกัำบด้สูัถึานกำารณ์ แล้วิลงมือัเสัรัมิสัรา้ง

หรัอืัแก้ำไขึ้ในสิั�งทีั�จำาเป็็นโด้ย่ไม่รอัชา้ “กำารคิด้ไป็ด้ำาเนินกำารไป็” นี�เป็็น

วิฒันธุรรมทีั�เราทัำามาซึ่ำ�าแล้วิซึ่ำ�าเล่าในป็ระวิติัศาสัตรัข์ึ้อังบรัษัิทัเรา

พื่นักำงานขึ้อังเราบางคนได้้เข้ึ้าบรัษัิทัมาในฐานะนักำศ่กำษาจบใหม่ และ

บางคนได้้เข้ึ้าบรัษัิทัมาในฐานะผู้มีป็ระสับกำารณ์ แต่ผมเข้ึ้าใจดี้วิา่ทักุำคน

เป็็น “ทัรัพัื่ย่ากำรบุคคล” ทีั�มีควิามสัามารถึในกำารคิด้และด้ำาเนินกำาร 

ด้้วิย่ตนเอังตั�งแต่ตอันทีั�เข้ึ้าบรัษัิทัมา ทัักำษะและควิามเป็็นไป็ได้้เหล่านั�น 

จะถึูกำขัึ้ด้เกำลาข่ึ้�นอัีกำด้้วิย่กำารแบ่งปันควิามสุัขึ้และควิามทัุกำข์ึ้รว่ิมกัำบ

ผู้คนในบรัษัิทัเดี้ย่วิกัำน แน่นอันวิา่เราได้้เตรัยี่มโครงสัรา้งทีั�ให้โอักำาสัใน

กำารศ่กำษาและหลักำสูัตรเพืื่�อัพัื่ฒนาทัักำษะเพิื่�มเติมไวิ ้และยั่งได้้เตรัยี่ม

สัภัาพื่แวิด้ล้อัมและระบบทีั�ทัำาให้ทัำางานได้้งา่ย่อักีำด้้วิย่

ในวิสัิัย่ทััศน์ในระย่ะย่าวิขึ้อังเรา เรากำำาหนด้ให้ ESG เป็็นรากำฐานใน

กำารบรัหิารจดั้กำาร เพืื่�อัเป็็นปัจจยั่สัำาคัญในกำารบรรล ุSDGs และเพืื่�อั

ให้เกิำด้ควิามยั่�งยื่น พื่นักำงานทัุกำคนจะต้อังรวิมพื่ลังเป็็นหน่�งเดี้ย่วิ

ด้้วิย่ควิามเข้ึ้าใจรว่ิมกัำนเกีำ�ย่วิกัำบกำารด้ำาเนินธุุรกิำจตาม ESG จากำสัถึานะ

ขึ้อังแต่ละคน และก้ำาวิไป็ข้ึ้างหน้าพื่รอ้ัมกัำบผู้มีส่ัวินได้้ส่ัวินเสีัย่ทัั�งหมด้

อัยู่่เสัมอั เพืื่�อัให้ภัาพื่ขึ้อังกำลุ่มบรัษัิทัทีั�เราวิาด้ฝันไวิเ้ป็็นจรังิข่ึ้�นมาได้้

เส่ริมิื่ส่รา้งคัวิามื่แข็งแกรง่ในระบบส่่งเส่ริมิื่
การบริหิ้ารจดัำการเพ่�อคัวิามื่ยั้�งย่้น

ในปี 2011 เราได้้เข้ึ้ารว่ิมใน Global Compact ขึ้อังสัหป็ระชาชาติ 

และในเดื้อันกำุมภัาพัื่นธิ์ 2018 เราได้้มีกำารจัด้ตั�ง “คณะกำรรมกำาร 

SDGs” เพืื่�อัพิื่จารณาและหารัอืัในหัวิข้ึ้อักำารพัื่ฒนาใหม่ๆ โด้ย่จะต้อัง

มีส่ัวินสันับสันุนในกำารแก้ำไขึ้ปัญหาทัางสัังคม

ในเดื้อันเมษาย่น 2021 เราได้้ย่กำระดั้บโครงสัรา้งกำารบรัหิารจดั้กำาร

เพืื่� อัควิามยั่�งยื่น โด้ย่กำารจัด้ตั�ง “คณะกำรรมกำารด้้านควิามยั่�งยื่น”  

ซึ่่�งป็ระกำอับด้้วิย่บุคลากำรระดั้บผู้บรัหิาร รวิมทัั�งกำรรมกำารจากำภัาย่นอักำ

บรัษัิทัทัั�งหมด้ พื่รอ้ัมทัั�งจัด้ตั�งและป็รับัโครงสัรา้งคณะกำรรมกำาร

และคณะอันุกำรรมกำารแต่ละชดุ้ เชน่ คณะกำรรมกำารด้้านสิั�งแวิด้ล้อัม 

คณะกำรรมกำารด้้านสัังคมและธุรรมาภิับาล คณะกำรรมกำารควิบคุม 

ควิามเสีั�ย่งบรัษัิทัทัั�งหมด้ และคณะกำรรมกำาร SDGs

นอักำจากำนี� เรายั่งได้้จดั้ตั�งคณะอันุกำรรมกำารด้้านกำารเปิด้เผย่ขึ้อ้ัมูล

เพืื่�อัควิามยั่�งยื่น ซึ่่�งทัำาให้มอังเห็นราย่ละเอัีย่ด้ขึ้อังกิำจกำรรมและกำาร

ด้ำาเนินกำารขึ้อังเรา เพืื่�อัย่กำระดั้บโครงสัรา้งกำารเผย่แพื่รข้่ึ้อัมูลสู่ัภัาย่ใน

และภัาย่นอักำบรัษัิทั เราเชื�อัวิ่าสิั�งนี�จะช่วิย่ให้เราสัามารถึส่ังเสัรัมิและ

เรง่รัดั้มาตรกำารต่างๆ ได้้มากำข่ึ้�น โด้ย่กำารเปิด้เผย่สัถึานะควิามคืบหน้า

และนำาเอัาควิามคิด้เห็นใหม่ๆ มาใชใ้นกำารด้ำาเนินกำาร

กำารมีส่ัวินร่วิมในกำารสัร้างสัังคมป็ลอัด้คารั์บอันและสัังคมใน 

รูป็แบบกำารใชท้ัรัพัื่ย่ากำรหมุนเวิยี่นถืึอัเป็็นหัวิข้ึ้อัทีั�สัำาคัญ กำารหยุ่ด้ยั่�ง 

ภัาวิะโลกำรอ้ันและกำารมอับทัรัพัื่ย์่สิันทีั�เรัยี่กำวิ่าโลกำใบนี�ให้กัำบคนรุน่

ถัึด้ไป็ถืึอัเป็็นหน้าทีั�สัำาคัญทีั�สุัด้ซึ่่�งบรัษัิทัต้อังด้ำาเนินกำาร ป็ระกำารแรกำ 

เราต้อังมีส่ัวินชว่ิย่เหลือัสันับสันุนในกำารบรรล ุSDGs ภัาย่ในปี 2030 

และให้ควิามสัำาคัญกัำบกำารบรัหิารจัด้กำารเพืื่�อัควิามยั่�งยื่นซึ่่�งมี ESG 

เป็็นรากำฐาน บรัษัิทัในกำลุ่มทัั�งหมด้ได้้รว่ิมกัำนด้ำาเนินกำาร โด้ย่ตั�งเป้า

ทีั�จะลด้ป็รัมิาณกำารป็ล่อัย่ก๊ำาซึ่คารับ์อันได้อัอักำไซึ่ด์้ลงไม่ตำ�ากำวิา่ 50% 

เมื�อัเทีัย่บกัำบปีงบป็ระมาณ 2013 ภัาย่ในปี 2030 และตั�งเป้าทีั�จะทัำาให้

เหลือัศนูย์่ภัาย่ในปี 2050

ปีแห่่งการรวิมพลัังแลัะม่ง่ห่น้์าไป
ด้้วิยกัน์เพ่�อับรรลั ่“LSV 2030”

แนวท้างกิาร้ดำาเนินกิาร้ปร้ะจำาปีงบัปร้ะมาณ 2022

●  ข้อให้้พึนักิงานท้กุิคนในกิลุ่มบัริษัิท้ดำาเนินกิาร้เพ่ึ�อสร้า้งสังคม
ที้�ยั่�งย่่นอย่่างกิร้ะต่ิอริอ่ร้น้

●  ข้อให้้มุ่งมั�นที้�จะเพิึ�มคณุค่าข้ององค์กิร้ให้้สูงสุดด้วย่กิาร้นำา
เสนอผิลิติภัณฑ์์และบัริกิิาร้ที้�เห้น่อความคาดห้มาย่ข้องลกูิค้า

●  ข้อให้้พัึฒนากิาร้ดำาเนินกิาร้ที้�สร้า้งสร้ร้ค์และเสริมิสร้า้งความ
แข็้งแกิร้ง่ให้้กัิบัโคร้งสร้า้งองค์กิร้ข้องเร้า

■  เป้าหมาย่กำารลด้ป็รัมิาณกำารป็ล่อัย่ก๊ำาซึ่คารับ์อันได้อัอักำไซึ่ด์้
ขึ้อัง LINTEC Group

เป้าหมาย่ระย่ะกำลาง  
(เทีัย่บกัำบ
ปีงบป็ระมาณ 2013)

ลดัปริมิาณการปล่อย่ก๊าซ
คาริบ์อนไดัออกไซด์ัลงไม่ตำ�ากวา่ 50% 
ภาย่ในปี 2030

เป้าหมาย่ระย่ะย่าวิ
ทำาให�เป็น “ความเป็นกลางทางคาริบ์อน” 
ภาย่ในปี 2050
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ส่รา้งรากฐานเพ่�อเกิดำการบริหิ้ารจดัำการท่ั�ด่ำ

ผมเชื�อัวิา่กำารเสัรัมิสัรา้งธุรรมาภิับาลขึ้อังบรัษัิทัซึ่่�งเป็็นหน่�งในหัวิข้ึ้อั

สัำาคัญขึ้อังวิิสััย่ทััศน์ในระย่ะย่าวินั�น เป็็นหัวิข้ึ้อัสัำาคัญเมื�อัมอังจากำ 

มุมมอังขึ้อังกำารบรัหิารจดั้กำารทีั�ดี้ ในเดื้อันมิถึนุาย่นปีทีั�แล้วิ เราได้้เพิื่�ม 

จำานวินกำรรมกำารอัิสัระจากำภัาย่นอักำบรัษัิทัข่ึ้�นอัีกำ 1 ท่ัาน ซึ่่�งทัำาให้มี

อัตัราส่ัวินไม่ตำ�ากำวิา่ 1 ใน 3 ขึ้อังโครงสัรา้งกำรรมกำารบรัษัิทัทัั�งหมด้  

ส่ังผลให้ฟังก์ำชันกำารตรวิจสัอับกำารบรัหิารจดั้กำารได้้รับักำารย่กำระดั้บ

มากำข่ึ้�น อัีกำทัั�ง เพืื่� อัย่กำระดั้บฟังก์ำชันและระบบกำารบรัหิารจัด้กำาร  

ในเดื้อันธินัวิาคม เราได้้เป็ลี�ย่นชื�อั "คณะกำรรมกำารด้้านธุรรมาภิับาล"  

เป็็น "คณะกำรรมกำารด้้านกำารแต่งตั�งและกำำาหนด้ค่าตอับแทัน" 

และกำรรมกำารอัิสัระทีั�มาจากำภัาย่นอักำบรัษัิทัทัั�งหมด้เข้ึ้ารว่ิมในกำาร

พิื่จารณาแผนด้้วิย่

นอักำจากำนี� เรายั่งให้กำรรมกำารทีั�มาจากำภัาย่นอักำบรัิษัทัเข้ึ้าร่วิม

พิื่จารณาแผนในฐานะสัมาชิกำขึ้อังคณะกำรรมกำารด้้านควิามยั่�งยื่นทีั�

ได้้กำล่าวิไป็ข้ึ้างต้น ให้ราย่งานควิามคืบหน้าขึ้อังมาตรกำารต่างๆ ขึ้อัง

คณะกำรรมกำารและคณะอันุกำรรมกำารแต่ละชุด้ในทัุกำไตรมาสั และให้

นำาเอัาคำาแนะนำาและกำารแสัด้งควิามคิด้เห็นในฐานะผู้เชี�ย่วิชาญใน

แต่ละสัาขึ้ามาป็รับัใชใ้นกิำจกำรรมขึ้อังคณะกำรรมกำาร เพืื่�อัส่ังเสัรัมิกำาร

ด้ำาเนินกำารให้มีควิามรวิด้เรัว็ิ

เรายั่งตระหนักำถ่ึงควิามสัำาคัญขึ้อังกำารเปิด้เผย่ข้ึ้อัมูลตามข้ึ้อั 

เสันอัแนะขึ้อัง TCFD*1 (คณะทัำางานเพืื่�อัพัื่ฒนากำรอับกำารเปิด้เผย่

ข้ึ้อัมูลควิามเสีั�ย่งทัางกำารเงินทีั�เกีำ�ย่วิข้ึ้อังกัำบสัภัาพื่ภูัมิอัากำาศ (Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures) จง่ได้้จดั้ตั�ง 

“คณะอันุกำรรมกำาร TCFD” ซึ่่�งเป็็นอังค์กำรทีั�อัยู่่ภัาย่ใต้คณะกำรรมกำาร

ด้้านควิามยั่�งยื่นข่ึ้�นในเดื้อันธิันวิาคม 2021 และเรัิ�มกิำจกำรรมกำาร 

เปิด้เผย่ข้ึ้อัมูล

พัฒนาเทัคัโนโลัย่้ของบริษัิัทัเพ่�อการ
ส่รา้งส่รรค์ัผลิัตภัณฑ์์แลัะเทัคัโนโลัย่้ให้ม่ื่ๆ

ผมคิด้วิา่ นวิตักำรรมไมไ่ด้้หมาย่ถ่ึงกำารสัรา้งสิั�งใหม่ๆ จากำทีั�ไม่เคย่มี

มาก่ำอัน แต่นวิตักำรรมนั�นมีอัยู่่ในสิั�งทีั�บรัษัิทัขึ้อังเราได้้ด้ำาเนินมาจนถ่ึง

ปัจจุบัน นับตั�งแต่บรัษัิทัขึ้อังเราได้้ถึกูำก่ำอัตั�งข่ึ้�นในปี 1927 ภัาย่ใต้ชื�อั 

Fuji Shokai โด้ย่ผลิตและจำาหน่าย่เทัป็กำาวิ เราได้้สัรา้งสัรรค์ผลิตภััณฑ์์

ทีั�ชว่ิย่เหลือัสันับสันุนสัังคมด้้วิย่เทัคโนโลยี่ขึ้อังบรัษัิทัทีั�ลำ�าสัมัย่มาอัย่่าง

ต่อัเนื�อัง และได้้พัื่ฒนามาจนถ่ึงปัจจุบัน ผมคิด้วิา่สิั�งนี�คือัทัรัพัื่ย์่สิันทีั�

สัำาคัญซึ่่�งควิรส่ังต่อัให้กัำบคนรุน่หลัง และให้คนรุน่หลังจากำนั�นอัีกำได้้

สืับทัอัด้ต่อัไป็ สิั�งนี�นี�แหละคือัเอักำลักำษณ์ (Identity) ขึ้อังบรัษัิทัเรา

ปัจจุบันมีสิั�งต่างๆ มากำมาย่ทีั�เกิำด้มาจากำวิฒันธุรรมเชงินวิตักำรรม

ขึ้อังบรัษัิทัเรา ตั�งแต่ซึ่ลี ฉลากำ และสัติกำเกำอัรั,์ ผลิตภััณฑ์์กำาวิสัำาหรับั

รถึย่นต์และกำารก่ำอัสัรา้ง ไป็จนถ่ึงผลิตภััณฑ์์สัำาหรับัเซึ่มิคอันดั้กำเตอัรั์

และตัวิเก็ำบป็ระจุชนิด้เซึ่รามิกำหลาย่ชั�น

ในวิกิำฤตกำารณ์โควิดิ้-19 ครัั�งนี� ผลิตภััณฑ์์ขึ้อังบรัษัิทัเราได้้มีส่ัวิน

ทัำาให้เกิำด้กำารเป็ลี�ย่นแป็ลงรูป็แบบกำารใช้ชีวิิตและรูป็แบบกำารทัำางาน 

ทีั�ใช้กำารสืั�อัสัารทัางไกำลเป็็นส่ัวินใหญ่ ผมคิด้วิ่ากำารสัร้างสัรรค์

ผลิตภััณฑ์์ทีั�ตอับสันอังต่อักำารเป็ลี�ย่นแป็ลงขึ้อังยุ่คสัมัย่เช่นนี�คือั

นวิตักำรรมสัำาหรับับรัษัิทัขึ้อังเราซึ่่�งเป็็นผู้ผลิตวิสััด้แุป็รรูป็ ทัั�งยั่งเป็็น

เหตุผลในกำารด้ำารงอัยู่่และหน้าทีั�ขึ้อังเราด้้วิย่ ดั้งนั�นจ่งจำาเป็็นทีั�จะ

ต้อังมีควิามสัามารถึในกำารพัื่ฒนาผลิตภััณฑ์์และเทัคโนโลยี่ใหม่ๆ โด้ย่

อัาศัย่กำารป็ระยุ่กำต์ใชเ้ทัคโนโลยี่ดั้�งเดิ้มและกำารสัั�งสัมเทัคโนโลยี่ทีั�ได้้มี

กำารแลกำเป็ลี�ย่นกัำน

การเคัารพผู้อ่�นเป็นพ่�นฐานของ 
คัวิามื่ห้ลัากห้ลัาย้

ปัจจุบัน เรามีบรัษัิทัในเครัอืัรวิม 39 บรัษัิทัใน 18 ป็ระเทัศและเขึ้ตพืื่�นทีั� 

ทัั�วิโลกำ ผมจง่คิด้วิา่ เราควิรเคารพื่ในควิามหลากำหลาย่และควิามคิด้เห็น 

ทัั�งขึ้อังพื่นักำงานในกำลุม่บรัษัิทั ลกูำค้า คูค้่า ชมุชนท้ัอังถิึ�น ฯลฯ ด้้วิย่กำาร 

ย่อัมรับัซึ่่�งกัำนและกัำนและกำารแข่ึ้งขัึ้นเพืื่� อัเติบโตไป็ด้้วิย่กัำน โด้ย่ไม่ 

คำาน่งวิา่จะในหรัอืัต่างป็ระเทัศ และไม่ลืมทีั�จะขึ้อับคณุและเคารพื่อักีำฝ่่าย่ 

อัยู่่เสัมอัถืึอัเป็็นสิั�งสัำาคัญ นี� คือัหลักำกำารทัำางานขึ้อังบรัิษัทัทีั�วิ่า  

“ควิามจรังิใจและควิามคิด้สัรา้งสัรรค์” ทีั�เราได้้สืับทัอัด้กัำนมาย่าวินาน 

และผมเชื�อัวิ่าเพื่ราะเรามีจิตวิิญญาณนี�เป็็นรากำฐาน จ่งทัำาให้กำลุ่ม

บรัษัิทัขึ้อังเราอัยู่่มาได้้จนถ่ึงทักุำวินันี�

แน่นอันวิา่ธุุรกิำจขึ้อังกำลุ่มบรัษัิทัขึ้อังเราได้้รับักำารสันับสันุนจากำผู้มี

ส่ัวินได้้ส่ัวินเสีัย่จำานวินมากำ ซึ่่�งรวิมถ่ึงพื่นักำงาน ลกูำค้า คู่ค้าทัางธุุรกิำจ 

ผู้ถืึอัหุน้หรัอืันักำลงทันุ และชมุชนท้ัอังถิึ�น ผมอัย่ากำทีั�จะกำระตือัรัอืัรน้ใน

กำารเปิด้เผย่ข้ึ้อัมูลไป็ยั่งผู้มีส่ัวินได้้ส่ัวินเสีัย่ต่างๆ และจดั้ให้มีโอักำาสัใน

กำารพูื่ด้คุย่กัำน แล้วินำาควิามคิด้เห็นนั�นมาใช้ในกำารด้ำาเนินกิำจกำารและ

กำารบรัหิารจดั้กำารกิำจกำารขึ้อังเรา

พื่นักำงานมีบทับาทัสัำาคัญในควิามก้ำาวิหน้าขึ้อังกำลุ่มบรัิษัทัเรา 

ท่ัามกำลางอันาคตทีั�ไม่แน่นอันซึ่่�งรวิมถ่ึงวิกิำฤตกำารณ์โควิดิ้-19 ผมเชื�อั 

วิ่ากำารสัั�งสัมควิามพื่ย่าย่ามขึ้อังพื่นักำงานทัั�งหมด้แต่ละคนในกำลุ่ม

บรัษัิทัจะนำาไป็สู่ักำารบรรลวุิสัิัย่ทััศน์ในระย่ะย่าวิขึ้อังเรา และส่ังผลต่อั

กำารเติบโตทีั�สูังข่ึ้�นและควิามยั่�งยื่นขึ้อังสัังคม

สารจากผู้้�บริหิาร

*1 TCFD: → ระบ่ไว�ท่� P 14
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เรื่่�องราวการแก้ไขปัญหาทางสัังคมของ  
LINTEC Group
เร้าได้กิำาห้นด “LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030” (อกัิษร้ย่่อ: LSV2030) ซึ�งให้้ร้อบัปีงบัปร้ะมาณที้� 
สิ�นสุดเด่อนมีนาคม 2030 เป็นร้อบัปีงบัปร้ะมาณสุดท้้าย่ และเร้ามีส่วนร้ว่มในกิาร้สร้า้งสังคมที้�ยั่�งย่่นผ่ิานท้างกิาร้สร้า้ง
สถานภาพึข้ององค์กิร้ให้้แข็้งแกิร้ง่ด้วย่นวตัิกิร้ร้ม และกิาร้สร้า้งสร้ร้ค์ผิลิติภัณฑ์์และธุรุ้กิิจให้ม่เพ่ึ�อกิาร้เติิบัโติอย่่าง
ยั่�งย่่น

ธุร้ร้มาภิบัาล

● เสัรื่มิสัรา้งธรรมาภิิบาล
ของบรื่ษัิัท

● ความโปรง่ใสัขององค์กร
● ประสิัทธิผิลของคณะ
กรรมการบรื่ษัิัท

● สิัทธิมินุุษัยชนุ
● การเปิดเผยข้อมูล
● การปฏิิรูปรูปแบบ 
การทำางานุ

สังคม

● ทำาให้เกิดสัังคมปลอด
คารื่บ์อนุ

● ทำาให้เกิดสัังคมในุ 
รูปแบบการใชท้รื่พัยากร
หมุนุเวยีนุ

● รองรื่บักฎหมาย PRTR
● อนุุรื่กัษ์ัความหลากหลาย
ทางชวีภิาพ

● ทรื่พัยากรนุำ�า

สิ�งแวดล้อม

ปัญหาของสัังคม กิิจกิรรมทางธุรุกิิจ

ผู้้�มส่ีัวนได้�ส่ัวนเสีัย

ลกูค้า ผู้ถ่ือหุ้นุ / นัุกลงทนุุสิั�งแวดล้อมโลก ชมุชนุท้องถิื�นุ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์/ออฟ
ติกส์

 

เทคโนโลยีด้
านร

ะบบ

เทคโนโลยีการประยุกต์ใชก้าว

เทค
โนโ
ลยีป

รบัสภาพผิว
เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ

แบบพิเศษและวสัดรุองหลัง

เทคโนโลยีพ้ืนฐานส่ีอย่าง

3 เซกเมนต์ธรุกิจ

การบรหิารจดัการเพ่ือความย่ังยืน

ธุร
กิจ
วสั
ดกุ
าร
พิม
พ์/
วสั
ดทุี่
ใช
ใ้น
อุต
สาห

กรร
ม ธุรกิจกระดาษ/วสัดทุี่ใชใ้นการแปรรปู

หลักการทํางานของบรษัิท

ความจรงิใจและ
ความคิดสรา้งสรรค์
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ทำาให้สัังคมที�ยั�งย่นุเป็นุจรื่งิ

พนัุกงานุ คู่ค้า

แผู้นงานเฉพาะ KPI หลัักิ

ธุร้
กิจ
ท้ �ง
ห้ม
ด

● อตัราส่ัวนุการขายผลิตภัิณฑ์์ที�
พัฒนุาข้�นุเอง (20%, ปี 2030)

● จำานุวนุคำาขอจดสิัทธิบัิตรและ 
สิัทธิบัิตรที�ถ่ือครอง

ผลลัพธิที์�มีต่อธุรกิจ

สิ �ง
แว
ดล้
อม ● ลดปรื่มิาณการปล่อยก๊าซ

คารื่บ์อนุไดออกไซด์
● อตัราการฝังกลบ
● อตัราการตอบแบบสัอบถืามของ 
คู่ค้าที�บรื่ษัิัททำาการจดัซ่�อวตัถืดิุบ

มีส่ัวนุชว่ยเหล่อด้านุ 
สิั�งแวดล้อมโลกอย่างยั�งย่นุ

ธุร้
ร้ม
าภิ
บัา
ล ● อตัราการเข้ารว่มประชมุของ 

คณะกรรมการบรื่ษัิัท
● อตัราการเข้าประชมุของคณะ
กรรมการผู้ตรวจสัอบ ฯลฯ

● การเผยแพรข่่าวสัารด้านุกฎหมาย
อยู่เป็นุประจำา

ส่ังเสัรื่มิการธรรมาภิิบาล
ของทั�งกลุ่มบรื่ษัิัท

● จำานุวนุการขอคำาปรื่ก้ษัาเกี�ยวกับพฤติกรรม
การคกุคาม

● อตัราความถีื�ของการเกิดอุบัติเหตจุากการ
ทำางานุ

● อตัราความรุนุแรงของการเกิดอุบัติเหตจุาก
การทำางานุ

● อตัราส่ัวนุพนัุกงานุหญิง
● อตัราการลาหยุดเพ่�อเลี�ยงดบุูตรของผู้ชาย

● จำานุวนุการสัำารวจ CSR
● สััดส่ัวนุเหตกุารณ์ที�เกิดข้�นุจาก
คณุภิาพ

● จำานุวนุการรื่บัเข้าเยี�ยมชม

เคารพในุสิัทธิมินุุษัยชนุ

พัฒนุาการบรื่หิารจดัการ
ห่วงโซค่ณุค่า

ยกระดับการส่ั�อสัารกับ 
ผู้มีส่ัวนุได้ส่ัวนุเสีัย

สัง
คม
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*1	 ดััชนีีชี�วัดััสำำ�คััญ	(KPI):	Key	Performance	Indicator	ดััชนีีสำำ�คััญทีี่�เกีี่�ยวักัี่บกี่ลยุที่ธ์ข์ององค์ักี่ร
ซึ่่�งกี่ำ�หนีดัข่�นีเพ่ื่� อตรวัจวัดัักี่�รบรรลวุัตัถุปุระสำงค์ัได้ัโดัยแสำดังเป็นีปริมิ�ณ

แผินงานเฉพึาะ ความเสี�ย่งข้องแผินงานเฉพึาะ โอกิาสข้องแผินงานเฉพึาะ ปร้ะเด็นปัญห้าที้�ดำาเนินกิาร้
KPI

SDGs ที้�เกีิ�ย่วข้้อง
หั้วข้้อสำาคัญ

ธุร้
กิจ
ท้ �ง
ห้ม
ด

ผลลัพธ์ท่์ี่�ม่ีต่่อธุุรกิิจ
●	 ความีเส่ี่�ยงด้้านกิารจดั้หาวตั่ถุดิุ้บและกิารขนส่ี่ง

●	 กิารสูี่ญเส่ี่ยโอกิาสี่ที่างธุุรกิิจอนัเน่�องมีาจากิความีล่าช้า้
ของนวตั่กิรรมีที่างเที่คโนโลย่

●	 กิารนำาเครื่่�องจกัิรกิารผลิต่ท่ี่�เป็็นนวตั่กิรรมีใหม่ีเข้ามีาใช้้
และกิารสี่รา้งสี่รรค์ผลิต่ภััณฑ์์ใหม่ีด้้วยวธิ์ก่ิารใหม่ี	เพ่�อลด้
ต้่นที่นุ

●	 กิารสี่รา้งผลิต่ภััณฑ์์ใหม่ีหรื่อ่ธุุรกิิจใหม่ีและกิารม่ีความี
หลากิหลายที่างธุุรกิิจด้้วยนวตั่กิรรมีที่างเที่คโนโลย่

●	 กิารป็รื่บัป็รุงป็ระสิี่ที่ธ์ภิัาพในกิารวจิยัและพัฒนา	ความี
แม่ีนยำา	และเที่คโนโลย่สี่ำาหรื่บัระบบต่รวจสี่อบ	ฯลฯ	ด้้วย	
DX

● สร้า้งสถานภาพึข้ององค์กิร้ให้้แข็้งแกิร้ง่ด้วย่นวตัิกิร้ร้ม
● สร้า้งสร้ร้ค์ผิลิติภัณฑ์์และธุรุ้กิิจให้ม่เพ่ึ�อกิาร้เติิบัโติ 
อย่่างยั่�งย่่น

●	 อตั่ราส่ี่วนกิารขายผลิต่ภััณฑ์์ท่ี่�พัฒนาข้�นเอง		
(20%,	ปี	2030)

●	 จำานวนคำาขอจด้สิี่ที่ธ์บัิต่รและสิี่ที่ธ์บัิต่รท่ี่�ถุ่อครอง

สิ �ง
แว
ดล้
อม

ม่ีส่ี่วนช้ว่ยเหล่อด้้าน	
สิี่�งแวด้ล้อมีโลกิอย่างยั�งย่น

●	 กิารเพิ�มีข้�นของต้่นที่นุกิารลงที่นุเพ่�อสิี่�งแวด้ล้อมี

●	 ผลกิระที่บต่่อกิารจดั้ซื้่�อจดั้หา	รวมีถุ้งต้่นที่นุอนัเน่�อง	
มีาจากิกิารพ้�งพาสี่ารเคม่ี	วตั่ถุดิุ้บปิโต่รเคม่ี	ฯลฯ	สูี่ง

●	 กิารลด้ลงของวตั่ถุดิุ้บท่ี่�นำามีาใช้ไ้ด้้เน่�องจากิกิารยกิระดั้บ
ความีเข้มีงวด้ของกิฎระเบ่ยบท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบสิี่�งแวด้ล้อมี

●	 กิารสี่รา้งโรงงานอจัฉรื่ยิะท่ี่�ไม่ีพ้�งพาภัายนอกิ	เช้น่	ไฟฟ้า

●	 กิารขยายต่ลาด้ด้้วยกิารจดั้หาผลิต่ภััณฑ์์และบรื่กิิารท่ี่�	
เป็็นมิีต่รต่่อสิี่�งแวด้ล้อมี

●	 กิารเป็ล่�ยนจากิกิารใช้ว้ตั่ถุดิุ้บปิโต่รเคม่ีไป็เป็็นวสัี่ด้ชุ้ว่มีวล	
เป็็นต้่น

●	 ความีเรื่ว็ในกิารค้นหาและเป็ล่�ยนแป็ลงผลิต่ภััณฑ์์	
ที่างเล่อกิ	และกิารส่ี่งเสี่รื่มิีกิารพัฒนาวตั่ถุดิุ้บท่ี่�บรื่ษัิัที่	
ผลิต่สูี่ต่รข้�นเอง

●	 กิารพัฒนาผลิต่ภััณฑ์์โด้ยใช้ว้ตั่ถุดิุ้บท่ี่�ระบุอยู่ในรายกิาร
วตั่ถุดิุ้บท่ี่�อนุญาต่ให้ใช้้

● ริบััม่อกัิบักิาร้เปลี�ย่นแปลงข้องสภาพึอากิาศ
● ท้ำาให้้เกิิดสังคมในร้ปูแบับักิาร้ใช้ท้้ริพัึย่ากิร้ห้มนุเวยี่น
● จดัซ่�อวตัิถดิุบัอย่่างยั่�งย่่น
● อนรุิกัิษ์ความห้ลากิห้ลาย่ท้างช้วีภาพึ

●	 ลด้ป็รื่มิีาณกิารป็ล่อยก๊ิาซื้คารื่บ์อนได้ออกิไซื้ด์้

●	 อตั่รากิารฝังกิลบ

●	 อตั่รากิารต่อบแบบสี่อบถุามีของคู่ค้าท่ี่�บรื่ษัิัที่ที่ำากิารจดั้ซื้่�อ
วตั่ถุดิุ้บ

สัง
คม

เคารพในสิี่ที่ธ์มิีนุษัยช้น

●	 กิารเกิิด้กิารหยุด้กิิจกิารและกิารช้ด้เช้ยที่างกิารเงนิอนั
เน่�องมีาจากิปัญหาด้้านสิี่ที่ธ์มิีนุษัยช้นในห่วงโซื้อุ่ป็ที่าน

●	 กิารสูี่ญเส่ี่ยโอกิาสี่ในกิารสี่รรหาและกิารไหลออกิของ
บุคลากิรท่ี่�เก่ิงในทัี่�วโลกิ

●	 กิารลด้ลงของผลิต่ภัาพแรงงานและกิารไหลออกิของ
บุคลากิร

●	 เพิ�มีความีต่ระหนักิและกิารรื่บัรูด้้้วยต่นเองวา่พนักิงาน
ม่ีส่ี่วนช้ว่ยที่ำาให้เกิิด้สัี่งคมีท่ี่�ยั�งย่นโด้ยกิารป็ลกูิฝัง
วฒันธุรรมีองค์กิร

●	 เสี่รื่มิีสี่รา้งแรงจูงใจของพนักิงานโด้ยจดั้ให้ม่ี	
สี่ภัาพแวด้ล้อมีกิารที่ำางานท่ี่�ป็ลอด้ภััยและสี่บายใจ

●	 กิารตั่ด้สิี่นใจที่างธุุรกิิจจากิหลากิหลายมุีมีมีองโด้ย
บุคลากิรท่ี่�หลากิหลาย

● ศึกิษาร้าย่ละเอยี่ดด้านสิท้ธิมินษุย่ช้น
● สอดคล้องกัิบัความปลอดภัย่และอาช้วีอนามัย่ข้อง
แร้งงาน

●	 สนับัสนนุความห้ลากิห้ลาย่
●	 สนับัสนนุกิาร้ปฏิิร้ปูวธิิกีิาร้ท้ำางาน

●	 จำานวนกิารขอคำาป็รื่ก้ิษัาเก่ิ�ยวกัิบพฤติ่กิรรมีกิารคกุิคามี

●	 อตั่ราความีถุ่�ของกิารเกิิด้อุบัติ่เหต่จุากิกิารที่ำางาน

●	 อตั่ราความีรุนแรงของกิารเกิิด้อุบัติ่เหต่จุากิกิารที่ำางาน

●	 อตั่ราส่ี่วนพนักิงานหญิง

●	 อตั่รากิารลาหยุด้เพ่�อเล่�ยงด้บุูต่รของผู้ช้าย

พัฒนากิารบรื่หิารจดั้กิาร
ห่วงโซื้ค่ณุค่า

●	 สูี่ญเส่ี่ยความีไวว้างใจจากิลกูิค้าเน่�องจากิขาด้กิาร
ควบคมุีคณุภัาพท่ี่�เหมีาะสี่มี

●	 กิิจกิรรมีที่างธุุรกิิจท่ี่�ป็ลอด้ภััยและสี่บายใจจากิกิารสี่รา้ง
ระบบและรื่บัรูข้้อมูีลท่ี่�เหมีาะสี่มี

●	 ให้้ความสำาคัญกัิบัลกูิค้าเป็นอนัดับัแร้กิอย่่างเคร้ง่คริดั
●	 ปริบััปร้งุคณุภาพึสินค้าและต้ินท้นุ และท้ำาให้้ร้ะดับัความ 
พึึงพึอใจข้องลกูิค้าเพิึ�มขึ้�น

●	 จำานวนกิารสี่ำารวจ	CSR

●	 สัี่ด้ส่ี่วนเหต่กุิารณ์ท่ี่�เกิิด้ข้�นจากิคณุภัาพ

ยกิระดั้บกิารส่ี่�อสี่ารกัิบ	
ผู้ม่ีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเส่ี่ย

●	 ขาด้ความีไวว้างใจจากิช้มุีช้นในท้ี่องถิุ�นเน่�องจากิขาด้กิาร
พูด้คยุส่ี่�อสี่าร

●	 ช้่�อเส่ี่ยงขององค์กิรลด้ลงเน่�องจากิขาด้ความีจรื่งิใจใน
กิารเปิด้เผยข้อมูีล	(ความีเส่ี่�ยงที่างด้้านช้่�อเส่ี่ยง)

●	 กิารอยู่รว่มีกัินและเจรื่ญิรุง่เรื่อ่งรว่มีกัิบช้มุีช้นท้ี่องถิุ�น

●	 กิารนำาปัญหาท่ี่�ผู้ม่ีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเส่ี่ยต่ระหนักิถุ้งมีาป็รื่บัป็รุง
แก้ิไขในกิิจกิรรมีที่างธุุรกิิจ

●	 อยู่่ร้ว่มกัิบัช้มุช้นท้้องถิ�น ●	 จำานวนกิารรื่บัเข้าเย่�ยมีช้มี

ธุร้
ร้ม
าภิ
บัา
ล

ส่ี่งเสี่รื่มิีกิารธุรรมีาภิับาล
ของทัี่�งกิลุ่มีบรื่ษัิัที่

●	 ผลกิระที่บต่่อธุุรกิิจเน่�องจากิขาด้กิารตั่ด้สิี่นใจต่ามี	
มุีมีมีองกิารบรื่หิารจดั้กิารเช้งิภัววสัิี่ย

●	 ผลกิระที่บต่่อกิิจกิรรมีที่างธุุรกิิจเน่�องจากิกิารกิำากัิบด้แูล
ท่ี่�ไม่ีเพ่ยงพอของกิลุ่มีบรื่ษัิัที่ในต่่างป็ระเที่ศ

●	 ความีเส่ี่ยหายต่่อคณุค่าขององค์กิรเน่�องมีาจากิกิาร	
ไม่ีป็ฏิิบัติ่ต่ามีกิฎข้อบังคับ

●	 กิารขยายตั่วของธุุรกิิจจากิกิารตั่ด้สิี่นใจของฝ่่ายบรื่หิารท่ี่�
เหมีาะสี่มี

●	 กิารป้องกัินกิารกิระที่ำาท่ี่�ผิด้กิฎหมีาย	กิารกิระที่ำาที่จุรื่ติ่	
หรื่อ่กิารกิระที่ำาท่ี่�ไม่ีเหมีาะสี่มี	โด้ยกิารยกิระดั้บระบบกิาร
ควบคมุีภัายใน

●	 กิารยกิระดั้บความีไวว้างใจและความีพ้งพอใจของ	
ผู้ม่ีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเส่ี่ย

●	 ธุร้ร้มาภิบัาลข้ององค์กิร้
●	 ดำาเนินกิิจกิร้ร้มท้างธุรุ้กิิจที้�ถกูิต้ิองยุ่ติิธุร้ร้ม

●	 อตั่รากิารเข้ารว่มีป็ระช้มุีของคณะกิรรมีกิารบรื่ษัิัที่

●	 อตั่รากิารเข้าป็ระช้มุีของคณะกิรรมีกิารผู้ต่รวจสี่อบ	ฯลฯ

●	 กิารเผยแพรข่่าวสี่ารด้้านกิฎหมีายอยู่เป็็นป็ระจำา

“แผนงานเฉพาะ”	หมีายถุ้ง	แผนงานจากิกิิจกิรรมี	CSR	 ท่ี่�ม่ีขอบเขต่

กิว้างขวาง	ซื้้�งที่างบรื่ษัิัที่ระบุว่าเป็็นปัญหาท่ี่�ควรให้ความีใส่ี่ใจ	LINTEC	

Group	 ได้้ระบุแผนงานเฉพาะข้�นมีาแล้วในปี	2014	แต่่เน่�องจากิปัญหา

ที่างสัี่งคมีท่ี่�ม่ีกิารเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างต่่อเน่�อง	อ่กิทัี่�งจากิกิารท่ี่�ได้้ม่ีกิาร

พูด้คยุกัิบผู้ม่ีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเส่ี่ยอยู่หลายต่่อหลายครื่ั�งเป็็นป็ระจำาเรื่่�อยมีา	เรา

จง้ได้้ที่ำากิารที่บที่วนหัวข้อของแผนงานเฉพาะ	แผนงานเฉพาะใหม่ีน่�ได้้ม่ี

กิารรวมีสิี่�งต่่างๆ	เช้น่	วสัิี่ยทัี่ศน์ในระยะยาว	“LINTEC	SUSTAINABILITY	

VISION	2030”	ท่ี่�เรื่ิ�มีตั่�งแต่่เด่้อนเมีษัายน	2021	และมุีมีมีองของ	SDGs	

เข้าไป็ด้้วย	พรอ้มีทัี่�งได้้ม่ีกิารกิำาหนด้ดั้ช้น่กิารป็ระเมิีนท่ี่�สี่ำาคัญ	 (KPI)*1		

อ่กิด้้วย	 เราให้ความีสี่ำาคัญกัิบหัวข้อของแผนงานเฉพาะท่ี่�ระบุข้�นใหม่ี	

เป็็นอย่างยิ�ง	และได้้ส่ี่งเสี่รื่มิีกิิจกิรรมีในฐานะ	LINTEC	Group

แผนงานเฉพาะ	(หัวข้อสี่ำาคัญ)	และ	KPI
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ดััชนีีชี�วัดััทีี่�แสำดังด้ัวัยเคัริ่�องหม�ย★	ได้ัริบักี่�รตรวัจสำอบโดัยบุคัคัลภ�ยนีอกี่ค่ัอบริษัิัที่	SGS	Japan	
Inc.	 ผลกี่�รตรวัจสำอบโดัยบุคัคัลภ�ยนีอกี่นีี�พื่บวั่�ไม่มีหัวัข้อสำำ�คััญทีี่�จำ�เป็นีต้องปริบัปรุงแก้ี่ไข	
แต่อย�่งไร

*2		ESG:	ย่อม�จ�กี่ปัจจัย	3	ประกี่�ร	ซึ่่�งได้ัแก่ี่	 Environment	 (สิำ�งแวัดัล้อม),	 Social	 (สัำงคัม),	
Governance	(ธรรม�ภิบ�ล)	เป็นี	3	มุมมองทีี่�สำำ�คััญสำำ�หริบักี่�รเติบโตในีระยะย�วัของบริษัิัที่

แผินงานเฉพึาะ ความเสี�ย่งข้องแผินงานเฉพึาะ โอกิาสข้องแผินงานเฉพึาะ ปร้ะเด็นปัญห้าที้�ดำาเนินกิาร้
KPI

SDGs ที้�เกีิ�ย่วข้้อง
หั้วข้้อสำาคัญ

ธุร้
กิจ
ท้ �ง
ห้ม
ด

ผลลัพธ์ท่์ี่�ม่ีต่่อธุุรกิิจ
●	 ความีเส่ี่�ยงด้้านกิารจดั้หาวตั่ถุดิุ้บและกิารขนส่ี่ง

●	 กิารสูี่ญเส่ี่ยโอกิาสี่ที่างธุุรกิิจอนัเน่�องมีาจากิความีล่าช้า้
ของนวตั่กิรรมีที่างเที่คโนโลย่

●	 กิารนำาเครื่่�องจกัิรกิารผลิต่ท่ี่�เป็็นนวตั่กิรรมีใหม่ีเข้ามีาใช้้
และกิารสี่รา้งสี่รรค์ผลิต่ภััณฑ์์ใหม่ีด้้วยวธิ์ก่ิารใหม่ี	เพ่�อลด้
ต้่นที่นุ

●	 กิารสี่รา้งผลิต่ภััณฑ์์ใหม่ีหรื่อ่ธุุรกิิจใหม่ีและกิารม่ีความี
หลากิหลายที่างธุุรกิิจด้้วยนวตั่กิรรมีที่างเที่คโนโลย่

●	 กิารป็รื่บัป็รุงป็ระสิี่ที่ธ์ภิัาพในกิารวจิยัและพัฒนา	ความี
แม่ีนยำา	และเที่คโนโลย่สี่ำาหรื่บัระบบต่รวจสี่อบ	ฯลฯ	ด้้วย	
DX

● สร้า้งสถานภาพึข้ององค์กิร้ให้้แข็้งแกิร้ง่ด้วย่นวตัิกิร้ร้ม
● สร้า้งสร้ร้ค์ผิลิติภัณฑ์์และธุรุ้กิิจให้ม่เพ่ึ�อกิาร้เติิบัโติ 
อย่่างยั่�งย่่น

●	 อตั่ราส่ี่วนกิารขายผลิต่ภััณฑ์์ท่ี่�พัฒนาข้�นเอง		
(20%,	ปี	2030)

●	 จำานวนคำาขอจด้สิี่ที่ธ์บัิต่รและสิี่ที่ธ์บัิต่รท่ี่�ถุ่อครอง

สิ �ง
แว
ดล้
อม

ม่ีส่ี่วนช้ว่ยเหล่อด้้าน	
สิี่�งแวด้ล้อมีโลกิอย่างยั�งย่น

●	 กิารเพิ�มีข้�นของต้่นที่นุกิารลงที่นุเพ่�อสิี่�งแวด้ล้อมี

●	 ผลกิระที่บต่่อกิารจดั้ซื้่�อจดั้หา	รวมีถุ้งต้่นที่นุอนัเน่�อง	
มีาจากิกิารพ้�งพาสี่ารเคม่ี	วตั่ถุดิุ้บปิโต่รเคม่ี	ฯลฯ	สูี่ง

●	 กิารลด้ลงของวตั่ถุดิุ้บท่ี่�นำามีาใช้ไ้ด้้เน่�องจากิกิารยกิระดั้บ
ความีเข้มีงวด้ของกิฎระเบ่ยบท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบสิี่�งแวด้ล้อมี

●	 กิารสี่รา้งโรงงานอจัฉรื่ยิะท่ี่�ไม่ีพ้�งพาภัายนอกิ	เช้น่	ไฟฟ้า

●	 กิารขยายต่ลาด้ด้้วยกิารจดั้หาผลิต่ภััณฑ์์และบรื่กิิารท่ี่�	
เป็็นมิีต่รต่่อสิี่�งแวด้ล้อมี

●	 กิารเป็ล่�ยนจากิกิารใช้ว้ตั่ถุดิุ้บปิโต่รเคม่ีไป็เป็็นวสัี่ด้ชุ้ว่มีวล	
เป็็นต้่น

●	 ความีเรื่ว็ในกิารค้นหาและเป็ล่�ยนแป็ลงผลิต่ภััณฑ์์	
ที่างเล่อกิ	และกิารส่ี่งเสี่รื่มิีกิารพัฒนาวตั่ถุดิุ้บท่ี่�บรื่ษัิัที่	
ผลิต่สูี่ต่รข้�นเอง

●	 กิารพัฒนาผลิต่ภััณฑ์์โด้ยใช้ว้ตั่ถุดิุ้บท่ี่�ระบุอยู่ในรายกิาร
วตั่ถุดิุ้บท่ี่�อนุญาต่ให้ใช้้

● ริบััม่อกัิบักิาร้เปลี�ย่นแปลงข้องสภาพึอากิาศ
● ท้ำาให้้เกิิดสังคมในร้ปูแบับักิาร้ใช้ท้้ริพัึย่ากิร้ห้มนุเวยี่น
● จดัซ่�อวตัิถดิุบัอย่่างยั่�งย่่น
● อนรุิกัิษ์ความห้ลากิห้ลาย่ท้างช้วีภาพึ

●	 ลด้ป็รื่มิีาณกิารป็ล่อยก๊ิาซื้คารื่บ์อนได้ออกิไซื้ด์้

●	 อตั่รากิารฝังกิลบ

●	 อตั่รากิารต่อบแบบสี่อบถุามีของคู่ค้าท่ี่�บรื่ษัิัที่ที่ำากิารจดั้ซื้่�อ
วตั่ถุดิุ้บ

สัง
คม

เคารพในสิี่ที่ธ์มิีนุษัยช้น

●	 กิารเกิิด้กิารหยุด้กิิจกิารและกิารช้ด้เช้ยที่างกิารเงนิอนั
เน่�องมีาจากิปัญหาด้้านสิี่ที่ธ์มิีนุษัยช้นในห่วงโซื้อุ่ป็ที่าน

●	 กิารสูี่ญเส่ี่ยโอกิาสี่ในกิารสี่รรหาและกิารไหลออกิของ
บุคลากิรท่ี่�เก่ิงในทัี่�วโลกิ

●	 กิารลด้ลงของผลิต่ภัาพแรงงานและกิารไหลออกิของ
บุคลากิร

●	 เพิ�มีความีต่ระหนักิและกิารรื่บัรูด้้้วยต่นเองวา่พนักิงาน
ม่ีส่ี่วนช้ว่ยที่ำาให้เกิิด้สัี่งคมีท่ี่�ยั�งย่นโด้ยกิารป็ลกูิฝัง
วฒันธุรรมีองค์กิร

●	 เสี่รื่มิีสี่รา้งแรงจูงใจของพนักิงานโด้ยจดั้ให้ม่ี	
สี่ภัาพแวด้ล้อมีกิารที่ำางานท่ี่�ป็ลอด้ภััยและสี่บายใจ

●	 กิารตั่ด้สิี่นใจที่างธุุรกิิจจากิหลากิหลายมุีมีมีองโด้ย
บุคลากิรท่ี่�หลากิหลาย

● ศึกิษาร้าย่ละเอยี่ดด้านสิท้ธิมินษุย่ช้น
● สอดคล้องกัิบัความปลอดภัย่และอาช้วีอนามัย่ข้อง
แร้งงาน

●	 สนับัสนนุความห้ลากิห้ลาย่
●	 สนับัสนนุกิาร้ปฏิิร้ปูวธิิกีิาร้ท้ำางาน

●	 จำานวนกิารขอคำาป็รื่ก้ิษัาเก่ิ�ยวกัิบพฤติ่กิรรมีกิารคกุิคามี

●	 อตั่ราความีถุ่�ของกิารเกิิด้อุบัติ่เหต่จุากิกิารที่ำางาน

●	 อตั่ราความีรุนแรงของกิารเกิิด้อุบัติ่เหต่จุากิกิารที่ำางาน

●	 อตั่ราส่ี่วนพนักิงานหญิง

●	 อตั่รากิารลาหยุด้เพ่�อเล่�ยงด้บุูต่รของผู้ช้าย

พัฒนากิารบรื่หิารจดั้กิาร
ห่วงโซื้ค่ณุค่า

●	 สูี่ญเส่ี่ยความีไวว้างใจจากิลกูิค้าเน่�องจากิขาด้กิาร
ควบคมุีคณุภัาพท่ี่�เหมีาะสี่มี

●	 กิิจกิรรมีที่างธุุรกิิจท่ี่�ป็ลอด้ภััยและสี่บายใจจากิกิารสี่รา้ง
ระบบและรื่บัรูข้้อมูีลท่ี่�เหมีาะสี่มี

●	 ให้้ความสำาคัญกัิบัลกูิค้าเป็นอนัดับัแร้กิอย่่างเคร้ง่คริดั
●	 ปริบััปร้งุคณุภาพึสินค้าและต้ินท้นุ และท้ำาให้้ร้ะดับัความ 
พึึงพึอใจข้องลกูิค้าเพิึ�มขึ้�น

●	 จำานวนกิารสี่ำารวจ	CSR

●	 สัี่ด้ส่ี่วนเหต่กุิารณ์ท่ี่�เกิิด้ข้�นจากิคณุภัาพ

ยกิระดั้บกิารส่ี่�อสี่ารกัิบ	
ผู้ม่ีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเส่ี่ย

●	 ขาด้ความีไวว้างใจจากิช้มุีช้นในท้ี่องถิุ�นเน่�องจากิขาด้กิาร
พูด้คยุส่ี่�อสี่าร

●	 ช้่�อเส่ี่ยงขององค์กิรลด้ลงเน่�องจากิขาด้ความีจรื่งิใจใน
กิารเปิด้เผยข้อมูีล	(ความีเส่ี่�ยงที่างด้้านช้่�อเส่ี่ยง)

●	 กิารอยู่รว่มีกัินและเจรื่ญิรุง่เรื่อ่งรว่มีกัิบช้มุีช้นท้ี่องถิุ�น

●	 กิารนำาปัญหาท่ี่�ผู้ม่ีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเส่ี่ยต่ระหนักิถุ้งมีาป็รื่บัป็รุง
แก้ิไขในกิิจกิรรมีที่างธุุรกิิจ

●	 อยู่่ร้ว่มกัิบัช้มุช้นท้้องถิ�น ●	 จำานวนกิารรื่บัเข้าเย่�ยมีช้มี

ธุร้
ร้ม
าภิ
บัา
ล

ส่ี่งเสี่รื่มิีกิารธุรรมีาภิับาล
ของทัี่�งกิลุ่มีบรื่ษัิัที่

●	 ผลกิระที่บต่่อธุุรกิิจเน่�องจากิขาด้กิารตั่ด้สิี่นใจต่ามี	
มุีมีมีองกิารบรื่หิารจดั้กิารเช้งิภัววสัิี่ย

●	 ผลกิระที่บต่่อกิิจกิรรมีที่างธุุรกิิจเน่�องจากิกิารกิำากัิบด้แูล
ท่ี่�ไม่ีเพ่ยงพอของกิลุ่มีบรื่ษัิัที่ในต่่างป็ระเที่ศ

●	 ความีเส่ี่ยหายต่่อคณุค่าขององค์กิรเน่�องมีาจากิกิาร	
ไม่ีป็ฏิิบัติ่ต่ามีกิฎข้อบังคับ

●	 กิารขยายตั่วของธุุรกิิจจากิกิารตั่ด้สิี่นใจของฝ่่ายบรื่หิารท่ี่�
เหมีาะสี่มี

●	 กิารป้องกัินกิารกิระที่ำาท่ี่�ผิด้กิฎหมีาย	กิารกิระที่ำาที่จุรื่ติ่	
หรื่อ่กิารกิระที่ำาท่ี่�ไม่ีเหมีาะสี่มี	โด้ยกิารยกิระดั้บระบบกิาร
ควบคมุีภัายใน

●	 กิารยกิระดั้บความีไวว้างใจและความีพ้งพอใจของ	
ผู้ม่ีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเส่ี่ย

●	 ธุร้ร้มาภิบัาลข้ององค์กิร้
●	 ดำาเนินกิิจกิร้ร้มท้างธุรุ้กิิจที้�ถกูิต้ิองยุ่ติิธุร้ร้ม

●	 อตั่รากิารเข้ารว่มีป็ระช้มุีของคณะกิรรมีกิารบรื่ษัิัที่

●	 อตั่รากิารเข้าป็ระช้มุีของคณะกิรรมีกิารผู้ต่รวจสี่อบ	ฯลฯ

●	 กิารเผยแพรข่่าวสี่ารด้้านกิฎหมีายอยู่เป็็นป็ระจำา

ขั้้�นตอนท่ี่� 1
วเิคร้าะห์้ 

ห่้วงโซค่ณุค่า

เร�ได้ัเริียบเริียงห่วังโซึ่่คัุณค่ั�	
และเริียบเริียงกิี่จกี่รรมที่�ง
ธุรกิี่จและหัวัขอ้	ESG*2	ในีแต่ละ
แผนีกี่
และเร�ได้ัวัิเคัร�ะห์คัวั�มเสีำ�ยง
และโอกี่�สำเกีี่�ยวักัี่บหัวัข้อ	 ESG	
บนีห่วังโซึ่ค่ัณุค่ั�

ขั้้�นตอนท่ี่� 2
คัดเล่อกิสิ�งที้�สังคม 

ต้ิองกิาร้

นีอกี่จ�กี่กี่�ร เป ลี� ยนีแปลง
ข อ ง แนี วั ที่ � ง ป ฏิิ บั ติ แ ล ะ	
เฟรมเวัริิก์ี่ทีี่�เป็นีสำ�กี่ลต่�งๆ	เชน่ี	
SDGs,	ม�ตรฐ�นี	GRI,	Global	
Compact	 ของสำหประช�ช�ติ	
และ	 ISO26000	แล้วั	 เร�ยงัได้ั
มีกี่�รสำำ�รวัจและคััดัเล่อกี่หัวัข้อ	
ESG	 ทีี่�สำำ�คััญทีี่�ม�จ�กี่องค์ักี่ร
ทีี่�ที่ำ�กี่�รประเมนิี	ESG	อกีี่ด้ัวัย

ขั้้�นตอนท่ี่� 3
ร้ะบุัความสำาคัญสำาห้ริบัั

บัริษัิท้ข้องเร้า

เร�ได้ัเริียบเริียงข้อมูลภ�ยในี
บริษัิัที่	 เช่นี	 กี่ลยุที่ธ์์ระยะกี่ล�ง
และย�วั	 และแผนีกี่�รดัำ�เนิีนี
ธุรกิี่จต�มวัิสัำยทัี่ศน์ีในีระยะย�วั	
“LINTEC	 SUSTAINABILITY	
VISION	2030”	ของแต่ละฝ่่�ย
และแผนีกี่	 และได้ัเล่อกี่หัวัข้อ	
ESG	 ทีี่�มีระดัับผลกี่ระที่บกัี่บ
ธุรกิี่จสำงูออกี่ม�

ขั้้�นตอนท่ี่� 4

ร้ะบุัแผินงานเฉพึาะ

เร � ไ ด้ั พิื่ จ� รณ�ตรวัจสำอบ
ขอบเขตกี่�รตัดัสิำนีคัวั�มสำำ�คััญ
จ�กี่กี่�รแจกี่แจงแผนีผัง ทีี่�
เ ปริียบ เทีี่ยบระหวั่ �งคัวั�ม
ต้องกี่�รที่�งสัำงคัมและคัวั�ม
สำำ� คััญสำำ�หริับบริิษััที่ของเร�	
แล้วัระบุแผนีง�นีเฉพื่�ะ

ขั้้�นตอนท่ี่� 5

กิำาห้นดดัช้นีช้ี�วดัสำาคัญ

เร�กี่ำ�หนีดัดััชนีีชี�วัดััในีกี่�รดัำ�เนิีนี
กิี่จกี่รรมจ�กี่แผนีง�นีเฉพื่�ะทีี่�ได้ั
ระบุไวั	้และเริิ�มดัำ�เนิีนีง�นี

กิร้ะบัวนกิาร้ในกิาร้ท้บัท้วนแผินงานเฉพึาะ★



*1	 ISO9001:	มาตรฐานสากลท่ี่�เก่�ยวกับระบบการจัดัการด้านคุณุภาพ	(QMS)

ลกูค้า

คู่ค้า

ชมุชนท้องถ่ิน

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น / นักลงทนุ

ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ของงานโลจสิติกส์เม่ือเทียบ
กับ�งบประมาณ 2020

เพ่ิมข้ึน 8.5%

ดีข้ึนประมาณ 2.4%

ปรมิาณการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิต

0.5%
อตัราการ�งกลบสุดท้ายการวจิยัและพัฒนาอย่างจรงิจงั 

เพ่ือตอบความคาดหวงัจากลกูค้า

ค่าใช้จา่ยในการวจิยัและพัฒนา 79 รอ้ยล้านเยน
จาํนวนคู่ค้าวตัถดิุบ

ประมาณ 500 บรษัิท
92.4％

อตัราการตอบแบบสอบถามจาก
บรษัิทคู่ค้าหลัก 118 บรษัิท

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ 
ในแต่ละสถานประกอบการ
ยอดเงินตลอด�ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

1,244 หม่ืนเยน

จากการจดัการคณุภาพอย่างจรงิจงั
สัดส่วนเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนจากคณุภาพ

การผลิต

เพ่ืออยู่รว่มและเจรญิรุง่เรอืงไปพรอ้มกับคู่ค้า 
จงึดําเนินการจดัซื้อแบบ CSR

การจดัซื้อวตัถดิุบ
เพ่ือสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์นวตักรรมใหม่ ซึ่งจะ
ทําประโยชน์ให้กับสังคม โดยฝ่ายงานวจิยัและ
พัฒนา

การวจิยัและพัฒนา ระบบการจดัการการส่งสินค้า การจาํหน่าย / การใชง้าน การบําบัดกากอุตสาหกรรมและการรีไซเคิล
เพ่ือยกระดับประสิทธภิาพการผลิต 
ลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิ
การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจาํนวน
มาก ท้ังในและต่างประเทศ

เพ่ือลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมและ
�อนผลิตภัณฑ์อย่างมีเสถียรภาพ
ด้วยระบบโมดัลชิพท์ (การเปล่ียน
รูปแบบการขนส่ง)

เพ่ือให้เกิดความอุน่ใจและความไวว้างใจ
ด้วยการ "ผลิตสินค้า" ท่ีมีคณุภาพสูง 
ซึ่งเป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้า

เพ่ือส่งเสรมิการนํากลับมา
ใช้ใหม่และลดปรมิาณกาก
อุตสาหกรรม

65％
เม่ือเทียบกับ� 2010 (�ฐาน)

ลดลง

ห่่วงโซ่คุ่ณุคุ่ากัับผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย

จุดุเด่นในการดําเนิน
งานของ LINTEC

●  งานจัดั้แส่ด้งสิ่นคุ�าทัั้�งใน
และต่่างประเทั้ศ

●  ช่อ่งทั้างกัารติ่ด้ต่่อ
ส่อบถามี เป็นต่�น

●  กัารเยี�ยมีช่มีโรงงาน
●  กิัจักัรรมีช่ว่ยเห่ลือ
ส่นับส่นุนสั่งคุมี เป็นต่�น

●  นิต่ยส่ารทีั้�ใช่�ใน 
กัารสื่�อส่าร

●  อนิทั้ราเน็ต่ เป็นต่�น

●  แบบส่อบถามี 
เป็นต่�น

●  กัารประช่มุี 
ผู้้�ถือหุ่�น

●  กัารประช่มุี 
นักัลงทั้นุสั่มีพัันธ์์

●  เคุรื่ื�องมืีอส่ำาห่รื่บั 
นักัลงทั้นุ
สั่มีพัันธ์ ์เป็นต่�น

โอกิาสในกิาร้
พูึดคยุ่กัิบั

ผิู้มีส่วนได้ส่วนเสีย่

ผิู้ถ่อหุ้้น / 
นักิลงท้นุ

ลกูิค้า

คู่ค้า

ช้มุช้นท้้องถิ�นพึนักิงาน

ระบบการรับัประกันคุณุภาพสิินคุ้า

LINTEC Group มีีโคุรงส่ร�างระบบกัารรื่บัประกัันคุุณภาพั

สิ่นคุ�าทีั้�เป็นไปต่ามี ISO9001*1 กัลุ่มีบรื่ษัิัทั้ภายในประเทั้ศญีี่�ปุ่น

ได้�มีีกัารรวมี 6 ฝ่่ายธุุรกิัจัเข้�าส่้่ QMS นอกัจัากันี� ในส่่วนข้องกัลุ่มี

บรื่ษัิัทั้นอกัประเทั้ศญีี่�ปุ่นก็ัได้�มีีกัารส่ร�างระบบรื่บัประกัันคุณุภาพั

ใน 12 ฐานประกัอบกัาร และได้�มีีกัารด้ำาเนินกัารแล�วเช่น่เดี้ยวกััน

LINTEC ได้�เปลี�ยนโคุรงส่ร�างให่ม่ีเป็นฝ่่ายรื่บัประกัันคุณุภาพั

ตั่�งแต่่ปีงบประมีาณ 2022 เป็นต่�นมีา และได้�เรื่ิ�มีด้ำาเนินกัารยกั

ระดั้บกัารรื่บัประกัันคุุณภาพั พัร�อมีทัั้�งด้ำาเนินกัารเพืั� อพััฒนา

คุุณภาพั เพืั�อให่�กัารด้ำาเนินกัารด้�าน QMS มีีประสิ่ทั้ธ์ภิาพัมีากั

ยิ�งข้้�น

ภายใต่�โคุรงส่ร�างองค์ุกัรให่ม่ีนี� เรามุ่ีงห่วงัทีั้�จัะส่ร�างระบบกัาร

รื่บัประกัันคุุณภาพัจัากัมุีมีมีองข้องล้กัคุ�า โด้ยยืนทีั้�จุัด้เรื่ิ�มีต่�น 

ข้อง "กัารผู้ลิต่" เพืั� อทีั้�จัะยกัระดั้บกัารเช่ื�อมีโยงกัันระห่ว่าง

กิัจักัรรมีทั้างธุุรกิัจัและกัารรื่บัประกัันคุุณภาพั และเพืั�อรวมีเข้�า

กัับกิัจักัรรมี QMS

แนวคุวามคิุดของ LINTEC Group

กัารด้ำาเนินธุุรกิัจัข้อง LINTEC Group ได้�ส่่งผู้ลกัระทั้บต่่อ 

ห่่วงโซ่่คุุณคุ่าแต่่ละอย่างด้�วยกััน ในแต่่ละเฟส่ เราพัยายามี 

ผู้ลักัดั้นให่�มีีกัารทั้บทั้วนและปรื่ับปรุงแกั�ไข้กัารทั้ำางานโด้ย

ต่ระห่นักัถ้ง SDGs ไปพัร�อมีกัับรว่มีมืีอกัันระห่วา่งแผู้นกั โด้ยมีี

เป้าห่มีายเพืั�อทั้ำาให่�เกิัด้สั่งคุมีทีั้�ยั�งยืน

นอกัจัากันี�แล�ว เรายังจััด้ให่�มีีโอกัาส่ในกัารพ้ัด้คุุยกัับผู้้�มีี 

ส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย และนำามีาปรื่บัเข้�ากัับกัารทั้ำางานอกีัด้�วย

ส่่ิการพัฒนาการบรัหิารจุดัการ

■ ส่ถานะกัารได้�รื่บักัารรื่บัรอง ISO9001 (ปีงบประมีาณ 2021)

จัำานวนใบรื่บัรองทีั้�ได้�รื่บั 16

รายละเอยีด้

ญ่ี่�ปุุ่� น 4

เอเชีย่	ฯลฯ 8

อเมริกิา 4
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ลกูค้า

คู่ค้า

ชมุชนท้องถ่ิน

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น / นักลงทนุ

ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ของงานโลจสิติกส์เม่ือเทียบ
กับ�งบประมาณ 2020

เพ่ิมข้ึน 8.5%

ดีข้ึนประมาณ 2.4%

ปรมิาณการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิต

0.5%
อตัราการ�งกลบสุดท้ายการวจิยัและพัฒนาอย่างจรงิจงั 

เพ่ือตอบความคาดหวงัจากลกูค้า

ค่าใช้จา่ยในการวจิยัและพัฒนา 79 รอ้ยล้านเยน
จาํนวนคู่ค้าวตัถดิุบ

ประมาณ 500 บรษัิท
92.4％

อตัราการตอบแบบสอบถามจาก
บรษัิทคู่ค้าหลัก 118 บรษัิท

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ 
ในแต่ละสถานประกอบการ
ยอดเงินตลอด�ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

1,244 หม่ืนเยน

จากการจดัการคณุภาพอย่างจรงิจงั
สัดส่วนเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนจากคณุภาพ

การผลิต

เพ่ืออยู่รว่มและเจรญิรุง่เรอืงไปพรอ้มกับคู่ค้า 
จงึดําเนินการจดัซื้อแบบ CSR

การจดัซื้อวตัถดิุบ
เพ่ือสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์นวตักรรมใหม่ ซึ่งจะ
ทําประโยชน์ให้กับสังคม โดยฝ่ายงานวจิยัและ
พัฒนา

การวจิยัและพัฒนา ระบบการจดัการการส่งสินค้า การจาํหน่าย / การใชง้าน การบําบัดกากอุตสาหกรรมและการรีไซเคิล
เพ่ือยกระดับประสิทธภิาพการผลิต 
ลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิ
การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจาํนวน
มาก ท้ังในและต่างประเทศ

เพ่ือลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมและ
�อนผลิตภัณฑ์อย่างมีเสถียรภาพ
ด้วยระบบโมดัลชิพท์ (การเปล่ียน
รูปแบบการขนส่ง)

เพ่ือให้เกิดความอุน่ใจและความไวว้างใจ
ด้วยการ "ผลิตสินค้า" ท่ีมีคณุภาพสูง 
ซึ่งเป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้า

เพ่ือส่งเสรมิการนํากลับมา
ใช้ใหม่และลดปรมิาณกาก
อุตสาหกรรม

65％
เม่ือเทียบกับ� 2010 (�ฐาน)

ลดลง

การป้องกันเหตุกุารณ์ท่ี่�เกิดข้�นจุากคุณุภาพ
สิินคุ้า
ผู้มีคิุด้วา่ LINTEC Group จัำาเป็นต่�องนำา QMS มีาปรื่บัเข้�าใช่�

กัับกัระบวนกัารทั้างธุุรกิัจั และใช่�งานอย่างมีีประสิ่ทั้ธ์ภิาพั เพืั�อ

รื่กััษัาและยกัระดั้บคุณุภาพัข้องสิ่นคุ�าและบรื่กิัาร และเพืั�อป้องกััน

ไม่ีให่�เกิัด้อุบัติ่เห่ต่ทีุั้�เกีั�ยวกัับคุณุภาพัสิ่นคุ�าข้้�น และเพืั�อให่�บรื่ษัิัทั้

ทัั้�งห่มีด้ในกัลุ่มีเข้�าใจั ISO9001 อย่างล้กัซ่้�ง จัง้ได้�มีีกัารกัำาห่นด้

แผู้นกัารอบรมีต่ลอด้ทัั้�งปีเกีั�ยวกัับกัารอบรมีเรื่ื�อง ISO และ

จัดั้กัารอบรมีต่ามีแผู้นนั�น โด้ยทั้างส่ำานักังานให่ญ่ี่เป็นผู้้�จัดั้ข้้�นทั้กุัปี

อย่างไรก็ัต่ามี เนื�องจัากัผู้ลกัระทั้บข้องวกิัฤต่กัารณ์โคุวดิ้-19 

ทีั้�ผู่้านมีา ทั้ำาให่�กัารจััด้ฝึกัอบรมีแบบเป็นกัลุ่มีอย่างทีั้�เคุยทั้ำามีา 

กัลายเป็นเรื่ื�องยากั เราจัง้เปลี�ยนเป็นกัารฝึกัอบรมีผู่้านเวบ็ และได้�

มีีกัารทั้บทั้วนสื่�อกัารส่อนเพืั�อให่�ผู้้�ทีั้�เพิั�งเข้�ามีาเกีั�ยวข้�องกัับ QMS 

เป็นคุรื่ั�งแรกัส่ามีารถเข้�าใจัได้�ง่ายข้้�นด้�วย เพืั�อให่�ส่ามีารถเข้�าใจั

ในเรื่ื�องมีาต่รฐานได้�อย่างแทั้�จัรื่งิ เราจัะด้ำาเนินกิัจักัรรมีเห่ล่านี� 

ต่่อไปและตั่�งเป้าทีั้�จัะปรื่บัปรุงผู้ลิต่ภัณฑ์์และบรื่กิัารข้องเราให่� 

ได้�รื่บัคุวามีไว�วางใจัจัากัลก้ัคุ�าเพิั�มีข้้�นอกีั

ทั้กุัเดื้อน บรื่ษัิัทั้ ลินเทั้คุ (ประเทั้ศไทั้ย) จัำากััด้ จัะมีีกัารด้ำาเนินกัาร 

ต่รวจัต่ราคุณุภาพัในแต่่ละกัระบวนกัารทีั้�ห่น�างานกัารผู้ลิต่ และ

แกั�ไข้ปัญี่ห่าล่วงห่น�าเพืั� อป้องกัันไม่ีให่�เกิัด้คุวามีบกัพัรอ่งข้้�น 

ทั้ำาให่�ในปี 2021 มีีกัารเคุลมีลด้ลง 56% เมืี�อเทีั้ยบกัับปี 2020

อีกัทัั้�ง ยังได้�มีีกัารส่ร�างระบบออกัใบต่รวจัส่อบสิ่นคุ�าแบบ

อตั่โนมัีติ่ เพืั�อให่�ต่อบส่นองต่่อลก้ัคุ�าได้�อย่างรวด้เรื่ว็อกีัด้�วย

จัากันี�ไป พันักังานข้องเราจัะยังคุงรว่มีมืีอรว่มีใจักัันในกัาร

ยกัระดั้บคุวามีพ้ังพัอใจัข้องล้กัคุ�าต่ามีนโยบายด้�านคุุณภาพั

ข้องเราต่่อไป

เวที้ถัดไปข้องฉัน

กัมีลทิั้พัย์ วงษ์ัสุ่วรรณ (นกั) 
ฝ่�ายริบัปุ่ระกันและคุวบคุมุคุณุภาพ
LINTEC	(THAILAND)	CO.,	LTD.

ส่่ิการพัฒนาการบรัหิารจุดัการ ห่วงโซ่คุ่ณุคุ่า
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*1	 TCFD:	 เสนอแนะให้้ทำำ�คว�มเข้้�ใจและเปิดเผยผลกระทำบทำ�งก�รเงินข้อง	 "คว�มเส่�ยง"	 และ	
"โอก�ส"	ท่ำ�เกิดจ�กก�รเปล่�ยนแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศ
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●สิิทธิมินุุษยชนุ
หลัักการท่� 1:  สินัุบสินุุนุแลัะเคารพในุ

การปกป้องสิิทธิมินุุษยชนุ
หลัักการท่� 2:  ห้ามมิให้เข้้าไปม่ส่ิวนุรว่ม 

ในุการลัะเมิดสิิทธิมินุุษยชนุ

●แรงงานุ
หลัักการท่� 3:  ส่ิงเสิริมิเสิริภ่าพในุการจัดั

ตัั้�งสิหภาพแรงงานุแลัะ
สิิทธิใินุการเข้้ารว่มเจัรจัา
ต่ั้อรอง

หลัักการท่� 4:  ข้จัดัการบังคับใชแ้รงงานุ
หลัักการท่� 5:  ข้จัดัการใชแ้รงงานุเด็ก

อย่างม่ประสิิทธิภิาพ
หลัักการท่� 6:  ข้จัดัการแบ่งแยกการ

จัา้งงานุ แลัะการประกอบ
อาชพ่

●สิิ�งแวดล้ัอม
หลัักการท่� 7:  สินัุบสินุุนุแนุวทาง 

การระมัดระวงัปัญหา 
ด้านุสิิ�งแวดล้ัอม

หลัักการท่� 8:  ความคิดริเิริิ�มด้านุ 
ความริบัผิิดชอบต่ั้อ 
สิิ�งแวดล้ัอม

หลัักการท่� 9:  การพัฒนุาแลัะการ 
เผิยแพรข่้องเทคโนุโลัย่ท่�
เป็นุมิตั้รกับสิิ�งแวดล้ัอม

●การป้องกันุแลัะปราบปรามการทจุัริติั้
หลัักการท่� 10:  ความพยายามในุการ

ป้องกันุแลัะปราบปราม
การทจุัริติั้ในุเริ่�องการ
กรรโชกทริพัย์ แลัะ 
รูปแบบการให้ แลัะ 
การริบัสิินุบนุต่ั้าง ๆ

Global Compact ข้องสห้ปร้ะช้าช้าติิ
LINTEC Group ได้เข้้าร่วมโปรแกรม “Global Compact ข้อง

สิหประชาชาติั้” มาตัั้�งแต่ั้เด่อนุเมษายนุ 2011 โดยดำาเนิุนุธุุรกิจัตั้าม

หลััก 10 ประการต่ั้อไปนุ่� เพ่� อม่ส่ิวนุช่วยในุการพัฒนุาสัิงคมให้เติั้บโตั้

อย่างยั�งย่นุ

ธุุรกิจัข้อง LINTEC Group ได้ริบัการช่วยเหล่ัอสินัุบสินุุนุจัากผู้ิม่ 

ส่ิวนุได้ส่ิวนุเส่ิยต่ั้างๆ มากมาย เพ่�อเป็นุการตั้อบสินุองความต้ั้องการดัง

กล่ัาว แลัะเป็นุองค์กรบริษัิทท่�ได้ริบัความไว้วางใจั เราได้นุำาเอาหลัักการ

ทำางานุข้องบริษัิทท่�ว่า “ความจัริงิใจัแลัะความคิดสิรา้งสิรรค์” มาเป็นุ

รากฐานุการทำางานุ โดยพนัุกงานุทุกคนุจัะดำาเนิุนุกิจักรรม CSR อย่าง

จัริงิจัังให้เป็นุไปตั้าม “LINTEC WAY” ซึ่่�งเป็นุค่านิุยมท่�สิำาคัญข้องเรา 

พรอ้มทั�ง “ทัศนุคติั้ข้อง CSR” แลัะ “แนุวทางการปฏิิบัติั้ตั้ามกฎระเบ่ยบ

ข้้อบังคับ”

นุอกจัากนุ่� เราได้ม่การสิรา้งระบบท่�ส่ิงเสิริมิการนุำา ESG แลัะ SDGs 

ไปปริบัใช้ เพ่� อทำาให้หัวข้้อสิำาคัญข้องวิสัิยทัศน์ุในุระยะยาว “LINTEC 

SUSTAINABILITY VISION 2030” (LSV2030) ซึ่่�งเริิ�มข่้�นุเม่�อเด่อนุ

เมษายนุ 2021 เป็นุจัริงิข่้�นุมาได้ พรอ้มทั�งทบทวนุแผินุงานุเฉพาะข้อง

กลัุ่มบริิษัทข้องเรา แลัะกำาหนุดดัชนุ่การประเมินุท่�สิำาคัญ (KPI) ข่้�นุ  

หลัังจัากนุ่� เราจัะดำาเนิุนุกิจักรรมส่ิงเสิริมิด้านุความยั�งย่นุในุเชิงกลัยุทธิ์

ด้วยการนุำาเอาวงจัร PDCA มาปฏิิบัติั้

อก่ทั�ง เรายังได้ดำาเนิุนุกิจักรรมทางธุุรกิจัแลัะกิจักรรม CSR ตั้ามหลััก

สิากลั เชนุ่ การเข้้ารว่มโปรแกรม “Global Compact ข้องสิหประชาชาติั้”  

แลัะการนุำา ISO26000 (มาตั้รฐานุซึ่่�งเป็นุแนุวทางในุการริบัผิิดชอบต่ั้อ

สัิงคม) มาใชอ้า้งองิในุการทำางานุ ฯลัฯ อก่ด้วย

โคร้งสร้า้งร้ะบับังานส่งเสริมิด้านความยั่�งย่่น
ในุเด่อนุเมษายนุ 2021 เราได้จัดัตัั้�งโครงสิรา้งระบบงานุส่ิงเสิริมิด้านุ

ความยั�งย่นุข่้�นุมาใหม่ พรอ้มกันุนัุ�นุ เราได้เปล่ั�ยนุช่�อ “ฝ่่ายงานุส่ิงเสิริมิ 

CSR” ซึ่่�งสัิงกัดโดยตั้รงกับประธุานุบริษัิท ไปเป็นุ “สิำานัุกงานุส่ิงเสิริมิด้านุ

ความยั�งย่นุ” นุอกจัากนุ่� ยังได้ม่การจัดัตัั้�ง “คณะอนุุกรรมการ TCFD*1” 

(เด่อนุธิันุวาคม 2021) แลัะ “คณะอนุุกรรมการส่ิงเสิริิมด้านุความ 

หลัากหลัายแลัะการปฏิิรูปรูปแบบการทำางานุ” (เด่อนุเมษายนุ 2022)  

ข่้�นุใหม่ภายใต้ั้ “คณะกรรมการด้านุความยั�งย่นุ” อก่ด้วย
■ โครงสิรา้งระบบงานุส่ิงเสิริมิด้านุความยั�งย่นุ

คณะกรรมการ SDGs

คณะอนุุกรรมการส่ิงเสิริมิ 
ด้านุความหลัากหลัายแลัะ 
การปฏิิรูปรูปแบบการทำางานุ

คณะกรรมการด้านุสัิงคมแลัะ 
ธุรรมาภิบาลั

คณะอนุุกรรมการ 
ด้านุจัริยิธุรรมองค์กร

คณะกรรมการ 
ด้านุสิิ�งแวดล้ัอม

คณะอนุุกรรมการ TCFD

คณะกรรมการควบคมุ 
ความเส่ิ�ยงบริษัิททั�งหมด

คณะอนุุกรรมการ 
ด้านุการชว่ยเหล่ัอสัิงคม

คณะอนุุกรรมการเปิดเผิยข้้อมูลั 
ด้านุความยั�งย่นุ

สิำานัุกงานุคณะกรรมการ 
ด้านุความยั�งย่นุ

(สิำานัุกงานุส่ิงเสิริมิด้านุความยั�งย่นุ)

คณะกรรมการด้านุความยั�งย่นุ

กำาหนุดนุโยบายด้านุสัิงคมแลัะ 
ธุรรมาภิบาลั แลัะจัดัทำาแลัะดำาเนิุนุการตั้าม 
มาตั้รการ

พิจัารณาสิินุค้าแลัะธุุรกิจัใหม่เพ่�อแก้ไข้
ปัญหาทางสัิงคม

กำาหนุดนุโยบายด้านุสิิ�งแวดล้ัอม แลัะ 
จัดัทำาแลัะดำาเนิุนุการตั้ามมาตั้รการ

ริบัรูค้วามเส่ิ�ยงแลัะโอกาสิข้องบริษัิท
ทั�งหมด แลัะกำาหนุดนุโยบายการริบัม่อ

กำาหนุดนุโยบายพ่�นุฐานุในุการบริหิารอย่าง
ยั�งย่นุ แลัะจัดัทำาแลัะตั้รวจัสิอบมาตั้รการ

ความยั�งย่นุข้อง LINTEC
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ในุเด่อนุเมษายนุ 2021 LINTEC Group ได้กำาหนุดวสัิิยทัศน์ุในุระยะยาว “LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030” โดยตัั้�งเป้าจันุถ่ึงปี 

2030 แลัะเพ่�อให้บรรลัตุั้ามวสัิิยทัศน์ุนุ่�จัง่ได้จัดัตัั้�งคณะกรรมการด้านุความยั�งย่นุข่้�นุ ซึ่่�งจัะม่กรรมการจัากภายนุอกบริษัิทเข้้ารว่มด้วย

นุอกจัากนุ่�แล้ัว เรายังได้จัดัตัั้�งแลัะปริบัปรุงโครงสิรา้งข้องคณะกรรมการแลัะคณะอนุุกรรมการข่้�นุใหม่ โดยการสิรา้งแลัะดำาเนิุนุการด้วยระบบ

งานุส่ิงเสิริมิความยั�งย่นุ ปัจัจุับันุ ณ เด่อนุเมษายนุ 2022 จัะประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชดุ แลัะคณะอนุุกรรมการ 5 ชดุ

โครงสิรา้งระบบงานุส่ิงเสิริมิด้านุความยั�งย่นุ

ร้าย่งานพิึเศษ

คณะกิร้ร้มกิาร้ด้านความยั่�งย่่น

เราได้กำาหนุดนุโยบายพ่� นุฐานุเพ่� อส่ิงเสิริิมการบริิหารจััดการเพ่� อ
ความยั�งย่นุ ทบทวนุความค่บหนุ้าข้องมาตั้รการข้องคณะกรรมการแลัะ
คณะอนุุกรรมการแต่ั้ลัะชุด แลัะติั้ดตั้ามดูแลัพรอ้มทั�งให้คำาแนุะนุำาในุ
การปริบัปรุงแก้ไข้ นุอกจัากนุ่�แล้ัว เพ่�อให้เป็นุไปตั้าม LSV 2030 เราได้
พิจัารณาแลัะอนุุมัติั้แผินุงานุเฉพาะ (แผินุงานุหลััก) แลัะได้จัดัตัั้�งคณะ
อนุุกรรมการชุดใหม่เพ่�อรองริบัการเปิดเผิยข้้อมูลัตั้ามข้้อเสินุอแนุะข้อง 
TCFD รวมถ่ึงให้คำาแนุะนุำาในุเริ่�องกิจักรรมการกำาหนุดแผินุการเปิดเผิย
ข้้อมูลัด้วย ในุปีงบประมาณ 2021 เราได้จัดัการประชมุออนุไลัน์ุ 3 คริั�ง 
(เด่อนุกรกฎาคม ตั้ลุัาคม แลัะมกราคม) โดยท่�อตัั้ราการเข้้ารว่มประชมุ
ข้องสิมาชกิคณะกรรมการ 14 คนุ ซึ่่�งรวมกรรมการจัากภายนุอกบริษัิท
ด้วยค่อ 100%

คณะอนกุิร้ร้มกิาร้เปิดเผิย่ข้้อมลูด้านความยั่�งย่่น

เราพยายามเปิดเผิยข้้อมูลัอย่างรวดเริว็แลัะม่ประสิิทธิิภาพแก่ผู้ิม่
ส่ิวนุได้ส่ิวนุเส่ิยผ่ิานุทางด้านุต่ั้างๆ เช่นุ เอกสิารท่�เปิดเผิย นิุตั้ยสิาร
ประชาสัิมพันุธิ์ แลัะเว็บไซึ่ต์ั้ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การเผิยแพรข้่้อมูลัท่�
เก่�ยวกับการบริหิารจัดัการเพ่�อความยั�งย่นุไปยังทั�งภายในุแลัะภายนุอก
บริิษัท นุอกจัากนุ่� เรายังได้ดำาเนิุนุการตั้อบแบบสิำารวจัไปยังองค์กร
ภายนุอกท่�ทำาการประเมินุ แลัะได้แจั้งผิลัการประเมินุไปยังฝ่่ายบริหิาร
อย่างเครง่คริดัอก่ด้วย ในุปีงบประมาณ 2021 เราได้จัดัการประชมุซึ่่�งม่
การเข้้ารว่มทางออนุไลัน์ุด้วยเป็นุจัำานุวนุ 1 คริั�ง (เด่อนุม่นุาคม) แลัะได้ม่
การส่ิงเสิริมิกิจักรรมในุรูปแบบข้องการให้สิมาชกิแลักเปล่ั�ยนุแลัะแบ่งปันุ
ข้้อมูลัระหวา่งกันุตั้ามความจัำาเป็นุ

คณะกิร้ร้มกิาร้ด้านสิ�งแวดล้อม

คณะกรรมการชดุนุ่�ดำาเนิุนุกิจักรรมเพ่�อให้บรรลัตุั้าม LSV 2030 ด้วย
การจัดัทำา “LINTEC Green Plan” ซึ่่�งเก่�ยวกับประเด็นุด้านุสิิ�งแวดล้ัอม
ในุเริ่�อง “การเปล่ั�ยนุแปลังข้องสิภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจัหมุนุเว่ยนุ 
แลัะการอยู่รว่มกับธุรรมชาติั้” โดยม่วัตั้ถึุประสิงค์เพ่�อให้สัิงคมม่ความ
ยั�งย่นุ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในุปีงบประมาณ 2021 เพ่�อมุ่งเป้าสู่ิการใช้
พลัังงานุโดยปลัอดก๊าซึ่คาริบ์อนุไดออกไซึ่ด์ นุอกจัากการดำาเนิุนุการ
ภายในุประเทศญ่�ปุ่นุแล้ัว เราได้จััดทำาการสิำารวจัปริมิาณการปล่ัอยก๊าซึ่

คาริบ์อนุไดออกไซึ่ด์ในุฐานุการผิลิัตั้แลัะสิำานัุกงานุข้ายในุต่ั้างประเทศ
ด้วย ทั�งยังได้กำาหนุดแผินุงานุแลัะส่ิงเสิริมิการลัดปริมิาณการปล่ัอย
ก๊าซึ่คาริบ์อนุไดออกไซึ่ด์ทั�งในุแลัะนุอกประเทศญ่�ปุ่นุ โดยร่วมม่อกับ 
ฝ่่ายต่ั้างๆ ท่�เก่�ยวข้้อง เชนุ่ คณะกรรมการส่ิงเสิริมิการประหยัดพลัังงานุ 
ฝ่่ายงานุผิลิัตั้ แลัะศนูุย์วจิัยั เพ่�อให้ LINTEC Group สิามารถึลัดปริมิาณ
การปล่ัอยก๊าซึ่คาริบ์อนุไดออกไซึ่ด์ลังไม่ตั้ำ�ากว่า 50% (เม่�อเท่ยบกับปี 
2013) ได้ภายในุปี 2030 ในุปีงบประมาณ 2021 เราได้จัดัการประชุม  
3 คริั�ง (เด่อนุกันุยายนุ ธินัุวาคม แลัะกมุภาพันุธิ)์ แลัะได้กำาหนุดนุโยบาย
แลัะมาตั้รการด้านุสิิ�งแวดล้ัอม พรอ้มทั�งดำาเนิุนุการควบคุมดูแลัความ 
ค่บหนุ้านัุ�นุ นุอกจัากนุ่�แล้ัว ในุเด่อนุธิันุวาคม เราได้จััดตัั้�ง “คณะ
อนุุกรรมการ TCFD” ซึ่่�งอยู่ภายใต้ั้คณะกรรมการด้านุสิิ�งแวดล้ัอมข่้�นุ 
แลัะดำาเนิุนุการระบุแลัะหามาตั้รการริบัม่อกับความเส่ิ�ยงแลัะโอกาสิจัาก
การเปล่ั�ยนุแปลังข้องสิภาพภูมิอากาศ เพ่� อดำาเนิุนุการเปิดเผิยข้้อมูลั 
ให้เป็นุไปตั้าม “ข้้อเสินุอแนุะข้อง TCFD”

คณะอนกุิร้ร้มกิาร้ TCFD

จัากการท่�ได้ม่การปริบัโครงสิรา้งข้องตั้ลัาดหลัักทริพัย์ ทำาให้บริษัิท
ท่�จัดทะเบ่ยนุในุตั้ลัาดหลัักทริัพย์หลัักจัำาเป็นุต้ั้องดำาเนิุนุการเปิดเผิย
ข้้อมูลัให้เป็นุไปตั้าม “ข้้อเสินุอแนุะข้อง TCFD” จั่งได้ม่การจััดตัั้�ง  
“คณะอนุุกรรมการ TCFD” ข่้�นุภายใต้ั้คณะกรรมการด้านุสิิ�งแวดล้ัอมในุ
เด่อนุธินัุวาคม 2021 ในุชว่งเวลัาตัั้�งแต่ั้เด่อนุธินัุวาคมถ่ึงเด่อนุกมุภาพันุธิ ์
เราได้ดำาเนิุนุการระบุความเส่ิ�ยงในุช่วงการเปล่ั�ยนุผ่ิานุ (นุโยบายริัฐ 
กฎหมาย เทคโนุโลัย่ ตั้ลัาด ช่�อเส่ิยง) แลัะความเส่ิ�ยงทางกายภาพ  
(เหตัุ้ฉับพลัันุแลัะปัญหาสิะสิม) แลัะจัดัทำาแผินุการเปิดเผิย โดยอ้างอิง
จัากกรอบแนุวทางข้อง “ข้้อเสินุอแนุะข้อง TCFD” สิำาหริบักิจัการภายในุ
ประเทศญ่�ปุ่นุในุปี 2030 ทั�งนุ่� ในุการระบุ “ความเส่ิ�ยงแลัะโอกาสิ” เราได้
ใชเ้อกสิารจัากภายนุอกบริษัิท แลัะได้ดำาเนิุนุการ "วเิคราะห์สิถึานุการณ์" 
ข้องผิลักระทบต่ั้อธุุรกิจัในุกรณ่ท่�อุณหภูมิโลักเพิ�มสูิงข่้�นุ 2 ℃ หริอ่ 4 ℃ 
ในุอนุาคตั้ แลัะได้จัดัทำาแผินุการเปิดเผิยข้้อมูลัในุปีแรกตั้าม “ข้้อเสินุอแนุะ
ข้อง TCFD” ในุปีงบประมาณหนุ้า เราวางแผินุท่�จัะเพิ�มสิมาชิกใหม่แลัะ 
ลังรายลัะเอย่ดในุ “ความเส่ิ�ยงแลัะโอกาสิ” ท่�ได้ระบุมากยิ�งข่้�นุ
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1    ข่้าวสิารฉบับรินิุริกิาวาระ

ม่การเผิยแพรเ่ป็นุบทกลัอนุท่�เก่�ยวกับ “กฎระเบ่ยบ 
ข้้อบังคับ” บนุอนิุทราเน็ุตั้เป็นุรายเด่อนุ (11 คริั�ง)  
แลัะจัดัการประกวดบทกลัอนุ (ธินัุวาคมถ่ึง
กมุภาพันุธิ)์

2    โปสิเตั้อริเ์พ่�อยกระดับ
ความตั้ระหนัุกในุด้านุ
จัริยิธุรรม

ม่การจัดัทำาแลัะแจักจัา่ยโปสิเตั้อริฉ์บับปีงบประมาณ  
2021 ในุหัวข้้อ “การส่ิ�อสิารท่�เช่�อมต่ั้อกับเพ่�อนุรว่ม 
งานุท่�หลัากหลัาย” แลัะเผิยแพรโ่ปสิเตั้อริฉ์บับ 
ปีงบประมาณ 2020 ในุหัวข้้อ "การส่ิ�อสิารท่ามกลัาง 
วกิฤตั้การณ์โควดิ-19" บนุอนิุทราเน็ุตั้ ทั�งยังม่การ 
จัดัทำาแบบสิอบถึามเก่�ยวกับ e-learning อก่ด้วย

3    การตั้รวจัสิอบด้านุการ
ริกัษาความปลัอดภัย
ข้องข้้อมูลัด้วยตั้นุเอง

จัดัทำา e-learning, รวบรวมผิลั แลัะรายงานุ

4    จัริยิธุรรมองค์กรท่� 
เริย่นุรูจ้ัากกรณ่ศ่กษา
ข้องบริษัิทอ่�นุ

กำาหนุดหัวข้้อแลัะจัดัทำาชดุกรณ่ศ่กษา ส่ิงไปยัง
หัวหนุ้าสิำานัุกงานุ แลัะเผิยแพรล่ังในุกระดานุข่้าว 
บนุอนิุทราเน็ุตั้ (2 คริั�ง)

คณะกิร้ร้มกิาร้ด้านสังคมและธุร้ร้มาภิบัาล

เราตั้รวจัสิอบความค่บหนุ้าข้องการดำาเนิุนุการข้องบริษัิทท่�เก่�ยวข้้อง
กับด้านุ S (สัิงคม) แลัะ G (การกำากับดูแลั) ในุ ESG ในุทุกไตั้รมาสิ  
ในุปีงบประมาณ 2021 เราได้ตั้รวจัสิอบแล้ัววา่ การนุำาระบบต่ั้างๆ เข้้ามาใช ้
เชนุ่ “ระบบเกษ่ยณอายุ 65 ปี” “ระบบจัา้งเข้้าทำางานุใหม่จันุถ่ึงอายุ 70 ปี”  
แลัะ “ระบบลัาพักรอ้นุเป็นุชั�วโมง” แลัะการจัดัตัั้�ง “คณะกรรมการด้านุการ 
แต่ั้งตัั้�งแลัะกำาหนุดค่าตั้อบแทนุ (ซึ่่�งเป็นุการปริบัโครงสิรา้งองค์กรใหม่ 
ท่�พัฒนุามาจัากคณะกรรมการด้านุธุรรมาภิบาลั) ม่ความค่บหนุ้าเป็นุไป
ตั้ามแผินุ
นุอกจัากนุ่�แล้ัว เรายังกำาลัังเตั้ริย่มการในุด้านุ “การทบทวนุระบบ

การแจั้งเบาะแสิภายในุบริษัิททั�วโลัก” แลัะ “การนุำาเอาการสิำารวจัด้านุ 
สิิทธิมินุุษยชนุแลัะการสิำารวจัระดับความพ่งพอใจัข้องพนัุกงานุในุญ่�ปุ่นุ
แลัะสิหริฐัอเมริกิามาปริบัใช”้ อก่ด้วย

คณะอนกุิร้ร้มกิาร้ด้านจริยิ่ธุร้ร้มองค์กิร้

เราทำากิจักรรมโดยม่วัตั้ถึุประสิงค์เพ่� อสิร้างแลัะปลัูกฝังจัริยิธุรรม
องค์กร แลัะทำาให้เป็นุท่�ปฏิิบัติั้ตั้ามทั�วกันุ ในุปีงบประมาณ 2021 เราได้
จััดการประชุมคณะอนุุกรรมการ 4 คริั�ง แลัะดำาเนิุนุกิจักรรมกลัุ่มตั้าม
แต่ั้ลัะหัวข้้อต่ั้อไปนุ่� โดยได้หาริอ่กันุในุเริ่�องการปลักูฝังจัริยิธุรรมองค์กร 
เผิยแพรข้่้อมูลั แลัะจััดหาสิถึานุท่�ในุการอบรม ซึ่่�งม่กลัุ่มเป้าหมายค่อ
พนัุกงานุทกุคนุ

คณะอนกุิร้ร้มกิาร้ด้านกิาร้ช้ว่ย่เห้ล่อสังคม

คณะอนุุกรรมการข้องเราม่เป้าหมายท่�จัะส่ิงเสิริมิกิจักรรมช่วยเหล่ัอ
สัิงคมท่�เอ่�อต่ั้อการพัฒนุาสัิงคมอย่างยั�งย่นุในุฐานุะพลัเม่องท่�ด่ข้อง
องค์กรในุชุมชนุท้องถิึ�นุแลัะสัิงคมระหว่างประเทศ ในุปีงบประมาณ 
2021 เราได้จัดัการประชมุพรอ้มด้วยการประชมุออนุไลัน์ุ 4 คริั�ง (เด่อนุ
มิถึนุุายนุ กันุยายนุ ธินัุวาคม แลัะม่นุาคม) เพ่�อหาริอ่เก่�ยวกับเนุ่�อหาข้อง
กิจักรรม นุ่าเส่ิยดายท่�เราต้ั้องยกเลิัก “การเชิญผู้ิพิการ ฯลัฯ เข้้าชม 
การแข่้งขั้นุเบสิบอลั” แลัะ “คอนุเสิิริ์ตั้สิานุสัิมพันุธิ์” ซึ่่�งเราได้ม่การ

จััดข่้�นุทุกปี เนุ่�องจัากวิกฤตั้การณ์โควิด-19 แต่ั้เราก็ได้ทำาในุสิิ�งท่�เรา
สิามารถึทำาได้ในุตั้อนุนุ่� เช่นุ การจััดหาอาหารสิำาหริบัเม่�อเกิดภัยพิบัติั้ 
ผ่ิานุงานุแจักอาหารซึ่่�งทางสิมาคมสิวสัิดิการสัิงคมประจัำาเข้ตั้อดิาบาชเิป็นุ 
ผู้ิจัดัข่้�นุ แลัะให้บัตั้รข้องข้วญัท่�สิามารถึนุำาไปแลักไก่ทอดได้ โดยแจักในุ 
ชว่งก่อนุวนัุคริสิิต์ั้มาสิ

คณะอนกุิร้ร้มกิาร้ส่งเสริมิด้านความห้ลากิห้ลาย่และ
กิาร้ปฏิิร้ปูร้ปูแบับักิาร้ท้ำางาน

บริิษัทข้องเราได้จััดตัั้�ง “คณะอนุุกรรมการส่ิงเสิริิมด้านุความ 
หลัากหลัายแลัะการปฏิิรูปรูปแบบการทำางานุ” ซึ่่�งข่้�นุตั้รงกับ “คณะ
กรรมการด้านุสัิงคมแลัะธุรรมาภิบาลั” ข่้�นุในุวนัุท่� 1 เมษายนุ 2022 โดยม่ 
วตัั้ถึปุระสิงค์เพ่�อดดูซึ่บัความต้ั้องการข้องทั�งภายในุแลัะภายนุอกบริษัิท 
แลัะเพ่�อช่วยเสิริมิสิรา้งวัฒนุธุรรมองค์กรด้วยกิจักรรมท่�ทำาให้ริบัรูแ้ลัะ
เข้้าใจัอย่างชดัแจัง้ในุมาตั้รการแลัะระบบท่�เก่�ยวกับ “ความหลัากหลัายแลัะ
วธิิก่ารทำางานุ” ข้องบริษัิท เราม่การจัดัการประชมุคณะอนุุกรรมการเด่อนุ
ลัะคริั�ง โดยกำาหนุดให้การสิรา้งระบบเป็นุหนุ้าท่�ข้องฝ่่ายบุคคลั แลัะการ
ดูดซึ่ับความต้ั้องการแลัะการดำาเนิุนุกิจักรรมท่�ทำาให้ริบัรูแ้ลัะเข้้าใจัระบบ
อย่างชดัแจัง้เป็นุหนุ้าท่�ข้องคณะอนุุกรรมการนุ่� แลัะฝ่่ายบุคคลักับคณะ
อนุุกรรมการนุ่�จัะดำาเนิุนุกิจักรรมไปพรอ้มกันุ

คณะกิร้ร้มกิาร้ควบัคมุความเสี�ย่งบัริษัิท้ทั้�งห้มด

คณะกรรมการนุ่�ซึ่่�งประกอบด้วยหัวหนุ้าฝ่่ายแลัะหัวหนุ้าสิำานัุกงานุ 
ซึ่่�งเป็นุหนุ่วยงานุท่�สัิงกัดประธุานุบริษัิทโดยตั้รงข้อง LINTEC ได้ดำาเนิุนุ
กิจักรรมโดยม่วัตั้ถึุประสิงค์เพ่� อ "ริบัรูถ่้ึงความเส่ิ�ยงแลัะโอกาสิท่�ม่ต่ั้อ
ธุุรกิจั กำาหนุดนุโยบายในุการริบัม่อ แลัะนุำาไปใชห้ริอ่ตั้รวจัสิอบระบบงานุ"  
เราได้ริบัรูถ่้ึงความเส่ิ�ยงแลัะโอกาสิท่�ม่ต่ั้อธุุรกิจัจัากการระบุความเส่ิ�ยง
เป็นุระยะ แลัะจัากประเด็นุปัญหาท่�สิมาชกิข้องคณะกรรมการได้ยกเริ่�อง
ข่้�นุมา พรอ้มทั�งได้หาริอ่ถ่ึงนุโยบายในุการริบัม่อประเด็นุดังกล่ัาวด้วย 
ผิลัการหาริอ่จัะถึูกรายงานุไปยังคณะกรรมการด้านุความยั�งย่นุแลัะ
คณะกรรมการบริษัิท แลัะเราได้ม่การนุำาเอาคำาแนุะนุำาท่�ได้ริบัมาปริบัใช้
ในุระบบงานุ

คณะกิร้ร้มกิาร้ SDGs

ประกอบด้วย 2 กลัุ่ม ค่อ กลัุ่มนุวัตั้กรรมท่�สิรา้งสิรรค์แนุวคิดทาง
ธุุรกิจัใหม่ๆ แลัะกลัุ่มขั้ดเกลัาท่�เจัาะล่ักเข้้าไปในุแนุวคิดทางธุุรกิจั เราได้
ทำาการบรรยายแลัะทำางานุกลัุ่มกันุทางออนุไลัน์ุซึ่ำ�าอยู่บ่อยๆ คริั�ง โดยให้
ความสิำาคัญกับการสิรา้งท่มสัิมพันุธิ ์ เพ่�อให้สิมาชกิท่�ม่ความหลัากหลัาย
สิามารถึคิดสิรา้งสิรรค์ได้อย่างอสิิระแบบท่�ไม่เคยม่มาก่อนุ นุอกจัากการ
ออกหนัุงส่ิอพิมพ์ติั้ดผินัุงฉบับภาษาญ่�ปุ่นุแลัะภาษาอังกฤษแล้ัว เราได้
เริิ�มลัองแบ่งปันุข้้อมูลัความค่บหนุ้าซึ่่�งกันุแลัะกันุกับหัวหนุ้าข้องสิมาชิก 
แลัะส่ิงเสิริมิกิจักรรมเพ่�อทำาให้ SDGs กลัายเป็นุเริ่�องธุรรมดาท่�ควรทำา

ร้าย่งานพิึเศษ



■  จำานวนผิู้เข้้าอบัร้มทั้�งบัริษัิท้*1 
(ร้วมผิู้เข้้าอบัร้มซ้ำา)★

■  อตัิร้ากิาร้ลาพัึกิร้อ้น

*1		คำ�เรีย่กรวมข้องก�รอบรมต�มลำ�ดับข้ั�น*2และก�รอบรมต�มหั้วข้อ้*3
*2		ในก�รอบรมต�มลำ�ดับข้ั�น	 เน่�องจ�กผลกระทำบข้องโควิด-19	จึงได้เปล่�ยนก�รอบรมพนักง�น	

เข้�้ให้มเ่ป็นรูปแบบก�รเรีย่นท่ำ�บ้�น	และนับจำ�นวนเวล�เป็นจำ�นวนเวล�ต�มก�รอบรมแบบเดิม
*3		ในก�รอบรมต�มหั้วข้อ้	ก�รอบรมเก่�ยวกับก�รคุกค�มจะรวมถึึงก�รอบรมข้องบรีษัิัทำในท่ำ�อยูภ่�ยใน

ประเทำศด้วย

*4	 ฐ�นก�รผลิต	10	แห่้ง:	อ�ก�สึมะ	คมุ�ก�ยะ	อนิะ	ชิบิะ	ทัำตสึโนะ	ชิงิก	ูโคมตัสึชิมิะ	มชิิมิะ	โดอ	ิน่ฮ�มะ
*5			LINTEC	Group	ในประเทำศญ่ี่�ปุ่น:	Lintec	Corporation	และสำ�นักง�นข้องข้�ยบรีษัิัทำ	Lintec	

Corporation,	Tokyo	Lintec	Kako,	Inc.,	Printec,	Inc.,	Lintec	Services,	Inc.	และ	Lintec	
Commerce,	Inc.

สำ�ห้รีบัเครี่�องห้ม�ย	★	มร่ะบุไวท่้ำ�	P	11
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ข้อบข่้ายเป้าหมาย:  LINTEC Group ในุประเทศ
ญ่�ปุ่นุ*5
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Corporation, ฐานุการผิลิัตั้ 10 แห่ง*4, 
ศนูุย์วจิัยั, Tokyo Lintec Kako, Inc.
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■  ปริมิาณกิาร้เกิิดข้ย่ะ
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ข้้อมูลัการเงนิุแลัะไม่ใชก่ารเงนิุท่�สิำาคัญ



นโย่บัาย่ด้านคณุภาพึ สิ�งแวดล้อม และความต่ิอเน่�อง
ท้างธุรุ้กิิจข้อง LINTEC Group
LINTEC Group ได้้กำำ�หนด้ “นโยบ�ยด้้�นคุณุภ�พ ส่ิ่�งแวด้ล้้อม แล้ะ

คุว�มต่่อเน่�องท�งธุุรก่ำจ” ซึ่่�งอย่่ใน "แนวท�งกำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎระเบียบ
ของ LINTEC Group" ให้เป็นหน่�งใน “นโยบ�ยพ่�นฐ�น” เพ่�อให้สิ่�ม�รถ
ด้ำ�เน่นก่ำจกำรรมได้้อย่�งเป็นร่ปธุรรม เร�ได้้กำำ�หนด้ "นโยบ�ยด้้�น
คุณุภ�พ" "นโยบ�ยด้้�นส่ิ่�งแวด้ล้้อม" แล้ะ "นโยบ�ยด้้�นคุว�มต่่อเน่�อง
ท�งธุุรก่ำจ" โด้ยในแต่่ล้ะนโยบ�ยได้้มีกำ�รระบุ "แนวท�งกำ�รปฏ่ิบัต่่" ไว ้ใน 
เรื่่�องของกำ�รล้ด้แล้ะกำ�รปรื่บัตั่วต่่อกำ�รเปลี้�ยนแปล้งสิ่ภ�พภ่ม่อ�กำ�ศ  
เร�ได้้ด้ำ�เน่นกำ�รต่่�งๆ ต่�มแนวท�งกำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�มนโยบ�ยด้้�น 
ส่ิ่�งแวด้ล้้อม เช่น่ พัฒน�ส่ิ่นคุ้�ที�เป็นม่ต่รต่่อส่ิ่�งแวด้ล้้อมในฝ่่�ยวจ่ยัแล้ะ
พัฒน� แล้ะล้ด้ปรื่ม่�ณกำ�รปล่้อยสิ่�รอน่ทรื่ย์ีระเหย VOC*1 ล้ด้ปรื่ม่�ณ
กำ�รเก่ำด้ของเสีิ่ย ล้ด้ปรื่ม่�ณกำ�รใช่พ้ลั้งง�น (ไฟฟ้�แล้ะเช่่�อเพล่้ง) แล้ะล้ด้
ปรื่ม่�ณก๊ำ�ซึ่คุ�รื่บ์อนได้ออกำไซึ่ด์้ที�ปล่้อยออกำในฝ่่�ยกำ�รผล่้ต่

ร้ะบับับัริหิ้าร้จดักิาร้ด้านสิ�งแวดล้อม
ที� LINTEC Group เร�มีกำ�รด้ำ�เน่นกำ�รเพ่�ออนุรื่กัำษ์์ส่ิ่�งแวด้ล้้อมของโล้กำ

ต่�ม “นโยบ�ยด้้�นคุณุภ�พ ส่ิ่�งแวด้ล้้อม แล้ะคุว�มต่่อเน่�องท�งธุุรก่ำจ” 
อย่�งจรื่ง่จงั ในปีงบประม�ณ 2020 ได้้รื่บักำ�รต่รวจสิ่อบเพ่�อต่่ออ�ยุกำ�ร
รื่บัรองม�ต่รฐ�นสิ่�กำล้ ISO14001 แล้ะได้้รื่บัใบรื่บัรองกำ�รข่�นทะเบียนกำ�ร
ต่รวจสิ่อบฉบับที� 14 (Issue 14) เร�ได้้มีกำ�รแบ่งปันข้อม่ล้ซึ่่�งกัำนแล้ะกัำน
ระหว�่งสิ่ถ�นประกำอบกำ�รในประเทศญีี่�ปุ่นที�ข่�นทะเบียน 12 แห่ง แล้ะสิ่ถ�น
ประกำอบกำ�รนอกำประเทศญีี่�ปุ่นที�ข่�นทะเบียน 10 แห่ง ในกำ�รต่รวจสิ่อบ 
โด้ยองค์ุกำรภ�ยนอกำ นอกำจ�กำกำ�รต่รวจสิ่อบในด้้�นปรื่ม่�ณกำ�รซึ่่�อกำำ�ลั้ง
ไฟฟ้� ปรื่ม่�ณกำ�รใช่น้ำ�� ปรื่ม่�ณกำ�รปล่้อยก๊ำ�ซึ่คุ�รื่บ์อนได้ออกำไซึ่ด์้ แล้ะ
ปรื่ม่�ณกำ�รเก่ำด้ขยะแล้้ว เร�ยังได้้รื่บักำ�รต่รวจสิ่อบปรื่ม่�ณกำ�รปล่้อย 
VOC ส่่ิ่บรรย�กำ�ศโล้กำด้้วย ทั�งนี� ไม่มีหัวข้อสิ่ำ�คัุญี่ใด้ที�ต้่องทำ�กำ�รแก้ำไข 
เร�ได้้มีกำ�รด้ำ�เน่นก่ำจกำรรมกำ�รปล้ก่ำป่� แล้ะก่ำจกำรรมกำ�รทำ�คุว�มสิ่ะอ�ด้
ช่�ยห�ด้แล้ะในที�อ่�นๆ อย่�งต่่อเน่�อง เพ่�อเป็นกำ�รอนุรื่กัำษ์์คุว�มหล้�กำหล้�ย
ท�งช่วีภ�พ เร�ยังได้้เข้�รว่ม CLOMA*2 ในกำ�รล้ด้ขยะพล้�สิ่ต่่กำในทะเล้ 
แล้ะได้้ด้ำ�เน่นกำ�รเสิ่นอแล้ะส่ิ่งเสิ่รื่ม่ผล่้ต่ภัณฑ์์ที�คุำ�น่งถ่งส่ิ่�งแวด้ล้้อมใน
ฐ�นะที�เป็นพล้เม่องประเภทองค์ุกำรอกีำด้้วย

กิาร้ดำาเนินกิาร้เพ่ึ�อบัร้ร้เท้ากิาร้เปลี�ย่นแปลงข้อง
สภาพึภมิูอากิาศ
ปรื่ม่�ณกำ�รใช่้พลั้งง�นทั�งหมด้ (เทียบเท่�นำ��มันด่้บ: อย่่ในขอบเขต่

ที�กำฎหม�ยกำ�รประหยัด้พลั้งง�นบังคัุบใช่)้ ในปีงบประม�ณ 2021 ของ 
LINTEC Group ในประเทศญีี่�ปุ่น*3 ได้้เพ่�มข่�นจ�กำปีงบประม�ณก่ำอน 5.2%  
เน่�องม�จ�กำกำ�รเพ่�มข่�นของปรื่ม่�ณกำ�รผล่้ต่ ปรื่ม่�ณกำ�รใช่้พลั้งง�น
ต่่อหน่วยกำ�รผล่้ต่อย่่ที� 0.306 ก่ำโล้ล่้ต่ร/ตั่น นอกำจ�กำนี�แล้้ว ปรื่ม่�ณ
กำ�รปล่้อยก๊ำ�ซึ่คุ�รื่บ์อนได้ออกำไซึ่ด์้ในปีงบประม�ณ 2021 อย่่ที� 159 
พันตั่น ซึ่่�งเพ่�มข่�นจ�กำปีงบประม�ณ 2020 ที�มีอย่่ถ่ง 148 พันตั่น ใน
ปีงบประม�ณ 2022 เร�ได้้มีกำ�รด้ำ�เน่นกำ�รในด้้�นกำ�รใช่ก้ำำ�ลั้งไฟฟ้�ที�มี
กำ�รปล่้อยคุ�รื่บ์อนต่ำ�� โด้ยได้้ตั่�งเป้�ที�จะทำ�กำ�รปรื่บัปรุงปรื่ม่�ณกำ�รปล่้อย
ก๊ำ�ซึ่คุ�รื่บ์อนได้ออกำไซึ่ด์้ให้ล้ด้ล้ง 1% แล้ะปรื่ม่�ณกำ�รใช่้กำำ�ลั้งไฟฟ้�ให้
ล้ด้ล้ง 1% เม่�อเทียบกัำบปรื่ม่�ณต่่อหน่วยกำ�รผล่้ต่ในปีงบประม�ณ 2021

*1	 VOC:	ย่่อมาจาก	Volatile	Organic	Compounds	หมาย่ถึึงสารประกอบอินทรียี่์ในรูปก๊าซที�
กระจาย่อยู่ใ่นบรรย่ากาศ

*2			CLOMA:	ย่อ่มาจาก	Clean	Ocean	Material	Alliance	แพลตฟอรีม์เพ่�อส่งเสรีมิการใช้ผ้ลิตภััณฑ์์
พลาสติกอย่่างย่ั�งย่่น	 และพัฒนาวััสดุุทดุแทนและนำามาใช้้	 และเพ่� อเรง่ควัามเรีว็ัในการสรา้ง
นวัตักรรมโดุย่ที�รีฐับาลและเอกช้นรว่ัมมอ่กัน	มกีระทรวังเศรษฐกิจ	การค้า	และอุตสาหกรรม	เป็น
ผู้ดุำาเนินการหลัก

*3	 LINTEC	Group	ในประเทศญีี่�ปุ่น:	→	ระบุไวัที้�	P	17

กิาร้ดำาเนินกิาร้ติามข้้อเสนอแนะข้อง TCFD
เร�ได้้มีกำ�รจดั้ตั่�ง “คุณะอนุกำรรมกำ�ร TCFD” ภ�ยใต้่คุณะกำรรมกำ�ร

ด้้�นส่ิ่�งแวด้ล้้อม แล้ะระบุคุว�มเสีิ่�ยงแล้ะโอกำ�สิ่ที�เกีำ�ยวข้องกัำบสิ่ภ�พ 
ภ่ม่อ�กำ�ศ เพ่�อให้ก่ำจกำรรมท�งธุุรก่ำจที�ยั�งย่นด้ำ�เน่นต่่อไปได้้อย�่งต่่อเน่�อง  
โด้ยเฉพ�ะอย่�งย่�ง ในกำ�รประเม่นผล้กำระทบของคุว�มเสีิ่�ยงแล้ะโอกำ�สิ่ เร�
ได้้ระบุคุว�มเสีิ่�ยงแล้ะโอกำ�สิ่ที�มีผล้กำระทบส่ิ่งต่่อธุุรก่ำจ โด้ยตั่�งสิ่มมต่่ฐ�น 
ไวที้� “สิ่ถ�นกำ�รณ์ 4°C” ซึ่่�งมีผล้กำระทบท�งกำ�ยภ�พของกำ�รเปลี้�ยนแปล้ง
สิ่ภ�พภ่ม่อ�กำ�ศอย่�งเห็นได้้ช่ัด้ แล้ะ "สิ่ถ�นกำ�รณ์น้อยกำว่� 2°C" ซึ่่�ง
เป็นสิ่ถ�นกำ�รณ์ที�เรง่ผลั้กำดั้นให้ม�ต่รกำ�รด้้�นกำ�รเปลี้�ยนแปล้งสิ่ภ�พ
ภ่ม่อ�กำ�ศบรรล้ตุ่�มคุว�มต่กำล้งป�รื่สีิ่ ในเด่้อนม่ถนุ�ยน 2022 เร�ได้้มี
กำ�รเผยแพร ่ "กำ�รกำำ�กัำบด้แ่ล้" "กำล้ยุทธ์"์ "กำ�รจดั้กำ�รคุว�มเสีิ่�ยง" แล้ะ 
"เป้�หม�ยแล้ะดั้ช่นีวัด้" ต่�มข้อเสิ่นอแนะของ TCFD บนเว็บไซึ่ต์่ ในปี 
งบประม�ณ 2022 เร�ว�งแผนที�จะเพ่�มสิ่ม�ช่ก่ำใหม่โด้ยคุรอบคุล้มุฝ่่�ย 
อ่�นๆ ทั�วทั�งองค์ุกำร แล้ะล้งร�ยล้ะเอียด้ใน “คุว�มเสีิ่�ยงแล้ะโอกำ�สิ่” ที�ได้้
ระบุม�กำย่�งข่�น

ท้ำาให้้เกิิดสังคมในร้ปูแบับักิาร้ใช้ท้้ริพัึย่ากิร้ห้มนุเวยี่น
เพ่� อให้เก่ำด้สัิ่งคุมหมุนเวียนที�ใช่้ทรื่พัย�กำรที�มีอย่่อย่�งจำ�กัำด้อย่�งมี

ประส่ิ่ทธ์ภ่�พ เช่น่ กำ�รนำ�ม�รื่ไีซึ่เคุ่ล้ เร�จะยังคุงนำ�แนวคุ่ด้ 3R (Reduce 
(ล้ด้ปรื่ม่�ณขยะ), Reuse (นำ�กำลั้บม�ใช่ซ้ึ่ำ��), Recycle (นำ�กำลั้บม�ใช่ใ้หม่))  
ม�ใช่้กัำบกำ�รด้ำ�เน่นกำ�รกัำบขยะอย่�งต่่อเน่�อง พรอ้มกัำนนั�น เร�ได้้มีกำ�ร
ส่ิ่งเสิ่รื่ม่ให้ใช่้ระบบ Manifest ท�งอ่เล็้กำทรอน่กำส์ิ่ในแต่่ล้ะโรงง�นแล้ะ
สิ่ำ�นักำง�นข�ย ด้ำ�เน่นกำ�รแยกำประเภทขยะอย่�งเคุรง่คุรื่ดั้ แล้ะมุ่งมั�น
ที�จะล้ด้ปรื่ม่�ณกำ�รเก่ำด้ขยะที�เก่ำด้จ�กำก่ำจกำรรมท�งธุุรก่ำจ ไปพรอ้มกัำบ 
ส่ิ่งเสิ่รื่ม่ให้อตั่ร�กำ�รใช่มี้ประส่ิ่ทธ์ภ่�พม�กำย่�งข่�น เพ่�อให้ปรื่ม่�ณกำ�รกำำ�จดั้
ขยะด้้วยกำ�รฝังกำล้บล้ด้ล้ง

เศร้ษฐกิิจห้มนุเวยี่น
เร�มีกำ�รออกำแบบผล่้ต่ภัณฑ์์ที�ไม่ทำ�ให้เก่ำด้ขยะแล้ะมล้พ่ษ์จ�กำตั่ว

ผล่้ต่ภัณฑ์์แล้ะกำ�รผล่้ต่ ล้ด้กำ�รใช่ท้รื่พัย�กำรใหม่ๆ ด้้วยกำ�รใช่ท้รื่พัย�กำร
หมุนเวียนอย่�งมีประส่ิ่ทธ์่ภ�พ แล้ะส่ิ่งเสิ่รื่่มกำ�รเปลี้�ยนเข้�ส่่ิ่ระบบ
เศรษ์ฐก่ำจหมุนเวียนซึ่่�งใช่้ทรื่พัย�กำรหมุนเวียนตั่�งแต่่กำ�รผล่้ต่ กำ�รใช่ ้
จนถ่งกำ�รรื่ไีซึ่เคุ่ล้ผล่้ต่ภัณฑ์์นั�นๆ ทั�งนี� ในเด่้อนเมษ์�ยน 2022 จ�กำกำ�ร
บังคัุบใช่้กำฎหม�ยพล้�สิ่ต่่กำฉบับใหม่ (กำฎหม�ยว่�ด้้วยกำ�รส่ิ่งเสิ่รื่ม่กำ�ร
หมุนเวียนทรื่พัย�กำรประเภทพล้�สิ่ต่่กำ) เพ่�อเป็นกำ�รแก้ำไขปัญี่ห�ต่่�งๆ 
เช่น่ ปัญี่ห�ขยะพล้�สิ่ต่่กำในทะเล้ ปัญี่ห�กำ�รเปลี้�ยนแปล้งสิ่ภ�พภ่ม่อ�กำ�ศ 
แล้ะปัญี่ห�กำ�รยกำระดั้บคุว�มเข้มงวด้ของกำฎข้อบังคัุบในกำ�รนำ�เข้�ขยะ
ของต่่�งประเทศ เร�ได้้ด้ำ�เน่นกำ�รในด้้�นกำ�รล้ด้ปรื่ม่�ณกำ�รใช่พ้ล้�สิ่ต่่กำ 
ล้ด้ปรื่ม่�ณกำ�รปล่้อยมล้พ่ษ์ แล้ะนำ�พล้�สิ่ต่่กำม�รื่ไีซึ่เคุ่ล้ตั่�งแต่่ในขั�นต่อน 
“กำ�รออกำแบบแล้ะกำ�รผล่้ต่”

ร�ยง�นส่ิ่�งแวด้ล้้อม
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*4	 ขอบเขต	1:	ปรีมิาณการปล่อย่ก๊าซเรีอ่นกระจก	 เช้่น	 ก๊าซคารีบ์อนไดุออกไซด์ุที�ปล่อย่ออกมา
โดุย่ตรงจากการใช้เ้ช้่�อเพลิงที�ซ่�อโดุย่บรีษัิท	กลุ่มเป้าหมาย่ค่อ	 ก๊าซและเช้่�อเพลิงเหลวั	 เช้น่	 ก๊าซ
ธรรมช้าติเหลวั	(LNG),	ก๊าซปิโตรเลีย่มเหลวั	(LPG),	ก๊าซธรรมช้าติที�จดัุส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซ
แรงดัุนตำ�าในเขตเมอ่ง,	นำ�ามนัก๊าดุ,	นำ�ามนัเบา	และนำ�ามนัเบนซนิ

*5	 ขอบเขต	2:	ปรีมิาณการปล่อย่ก๊าซเรีอ่นกระจก	เช้น่	ก๊าซคารีบ์อนไดุออกไซด์ุที�ปล่อย่ออกมาเม่�อ
ผลิตโดุย่บรีษัิทอ่�น	ซึ�งทางบรีษัิทเป็นผู้ซ่�อไฟฟ้าและไอนำ�า	ฯลฯ

ร�ยง�นเช่ง่สิ่งคุม
ร�ยง�นด้�นธุรรม�ภ่บ�ล้

ร�ยง�นสิ่� งแวด้ล้อม

หมาย่เหตุ)	 LSFT:	LINTEC	SPECIALITY	FILMS	(TAIWAN),	INC.
	 	 LAT-T:	LINTEC	ADVANCED	TECHNOLOGIES	(TAIWAN),	INC.
	 	 LSFK:	LINTEC	SPECIALITY	FILMS	(KOREA),	INC.
	 	 LE	(UK):	LINTEC	EUROPE	(UK)	LIMITED

ข้้อมลูแสดงผิลงานด้านสิ�งแวดล้อมข้องกิลุ่มบัริษัิท้
ต่ิางปร้ะเท้ศ
ข้อม่ล้แสิ่ด้งผล้ง�นด้้�นส่ิ่�งแวด้ล้้อมของกำลุ้่มบรื่่ษั์ทต่่�งประเทศ  

15 บรื่ษั่์ทในปี 2021 มีดั้งต่่อไปนี�

■ ขอบเขต่ 1*4

■ ปรื่ม่�ณกำ�รปล่้อยสิ่�รอน่ทรื่ย์ีระเหย VOC

■ ขอบเขต่ 2*5

■ ข้อม่ล้ปี 2021 (ช่ว่งเวล้�สิ่รุปข้อม่ล้: ตั่�งแต่่วนัที� 1 มกำร�คุม ถ่ง 31 ธ์นัว�คุม 2021)
■ ข้อม่ล้ปี 2020 (ช่ว่งเวล้�สิ่รุปข้อม่ล้: ตั่�งแต่่วนัที� 1 มกำร�คุม ถ่ง 31 ธ์นัว�คุม 2020)

■ ข้อม่ล้ปี 2021 (ช่ว่งเวล้�สิ่รุปข้อม่ล้: ตั่�งแต่่วนัที� 1 มกำร�คุม ถ่ง 31 ธ์นัว�คุม 2021)
■ ข้อม่ล้ปี 2020 (ช่ว่งเวล้�สิ่รุปข้อม่ล้: ตั่�งแต่่วนัที� 1 มกำร�คุม ถ่ง 31 ธ์นัว�คุม 2020)

■ ข้อม่ล้ปี 2021 (ช่ว่งเวล้�สิ่รุปข้อม่ล้: ตั่�งแต่่วนัที� 1 มกำร�คุม ถ่ง 31 ธ์นัว�คุม 2021)
■ ข้อม่ล้ปี 2020 (ช่ว่งเวล้�สิ่รุปข้อม่ล้: ตั่�งแต่่วนัที� 1 มกำร�คุม ถ่ง 31 ธ์นัว�คุม 2020)
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ลดปริมิาณกิาร้ใช้น้ำ�าและปริมิาณกิาร้ปล่อย่นำ�าทิ้�ง
ปรื่ม่�ณกำ�รใช่น้ำ��ในปีงบประม�ณ 2021 ของ LINTEC คุ่อ 7,718 พัน 

ล้่กำบ�ศก์ำเมต่ร ประม�ณ 87% ของจำ�นวนดั้งกำล่้�วมีกำ�รใช่้ง�นอย่่ที�

โรงง�นคุมุ�กำ�ยะแล้ะโรงง�นม่ช่ม่ะ ซึ่่�งมีแผนกำผล่้ต่กำระด้�ษ์อย่่ที�นั�น ใน

ปีงบประม�ณ 2021 มีปรื่ม่�ณต่่อหน่วยกำ�รผล่้ต่อย่่ที� 50.43 ล้ก่ำบ�ศก์ำ

เมต่ร/ตั่น ซึ่่�งสิ่�ม�รถบรรลุ้เป้�หม�ยที�จะทำ�ให้ล้ด้ล้ง 1% เม่�อเทียบกัำบ

ปีก่ำอนหน้�ได้้ ในปีงบประม�ณ 2022 เร�ตั่�งเป้�ที�จะทำ�ให้ล้ด้ล้ง 1% 

เม่�อเทียบกัำบปีก่ำอนหน้� เร�จะด้ำ�เน่นม�ต่รกำ�รล้ด้ปรื่ม่�ณกำ�รใช่้นำ��แล้ะ

ปรื่ม่�ณนำ��ท่�ง แล้ะม�ต่รกำ�รป้องกัำนนำ��รื่ั�วไหล้ในแต่่ล้ะกำระบวนกำ�รอย่�ง

ต่่อเน่�องเพ่�อที�จะทำ�ให้บรรล้เุป้�หม�ย สิ่ำ�หรื่บัโรงง�นที�มีเคุรื่่�องทำ�กำระด้�ษ์ 

นอกำเหน่อจ�กำกำฎหม�ยคุวบคุุมมล้พ่ษ์ท�งนำ��แล้้ว เร�ยังได้้ปฏ่ิบัต่่ต่�ม

ม�ต่รฐ�นกำ�รปล่้อยนำ��เสีิ่ยในแต่่ล้ะท้องถ่�นอีกำด้้วย เช่น่ ที�โรงง�นม่ช่ม่ะ

ซึ่่�งตั่�งอย่่บรื่เ่วณลุ้่มแม่นำ��อ�กำ�โนะอ่ในจังหวัด้เอฮ่ิเมะ เร�ได้้ปฏ่ิบัต่่ต่�ม

กำฎหม�ยว่�ด้้วยม�ต่รกำ�รพ่เศษ์เพ่� อกำ�รอนุรื่ักำษ์์ส่ิ่�งแวด้ล้้อมในทะเล้ 

เซึ่โต่ะไนไกำ (กำฎหม�ยเซึ่โต่อ่จ)่ แล้ะที�โรงง�นคุมุ�กำ�ยะซึ่่�งตั่�งอย่่บรื่เ่วณ

ลุ้่มแม่นำ��อ�ร�กำ�วะในจังหวัด้ไซึ่ต่�มะ เร�ได้้ปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎระเบียบ 

ข้อบังคัุบของจังหวัด้ที�ว่�ด้้วยกำ�รอนุรื่กัำษ์์สิ่ภ�พแวด้ล้้อมในกำ�รใช่้ช่ีว่ต่

ในจงัหวดั้ไซึ่ต่�มะ ฯล้ฯ

■ ปรื่ม่�ณกำ�รใช่น้ำ��แล้ะปรื่ม่�ณกำ�รปล่้อยนำ��

ประเภัท ปีงบประมาณ	2021		
(พันลกูบาศก์เมตร)

รวัมปรีมิาณการใช้น้ำ�า	(ย่อดุรวัมตามประเภัทของแหล่งนำ�า) 7,718

● นำ�าประปา 509

●	นำ�าที�ใช้ใ้นอุตสาหกรรม 3,715

● นำ�าใต้ดิุน 3,494

นำ�าทิ�ง 6,630

*	นำ�าที�ใช้ค่้อย่อดุรวัมของนำ�าประปา	นำ�าที�ใช้ใ้นอุตสาหกรรม	และนำ�าบาดุาล
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ร�ยง�นเช่ง่สัิ่งคุม

กิาร้ควบัคมุดแูลแร้งงานและกิาร้ดำาเนินกิิจกิร้ร้มท้าง
ธุรุ้กิิจโดย่เคาร้พึสิท้ธิมินษุย่ช้น
ที� LINTEC Group เร�คุ่ด้ว่�พ่� นฐ�นของกำ�รด้ำ�เน่นก่ำจกำรรมท�ง

ธุุรก่ำจคุ่อ “กำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎ” เร�จง่เคุรง่คุรื่ดั้ต่่อกำ�รให้คุว�มเคุ�รพใน 
“กำฎหม�ยแล้ะข้อกำำ�หนด้ที�เกีำ�ยวข้อง” ไปพรอ้มกัำบ “กำฎท�งสัิ่งคุม” ใน
กำ�รด้ำ�เน่นก่ำจกำรรมท�งธุุรก่ำจทั�งในแล้ะนอกำประเทศ ในกำ�รรื่บัพนักำง�น
เข้�ทำ�ง�นแล้ะกำ�รทำ�ง�นของพนักำง�นก็ำเช่น่เดี้ยวกัำน เร�ได้้มีกำ�รคุวบคุมุ
ด้่แล้แรงง�นโด้ยปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎหม�ยข้อบังคัุบที�เกีำ�ยวข้องกัำบแรงง�น 
เช่่น กำ�รห้�มพฤต่่กำรรมกำ�รเล่้อกำปฏ่ิบัต่่ที�ไม่เป็นธุรรม กำ�รใช่้แรงง�น
เด็้กำ แล้ะกำ�รคุกุำคุ�ม
ที� LINTEC เร�ได้้มีกำ�รนำ�เอ�กำ�รอบรมด้้�นส่ิ่ทธ์่มนุษ์ยช่นม�ใช่้ใน

โปรแกำรมกำ�รอบรมโด้ยแยกำต่�มระดั้บช่ั�น เร�ได้้จัด้กำ�รอบรมเกีำ�ยวกัำบ 
“Global Compact ของสิ่หประช่�ช่�ต่่ แล้ะ CSR” ให้กัำบพนักำง�นเข้�ใหม่ 
ประจำ�ปีงบประม�ณ 2022 จำ�นวน 24 คุน แล้ะได้้จดั้กำ�รอบรมเกีำ�ยวกัำบ 
กำ�รคุุกำคุ�มท�งเพศแล้ะกำ�รคุุกำคุ�มโด้ยใช่้อำ�น�จ ให้กัำบผ้่ที�ได้้เล่้�อน
ต่ำ�แหน่งเป็นระดั้บผ้่บังคัุบบัญี่ช่�หรื่อ่ระดั้บผ้่จดั้กำ�รใหม่

นโย่บัาย่ด้านความปลอดภัย่และอาช้วีอนามัย่ข้องแร้งงาน
ในปี 2018 LINTEC Group ได้้มีกำ�รกำำ�หนด้ “นโยบ�ยด้้�นคุว�ม

ปล้อด้ภัยแล้ะอ�ช่วีอน�มัยของ LINTEC” ข่�น พรอ้มกัำนนั�น เร�ได้้มีกำ�ร
ปรื่บัปรุง “คุ่่ม่อด้้�นคุว�มปล้อด้ภัยแล้ะอ�ช่ีวอน�มัยของ LINTEC” ให้
สิ่อด้คุล้้องกัำบต่�ม ISO45001 ด้้วย
ทุกำปีที�โรงง�นจะจัด้ทำ�แผนด้ำ�เน่นกำ�รเพ่� อคุว�มปล้อด้ภัยแล้ะ 

อ�ช่ีวอน�มัยประจำ�ปี แล้ะด้ำ�เน่นก่ำจกำรรมต่�มแผนนั�น นอกำจ�กำนี�
แล้้ว เร�ยังได้้จัด้ตั่�งระบบกำ�รจัด้กำ�รคุว�มปล้อด้ภัยแล้ะอ�ช่ีวอน�มัย 
ในกำ�รทำ�ง�น แล้ะจดั้กำ�รประชุ่มคุณะกำรรมกำ�รเพ่�อคุว�มปล้อด้ภัยแล้ะ 
อ�ช่วีอน�มัยแล้ะคุณะกำรรมกำ�รด้้�นอ�ช่วีอน�มัยข่�นเป็นประจำ�ทกุำเด่้อน 
อกีำทั�งเร�ยังด้ำ�เน่นกำ�รต่รวจสิ่อบภ�ยในโด้ยมีกำลุ้ม่เป้�หม�ยคุ่อ พนักำง�น
ของโรงง�น 8 แห่งในประเทศญีี่�ปุ่น พนักำง�นของฝ่่�ยง�นว่จัยแล้ะ 
พัฒน� พนักำง�นของ TOKYO LINTEC KAKO, INC. แล้ะพนักำง�นของบรื่ษั่์ท 
เอ�ต์่ซึ่อรื่ส์ิ่ที�ประจำ�กำ�รอย่่ที�สิ่ถ�นประกำอบกำ�รดั้งกำล่้�ว
ในปี 2020 เร�ได้้จดั้ทำ� "ส่่ิ่กำ�รสิ่ร�้งวฒันธุรรมเพ่�อคุว�มปล้อด้ภัยแล้ะ

อ�ช่วีอน�มัย" ซึ่่�งทำ�ให้ก่ำจกำรรมด้้�นคุว�มปล้อด้ภัยแล้ะอ�ช่วีอน�มัยของ 
LINTEC กำล้�ยเป็นระบบ แล้ะเร�ยังส่ิ่งเสิ่รื่ม่ก่ำจกำรรมด้้�นคุว�มปล้อด้ภัย
แล้ะอ�ช่วีอน�มัยต่�มหลั้กำคุว�มปล้อด้ภัยสีิ่�ประกำ�รของ LINTEC อกีำด้้วย

กิาร้จดัซ่�อแบับั CSR
ที� LINTEC ภ�ยใต้่จต่่วญ่ี่ญี่�ณแห่ง CSR เร�ได้้มีกำ�รกำำ�หนด้ “นโยบ�ย

จดั้ห�จดั้ซึ่่�อวตั่ถดุ่้บพ่�นฐ�นของ LINTEC” “นโยบ�ยจดั้ซึ่่�อแบบ GREEN 
ของ LINTEC” แล้ะ “นโยบ�ยจดั้ซึ่่�อไม้แล้ะเย่�อไม้ของ LINTEC” แล้ะได้้มี
กำ�รด้ำ�เน่นกำ�รจดั้ซึ่่�อต่�มนโยบ�ยดั้งกำล่้�ว
เร�มีกำ�รรอ้งขอให้คุ่่คุ้�ของเร�ให้คุว�มรว่มม่อในกำ�รด้ำ�เน่นง�นด้้�น 

CSR อย่�งจรื่ง่จังต่�มมุมมองต่่�งๆ เช่่น กำ�รเคุ�รพในส่ิ่ทธ์ม่นุษ์ยช่น 
คุว�มปล้อด้ภัยแล้ะอ�ช่ีวอน�มัยของแรงง�น กำ�รรื่กัำษ์�คุว�มปล้อด้ภัย
ของข้อม่ล้ แล้ะจรื่ย่ธุรรมองค์ุกำร ผ่�นท�งโอกำ�สิ่ต่่�งๆ

กิาร้จดักิาร้กัิบัแร้ที่้�มีข้้อขั้ดแย้่ง*2
ที� LINTEC เร�ได้้ต่ระหนักำว�่ แรที่�มีข้อขัด้แย้งซึ่่�งแรที่�ถก่ำขุด้ข่�นม�นั�น

เป็นแหล่้งเง่นทุนของกำลุ้่มผ้่ก่ำอกำ�รร�้ยเป็นปัญี่ห�ท�งสัิ่งคุมที�สิ่ำ�คัุญี่  
ในกำ�รใช่ว้ตั่ถดุ่้บของเร� เร�จง่มีกำ�รต่รวจสิ่อบสิ่ถ�นะในกำ�รใช่ง้�นของ
แรธุ่�ต่ทีุ�ม�จ�กำเหม่องแรซ่ึ่่�งถ่อว�่เป็นแหล่้งเงน่ทนุของผ้่ก่ำอกำ�รร�้ยด้้วย
จ�กำนี�ไป เร�จะยังคุงต่รวจสิ่อบว่�เป็นห่วงโซึ่่อุปท�นที�ไม่ใช่่แหล่้ง 

เง่นทุนของผ้่ก่ำอกำ�รร�้ย แล้ะจะคุวบคุุมด้่แล้กำ�รจัด้ซึ่่�อโด้ยไม่ใช่้แรที่�มี 
ข้อขัด้แย้งซึ่่�งเป็นแหล่้งเงน่ทนุของผ้่ก่ำอกำ�รร�้ยนั�นต่่อไป

จำนวนคนรวม

[ผู้ชาย] 2,253 คน★  86％ [ผู้หญิง] 375 คน★  14％

ผู้จัดการ  486 คน  98％*1 ผู้จัดการ  10 คน  2％*1

จำนวนคนรวม

6,221 คน

[ผู้ชาย] 4,829 คน★  78％ [ผู้หญิง] 1,392 คน★  22％

ผู้จัดการ  833 คน  85％*1 ผู้จัดการ  145 คน  15％*1

2,628 คน
จำนวนคนรวม
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6,221 คน

[ผู้ชาย] 4,829 คน★  78％ [ผู้หญิง] 1,392 คน★  22％

ผู้จัดการ  833 คน  85％*1 ผู้จัดการ  145 คน  15％*1

2,628 คน

■ จำ�นวนพนักำง�นของ LINTEC Corporation แยกำต่�มเพศ

■  จำ�นวนพนักำง�นของ LINTEC Group แยกำต่�มเพศ  
(รวมบรื่ษั่์ทที�ไม่อย่่ในงบรวมด้้วย)

(นอกประเทศญีี่�ปุ่น:	ณ	วันัที�	31	ธันัวัาคม	2021	ในประเทศญีี่�ปุ่น:	ณ	วันัที�	31	มนีาคม	2022)

เวที้ถัดไปข้องฉัน

*1		อตัราส่วันช้าย่หญิี่งของผู้จดัุการ
*2			แร่ที�มีข้อขัดุแย่้ง:	 โลหะที� ไ ดุ้มาจากแร่ที�มีข้อขัดุแย่้งซึ� งถึูกกำาหนดุขึ� นตามกฎหมาย่	

ดุอดุด์ุ-แฟรงค์	(Dodd-Frank	Wall	Street	Reform	and	Consumer	Protection	Act)	ของ
สหรีฐัอเมรีกิา	ซึ�งไดุ้แก่	แทนทาลัม	ดีุบุก	ทังสเตน	และทองคำา

สำาหรีบัเครี่�องหมาย่	★	มรีะบุไวัที้�	P	11

ใช้เ้ส่�อผ้ิาเก่ิาให้้เป็นปร้ะโย่ช้น์ สู่สังคมที้�ยั่�งย่่น
ที� Lintec Advanced Technologies (Taiwan), Inc. เร�ได้้ด้ำ�เน่นก่ำจกำรรมเพ่�อใช่เ้ส่ิ่�อผ้�เก่ำ�ให้เป็นประโยช่น์ 

โด้ยเร�ได้้เปิด้รื่บับรื่จ่�คุเส่ิ่�อผ้�จ�กำพนักำง�น แล้ะรวบรวมเส่ิ่�อผ้�เก่ำ�ได้้จำ�นวน 13 กำล่้อง เร�ได้้นำ�ส่ิ่วนหน่�งไปให้กัำบ 
ผ้่ที�จำ�เป็นต้่องใช่เ้ส่ิ่�อผ้�ผ่�นท�งองค์ุกำรสิ่วสัิ่ด่้กำ�รสัิ่งคุม แล้ะได้้จ�้งว�นนักำออกำแบบให้นำ�เส่ิ่�อผ้�ที�เหล่้อไปดั้ด้แปล้ง
เป็นหมวกำ ถุงรื่กัำษ์์โล้กำ แล้ะที�ใส่ิ่ขวด้ เพ่�อนำ�ไปข�ยที�ต่ล้�ด้ แล้ะนำ�ยอด้ข�ยดั้งกำล่้�วไปบรื่จ่�คุ มีผ้่ที�สิ่นใจแล้ะ 
ม�เยี�ยมช่มบ่ธุข�ยอย่�งไม่ข�ด้สิ่�ย ซึ่่�งทำ�ให้ต่ระหนักำได้้ว�่ แม้จะเป็นส่ิ่�งของที�ไม่ใช่แ้ล้้ว แต่่เม่�อนำ�ม�ดั้ด้แปล้งเพ่�อ
เต่่มช่วีด่้ช่วี�เข้�ไปใหม่ ก็ำสิ่�ม�รถนำ�ม�รื่ไีซึ่เคุ่ล้ให้กำลั้บม�เป็นทรื่พัย�กำรได้้

นำาเส่�อผ้าใช้แ้ล้วัที�รวับรวัมจาก
พนักงานมาทำาใหมแ่ละจำาหน่าย่

Ke Pao-ya (เคุอ เป่�หย�)	จาก	Lintec	Advanced	Technologies	(Taiwan),	Inc.
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ร�ยง�นด้้�นธุรรม�ภ่บ�ล้

กิาร้ควบัคมุความเสี�ย่ง
ที� LINTEC ในเด่้อนเมษ์�ยน 2018 เร�ได้้มีกำ�รจดั้ตั่�งคุณะกำรรมกำ�ร

บรื่ห่�รคุว�มเสีิ่�ยงทั�วทั�งบรื่ษั่์ท ซึ่่�งประกำอบไปด้้วยหัวหน้�ฝ่่�ยแล้ะหัวหน้�
สิ่ำ�นักำง�นซึ่่�งเป็นหน่วยง�นที�สัิ่งกัำด้ประธุ�นบรื่ษั่์ทโด้ยต่รงข่�น แล้ะมีกำ�ร
จัด้ประชุ่มคุณะกำรรมกำ�รอย่่เป็นระยะ เพ่� อยกำระดั้บระบบกำ�รคุวบคุุม 
คุว�มเสีิ่�ยงให้ดี้ย่�งข่�น
ในเด่้อนเมษ์�ยน 2021 ได้้มีกำ�รปรื่บัแล้ะยกำระดั้บโคุรงสิ่ร�้งองค์ุกำร

ส่ิ่งเสิ่รื่ม่ด้้�นคุว�มยั�งย่น แล้ะได้้กำำ�หนด้วตั่ถปุระสิ่งค์ุของคุณะกำรรมกำ�ร
ชุ่ด้นี�อย่�งช่ัด้เจนว่�คุ่อ “เพ่�อให้ร่ถ่้งคุว�มเสีิ่�ยงแล้ะโอกำ�สิ่ที�มีต่่อธุุรก่ำจ 
เพ่�อกำำ�หนด้นโยบ�ยในกำ�รรื่บัม่อ แล้ะเพ่�อนำ�ม�ปรื่บัใช่้กัำบระบบง�นแล้ะ
ต่รวจสิ่อบระบบง�น”
ข้อม่ล้ที�ให้ไปยังคุณะกำรรมกำ�รชุ่ด้นี� ส่ิ่วนใหญ่ี่จะเป็นข้อม่ล้ประเด็้น

ปัญี่ห�ที�กำรรมกำ�รแต่่ล้ะคุนหย่บยกำข่�นม� แล้ะข้อม่ล้จ�กำกำ�รต่รวจสิ่อบ
คุว�มเสีิ่�ยงอย่�งล้งล่้กำปีล้ะคุรื่ั�ง โด้ยมีระดั้บผ้่จัด้กำ�รเป็นกำลุ้่มเป้�หม�ย 
กำ�รประชุ่มห�รื่อ่ของคุณะกำรรมกำ�รจะถ่กำร�ยง�นไปยังคุณะกำรรมกำ�ร
ด้้�นคุว�มยั�งย่นแล้ะคุณะกำรรมกำ�รบรื่ษั่์ทในทกุำไต่รม�สิ่ แล้ะจะแจง้ข้อม่ล้
แล้้วรอรื่บัคุำ�สัิ่�งเหม่อนเช่น่ที�ผ่�นๆ ม�

กิาร้จดักิาร้อบัร้มด้านกิฎห้มาย่ให้้กัิบัร้ะดับัผิู้บัริหิ้าร้
และพึนักิงาน
ที� LINTEC เร�มีกำ�รจัด้กำ�รอบรมโด้ยมีกำลุ้่มเป้�หม�ยคุ่อ กำรรมกำ�ร

บรื่ษั่์ทแล้ะกำรรมกำ�รผ้่บรื่ห่�ร เพ่� อส่ิ่งเสิ่รื่ม่ให้มีคุว�มเข้�ใจในกำฎหม�ย
ธุุรก่ำจ ในปีงบประม�ณ 2021 เร�ได้้จัด้กำ�รอบรมในหัวข้อ "กำ�รแก้ำไข 
กำฎธุรรม�ภ่บ�ล้ของบรื่ษั่์ทแล้ะประเด็้นสิ่ำ�คัุญี่ในกำ�รรองรื่บักำ�รแก้ำไขนั�น” 
ในเด่้อนกัำนย�ยน 2021 แล้ะ "แนวโน้มล่้�สุิ่ด้เกีำ�ยวกัำบกำ�รเปิด้เผยข้อม่ล้
ที�ไม่ใช่ท่�งกำ�รเงน่" แล้ะ "สิ่รุปประเด็้นที�เกีำ�ยวกัำบกำ�รเปลี้�ยนเอกำสิ่�รท�ง
ธุุรก่ำจให้เป็นเอกำสิ่�รท�งด่้จทั่ล้" ในเด่้อนมกำร�คุม 2022
ในส่ิ่วนของพนักำง�น เร�ได้้มีกำ�รจัด้ “กำ�รอบรมเกีำ�ยวกัำบกำฎหม�ย

สิ่ำ�หรื่บัพนักำง�นข�ย” โด้ยมีกำลุ้่มเป้�หม�ยคุ่อ พนักำง�นข�ยระดั้บกำล้�ง  
นอกำจ�กำนี�แล้้ว ยังนำ�เอ�กำ�รอบรมวช่่�กำฎหม�ยไปรวมอย่่ในกำ�รฝึกำอบรม 
แบบกำลุ้่มสิ่ำ�หรื่บัระดั้บผ้่จัด้กำ�รแล้ะหัวหน้�ง�นที�ได้้รื่บักำ�รแต่่งตั่�งใหม่
ด้้วย ทั�งนี� เร�ยังได้้มีกำ�รส่ิ่งข้อม่ล้ข่�วสิ่�รที�เกีำ�ยวข้องกัำบกำฎหม�ยที� 
เรื่ยีกำว�่ “ข่�วสิ่�รด้้�นกำฎหม�ย (Legal News)” ที�ทันต่�มสิ่ถ�นกำ�รณ์ 
โด้ยจะส่ิ่งข้อม่ล้ปีล้ะ 6 คุรื่ั�ง
กำ�รอบรมแล้ะกำ�รเผยแพร่ข้อม่ล้เหล่้�นี� จะช่่วยเพ่�มคุว�มไหวตั่ว 

ต่่อ "คุว�มเสีิ่�ยงท�งกำฎหม�ย" ที�ซึ่อ่นอย่่ในก่ำจกำรรมท�งธุุรก่ำจประจำ�วนั 
ของเร� ซึ่่�งนำ�ไปส่่ิ่กำ�รต่รวจจบัแล้ะรื่บัม่อต่่อคุว�มเสีิ่�ยงตั่�งแต่่เน่�นๆ ได้้

กิาร้สร้า้งร้ะบับั BCMS*3 ทั้�วทั้�งบัริษัิท้
LINTEC แล้ะ TOKYO LINTEC KAKO, INC. กัำบ LINTEC SPECIALITY 

FILMS (TAIWAN), INC. ได้้จดั้ทำ�แผน BCP*4 เพ่�อรองรื่บัในกำรณีที�เก่ำด้
อุบัต่่ภัยต่่�งๆ เช่น่ แผ่นด่้นไหว เพ่�อจำ�กัำด้คุว�มเสีิ่ยห�ยต่่อมนุษ์ย์ให้น้อย
ที�สุิ่ด้ แล้ะสิ่�ม�รถกำลั้บม�ด้ำ�เน่นธุุรก่ำจอกีำคุรื่ั�งได้้อย่�งรวด้เรื่ว็ เม่�อเด่้อน
มีน�คุม 2014 ได้้รื่บักำ�รรื่บัรองม�ต่รฐ�น ISO22301*5 โด้ยเรื่่�มนำ�ระบบ 
BCMS ม�ด้ำ�เน่นกำ�รเพ่�อคุงไว/้ปรื่บัปรุงแผน BCP
จ�กำนี�ไป เร�จะทำ�กำ�รฝึกำฝ่นซึ่ำ��ๆ เพ่�อให้พนักำง�นทกุำคุนในบรื่ษั่์ทเข้�ใจ

ถ่ง BCMS อย่�งถ่องแท้ แล้ะจะพย�ย�มกำระตุ่้นแล้ะสิ่นับสิ่นุนกำ�รด้ำ�เน่น
ก่ำจกำรรม

กิาร้จดัตัิ�งช้อ่งท้างกิาร้ข้อริบััคำาปริกึิษา
ที� LINTEC Group เร�ได้้จัด้ตั่�ง Help Line (ระบบกำ�รแจ้งเบ�ะแสิ่

ภ�ยในบรื่่ษั์ท) เพ่� อเป็นช่่องท�งที�สิ่�ม�รถแจ้งเบ�ะแสิ่เม่�อพบเห็น 
กำ�รกำระทำ�ที�ผ่ด้กำฎหม�ยหรื่อ่กำ�รกำระทำ�ที�ผ่ด้ต่่อศีล้ธุรรมอย่�งร�้ยแรง 
โด้ยที�ผ้่แจง้เบ�ะแสิ่จะไมไ่ด้้รื่บัผล้เสีิ่ย ในช่อ่งท�งกำ�รแจง้จะมีทน�ยคุว�ม
ซึ่่�งเป็นองค์ุกำรภ�ยนอกำเข้�รว่มอย่่ด้้วย ซึ่่�งเร�ได้้จดั้เต่รื่ยีมระบบที�สิ่�ม�รถ
ทำ�กำ�รสิ่ำ�รวจต่รวจสิ่อบได้้อย่�งรวด้เรื่ว็ โด้ยที�ผ้่แจง้เบ�ะแสิ่แล้ะเน่�อห�
ของเบ�ะแสิ่ยังคุงได้้รื่บัคุว�มคุุ้มคุรองอย่่เช่่นเด่้ม สิ่ำ�หรื่บัร�ยล้ะเอียด้
เกีำ�ยวกัำบว่ธ์กีำ�รใช่้ Help Line มีเขียนอย่่ในแนวท�งกำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎ 
ข้อบังคัุบ เพ่�อแจง้ให้ทกุำคุนในกำลุ้่มบรื่ษั่์ทได้้ทร�บทั�วกัำน
นอกำจ�กำนี�แล้้ว เร�ยังได้้จัด้ตั่�งแล้ะด้ำ�เน่นกำ�ร “ช่่องท�งกำ�รขอ 

คุำ�ปรื่ก่ำษ์�เกีำ�ยวกัำบกำ�รคุุกำคุ�มเพ่� อปรื่บัปรุงสิ่ภ�พแวด้ล้้อมในสิ่ถ�นที�
ทำ�ง�น” ในเด่้อนพฤษ์ภ�คุม 2019 อกีำด้้วย ที�ช่อ่งท�งนี� พนักำง�นสิ่�ม�รถ
ขอรื่บัคุำ�ปรื่ก่ำษ์�จ�กำผ้่เช่ี�ยวช่�ญี่ เช่น่ นักำจต่่วท่ย� ได้้โด้ยต่รง ซึ่่�งเป็นระบบ
ที�มุ่งหวงัที�จะแก้ำไขปัญี่ห�ในสิ่ถ�นที�ทำ�ง�น เช่น่ ปัญี่ห�กำ�รคุกุำคุ�ม ด้้วย
กำ�รทำ�ง�นรว่มกัำนระหว�่งผ้่เช่ี�ยวช่�ญี่กัำบฝ่่�ยบุคุคุล้

กิาร้สำาร้วจด้านสิท้ธิมินษุย่ช้นและแร้งงาน
ที� LINTEC Group เร�ได้้ทำ�กำ�รสิ่ำ�รวจสิ่ภ�พกำ�รณ์จรื่ง่ด้้�นส่ิ่ทธ์ ่

มนุษ์ยช่นแล้ะแรงง�นปีล้ะ 1 คุรื่ั�ง โด้ยมีขอบข่�ยเป้�หม�ยทุกำบรื่ษั่์ท 
ในกำลุ้่ม หัวข้อที�ทำ�กำ�รสิ่ำ�รวจมีคุว�มหล้�ยหล้�ย เช่่น กำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�ม
กำฎหม�ย กำ�รกำำ�จัด้กำ�รเล่้อกำปฏ่ิบัต่่ กำ�รเคุ�รพในส่ิ่ทธ์่มนุษ์ยช่น กำ�ร 
ห้�มใช่้แรงง�นเด็้กำ กำ�รห้�มบังคัุบใช่้แรงง�น คุ่�แรง เวล้�ทำ�ง�น  
กำ�รพ่ด้คุุยแล้ะประชุ่มห�ข้อต่กำล้งกัำบพนักำง�น สิ่ภ�พแวด้ล้้อมใน 
กำ�รทำ�ง�นที�ปล้อด้ภัยแล้ะไม่เป็นอันต่ร�ยต่่อสุิ่ขภ�พ แล้ะกำ�รพัฒน�
บุคุล้�กำร จ�กำผล้กำ�รสิ่ำ�รวจ★ที�ได้้ด้ำ�เน่นกำ�รไปเม่�อเด่้อนกำุมภ�พันธ์ ์
2022 พบว่�ทุกำประเทศแล้ะเขต่กำ�รปกำคุรองทำ�คุว�มเข้�ใจเรื่่�องกำ�ร
ปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎหม�ยแล้ะแนวท�งกำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎระเบียบข้อบังคัุบของ  
LINTEC Group พรอ้มทั�งจดั้ให้มีสิ่ภ�พแวด้ล้้อมในกำ�รทำ�ง�นที�ปล้อด้ภัย
ดี้ต่่อสุิ่ขภ�พร�่งกำ�ยแล้ะเป็นไปต่�มหลั้กำส่ิ่ทธ์ม่นุษ์ยช่น
ในอน�คุต่ เร�จะด้ำ�เน่นกำ�รสิ่ำ�รวจเช่่นนี�ปีล้ะ 1 คุรื่ั�ง เพ่� อศ่กำษ์� 

สิ่ภ�พกำ�รณ์แท้จรื่ง่ แล้ะนำ�ผล้ไปใช่ใ้นกำ�รปรื่บัปรุงแก้ำไข

กิาร้สร้า้งความติร้ะห้นักิรู้ผ่้ิานท้างแนวท้างกิาร้ปฏิิบััติิ
ติามกิฎร้ะเบีัย่บัข้้อบัังคับั
LINTEC Group ได้้มีกำ�รออกำหนังส่ิ่อเย็บเล่้มขน�ด้เล็้กำซึ่่�งระบุ 

กำฎระเบียบข้อบังคัุบของพนักำง�นที�เรื่ยีกำว่� “แนวท�งกำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�ม
กำฎระเบียบข้อบังคัุบ” เพ่�อสิ่ร�้งคุว�มต่ระหนักำร่ใ้ห้กัำบพนักำง�นแต่่ล้ะคุน 
“แนวท�งกำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎระเบียบข้อบังคัุบ” ได้้ถ่กำแปล้เป็น 7 ภ�ษ์� 
เพ่� อให้พนักำง�นในต่่�งประเทศปฏ่ิบัต่่ต่นด้้วยคุว�มต่ระหนักำร่เ้ดี้ยวกัำน 
ได้้ด้้วย ในเด่้อนเมษ์�ยน 2020 เร�ได้้ปรื่บัปรุงแก้ำไขแล้ะเผยแพร ่“แนวท�ง
กำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎระเบียบข้อบังคัุบ” ต่�มกำ�รปรื่บัปรุงแก้ำไข “กำฎระเบียบ 
ข้อบังคัุบ” ในเด่้อนมกำร�คุม 2020 แล้ะ
ได้้แจกำจ�่ยให้กัำบพนักำง�นของบรื่ษั่์ทใน
กำลุ้่มทั�งหมด้ อีกำทั�งเร�ยังจัด้ให้มีกำ�ร
เรื่ยีนร่แ้บบกำลุ้่มในเรื่่�อง CSR โด้ยใช่ ้
“แนวท�งกำ�รปฏ่ิบัต่่ต่�มกำฎระเบียบข้อ
บังคัุบ” นี�ด้้วย

*3			BCMS:	ย่อ่มาจาก	Business	Continuity	Management	System	(ระบบบรีหิารควัามต่อเน่�อง
ของธุรกิจ)	 เป็นระบบบรีหิารจัดุการที�เน้นการใช้้งานระบบ	 โดุย่การทำาควัามเข้าใจสถึานการณ์
ปัจจุบันขององค์กร	แล้วัจัดุทำาแผนต่อเน่�องธุรกิจ	ทำาการฝึกซ้อมเพ่� อตรวัจสอบประสิทธัิผล
ของแผน	ทั�งนี�	เพ่� อการ	“ทำาธุรกิจอย่่างต่อเน่�อง”	ในกรณีที�เกิดุอุบัติภััย่ที�มผีลกระทบรุนแรงต่อ
ผลิตภััณฑ์์หลักหรีอ่บรีกิารขององค์กรบรีษัิท

*4			BCP:	ย่่อมาจาก	Business	Continuity	Plan	 (แผนต่อเน่�องธุรกิจ)	 ค่อแผนปฏิิบัติงานเม่�อ
บรีษัิทประสบอุบัติเหตุหรีอ่เหตุฉุกุเฉิุนเช้น่ประสบอุบัติภััย่	ซึ�งกำาหนดุไวัล่้วังหน้าวัา่จะทำาอย่า่งไรให้	
ควัามเสีย่หาย่เกิดุขึ�นน้อย่ที�สุดุ	และสามารถึฟื้� นฟูธุรกิจหรีอ่กลับมาดุำาเนินธุรกิจไดุ้อย่่างเรีว็ัไวั

*5			ISO22301:	ค่อมาตรฐานสากลของ	BCMS	ที�รองรีบักับการเกิดุอุบัติภััย่	อุบัติเหตุ	หรีอ่เหตุการณ์
ต่าง	ๆ 	เช้น่แผ่นดิุนไหวั	อคัคีภััย่	ระบบ	IT	ล่ม	วักิฤตการเงนิ	คู่ค้าล้มละลาย่หรีอ่เกิดุการแพรร่ะบาดุ
ของโรคติดุต่อ	 โดุย่บรีษัิทหรีอ่องค์กรต่าง	ๆ	จะจดัุทำามาตรการรองรีบั	และดุำาเนินการอย่่างมี
ประสิทธัภิัาพและประสิทธัผิล

 เป็นการกระทำาที่สามารถเปิดอกพูดกับครอบครัวได้อย่าง
มั่นใจหรือไม่?

 คิดว่าเป็นการกระทำาที่ถูกต้องหรือไม่?

 คิดหรือไม่ว่าเป็นการกระทำาที่ ถ้าไม่มีใครรู้คงไม่เป็นไร?

 เป็นการกระทำาที่สามารถรายงานให้บริษัททราบได้หรือไม่?

 ถ้าคุณเห็นการกระทำานั้นจากข่าว คุณจะคิดอย่างไร 
ในฐานะบุคคลที่สาม?

กรุณาตอบค�าถามตามความรู้สึกเมื่อคุณจะท�าอะไรสักอย่างที่ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ถ้ามีข้อสงสัยกรุณา
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ระดับสูง ในกรณีที่เนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถ
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ กรุณาแจ้งไปที่ Global 
Whistleblowing System Helpline

แบบทดสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

การกระทำานั้นๆ

ตีพิมพ์ : LINTEC Corporation คณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร CSR เมษายน 2020

แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้ ได้น�ามาแปลเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมด 7 ภาษาและ 
ให้พนักงานของ LINTEC Group ทุกคนได้ใช้ร่วมกัน

แนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
LINTEC GROUP

ร�ยง�นเช่ง่สิ่งคุม
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ร�ยง�นสิ่� งแวด้ล้อม

21


