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สารจาก ประธานกรรมการ  
เรียน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน (102-14)

 ในปี 2561 TOG ยงัเดนิหน้าทีจ่ะพฒันาธรุกิจ ไปกบัการสร้างผลกระทบทางบวก
ทัง้กบัสงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิควบคูไ่ปกบัการตอบโจทย์การบรรลเุป้าหมาย 
SDGs 17 โดยด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับ
การบรหิารความเสีย่งด้านความยัง่ยนื ตลอดสายห่วงโซ่อปุทาน โดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังปลูกฝังจิตส�านึกค่านิยมองค์กร ACTIF ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรในองค์กรในโครงการหน่วยงานต้นแบบ คนพันธุ์ ACTIF เพื่อท่ีจะสามารถ
ด�าเนนิงานภายใต้ภาวะการเปล่ียนแปลง หรอืความท้าทายต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธภิาพ

 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ เติบโตตามเทรนด์ ท้ังสังคมผู้สูงอายุ Aged Society 
ที่เพ่ิมจ�านวนมากขึน้และ E- Commerce โดยพฒันาผ่านผลิตภณัฑ์รองรบัความเสีย่ง
ต่อสขุภาพดวงตาให้แก่ผูบ้ริโภค, พฒันาการบรกิารการขายผ่าน Online มากขึน้ และ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Automation อย่างต่อเนื่อง 

 อกีท้ังพยายามคดิค้นนวตักรรมเลนส์ทีห่ลากหลาย และไม่สร้างภาระให้กบัโลก 
บรษิทัฯ จงึพยายามหาวตัถดุบิชวีภาพมาทดแทนสารตัง้ต้นจากอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
ด้วยเลนส์ชีวภาพ พร้อมตระหนักถึงการลดปริมาณของเสีย และน�าของเสียจาก
กระบวนการผลิตน�ากลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงตระหนักและให้ความส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยส่งเสรมิจรรยาบรรณพนกังาน และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงาน 

 จากการด�าเนนิงานในทกุๆ ด้าน บริษทัฯ ได้เข้าร่วมการประเมนิบรษิทัหลกัทรพัย์
ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG 100 บริษัทจาก 683 บริษัท 
เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันจากสถาบันไทยพัฒน์

 อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัได้รบัรางวลัรายงานความยัง่ยนืประจ�าปี 2561 (Sustainability 
Report Award 2018) ประเภท Recognition จาก CSR Club  กลต. และ สถาบันไทยพัฒน์ 

 ซึง่บรษิทัฯ จะเดนิหน้าพฒันาและปรบัปรงุการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืให้ดีขึน้ 
เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงให้แก่บริษัท ในทิศทางที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถ
และการเติบโตของธุรกิจด้วยความยั่งยืนต่อไป

(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)                            
ประธานกรรมการ

2 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป



สารจาก กรรมการผูจั้ดการ
เรียน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน (102-14) 

 ในปี 2561 มีปัจจัยต่างๆที่ท้าทาย ทั้งสภาพเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

ของโลก การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยแปลงทางด้านเทคโนโลยี  บริษัทฯ จึงเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขันโดยให้ความส�าคัญกับการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่คณุค่าให้

กบัสนิค้า โดยน�าความคดิเรือ่งผลประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเข้ามาเป็นโจทย์ของการท�างาน  

เพือ่คดิค้นพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ภายใต้กรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน Caring EYE Caring 

World ที่ค�านึงถึงความห่วงใยสุขภาพดวงตา ห่วงใยโลก

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ต่อยอด

พัฒนานวัตกรรมเลนส์ชีวภาพภายใต้ชื่อตราสินค้า “Leaf Eco” ที่มีค่าดัชนีหักเห 1.74 พัฒนาเป็น

ผลติภณัฑ์ใหม่ 1.74 Leaf Eco Bluloc เลนส์ชวีภาพเพือ่ป้องกนัดวงตาจากคลืน่แสงพลังงานสงูและ

แสงสฟีา้ ซึง่ลดการปล่อย CO
2
 ซึ่งเปน็ต้นเหตุของการเกิดภาวะเรอืนกระจกได้มากถงึ 326 กิโลกรมั

ต่อกระบวนการผลิตเลนส์ 100 กิโลกรัม โดยจะเริ่มจัดจ�าหน่ายภายในต้นปี 2561 ที่ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาและภมูภิาคอืน่ๆ ทัว่โลก อกีทัง้ในอนาคตมเีเผนทีจ่ะผลติผลติภัณฑ์อืน่ๆ ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่เเวดล้อมเพิม่มากขึน้ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก SDGs โดยเฉพาะเป้าหมาย

ที่ 13 : Climate Action

 บรษิทัฯ ยงัตระหนกึถงึการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยมีการจัดการของเสยีอย่างเป็นระบบ

พร้อมทั้งควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้น 

เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบดงักล่าวในปี 2561 บรษิทัจงึได้ท�าโครงการลดปรมิาณของเสยี

และน�าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์แทนการน�าไปฝังกลบร่วมกับหน่วยงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยปิีโตรเคมแีละวสัด ุและวิทยาลยั

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อมุ่งสู่การเป็นกิจกรรมการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero West) 

 การทบทวบการจดัล�าดบั Materiality ของ TOG ใหม่ เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึน้ ความท้าทายในอนาคต และความคาดหวังและผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย อกีทั้งยัง

ก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด และมีการติดตามให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 บรษิทัให้ความส�าคญัต่อพนกังานซึง่เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุทีท่�าให้การด�าเนนิงานขององค์กร

ประสบความส�าเรจ็และเป้าหมายทีก่�าหนด โดยให้ความส�าคัญกบัคณุภาพชีวิตและความปลอดภัย

ของพนกังาน ตามกรอบมาตรฐานแรงงานไทยพร้อมขยายไปยังคูค้่า อกีท้ังในปี 2562 บรษัิทฯ มเีป้าหมาย

น�าระบบ Employee Service Center เพือ่พฒันาศกัยภาพพนักงานให้ปรบัตวัเข้ากับการเปลีย่นแปลง

เทคโนโลยี 4.0

 อกีท้ังบรษิทัให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลองค์กรทีด่ ีโดยในปี 2561 ได้มกีารทบทวนจรรยาบรรณ

พนกังาน จรรยาบรรณธรุกิจ และมาตรการการต่อต้านคอร์รปัชัน่ เพือ่ให้มัน่ใจว่า บรษัิทฯ จะด�าเนินธุรกจิ

ไปควบคูก่บัการค�านงึถงึ ธรรมมาภิบาล สงัคม และสิง่แวดล้อมอันจะก่อให้เกดิความยัง่ยนืสบืต่อไป

นายธรณ์  ประจักษ์ธรรม

กรรมการผู้จัดการ

3รายงานความยั่งยืน



4 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

Sustainability 

     Report Award 2018  

 คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการ

ผูจ้ดัการ บรษัิท ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากดั 

(มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ารับ

รางวลัรายงานความยัง่ยนืประจ�าปี 2561

(Sustainability Report Award 2018) 

ประเภท Recognition จาก CSR Club กลต.

และสถาบันไทยพัฒน์  ณ  ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

ESG100

 คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการ

ผู้จัดการ, คณะผู้บริหาร และคณะท�างาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา

อย่างย่ังยืน รับมอบใบประกาศนียบัตร 

ESG 100 ประจ�าปี 2561 จาก ดร.พิพัฒน์ 

ยอดพฤติการ ผูอ้�านวยการสถาบนัไทยพฒัน์

รางวัล และประกาศเกียรติคุณ  



5รายงานความยั่งยืน

เกษียณสุข   

 คุณอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม บริษัท 

ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  

เป็นตัวแทนผู้บริหาร เข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ โครงการ “ บรษิทัเกษยีณสขุ ”

จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

พันธมิตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 

วิภาวดี 

CAC certificate  

 ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธาน

กรรมการ บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ�ากดั 

(มหาชน) เป็นตวัแทนผูบ้รหิาร เข้ารับมอบ

ใบประกาศการรับรองของคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต ไตรมาส 2 - 2561 

ได้รบัเมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 2561 ณ โรงแรม

ดุสิตธานี 
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รักษาความเป็นหน่ึงในผู้ผลิตช้ันน�าของโลก ในการผลิตเลนส์

แว่นตาทีม่คีณุภาพ รวมทัง้ผลก�าไร, นวตักรรม, รงัสรรค์คุณค่า

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

และตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

•  เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ เพื่อการแก้ปัญหาทางสายตา

 พร้อมบริการท่ีสมบูรณ์ในราคาท่ีคุ้มค่าและเหมาะสม

 ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานโลก

• ตั้งมั่นที่จะเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ทุกระดับ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ

 สิ่งแวดล้อม  

พันธกิจ Mission วิสัยทัศน์ Vision 

นโยบาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  บริษัทยึดมั่นในปรัชญาการด�าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง

ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้

มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อก�าหนดอื่นๆ หรือ 

แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

20/20 การสร้างสมดุล
ระหว่างลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย

Happy Model
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความสุข

VISION MISSIONS

100%
Net Profit
Net Sale

Net Delivery

100%
Eco & Healthy

Value
Innovation

Zero
Waste to landfill
& Waste Water

Discharge

2%
decrease using

 the energy 
overall

Zero
Accident

100%
ของบริษัทย่อย
มีกระบวนการ

สร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

100%  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนการตรวจประเมิน ด้านบรรษัทภิบาล / 
การต่อต้านคอร์รัปชั่น / จรรยาบรรณ / สิทธิมนุษยชน / ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน
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InSpIRE & EnAblE 
pRojEct A3 REpoRt 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต & บริการ 

อย่างสร้างสรรค์ จ�านวนโครงการ

ที่น�าเสนอ > 80%จากพนักงาน

ระดับวิชาชีพ จ�านวน126 คน                                          

ผลการด�าเนินงาน                   

Health & Safety 93%

RESponSIblE 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ECO & 

Healthy Value Innovation     

จ�านวน 6 โครงการ                                               

ผลการด�าเนินงาน                   

Natural Resources 100%

communIcAtIon  
โครงการถ่ายทอดความรู้ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ให้แก่คู่ค้า (ร้านค้าปลีก)     

จ�านวน 111 สาขา                                                                                              

ผลการด�าเนินงาน                   

Buy smart and Wise use 100%

Inspire & Enable     Health & Safety

มุ่งพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์   ลูกค้าได้รับเลนส์ที่มีคุณภาพ, ปลอดภัย, 

เพื่อผลิตและส่งมอบเลนส์ให้ “ caring”   ถนอมดวงตา และลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพดวงตา

Responsible    natural Resources

จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  “ caring” และลดผลกระทบทางลบ โลกไม่ถูกเบียดเบียนทรัพยากร การใช้ทรัพยากร

     อย่างคุ้มค่า

communication    buy smart and Wise use

ถ่ายทอดข้อมูลผลิตภัณฑ์ “caring” ให้กับ Distributors    คนในสังคมมีความเข้าใจในการเลือกและสวมใส่เลนส์ 

หรือ End - User    ท่ีเหมาะสม, การดูแลรกัษา พร้อมท้ัง ตระหนักถงึความส�าคญั

     การสวมใส่เลนส์ และสามารถถ่ายทอดต่อได้

TOG SUSTAINABILITY FRAMEWORK 

     Act Responsibly: Product & Service                  “Caring EYE Caring World”

            Sustainability Value Proposition

กรอบการบริหาร ความยั่งยืน TOG

A3



• ISO 9001 : มาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อ
 ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
• ISO 13485 : มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพส�าหรับการผลิต
 เครื่องมือแพทย์
• CE เครื่องหมายท่ีแสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่า สินค้าน้ัน 
 มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนด ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
 คุม้ครองสิง่แวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง
 กับสหภาพยุโรป
• การรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอ 
 AEO Certificate

• ISO 14001 : 2004 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 
 (Green System)
• ประกาศนียบัตร ในฐานะที่องค์กรได้ขอขึ้นทะเบียน
 ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นของผลิตภัณฑ์

• บริษัทฯ ได้ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 (NECTEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบาง
 และเทคโนโลยีทางแสงส�าหรับอุตสาหกรรมแว่นตา 

• ได้รับการรับรองต่อเนื่องมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
 ปัญหายาเสพติด

• ประกาศนียบัตร ESG100 เป็นปีที่ 4 บริษัทที่ได้รับคัดเลือก
 ให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน  
 สิ่งแวดล้อม, สังคมและบรรษัทภิบาล
• CAC การรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ  
 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
• โล่ห์การรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กร  
 นวัตกรรม (Innovation Organization)
• Sustainability Report Award 2018  
 ประเภทรางวัล Recognition

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล (102-12)  

ด้านคุณภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านแรงงาน / สังคม

ด้านความยั่งยืน

8 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
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ลักษณะ การประกอบธุรกิจ (102-5)  

TOG ลงทุนสายการผลิต RX automation และจัดตั้ง 
TOG USA Inc. จัดจ�าหน่ายสินค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

TOG เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99 
บจ.โพลีซันผลิตเลนส์ ย้อมสีและโพลาไรซ์

ร่วมทุนกับ Vina Vista เวียดนาม

จัดตั้ง MVision Optical Pte Ltd. สิงคโปร์
MVision Optical Industry Sdn Bhd มาเลเซีย 

TOG ถือหุ้น 33%

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในนาม
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) TOG

ผลิตเลนส์ Trivex และ Hi-Index

น�าร่องพัฒนาการผลิตเลนส์พลาสติก

ก่อตั้งโรงงานผลิตเลนส์กระจกรายแรกของประเทศไทย
“ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ากัด ” (TOC)

เริ่มต้นจากร้านค้าปลีกแว่นตา

TOC จัดตั้งสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล 
ด้วยกระบวนการสั่งฝนเลนส์พิเศษ

ก่อตั้ง “ บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์  จ�ากัด ”
เพื่อผลิตเลนส์ CR39

เพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 475 ล้านบาท เพือ่ขายหุน้จ�านวน 
68.75 ล้านหุ้นให้กลุ่ม Specsavers เพื่อรองรับสิทธิของ
ใบส�าคัญแสดงสิทะิที่จัดสรรให้พนักงานและผู้บริหาร

ผลิตเลนส์ Tribrid

จัดท�าโปรแกรม Productivity Improvement Program

ผลิตเลนส์ LeafEcotm ร่วมกับ
mitsui chemical co., ltd.

ผลิตเลนส์ Zenith

2559

2561

2557

2554

2551

2546

2534     

2516

2494

2505

2524

2545

2549

2553

2556

2558

2560

TOC ซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99 ของ TOC
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 (102-2) บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเลนส์สายตาพลาสติกท่ีหลากหลายและ

ครบวงจรทัง้ประเภทของวสัด ุ(LENS MATERIAL) ดไีซน์ (LENS DESIGN) และการเคลอืบผวิ (LENS COATING) บรกิารออกแบบ

และพฒันาเลนส์ร่วมกบัคูค้่า (ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING) บรกิารตัดประกอบแว่นตา (EDGING AND GLAZING

SERvICE) โดยฐานลูกค้ากระจายตัวกว่า 50 ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด�าเนนิธรุกจิเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย

เลนส์แว่นตา สนิค้าของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น  4 กลุม่สนิค้าตาม

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย

1. เลนส์แว่นตาพลาสติก (ORGANIC LENSES)

 1.1 เลนส์พลาสติดธรรมดา (CR-39)

 1.2 เลนส์เปลี่ยนสี (PhOTOChROMIC LENSES)

 1.3 เลนส์บางพิเศษ (hIGh INDEx LENSES)

 1.4 เลนส์กันแรงกระแทกสูง (hIGh IMPACT 

  RESISTANT LENSES)

 1.5 เลนส์กันแดด (SUN-FILTERED LENSES)

 1.6 เลนส์โพลาไรซ์ (POLARIZED LENSES)

2. เลนส์แว่นตากระจก (MINERAL LENSES)

3. เลนส์เฉพาะบุคคล (PRESCRIPTION LENSES หรือ 

 Rx LENSES)

4. สนิค้าและบรกิารอืน่ๆ ได้แก่ แม่แบบแก้ว (GLASS MOLD)  

 ทีใ่ช้ในกระบวนการผลติเลนส์สายตาพลาสตกิ สนิค้าซือ้มา

 เพือ่ขายต่อและการให้บรกิารเคลอืบเคมผิีวแขง็ และเคลอืบ

 เคมีตัดแสงสะท้อน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกดังนี้

1. ExCELITE R  ใช้กับเลนส์พื้นฐาน เลนส์ชั้นเดียว และเลนส์

 สองชั้น

2. ONE ใช้กับเลนส์ชั้นเดียวเฉพาะทาง ท่ีมีลักษณะพิเศษ

 เฉพาะตัว

3. DISCOvERY ใช้กบัเลนส์หลายชัน้ไร้รอยต่อ (PROGRESSIvE

  LENS) เทคโนโลยีดั้งเดิม (CONvENTIONAL)

4. FREEDOM ใช้กบัเลนส์หลายชัน้ไร้รอยต่อ (PROGRESSIvE

 LENS) เทคโนโลยีฟรีฟอร์ม (FREEFORM)

5. MAxIMA ใช้กบัเลนส์หลายชัน้ไร้รอยต่อ ส�าหรบัการใช้งาน

 ในออฟฟิศ (OFFICE PROGRESSIvE LENS)

6. ShADE ใช้กับเลนส์ที่มีการท�าสี

(102-1) บริษัท ไทยออพติอคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

(“TOG” หรอื “บรษัิท”) จ�าหน่ายสนิค้าให้กบัผูค้้าส่ง ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยผลติตามค�าสัง่ซ้ือ ภายใต้

เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (“OEM” หรือ ORIGInAL 

EqUIPMEnT MAnUfACTURER) และจ�าหน่ายภายใต้

เครือ่งมอืการค้าของบรษิทัฯ เอง คือ “ ExceliteR  ”
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การขยายฐานลูกค้า

• การส่งออกเลนส์แว่นตาของประเทศไทย เติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของเลนส์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามจ�านวน 

 ประชากรที่เพิ่มขึ้น ความเป็นเมือง (URBANIZATION) ที่เพิ่มขึ้นของประชากรโลก และจ�านวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น

• ในตลาดสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทมีนโยบายที่จะขยายการตลาด ผ่านช่องทางผู้ค้าส่งอิสระและบริษัทประกันสุขภาพสายตา

• จดัต้ังบรษิทัย่อยใหม่ขึน้ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ชือ่ว่า (TOG USA., InC.) ในรฐัเคนทกัก ีประเทศสหรฐัอเมรกิา สดัส่วนถอืหุ้น 

 100% ในฐานะบริษัทย่อยของ TOG เพื่อการจัดจ�าหน่าย และจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังกลุ่มลูกค้าในสหรัฐอเมริกา 

 ท�าให้การกระจายสินค้าได้ทั่วภูมิภาค สะดวก รวดเร็วและสามารถประหยัดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมาก (102-10)

Over  50 countries are our active clients (102-6)
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 (102- 42) บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

และเพื่อให้บรรลกุารพฒันาธรุกจิอย่างย่ังยืน คณะกรรมการก�ากับดูแลด้านความย่ังยืน ได้ด�าเนินการจัดล�าดับความส�าคัญ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เครื่องมือ Stakeholder mapping เพื่อแสดงความส�าคัญของแต่ละประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียให้

ชัดเจนยิ่งขึ้น  และด�าเนินการจัดท�าแผนกลยุทธ์ แผนกระบวนการสื่อสารเพื่อสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

 ส�าหรับปี 2561 การน�าเสนอความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความแตกต่างจากปี 2560 เน่ืองจากชุมชนในท้องถิ่น

มีความตระหนักและให้ความส�าคัญต่อเรื่องการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย อีกท้ังลูกค้ายังมีอิทธิพล

ต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กรมากยิ่งขึ้น ในเร่ืองการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ ท�าให้องค์กรต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังและผลกระทบดังกล่าว

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของบริษัท  

Shareholders

customer

ผลกระทบจากการด�าเนินการของ บมจ.TOG ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1

1

3

3

2

2

4

4

Employee

communities

อิท
ธิพ

ลข
อง

ผู้ม
ีส่ว

น
ได

้ส่ว
น

เส
ียต

่อก
าร

ด�า
เน

ิน
ธุร

กิจ

Governent Sector

Shareholders

Employee

Goverment Sector

business 

partner

communities

customer
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ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พนักงาน 

ลูกค้า/ผู้บริโภค

คู่ค้า

ก�าลังส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจ

ให้เกิดความยั่งยืน

โดยผ่านพฤติกรรม

ค่านิยมองค์กร 

และความผูกพัน

ต่อองค์กร

รายได้และความ

มั่นคงขององค์กร

วัตถุดิบที่มี

คุณภาพนวัตกรรม

ที่ตอบสนอง

ความต้องการ

ของลูกค้า

การพฒันาคณุภาพ

ชีวิตสวัสดิการและ

ผลตอบแทน

ความปลอดภัย

ในการท�างาน

การพัฒนาและ

ความก้าวหน้า

การมีส่วนร่วม

ในการแสดง

ความคิดเห็น

การประกันสินค้า

และบริการสินค้า

ที่มีคุณภาพ

การส่งมอบ

รวดเร็ว ตรงเวลา

ราคาสินค้า

ที่เหมาะสม

สินค้าที่มี

ความปลอดภัย

และแก้ปัญหา

ความเสี่ยง

ด้านสายตา

การแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม

และโปร่งใส  

การคิดค้นพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

การให้ค�าแนะน�า

ในการช่วยพัฒนา

ศักยภาพ

บริหารจัดการ

มาตรฐานแรงงานไทย 

โครงการ แก้ไขจุดเสี่ยง

ด้านความปลอดภัย

โครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม

องค์กร โครงการ 

happy Model

จ่ายผลตอบแทน

และรายได้ที่เป็นธรรม

เพิ่มสวัสดิการสิทธิ

ประกันอุบัติเหตุ 

และเสียชีวิต

การบริหาจัดการ

องค์กรด้วยระบบ 

มาตรฐาน 

ISO 9001/ISO 13485

เยี่ยมชมกระบวน

การผลิต การมี

จรรยาบรรณ

ในการรักษาข้อมูล

ความลับลูกค้า

การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ด้วย

ระบบออนไลน์

ปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณธุรกิจ

อย่างเป็นธรรม

และโปร่งใส

การบริหารจัดการด้วย 

กลยุทธ์ 3 R

ส�ารวจความผูกพัน

องค์กร MD Town 

hall hR On Site

การประชุม

คณะกรรมการ

สวัสดิการ / 

ความปลอดภัย

การบริหารจัดการ

กิจกรรมนิทรรศการ

ความยั่งยืน

การส�ารวจพึงพอใจ

ลูกค้า ร่วมงานแสดง

สินค้าและนวัตกรรม

การเข้าพบลูกค้า

Open house

การให้ความรู้

ทางด้านเทคนิค

กับลูกค้า 20/20 

vision

การให้ความรู้

และพัฒนากระบวน

การผลิตและ

ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน 

ส่งเสริมนโยบาย 

การต่อต้าคอร์รัปชั่น 

การประชุมหารือ

และการแลกเปลี่ยน

ความคิด

การเยี่ยมเยียนคู่ค้า

กลยุทธ์ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

เพื่อสร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร 

ระดับ = 3.9 คะแนน

(ระดับผูกพันมาก)

อัตราการลาออก 

= 3.19%

คะแนนความพึงพอใจ

ของลูกค้า 

Casted:  4.11%

Lenses : 3.77%

การจัดซื้อจัดจ้าง

คู่ค้าท้องถิ่น 

2,400,000 บาท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(102-40)

ประเด็นที่มีผลกระทบต่อ
บริษัท ฯ

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

(102-44)

กระบวนการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(102-43)

การตอบสนอง
(102-44)

ผลลัพธ์
(102-44)



ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(102-40)

ประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท ฯ

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

(102-44)

การตอบสนอง
(102-44)

ผลลัพธ์
(102-44)

กระบวนการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(102-43)

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน

ภาครัฐ

สภาพคล่อง

ทางการเงิน 

และความเชื่อมั่น

ความเชื่อมั่น และ

การร่วมสนับสนุน

สนับสนุนและ

เปิดโอกาสในการ

พัฒนาธุรกิจ

ผลก�าไร  

เงินปันผล

ข้อมูลที่ถูกต้อง

รวดเร็ว

ทันเหตุการณ์

มีระบบการ

ตรวจสอบและ

การบริหาร

ความเสี่ยง

การช่วยเหลือ

และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน

และสังคม

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรไม่ให้

มีผลกระทบ

ทางลบต่อชุมชน

การลดความเสี่ยง

ในเรื่องปัญหา

ยาเสพติด

ปฏิบัติตามที่

กฎหมายก�าหนด

ให้ความร่วมมือ

กับภาครัฐ

ในการพัฒนา

ในด้านต่างๆ 

และการจัดการ

ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ก�ากับกิจการที่ดี 

ตามนโยบาย

และบังคับใช้

อย่างเคร่งครัด

การสร้างความ

ไว้วางใจและ

ความเข้าใจต่อกัน 

สนับสนุนและให้

ความร่วมมือ

ในกิจกรรมที่เป็น

สาธารณะ บริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมพนักงาน 

จิตอาสา เพื่อร่วม

กิจกรรมสาธารณะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับ ที่กฎหมาย

ก�าหนด เปิดเผยข้อมูล

อย่างโปร่งใส

Company 

visit TOG 

การประชุม

ผู้ถือหุ้น

Annual Report

การจัดกิจกรรม

บริษัทจดทะเบียน

พบผู้ลงทุน

การสานเสวนา

ชุมชน โครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และการศึกษา

การจ้างแรงงาน

ท้องถิ่น

Open house

การร่วมเครือข่ายกับ

ภาครัฐ 

Corporate 

Governance 

Report of Thai 

Listed Companies 

2018 = 86%

การให้การสนับสนุน

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สามารถแก้ไข

ข้อร้องเรียนชุมชน

ได้ 100%

ได้รับอนุญาต

ให้ด�าเนินกิจการ

อย่างต่อเนื่อง
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การพฒันา ข้อมลูเพือ่การรายงาน
(102 - (50-54))

รายงานฉบับนีมี้ การก�าหนดทศิทางรายงานโดยวเิคราะห์ประเดน็ส�าคญั รวมทัง้เนือ้หาให้สอดคล้องกบัทศิทางกลยุทธ์

ของบรษิทัฯ  และปรบัปรงุรปูแบบการรายงาน และรายงานฉบบันีไ้ด้มคีวามเตรยีมอ้างองิรปูแบบ GRI ในรปูแบบหลกั   

การสอบถามข้อมูล : 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  

E-mail : hrtog_or@thaiopticalgroup.com   โทรศัพท์ : 021-941-145     โทรสาร : 021-194-1151  

ที่มา : 

รายงานฉบบันีจั้ดท�าขึน้เพือ่แสดงผลการด�าเนนิงานท่ีเกีย่วข้อง

กบัการบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนืทีค่รอบคลมุประเด็นด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยเริ่มจัดท�ารายงานความ

ยั่งยืนฉบับแรกในปี 2558  ส�าหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงาน

ฉบบัครัง้ที ่4  เพือ่แสดงผลการด�าเนนิงานในรอบปีระหว่างวนัที ่ 

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561   

ขอบเขตการรายงาน  :  

รายงานฉบับนีน้�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื

ของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที ่

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 

ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน : 

รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นโดยคณะท�างานด้านความยั่งยืน และ 

ตรวจสอบโดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลด้านความยัง่ยนืเมือ่วนัท่ี

10 กุมภาพันธ์ 2561 

หมายเหตุ :   

ข้อมูลท่ีเปิดเผยด้านอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 

รายงานประจ�าปี 2561  

แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน 

15รายงานความยั่งยืน
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กระบวนการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน (102-46)

 บรษิทั ฯ ได้จดัท�ารายงานโดยพจิารณาประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ฯ และ ความคาดหวังของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อคัดเลือกประเด็นที่มีนัยส�าคัญภายใต้หลักส�าคัญในการก�าหนดเนื้อหา (Principles for Defining Report Content) 
ของ GRI Standards ในรูปแบบหลัก (In accordance with the GRI standards: Core option) ประกอบด้วย บริบทด้านความ
ยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness) 

 ส�าหรบักระบวนการและขัน้ตอนท่ีบรษิทัไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ใช้ในการประเมนิประเดน็ความยัง่ยนืทีม่นัียส�าคญั 
สรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

 คณะท�างานได้หยบิยกหลกัการบรบิทด้านความยัง่ยืน (Sustainability Context) เป็นเกณฑ์ส�าหรบัการพจิารณาประเดน็ความ
ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ GRI Standards , ISO 26000, ข้อก�าหนดสากลของสหประชาชาติ  (Sustainable 
Development Gold :SDGs), CSR - DIW และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับบริษัทฯ จะถูกหยิบยกออกมาพิจารณา
โดยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

ขั้นตอนที่ 2

 การล�าดับความส�าคัญโดยค�านึงถึง การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยมีแหล่งข้อมูล
ดังนี้ การสานเสวนาชุมชน  การสานเสวนาพนักงาน การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นด้านความปลอดภัย จากการสานเสวนาชุมชน

ขั้นตอนที่  3

 การล�าดับความส�าคัญบริษัทฯ น�าหลักการประเด็นที่มีนัยส�าคัญ (Materiality) โดยค�านึงประเด็นที่บริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ

ขั้นตอนที่ 4 

 การระบุและก�าหนดประเด็นที่มีสาระส�าคัญบนหลักการความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) การพิจารณาโดย
คณะท�างานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง และการทบทวนความครบถ้วนโดยคณะกรรมการ

ด้านความยั่งยืน    

การประเมินประเด็นสาระส�าคัญ 

ทบทวนและปรับปรุงประเด็นส�าคัญของปี 2561  
(102-48, 49)

ผนวกรวม การสร้างความผูกพันของพนักงาน และความ

หลากหลายของพนักงาน และสิทธิเด็ก เป็นการจัดการด้าน

แรงงานสัมพันธ์และการจ้างงาน

ผนวกรวม วัตถุดิบมีข้อจ�ากัดการจัดการของเสียการผลิตกับ 

การจัดการของเสีย

ผนวกรวม บรรษัทภิบาล กับ การต่อต้านทุจริต
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ประเด็นด้านความยั่งยืน

ที่ส�าคัญ

ประเด็น GRI

(102-47)

ขอบข่ายการรายงาน
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หัวข้อที่รายงาน
ภายใน ภายนอก

หน้า

การต่อต้านทุจริต

การบริหารจัดการ 

ด้านพลังงาน

การบริหารจัดการ 

ด้านทรัพยากรน�้า

การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

Waste managemnet and 

non-used materials

การละเมิดกฎหมาย 

ด้านสิ่งแวดล้อม

การก�ากับดูแลคู่ค้า 

ด้านสิ่งแวดล้อม

Anti - Curruption 

2016

Energy 2016

Water and  

Effluents 2018

Emission 2016

Effluents and 

Waste 2016

Environmental 

Compliance  

2016

Supplier  

Environmental  

Assessment  

2016

คู่ค้า, ลูกค้า

ภาครัฐ, ผู้ถือหุ้น

ภาครัฐ, ชุมชน

ภาครัฐ, ชุมชน 

ภาครัฐ, ชุมชน

ภาครัฐ, ชุมชน

ภาครัฐ, ชุมชน

•

•

.•

•

•

•

ด้านเศรษฐกิจ

การต่อต้านทุจริต

ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

การบริหารจัดการน�้า

การควบคุุมคุณภาพ

อากาศและการลด 

การปลดปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก

การจดัการของเสีย 

และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ผลกระทบทาง 

สิ่งแวดล้อม  

วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

ผลกระทบทาง 

ส่ิงแวดล้อมของห่วงโซ่ 

อุปทานส่วนประกอบ 

ของผลิตภัณฑ์

สรุปประเด็นความส�าคัญด้านความยั่งยืน

 ประเดน็ความส�าคญัด้านความยัง่ยนื พจิารณาจากกลยทุธ์องค์กรและผลกระทบทีม่ต่ีอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยสามารถเชือ่ม

โยงกรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

17รายงานความยั่งยืน

1

2

3

9

8

11

12

23-24

43-45

47-50

54

51-53

46

46
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ประเด็นด้านความยั่งยืน

ที่ส�าคัญ

ประเด็น

(102-47)

ขอบข่ายการรายงานหัวข้อที่รายงาน
ภายใน ภายนอก

หน้า

ด้านสังคม

การจ้างงาน

การจัดการ 

ด้านแรงงานสัมพันธ์

ความปลอดภัย

การฝึกอบรมและ 

การให้ความรู้

ชุมชนท้องถิ่น

ผลกระทบทาง 

สังคมของห่วงโซ่อุปทาน

ส่วนประกอบของผลติภัณฑ์

ผลกระทบทางสังคม 

ตลอดวัฏจักรชีวิต

ผลิตภัณฑ์

4

10

5

6

7

13

14

การจ้างงาน

การจัดการ 

ด้านแรงงานสัมพันธ์

ความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน

การพัฒนาบุคลากร

การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และสิ่งแวดล้อมชุมชน

การบริหารจัดการ  

ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

Employment

2016

Labor /  

Management  

Relation 2016

Occupational 

health and  

Safety 2018

Training and  

Education 2016

Local  

Communities  

2016

Supplier Social  

Assessment  

2016

Socioeconomic 

Compliance  

2016

      ภาครัฐ

     ภาครัฐ

     ภาครัฐ 

     ภาครัฐ

 ภาครัฐ, ชุมชน

        คู่ค้า

        คู่ค้า

•

•

•

•

•

•

•

34

29

38-41

36-37

59

58

58
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(102-11,102-15) การบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยให้แต่ละฝ่ายงานท�าการระบุ

ความเสี่ยงต่างๆ จากการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนให้มกีารทบทวนและปรบัปรงุประเดน็ความเส่ียง เมือ่มเีหตุการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป หรอือาจมแีนวโน้ม

ที่จะเกิดขึ้น

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน พิจารณา

และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเส่ียง และแผนการจัดการความเส่ียง รวมท้ัง และผู้บริหารจากทุกฝ่ายงาน 

ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง : มี 4 ขั้นตอน คือ

1. ระบุความเสี่ยงและโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ             

2. ประเมินความเสี่ยงและโอกาส                                                

3. ก�าหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข                     

4. รายงานและเฝ้าติดตามการบริหารความเสี่ยง  

การจ�ากัดของวัตถุดิบ รวมถึง 

ผลความเสี่ยงผลกระทบจาก  

ของเสียการผลิต ซึ่งอาจส่งผล

ต่อสิ่งแวดล้อม และต้นทุนการผลิต

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

และคุณภาพชีวิต          

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

และคุณภาพชีวิต การด�าเนินธุรกิจ

ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

หากมาตรฐานด้านความปลอดภัย

และการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน

อยู่ในระดับต�่ากว่ามาตรฐาน 

อาจส่งผลการด�าเนินธุรกิจ  

ชื่อเสียงของบริษัท และต้นทุน 

ที่เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยเสียหาย

ต่างๆ 

การบรหิาร ความเส่ียงด้านความยัง่ยืน

1.ด�าเนินโครงการสนับสนุน      

กลยุทธ์ 3R  จ�านวน 3 โครงการ            

(ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 56 )

1.การด�าเนินงานตามแผนระบบ

มาตรฐานแรงไทย ณ ปี 2561 

อยู่ที่ 85.71%  

2.ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ 

55.56% จากปี 2561           

(ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 38-40)

                    ความเสี่ยง                                    มาตรการจัดการแก้ไข                                 ผลลัพธ์

    ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม                                    

กลยุทธ์ 3R ได้แก่ การลดการใช้ 

(Reduce) การน�ากลับมาใช้ใหม่ 

(Recycle) และการใช้วัตถุดิบ 

ที่สร้างใหม่ได้ (Renewable) 

ประกาศนโยบายความรับผิดชอบ

ต่อสังคมด้านแรงงาน และ น�าระบบ

มาตรฐานแรงงานมาเป็นกรอบ 

ในการด�าเนินงานทั้งในส่วนของ

พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้อง ประกาศนโยบาย  

Safety & Operation Excellent  

เพื่อบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุ 

การท�างานเป็นศูนย์ (Zero Accident) 

และคู่มือความปลอดภัยส�าหรับ

พนักงาน
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                    ความเสี่ยง                                    มาตรการจัดการแก้ไข                                 ผลลัพธ์

    ความเสี่ยงด้านพลังงาน                                    

มาตรการประหยัดพลังงานตามกรอบ

แนวทาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และการอนุรักษ์พลังงาน

 

ทบทวนและปรับปรุงแผนการสื่อสาร

ภาวะวิกฤติให้สอดคล้องกับแผน 

การจัดการภาวะวิกฤติและ มีการ 

ฝึกซ้อมแผนเป็นประจ�าทุกปี จัดท�า 

แผนชุมชนสัมพันธ์ในระดับโครงการ 

บนพื้นฐานที่สร้างความเข้าใจและแก้ไข 

ผลกระทบร่วมกนั  ส่งเสรมิการด�าเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ ISO14001 

และด้านความปลอดภัย พร้อมทั้ง 

เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ 

ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

1. หาช่องทางท�าธุรกิจร่วมกับ                     

    E- commerce

2. สร้างเอกลักษณ์ด้านการให้บริการ  

    การวิจัยพัฒนาของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก

3. ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจที่มีเทคโนโลยี 

     ชั้นสูงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

4. สร้างความร่วมมือกับส�านักวิจัยทั้งใน

    และต่างประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการ

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงส่งผลต่อโครงสร้าง

อัตราค่าไฟฟ้าในภาพรวมสูงขึ้น  

ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  

และอาจส่งผลปริมาณไฟฟ้า 

ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  

ความปลอดภัยกับชุมชนรอบข้าง

ความเสี่ยงความวิตกกังวล 

ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

กับชุมชนรอบข้าง อาจส่งผล 

ต่อการขอใบอนุญาตโรงงาน  

และชื่อเสียงของบริษัท และต้นทุน 

ทีเ่พ่ิมขึน้จากค่าชดเชยเสยีหายต่างๆ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  

Emerging Risk

1.  E-commerce to disrupt current   

     supply chain

2.  Impacts from Disruptive technology

 2.1 Wearable technology

 2.2 Information Exchange

 2.3 Eye refraction Exam on   

      mobile device

 2.4 3D Printing

ลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตลง

จาก 2.81 MJ ต่อเลนส์ 1 แผ่น เหลือ 

2.15 MJ ต่อเลนส์ 1 แผ่น (ร้อยละ 2) 

(ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 43)

1. ไม่พบขัอร้องเรียนจากชุมชน

2. มีการด�าเนินงานการซ้อม 

    แผนฉุกเฉิน 100%

    (ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 60-64)

1. สร้างความร่วมมือกับกลุ่ม

 Start up
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(102-18)

คณะกรรมการก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็น

ประธาน และตัวแทนผู้บรหิารจากทุกฝ่ายงาน ประชมุเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ร่วมก�าหนด

กลยุทธ์ทิศทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน โดยน�าเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา

อย่างย่ังยืนตัวแทนจากทุกสายงาน พร้อมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะท�างานรายบคุคลปีละ 1 ครัง้ หน่วยงานองค์กรสมัพันธ์ ท�าหน้าทีใ่นการขบัเคลือ่น 

และ มกีารด�าเนนิการจดักจิกรรมสือ่สารให้กบัพนกังาน เช่น MD Town hall, กจิกรรม

นิทรรศการความยั่งยืน เป็นต้น  

โครงสร้าง 
                 การบริหารด้านความยั่งยืน                        

ในปี 2562 จะมกีารปรบัทมีผูบ้รหิารเพือ่เสริมศักยภาพการบรหิารจดัการ ให้สอดคล้องกบัทิศทางการเติบโตในอนาคต
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การต่อต้าน การทุจริต

  (103-1) บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งม่ันรับผิดชอบต่อสังคมและ

ผูม้ส่ีวนได้เสยี รกัษาไว้ซ่ึงจรรยาบรรณตามหลกัธรรมาภบิาลท่ีด ีซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งเสรมิให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื 

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขององค์กร มีหน้าที่ปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหาร

จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรมการเคารพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในองค์กร

  การด�าเนินธุรกิจที่จริยธรรมองค์กรเข้มแข็ง สามารถลดความเสี่ยงในแง่ความเสียหายทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างโอกาส

ในการแข่งขันที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความโปร่งใสของ

การด�าเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการท่ีเหมาะสม 

เพื่อป้องกนัการคอร์รปัชัน่กบัทกุกจิกรรมทางธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่ให้การตัดสินใจและการด�าเนินการทางธรุกจิท่ีอาจมคีวามเสีย่ง

ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา และปฎิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อมุ่งเน้นและมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรม

องค์กร โดยยึดมั่นว่า คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการท�าธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน

  บริษัทฯ สื่อสารนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงช่องทางการ

แจ้งเบาะแส และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทราบ เช่น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารพบพนักงาน การปฐมนิเทศน์

พนักงานใหม่ การจดันทิรรศการความยัง่ยนื การแจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ระบบ Intranet แผ่นพบั Website เพือ่น�ามาปฎบิตัิ

อย่างจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการน�ามาตรการไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
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การเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดท�าแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น และได้ย่ืนแบบประเมินตนเอง

เพื่อต่ออายุใบรับรอง ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อพิจารณาแล้วน้ัน โดยเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ทาง CAC 

มีมติให้การรับรองต่ออายุ โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ ด้านจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจ�าปี 2561 (205-2)

(103-2) (103-3)
        ช่องทาง    ผู้มีส่วนได้เสีย                               เป้าหมาย         ผลการด�าเนินงาน

                  จ�านวน        %         จ�านวน   %

การสื่อสาร ผู้บริหาร (ปีละ 1 ครั้ง) 13 100% 0 0%

ลงนามรับทราบ พนักงาน (ปีละ 1 ครั้ง) 1,111 100% 1,111 100%

    พันธมิตรทางธุรกิจ 84 100% 84 100%

การฝึกอบรม ผู้บริหาร 13 100% 0 0%

    พนักงาน (พนักงานใหม่) 241 100% 107 44%
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  บริษทัฯ  ได้ด�าเนนิโครงการ  Create a Winning Culture ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 เพือ่พฒันาและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมพนกังาน

ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก (Core value) ขององค์กร ACTIF (A = Achievement, C = Customer Service, T = Teamwork, 

I = Initiative, f = flexibility) โดยในปี 2561 ด�าเนนิโครงการประกวดหน่วยงานต้นแบบ โดยก�าหนดเงือ่นไข การลดสถติกิารลา 

พฤตกิรรมวินยั การลดอบุตัเิหตุในงาน และผลการปฏิบติังาน WIG มาเป็นตัวชีว้ดั ส�าหรบัพนักงานในสายปฏิบติัเข้ามาเป็นเครือ่งมอื

ในการพฒันาและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตวัแรก  A = Achievement  และโครงการ TOG _S Talent  เพือ่ให้พนกังานระดบัวชิาชีพ 

ในการเสนอโครงการ A3 Report เพื่อลดต้นทุน และพัฒนากระบวนการท�างานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม I = Initiative (102-16)

โครงการประกวดหน่วยงานต้นแบบ

เป้าหมาย  :   จ�านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินไม่ต�่ากว่า 50% ของหน่วยงานทั้งหมด

ผลลัพธ์     :   จ�านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 31 % ของหน่วยงานทั้งหมด

เป้าหมายปี 2562 :   จ�านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน > 50% ของหน่วยงานทั้งหมด

พร้อมเปลี่ยน เพื่อบ้านของเรา

หลักการท�างานของทีมดิฉันได้น�าค่านิยม “ACTIF” มาใช้ คือ มีความมุ่งมั่น

ในการท�างาน เอาใจใส่งานที่ท�า การท�างานร่วมกันเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และต้องยอมรบัในการเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ดิฉันคิดว่างานแต่ละชิน้ 

แต่ละแผ่นกว่าจะผลติมาไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่กไ็ม่เกนิความสามารถของพวกเรา

จะท�าให้ค่ะ                          

คุณโสพิณ  ทองสุข

ตัวแทนหน่วยงานต้นแบบ

หน่วยสนับสนุนการผลิตโมล

และหน่วยควบคุมคุณภาพโมล“ “
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TOG บ้านของเราพนักงาน...คือคนส�าคัญ 
(103-1) บรษิทัฯ เชือ่ว่า พนักงานเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัต่อองค์กร โดยยดึหลกัสทิธมินุษยชน และปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

โดยน�าแนวทาง happy 8 ควบคู่ไปกับการน�ามาตรฐานแรงงานไทย 8001 มาใช้เพื่อช่วยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เพิ่มประสทิธภิาพของแรงงานและผลผลติ ส่งผลต่อการขบัเคลือ่นองค์กรสูง่ความยัง่ยนื โดยน�าปัจจยัความผกูพันในองค์กรและ

อัตราการลาออก เป็นตัวชี้วัดและประเมินผลดังกล่าว 

  โดยในปี 2561 บริษัทฯ เน้นไปท่ีการส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการท�างานและ

ลดอัตราการเจ็บป่วยของพนักงาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องโรคภัย อาทิ เช่น ความรู้คุณแม่มือใหม่ โรคพิษภัยของ

โรคไม่ติดต่อ เป็นต้น ด�าเนินโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพต่างๆ เช่น โครงการลดพุงลดโรค โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 

ชมรม TOG RUNING CLUB  โครงการคลินิกเปิดใจเพื่อให้ค�าปรึกษาส�าหรับพนักงานที่มีสถิติลาป่วยสูง เป็นต้น 

อัตราการลาป่วยของพนักงาน

 ประจ�าปี จ�านวนพนักงาน อัตราการลาป่วย %

 2559 1,119 221 19.74

 2560 1,298 272 20.95

 2561 1,227 276 22.49

*ข้อมูลพนักงาน 31 ธันวาคม 2561*
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เป้าหมายปี 2561 อัตราการลาป่วยของพนักงานลดลง 2% ซึ่งจากการด�าเนินงาน

ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย พบว่าในปี 2561 อัตราการลาป่วยของพนักงานส่วนใหญ่เกิด

จากโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก นอกจากบริษัทฯ จะยังคงรักษาความต่อเนื่อง

ในโครงการเรือ่งการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสขุภาพทีด่แีล้ว บรษิทัฯจะด�าเนนิโครงการ

ส่งเสรมิการออกก�าลงักายให้กบัพนกังานเพือ่แก้ปัญหาดังกล่าว และโครงการคลนิกิ

เปิดใจเพื่อลดอัตราการลาป่วย
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การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร 

  เนื่องจากบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีการด�าเนินการเพื่อ

ป้องกันปัญหา การลาออกของพนกังาน ซึง่อาจส่งผลให้องค์กรขาดบุคลากรท่ีมคีวามรู้ 

ความสามารถทีจ่ะท�าประโยชน์แก่องค์กรได้ หรอืท�าให้เกดิความล่าช้าในการพฒันา

องค์กร ตลอดจนการสญูเสยีเงนิลงทุนและเวลาในการสรรหา คดัเลอืก และการฝึกอบรม

พนกังานใหม่ให้มคีวามสามารถ และศกัยภาพทัดเทียมกบัพนกังานเดมิทีไ่ด้ลาออกไป

จากค่าเฉลี่ยสถิติการลาออกของพนักงานในบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) ในช่วงปี 2559 - 2561 ดังภาพ (103-2) เป้าหมายอัตราการลาออกของ

พนักงาน ≤ 4%)

  จากภาพค่าเฉลี่ยอัตราการลาออกของพนักงานในองค์กร บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) พบว่าในปี 2561 

(103-3) มีค่าเฉลี่ยอัตราการลาออกของพนักงานอยู่ที่ 3.19% ซึ่งสูงขึ้นจากเดิม (ปี2560) 0.59% ท�าให้องค์กรมีความสนใจที่จะ

ศกึษาเกีย่วกบัสาเหตขุองปัญหาและปัจจยัทีส่่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์กร เพือ่หาแนวทางในการลดอตัราการลาออกจาก

องค์กร โดยวิธีการหนึ่งที่องค์กรได้น�ามาใช้ในการจัดการปัญหาดังกล่าว คือการส�ารวจความผูกพันของพนักงานในองค์กร ซึ่งมี

ขั้นตอนในการจัดท�าดังนี้ 

  จากการท�าการส�ารวจความผกูพันในองค์กรของพนกังานในปี 2561 พบว่าอตัราความผกูพนัของพนกังานในปี 2561 ค่าเฉลีย่

อยู่ที่ 3.9 คะแนน เป้าหมายคะแนนความผูกพันในองค์กร > 4 คะแนน 

ภาพแสดงค่าเฉลีย่อตัราการลาออกของพนกังานบรษิทั ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน)
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                  ภาพแสดงอัตราความผูกพันของพนักงานในองค์กร ปี 2559 - 2561  

  จากการศกึษาความผูกพนัในองค์กร (ปี 2561) พบว่าคะแนนในหมวดความก้าวหน้า ในการท�างานอยูใ่นระดับต�า่ รองลงมา 

คอืหมวดสมัพนัธภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา ทางบรษิทัฯ จงึตระหนกัถึง การจดัหามาตรการเพือ่แก้ไขปัญหาในเรือ่งดงักล่าว ซึง่บรษิทัฯ

ได้จดัท�าวธิกีารส�าหรบัการปรบัปรงุปัญหาในด้านของความก้าวหน้า โดยการจดัท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career 

Path Roadmap) ส�าหรับพนักงานในสายปฏิบัติการ และสายสนับสนุน เพื่อให้พนักงานสามารถรับรู้และเข้าใจถึงแนวทาง

ในการเจริญเติบโตในอาชีพการงานอย่างชัดเจน และส�าหรับด้านสัมพันธภาพต่อผู้บังคับบัญชาองค์กร ได้จัดท�าโครงการอบรม

หลักสูตรส�าหรับหัวหน้างาน “Super Leader 4.0” ซึ่งจะมีการด�าเนินการทั้ง 2 โครงการขึ้นในปี 2562

การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ (402)

 (103-1) การบรหิารงานแรงงานสมัพนัธ์ โดยครอบคลมุพนกังานทกุระดับ เป็นส่วนหนึง่ของระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

เพราะความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ส่งผลท้ังในทางบวกและทางลบต่อการบริหารงานภายในองค์กร 

กระบวนการผลิต และการด�าเนินธุรกิจขององค์กร ส่งต่อสภาพการท�างานและชีวิตความเป็นอยู่ของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง  

อันส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
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  (102-41) บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการอย่างน้อยไตรมาสละ 

3 ครั้ง โดยคณะกรรมการจ�านวน 7 คน ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน ในการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 2 ปี   เพือ่เป็นช่องทางการสือ่สารระหว่างพนกังานต่อฝ่ายบรหิารใน

การรับรู้เรื่องราวความรู้สึกนึกคิดของพนักงานท่ีมีต่อบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร และ

น�าข้อมลูดังกล่าวไปปรับปรุงการบริหารทรพัยากรบคุคลของบรษิทัฯ ให้มีประสทิธิภาพ

มากข้ึน (402-1) a / b อีกทัง้เมือ่บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงระเบยีบข้อบงัคบัการท�างาน 

จะมีการประชุมหารือกับลูกจ้างก่อนมีการเปลี่ยนแปลง 60 วัน ( 8 สัปดาห์)  พร้อมทั้ง

ให้พนักงานเซ็นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคน 100% และประกาศบังคับใช้

โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ( 4 สปัดาห์) ตามข้ันตอนดงัต่อไปน้ี (103-2)

  (102-41) ในปี 2561 ทางกรรมการผู้จัดการยังได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม MD 

Town hall เพื่อสื่อสารนโยบายหรือข้อบังคับระเบียบการปฏิบัติงาน หรืออื่นๆ ที่มี

การเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อพนักงานโดยตรง อีกทั้งบริษัทฯ ยังด�าเนินการ

จัดกิจกรรม hR ON SITE ส�าหรับพนักงานทั้งกะกลางวันและกะกลางคืนเพื่อสื่อสาร

นโยบายระเบียบปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง

ภาพขั้นตอนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับการท�างาน
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ภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

ในส่วนของข้อร้องเรียนบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้มีตู้รับการร้องเรียนและ Line @ TOG 4.0 และร้องเรียนด้วยตนเอง 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้  

บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้

ช่องทาง เป้าหมาย (103-2)

การด�าเนินการแก้ไข

การด�าเนินการ 

(103-3)

จ�านวนข้อเรียกร้อง / 

ข้อเสนอแนะ

 13 ตู้ร้องเรียน 100% 100%

 7 Line @ TOG 4.0 100% 100%

 2 ร้องเรียนด้วยตนเอง 100% 100%

 5 คณะกรรมการสวัสดิการ 100% 100%

   (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561)
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• เครื่องแบบพนักงาน

• รถรับ-ส่ง

• โรงอาหารราคาสวัสดิการ

• เลนส์สวัสดิการส�าหรับ 

 พนักงาน 

•  เบ้ียขยันรายเดือน/รายปี                                           

• ของเย่ียมไข้                                

• ค่าเดินทาง

• ค่าโทรศัพท์มือถือ                      

• โครงการ happy Money                   

• โบนัส

• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 

 บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร                         

• เลนส์สวัสดิการเพื่อครอบครัว 

 บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร                        

• สวัสดิการหอพักพนักงานและ

 ครอบครัว

• ประกันสังคม

• กองทุนสะสม

 ส�ารองเลี้ยงชีพ

• ตรวจสุขภาพ

 ประจ�าปี        

• ประกันสุขภาพ, 

 ประกันอุบัติเหตุ                           

• มุมน�้านมแม่                      

• สวัสดิการแรกคลอด

ด้านการเงิน

และส่ิงอ�านวยความสะดวก
การออมทรัพย์ ด้านสุขภาพ

ด้านการดูแล

ครอบครัวพนักงาน

  โดยเป้าหมายในปี 2562 บริษัทฯ จะด�าเนินการ Upgrade ระบบ hRMS เข้า

มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล และเป็นช่องทางในการสื่อสารให้

ข้อมลูกบับคุลากรในบรษิทัฯ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบรษิทักับพนักงาน 

โดยพนักงานสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ท่ีควรรู ้ได้ตลอดเวลาในลักษณะของ

 Employee Service Center (ESC)

สวัสดิการและผลตอบแทน (401-2)
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• Short Term Win

• Congratulation Promote

• เยี่ยมบ้านพนักงาน

• ช่วยเหลือครอบครัวที่มี

 บุตรพิการ

• รางวัลตอบแทนจูงใจส�าหรับ

 คณะท�างานต่างๆ ในบริษัท
• ลาไปพิธีฮัจญ์ในศาสนาอิสลาม

• วันหยุดส�าหรับวันส�าคัญในศาสนาอิสลาม

• ลาอุปสมบทและลาบวชภิกษุณี 120 วัน

ด้านศาสนาด้านจิตใจ ด้านอาสาพัฒนา

การจ้างงาน (401-1)

จ�านวนพนักงานประจ�า

จ�านวนพนักงานชั่วคราว (102-8)

จ�านวนพนักงานทั้งหมด (คน) (102-8 a, c)

ชาย

หญิง

(102-7 a (1)

1,248

0

402

846

1,248

1,286

0

412

874

1,286

1,119

0

362

757

1,119

2559 2560 2561
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การจ้างงาน (401-1)

จ�านวนพนักงานแยกตามกลุ่มอายุ

ต�่ากว่า 30 ปี

ชาย

หญิง

30 - 35 ปี

ชาย

หญิง

50 ปีขึ้นไป

ชาย

หญิง

พนักงานใหม่ทั้งหมด (GRI 401-1) (102-a)

ชาย

หญิง

พนักงานลาออกทั้งหมด

ชาย

หญิง

แยกตามศาสนา

พุทธ

ชาย

หญิง

คริสต์

ชาย

หญิง

อิสลาม

ชาย

หญิง

แยกตามพื้นที่ (102-8 b)

จ.นนทบุรี

ชาย

หญิง

152

333

225

469

25

44

1,248

173

361

534

138

291

429

296

634

0

0

106

212

1,248

188

387

575

144

353

237

467

31

54

1,286

153

300

453

271

143

414

302

652

0

1

110

221

1,286

183

383

566

113

259

213

431

38

65

1,119

59

178

237

112

302

414

263

558

0

1

99

198

1,119

165

348

513

2559 2560 2561

*บริษัทไม่มีการจ้างพนักงานชั่วคราว (102-8)
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62

92

154

135

317

452

1,119

1,119 

36

0

36

21

0

21

58.33%

0%

58.33%

13

0

13

76

122

198

138

337

475

1,248

1,248

28

0

28

28

0

28

100%

0%

100%

15

0

15

78

127

205

151

364

515

1,286

1,286

20

0

20

16

0

16

80%

0%

80%

21

0

1

แยกตามพื้นที่ (102-8 b)

กทม. ปริมณฑล

ชาย

หญิง

จังหวัดอื่นๆ

ชาย

หญิง

การลาคลอดบุตร 401-3

พนักงานที่มีสิทธิลาคลอดทั้งหมด

พนักงานที่ลาคลอด

ชาย

หญิง

พนักงานที่กลับมาหลังจากลาคลอด

ชาย

หญิง

% การกลับมาท�างาน

ชาย

หญิง

พนักงานที่กลับมาท�างานและอยู่ครบ 12 เดือน

ชาย

หญิง

*ไม่มีการเลิกจ้างพนักงานที่ตั้งครรภ์

การจ้างงาน (401-1) 2559 2560 2561
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การพัฒนา บุคลากร
(103-1) บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

มกีารด�าเนนิงานด้านการพฒันาบคุลากร โดยขอบเขตของการพฒันา

จะครอบคลมุกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ซึ่งในแต่ละปี

จะมีการอบรมพนักงานมากกว่า 50% ของพนักงานท้ังหมด 

หลักสูตรอบรมกว่า 30 หลักสูตร และมีเป้าหมายชั่วโมงอบรม

เฉลี่ยของทั้งบริษัท 6 ชั่วโมง/คน/ปี   

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้บูรณาการโครงสร้าง การพัฒนาบุคลากร

ให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจ และพร้อมรับความ

ท้าทายและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เพือ่การเตบิโตของบรษิทัฯ

โดยมีการอบรมและพัฒนามากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด พร้อม

เพิม่ศกัยภาพในภาวะผูน้�า และ การพัฒนาทกัษะของพนักงาน 

โดยในปี 2561 ทางบริษัทฯ ด�าเนินโครงการดังนี้ โครงการ

พัฒนากลุ่ม Talent : Leadership Program, โครงการดูแล

พนักงานใหม่ :  Onboarding Program  เป็นต้น 

 1 จ�านวนพนักงาน 536 คน 662 คน 804 คน

 2 จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี 1,146 ชั่วโมง 14,560 ชั่วโมง 9,639 ชั่วโมง

 3 จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน  8 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง 8.9 ชั่วโมง

 4 หลักสูตรการอบรมภายนอก 18 หลักสูตร 42 หลักสูตร 47 หลักสูตร

  5 หลักสูตรการอบรมภายใน 27 หลักสูตร 30 หลักสูตร 68 หลักสูตร

 6 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 2.1 ล้าน 5.8 ล้าน 1.3 ล้าน

 7 ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคน 3,918 บาท/คน/ปี 8,780 บาท/คน/ปี 1,688 บาท/คน/ปี

       หัวข้อ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

สรุปผลการพัฒนาศักยภาพพนักงานประจ�าปี 2559-2561 

ล�าดับ

(103-2)
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 Operation 238 620 858 88 167 255 3.5 2.5

 Supervisor 64 48 112 42 26 68 8.3 6.9

 Specialist 36 61 97 34 59 93 35.5 35.0

 Manager 9 9 18 7 9 16 24.1 37.3

 Management 15 19 34 11 18 29 18.0 21.9

 รวม 362 757 1,119 182 279 461 8.6 6.3

ประเภท

พนักงาน

จ�านวนพนักงานทั้งหมด จ�านวนพนักงานอบรม ชม. เฉลี่ย

เพศชาย เพศชาย เพศชายเพศหญิง เพศหญิง เพศหญิงรวม รวม

• Programs for upgrading employee skills and transition assistance program (404-2) 
• โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้แบ่งหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (103-2, 103-3)

 • กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง

  Leadership Development Program : เป็นการพฒันาพนกังานกลุม่เป้าหมายจ�านวน 4 ท่าน ทีจ่ะได้รบัต�าแหน่งท่ีสงูขึน้ 
  ในเรื่องบทบาทการเป็นภาวะผู้น�า การบริหารงาน ในรูปแบบของการ On the job Training, Job Assignment รวมถึง
  ส่งไปอบรมหลักสูตรภายนอก เช่น Leadership Lab เป็นต้น

  •  เป้าหมาย :  พัฒนากลุ่ม Talent จ�านวน 4 ท่าน
  •  ผลลัพธ์    :  บรรลุเป้าหมายพัฒนากลุ่ม Talent จ�านวน 4 ท่าน

 • กลุ่มพนักงานใหม่ระดับวิชาชีพ

  Onboarding Program : เป็นการดูแลพนักงานใหม่ต้ังแต่ก่อนเริ่มงาน จนถึงครบทดลองงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  ให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

  •  เป้าหมาย  :  พนักงานใหม่ระดับวิชาชีพผ่านทดลองงาน > 90%
  •  ผลลัพธ์     :  บรรลุเป้าหมายพนักงานใหม่ระดับวิชาชีพผ่านทดลองงาน > 90%

 • กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ

  On The Job Training : เป็นการปรับปรุงแบบฟอร์มการสอนงาน โดยทบทวนกระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับ
  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  •  เป้าหมาย :  ทบทวนทักษะที่จ�าเป็นในการ On The Job Training ระดับปฏิบัติการ 100%
  •  ผลลัพธ์    :  บรรลุเป้าหมายทบทวนทักษะที่จ�าเป็นในการ On The Job Training ระดับปฏิบัติการ 100%

• Average hours of training per year per employee (404-1) 

  การพัฒนาบุคลากร
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยตามนโยบาย vISION ZERO บริษัทฯจึงให้ความส�าคัญในเรื่อง

การเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน โดยในการประเมินขอบเขตของผลกระทบด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พบว่าพื้นที่หลัก

ที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานขององค์กร คือ พนักงานที่ปฎิบัติงานประจ�า

อยู่ที่บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บางบัวทอง) ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้อง

ต่อการด�าเนินงานด้านการผลิตกว่า 1,029 คน และในทางกลับกันถ้าไม่มีการบริหาร

จัดการที่ดี ก็ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบหลักต่อองค์กร บริษัทฯ จึงบริหารงานตามหลัก

การบริหารงานคุณภาพ ดังนี้ (103-1)

  ในปี 2561 งานความปลอดภัย มเีป้าหมายในการลดอตัราการเกดิอบุติัเหตลุง 50 % จากสถติ ิปี 2560 ทัง้ยงัมกีารควบคมุ 

ดูแลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด และก�าหนดมาตรการบทลงโทษอย่างชัดเจนและจริงจัง เพื่อให้พนักงานทุกคน

เกิดจิตส�านึกและตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการท�างานมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

และชีวิตของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่นมั่นพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานโดยปฎบิตัติามข้อก�าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) เพือ่ขอการรบัรองในปี 2562 อกีท้ังได้มกีารก�าหนด

เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ภายในปี 2563 ตามนโยบาย vISION ZERO โดยมีหัวหน้างานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลพนักงาน และ

เป็นต้นแบบทีด่ขีองพนักงาน การด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยอาชวีอนามยัฯในปี 2561 มีการด�าเนินงานหลายส่วนดังน้ี (103-2)

ผูบ้รหิารสงูสุดขององค์กร

ประกาศนโยบาย

VISIOn ZERO

พนกังานปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบด้านความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครดั

ตรวจสอบความปลอดภัย

ควบคมุการปฏบิติัตาม

กฎระเบยีบด้านความปลอดภยั

พนกังานตระหนกัและ

ให้ความส�าคัญในเรือ่ง

ความปลอดภยั ไม่เกดิ

อบุติัเหตใุนการท�างาน
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 เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ท�าธรุกจิเกีย่วกบัผลติเลนส์แว่นตา จึงมวัีตถดุบิหลกัทีเ่ป็นสารเคมเีป็นจ�านวนมาก ท�าให้มคีวามเสีย่ง

ที่จะก่อให้เกิดการแพ้เม่ือสัมผัสโดนผิวหนังของพนักงาน ทางบริษัทฯจึงมุ่งมั่นและหาแนวทางในการลดการแพ้สารเคมีของ

พนกังาน โดยมกีารควบคุมการสวมใส่อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบคุคล (PPE) อย่างเคร่งครดัมากขึน้ และมกีารให้ความรู้

เรื่องการรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี ผ่านกิจกรรมเสียงตามสาย เพ่ือให้พนักงานเกิดความระมัดระวังและรู้จักการป้องกัน

ตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลการแพ้สารเคมี ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่าลดลงกว่า 55.56% ซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิด

การแพ้สารเคมีมากที่สุด คือ หน่วยงานฉีด (Fill) ส่วนผลิต1 โดยมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (403-3) 

on SItE EnVIRonmEntAl mEDIcAl cHEcKup

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

 ลง พ้ืนที่สื่ อสารกับพนักงาน 

เรื่องความปลอดภัย พร้อมท้ังเดิน

ตรวจสอบ ควบคุมการปฎิบัติตาม

กฎอย่างต่อเนือ่งเพือ่สร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัให้เกดิในองค์กรอย่าง

ยั่งยืน

 ตรวจวัดค่าความปลอดภัยด้าน

สิ่งแวดล้อมประจ�าปี เพื่อควบคุม  

เสียง แสง ความร ้อนและฝุน/

สารเคมีที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน

อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นพร้อมทั้ง

หาแนวทางการแก้ไข

 ตรวจสุขภาพพนักงานตาม

ความเสี่ยง เพื่อท�าการเฝ้าระวัง

ด้านสุขภาพ  เมื่อพบความผิด

ปกติจะมีการตรวจซ�้าพร้อมทั้ง

น�าค�าแนะน�าของแพทย์มาเป็น

แนวทางแก้ไข
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หมายเหตุ : สถติกิารเกดิอบุตัเิหตแุละโรคจากการท�างาน (แพ้สารเคม)ี ในปี 2561 รวบรวมจากเดอืนมกราคม - เดอืนตลุาคม ปี 2561

 จากการรณรงค์การลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการ

เข้มงวดด้านความปลอดภยัมากขึน้ท�าให้อตัราการบาดเจบ็

จากการท�างานในปี 2561 ลดลงจากปี 2560  จ�านวน 2.85 

ครั้ง/ล้านชั่วโมงการท�างาน และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุใน

ปี 2561 เทียบกับปี 2560 พบว่าลดลงกว่า 55.56% 

เม่ือจ�าแนกพืน้ทีพ่บว่าพืน้ท่ีเกิดเหตสุ่วนใหญ่คอื ส่วนผลติ 1 

โดยสัดส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยการเกดิอบุติัเหตุ

ในแต่ละครั้งจะมีการสอบสวนหาสาเหตุท่ีแท้จริงพร้อมทั้ง

ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปรบัปรงุกระบวนการท�างานสือ่สาร

ภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ�้า (103-3)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน
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 บรษิทัฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัฯ โดยการให้

พนกังานมส่ีวนร่วมจากส่วนงานต่างๆ ในการลงสมคัรเลอืกตัง้

เพ่ือเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

โดยเฉพาะมีการด�าเนินงานครอบคลุมบุคลากรที่ด�าเนินงาน

อยู่ในบรษิทัไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (บางบวัทอง) 

จ�านวน 1,029 คน คิดเป็น 100% โดยมีบทบาทและอ�านาจ

หน้าที่ในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ เมื่อพบเห็น

การกระท�าและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยภายในบริษัทฯ 

น�าเข้าที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขในทุกๆ เดือน รวมถึงมี

การเดนิตรวจด้านความปลอดภยัเพ่ือค้นหาจุดเสีย่งในพืน้ทีพ่ร้อมกบั

เสนอมาตรการแนวทางแก้ไขเพื่อให้องค์กรมีสภาพแวดล้อม

การท�างานที่ปลอดภัย (403-1) 

      คณะกรรมการความปลอดภัยฯมีการประชุมประจ�าเดือน

เดือนละ 1 ครั้ง กรรมการทุกท่านได้มีส่วนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นหัวข้อประเด็นด้านความปลอดภัย จุดเสี่ยงต่างๆ 

รวมถึงรับประเด็นปัญหาในส่วนงานของตนเองเพื่อน�ากลับไป

แก้ไขปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยทั้งเร่ืองสภาพแวดล้อม

การท�างานและการปฎบิตัติามข้ันตอนการท�างานของพนกังาน 

(403-1)

  การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในปี 2562 

บริษัทฯ ยังคงด�าเนินงานตามโยบาย vISION ZERO และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถลดชั่วโมง 

การหยดุงาน อนัเนือ่งมาจากการเกดิอบุตัเิหตแุละการแพ้สารเคมใีห้ลดลงอย่างต่อเนือ่ง และสร้างความตระหนกั

สร้างค่านิยมองค์กรที่ปลอดภัยให้เกิดกับบุคลากรทุกคนในองค์กร

คณะกรรมการความปลอดภัย

 การเตรียมพร้อมรับต่อเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน

ได้แก่ กรณีสารเคมีหกรั่วไหล, ก๊าซรั่วไหล, น�้าท่วม

และอัคคีภัย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดตั้งทีมฉุกเฉินขึ้น 

เพื่อเป็นทีมในการตอบโต้ต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ ท้ังน้ี 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของทีม

โดยการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง หลักสูตร

สารเคมีหกรั่วไหลปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งมีการทบทวน

ภายในอยู่เสมอ โดยการให้ทีมร่วมซ้อมในแผนอพยพ

หนีไฟปีละ 2 ครั้ง การซ้อมสารเคมีหกรั่วไหล และ

น�้าท่วม ปีละ 1 ครัง้ ซึง่ท�าให้มัน่ใจได้ว่า ทีมจะสามารถ

ท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องสิทธิเด็ก เน่ืองจากเด็กมี

ความเสีย่งต่อสถานการณ์ต่างๆ มากกว่าผูใ้หญ่ นอกจากบรษัิทฯ 

จะพัฒนานวัตกรรมโดยค�านึงถึงความปลอดภัยของเด็กแล้ว 

บริษัทฯยังมองว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งส�าคัญ

ต่อการด�าเนินธุรกิจในอนาคตและสังคมอย่างยั่งยืน โดยใน

ปี 2561 บริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัท

คิดเป็นร้อยละ 40 ของหลักการท้ังหมด เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ดังนี้

การด�าเนินงานหลักการ

หลกัการ ข้อ 2 สนบัสนนุการขจัดปัญหาแรงงานเดก็

ในการด�าเนินงานและการติดต่อทางธุรกิจ

หลักการข้อ 3 จัดหางานที่มีคุณค่าให้แก่คนงาน 

ที่เป็นเยาวชน ตลอดจนพ่อแม่และเด็ก

หลกัการข้อ 5 ท�าให้แน่ใจว่าผลติภัณฑ์และบรกิาร

มคีวามปลอดภัยและมีการส่งเสรมิความตระหนัก

เกี่ยวกับสิทธิเด็กผ่านผลิตภัณฑ์และบริการเหล่า

นั้น

หลักการข้อ 9  ช่วยคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ

1. ไม่สนับสนุนผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาท่ีมีการจ้างงานเด็กอายุต�่ากว่า  

  15 ปี และหากอายุต�า่กว่า 18 ปีต้องมกีารขึน้ทะเบยีนการใช้แรงงานเดก็

 ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

1. การจ่ายค่าตอบแทนเบีย้เล้ียงนักศึกษาฝึกงานปรบัปรงุงวดการจ่าย

 เดือนละ 1 ครั้ง แทนการจ่ายแบบ 1 ครั้งเมื่อฝึกจบ

2. กรณนีกัศกึษาฝึกงานท่ีเป็นระดบัปวช. อายตุ�า่กว่า 18 ปี ต้องมดี�าเนินการ

 แจ้งขึ้นทะเบียนการใช้แรงงานเด็กให้ถูกต้องตามกฎหมาย            

3. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก

1. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาร่วมกับคู่ค้าให้แก่เด็ก                

2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพดวงตาแก่เด็ก

1. ถ่ายทอดความรูเ้รือ่งการปฏบิตัติน เมือ่เกิดเหตฉุกุเฉินในโรงเรยีน 

  แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก 
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 การด�าเนนิงานธรุกจิของบรษิทัฯนัน้จ�าเป็นต้องใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในกระบวนการผลติเป็นหลกั ซึง่ท�าให้ต้องเผชิญกบัความ

ผันผวนของราคาพลังงานที่ใช้มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รวมท้ัง

ความเสี่ยงการปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจาก

โลกร้อน ทางบริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานท่ีมีอยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน�าเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ๆ

เข้ามาทดแทนที่ การจัดหาพลังงานทดแทนรวมถึงการจัดการ

บรหิารคณุภาพเพือ่รองรบัการผลติทีข่ยายตวัขึน้ทกุปี เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(103-1, 103-2, 103-3)

ผลการด�าเนินงาน (302-4) 

บริษัทยังคงมีการเฝ้าตรวจติดตาม ด�าเนินการจัดท�ามาตรการ

และโครงการด้านพลังงาน การจัดหาเทคโนโลยีอุปกรณ์

เครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการบริหารคุณภาพ

เพื่อรองรับการผลิตท่ีขยายตัวข้ึน อาทิเช่น การติดต้ัง Motion

sensor สวิซต์กระตุกส�าหรับส�านักงาน, การใช้ Controller

ควบคมุการสัง่ปิด-เปิด ระบบ Cooling ของเตาท่ีใช้ในกระบวนการ

อบเสนส์

แนวทางบริหารจัดการ

• การจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานฯ ท�าหน้าที่ ก�ากับดูแล
 และรบัผดิชอบการด�าเนนิการมาตรการต่างๆ ด้านพลงังาน
 ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกบันโยบาย การจัดการพลังงาน
 อย่างยัง่ยนื รวมไปถึงการตดิตามผลการด�าเนนิงาน  ปรบัปรงุ
 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใกล้ชิด ผ่าน Energy  
 Management Cycle
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้
 ภายในบริษัท จัดหาพลังงานทดแทน

เป้าหมาย 

ลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตลงจาก 
2.81 MJ ต่อเลนส์ 1 แผ่น เหลือ 2.75 MJ 

ต่อเลนส์ 1 แผ่น (ร้อยละ 2)

การบริหาร การจัดการด้านพลังงาน
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 เนื่องด้วยเตาที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องใช้ระบบ Cooling 
เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการอบในช่วงเริ่มต้นกระบวนการอบ อีกทั้ง
ยังเป็นระบบแบบ Manual ท�าให้ต้องเปิดระบบ Cooling ตลอดเวลา 
แม้ว่าจะจบกระบวนการไปแล้วกต็าม ท�าให้สิน้เปลอืงพลงังาน  บริษทัฯ 
จึงเริ่มท�าการใช้ Controller ควบคุมการส่ัง ปิด-เปิด ระบบ Cooling 
ของเตาเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้เพื่อประหยัดพลังงาน ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมอีกด้วย

มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกด้านพลังงานให้กับบุคลากรภายในบริษัท 

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัของบคุลากร เนือ่งจากบคุลากรน้ันเป็นแรงขับเคล่ือน ช่วยให้การด�าเนินงานด้านการจดัการพลังงาน
ประสบความส�าเร็จ 

 • ปลูกฝังจิตส�านึกด้านพลังงานแก่พนักงานด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 • จัดประกวด vDO Clip และ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและเห็นความส�าคัญ
  ของการอนุรักษ์พลังงาน 

 • บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสื่อจาก ส�านักพลังงานจังหวัดนนทบุรี และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เผยแพร่ และปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในบริษัทฯ 
  ในงานนิทรรศการความยั่งยืน ณ ลานกิจกรรมของบริษัท

 • กิจกรรม Post (it) Energy : แปะเพื่อเปลี่ยน เชิญชวนให้พนักงานแสดงแนวคิดวิธีการประหยัดพลังงานภายในบริษัท 
  โดยให้พนักงานร่วมเสนอแนวคิดผ่านการ แปะ Post it  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน 

ภาพ แสดงปริมาณการใช้พลังงานรายวันก่อน-หลังปรับปรุง

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 142,527.60 เมกะจูลต่อ

เทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 22.21 ตัน
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ข้อมูลการใช้พลังงาน (302-1, 302-3)

  ในปี 2561 พบว่า ปริมาณการใช้ทรัพยกรพลังงานของบริษัทฯ มีการปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากมีการปรับโครงสร้าง

ภายใน มีการเพิ่มไลน์การผลิตใหม่เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตไว้ส�าหรับรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต เพื่อให้เพียงพอ

ต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า 

หมายเหตุ : 

•  การค�านวณเป็นไปตามดัชนีวัดประสิทธิผล ภายในบริษัท 

 •  การค�านวณปรมิาณพลงังานไฟฟ้า อ้างองิ ค่า CONVERSION FACTORS จาก กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน 

   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6 หน่วยวัด เมกะจูล (MJ) 

 •  ปี 2561 ใช้ข้อมูลจริง เดือน ม.ค.- ต.ค. และใช้ข้อมูลคาดการณ์เดือน พ.ย.-ธ.ค. 

• ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต เฉพาะพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ภายในบริษัทเท่าน้ัน ไม่รวมถึง น�้ามันดีเซลที่ใช้ 

 กับเครื่องผลิตไฟฟ้าส�ารอง (Generator) 



46 บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

การบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม

plAn
Do

cHEcK
ActIon

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจ 

ซึ่งจ�าเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้

ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

ธรรมชาต ิอย่างคุม้ค่า เราจงึได้ก�าหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อม

ของบริษัทเพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ได้แก่ ปฏิบัติตาม

กฎหมายทางด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ป้องกัน และลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรมของ

ทางบรษิทัฯ  รวมถงึใช้พลงังานอย่างประหยดั และพฒันาผลติภณัฑ์

เทคโนโลย ีในกระบวนการผลติ ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ลดลงอย่างต่อเนือ่ง โดยการน�าระบบการจัดการด้านสิง่แวดล้อม

ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 (103-1, 103-2, 103-3)

ปี 2559

การละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (307-1)

ปี 2560 ปี 2561ข้อมูลที่จ�าเป็น

จ�านวนข้อร้องเรียน  0 0 0

จ�านวนค่าปรับ  0 0 0

การก�ากับดูแลผู้ค้าด้านสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการตรวจสอบผูค้้าโดยใช้เกณฑ์ด้านสิง่แวดล้อม ซึง่จะตรวจสอบ

ผูค้้าใหม่ก่อนทีจ่ะเริม่ด�าเนนิการท�างานด้านสิง่แวดล้อม ซึง่ร้อยละ 100 ของผูข้ายใหม่

ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 (308-1)

 นอกจากนี้ ยังลดความเสี่ยงโดยเน้นการตรวจสอบผู้ค้า

ที่รับกากอุตสาหกรรมของบริษัทไปก�าจัด โดยเข้าตรวจประเมิน

พืน้ทีต่ามคูม่อืมาตรการตรวจสอบโรงงานประกอบกิจการคดัแยก

และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบการด�าเนินการว่าจะไม่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสุ่มตรวจร้อยละ 50

ของผู้รับก�าจัดกากของเสียทั้งหมด และยังไม่มี

การยุติการด�าเนินงานกับคู่ค้า

ในรายที่มีการประเมิน

ความเสี่ยง (ร้อยละ 0)
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WHY IS It ImpoRtAnt?

 สืบเน่ืองจากทรพัยากรน�า้จดืในลุ่มน�า้ประเทศไทยมอียูอ่ย่าง

จ�ากัด การขาดแคลนน�้าจืดที่สะอาดนั้น เป็นประเด็นที่ทั่วโลก

ให้ความส�าคญั จากสภาพทางภมูศิาสตร์บรษิทัฯ ตัง้อยูใ่นบรเิวณ

ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรม 

และมีประชาชนอาศัยอย่างหนาแน่น ปัจจุบันคุณภาพของ

แม่น�้าเจ้าพระยาได้เสื่อมโทรมไปมากจากอดีต ทั้งนี้ มาจาก

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน 

รวมทั้งการปล่อยน�้าทิ้งลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา (103-1a)

การบรหิารจดัการ ทรัพยากรน�้า

 ทรัพยากรน�้า ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่ท�าให้กระบวน

การผลิตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงกระบวนการท่ีมี

การใช้น�า้มากทีสุ่ดคอื กระบวนการล้างแม่พมิพ์เลนส์ ซึง่จะต้อง

ใช้น�า้สะอาดเพือ่ล้างสิง่สกปรกออกจากแม่พมิพ์เลนส์ (103-1b)
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 ล้างบ่อตกตะกอนข้ันสุดท้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ตกตะกอนให้เพิ่มมากขึ้น และลดสิ้นเปลืองพลังงานจากการ

ล้างย้อนของถังกรองทราย ซึ่งพบว่าความขุ่นได้ร้อยละ 20

 ติดตั้งสปริงเกอร์รอบโรงงาน ในพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ 

และมีแผนจะด�าเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นในปี 2562 

และด�าเนินการติดมิเตอร์น�้าส�าหรับน�าน�้าไป

ปัจจุบันบริษัทก�าหนดการบริหารการจัดการน�้า
อย ่างยั่ งยืน โดยยึดหลักการการน�าน�้าที่ มี
การบ�าบดัแล้วกลบัมาใช้ใหม่ โดยวธิกีารรไีซเคลิ 
เพื่อมุ่งสู่ Zero wastewater discharge

การด�าเนนิการของบรษิทัฯ จะปรบัปรงุระบบท่ีใช้
ส�าหรับการรีไซเคิลน�้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยยึดหลักการ 3R

HOW TO MANAGE

RecycleJAn-DEC
2018

JUn-DEC
2018

Reuse

Reduce

การน�าไปรไีซเคลิโดยใช้ระบบ 

Ultrafiltration (Uf) และ 

Reverse Osmosis (RO)

จะน�าน�้าเสียไปใช้ล้างรางน�้า

และรดน�้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว

ของบริษัทฯ

มีการร่วมมือกับศูนย์ความเป็น

เลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี

และวสัด ุเพือ่จัดท�าสมดลุน�า้และ 

ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

ACTION PLAN 2019

การด�าเนินงาน (103-2)

2019
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การบริหารจัดการน�้าของบริษัทฯ ได้จัดตั้งเป้าหมายการด�าเนินการเพื่อน�าน�้าเสียกลับมารีไซเคิล (103-3)

เป้าหมายการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

ปี 2561 ปริมาณน�้าเฉลี่ยที่น�ากลับมาใช้ใหม่

และใช้ซ�้า (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

 ม.ค. - มิ.ย. 125 145

 ก.ค. - ธ.ค. 250 250

หมายเหต ุ: เป้าหมายการด�าเนนิงานได้ก�าหนดเป็น 2 เป้าหมาย เนือ่งจากในช่วง ก.ค. - ธ.ค. 2561 ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุระบบ 

                  UF เพื่มขึ้น

การประเมินผล การประเมินผลการด�าเนินงาน โดยติดตั้งมาตรวัดน�้าส�าหรับตรวจวัดปริมาณน�้าที่รีไซเคิลได้
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(ลูกบาศก์เมตร)

ปรมิาณน�า้

ใช้ทั้งหมด 

303-1

ปรมิาณน�า้

ประปา 

303-1

2561

2560

2559

2561

2560

2559

2561

2560

2559

2561

2560

2559

ปรมิาณน�า้

บาดาล 

303-1

ปริมาณน�้า

ทีน่�ากลบัมาใช้ 

303-3

ความเข้มข้น
ของการใช้น�้า

(ลิตรต่อเลนส์หนึ่งแผ่น) 
(303-3)

ร้อยละของ
ปริมาณน�้าใช้ 

ต่อปริมาณน�้าที่น�าไป
รีไซเคิล 
(303-3)

การจัดการน�้า

8.2
2559

8.4
2560

10.0
2561

6.2
2559

10.2
2560

17.0
2561

286,918

273,834

44,250

10,400

305,113

271,320

31,121

2,672

247,459

232,001

15,458
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การจัดการ 
กากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ�ากัด บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความส�าคัญที่จะให้จัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นตามหลักการ 3Rs ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายส่ิงแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (103-1)

จากกิจกรรมของบริษัทฯ พบว่าใน กระบวนการผลิต (103-1) ก่อให้เกิดของเสียและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วในปริมาณมากที่สุด 
เช่น เลนส์เสีย ตัวท�าลายที่เหลือใช้ วัสดุปนเปื้อน เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการกากของเสียของบริษัทฯ แบ่งของเสียเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ ขยะอันตราย ขยะไม่อันตราย ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล อีกทั้งบริษัทฯ ยังด�าเนินการลดการฝังกลบของ
ของเสีย โดยน�าไปใช้ประโยชน์เชิงอุนสาหกรรม อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ Zero Waste to Landfill ในปี 2020 (103-2)
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ผลการด�าเนินงาน 74%

เป้าหมาย 

น�ำกำกของเสียไปใช้ประโยชน์

มำกกว่ำร้อยละ 75 ของ 

ของเสียทั้งหมด (103-3)
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การจัดการ กากของเสีย (306-2)

                                                                                                                                                       

  ข้อมูลที่จ�าเป็น (กิโลกรัม)  2559 2560 2561

    ของเสียทั้งหมดในกระบวนการผลิต 610,963 601,805 627,372

หมายเหตุ: 

1.  การก�าจัดกากของเสียโดยบริษัทที่ได้รับการอนุญาต จากกรมโรงงานฯ (สก.2)

2.  น�้าหนักกากของเสียอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอ้างอิงจากน�้าหนักที่ชั่ง

    จากผู้รับก�าจัดกากของเสีย

                                                                                                                                                         

  ข้อมูลที่จ�าเป็น (กิโลกรัม) 2559 2560 2561

 ของเสียอันตราย 152,486 192,803 182,333

 การน�ากลับมาใช้ซ�้า 34,980 34,180 38,878

 การน�ากลับมาใช้ใหม่ 6,980 10,708 11,480

 การน�ากลับคืนใหม่ 40,775 49,205 45,940

 การเผาเพื่อให้พลังงาน 69,630 89,470 76,750

 การฝังกลบอย่างปลอดภัย 120 9,240 7,285

                                                                                                                                                         

ข้อมูลที่จ�าเป็น (กิโลกรัม) 2559 2560 2561

ของเสียไม่อันตราย 458,477 409,002 322,819

การน�ากลับมาใช้ซ�้า  - - -

การน�ากลับมาใช้ใหม่ 161,574 169,008 117,148

การน�ากลับคืนใหม่  106,210 143,940 106,480

การเผาเพื่อให้พลังงาน 21,900 11,930 29,300

การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล 168,793 84,124 69,261
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจบุนัทัว่โลกให้ความส�าคญัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศเพิม่มากข้ึน 
เนือ่งจากส่งผลกระทบต่ออณุหภูมโิลก และภยัพิบตัท่ีิเกดิขึน้ โดยเป้าหมายสากล
จากการประชุมรัฐสภาคือ อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 21 (COP 21) มีการตั้งเป้าหมายเพื่อควบคุมการเพิ่ม
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ากว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อน
อุตสาหกรรม(103-1)

  นอกจากนี้ ในส่วนของการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศบริษัทฯ ได้มีการควบคุม และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยติดตั้ง
ระบบบ�าบัดอากาศประสิทธิภาพสูง ได้แก่ Wet scrubber Activated carbon และ Dust collector เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศ
ท่ีระบายออกสูภ่ายนอกให้มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสุด ซ่ึงกจิกรรมโดยส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มาจากไอระเหยของสารเคม ีไอกรด 

      ข้อมูลที่จ�าเป็น                      (กิโลกรัมต่อปี)
                               2559 2560 2561

 สารอินทรย์ีระเหย (VOCs) 6,713.1 6,178.1 1,914.6

 Particulate matter (PM) 187.4 161.4 193.1

 กรดซัลฟิวริก 6.8 2.1 4.4

หมายเหตุ

1.  ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีเก็บตัวอย่างที่สภาวะแห้ง ความดัน

 อากาศ 760 mmhg อุณหภูมิ 25 °C มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

 อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนใน

 อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

2. การค�านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิง Emission Factor 

 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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12,949

(305-1, 305-2, 305-3) 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ปริมาณความเข้มข้นของมลสารที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศ (305-7) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

4,294

2560

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอื่นๆ (Scope 3)

601

63

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า
เลนส์หนึ่งแผ่น

 บริษัทฯ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่มาจากจากการใช้ทรัพยากรทางอ้อม ได้แก่ 
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (อ้างอิงการด�าเนินงานหน้า 43) 
และการลดการน�ากากของเสียอุตสาหกรรมไปฝังกลบ (อ้างอิง
การด�าเนินงานหน้า 53 (103-2,103-3))
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(102-15) บริษัทฯ ได้มีการจัดท�าประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

โดยให้ครอบคลมุตลอดสายห่วงโซ่คณุค่า บรษิทัฯ มกีารน�าประเดน็ส�าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

และ บรษิทัฯ อาท ิข้อจ�ากดัของวตัถดุบิ, สิง่แวดล้อม, พลงังาน, ของเสยีจากการผลติ เป็นต้น มาจดัท�าการวางแผน

กลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ 3R อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) 

การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่ได้ (Renewable) เป็นแนวทางในการลดผลกระ

ทบพร้อมทั้งเป็นการสร้างคุณค่าในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าในมุมมองมิติ เศรษฐกิจ สังคม 

และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (102-9) 

การจัดการ ห่วงโซ่คุณค่า
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การลดการใช้ (Reduce) : 
โครงการ  Change Lens Design ต่อเน่ือง
ปีที่ 3 : บริษัทฯ ได้พัฒนาการออกแบบ
เลนส์จากวงกลมให้มีความรีเพิ่มข้ึน เพื่อ
ช่วยลดการเกิดขยะสารเคมีที่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่ได้ 
(Renewable) : บริษัทฯ เลือกใช้วัตถุดิบ
ตั้งต้นจากธรรมชาติ สามารถช่วยลด
ปริมาณการปล่อย CO

2 
ซึ่งเป็นต้นเหตุ

ของการเกิดภาวะเรือนกระจกได้มากถึง
326 กิโลกรัม ต่อ กระบวนการผลิตเลนส์
100 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ 
ตราสินค้า “LeafEco” ซึ่งปัจจุบันเลนส์
ชีวภาพภายใต้ชื่อตราสินค้า “LeafEco”
ทีม่ค่ีาดชันีหกัเห 1.74 ได้ถกูพฒันาต่อยอด
เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ 1.74 LeafEco Bluloc  
เลนส์ชีวภาพเพื่อป้องกันดวงตาจาก
คลื่นแสงพลังงานสูงและแสงสีฟ้า  
โดยเริ่มจัดจ�าหน่ายในปี 2561 ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก 

การลดการใช้ (Reduce) & การน�า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) : โครงการ
ลดปริมาณของเสียและน�าของเสียกลับ
มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิต
เลนส์แว่นตา เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างบริษัท ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ากดั
(มหาชน) กบัหน่วยงานวจิยัของจฬุาลงกรณ์
3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการสารและของเสยีอนัตราย 
ศนูย์ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลย ีปิโตรเคมี
และวัสดุ และวิทยาลัยปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี เพื่อต้องการให้อุตสาหกรรม
การผลิตแว่นตามุ่งไปสู่การเป็นกิจกรรม 
การผลติทีม่ขีองเสยีเป็นศนูย์ (Zero waste)  

REDUCE RECYCLERENEWABLE
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กระบวนการลดปริมาณของเสีย และน�าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตแว่นตา
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  103-1 การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานต้ังแต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ เป็นประเดน็

ทีท่างบรษัิทฯ ให้ความส�าคญัทัง้ด้านการผลติ และการบรกิารต่างๆ อนัจะก่อให้ธรุกจิ

เกดิความยัง่ยนื และท่ีส�าคัญลูกค้าของบรษิทัฯ ต่างเริม่ให้ความสาคัญกบัการบรหิาร

จดัการ ประเด็นด้านความยัง่ยนื ท้ังมติิเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมากย่ิงข้ึน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกผู้ส่งมอบ ที่มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้น�ากรอบการด�าเนินงาน

ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 8001 และระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000 

มาเป็นเกณฑ์การพจิารณาก�าหนดการประเมินปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้นีผู้ส่้งมอบ ได้แก่ 

ผูผ้ลติ ผูข้าย ผูจ้ดัหา วตัถดุบิ หรอืส่วนประกอบ ให้แก่บรษิทัในประเทศ รายเดมิ และ

รายใหม่ต้องร่วมลงนามแสดงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 

ตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 103-2

การบริหาร 
        จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 414
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  อกีทัง้พนกังานรบัเหมาบรษิทัฯ ถอืเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัจงึให้ความส�าคญัในเรือ่งความปลอดภยั 

และสิ่งแวดล้อม โดยมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย, ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ พร้อมทั้งยังเปิดช่องทางตู้ร้องเรียนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกช่องทาง 103 - 2     

  โดยในปี 2561 (414-1) (103-3) ผู้ส่งมอบรายเดิม และรายใหม่ได้รับการประเมินเกณฑ์ด้านแรงงานและ ร่วมแสดง

ความมุ่งมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สังคมด้านแรงงาน 75% ของผู้สง่มอบทั้งหมด และ (414-2) โดยผ่านเกณฑ์เป็นจานวน 100% 

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในปี 2561 ต้องครบ 100%

 การละเมิดกฎหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (419-1)

 ข้อมูลที่จ�าเป็น ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561

 จ�านวนข้อร้องเรียน 0 0 0

 จ�านวนค่าปรับ 0 0 0

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน (413)

  (103 -1) นอกจากวิสัยทัศน์หลักของบริษัทฯ ท่ีให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อรังสรรค์คุณค่าให้แก่

สงัคมอย่างต่อเนือ่งแล้ว บรษัิทฯ ได้ตระหนกัถงึการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรม ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบทีจ่ะมต่ีอสิง่แวดล้อม

หรือชุมชนโดยรอบ และพร้อมทั้งสนับสนุนสังคมสร้างความเข้มแข็ง และอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเสมอมา โดยบริษัทฯ 

ได้ก�าหนดกรอบการพัฒนาชุมชนดังต่อไปนี้
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 ดงันัน้ เพือ่เป็นการสร้างรากฐานชุมชนให้เกดิความแขง็แรง บรษิทัฯ จงึได้ส่งเสรมิ

การจ้างงานคนในท้องถิน่, สนับสนุนการจดัซือ้จดัจ้างกบัคู่ค้าในท้องถิน่ อนัก่อให้เกดิ

ความเจริญทางเศรษฐกิจในชุมชนมาก โดยพนักงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 45 เป็นคนใน

ท้องถิน่ อกีท้ังยงัมพีนกังานบางส่วนทีย้่ายถิน่ฐานมาพกัอาศยัในเขตพืน้ทีช่มุชนมากขึน้

ส่งผลต่อปรมิาณจานวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ในชมุชน อนัอาจจะส่งผลต่อปัญหาตามมา

อาท ิปรมิาณขยะครวัเรอืน และโรคระบาดทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ เพือ่สร้างความเข้าใจอนัดี

และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่พบตัวแทนผู้น�าชุมชน 

และตัวแทนจากองค์กรท้องถิ่น โดยพิจารณาชุมชนใกล้ที่ได้รับผลกระทบต่อบริษัทฯ 

โดยตรงระยะรศัม ี5 กโิลเมตร เพือ่แก้ไขปัญหาและผลกระทบร่วมกนั ในเรือ่งการก�ากบั

ดแูลองค์กร ด้านสิทธมินุษยชน ด้านแรงงาน ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการมส่ีวนร่วม

ในการพฒันาชมุชน (อ้างองิการแนวทางด�าเนินงานและแนวค�าถามจาก CSR -DIW)

โดยบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ พร้อมก�าหนดมาตรการแก้ไข ดังนี้

1. ปัญหาความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในหมู่บ้าน/ชมุชนใน 1 ปีทีผ่่านมา 3 ล�าดบัแรก

  ล�าดับ ปัญหาความรุนแรงในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

 1  ปัญหาขยะครัวเรือน

 2  ปัญหาโรคระบาด อาทิ ไข้เลือดออก

 3  ปัญหายาเสพติด
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5.1 การก�ากับดูแลองค์กร :
 • ความโปร่งใสของการบริหาร • เปิดเผยข้อมูลกว่าเดิม  • เกดิความไว้วางใจ • ลดความ • การลงพื้นที่พบผู้น�า
  จัดการ  การบริหารจัดการดีขึ้น   จากชุมชน  กังวลใจ  ชุมชน
 • การใช้ทรัพยากรมนุษย์ /  Open ให้ชมุชนมากขึน้    ของชุมชน
  การเงิน /การใช้วัตถุดิบ • ปัจจุบันผู้บริหารมีการ
  อย่างเหมาะสม  พบปะกับผู้น�าชุมชน 
 • มีการสื่อสาร 2 ทางกับ  และ Open house 
  ผู้มีส่วนได้เสีย  เข้าโรงงานควรเพิม่เตมิ
 • มีการติดตามการดาเนินงาน  พบปะผูบ้รหิารกบัผูน้�า
  ขององค์กรเป็นระยะๆ  กับชุมชนได้รูปแบบ
    ไม่เป็นทางการอย่างน้อย
    ปีละ 1 ครั้ง

5.2 สิทธิมนุษยชน : • เพิ่มเติมแผนฉุกเฉิน • ป้องกนัหรอืบรรเทา • ป้องกันหรือ • ปรับปรุงแผนฉุกเฉิน  
 • มีความตระหนักด้านสิทธิ  หรือ สัญญาณเตือน  ผลเสยีหายด้านชวีติ  บรรเทา  เพิม่ขัน้ตอนการสือ่สาร
  มนุษยชน  กรณีเกิดเหตุให้ชุมชน  และทรัพย์สินหรือ  ผลเสียหาย  ร่วมกับผู้น�าชุมชน
 • มีแผนรับมือกับสถานการณ์ที่มี  รับทราบ  ผลกระทบด้าน  ด้านชีวิตและ  กรณี สารเคมี รั่วไหล,
  ความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิฯ    ความปลอดภัย  ทรัพย์สินหรือ  อุทกภัย หรืออัคคีภัย
 • การยอมรับและเคารพต่อ      ผลกระทบด้าน  เป็นต้น โดยเริ่มมีการ
  สิทธิฯของผู้มีส่วนได้เสียใดๆ       ความปลอดภัย  น�ามาใช้ในการซ้อม
  ที่อาจได้รับผลกระทบ      อนัอาจเกดิจาก  แผนฉกุเฉนิจรงิในวนัที ่ 
  จากองค์กร      สถานประกอบ  4 ธนัวาคม 2561
        การภายใน
        และภายนอก

2. สรุปคะแนนความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 1 ปีที่ผ่านมาในแต่ละกลุ่มคน

สรุปประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ชุมชนได้รับ

หัวข้อหลัก
ต้องการให้

สถานประกอบการ
ด�าเนินการอะไร

หากไม่ด�าเนินการจะส่งผล
กระทบอะไร (413-1)

ต่อสถาน
ประกอบการ

ต่อชุมชน

การด�าเนินงาน
ผลลัพธ์ (413-2)
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5.3  การปฏิบัติด้านแรงงาน :
 • ให้การดูแลพนักงานตาม 
  กฎหมายหรือมากกว่า 
  ทั้งด้านการปกป้องทางสังคม   
  สุขภาพ อาชีวอนามัย 
  ความปลอดภัยในการท�างาน 

 • ให้โอกาสในการพฒันาบคุลากร
  อย่างเท่าเทียม

5.4  สิ่งแวดล้อม :
 • การจัดการมลพิษที่เกิดจาก
  กระบวนการผลิต 

 • การใช้ทรัพยากรการผลิต
  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • พิจารณาลดปัจจัยที่ก่อให้เกิด
  ภาวะโลกร้อนจากการ
  ด�าเนินงานขององค์กร 
  ให้ความส�าคัญกับระบบนิเวศ/ 
  แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

• การอบรมให้ความรู้
 เกี่ยวกับโทษและ
 พิษภัยของยาเสพติด
 และหมั่นสอดส่อง
 และตรวจสอบเรื่อง
 ยาเสพติดภายใน 
 บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

• ปัจจุบันมีการบริหาร
 จัดการน�้า อยู่ระดับ
 มาตรฐาน และมี
 การแสดงผลข้อมูล
 ให้แก่ผู้น�าชุมชนใน
 เรื่องการตรวจสอบ
 ผลคุณภาพน�้า 
 ข้อเสนอแนะควรมี
 การเฝ้าระวังในเรื่อง
 การรั่วไหลของราง
 ระบายน�้าฝนบริเวณ
 ข้างก�าแพงบริษัทฯ

• อยากให้บริษัทฯ 
 เข้าร่วมโครงการ
 ร่วมกับหน่วยงาน
 ท้องถิ่นเพื่อลด
 ปริมาณขยะ

• ป้องกันปัญหา
 ยาเสพติด
 ภายในองค์กร 

• สร้างความ
 ไว้วางใจ
 จากชุมชน

• ลดปริมาณขยะ
 ในสถาน 
 ประกอบการ 

• ลดปรมิาณแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 
เช่น ยุงลาย

• ลดผลกระทบ
 อันอาจจะก่อ
 ให้เกิดปัญหา
 ยาเสพติด
 ไปยังชุมชน 

• เกิดความ
 เชื่อมั่น
 ต่อบริษัทฯ

• ลดปริมาณ
 การก�าจัด
 ขจัดขยะ
 มูลฝอยใน
 เขตพื้นที่
 ท้องถิ่น

• ลดปริมาณ
 แหล่ง
 เพาะพันธุ์
 เชื้อโรค 

• ด�าเนินโครงการ
 มาตรฐานการ
 ป้องกันยาเสพติด
 อย่างต่อเนื่อง
 ร่วมกับองค์กร
 ท้องถิ่น และภาครัฐ    

• ร่วมบันทึกข้อตกลง
 ความร่วมมือ
 การเฝ้าระวังและ
 ป้องกันปัญหา
 ยาเสพติดใน
 สถานประกอบการ
 โรงงานระหว่าง 
 ส�านกังานอตุสาหกรรม
 จังหวัดและสถาน
 ประกอบการโรงงาน

• ทางอาคารสถานที่ 
 ได้มอบหมาย
 ผู้รับผิดชอบใน
 ค่อยตรวจสอบป้องกัน
 การรั่วไหลของราง
 ระบายน�้าฝน         -
 ด�าเนินการปรับปรุง
 ซ่อมแซมรางระบายน�า้

• สนับสนุนโครงการ
 ธนาคารขยะหมู่ 6 
 บ้านลากค้อน 

• ร่วมลงนามบันทึก
 ข้อตกลงความร่วมมือ 
 (MOU) สนับสนุน
 การด�าเนินโครงการ
 คัดแยกขยะในชุมชน

หัวข้อหลัก
ต้องการให้

สถานประกอบการ
ด�าเนินการอะไร

หากไม่ด�าเนินการจะส่งผล
กระทบอะไร (413-1)

ต่อสถาน
ประกอบการ

ต่อชุมชน

การด�าเนินงาน
ผลลัพธ์ (413-2)
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5.5   การมีส่วนร่วมและ
  การพัฒนาชุมชน :
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
  ของชุมชน ทั้งใกล้ และไกล 
  ในหัวข้อต่างๆ เช่น การสนบัสนนุ
  การศึกษา วัฒนธรรม 
  การมีสุขภาพที่ดี
 • การสร้างงาน และพฒันาทกัษะ 
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 • การสร้างรายได้ 
 • การลงทุนด้านสังคมต่างๆ

 • อยากให้บริษัทฯ
  ร่วมกับผู้น�าชุมชน
  และองค์การ
  ท้องถิ่นในการ
  แก้ปัญหาขยะ
  ครัวเรือนใน
  เขตชุมชน
 • ปัจจุบันบริษัทฯ
  ให้ความร่วมมือ
  กับทางชุมชน
  และองค์การ
  ท้องถิ่นเป็นอย่างดี
  ควรรักษามาตรฐานไว้

• แหล่งที่พักอาศัย
 ของพนักงาน
 มีความ
 น่าเป็นอยู่ขึ้น
 เนือ่งจากพนกังาน
 ส่วนใหญ่
 อยู่ในเขต
 พื้นที่ชุมชน

• ลดปัญหา
 การจัดการขยะ
 ครัวเรือน
 ในชุมชน

• สนับสนุนโครงการ
 ธนาคารขยะ
 บ้านลากค้อน 
 หมู่ 6 ต�าบลละหาร

• โครงการโรงเรียน
 เพาะรักษ์ 
 รร.เจริญรัฐอุปถัมภ์
 คะแนนประเมิน
 ความรู้หลังกิจกรรม 
 85% คะแนน
 ประเมินความ
 พึงพอใจ อาจารย์
 และนักเรียน 90%

หัวข้อหลัก
ต้องการให้

สถานประกอบการ
ด�าเนินการอะไร

หากไม่ด�าเนินการจะส่งผล
กระทบอะไร (413-1)

ต่อสถาน
ประกอบการ

ต่อชุมชน

การด�าเนินงาน
ผลลัพธ์ (413-2)

 บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลด้าน

สิ่งแวดล้อมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์

หน้าบรษิทัฯ อกีทัง้ ยงัเปิดช่องทางการรบั

เรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ผ่านตู้รับ

เรือ่งร้องเรยีนหน้าบรษิทัฯ, องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลละหาร และส่ือโซเชียล Line  

โดยมีคณะท�างานด้านความยั่งยืนเป็น

ตัวกลางในการสื่อสารและหาแนวทาง

แก้ไขและพัฒนา พร้อมน�าเสนอคณะ

กรรมการก�ากับดูแล ด้านความยังยืน 

ตรวจสอบพิจารณาอย่างน้อยเดือนละ

1 ครั้ง  
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โครงการส่งเสรมิรายได้เข้าสูช่มุชน เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของคนในชมุชน และส่งเสรมิอาชพีให้แก่คนในชมุชน  

บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างคู้ค้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้

ชุมชนมีความยั่งยืน  

โครงการสหกิจศึกษา   

ร่วมบ่มเพาะบคุลากรทางการศกึษาให้มคีณุภาพสูส่งัคม และ

สร้างโอกาสทางอาชพีให้แก่นกัศกึษาสูต่ลาดแรงงาน จ�านวน

นกัศกึษาทัง้สิน้ 20 คน โดยมีนกัศกึษาจาก 7 สถาบนั พร้อมจดั

กจิกรรม A3 Report เพือ่ให้นักศกึษาน�าเสนอผลงานลดต้นทนุ 

และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

โครงการเปิดประตูสู่ความรู้  

เปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆ เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตและ

รบัฟังความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์เลนส์แว่นตา โดยมสีถาบนัดงันี ้

1. สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย               

2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนต่อชุมชน และสังคมดังนี้

ปี 2561

รายการ

เป้าหมาย 103-2 การด�าเนินการ 103-3

เงินลงทุน

ข้อร้องเรียนจากชุมชน 0 0

การแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน 100% 100%

โครงการพัฒนาร่วมกับชุมชน > 3 3

(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561)

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 33,000 บาท

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 232,550 บาท

จัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าท้องถิ่น 2,400,000 บาท 
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รายการ

รายการ

เงินลงทุน

จ�านวนคนพิการ

นักศึกษาฝึกงาน 693,500 บาท

ทุนการศึกษาส�าหรับพนักงานศึกษาต่อ 415,900 บาท

คนพิการที่สถานประกอบการต้องจ้าง 11

การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบ มาตรา 33 8

การสนับสนุนการจ้างเหมาบริการ (ThE CUBE) มาตรา 35 3

โครการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการใช้สายตาของ ผู้บริโภค บริษัท ฯ ได้จ�าหน่ายเลนส์ราคาพิเศษให้กับคู่ค้า อาทิ โครงการแว่นแก้ว พร้อมร่วม

กับคู่ค้าในการตรวจวดัสายตาและสนบัสนนุผลติภณัฑ์พร้อมทัง้ให้ความรูใ้นเรือ่งการเปลีย่นพฤตกิรรมในการใช้สายตาประกอบ 

อาท ิโครงการแด่น้องครัง้ท่ี 25, โครงการส�านกึรกับ้านเกดิ พร้อมร่วมกบัคูค้่าในการตรวจวดัสายตา และสนบัสนนุผลติภณัฑ์

พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สายตาประกอบ 

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

  เพือ่ส่งเสรมิการมงีานท�าของคนพกิารและผูด้แูลทัง้ในรปูแบบการจ้างงานในและนอกสถานประกอบการ และการจ้าง

เหมาบรกิารกลุม่วสิาหกจิ / อาชพีอสิระทีเ่หมาะสมแก่คนพกิาร บรษิทัฯ จงึได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธรุกจิ

และความสามารถในการมีงานท�าของคนพิการ (ThE CUBE) 
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โครงการให้ข้าว = ช่วย ปีที่ 2   

  เพื่อช่วยเหลือรับซื้อข้าวจากเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตจากเกษตรกรในระยะสั้น และชะลอ

การเร่งรีบขายโดยไม่ได้ราคา บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้เคมเปญ “ 

ให้ข้าว = ช่วย” กับทางได้สนับสนุนโครงการเป็นจ�านวน 45,000 บาท โดยน�าข้าวดังกล่าวไปสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ อาทิ 

ของที่ระลึกกิจกรรมนิทรรศการความยั่งยืนให้แก่พนักงาน 

โครงการสแตมป์ความดี 

  ส่งเสริมจิตอาสาให้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงชุมชนและสังคม อาทิ กิจกรรมอาสาพัฒนา, แจ้งเบาะแสทุจริต, 

เก็บทรัพย์สินน�าส่งคืนเจ้าของ 

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

  ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีบทบาทส�าคัญต่อการศึกษา การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังให้เยาวชนในเขตพื้นที่รอบสถานประกอบการ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์

พร้อมทัง้ตระหนกัในผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ตัง้แต่ปฐมวยัด้วยการฝึกทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ การส่งเสรมิการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริง นักเรียนได้รับความสนุกเพลิดเพลินไปพร้อมกับการฝึกให้มีเจตคติ

ที่ดีทางวิทยาศาสตร์ คะแนนประเมินความรู้หลังกิจกรรม 85% คะแนนประเมินความพึงพอใจอาจารย์และนักเรียน 90%



GRI Standard : Reference Disclosure   Page
Number(S)

OmissionDirect
Answer

SDG linkage 
to Disclosure

GRI 102:General Disclosures 2016 Organization profile 

GRI 101:Foundation 2016  General Disclosures

102-1 Name of the organization 
102-2 Activities ,brans , product , and services 
102-3  Location of headquarters 
102-4  Location of operations 
102-5  Ownership and legal form 
102-6  Market served 
102-7  Scale of the organization 
102-8  Information on employee and other workers 

102-9  Supply chain 
102-10 Significant changes to the organization and  
 its supply chain 
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12  External initiatives 
102-13  Membership of associations 

Strategy 

102-14 Statement from senior decision-maker 
102-15 Key impacts , risks, and opportunities 

Ethics and integrity 

102-16 values, principles, standards, and norm of behavior

102-18 Governance structure 

Stakeholder engagement 

102-40 List of stakeholder groups 

102-41 Collective bargaining agreement 

102-42 Identifying and selecting stakeholders 

102-43 Approach to stakeholder engagement 
102-44 Key topics and concerns raised 

Reporting practice 

102-45 Entities included in the consolidated financial    
 statements 
102-46 Defining report content and topic Boundaries 
102-47 List of material topic 
102-48 Restatements of information

102-49 Changes in reporting 
102-50 Reporting period 
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions  
102-54 Claims of reporting in accordance with the 
 GRI Standards 
102-55 GRI content index 
102-56 GRI External assurance

No Significant 
change

10 TOG

10

9

9

9

11

55

19

8

2-3

19

25

13

30

12

13

13

17
16

16

15

15

15

15

15

67-72

21-22

33-35

33-35

TOG, TOC Polysun 
and USA Inc.

TMA, IOD, FTA, etc.

No Restatement 
of information

No External 
assurance
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GRI Standard : Reference Disclosure   Page
Number(S)

Omission SDG linkage to Disclosure

Anti-corruption  
GRI 103: Management     
Approach 2016 
 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components

 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 205:Anti-corruption 205-2 Communication and training about anti-corruption   
2016 policies and procedure
Energy 
GRI 103: Management  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Approach 2016    
 103-2 The management approach and its components
 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 302 : Energy 2016 
 302-1 Energy consumption within the organization
 

 302-3 Energy intensity
 
 302-4 Reduction of energy consumption

Water 
GRI 103: Management  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Approach 2016 

 103-2 The management approach and its components

 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 303 : Water and 
Effluents 2018 

 303-1 Water withdrawal by source
 

 303-3 Water recycled and reused

23

24

24

24

43

43

43

45

45

43-44

47

48

49

50

50
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GRI Standard : Reference Disclosure   Page
Number(S)

Omission SDG linkage to Disclosure

Emissions   
GRI 103: Management  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Approach 2016    
 103-2 The management approach and its components

 103-3 Evaluation of the management approach  
GRI 305: Emissions 2016   

 305-5 Reduction of GhG emissions  
    

 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx),   
 and other significant air emissions 

Effluents and Waste 

GRI 103: Management     
Approach 2016 

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components
 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 306: Effluents     
and Waste 2016 

 306-2 Waste by type and disposal method

Environmental Compliance   
GRI 103: Management  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Approach 2016

 103-2 The management approach and its components  
 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 307: Environmental     
Compliance 2016   

 307-1 Non-compliance with environmental laws   
 and regulations 

54

54

54

54

54

51

51-52

52

53

46

46

46

46
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GRI Standard : Reference Disclosure   Page
Number(S)

Omission SDG linkage to Disclosure

Supplier Environmental Assessment   
  
GRI 103: Management     
Approach 2016    
 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
 103-2 The management approach and its components  
 103-3 Evaluation of the management approach 
GRI 308: Supplier    
Environmental    

Assessment 2016    
 308-1 negative e.nvironmental impacts in the   
 supply chain and actions taken  
Employment    
GRI 103: Management     
Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
 103-2 The management approach and its components  
 103-3 Evaluation of the management approach  
GRI 401: Employment     
2016    
 401-1 new employee hires and employee turnover  
   

 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 
 provided to temporary or part-time employee 

 401-3 Parental leave 
 

Labor/Management Relations   
GRI 103: Management  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Approach 2016   
 103-2 The management approach and its components

 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 402: Labor/    
management Relations     
2016    
 402-1 Minimum notice periods regarding   
 operational changes

46

46

46

46

26

28

28

33

32

35

29

30

31

30
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GRI Standard : Reference Disclosure   Page
Number(S)

Omission SDG linkage to Disclosure

Occupational health and Safety 

GRI 103: Management  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Approach 2016 
 103-2 The management approach and its components

 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 403: Occupational     
health and Safety 2016 

 403-1 Workers representation in formal joint   
 management-worker health and safety committees

 403-3 Workers with high incidence or high risk of   
 diseases related to their occupation

Training and Education 

GRI 103: Management  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Approach 2016 

 103-2 The management approach and its components

 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 404: Training and     
Education 2016 

 404-1 Average hours of training per year per employee

 
 404-2 Programs for upgrading employee skills and   
 transition assistance programs
Local Communities 

GRI 103: Management  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Approach 2016 

 103-2 The management approach and its components
 103-3 Evaluation of the management approac

38

38

40

41

39

36

36

37

37

37

59

64

64



GRI Standard : Reference Disclosure   Page
Number(S)

Omission SDG linkage to Disclosure

GRI 413: Local     
communities 2016 

 413-1 Operations with local community engagement,   
 impact assessments, and development programs

 413-2 Operations with significant actual and potential   
 negative impacts on local communities

Supplier Social 

GRI 103: Management    
Approach 2016 

 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

 103-2 The management approach and its components

 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 414: Supplier Social     
Assessment 2016 

 414-1 new suppliers that were screened using   
  social criteria

 414-2 negative social impacts in the supply chain   
  and action taken

customer privacy 

GRI 103: Management  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
Approach 2016 

 103-2 The management approach and its components

 103-3 Evaluation of the management approach

GRI 419: Socioeconomic    
compliance 2016 

 419-1 non-compliance with laws and regulations   
 in the social and economic area

61-63

61-63

58

58

58

58

59

59

59

59

59
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