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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)2

  TOG และบริษัทย่อย จ�ำหน่ำยสินค้ำ

ให้กับผู้ค้ำส่งท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

กว่ำ 50 ประเทศ ใน 5 ทวปีท่ัวโลก โดยผลิต

ตำมค�ำสั่งซื้อภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ

ของลูกค้ำ “OEM”  หรือ Manufacturer   

“

“

(G4-3 ถึง G4-9)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) หรือ “TOG”  

ส�ำนักงำนใหญ่  โรงงำน ตั้งอยู่ที่ 15/5 หมู่ 6 ถ.บำงบัวทอง - สุพรรณบุรี ต.ละหำร อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 

บริษัทย่อย   บริษัท อุตสำหกรรมแว่นตำไทย จ�ำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนบำงบัวทอง - สุพรรณบุรี

บริษัทย่อย    บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนบำงบัวทอง - สุพรรณบุรี  พื้นที่รวมทั้งหมด 42 ไร่

“ TOG ”  และ บริษัทย่อย จ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับผู้ค้ำส่งทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กว่ำ 50 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก  

โดยผลติตำมค�ำสัง่ซือ้ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของลกูค้ำ ( “OEM”  หรอื Manufacturer) และ จ�ำหน่ำยภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ

ของบริษัทฯ คือ “ExceliteTM”

มีก�ำลังกำรผลิตประมำณ 27 ล้ำนแผ่นต่อปี

“ TOG” และบริษัทย่อย ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเลนส์แว่นตำ สินค้ำแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. เลนส์แว่นตำพลำสติก      

2. เลนส์กระจก       

3. เลนส์สั่งฝนพิเศษ       

4. สินค้ำและบริกำรอื่นๆ เช่น แม่พิมพ์แก้ว และกำรให้บริกำรเคลือบเคมีผิวแข็งและตัดแสงสะท้อน

(G4-10)

ก. พนักงำนทั้งหมด 1,260 คน           แบ่งเป็นเพศชำย 397 คน เพศหญิง 863 คน

ข. สัดส่วนพนักงำน พนักงำนประจ�ำ 1,259 คน  แบ่งเป็นเพศชำย 397 คน เพศหญิง 862 คน 

   พนักงำนสัญญำจ้ำง 1 คน เพศหญิง 1 คน

ค. กลุ่มพนักงำนปฏิบัติกำร ทั้งหมด 1,012 คน  แบ่งเป็นเพศชำย 280 คน เพศหญิง 732 คน

ง. ระดับหัวหน้ำงำนขึ้นไป  248 คน    แบ่งเป็นเพศชำย 117 คน เพศหญิง 131 คน

(G4-EC6)

จ. พนักงำนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 562 คน แบ่งเป็นเพศชำย 180 คน เพศหญิง 382 คน 

 พนักงำนนอกเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆ  698 คน

ลักษณะ การประกอบธุรกิจ  
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ในปี 2559 TOG ยงัเดินหน้ำท่ีจะพฒันำธรุกจิ ไปควบคู่กับกำรสร้ำงสมดลุ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์
กำรบริหำรด้ำนควำมยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตลอดสำยห่วงโซ่อุปทำน โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม อีกทั้งพัฒนำปลูกฝังจิตส�ำนึกค่ำนิยม ACTIF ให้กับผู้บริหำร
และบุคลำกรในองค์กร เพื่อที่จะสำมำรถด�ำเนินงำนภำยใต้ภำวะกำรณ์
เปลี่ยนแปลง หรือควำมท้ำทำยต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    

ทำงด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรแข่งขัน และมี
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีค่อนข้ำงสูง บริษัทฯ จึงพัฒนำกำรขำยสินค้ำ
ผ่ำน Online มำกข้ึน และพัฒนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีกำรผลิต RX 
เพื่อรองรับค�ำสั่งซื้อและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ อีกทั้งยัง
พฒันำเทคโนโลยฟิีล์มบำงและเทคโนโลยทีำงแสง ร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) อย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อร่วมกันพัฒนำอุตสำหกรรมแว่นตำอย่ำงยั่งยืน

ทำงด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม นอกจำกจะเน้นเรื่องกำรรองรับควำมเสี่ยง
ทำงด้ำนสำยตำให้แก่ผูบ้รโิภค ยงัคงน�ำโจทย์ทำงด้ำนสงัคม และสิง่แวดล้อม
มำพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ พยำยำมใช้เลนส์
ชวีภำพในสนิค้ำ ซึง่เป็นเทคโนโลยชีัน้สูง และไม่ท�ำร้ำยโลก ท้ังนี ้เป้ำหมำย
ในอนำคต บรษิทัฯ ยังคงมุง่เน้นพฒันำให้สนิค้ำรุน่อืน่ๆ เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม
เพิ่มขึ้น

อีกท้ังบริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี อย่ำง
โปร่งใส เป็นธรรม แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัท
จะด�ำเนินธุรกิจไปพร้อมกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ได้อย่ำงยั่งยืน

สารจาก      ประธานกรรมการ

(นำยสว่ำง ประจักษ์ธรรม)                            
ประธำนกรรมกำร

(G4-1)
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สารจาก กรรมการผู้จัดการ
TOG เป็นผูป้ระกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยเลนส์สำยตำ ทีท่�ำธรุกจิด้วยควำมโปร่งใส ยตุธิรรม ผลติสินค้ำท่ีมีคณุภำพ ด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริกำรที่เป็นมิตรจริงใจ เข้ำถึงง่ำย ให้ควำมส�ำคัญแก่คู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่

ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ

TOG ใช้กลยุทธ์กำรขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ฐำนลกูค้ำ และกำรขยำยก�ำลงักำรผลิตอย่ำงต่อเนือ่งทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

เพือ่ช่วยในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไปพร้อมๆ กบักำรสร้ำงอำชพี พฒันำสงัคม และเสรมิสร้ำงชุมชนให้เข้มแขง็ ผ่ำนโครงกำร

ต่ำงๆ และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรด�ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

ด้ำนของกำรจัดซือ้วตัถุดบิ วสัดสุิน้เปลอืง TOG มกีำรด�ำเนินกำรสรรหำ คดัเลอืกผูข้ำย ทีม่คีวำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ กำรซือ้

วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภำพคุ้มค่ำ ในรำคำที่เหมำะสม

ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต และกำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ TOG มุ่งเน้นในเรื่องกำรผลิตสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ลดผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 TOG ได้ท�ำกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “LeafECO” ซึ่งผลิตโดยส่วนประกอบ

สำรต้ังต้นในกำรผลิตที่เรำได้วิจัยพัฒนำร่วมกับ Supplier ท�ำจำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติ ซ่ึงสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

จำกผลิตภัณฑ์ได้ถึง 81.6 % เมื่อเทียบกับวัตถุดิบเดิม

ด้ำนกำรดูแลพนักงำน TOG มีกำรจัดท�ำโครงสร้ำงกำรเจริญเติบโตในสำยอำชีพของพนักงำนแต่ละกลุ่ม มีกำรพัฒนำควำมรู้ 

ทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมให้กับพนักงำน ภำยใต้นโยบำย 

“กำรขับเคลื่อนธุรกิจด้วยควำมสุข”

TOG ให้ควำมส�ำคญัในเร่ืองกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั มกีำรจดัอบรมให้กบัพนกังำน และกำรส่งเสรมิให้ผูร่้วมธรุกิจ

มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงยั่งยืน และก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำด้ำนกำรผลิตเลนส์ในระดับ 

World Class

        นำยธรณ์  ประจักษ์ธรรม

        กรรมกำรผู้จัดกำร

        บุคคลตัวอย่ำงภำคธุรกิจแห่งปี 2015 - 2016

        โดยมูลนิธิสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(G4-1)
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Vision      Missions

รักษำควำมเป็นหน่ึงในผู้ผลิตช้ันน�ำของโลก ในกำรผลิตเลนส์

แว่นตำทีม่คีณุภำพ รวมทัง้ผลก�ำไร, นวตักรรม, รงัสรรค์คุณค่ำ

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเติบโตก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน

และตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อสังคม

•  เป็นผู้จัดหำผลิตภัณฑ์ เพื่อกำรแก้ปัญหำทำงสำยตำ

 พร้อมบริกำรท่ีสมบูรณ์ในรำคำท่ีคุ้มค่ำและเหมำะสม

 ด้วยคุณภำพตำมมำตรฐำนโลก

• ตั้งมั่นที่จะเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ทุกระดับ โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ

 สิ่งแวดล้อม  

พันธกิจ  วิสัยทัศน์  

นโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  บริษัทยึดมั่นในปรัชญำกำรด�ำเนินธุรกิจในเชิงพำณิชย์ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำง

ควำมสมดุลระหว่ำงอุตสำหกรรม ควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม ชุมชน และ ยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้

มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำย ข้อก�ำหนดอื่นๆ หรือ 

แนวปฏิบัติสำกลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน

People StrategyBusiness Strategy

VISION MISSIONS

Operation
&

Process
Innovation

Corporate Governance / Ethic / Code of Conduct / Core Value / Human Right

Environment Employee Community
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(G4-2)         

ในปี 2016  บรษิทัได้มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยและทศิทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิในเรือ่ง วสิยัทศัน์กำรสร้ำงสมดลุระหว่ำงลกูค้ำรำยใหญ่

และรำยย่อย (20/20 Vision) เพื่อรองรับควำมเสี่ยงทำงด้ำนยอดขำยและกำรพึ่งพำลูกค้ำรำยใหญ่  และ ควำมท้ำทำยทำงด้ำน

กำรตลำด โดยขับเคลื่อนผ่ำนค่ำนิยมองค์กร ACT ผ่ำนโครงกำร Creating Wining Culture และผนวกร่วมกับกำรด�ำเนินงำน  

CSR - Inprocess เช่น กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อรองรับควำมเส่ียงทำงด้ำนสุขภำพทำงสำยตำ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม, 

Age - Friendly Business, Happy Model, Productivity Improvement, กลยทุธ์ 3 R, Anti-coruption, 5 ส และแนวทำงมำตรฐำน

สำกล ISO9001, ISO13485, ISO14001, TLS 8001 เป็นต้น เพือ่ให้บรษิทัฯ บรรลเุป้ำหมำย 20/20 Vision ในปี 2020  ไปควบคูก่บั

กำรสร้ำงสมดุลทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดกำรเจริญเติบโตก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน

ทิศทาง การบริหารความยั่งยืน  

TOG Sustainability Balance Management

Balance Environment

Balance Social

Balance Economic
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• ISO 9001 : 2008 มำตรฐำนรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค

• ISO 13485 : 2012 มำตรฐำนระบบบริหำรคุณภำพส�ำหรับ
 กำรผลิตเครื่องมือแพทย์

• CE เครื่องหมำยที่แสดงกำรรับรองจำกผู้ผลิตว่ำ สินค้ำนั้น 
 มีคุณสมบัติตำมข้อก�ำหนด ด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย 
 และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
 ที่เกี่ยวข้องกับสหภำพยุโรป

• กำรรับรองสถำนภำพผู้ประกอบกำรระดับมำตรฐำน เออีโอ  
 AEO Certificate

• กำรรับรองคุณภำพสินค้ำ เพิ่มบริษัทได้และผ่ำนกำรรับรอง
 สินค้ำตำมมำตรฐำนสำกลจำกองค์กำรอำหำรและยำ 
 ของประเทศสหรัฐอเมริกำ (U.S.FDA)

• ISO 14001 : 2004 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

• ได้รับกำรรับรองว่ำเป็นอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 
 (Green System)

• ประกำศนียบัตร ในฐำนะที่องค์กรได้ขอขึ้นทะเบียนฉลำก 
 คำร์บอนฟุตปริ้นของผลิตภัณฑ์

• บริษัทฯ ได้ร่วมลงบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 
 กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  
 (NECTEC) เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีฟิล์มบำง
 และเทคโนโลยีทำงแสง ส�ำหรับอุตสำหกรรมแว่นตำ

• รำงวัลบรษิทัจดทะเบยีนด้ำนผลกำรด�ำเนนิงำนยอดเยีย่ม 2015
 จำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับกำรรับรองต่อเนื่องมำตรฐำนกำรป้องกันและ
 แก้ไขปัญหำยำเสพติด

• ร่วมลงนำมแสดงค�ำมั่น ในกำรส่งเสริมสิทธิเด็กและ
 หลักปฏิบัติทำงธุรกิจ 

• เกียรติบัตรรับรองได้น้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
 มำด�ำเนินกำรสู่ภำคอุตสำหกรรมจนประสบผลส�ำเร็จ
 ประจ�ำปี 2016 จำกส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนนทบุรี  

• ESG100 ประจ�ำปี 2016 จำก สถำบันไทยพัฒน์  

• รำงวัลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปี 2011 - 2014  
 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนควำมยั่งยืนยอดเยี่ยม 
 และรำยชื่อหุ้นยั่งยืน  ประจ�ำปี 2015 
 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รำงวัลกำรจัดกำรพลังงำนดีเด่น ประจ�ำปี 2015 
 จำกกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล (G4-15)

ด้านคุณภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านแรงงาน / สังคม

ด้านความยั่งยืน



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)8

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ (AGE-FRIENDLY BUSINESS) กับกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 

และสถำบันไทยพัฒน์ มลูนิธบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ์  เพือ่เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้

ให้แก่ผู้สูงอำยุที่เหมำะสมตำมศักยภำพ 

(G4-25) บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญักบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ำย โดยค�ำนงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องกับบรษิทัฯ และเพือ่ให้

บรรลุกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลด้ำนควำมยั่งยืน ได้ด�ำเนินกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี โดยใช้เคร่ืองมอื Stakeholder mapping เพ่ือแสดงควำมส�ำคัญของแต่ละประเดน็ ของผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ชดัเจนยิง่ข้ึน และ

ด�ำเนนิกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ แผนกระบวนกำรสื่อสำร เพื่อสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเหมำะสม 

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของบริษัท  
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Stakeholder ได้รับผลประโยชน์จากการด�าเนินงานขององค์กร
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สนับสนุนนโยบายสาธารณะ (G4-16)  
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ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พนักงาน 

ลูกค้า/ผู้บริโภค

คู่ค้า

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน

ภาครัฐ

ก�ำลงัส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่น

ธุรกิจให้เกิดควำมยั่งยืน

โดยผ่ำนพฤติกรรมค่ำนิยม

องค์กร และควำมผูกพัน

ต่อองค์กร

รำยได้และควำมมั่นคงของ

องค์กร

วัตถุดิบที่มีคุณภำพ

นวัตกรรมที่ตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ

สภำพคล่องทำงกำรเงิน 

และควำมเชื่อมั่น

ควำมเชื่อมั่น 

และกำรร่วมสนับสนุน

สนับสนุนและเปิดโอกำสใน

กำรพัฒนำธุรกิจ

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

สวัสดิกำรและผลตอบแทน

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

กำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำ

กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง

ควำมคิดเห็น

กำรประกันสินค้ำและบริกำร

สินค้ำที่มีคุณภำพกำรส่งมอบ

รวดเร็วตรงเวลำ รำคำสินค้ำ

ที่เหมำะสม สินค้ำที่มี

ควำมปลอดภัยและแก้ปัญหำ

ควำมเสี่ยงด้ำนสำยตำ

กำรแข่งขนัรำคำอย่ำงเป็นธรรม

และโปร่งใส กำรคิดค้นพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

กำรให้ค�ำแนะน�ำในกำรช่วย

พัฒนำศักยภำพ

ผลก�ำไร  เงินปันผล ข้อมูลที่

ถกูต้อง รวดเรว็ ทันเหตุกำรณ์ มี

ระบบกำรตรวจสอบและ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

กำรช่วยเหลือและกำรพัฒนำ

คุณชีวิตของคนในชุมชนและ

สังคม กำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรไม่ให้มีผลกระทบ

ทำงลบต่อชุมชน กำรลด

ควำมเสี่ยงในเรื่องปัญหำ

ยำเสพติด

ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐใน

กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ 

และกำรจัดกำรทรัพยำกร

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กิจกรรมสำนเสวนำพนักงำน

กำรประชุมคณะกรรมกำร

สวัสดิกำร โครงกำร Creating 

Winning Culture กำรประเมิน

ควำมผูกพันในองค์กร

กำรส�ำรวจพึงพอใจลูกค้ำ

ร่วมงำนแสดงสินค้ำและ

นวัตกรรมกำรเข้ำพบลูกค้ำ

Open House กำรให้ควำมรู้

ทำงด้ำนเทคนิคกับลูกค้ำ

20/20 Vision

กำรให้ควำมรู้และพัฒนำ

กระบวนกำรผลติและผลติภัณฑ์

ร่วมกันส่งเสริมนโยบำย

กำรต่อต้ำนคอรัปชัน กำรประชุม

หำรือและกำรแลกเปลี่ยน

ควำมคิด กำรเยี่ยมเยียนคู่ค้ำ

Company Visit TOG

กำรประชุมผู้ถือหุ้น

Annual Report

กำรจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน

พบผู้ลงทุน

กำรสำนเสวนำชุมชน

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ

กำรศึกษำ

กำรจ้ำงแรงงำนท้องถิ่น

Open House

กำรร่วมเครือข่ำยกับภำครัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(G4-24)

ประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (G4-26)
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การพฒันา ข้อมูลเพือ่การรายงาน

(G4-22) (G4-23) 

รำยงำนฉบบันี ้มกีำรก�ำหนดทศิทำงรำยงำนโดยวเิครำะห์ประเดน็ส�ำคญั รวมทัง้เนือ้หำให้

สอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัทฯ  และปรับปรุงรูปแบบกำรรำยงำน และตัวชี้วัด

ตำมกรอบกำรรำยงำนสำกลของ GRI รุ่นที่ 4

(G4-28 ถึง G4-32)

ที่มา : 

รำยงำนฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพ่ือแสดงผลกำรด�ำเนินงำน ที่เกี่ยวข้องกำรกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนควำมยัง่ยนื ท่ีครอบคลุมประเด็นด้ำนเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยเริม่จดัท�ำ

รำยงำนควำมย่ังยืนฉบับแรกในปี 2558  ส�ำหรับรำยงำนฉบับน้ี เป็นรำยงำนครั้งที่ 2 

เพื่อแสดงผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2559

ขอบเขตการรายงาน  :  

รำยงำนฉบบันี ้น�ำเสนอข้อมลูผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมยัง่ยนืของบรษิทั ไทยออพตคิอล 

กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2559 

ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน : 

รำยงำนฉบบันี ้จัดท�ำข้ึนโดยคณะท�ำงำนด้ำนควำมยัง่ยนื และตรวจสอบโดยคณะกรรมกำร

ก�ำกบัดแูลด้ำนควำมยัง่ยนื  เมือ่วนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 2560 และบรษิทั มแีผนท่ีจะส่งตรวจ

รับรองรำยงำนฉบับถัดไป โดยหน่วยงำนภำยนอกในปี 2561

การสอบถามข้อมูล : 

หำกมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�ำเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ

แผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)  

E-mail : hrtog_or@thaiopticalgroup.com   

โทรศัพท์ : 021-941-145   โทรสำร : 021-194-1151

กระบวนการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน
(G4-18)

บริษทัฯ ได้จดัท�ำรำยงำน โดยพจิำรณำประเด็นท่ีเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนินธรุกิจของบรษัิท

และควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อคัดเลือกประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญ ภำยใต้

หลักส�ำคัญ 4 ประกำรของ GRI รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย บริบทควำมยั่งยืน (Sustainability 

Context), ประเดน็ทีม่นียัส�ำคญั (Materiality), ควำมครบถ้วนของรำยงำน (Completeness)

และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder inclusiveness) โดยผ่ำน

กำรวเิครำะห์ประเดน็ และจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัจำกคณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน และ

คณะท�ำงำนด้ำนควำมยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกฝ่ำยงำน พร้อมทั้งข้อมูลจำกกำร

มีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อำทิ กำรสำนเสวนำชุมชน, กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ

ลูกค้ำ  และข้อคิดเห็นจำกพนักงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
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	 	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง	และผลกระทบทาง

ลบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	พร้อมเพ่ิมขดีความสามารถของ

บริษัทฯ	ให้บรรลุการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	 	บริษัทจึง

ได้จัดท�ากรอบเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารด้านความ

ยั่งยืน Sustainability Management Framework		ดังนี้

กรอบการบริหาร
ด้านความยั่งยืน

• กำรไม่เลือกปฏิบัติ

• สิทธิเด็ก

• ควำมรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

• กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

• กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำ

•  กำรจัดกำรพลังงำน

• ควำมไว้วำงใจ/กำรยอมรับ

 ของชุมชนรอบโรงงำน

• กำรบริหำรควำมเสี่ยง

• ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย

• บรรษัทภิบำล

•  กำรสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำน

• กำรพัฒนำบุคลำกร

• กำรจัดกำรของเสียจำกกำรผลิต

•  วัตถุดิบมีข้อจ�ำกัด

• ควำมหลำกหลำยของพนักงำน

ส�ำคัญมำก

ส�ำคัญ
ส�ำคัญมำก

ระดับแนวโน้ม / ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

ระ
ดับ

คว
ำม

ส�ำ
คัญ

 / 
คว

ำม
สน

ใจ
ขอ

งผ
ู้มีส

่วน
ได

้ส่ว
นเ

สีย

(G4-19)  ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ด้านเศรษฐกิจ

ควำมรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์

วัตถุดิบมีข้อจ�ำกัด

ด้านสิ่งแวดล้อม

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

กำรจัดกำรพลังงำน

กำรจัดกำรของเสีย  

จำกกำรผลิต

ด้านสังคม

ควำมปลอดภัยและ    

อำชีวอนำมัยในโรงงำน

ควำมไว้วำงใจและกำรยอมรบั

ของชุมชนรอบโรงงำน

กำรพัฒนำบุคลำกร

กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน

สิทธิเด็ก

Strategy and analysis

Products and services

Strategy and analysis

Water

Energy , Emission

Products and services

Occupational health 

and Safety

Local communities

Training and education

Anti - corruption

Child Labor

ทศิทำงกำรบรหิำรควำมยัง่ยนื

กำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำ

ควำมรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์

กำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำ

กำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืน

กำรจัดกำรพลังงำน

กำรจัดกำรของเสีย

กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำม

ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย

กำรพัฒนำชุมชนและสังคม

กำรพัฒนำศักยภำพ…พร้อม

รับกำรเปลี่ยนแปลง

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน

สิทธิเด็ก

ลูกค้ำ, คู่ค้ำ , 

ลูกค้ำ, คู่ค้ำ, 

ผู้บริโภค

คู่ค้ำ

ภำครฐั, ชมุชน

ภำครฐั, ชมุชน 

ภำครฐั, ชมุชน

คู่ค้ำ

ชุมชน

คู่ค้ำ 

ชุมชน, คู ่ค้ำ, 

ภำครัฐ

 6, 16, 32  

35, 36

   24

35, 36

30, 31

33, 34

30, 31

22, 23

26-29

   18

   15

   13

ประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ ประเด็น GRI หัวข้อที่รายงาน

ขอบข่ายการรายงาน

ภายใน 
(G4-20)

หน้า
ภายนอก
(G4-21)

บม
จ.

ไท
ยอ

อพ
ติค

อล
 ก

รุ๊ป

บจ
ก.

อุต
สำ

หก
รร

ม
แว

่นต
ำไ

ทย
 /บ

จก
.โพ

ลีซ
ัน

ลูก
ค้ำ

, ผ
ู้บร

ิโภ
ค,

 ค
ู่ค้ำ

,
ภำ

คร
ัฐ,

 ช
ุมช

น
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ด้านเศรษฐกิจ

กำรจดักำรห่วงโซ่คุณค่ำ

ควำมรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์

ด้านส่ิงแวดล้อม

สิง่แวดล้อมและพลงังำน

ด้านสังคม

สขุอนำมยัและควำมปลอดภัย

กำรดแูลพนกังำน

กำรพฒันำชมุชนและสงัคม

(G4 - HR5) สทิธิเด็ก

• ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ

 อย่ำงยั่งยืนตลอดห่วงโซอุปทำน

• กลยุทธ์ 3R สู่ควำมยั่งยืน

 Reduce, Recycle, Renewable

• ศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยี

 และนวัตกรรม พร้อมทั้งกำรบริกำร

 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ

 และผู้บริโภค

• บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ  

 อย่ำงมีประสิทธิภำพแนวทำง 3 R

• กำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน

• ยกระดบักำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั

 ของพนักงำนและผู้รับเหมำ

• พัฒนำควำมรู้ กำรปฏิบัติ

 อย่ำงเป็นธรรม บนหลักสิทธิมนุษยชน

  และคุณภำพชีวิตตำมหลัก 

 Happy Model

• ด�ำเนินธุรกจิอย่ำงมีคุณธรรม 

 สนับสนุนสังคม สร้ำงควำมเข้มแข็ง

 และอำศัยกำรมีส่วนร่วม

• ส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ  

 ทำงธุรกิจ

• กำรจัดซื้อจัดจ้ำงคู่ค้ำท้องถิ่น  

 14.1 ล้ำนบำท

• โครงกำร Change Lens Design  

 ลดวัตถุดิบหลัก 22%

• พัฒนำผลิตภัณฑ์ชีวภำพ

 ลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์

 ลด 81.6% เมื่อเปรียบเทียบกับ 

 วัตถุดิบเดิม

• กำรจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่

• ระดับควำมพึงพอใจลูกค้ำ  

 87.5%

• ปริมำณน�้ำ Recycle 

 เฉลี่ยในปี 2558-2559 

 จ�ำนวน 22,896 ลบ.ม คิดเป็น 

 ร้อยละ 12 ของปรมิำณน�ำ้ทัง้หมด

• สถิติกำรแพ้สำรเคมีลดลง 6 คน

• ไม่พบอุบัติเหตุกับพนักงำนผู้รับเหมำ

• อัตรำกำรพัฒนำและฝึกอบรม 

 พนักงำนค่ำเฉลี่ย 8 ชั่วโมง/ปี

• อัตรำกำรลำออกพนักงำนลดลง 

 จำกปีที่ผ่ำนมำ 1%

• คะแนนประเมินควำมผูกพัน

 ในองค์กรของพนักงำนเพิ่มขึ้น  

 0.76 คะแนนจำกปีที่ผ่ำนมำ

• แก้ไขผลกระทบร่วมกับชุมชน

 ได้ 4 ประเด็น

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์และ

 บริกำรท้องถิ่น 102,000 บำท

• ปรับปรุงเบี้ยเลี้ยงนักศึกษำฝึกงำน

 ให้เป็นไปตำมอัตรำค่ำแรงขั้นต�่ำ

ประเด็น แนวปฏิบัติและกลยุทธ์ ผลการด�าเนินงาน

การด�าเนินงานตามกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน
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โครงสร้าง 
การบริหารด้านความยั่งยืน                        
(G4-34, G4-35, G4-36, G4-37)       

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลด้ำนควำมย่ังยืน ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประธำน และตัวแทนผู้บริหำร

จำกทกุฝ่ำยงำน ประชมุอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ร่วม

ก�ำหนดกลยทุธ์ทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมยัง่ยนื 

โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้

มคีณะท�ำงำนด้ำนควำมยัง่ยนืตวัแทนจำกทกุสำยงำน 

พร้อมมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะท�ำงำน

รำยบุคคลปีละ 1 ครั้ง แผนกองค์กรสัมพันธ์ ท�ำหน้ำที่

ในกำรขับเคลื่อน และมีกำรด�ำเนินกำรจัดกิจกรรม

สื่อสำรให้กับพนักงำน เช่น กิจกรรมนโยบำยบริษัท, 

MD Town Hall, Vision Day, INTRANET เป็นต้น 

The Board of Directors

The Business
Strategic Committee

    The Nomination
and Remuneration 

Committee

The Office of 
The Company 

Secretary & Legal

Technology
Development

Business
Planning &

Finance

Plant 
TOGSales

Supply 
Chain 

Management

Business
Support

Human
Resource

Corporate 
Relation

Accounting
& 

Tax

Sustainability Governance Committee

Research
&

Development

Innovation
&

Productivity

Investor
Relations

The Audit Committee

Managing Director

The Office of 
Internal Audit
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การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

(G4-SO4)      

เมือ่วนัที ่16 มกรำคม 2558 บรษิทัฯ ได้กำรรบัรองเข้ำเป็น

สมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำน

กำรทุจรติ (Private Sector Collective Action Coalition

Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งหลังจำกผ่ำนกำร

รับรอง บริษัทฯ ยังคงมีกำรถ่ำยทอดนโยบำยฝึกอบรม

พนักงำนให้มีควำมรับผิดชอบ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรม

เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึก และส�ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

มีกำรเข้ำตรวจสอบประจ�ำปีด้วย

 เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2558 สถำบันไทยพัฒน์ (องค์กรสำธำรณประโยชน์) ได้ประกำศผลกำรประเมินกำรด�ำเนินกำรเพื่อ
ควำมยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ตำมแผนพัฒนำควำมยั่งยืนส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ซ่ึงผลกำรประเมินดังกล่ำว บริษัทฯ ได้ระดับผลกำรประเมิน ระดับท่ี 4 (Certified) กล่ำวคือ แสดงให้เห็นถึง
กำรน�ำไปปฏิบตัโิดยมกีำรสอบทำนควำมครบถ้วนเพยีงพอของกระบวนกำรทัง้หมด จำกผูส้อบบญัชทีีส่�ำนกังำนให้ควำมเหน็ชอบ
กำรได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือได้ผ่ำนกำรตรวจสอบเพื่อให้
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงเป็นอิสระจำกหน่วยงำนภำยนอก (Independent External Assurance) ต่อกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ควำมส�ำคัญต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร ประกอบธรุกจิด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเน้นกำรปลกูจติส�ำนกึให้กบัผูบ้รหิำร 
พนักงำนในองค์กร รวมไปถึงสนับสนุนให้คู่ค้ำ พันธมิตร ผู้มีส่วนได้เสียด้วย

(G4-58)  ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

  ช่องทำงส�ำหรับแจ้งข้อร้องเรียน หรือให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สำมำรถร้องเรียนได้ด้วยวิธีกำรแจ้ง
  1. ทำงอีเมลล์ 
   E-Mail Address: Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
  2. จดหมำยปิดผนึกส่งตรงไปที่
   กรรมกำรผูจ้ดักำร หรอื ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรอื ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรอื ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล
    ทีอ่ยู ่บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) เลขที ่15/5 หมู ่6 ถนนบำงบวัทอง-สพุรรณบรุ ีต.ละหำร อ.บำงบัวทอง 
   จ.นนทบุรี 11110
  3. ผ่ำนเว็บไซด์ 
   ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก : www.thaiopticalgroup.com  ส�ำหรับพนักงำนภำยใน Intranet

  ระบบรบัข้อร้องเรยีน และแจ้งเบำะแส จะรำยงำนตรงต่อกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท ซึง่จำกแนวปฏบิตัท่ีิสอดคล้องกบั
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันดังกล่ำว ในปี 2559 ไม่มีกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส
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ด้านการบริหารความเสี่ยง 

  บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยให้แต่ละหน่วยงำนท�ำกำรระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ จำกกำรด�ำเนินงำน

โดยให้ครอบคลมุถงึด้ำน เศรษฐกจิสงัคม และสิง่แวดล้อม ตลอดจนให้มีกำรทบทวนและปรบัปรงุประเด็นควำมเส่ียง เมือ่มีเหตุกำรณ์

และสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอือำจมแีนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน จำกน้ันน�ำประเด็นควำมเส่ียงมำจดัล�ำดับควำมส�ำคัญและ

จดัท�ำแผนงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยให้มกีำรควบคมุดแูล ตดิตำม สรปุผลอย่ำงเป็นระบบ ท้ังนี ้จะมรีำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน

บริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบให้รับทรำบ

  ในปี 2559 เน้นควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ เน้นควำมเส่ียงจำกกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ Software โดยท�ำกำร

ตรวจสอบกำรใช้ Software ภำยในบริษัทฯ จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หำกพบ Software ที่ผิดกฎหมำยจะท�ำกำรลบทิ้ง

ทันที และแจ้งให้พนักงำนเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมเส่ียงในกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ รวมท้ังหน่วยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ Open Soft ให้กับพนักงำน                                                                  

  ในส่วนของควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ Emerging Risk ของบริษัทฯ ได้แก่ ควำมเส่ียงทำงด้ำนเทคโนโลยี The Risk of 

Disruptive Technology  

Type of Risks

• E-commerce to disrupt current supply chain

• Impacts from Disruptive technology

  Wearable Technology

  Information Exchange

  Eye refraction Exam on Mobile device

  3D Printing

การบริหารจัดการ Emerging Risks 

• หำช่องทำงท�ำธุรกิจร่วมกับ E-commerce

• พัฒนำด้ำน IT เพื่อรองรับฐำนของ E-commerce

• เข้ำไปร่วมธุรกิจกับบริษัท Start-up ที่ไม่มีก�ำลังกำรผลิต

 และเครือ่งมือ โดยดงึจดุแขง็ของแต่ละฝ่ำยมำท�ำงำนร่วมกนั

• สร้ำงเอกลกัษณ์ด้ำนกำรให้บรกิำร กำรวิจยัพฒันำของบรษิทั

 ให้เป็นที่รู้จัก

• ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อพัฒนำ

 ผลิตภัณฑ์ใหม่

• ท�ำแผนพฒันำบคุลำกร เสรมิสร้ำงควำมรูด้้ำนกำรท�ำงำนวจัิย

 พัฒนำนวัตกรรม

• สร้ำงควำมร่วมมอืกบัส�ำนักวจิยัชัน้น�ำ ทัง้ในและต่ำงประเทศ

หมำยเหตุ ** ข้อมูล กำรก�ำกับดูแลองค์กร และ กำรบริหำรควำมเสี่ยง  เพิ่มเติมในรำยงำนประจ�ำปี 2559
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พร้อมเปลี่ยน ... เพื่อบ้านของเรา

บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิโครงกำร Creating Winning Culture เพือ่พฒันำและปรบัเปล่ียนพฤติกรรมพนักงำน ให้สอดคล้องกบัค่ำนิยมหลกั 

(Core Value) ขององค์กร ACTIF โดยในปี 2559 ตัง้เป้ำท่ีกำรเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรท่ีพฤติกรรม 3 แรก ACT เพือ่ให้สอดรบั

กบัวสิยัทศัน์ขององค์กร และรองรับกบักำรเปลีย่นแปลงและควำมท้ำทำยในกำรด�ำเนินธรุกจิ  โดยอำศัยกำรมส่ีวนร่วมตัง้แต่ระดบั

ผู้บริหำรจนถึงพนักงำน ผ่ำนกำรสื่อสำรจำกกิจกรรม Vision Day และ Vision week เพรำะพนักงำนเป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญ

ให้องค์กรบรรลวุสิยัทศัน์  โดยด�ำเนนิกำรสร้ำงกลุม่ Change Agent  ผูน้�ำในกำรเปลีย่นแปลงจำกทกุฝ่ำยงำน และค้นหำพนกังำน

ที่มีคุณลักษณะเป็นสุดยอดคนพันธุ์ ACT เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพนักงำนอื่นๆ 

ผมรู้สึกว่าบริษัท ฯ เปรียบเสมือนบ้านและเพื่อนร่วมงาน

เหมือนคนในครอบครัว ผมคิดว่าหากเรามีความตั้งใจ

ในการท�างาน และให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน มีน�้าใจต่อ

เพือ่นร่วมงาน กจ็ะท�าให้งานประสบความส�าเรจ็ได้

สมใจ จ�ำปำส ี(พนกังำนโอเว่น)                          

คนพนัธุ ์ACT ประจ�ำปี 2559  

“ “

Achievement Customer Service Team Work

3.1% 3.17% 3.19%

   ระดับพฤติกรรมของค่ำนิยมองค์กร จำกคะแนนเต็ม 5
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พัฒนาศักยภาพ 
... พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง                       
(G4-LA10) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร บรษิทัฯ ได้บูรณำกำร

โครงสร้ำงกำรพัฒนำบุคลำกร ให้สอดคล้องกับทิศทำง 

พร้อมรับควำมท้ำยทำยและกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

เพื่อกำรเติบโตของบริษัท พร้อมเพิ่มศักยภำพในภำวะผู้น�ำ

และกำรบริหำรทีม โดยในปี 2559 เชิญที่ปรึกษำที่มีควำม

เชี่ยวชำญจำกสถำบัน Slingshot เพื่อพัฒนำ Leadership 

ให้กบักลุม่ผูบ้รหิำรและทมี Change Agent ขององค์กร เช่น

หลักสูตร Our Iceberg is MeltingTM, Storytelling for 

LeadersTM  เป็นต้น

อีกทั้งบริษัทฯ ด�ำเนินกำรจัดหลักสูตร ทักษะการสื่อสาร 

ประสานงาน และการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ 

ส�ำหรับหัวหน้ำงำน เพื่อให้หัวหน้ำและพนักงำนเข้ำใจกัน 

ท�ำงำนได้ถูกต้องตรงตำมเป้ำหมำย และพร้อมปรับปรุง

พฒันำตน พฒันำงำนให้มปีระสทิธผิลยิง่ข้ึน ทัง้นี ้ผูบ้รหิำรยงั

ให้ควำมส�ำคญั และให้กำรสนับสนนุกำรพฒันำทกัษะควำมรู้

ในเชิงเทคนิค เช่น หลักสูตรความรู้เก่ียวกับโพลีเมอร์, 

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPP โดยวิทยำกร

เฉพำะด้ำนภำยในองค์กร และหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ

พนักงำนขำย ด้วยหลักสูตร Helping Client Succeeds, 

หลักสูตร Dressing & Grooming เพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ

ผู้บริหำร และพนักงำนขำย โดยวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำก

สถำบันภำยนอกเป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทยังสนับสนุน

ทุนศึกษำต่อในระดับปริญญำโทของพนักงำนจ�ำนวน 3 ทุน

ที ่ (G4-LA9) การฝึกอบรมพนกังาน ปี 2558 ปี 2559

1  จ�ำนวนพนักงำน 669 คน 536 คน

2  จ�ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมต่อปี 5,795 ชัว่โมง 1,146 ชัว่โมง

3  จ�ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมต่อคน 9 ช่ัวโมง/คน 8 ชัว่โมง/คน

4  หลกัสตูรกำรอบรมภำยนอก 7 หลกัสตูร 18 หลกัสตูร

5  หลกัสตูรกำรอบรมภำยใน 25 หลกัสตูร 27 หลกัสตูร

6  ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม 1.2 ล้ำนบำท 2.1 ล้ำนบำท

7  ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมต่อคน 1,793 บำท/คน/ปี 3,918 บำท/คน/ปี

ค่าเฉลี่ยชั่วโมงอบรมของ

พนักงานต่อคนต่อปี

 8 ชม.

Human 

Resource 

Development
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TOG บ้านของเรา
... พนักงานคือคนส�าคัญ

บริษัทฯ เชื่อว่ำ พนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญต่อองค์กร โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

โดยน�ำแนวทำง Happy Model  ( สร้ำงองค์กรให้เป็นสุข) มำใช้เพือ่ช่วยให้พนกังำนได้ปฏิบติังำนอย่ำงมีประสทิธิภำพ และมคีวำมสุข

พร้อมทัง้ปลกูฝังทศันคติ และปลกูฝังจติส�ำนึกด้ำนจติอำสำให้แก่พนกังำนในองค์กร ให้สอดคล้องกบักำรขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วำม

ยัง่ยนื โดยน�ำปัจจัยควำมผูกพันในองค์กร ประสิทธิภำพของกำรผลิต และอัตรำกำรลำออก เป็นตัวชี้วัดและประเมินผลดังกล่ำว  

พร้อมทัง้เปิดโอกำสให้พนกังำนได้แสดงควำมคดิเหน็และสือ่สำรกบัผูบ้รหิำรโดยตรง อำท ิ MD Town Hall Meeting, กำรประชุม

คณะกรรมกำรสวัสดิกำร  

บริษัทน�ำหลัก Happy 8 เข้ำมำใช้เป็นส่วนหน่ึงในกำรขับเคลื่อนธุรกิจด้วยควำมสุข

Happy Body :  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพที่ดีให้แก่พนักงำน พร้อมเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนและผู้บริหำร  

อีกทั้ง ยังส่งผลให้อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานลดลง 4 % จำกปี 2558

Increase                   points

Tog Employee Engagement

Average : 3.79 points Higher Level

0.76

Happy
Organinze

Happy
Management

Happy
Employees

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความสุข
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Happy Heart : โครงกำรเพื่อนช่วยเพื่อน, โครงกำรเยี่ยม
พนักงำนกรณีเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ, มอบเกียรติคุณ
คนพนัธุ ์ACT, มอบเกยีรตคิณุพนกังำนจติอำสำ, มอบเกยีรติคุณ
พนักงำนเกษียณอำยุ, รำงวัลพนักงำนดีเด่นขยันกิจประจ�ำ 
เป็นต้น
Happy Society : โครงกำรส�ำนึกรักบ้ำนเกิด, โครงกำร
สแตมป์ควำมดี
Happy Soul : ส่งเสริมหลักธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ
ศำสนำ อำทิ กิจกรรมศำสนำพุทธ ท�ำบุญตักบำตร, กิจกรรม
ศำสนำอิสลำม พิธีดูอำขอพร, กิจกรรมศำสนำคริสต์ อวยพร
พระคริสต์  กำรอนุญำตกำรลำ อุปสมบท และกำรประกอบ

พิธีฮัญจ์  เป็นต้น

Happy Relax  : ส่งเสริมสุขภำพใจและช่วยให้พนักงำน

ผ่อนคลำยในกำรท�ำงำน  กจิกรรม Activity Day, กจิกรรมปีใหม่

Happy Brain : ส่งเสรมิกำรพฒันำในงำนและกำรสร้ำงควำม

สัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนร่วมงำน เช่น โครงกำรพี่เลี้ยง, กิจกรรม 

Small group, กจิกรรม 5 ส, นทิรรศกำรนโยบำยบรษิทัฯ  เป็นต้น

Happy Money : โครงกำรรักษำสุขภำพทำงกำรเงิน เป็น

โครงกำรให้ค�ำปรึกษำพนกังำนในเร่ืองกำรเงนิ, ฝึกให้พนกังำน

รู้จักมีวินัยในกำรใช้เงิน โดยกำรบันทึกบัญชีรำยรับรำยจ่ำย

ประจ�ำวัน โดยมีผู้บังคับบัญชำเป็นพี่เลี้ยง 

    “  การท�าบัญชีรายรับ - จ่าย ท�าให้ผมสามารถควบคุม

       ค่าใช้จ่ายได้ ท�าให้ผมมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย

       ส่งผลให้ผมสามารถมีเงินออมให้กับครอบครัวได้ครับ ”

                                         คุณชัยชนะ อารักคิด

                                สมาชิกโครงการ Happy Money
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Happy Family : โครงกำรส่งเสริมสถำบัน
ครอบครัว อำทิ  กิจกรรมวันแม่, กิจกรรมวันพ่อ,
กจิกรรมรดน�ำ้ด�ำหัวผูใ้หญ่, โครงกำรส่งเสรมิสถำบนั
พระมหำกษัตริย์ อำทิ กิจกรรม TOG ร่วมพลังแห่ง

ควำมภักดี

Fun at Work :  โครงกำร Short Term Win กิจกรรมประกำศ
เกียรติคุณให้แก่พนักงำน หรือทีมงำนที่สร้ำงผลงำนหรือ
คณุประโยชน์ให้แก่บรษิทัฯ, กจิกรรมของขวัญแทนใจพำพนักงำน
ดีเด่นขยันกิจร่วมชมภำพยนตร์ พรจำกฟ้ำ กับผู้บริหำร เป็นต้น
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การด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน                     
บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ได้ให้ควำมส�ำคญักบังำนด้ำนควำมปลอดภยัเป็นอย่ำงย่ิง โดยมุง่มัน่
ที่จะพัฒนำให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน มรท.8001 ด้ำนควำมปลอดภัยฯ และข้อก�ำหนดของกฎหมำย ซึ่งจะท�ำให้เกิดควำม
ปลอดภัยแก่พนักงำน และเป็นกำรเตรียมพร้อมส�ำหรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ อำทิ แผนสถำนกำรณ์อัคคีภัย, แผนสถำนกำรณ์
อุทกภัย เพื่อจะสำมำรถป้องกันควำมสูญเสีย และควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น

(G4-LA6),(G4-LA7) จำกผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำม

ปลอดภัย ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 พบว่ำ ท้ังสถิติ

กำรเกิดอุบัติเหตุและสถิติกำรแพ้สำรเคมีมีแนวโน้มท่ีลดลง

โดยหลังกำรเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งต้องมีกำรสอบสวนหำสำเหตุ

และแนวทำงกำรแก้ไข พร้อมตดิตำมผล เพือ่ให้เกดิประสทิธภิำพ

และป้องกันกำรเกิดเหตุซ�้ำ ส�ำหรับกำรแพ้สำรเคมีที่เกิดขึ้น

ภำยในบริษัทฯ นั้น เป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรหลีกเลี่ยง เนื่องจำกมี

กำรใช้สำรเคมีเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต แต่ทั้งนี้ ยังคงหำ

แนวทำงป้องกันเพื่อไม่ให้มีกำรแพ้สำรเคมีท่ีมำกข้ึน โดยเริ่ม

จำกกำรคัดกรองพนักงำน ท่ีจะเข้ำมำท�ำงำนในพืน้ท่ีท่ีมกีำรใช้

สำรเคมี เช่น ต้องมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงไม่มีโรคประจ�ำตัว 

ที่สำรเคมีจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอำกำรได้ เช่น โรคภูมิแพ้ 

เป็นต้น และมุง่เน้นเรือ่งกำรอบรมให้ควำมรูเ้รือ่งกำรป้องกนัตนเอง

จำกกำรท�ำงำนกับสำรเคมี พร้อมทั้งควบคุมให้พนักงำนสวม

ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลำใน

กำรท�ำงำน ทั้งในส่วนพนักงำนและผู้รับเหมำ พร้อมยังด�ำเนิน

กำรจดัโครงกำรเพือ่ปลูกฝังจติส�ำนึกเรือ่งควำมปลอดภยัให้แก่

พนักงำน เช่น นิทรรศกำรควำมปลอดภยั, โครงกำรค้นหำจุดเสีย่ง,

โครงกำร Safety eye เป็นต้น

สถิติจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน สถิติการแพ้สารเคมี

*** หมำยเหตุ สถิติอุบัติเหตุของปี 2559 มีกำรรวบรวมจำกเดือนมกรำคม - เดือนกันยำยน 2559
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(G4-LA5) ทำงบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำน โดยจัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ ระดับปฏิบัติกำร เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงำนเข้ำมำ

เสนอแนะแนวทำงป้องกนั และแก้ไขให้เกดิควำมปลอดภยัมำกย่ิงขึน้ อำศยัควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในกำรท�ำงำนของผูป้ฏิบัติงำน

ซึง่มคีวำมใกล้ชดิกับหน้ำงำนกว่ำบคุคลอืน่ๆ มำพฒันำงำนควำมปลอดภัยขององค์กร ซ่ึงในปี พ.ศ. 2559 พนกังำนได้ให้ควำมสนใจ

และให้ควำมร่วมมือเป็นจ�ำนวนมำก 
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ความรับผิดชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการ          
  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรน�ำเสนอภำพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ เน่ืองมำจำกบริษัทฯ ได้มีกำรเปลี่ยน

ภำพลักษณ์ของตรำสินค้ำ (Rebrand) ใหม่ เพื่อที่จะให้ดูทันสมัยขึ้น และเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร และวิถีชีวิต

ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจในกำรดึงดูดกลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ และเป็นกำรสื่อสำรกับลูกค้ำให้เข้ำใจ

ตรำสินค้ำเหมือนกับที่บริษัทผู้ผลิตต้องกำรให้เป็นให้มำกที่สุด 

  กำรจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ สำมำรถแบ่งได้ดังนี้

 1. Excelite ใช้กับเลนส์พื้นฐำน เลนส์ชั้นเดียว และเลนส์สองชั้น

 2. One ใช้กับเลนส์ชั้นเดียวเฉพำะทำง ที่มีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว

 3. Discovery ใช้กับเลนส์หลำยชั้นไร้รอยต่อ (Progressive Lens) เทคโนโลยีดั้งเดิม (Conventional)

 4. Freedom ใช้กับเลนส์หลำยชั้นไร้รอยต่อ (Progressive Lens) เทคโนโลยีฟรีฟอร์ม (Freeform)

 5. Maxima ใช้กับเลนส์หลำยชั้นไร้รอยต่อ ส�ำหรับกำรใช้งำนในออฟฟิศ (Office Progressive Lens)

 6. Shade ใช้กับเลนส์ที่มีกำรท�ำสี

(G4-PR5) 

 ลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำต่ำงประเทศ มีมำกกว่ำ 50 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งมีควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำย  

และเพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงครบถ้วน บริษัทฯ ได้มีกำรท�ำกำรส�ำรวจเก่ียวกับควำมพึงพอใจ

และควำมต้องกำรจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำนภำพรวมของบริษัท ด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรให้บริกำร โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อทรำบถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ซึ่งถือเป็นหัวใจของกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีผลต่อกำรด�ำเนินงำน

ของบรษิทัฯ และจำกข้อมลูในแต่ละด้ำนทีไ่ด้จำกกำรส�ำรวจ จะสำมำรถน�ำไปสูก่ำรปรบัปรงุคณุภำพของผลติภณัฑ์ และกำรให้บรกิำร

ของบริษทัฯ ต่อไป เพือ่ให้ผลติภณัฑ์ท่ีจะส่งมอบให้กบัลกูค้ำมคีวำมสมบรูณ์ และสอดคล้องกบัควำมต้องกำรสงูสดุของลกูค้ำ และ

สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ช่วงเวลำในกำรส�ำรวจจะเป็นช่วงไตรมำสสุดท้ำยของทุกๆ ปี

ระดับภาพรวมความพึงพอใจผลิตภัณฑ์และการบริการ
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เลนส์รักษ์โลก 1.74 LeafECO

(G4-EN27) 

ในปี 2559 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของปัจจัยท่ีมีผล

ต่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และเทคโนโลยี จึงติดตำมแนวโน้ม

ของโลกที่ส�ำคัญ ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรวิจัย

และพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่ลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม 

สังคม และชุมชน เช่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปริมำณ

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกปล่อยออกมำจำกกระบวนกำร

กำรผลิต ซึ่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพอำกำศที่เกิดขึ้น

ทั่วโลก สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกก๊ำซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ท�ำให้อุณหภูมิของโลก

เพิม่สงูขึน้ กำรตระหนกัทีเ่กดิขึน้ท�ำให้หลำยๆ องค์กรและประเทศ

เข้ำมำให้ควำมส�ำคญัต่ออตุสำหกรรมพลำสตกิมำกขึน้ ซึง่เป็น

อตุสำหกรรมหนึง่ทีก่่อให้เกิดก๊ำซเรอืนกระจก จำกกระบวนกำรผลติ

ทีป่ล่อยปรมิำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในปรมิำณทีส่งู ดงันัน้

บรษิทัฯ ในฐำนะผูผ้ลติเลนส์สำยตำ จงึตระหนกัถงึปัญหำตรงนี้ 

จึงได้ท�ำกำรวิจัยและท�ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ที่ชื่อว่ำ “LeafECO” เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำร

ของผูบ้รโิภค อกีทัง้บรษิทัฯ เล็งเหน็ถงึโอกำสทำงกำรตลำด จงึมี

กำรเตรยีมควำมพร้อม ในกำรพฒันำวสัดทุีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

ในรุ่นอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีควำมแตกต่ำงกัน
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การพัฒนา ชุมชนและสังคม         
(G4-SO1) ,(G4-SO2)  นอกจำกวสิยัทศัน์หลกัของบรษิทัทีใ่ห้ควำมส�ำคญัในเร่ือง กำรพฒันำนวัตกรรม เพือ่รงัสรรค์คณุค่ำให้แก่

สังคมอย่ำงต่อเนือ่งแล้ว บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึกำรด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงมคุีณธรรม ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบทีจ่ะมีต่อสิง่แวดล้อม 

หรือชุมชนโดยรอบ และพร้อมทั้งสนับสนุนสังคมสร้ำงควำมเข็มแข็ง และอำศัยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเสมอมำ

280300

14.1102,000 54,000

7คน

เยำวชนที่ได้รับควำมรู้เรื่อง

สิ่งแวดล้อม

สถาบัน

โรงเรียนและมหำวิทยำลัย

ที่ได้รับกำรสนับสนุนแว่นตำ

ล้านบาท

มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

คู่ค้ำท้องถิ่น

G4-EC9 จ�ำนวน 65 รำย

                                                บาท

จ�ำนวนเงินสนับสนุนโครงกำร

ศูนย์บ่มเพำะนวัตกรรมธุรกิจและควำม

สำมำรถในกำรมีงำนท�ำของคนพิกำร

                                               บาท

จ�ำนวนเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์

วิสำหกิจชุมชน

                                          คน

            นักศึกษำที่ผ่ำนโครงกำร

           เปิดประตูสู่ควำมรู้

ส่งเสริมคุณภำพ

ชีวิต

ส่งเสริมด้ำน

กำรศึกษำ

ส่งเสริม

จิตอำสำ

กรอบการพัฒนาชุมชนและสังคม

สร้ำงควำม
เข้ำใจอันดีและ
แก้ไขปัญหำ

ร่วมกัน

สนับสนุน
รำยได้เข้ำสู่

ชุมชน
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โครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้านสายตา

 เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม ผู้มีรำยได้น้อย
ได้มีโอกำสเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ และกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในกำรใช้สำยตำของผู้บริโภค        
       บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ำยเลนส์รำคำพิเศษให้กับคู่ค้ำโดย อำทิ 
โครงกำรแว่นแก้ว พร้อมร่วมกับคู่ค้ำในกำรตรวจวัดสำยตำ
และสนับสนนุผลติภณัฑ์ พร้อมทัง้ให้ควำมรูใ้นเรือ่งกำรเปลีย่น
พฤติกรรมในกำรใช้สำยตำ อำทิ โครงกำรแว่นตำสู่ชุมชน, 
โครงกำรแว่นมอนอร์ทเชยีงใหม่ และโครงกำรเพชรบรุ ี(โรงเรยีน

ในเขตพื้นที่ห่ำงไกล) เป็นต้น

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ    

 เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนท�ำของคนพิกำร และผู้ดูแลท้ังใน

รูปแบบกำรจ้ำงงำนในและนอกสถำนประกอบกำร และกำร

จ้ำงเหมำบรกิำรกลุม่วสิำหกจิ/อำชพีอสิระท่ีเหมำะสมแก่คนพิกำร

 บรษิทัฯ จงึได้เข้ำร่วมสนบัสนุนโครงกำรศนูย์บ่มเพำะนวัตกรรม

ธรุกจิ และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท�ำของคนพิกำร (THE CUBE)

การส่งเสริมการศึกษา

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมการศึกษา

      เพื่อเป็นกำรส่งเสริมทำงด้ำนกำรศึกษำ และอำชีพบริษัทฯ  
เปิดโอกำสให้สถำบันต่ำงๆ เข้ำมำศึกษำกระบวนกำรผลิตและ
รับฟังควำมรู้เกี่ยวกับเลนส์แว่นตำ อำทิ มหำวิทยำลัย, สมำคม
ส่งเสรมิวชิำกำรแว่นตำไทย, โรงพยำบำล  และเข้ำร่วมโครงกำร
สหกิจศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน 

โครงการถ่ายทอดความรูเ้รือ่ง วทิยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม

      เพือ่ให้เยำวชนมคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในเรือ่งกำรคัดแยกขยะ

เพือ่เป็นพืน้ฐำนในกำรสร้ำงกำรลดปริมำณขยะ ในเขตพ้ืนทีช่มุชน

และอนัตรำยจำกโรคท่ีมำจำกขยะ อำท ิ โครงกำรเดก็ไทยใส่ใจ

สุขภำพและรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม, โครงกำรรวมพลังคัดแยกขยะ

ที่ต้นทำง ลดโรคร้ำยคลำยโลกร้อน
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การสนับสนุนรายได้เข้าสู่ชุมชน

เพือ่แก้ปัญหำกำรขำดแคลนรำยได้ของคนใน

ชุมชน และส่งเสริมอำชีพให้แก่คนในชุมชน  

บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ ่ม

วสิำหกิจชมุชน , สนบัสนนุกำรจัดซือ้จดัจ้ำงคู่ค้ำ

ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน

มีควำมยั่งยืน

ส่งเสรมิจิตอำสำให้แก่พนักงำนให้ตระหนักถงึ

ชุมชน และสังคม อำทิ กิจกรรมอำสำพัฒนำ,

แจ้งเบำะแสทุจรติและยำเสพติด, เกบ็ทรัพย์สิน

น�ำส่งคนืเจ้ำของ เป็นต้น บรษิทัฯ จงึด�ำเนนิกำร

จดัท�ำ โครงกำรส�ำนกึรกับ้ำนเกดิ และโครงกำร

แสตมป์ควำมดปีีที ่2 จ�ำนวนพนกังำนจติอำสำ  

335  คน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็น  43% 

การเป็นจิตอาสานอกจากจะเป็นประโยชน์   

แก่ผูอ่ื้นและสงัคมแล้ว ยงัท�าให้ผมมีความสขุ

ทุกครั้งที่ได้อุทิศตนเพื่อส่วนร่วม 

นำยประวิทย์  แสนสี 

เจ้ำหน้ำที่สรรหำแรงสัมพันธ์

อำสำวิทยุสื่อสำร HS4SHN

โครงการ “ให้ข้าว = ช่วย”
เพือ่ช่วยเหลอืรบัซือ้ข้ำวจำกเกษตรกร เพือ่เพิม่ช่องทำงกำรระบำยผลผลติจำกเกษตรกรในระยะสัน้ และ

ชะลอกำรเร่งรบีขำยโดยไม่ได้รำคำ บรษิทัฯ จึงได้เข้ำร่วมสนบัสนนุโครงกำรดงักล่ำว กบัทำงสถำบนัไทยพฒัน์,

กรมกำรพัฒนำชุมชน (พช.) และมูลนิธิสัมมำชีพ (มสช.) เพื่อเป็น 1 ใน 12 องค์กรริเริ่ม (Pioneer 

Organization) ในโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกร ภำยใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย”  

โครงการส่งเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชน

โครงการแสตมป์ความดี

การส่งเสริมจิตอาสา

“ “
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(G4 - SO1)  การสร้างความเข้าใจอันดีและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

จากการสานเสวนาและลงพื้นที่พบผู้น�าชุมชน 

ในปี 2559 บริษัทได้ลงพื้นที่พบผู้น�ำชุมชน และองค์กรท้องถิ่น รอบโรงงำนรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันนี้ ในเรื่อง

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงงำน พร้อมสำนเสวนำชุมชนแก้ไขปัญหำร่วมกัน ประเด็นผลกระทบและแนวทำงกำร

แก้ไขปัญหำ

วิเคราะห์ผลกระทบ ก�าหนดมาตรการและการแก้ไข

ด้านการก�ากับองค์กร         

• กำรสื่อสำร

• กำรจัดกำรยำเสพติด                         

เพิ่ ม เติมกำรจัดท� ำแผน

กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงผู ้บริหำรและผู ้น�ำ

ชุมชน ในรูปแบบไม่เป็น

ทำงกำร

ปัญหำยำเสพติดเบำบำงลง

จำกปี 2558 ด�ำเนนิโครงกำร 

มยส. อย่ำงต่อเนือ่งกบัรำชกำร

และหน่วยงำนท้องถิ่น และ

ส่งเสริม โครงกำรแสตมป์

ควำมดีปีที่ 2 ให้พนักงำน

แจ้งเบำะแสยำเสพติด

สำมำรถแก้ป ัญหำเรื่อง

ควำมเข้ำใจผิด ในเรื่อง

กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้จำกปี 

2558 ได้

จัดท�ำแผนพัฒนำบุคลำกร

ร่วมกับองค์กรท้องถ่ิน เช่น 

ศึกษำดูงำนเรือ่งสิง่แวดล้อม

เพื่อน�ำมำพัฒนำโครงกำร

ร่วมกัน

จัดท�ำแผนติดตั้งสัญญำณ

แจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณี

เกิดเหตุกำรณ์รุนแรง

จดัท�ำกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้

กำรถนอมสุขภำพตำ และ

ผลิตภัณฑ์เลนส์สำยตำไป

ยังชุมชน

ขยำยกำรให้ควำมรู้เรื่อง

กำรคัดแยกขยะที่ต้นทำง

ให ้แก ่ชุมชนครัวเ รือน 

โดยด�ำเนนิกำรให้บคุลำกร 

ของบรษิทัฯ เข้ำไปถ่ำยทอด

ควำมรูใ้นเรือ่งกำรคดัแยก

ขยะ

ด้านสิ่งแวดล้อม           

• กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

• กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน

ด้านผู้บริโภค       

• กำรให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ด้านการมีส่วนร่วม

พัฒนาชุมชน

• กำรถ่ำยทอดควำมรู้
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การบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อม         
 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งจ�ำเป็นต้องพึ่งพำสิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติ 
จึงให้ควำมส�ำคัญกบักำรรกัษำสิง่แวดล้อม และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตอิย่ำงคุม้ค่ำ เรำจงึได้ก�ำหนดนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อม
ของบรษิทัเพือ่ให้พนกังำนทกุคนถือปฏบิตั ิได้แก่ ปฏบิตัติำมกฎหมำยทำงด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั, ป้องกนั และลดผลกระทบ
ด้ำนสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจำกกำรด�ำเนนิกจิกรรมของทำงบรษิทัฯ รวมถงึใช้พลงังำนอย่ำงประหยดั และพฒันำผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี 
ในกระบวนกำรผลติให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง โดยกำรน�ำระบบกำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำน 
ISO 14001 : 2004 มำประยุกต์ใช้

(G4-EN10) การจัดการน�้าอย่างยั่งยืน

 เนื่องจำกในกระบวนกำรผลิตเลนส์สำยตำพลำสติกของโรงงำน ต้องใช้น�้ำในปริมำณมำก เรำจึงได้ก�ำหนดแนวทำง
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำอย่ำงย่ังยืน โดยถือหลักกำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ ลดกำรใช้ (Reduce), กำรน�ำน�้ำ
กลับมำใช้ซ�้ำ (Reuse) และกำรน�ำน�้ำมำใช้ใหม่หลังกำรบ�ำบัดแล้ว (Recycle) เพื่อมุ่งสู่ Zero Waste Water Discharged 
โดยบริษัทสำมำรถน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วกลับมำใช้ใหม่ ปริมำณเฉล่ียในปี 2558-2559 จ�ำนวน 22,896 ลูกบำศก์เมตร 
หรือร้อยละ 12 ของปรมิำณกำรใช้น�้ำทั้งหมด

การจัดการกากของเสีย (G4-EN2)

 บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรกำกของเสียตำมหลัก 3Rs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและ  
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่ำ ของเสียที่ถูกฝังกลบหลำยประเภทสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสำหกรรมอื่นๆ ได้
อีกทั้งเป็นกำรลดปริมำณของเสียที่ต้องถูกฝังกลบ เพื่อมุ่งสู่ Zero Waste to Landfill

                                                                             การส่งเสริมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

• บรษัิทฯ ได้ร่วม MOU บนัทกึข้อตกลงควำมเข้ำใจเพือ่รณรงค์
 ลดและเลิกกำรใช้โฟมบรรจุอำหำร กับ องค์กรบริหำรส่วน
 ต�ำบลละหำร   
• Open House ให้แก่หน่วยงำนเทศบำลท้องถิน่ และอตุสำหกรรม
 จังหวัดเรื่องกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
• กำรประเมนิและตรวจสอบเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรส่ิงแวดล้อม
 ของบริษัทคู่ค้ำ
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 ปริมำณกำรใช้น�้ำประปำ (m3)  232,872 189,572 222,775

 ปริมำณกำรใช้น�้ำต่อกำรผลิต (L/Unit) 9 6 7

* ปี 2559 ข้อมูลจริงเดือน ม.ค - ก.ย. และใช้ข้อมูลคำดกำรณ์เดือน ต.ค. - ธ.ค.

*  ข้อมูลคุณภำพน�้ำทิ้ง แสดงข้อมูลค่ำเฉลี่ยที่ตรวจวัดทั้งปี ส่วนข้อมูลคุณภำพอำกำศ แสดงข้อมูลต�่ำสุดถึงสูงสุดจำกกำรตรวจวัด 

 แต่ละปล่องระบำยอำกำศ

** 1/ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ โรงงำน พ.ศ. 2535 

 เรื่องก�ำหนดคุณลักษณะของน�้ำทิ้งที่ระบำยออกจำกโรงงำน ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2539

  2/ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ.2549 เรื่องก�ำหนดค่ำปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศที่ระบำยออกจำกโรงงำน

ปริมำณของเสียที่น�ำไปรีไซเคิล (ตัน)  231 269 308

ปริมำณของเสียที่ถูกก�ำจัดด้วยกำรฝังกลบ (ตัน) 209 207 183

ปริมำณของเสียที่เกิดขึ้น (ตัน)  440 477 491

สัดส่วนของเสียที่ถูกก�ำจัดด้วยกำรฝังกลบ (%) 48 44 37

ปริมำณของเสียที่เกิดขึ้นต่อกำรผลิต (kg/Unit) 0.017 0.016 0.016

ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง  5.5-9.0 6.6 6.7 6.5

ของแข็งละลำยทั้งหมด (mg/l)  <3,000 1,009 1,145 1,095

ของแข็งแขวนลอย (mg/l)  <50 9 7 11

COD (mg/l)  <120 35 25 41

BOD (mg/l)  <20 7 6 7

น�้ำมันและไขมัน (mg/l)  <5 0 0 0

N-TKN   <100 7 6 9

ไอกรด    25 ppm <0.1-0.24 <0.1-2.5 <0.1

ฝุ่นละออง  400 mg/m3 2.2- 6.6 0.3-4 <1-4.6

VOC    - 0.5- 66.1 3.8-842 4.7-227.2

รายการ

รายการ เกณฑ์ตามกฎหมาย**

ข้อมูลปริมาณการใช้น�้า (G4-EN8)

ข้อมูลคุณภาพน�้าทิ้ง* (G4-EN22)

ข้อมูลคุณภาพอากาศ* (G4-EN19)

ข้อมูลปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงาน (G4-EN23)

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2559

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

 



บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)32

บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมาย KPI ในการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อม ดังนี้

จดัท�ำโครงกำรลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม

ลดสัดส่วนของเสียที่น�ำไปฝังกลบ

จ�ำนวนข้อร้องเรียนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม

จำกผู้มีส่วนได้เสีย

≥ 2 โครงกำร

สัดส่วนของเสียที่น�ำไปฝังกลบ 

ลดลง ≤40% ของของเสียทั้งหมด

0

2 โครงกำร

สัดส่วนของเสียที่น�ำไปฝังกลบ

เท่ำกับ 37% ของของเสียทั้งหมด

0

ปี 2559 เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ท�ำกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกระบวน

กำรผลติ ตำมข้อก�ำหนดในมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม 

ISO14001: 2014 ประจ�ำปี ซ่ึงผลจำกกำรประเมินฯ ในปีท่ี

ผ่ำนมำพบว่ำประเด็นทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ คือ 

เรือ่งปรมิำณกำรใช้ไฟฟ้ำ โดยบรษิทัฯได้มมีำตรกำรกำรบรหิำร

จัดกำรพลังงำนตำมกรมพัฒนำพลังงำนทดแทน และอนุรักษ์

พลังงำนตำมกรอบ Frame Work Energy Management 

โดยในปี 2560 ทำงบรษิทัฯ  มแีผนกำรเตรยีมว่ำจ้ำงบรษิทัจดักำร

พลงังำนหรอื ESCO  มำช่วยด�ำเนนิกำรจัดกำรพลงังำนนอกจำกนัน้

บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

และพฒันำกระบวนกำรผลติใหม่ จึงได้น�ำกำรศึกษำผลกระทบ

ตลอดวฏัจักรชวีติของผลติภัณฑ์ (Life cycle Assesment : LCA)

มำประยุกต์ใช้ เพือ่ป้องกนัผลกระทบตัง้แต่ต้นทำงจนถงึปลำยทำง 

และเป็นแนวทำงในกำรเตรียมมำตรกำรเพื่อรองรับผลกระทบ

ดังกล่ำว

Energy Management
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การบริหาร จัดการพลังงาน
   ปัจจุบันสถำนกำรณ์ด้ำนพลังงำน และส่ิงแวดล้อม เป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกต่ำงให้ควำมสนใจ อันเน่ืองมำจำกกำร

เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งส่งผลกระทบในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป 

จ�ำกัด (มหำชน) จึงมุ่งสร้ำงจิตส�ำนึกเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน ให้กับพนักงำนทุกระดับ บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำน

กำรจัดกำรพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำนขึ้น เพื่อก�ำหนดให้กำรอนุรักษ์พลังงำน เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีเป้ำหมำย 

ลดลง 2% ของกำรใช้พลังงำนภำพรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

(G4-EN3, G4-EN5) ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน 

   ในปี 2559 ด้วยบรษิทัฯ เลง็เห็นควำมส�ำคญัของกำรใช้พลงังำน จงึท�ำให้มกีำรลงทนุด้ำนพลงังำนเพิม่ขึน้ แต่ทว่ำปรมิำณ

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำยังคงสูงขึ้น อันเนื่องมำจำกมีกำรเพิ่มและขยำยก�ำลังกำรผลิต  

หมำยเหตุ :  * ปี 2559 ใช้ข้อมูลจริง เดือน ม.ค.- ก.ย. และใช้ข้อมูลคำดกำรณ์เดือน ต.ค.-ธ.ค. 

  **  ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยผลิต คือพลังงำนที่ใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น

 ตัวชี้วัด หน่วยวัด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559*

  ปริมาณการใช้พลังงาน  กิโลวัตต์-ชั่วโมง 17,968,000 17,412,000 17,676,000

  ค่าใช้จ่ายทางพลังงาน บำท 67,677,287 67,677,287 64,302,611

  ค่าใช้จ่ายโครงการพลังงาน บำท 181,000 1,814,850 3,504,590

  ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน** กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อแผ่น 0.79  0.78  0.84

เป้าหมาย :   ลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปี 2557 
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(G4 - EN6)  ผลการด�าเนินงานปี 2559 

ด้านความยั่งยืน  

บรษิทัฯ ยงัคงมกีำรเฝ้ำตรวจตดิตำมด�ำเนินกำรจดัท�ำมำตรกำร และโครงกำรด้ำนพลงังำน 

กำรจดัหำเทคโนโลยอีปุกรณ์เครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธิภำพ รวมถงึมกีำรจดัหำพลงังำน

ทดแทนอ่ืนๆ เพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

อย่ำงต่อเนื่อง อำทิเช่น 

ด้านการปลูกฝังจิตส�านึกด้านพลังงานให้กับบุคลากรภายในบริษัท  

  บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัของบคุลำกร เน่ืองจำกบคุลำกรน้ัน เป็นแรงขบัเคลือ่นช่วยให้กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรจดักำรพลงังำน

ประสบควำมส�ำเร็จ 

 • กำรจดัประกวดค�ำขวญั และ สิง่ประดษิฐ์ด้ำนพลงังำนและส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้พนักงำนได้มส่ีวนร่วมและเห็นควำมส�ำคญั

  ของกำรอนุรักษ์พลังงำน อีกทั้งยังมีกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรช่วยคิดมำตรกำรต่ำงๆ

 • บริษัทฯ ได้มีกำรจัดบูธร่วมกับส�ำนักพลังงำน จังหวัดนนทบุรี และส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด

  นนทบุร ีณ ลำนกิจกรรม บรษัิท ไทยออพตคิอลกรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) เพือ่เสรมิสร้ำงจติส�ำนกึ เป็นกำรเผยแพร่ และปลกูจติส�ำนกึ

  ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงำนในบริษัทฯ 

 • อบรมหลักสูตร “กำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำน” ให้กับคณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน เพื่อส่งเสริมให้

  บุคลำกรมีควำมรู้ และน�ำไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทำงกำรลดพลังงำนภำยในบริษัท

  ทัง้นี ้ทกุกำรด�ำเนินงำนของบริษทัฯ สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบยีบและข้อบงัคบัทำงสิง่แวดล้อม จงึส่งผลให้ในปี 2559 

ไม่พบค่ำปรับและบทลงโทษจำกกำรละเมิดกฎหมำยและข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อม

 โครงกำรติดตั้งไฟส่องสว่ำง     

 ทำงเดินพลังงำนแสงอำทิตย์  

 โครงกำรน�ำเทคโนโลยีเครื่องฉีด     

 พลำสติก แบบ inverter มำแทนที่     

 เครื่องฉีด Gasket แบบเก่ำ   

 โครงกำรน�ำลมร้อนทิ้งจำกเตำ SAT      

 ที่ใช้ในกำร Polymerization มำท�ำ     

 เป็นลมหมุนร้อนเวียนกลับมำใช้ใหม่     

 เพื่อลดกำรท�ำงำนของ Heater เตำ 

โครงการ
ลดการใช้พลังงาน

405

96,948

17,461

1,458

59,070

10,653

1,575

377,128

68,624

ลดการใช้พลังงาน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี)

ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

(kgCo
2
eq/ปี)

ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน (บาท/ปี)
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การจัดการ ห่วงโซ่คุณค่า
(G4-2), (G4-12)

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดท�ำประเมินวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ โดยให้ครอบคลุมตลอด

สำยห่วงโซ่คุณค่ำ บริษัทฯ มีกำรน�ำประเด็นส�ำคัญท่ีอำจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ อำทิ ข้อจ�ำกัดของ

วัตถุดิบ, สิ่งแวดล้อม, พลังงำน, ของเสียจำกกำรผลิต เป็นต้น มำจัดท�ำกำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 

โดยบรษิทัฯ  ใช้กลยทุธ์ 3 R อย่ำงต่อเนือ่ง ได้แก่ ลดกำรใช้ (Reduce) กำรน�ำกลบัมำใช้ใหม่ (Recycle) และกำรใช้วัตถดุบิทีส่ร้ำงใหม่ได้

(Renewable) เป็นแนวทำงในกำรลดผลกระทบ พร้อมท้ังเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำในแต่ละกระบวนกำร ต้ังแต่ต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำ

ในมุมมองมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กลยุทธ์ 3R สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

• การลดการใช้ (Reduce) :  โครงการ Change Lens Design :

 บริษัทฯ  ได้พัฒนำกำรออกแบบเลนส์จำกวงกลมให้มีควำมรีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดกำรเกิดขยะสำรเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อมลง และสำมำรถช่วยลดปริมำณกำรใช้วัตถุดิบหลักลงได้ถึง 22%

(G4-EN2)

• การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) : ได้น�ำ Lens Reject  

 จำกกระบวนกำรผลิตไปใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงำนอื่น 

 (Recycle Lens Reject) ส่งของเสียไปยังบริษัทรับก�ำจัด 

 เพื่อท�ำเชื้อเพลิงผสม/ น�ำกลับมำใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ 

 อำทิ Filler ในท่อพลำสติก และ Blasting Media ปัจจุบัน 

 ร้อยละ 37 ของของเสียทั้งหมด ถูกน�ำไปฝังกลบร้อยละ 63   

 ของของเสียทั้งหมด ถูกน�ำกลับมำใช้ประโยชน์ ซึ่งสำมำรถ

 เพิม่กำรรไีซเคลิขึน้ ร้อยละ 7  และลดกำรฝังกลบ ลงร้อยละ 7

  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำดังแสดงในกรำฟ

(G4-EN27, G4-EN15)  

• การใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่ได้ (Renewable) : บริษัทฯ 

 พัฒนำผลิตภัณฑ์เลนส์พลำสติกชีวภำพ (Leaf ECO) 

 โดยปรบัเปล่ียนมำใช้วตัถดิุบจำกธรรมชำติ เพือ่ช่วยบรรเทำ

 ปัญหำ Global Warming ซึ่งสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซ

 คำร์บอนไดออกไซด์สูช่ัน้บรรยำกำศลงได้ 81.6 % เมือ่เทยีบ

 กับวัตถุดิบเดิม ดังแสดงในกรำฟ

ทัง้นี ้ในการปรบัเปลีย่นวตัถดุบิ บรษิทัค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจ

เกดิจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว จงึได้ท�าการศกึษาผลกระทบ

ตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์ (Life CyCLe Assessment, LCA)

ร่วมกบั MTeC ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดอืนเม.ย. 60 และตดิตัง้

ระบบบ�าบัดมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม เพื่อรองรับมลพิษที่

อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

* ปี 2559 ข้อมูลจริงเดือน ม.ค. - ก.ย. และใช้ข้อมูลคำดกำรณ์       
  เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2559
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Standard 
Disclosure

STRATEGY AND ANALYSIS

ORGANIZATIONAL PROFILE

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

PageDisclosure Requirements

“Provide a statement from the most senior decision-make of the organization 
(such as CEO, chair or equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization 
and the organization’s strategy for addressing sustainbility.”

Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.

“a.  Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries. 
 b.  Explain how the organization has implemented the  Reporting Principles for Defining Report Content.”

List all the material Aspects identified in the process for defining report content.

For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization.

For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization.

Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the reasons 
for such restatements.

Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries.

Report the name of the organization.

Report the primary brands, product, and services.

Report the location of the organization’s headquarters.

“Report the number of countries where the organizations operates, and names of countries  
where either the organization has significant operations or that are specifically relevant to the sustainability  
topics covered in the report.”

Report the nature of ownership and legal form.

“Report the markets served  
(including geographic breakdown, sectors served, and types of customers and beneficiaries).”

Report the scale of the organization.

“a. Report the total number of employees by employment contract and gender. 
 b.  Report the total number of permanent employees by employment type and gender. 
 c.  Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender. 
 d.  Report the total workforce by region and gender. 
 e.  Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers who are 
 legally recongnized as self-employed, or by individuals other than employees or supervised workers,  
 including employees and supervised employees of contractors. 
  f.  Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in employment 
 in the tourism or agricultural industries).”

Describe the organization’s supply chain.

List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to 
which the organization subscribes or which it endorses.

List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy  
organizations.

G4-1

G4-2

G4-1

G4-2

3, 4

6,16, 32, 35, 36

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

10

11

12

12

10

10

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

  
 
 

G4-12

G4-15

G4-16

1

1

1

1

1

1

1

1

35

7

8
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Standard 
Disclosure

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORT PROFILE

GOVERNANCE

ETHICS AND INTEGRITY

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC 

ASPECT:MARKET PRESENCE

PageDisclosure Requirements

Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.

Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.

Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of engagement 
by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the engagement was undertaken 
specifically as part of the report preparation process. 

Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the 
organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting.  
Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns. 

Report the governance structure of the organization, including committees of the highest governance   body. 
Identify any committees responsible for decision-making on economic environmental and social impacts.

Report the process for delegating authority for ecnomic,environmental and social topics from the highest 
governance body to senior executives and other employees.

Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with responsibility 
for econnomic, environmental and social topics, and whether post holders report directly to the highest 
governance body.

Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance body on economic,
environmental and social topics. If consultation is delegated, describe to whom and any feedback 
processes to the highest governance body.

Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful 
behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation through line management, 
whistleblowing mechanisms or hotlines.

Proportion of senior management hired from the local community at singnificant locations of operation

Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.

Date of most recent previous report (if any).

Reporting cycle (such as annual, biennial).

Provide the contact point for questions regarding the report or its contents 

“a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen. 
 b.  Report the GRI Content Index for the chosen option. 
 c.  Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been externally assured.  
GRI recommends the use of external assurance but it is not a requirement to be ‘In accordance’ with 
the Guidelines.”

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

9

8

9

9

G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

14

14

14

14

G4-58 15

G4-EC6 1

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

10

10

10

10

10
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Standard 
Disclosure

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

ASPECT: ENERGY

ASPECT: WATER

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

ASPECT: EMISSIONS

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

PageDisclosure Requirements

Proportion of spending on local suppliers at singnificant locations of operation

Generic Disclosures on Management Approach

Percentage of materials used that are recyled input materials

Generic Disclosures on Management Approach

Energy consumption wihtin the organization

Energy intensity

Reduction of energy consumption

Generic Disclosures on Management Approach

Total water withdrawal by source

Percentage and lotal volume of water recycled and reused

Total water discharge by quality and destination

Total weight of waste by type and disposal method

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (scope1)

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

Generic Disclosures on Management Approach

Extent of impact mitigation of environmenlat impacts of products and services

Generic Disclosures on Management Approach

Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety  
cormmittees that help monitor and advise on occuptional health and safety programs

Type of injury and rates of injury, occupationl diseases, lost day, and absenteeism, and total number  
of work-related fatalities, by region and by gender

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

G4-EC9 26

G4-DMA

G4-EN2

G4-DMA

G4-EN3

G4-EN5

G4-EN6

G4-DMA

G4-EN8

G4-EN10

G4-EN22

G4-EN23

G4-EN15

G4-EN19

G4-DMA

G4-EN27

G4-DMA

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

30, 35

30, 36

32

33

33

34

30

31

30

31

31

36

31

24

25, 36

22

23

22

22
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Standard 
Disclosure

ASPECT: TRANING AND EDUCATION

SYB-CATEGORY:HUMAN RIGHTS

ASPECT:CHILD LABOR

SUB-CATEGORY:SOCIETY

ASPECT:LOCAL COMMUNITIES

ASPECT:ANTI-CORRUPTION

SUB-CATEGORY:PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT:PRODUCT AND SERVICE LABELING

PageDisclosure Requirements

Generic Disclosures on Management Approach

Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of   
employees and assist them in managing career endings

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures 
taken to contribute to the effective abolition of child labor

Generic Disclosures on Management Approach

Communication and training on anti-corruption policies and procedures

Geberuc Disclosures on Management Approach

Results of surveys measuring customer satisfaction

Generic Disclosures on Management Approach

“Percentage of operations with implemented local community engagement,impact assessments, and  
development programs”

Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities

G4-DMA

G4-LA9 
G4-LA10

G4-HR5

G4-DMA

G4-SO1

G4-SO2

G4-DMA

G4-SO4

G4-DMA

G4-PR5

18

18

18

13

26

26, 29

26

15

15

24

24
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