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ลักษณะ การประกอบธุรกิจ
(G4-3 ถึง G4-9)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “TOG”
ส�ำนักงานใหญ่
โรงงาน ตั้งอยู่ที่ 15/5 หมู่ 6 ถ.บางบัวทอง - สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
บริษัทย่อย
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี
บริษัทย่อย
บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี พื้นที่รวมทั้งหมด 42 ไร่
“ TOG ” และ บริษัทย่อย จ�ำหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 50 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก
โดยผลิตตามค�ำสัง่ ซือ้ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของลูกค้า ( “OEM” หรือ Manufacturer) และ จ�ำหน่ายภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของบริษัทฯ คือ “ExceliteTM”
มีก�ำลังการผลิตประมาณ 27 ล้านแผ่นต่อปี
“ TOG” และบริษัทย่อย ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์แว่นตา สินค้าแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. เลนส์แว่นตาพลาสติก
2. เลนส์กระจก
3. เลนส์สั่งฝนพิเศษ
4. สินค้าและบริการอื่นๆ เช่น แม่พิมพ์แก้ว และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็งและตัดแสงสะท้อน
(G4-10)
ก. พนักงานทั้งหมด 1,260 คน
		
ข. สัดส่วนพนักงาน พนักงานประจ�ำ 1,259 คน
			
ค. กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ทั้งหมด 1,012 คน
ง. ระดับหัวหน้างานขึ้นไป 248 คน 		
(G4-EC6)
จ. พนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 562 คน
พนักงานนอกเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆ 698 คน

แบ่งเป็นเพศชาย 397 คน เพศหญิง 863 คน
แบ่งเป็นเพศชาย 397 คน เพศหญิง 862 คน
พนักงานสัญญาจ้าง 1 คน เพศหญิง 1 คน
แบ่งเป็นเพศชาย 280 คน เพศหญิง 732 คน
แบ่งเป็นเพศชาย 117 คน เพศหญิง 131 คน
แบ่งเป็นเพศชาย 180 คน เพศหญิง 382 คน

“

TOG และบริษัทย่อย จ�ำหน่ายสินค้า
ให้กบั ผู้ค้าส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กว่า 50 ประเทศ ใน 5 ทวีปทัว่ โลก โดยผลิต
ตามค�ำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของลูกค้า “OEM” หรือ Manufacturer

“
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สารบัญ

สารจาก

ประธานกรรมการ

(G4-1)
ในปี 2559 TOG ยังเดินหน้าทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจ ไปควบคูก่ บั การสร้างสมดุล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์
การบริหารด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม อีกทั้งพัฒนาปลูกฝังจิตส�ำนึกค่านิยม ACTIF ให้กับผู้บริหาร
และบุคลากรในองค์กร เพื่อที่จะสามารถด�ำเนินงานภายใต้ภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลง หรือความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขัน และมี
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงพัฒนาการขายสินค้า
ผ่าน Online มากขึ้น และพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต RX
เพื่อรองรับค�ำสั่งซื้อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า อีกทั้งยัง
พัฒนาเทคโนโลยีฟลิ ม์ บางและเทคโนโลยีทางแสง ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) อย่างต่อเนื่อง
เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแว่นตาอย่างยั่งยืน
ทางด้านการพัฒนานวัตกรรม นอกจากจะเน้นเรื่องการรองรับความเสี่ยง
ทางด้านสายตาให้แก่ผบู้ ริโภค ยังคงน�ำโจทย์ทางด้านสังคม และสิง่ แวดล้อม
มาพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ พยายามใช้เลนส์
ชีวภาพในสินค้า ซึง่ เป็นเทคโนโลยีชนั้ สูง และไม่ทำ� ร้ายโลก ทัง้ นี้ เป้าหมาย
ในอนาคต บริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นพัฒนาให้สนิ ค้ารุน่ อืน่ ๆ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพิ่มขึ้น
อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในเรื่องการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดี อย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
จะด�ำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืน

(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานกรรมการ

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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สารจาก กรรมการผู้จัดการ

(G4-1)
TOG เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สายตา ทีท่ ำ� ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการที่เป็นมิตรจริงใจ เข้าถึงง่าย ให้ความส�ำคัญแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่
ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ
TOG ใช้กลยุทธ์การขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ฐานลูกค้า และการขยายก�ำลังการผลิตอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เพือ่ ช่วยในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมๆ กับการสร้างอาชีพ พัฒนาสังคม และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านโครงการ
ต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
ด้านของการจัดซือ้ วัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลือง TOG มีการด�ำเนินการสรรหา คัดเลือกผูข้ าย ทีม่ คี วามโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ การซือ้
วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพคุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสม
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ TOG มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 TOG ได้ท�ำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “LeafECO” ซึ่งผลิตโดยส่วนประกอบ
สารตั้งต้นในการผลิตที่เราได้วิจัยพัฒนาร่วมกับ Supplier ท�ำจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากผลิตภัณฑ์ได้ถึง 81.6 % เมื่อเทียบกับวัตถุดิบเดิม
ด้านการดูแลพนักงาน TOG มีการจัดท�ำโครงสร้างการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงานแต่ละกลุ่ม มีการพัฒนาความรู้
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน ภายใต้นโยบาย
“การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความสุข”
TOG ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน มีการจัดอบรมให้กบั พนักงาน และการส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มธุรกิจ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นผู้น�ำด้านการผลิตเลนส์ในระดับ
World Class
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นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการผู้จัดการ
บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015 - 2016
โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สารบัญ

นโยบาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

		 บริษัทยึดมั่นในปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ ยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้
มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อก�ำหนดอื่นๆ หรือ
แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

Vision

Missions
พันธกิจ

วิสัยทัศน์
รักษาความเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นน�ำของโลก ในการผลิตเลนส์
แว่นตาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมทัง้ ผลก�ำไร, นวัตกรรม, รังสรรค์คณ
ุ ค่า
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
และตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

VISION

• เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ เพื่อการแก้ปัญหาทางสายตา
พร้อมบริการที่สมบูรณ์ในราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสม
ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานโลก
• ตั้งมั่นที่จะเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับ โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม

MISSIONS
People Strategy

Business Strategy
Operation
&
Process

Innovation

Environment

Employee

Community

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

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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ทิศทาง การบริหารความยั่งยืน
(G4-2)
ในปี 2016 บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในเรือ่ ง วิสยั ทัศน์การสร้างสมดุลระหว่างลูกค้ารายใหญ่
และรายย่อย (20/20 Vision) เพื่อรองรับความเสี่ยงทางด้านยอดขายและการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ และ ความท้าทายทางด้าน
การตลาด โดยขับเคลื่อนผ่านค่านิยมองค์กร ACT ผ่านโครงการ Creating Wining Culture และผนวกร่วมกับการด�ำเนินงาน
CSR - Inprocess เช่น การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับความเสี่ยงทางด้านสุขภาพทางสายตา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,
Age - Friendly Business, Happy Model, Productivity Improvement, กลยุทธ์ 3 R, Anti-coruption, 5 ส และแนวทางมาตรฐาน
สากล ISO9001, ISO13485, ISO14001, TLS 8001 เป็นต้น เพือ่ ให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมาย 20/20 Vision ในปี 2020 ไปควบคูก่ บั
การสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

TOG Sustainability Balance Management

Balance Economic
Balance Social

Balance Environment
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล (G4-15)
ด้านคุณภาพ

• ISO 9001 : 2008 มาตรฐานรับรองระบบบริหารคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
• ISO 13485 : 2012 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพส�ำหรับ
การผลิตเครื่องมือแพทย์
• CE เครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่า สินค้านั้น
มีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป
• การรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอ
AEO Certificate
• การรับรองคุณภาพสินค้า เพิ่มบริษัทได้และผ่านการรับรอง
สินค้าตามมาตรฐานสากลจากองค์การอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA)

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ISO 14001 : 2004 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
(Green System)
• ประกาศนียบัตร ในฐานะที่องค์กรได้ขอขึ้นทะเบียนฉลาก
คาร์บอนฟุตปริ้นของผลิตภัณฑ์

ด้านเศรษฐกิจ

• บริษัทฯ ได้ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบาง
และเทคโนโลยีทางแสง ส�ำหรับอุตสาหกรรมแว่นตา
• รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านผลการด�ำเนินงานยอดเยีย่ ม 2015
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านแรงงาน / สังคม

• ได้รับการรับรองต่อเนื่องมาตรฐานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
• ร่วมลงนามแสดงค�ำมั่น ในการส่งเสริมสิทธิเด็กและ
หลักปฏิบัติทางธุรกิจ

ด้านความยั่งยืน

• เกียรติบัตรรับรองได้น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาด�ำเนินการสู่ภาคอุตสาหกรรมจนประสบผลส�ำเร็จ
ประจ�ำปี 2016 จากส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
• ESG100 ประจ�ำปี 2016 จาก สถาบันไทยพัฒน์
• รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปี 2011 - 2014
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม
และรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2015
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น ประจ�ำปี 2015
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน

7

สนับสนุนนโยบายสาธารณะ (G4-16)
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AGE-FRIENDLY BUSINESS) กับกรมกิจการผู้สูงอายุ
และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธบิ รู ณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพ

ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
(G4-25) บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และเพือ่ ให้
บรรลุการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืน ได้ด�ำเนินการจัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใช้เครือ่ งมือ Stakeholder mapping เพือ่ แสดงความส�ำคัญของแต่ละประเด็น ของผูม้ สี ว่ นได้เสียให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ และ
ด�ำเนินการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ แผนกระบวนการสื่อสาร เพื่อสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
High
Stakeholder ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานขององค์กร

Shareholders
Customer

Employee

Trade Partner

Governent Sector

Communities

High

Low
Stakeholder ได้รับผลประโยชน์จากการด�ำเนินงานขององค์กร
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(G4-24)

ประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย (G4-27)

กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (G4-26)

พนักงาน

ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน
โดยผ่านพฤติกรรมค่านิยม
องค์กร และความผูกพัน
ต่อองค์กร

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สวัสดิการและผลตอบแทน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
การพัฒนาและความก้าวหน้า
การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น

กิจกรรมสานเสวนาพนักงาน
การประชุมคณะกรรมการ
สวั ส ดิ ก าร โครงการ Creating
Winning Culture การประเมิน
ความผูกพันในองค์กร

ลูกค้า/ผู้บริโภค

รายได้และความมั่นคงของ
องค์กร

การประกันสินค้าและบริการ
สินค้าที่มีคุณภาพการส่งมอบ
รวดเร็วตรงเวลา ราคาสินค้า
ที่เหมาะสม สินค้าที่มี
ความปลอดภัยและแก้ปัญหา
ความเสี่ยงด้านสายตา

การส�ำรวจพึงพอใจลูกค้า
ร่วมงานแสดงสินค้าและ
นวัตกรรมการเข้าพบลูกค้า
Open House การให้ความรู้
ทางด้านเทคนิคกับลูกค้า
20/20 Vision

คู่ค้า

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
นวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส การคิดค้นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
การให้ค�ำแนะน�ำในการช่วย
พัฒนาศักยภาพ

การให้ความรู้และพัฒนา
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ร่วมกันส่งเสริมนโยบาย
การต่อต้านคอรัปชัน การประชุม
หารือและการแลกเปลี่ยน
ความคิด การเยี่ยมเยียนคู่ค้า

ผู้ถือหุ้น

สภาพคล่องทางการเงิน
และความเชื่อมั่น

ผลก�ำไร เงินปันผล ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มี
ระบบการตรวจสอบและ
การบริหารความเสี่ยง

Company Visit TOG
การประชุมผู้ถือหุ้น
Annual Report
การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุน

ชุมชน

ความเชื่อมั่น
และการร่วมสนับสนุน

การช่วยเหลือและการพัฒนา
คุณชีวิตของคนในชุมชนและ
สังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรไม่ให้มีผลกระทบ
ทางลบต่อชุมชน การลด
ความเสี่ยงในเรื่องปัญหา
ยาเสพติด

การสานเสวนาชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษา
การจ้างแรงงานท้องถิ่น

ภาครัฐ

สนับสนุนและเปิดโอกาสใน
การพัฒนาธุรกิจ

ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐใน
การพัฒนาในด้านต่างๆ
และการจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

Open House
การร่วมเครือข่ายกับภาครัฐ

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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การพัฒนา ข้อมูลเพือ่ การรายงาน
(G4-22) (G4-23)
รายงานฉบับนี้ มีการก�ำหนดทิศทางรายงานโดยวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญ รวมทัง้ เนือ้ หาให้
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และปรับปรุงรูปแบบการรายงาน และตัวชี้วัด
ตามกรอบการรายงานสากลของ GRI รุ่นที่ 4
(G4-28 ถึง G4-32)
ที่มา :
รายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงผลการด�ำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องการการบริหารจัดการ
ด้านความยัง่ ยืน ทีค่ รอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยเริม่ จัดท�ำ
รายงานความยั่งยืนฉบับแรกในปี 2558 ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานครั้งที่ 2
เพื่อแสดงผลการด�ำเนินงานในรอบปีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
ขอบเขตการรายงาน :
รายงานฉบับนี้ น�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ไทยออพติคอล
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน :
รายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ โดยคณะท�ำงานด้านความยัง่ ยืน และตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลด้านความยัง่ ยืน เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และบริษทั มีแผนทีจ่ ะส่งตรวจ
รับรองรายงานฉบับถัดไป โดยหน่วยงานภายนอกในปี 2561
การสอบถามข้อมูล :
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�ำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
แผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
E-mail : hrtog_or@thaiopticalgroup.com
โทรศัพท์ : 021-941-145 โทรสาร : 021-194-1151

กระบวนการก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน
(G4-18)
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงาน โดยพิจารณาประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อคัดเลือกประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ ภายใต้
หลักส�ำคัญ 4 ประการของ GRI รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability
Context), ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ (Materiality), ความครบถ้วนของรายงาน (Completeness)
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder inclusiveness) โดยผ่าน
การวิเคราะห์ประเด็น และจัดล�ำดับความส�ำคัญจากคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืน และ
คณะท�ำงานด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกฝ่ายงาน พร้อมทั้งข้อมูลจากการ
มีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ การสานเสวนาชุมชน, การส�ำรวจความพึงพอใจ
ลูกค้า และข้อคิดเห็นจากพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

กรอบการบริหาร

ด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และผลกระทบทาง
ลบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย พร้อมเพิม่ ขีดความสามารถของ
บริษัทฯ ให้บรรลุการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  บริษัทจึง
ได้จัดท�ำกรอบเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารด้านความ
ยั่งยืน Sustainability Management Framework  ดังนี้

(G4-19) ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ

ระดับความส�ำคัญ / ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส�ำคัญมาก
• การไม่เลือกปฏิบัติ
• สิทธิเด็ก

• ความหลากหลายของพนักงาน

•
•
•
•
•

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการน�้ำ
การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
การจัดการพลังงาน
ความไว้วางใจ/การยอมรับ
ของชุมชนรอบโรงงาน

•
•
•
•
•
•
•

การบริหารความเสี่ยง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บรรษัทภิบาล
การสร้างความผูกพันของพนักงาน
การพัฒนาบุคลากร
การจัดการของเสียจากการผลิต
วัตถุดิบมีข้อจ�ำกัด

ส�ำคัญ

ส�ำคัญมาก
ระดับแนวโน้ม / ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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หน้า

ภายใน
(G4-20)

การจัดการความเสี่ยง

Strategy and analysis ทิศทางการบริหารความยัง่ ยืน 6, 16, 32
35, 36
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

ภายนอก
(G4-21)
ลูกค้า, ผู้บริโภค, คู่ค้า,
ภาครัฐ, ชุมชน

หัวข้อที่รายงาน

บจก.อุตสาหกรรม
แว่นตาไทย /บจก.โพลีซัน

ประเด็น GRI

ขอบข่ายการรายงาน

บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป

ประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

ลูกค้า, คู่ค้า ,

ด้านเศรษฐกิจ
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ Products and services ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบมีข้อจ�ำกัด

24

ลูกค้า, คู่ค้า,
ผู้บริโภค

Strategy and analysis การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

35, 36

คู่ค้า

ด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการน�้ำ

Water

การจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน

30, 31

ภาครัฐ, ชุมชน

การจัดการพลังงาน

Energy , Emission

การจัดการพลังงาน

33, 34

ภาครัฐ, ชุมชน

การจัดการของเสีย		
จากการผลิต

Products and services การจัดการของเสีย

30, 31

ภาครัฐ, ชุมชน

Occupational health การด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
and Safety

22, 23

คู่ค้า

การพัฒนาชุมชนและสังคม

26-29

ชุมชน

ด้านสังคม
ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในโรงงาน

ความไว้วางใจและการยอมรับ Local communities
ของชุมชนรอบโรงงาน

12

การพัฒนาบุคลากร

Training and education การพัฒนาศักยภาพ…พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง

18

การต่อต้านคอร์รัปชัน

Anti - corruption

การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

15

คู่ค้า

สิทธิเด็ก

Child Labor

สิทธิเด็ก

13

ชุมชน, คู่ค้า,
ภาครัฐ

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

การด�ำเนินงานตามกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน
ประเด็น

แนวปฏิบัติและกลยุทธ์

ผลการด�ำเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ
การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

• ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซอุปทาน
• กลยุทธ์ 3R สู่ความยั่งยืน
Reduce, Recycle, Renewable

• การจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าท้องถิ่น
14.1 ล้านบาท
• โครงการ Change Lens Design
ลดวัตถุดิบหลัก 22%
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ลด 81.6% เมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุดิบเดิม

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

• ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม พร้อมทั้งการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
และผู้บริโภค

• การจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่
• ระดับความพึงพอใจลูกค้า
87.5%

• บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ		
อย่างมีประสิทธิภาพแนวทาง 3 R
• การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

• ปริมาณน�้ำ Recycle
เฉลี่ยในปี 2558-2559
จ�ำนวน 22,896 ลบ.ม คิดเป็น
ร้อยละ 12 ของปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมด

สุขอนามัยและความปลอดภัย

• ยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย
ของพนักงานและผู้รับเหมา

• สถิติการแพ้สารเคมีลดลง 6 คน
• ไม่พบอุบัติเหตุกับพนักงานผู้รับเหมา

การดูแลพนักงาน

• พัฒนาความรู้ การปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม บนหลักสิทธิมนุษยชน
และคุณภาพชีวิตตามหลัก
Happy Model

• อัตราการพัฒนาและฝึกอบรม
พนักงานค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง/ปี
• อัตราการลาออกพนักงานลดลง
จากปีที่ผ่านมา 1%
• คะแนนประเมินความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงานเพิ่มขึ้น
0.76 คะแนนจากปีที่ผ่านมา

การพัฒนาชุมชนและสังคม

• ด�ำเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรม
สนับสนุนสังคม สร้างความเข้มแข็ง
และอาศัยการมีส่วนร่วม

• แก้ไขผลกระทบร่วมกับชุมชน
ได้ 4 ประเด็น
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์และ
บริการท้องถิ่น 102,000 บาท

(G4 - HR5) สิทธิเด็ก

• ส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ		
ทางธุรกิจ

• ปรับปรุงเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน
ให้เป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้นต�่ำ

ด้านสิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อมและพลังงาน

ด้านสังคม

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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โครงสร้าง

การบริหารด้านความยั่งยืน
(G4-34, G4-35, G4-36, G4-37)
คณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านความยัง่ ยืน ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และตัวแทนผู้บริหาร
จากทุกฝ่ายงาน ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ร่วม
ก�ำหนดกลยุทธ์ทศิ ทางการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน
โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
มีคณะท�ำงานด้านความยัง่ ยืนตัวแทนจากทุกสายงาน
พร้อมมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะท�ำงาน
รายบุคคลปีละ 1 ครั้ง แผนกองค์กรสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่
ในการขับเคลื่อน และมีการด�ำเนินการจัดกิจกรรม
สื่อสารให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรมนโยบายบริษัท,
MD Town Hall, Vision Day, INTRANET เป็นต้น
The Board of Directors

The Nomination
and Remuneration
Committee

The Audit Committee

The Business
Strategic Committee
The Office of
The Company
Secretary & Legal

The Office of
Internal Audit
Managing Director

Business
Support

Human
Resource

Business
Planning &
Finance

Technology
Development

Accounting Research
Innovation
&
&
&
Tax
Development Productivity

Sales

Supply
Chain
Management

Investor
Relations

Corporate
Relation

Sustainability Governance Committee
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Plant
TOG

การต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน
(G4-SO4)
เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2558 บริษทั ฯ ได้การรับรองเข้าเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย ในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งหลังจากผ่านการ
รับรอง บริษัทฯ ยังคงมีการถ่ายทอดนโยบายฝึกอบรม
พนักงานให้มีความรับผิดชอบ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อสร้างจิตส�ำนึก และส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
มีการเข้าตรวจสอบประจ�ำปีด้วย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ประกาศผลการประเมินการด�ำเนินการเพื่อ
ความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว บริษัทฯ ได้ระดับผลการประเมิน ระดับที่ 4 (Certified) กล่าวคือ แสดงให้เห็นถึง
การน�ำไปปฏิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทัง้ หมด จากผูส้ อบบัญชีทสี่ ำ� นักงานให้ความเห็นชอบ
การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้
ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก (Independent External Assurance) ต่อการด�ำเนินการตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความส�ำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเน้นการปลูกจิตส�ำนึกให้กบั ผูบ้ ริหาร
พนักงานในองค์กร รวมไปถึงสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร ผู้มีส่วนได้เสียด้วย
(G4-58) ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
		 ช่องทางส�ำหรับแจ้งข้อร้องเรียน หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต สามารถร้องเรียนได้ด้วยวิธีการแจ้ง
		 1. ทางอีเมลล์
			 E-Mail Address: Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
		 2. จดหมายปิดผนึกส่งตรงไปที่
			 กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล
			 ทีอ่ ยู่ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
			 จ.นนทบุรี 11110
		 3. ผ่านเว็บไซด์
			 ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : www.thaiopticalgroup.com ส�ำหรับพนักงานภายใน Intranet
		 ระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส จะรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึง่ จากแนวปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว ในปี 2559 ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

สารบัญ
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ด้านการบริหารความเสี่ยง
		 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยให้แต่ละหน่วยงานท�ำการระบุความเสี่ยงต่างๆ จากการด�ำเนินงาน
โดยให้ครอบคลุมถึงด้าน เศรษฐกิจสังคม และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสีย่ ง เมือ่ มีเหตุการณ์
และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หรืออาจมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ จากนัน้ น�ำประเด็นความเสีย่ งมาจัดล�ำดับความส�ำคัญและ
จัดท�ำแผนงานการบริหารความเสีย่ ง โดยให้มกี ารควบคุมดูแล ติดตาม สรุปผลอย่างเป็นระบบ ทัง้ นี้ จะมีรายงานผลการด�ำเนินงาน
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ
		 ในปี 2559 เน้นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เน้นความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ Software โดยท�ำการ
ตรวจสอบการใช้ Software ภายในบริษัทฯ จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน หากพบ Software ที่ผิดกฎหมายจะท�ำการลบทิ้ง
ทันที และแจ้งให้พนักงานเข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งหน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Open Soft ให้กับพนักงาน
		 ในส่วนของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ Emerging Risk ของบริษัทฯ ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี The Risk of
Disruptive Technology

Type of Risks

การบริหารจัดการ Emerging Risks

• E-commerce to disrupt current supply chain
• Impacts from Disruptive technology

• หาช่องทางท�ำธุรกิจร่วมกับ E-commerce
• พัฒนาด้าน IT เพื่อรองรับฐานของ E-commerce
• เข้าไปร่วมธุรกิจกับบริษัท Start-up ที่ไม่มีก�ำลังการผลิต
และเครือ่ งมือ โดยดึงจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาท�ำงานร่วมกัน
• สร้างเอกลักษณ์ดา้ นการให้บริการ การวิจยั พัฒนาของบริษทั
ให้เป็นที่รู้จัก
• ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
• ท�ำแผนพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรูด้ า้ นการท�ำงานวิจยั
พัฒนานวัตกรรม
• สร้างความร่วมมือกับส�ำนักวิจยั ชัน้ น�ำ ทัง้ ในและต่างประเทศ

		
		
		
		

Wearable Technology
Information Exchange
Eye refraction Exam on Mobile device
3D Printing

หมายเหตุ ** ข้อมูล การก�ำกับดูแลองค์กร และ การบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี 2559
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พร้อมเปลี่ยน ... เพื่อบ้านของเรา

บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินโครงการ Creating Winning Culture เพือ่ พัฒนาและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมพนักงาน ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
(Core Value) ขององค์กร ACTIF โดยในปี 2559 ตัง้ เป้าทีก่ ารเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กรทีพ่ ฤติกรรม 3 แรก ACT เพือ่ ให้สอดรับ
กับวิสยั ทัศน์ขององค์กร และรองรับกับการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจ โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมตัง้ แต่ระดับ
ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ผ่านการสื่อสารจากกิจกรรม Vision Day และ Vision week เพราะพนักงานเป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญ
ให้องค์กรบรรลุวสิ ยั ทัศน์ โดยด�ำเนินการสร้างกลุม่ Change Agent ผูน้ ำ� ในการเปลีย่ นแปลงจากทุกฝ่ายงาน และค้นหาพนักงาน
ที่มีคุณลักษณะเป็นสุดยอดคนพันธุ์ ACT เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพนักงานอื่นๆ

3.1%

Customer Service
3.17%

ระดับพฤติกรรมของค่านิยมองค์กร จากคะแนนเต็ม 5

Team Work
3.19%

“

ผมรู้สึกว่าบริษัท ฯ เปรียบเสมือนบ้านและเพื่อนร่วมงาน
เหมือนคนในครอบครัว ผมคิดว่าหากเรามีความตั้งใจ
ในการท�ำงาน และให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน มีน�้ำใจต่อ
เพือ่ นร่วมงาน ก็จะท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จได้
สมใจ จ�ำปาสี (พนักงานโอเว่น)
คนพันธุ์ ACT ประจ�ำปี 2559

สารบัญ

“

Achievement

รายงานความยั่งยืน
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พัฒนาศักยภาพ

... พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
(G4-LA10) ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษทั ฯ ได้บูรณาการ
โครงสร้ า งการพั ฒนาบุค ลากร ให้ส อดคล้อ งกับทิศ ทาง
พร้อมรับความท้ายทายและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
เพื่อการเติบโตของบริษัท พร้อมเพิ่มศักยภาพในภาวะผู้น�ำ
และการบริหารทีม โดยในปี 2559 เชิญที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญจากสถาบัน Slingshot เพื่อพัฒนา Leadership
ให้กบั กลุม่ ผูบ้ ริหารและทีม Change Agent ขององค์กร เช่น
หลักสูตร Our Iceberg is MeltingTM, Storytelling for
LeadersTM เป็นต้น
อีกทั้งบริษัทฯ ด�ำเนินการจัดหลักสูตร ทักษะการสื่อสาร
ประสานงาน และการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์
ส�ำหรับหัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้าและพนักงานเข้าใจกัน
ท�ำงานได้ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย และพร้อมปรับปรุง
พัฒนาตน พัฒนางานให้มปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารยัง
ให้ความส�ำคัญ และให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้
ในเชิงเทคนิค เช่น หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับโพลีเมอร์,
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPP โดยวิทยากร
เฉพาะด้านภายในองค์กร และหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
พนักงานขาย ด้วยหลักสูตร Helping Client Succeeds,
หลักสูตร Dressing & Grooming เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้บริหาร และพนักงานขาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบั น ภายนอกเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุ น
ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของพนักงานจ�ำนวน 3 ทุน
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Human
Resource
Development

ที่

(G4-LA9) การฝึกอบรมพนักงาน

ปี 2558

ปี 2559

1		

จ�ำนวนพนักงาน

669 คน

536 คน

2		

จ�ำนวนชัว่ โมงการฝึกอบรมต่อปี

5,795 ชัว่ โมง

1,146 ชัว่ โมง

3		

จ�ำนวนชัว่ โมงการฝึกอบรมต่อคน

9 ชัว่ โมง/คน

8 ชัว่ โมง/คน

4		

หลักสูตรการอบรมภายนอก

7 หลักสูตร

18 หลักสูตร

5		

หลักสูตรการอบรมภายใน

25 หลักสูตร

27 หลักสูตร

6		

ค่าใช้จา่ ยในการอบรม

1.2 ล้านบาท

2.1 ล้านบาท

7		

ค่าใช้จา่ ยในการอบรมต่อคน

1,793 บาท/คน/ปี

3,918 บาท/คน/ปี

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

8

ชม.

ค่าเฉลี่ยชั่วโมงอบรมของ
พนักงานต่อคนต่อปี

TOG บ้านของเรา

... พนักงานคือคนส�ำคัญ
บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญต่อองค์กร โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
โดยน�ำแนวทาง Happy Model ( สร้างองค์กรให้เป็นสุข) มาใช้เพือ่ ช่วยให้พนักงานได้ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
พร้อมทัง้ ปลูกฝังทัศนคติ และปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านจิตอาสาให้แก่พนักงานในองค์กร ให้สอดคล้องกับการขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วาม
ยัง่ ยืน โดยน�ำปัจจัยความผูกพันในองค์กร ประสิทธิภาพของการผลิต และอัตราการลาออก เป็นตัวชี้วัดและประเมินผลดังกล่าว
พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและสือ่ สารกับผูบ้ ริหารโดยตรง อาทิ MD Town Hall Meeting, การประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความสุข

Happy
Organinze
Happy
Management

Increase

Happy
Employees

0.76

points

Tog Employee Engagement
Average : 3.79 points Higher Level

บริษัทน�ำหลัก Happy 8 เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความสุข
Happy Body : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
อีกทั้ง ยังส่งผลให้อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานลดลง 4 % จากปี 2558

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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Happy Heart : โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน, โครงการเยี่ยม

พนั ก งานกรณี เ จ็ บ ป่ ว ย หรื อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ , มอบเกี ย รติ คุ ณ
คนพันธุ์ ACT, มอบเกียรติคณ
ุ พนักงานจิตอาสา, มอบเกียรติคณ
ุ
พนักงานเกษียณอายุ, รางวัลพนักงานดีเด่นขยันกิจประจ�ำ
เป็นต้น
Happy Society : โครงการส�ำนึกรักบ้านเกิด, โครงการ
สแตมป์ความดี
Happy Soul : ส่งเสริมหลักธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ
ศาสนา อาทิ กิจกรรมศาสนาพุทธ ท�ำบุญตักบาตร, กิจกรรม
ศาสนาอิสลาม พิธีดูอาขอพร, กิจกรรมศาสนาคริสต์ อวยพร
พระคริสต์ การอนุญาตการลา อุปสมบท และการประกอบ
พิธีฮัญจ์ เป็นต้น

Happy Relax : ส่งเสริมสุขภาพใจและช่วยให้พนักงาน

ผ่อนคลายในการท�ำงาน กิจกรรม Activity Day, กิจกรรมปีใหม่

Happy Brain : ส่งเสริมการพัฒนาในงานและการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน เช่น โครงการพี่เลี้ยง, กิจกรรม
Small group, กิจกรรม 5 ส, นิทรรศการนโยบายบริษทั ฯ เป็นต้น

Happy Money : โครงการรักษาสุขภาพทางการเงิน เป็น

โครงการให้คำ� ปรึกษาพนักงานในเรือ่ งการเงิน, ฝึกให้พนักงาน
รู้จักมีวินัยในการใช้เงิน โดยการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ�ำวัน โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นพี่เลี้ยง
“ การท�ำบัญชีรายรับ - จ่าย ท�ำให้ผมสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้ ท�ำให้ผมมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย
ส่งผลให้ผมสามารถมีเงินออมให้กับครอบครัวได้ครับ ”
คุณชัยชนะ อารักคิด
สมาชิกโครงการ Happy Money
20
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Happy Family : โครงการส่ ง เสริ ม สถาบั น

ครอบครั ว อาทิ กิจกรรมวันแม่, กิจกรรมวั น พ่ อ,
กิจกรรมรดน�ำ้ ด�ำหัวผูใ้ หญ่, โครงการส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อาทิ กิจกรรม TOG ร่วมพลังแห่ง
ความภักดี

Fun at Work : โครงการ Short Term Win กิจกรรมประกาศ

เกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ พ นั ก งาน หรื อ ที ม งานที่ ส ร้ า งผลงานหรื อ
คุณประโยชน์ให้แก่บริษทั ฯ, กิจกรรมของขวัญแทนใจพาพนักงาน
ดีเด่นขยันกิจร่วมชมภาพยนตร์ พรจากฟ้า กับผู้บริหาร เป็นต้น

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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การด�ำเนินงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ได้ให้ความส�ำคัญกับงานด้านความปลอดภัยเป็นอย่างยิง่ โดยมุง่ มัน่
ที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน มรท.8001 ด้านความปลอดภัยฯ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย ซึ่งจะท�ำให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่พนักงาน และเป็นการเตรียมพร้อมส�ำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อาทิ แผนสถานการณ์อัคคีภัย, แผนสถานการณ์
อุทกภัย เพื่อจะสามารถป้องกันความสูญเสีย และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
(G4-LA6),(G4-LA7) จากผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความ
ปลอดภัย ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 พบว่า ทั้งสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุและสถิติการแพ้สารเคมีมีแนวโน้มที่ลดลง
โดยหลังการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไข พร้อมติดตามผล เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และป้องกันการเกิดเหตุซ�้ำ ส�ำหรับการแพ้สารเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในบริษัทฯ นั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการหลีกเลี่ยง เนื่องจากมี
การใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต แต่ท้ังนี้ ยังคงหา
แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้มีการแพ้สารเคมีที่มากขึ้น โดยเริ่ม
จากการคัดกรองพนักงาน ทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้
สารเคมี เช่น ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจ�ำตัว
ที่สารเคมีจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการได้ เช่น โรคภูมิแพ้
เป็นต้น และมุง่ เน้นเรือ่ งการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันตนเอง
จากการท�ำงานกับสารเคมี พร้อมทั้งควบคุมให้พนักงานสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาใน
การท�ำงาน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้รับเหมา พร้อมยังด�ำเนิน
การจัดโครงการเพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกเรือ่ งความปลอดภัยให้แก่
พนักงาน เช่น นิทรรศการความปลอดภัย, โครงการค้นหาจุดเสีย่ ง,
โครงการ Safety eye เป็นต้น

สถิติจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน

สถิติการแพ้สารเคมี

*** หมายเหตุ สถิติอุบัติเหตุของปี 2559 มีการรวบรวมจากเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2559
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(G4-LA5) ทางบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามา
เสนอแนะแนวทางป้องกัน และแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ อาศัยความรูแ้ ละความเข้าใจในการท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ซึง่ มีความใกล้ชดิ กับหน้างานกว่าบุคคลอืน่ ๆ มาพัฒนางานความปลอดภัยขององค์กร ซึง่ ในปี พ.ศ. 2559 พนักงานได้ให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือเป็นจ�ำนวนมาก

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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ความรับผิดชอบ

ต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
		 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการน�ำเสนอภาพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Rebrand) ใหม่ เพื่อที่จะให้ดูทันสมัยขึ้น และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ และวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และเป็นการสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจ
ตราสินค้าเหมือนกับที่บริษัทผู้ผลิตต้องการให้เป็นให้มากที่สุด
		

การจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถแบ่งได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Excelite ใช้กับเลนส์พื้นฐาน เลนส์ชั้นเดียว และเลนส์สองชั้น
One ใช้กับเลนส์ชั้นเดียวเฉพาะทาง ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
Discovery ใช้กับเลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ (Progressive Lens) เทคโนโลยีดั้งเดิม (Conventional)
Freedom ใช้กับเลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ (Progressive Lens) เทคโนโลยีฟรีฟอร์ม (Freeform)
Maxima ใช้กับเลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ ส�ำหรับการใช้งานในออฟฟิศ (Office Progressive Lens)
Shade ใช้กับเลนส์ที่มีการท�ำสี

(G4-PR5)
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศ มีมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลาย
และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้มีการท�ำการส�ำรวจเกี่ยวกับความพึงพอใจ
และความต้องการจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในด้านภาพรวมของบริษัท ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ และจากข้อมูลในแต่ละด้านทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ จะสามารถน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
ของบริษทั ฯ ต่อไป เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ทจี่ ะส่งมอบให้กบั ลูกค้ามีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการสูงสุดของลูกค้า และ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการส�ำรวจจะเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกๆ ปี
ระดับภาพรวมความพึงพอใจผลิตภัณฑ์และการบริการ
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เลนส์รักษ์โลก 1.74 LeafECO
(G4-EN27)
ในปี 2559 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัจจัยที่มีผล
ต่อการแข่งขันทางธุรกิจ และเทคโนโลยี จึงติดตามแนวโน้ม
ของโลกที่ส�ำคัญ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทฯ ได้มีการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และชุมชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการ
การผลิต ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศ ท�ำให้อุณหภู มิข องโลก
เพิม่ สูงขึน้ การตระหนักทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้หลายๆ องค์กรและประเทศ
เข้ามาให้ความส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมพลาสติกมากขึน้ ซึง่ เป็น
อุตสาหกรรมหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการผลิต
ทีป่ ล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณทีส่ งู ดังนัน้
บริษทั ฯ ในฐานะผูผ้ ลิตเลนส์สายตา จึงตระหนักถึงปัญหาตรงนี้
จึงได้ท�ำการวิจัยและท�ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่ชื่อว่า “LeafECO” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาด จึงมี
การเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาวัสดุทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในรุ่นอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน

สารบัญ
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การพัฒนา ชุมชนและสังคม
(G4-SO1) ,(G4-SO2) นอกจากวิสยั ทัศน์หลักของบริษทั ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในเรือ่ ง การพัฒนานวัตกรรม เพือ่ รังสรรค์คณ
ุ ค่าให้แก่
สังคมอย่างต่อเนือ่ งแล้ว บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ สิง่ แวดล้อม
หรือชุมชนโดยรอบ และพร้อมทั้งสนับสนุนสังคมสร้างความเข็มแข็ง และอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเสมอมา
กรอบการพัฒนาชุมชนและสังคม
สร้างความ
เข้าใจอันดีและ
แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

ส่งเสริม
จิตอาสา

ส่งเสริมด้าน
การศึกษา

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
สนับสนุน
รายได้เข้าสู่
ชุมชน

300

คน

เยาวชนที่ได้รับความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม

102,000

จ�ำนวนเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน
26
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7

สถาบัน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการสนับสนุนแว่นตา

14.1

280

คน
นักศึกษาที่ผ่านโครงการ
เปิดประตูสู่ความรู้

54,000

ล้านบาท
บาท
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง จ�ำนวนเงินสนับสนุนโครงการ
คู่ค้าท้องถิ่น ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและความ
G4-EC9 จ�ำนวน 65 ราย สามารถในการมีงานท�ำของคนพิการ

สารบัญ

การส่งเสริมการศึกษา
โครงการส่งเสริมการศึกษา
เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษา และอาชีพบริษัทฯ
เปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆ เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตและ
รับฟังความรู้เกี่ยวกับเลนส์แว่นตา อาทิ มหาวิทยาลัย, สมาคม
ส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย, โรงพยาบาล และเข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงการถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ ง วิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ให้เยาวชนมีความรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งการคัดแยกขยะ
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการสร้างการลดปริมาณขยะ ในเขตพืน้ ทีช่ มุ ชน
และอันตรายจากโรคทีม่ าจากขยะ อาทิ โครงการเด็กไทยใส่ใจ
สุขภาพและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม, โครงการรวมพลังคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง ลดโรคร้ายคลายโลกร้อน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้านสายตา
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม ผู้มีรายได้น้อย
ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการใช้สายตาของผู้บริโภค
บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายเลนส์ราคาพิเศษให้กับคู่ค้าโดย อาทิ
โครงการแว่นแก้ว พร้อมร่วมกับคู่ค้าในการตรวจวัดสายตา
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ พร้อมทัง้ ให้ความรูใ้ นเรือ่ งการเปลีย่ น
พฤติกรรมในการใช้สายตา อาทิ โครงการแว่นตาสู่ชุมชน,
โครงการแว่นมอนอร์ทเชียงใหม่ และโครงการเพชรบุรี (โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ห่างไกล) เป็นต้น
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
เพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำของคนพิการ และผู้ดูแลทั้งใน
รูปแบบการจ้างงานในและนอกสถานประกอบการ และการ
จ้างเหมาบริการกลุม่ วิสาหกิจ/อาชีพอิสระทีเ่ หมาะสมแก่คนพิการ
บริษทั ฯ จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการศูนย์บม่ เพาะนวัตกรรม
ธุรกิจ และความสามารถในการมีงานท�ำของคนพิการ (THE CUBE)

สารบัญ
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การสนับสนุนรายได้เข้าสู่ชุมชน

โครงการส่งเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนรายได้ของคนใน
ชุมชน และส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน
บริ ษั ท ฯ ได้ ส นั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ ่ ม
วิสาหกิจชุมชน , สนับสนุนการจัดซือ้ จัดจ้างคูค่ า้
ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
มีความยั่งยืน

โครงการ “ให้ข้าว = ช่วย”
เพือ่ ช่วยเหลือรับซือ้ ข้าวจากเกษตรกร เพือ่ เพิม่ ช่องทางการระบายผลผลิตจากเกษตรกรในระยะสัน้ และ
ชะลอการเร่งรีบขายโดยไม่ได้ราคา บริษทั ฯ จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว กับทางสถาบันไทยพัฒน์,
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) เพื่อเป็น 1 ใน 12 องค์กรริเริ่ม (Pioneer
Organization) ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย”

การส่งเสริมจิตอาสา
โครงการแสตมป์ความดี
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การเป็นจิตอาสานอกจากจะเป็นประโยชน์
แก่ผอู้ นื่ และสังคมแล้ว ยังท�ำให้ผมมีความสุข
ทุกครั้งที่ได้อุทิศตนเพื่อส่วนร่วม
นายประวิทย์ แสนสี
เจ้าหน้าที่สรรหาแรงสัมพันธ์
อาสาวิทยุสื่อสาร HS4SHN

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

“

“

ส่งเสริมจิตอาสาให้แก่พนักงานให้ตระหนักถึง
ชุมชน และสังคม อาทิ กิจกรรมอาสาพัฒนา,
แจ้งเบาะแสทุจริตและยาเสพติด, เก็บทรัพย์สนิ
น�ำส่งคืนเจ้าของ เป็นต้น บริษทั ฯ จึงด�ำเนินการ
จัดท�ำ โครงการส�ำนึกรักบ้านเกิด และโครงการ
แสตมป์ความดีปที ี่ 2 จ�ำนวนพนักงานจิตอาสา
335 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็น 43%

สารบัญ

(G4 - SO1)

การสร้างความเข้าใจอันดีและแก้ ไขปัญหาร่วมกัน

ในปี 2559 บริษัทได้ลงพื้นที่พบผู้น�ำชุมชน และองค์กรท้องถิ่น รอบโรงงานรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อสร้างความเข้าใจอันนี้ ในเรื่อง
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน พร้อมสานเสวนาชุมชนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประเด็นผลกระทบและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา

จากการสานเสวนาและลงพื้นที่พบผู้น�ำชุมชน

วิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านการก�ำกับองค์กร
• การสื่อสาร
• การจัดการยาเสพติด

เพิ่ ม เติ ม การจั ด ท� ำ แผน
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารและผู้น�ำ
ชุ ม ชน ในรู ป แบบไม่ เ ป็ น
ทางการ
ปัญหายาเสพติดเบาบางลง
จากปี 2558 ด�ำเนินโครงการ
มยส. อย่างต่อเนือ่ งกับราชการ
และหน่วยงานท้องถิ่น และ
ส่งเสริม โครงการแสตมป์
ความดีปีที่ 2 ให้พนักงาน
แจ้งเบาะแสยาเสพติด

ก�ำหนดมาตรการและการแก้ ไข

ด้านสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการน�้ำ
• การจัดการภาวะฉุกเฉิน

สามารถแก้ ป ั ญ หาเรื่ อ ง
ความเข้ า ใจผิ ด ในเรื่ อ ง
การบริหารจัดการน�ำ้ จากปี
2558 ได้
จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เช่น
ศึกษาดูงานเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
เพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการ
ร่วมกัน

ด้านผู้บริโภค
• การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์

จัดท�ำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
การถนอมสุข ภาพตา และ
ผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาไป
ยังชุมชน

ด้านการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน
• การถ่ายทอดความรู้

ขยายการให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ให้ แ ก่ ชุ ม ชนครั ว เรื อ น
โดยด�ำเนินการให้บคุ ลากร
ของบริษทั ฯ เข้าไปถ่ายทอด
ความรูใ้ นเรือ่ งการคัดแยก
ขยะ

จัดท�ำแผนติดตั้งสัญญาณ
แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น กรณี
เกิ ด เหตุการณ์รุนแรง

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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การบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งจ�ำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
จึงให้ความส�ำคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า เราจึงได้กำ� หนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
ของบริษทั เพือ่ ให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ ได้แก่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทางด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด, ป้องกัน และลดผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการด�ำเนินกิจกรรมของทางบริษทั ฯ รวมถึงใช้พลังงานอย่างประหยัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิตให้สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมลดลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยการน�ำระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO 14001 : 2004 มาประยุกต์ใช้

(G4-EN10) การจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
เนื่องจากในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกของโรงงาน ต้องใช้น�้ำในปริมาณมาก เราจึงได้ก�ำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน โดยถือหลักการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ลดการใช้ (Reduce), การน�ำน�้ำ
กลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse) และการน�ำน�้ำมาใช้ใหม่หลังการบ�ำบัดแล้ว (Recycle) เพื่อมุ่งสู่ Zero Waste Water Discharged
โดยบริษัทสามารถน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ ปริมาณเฉลี่ยในปี 2558-2559 จ�ำนวน 22,896 ลูกบาศก์เมตร
หรือร้อยละ 12 ของปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด
การจัดการกากของเสีย (G4-EN2)
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกากของเสียตามหลัก 3Rs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่า ของเสียที่ถูกฝังกลบหลายประเภทสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้
อีกทั้งเป็นการลดปริมาณของเสียที่ต้องถูกฝังกลบ เพื่อมุ่งสู่ Zero Waste to Landfill
การส่งเสริมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
• บริษทั ฯ ได้รว่ ม MOU บันทึกข้อตกลงความเข้าใจเพือ่ รณรงค์
ลดและเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร กับ องค์กรบริหารส่วน
ต�ำบลละหาร
• Open House ให้แก่หน่วยงานเทศบาลท้องถิน่ และอุตสาหกรรม
จังหวัดเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
• การประเมินและตรวจสอบเรือ่ งการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
ของบริษัทคู่ค้า
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

232,872

189,572

222,775

9

6

7

ปริมาณของเสียที่น�ำไปรีไซเคิล (ตัน)		

231

269

308

ปริมาณของเสียที่ถูกก�ำจัดด้วยการฝังกลบ (ตัน)

209

207

183

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น (ตัน)		

440

477

491

สัดส่วนของเสียที่ถูกก�ำจัดด้วยการฝังกลบ (%)

48

44

37

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นต่อการผลิต (kg/Unit)

0.017

0.016

0.016

รายการ
ข้อมูลปริมาณการใช้น�้ำ (G4-EN8)
ปริมาณการใช้น�้ำประปา (m3)		
ปริมาณการใช้น�้ำต่อการผลิต (L/Unit)
ข้อมูลปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงาน (G4-EN23)

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

รายการ

เกณฑ์ตามกฎหมาย**

ปี 2557

ค่าความเป็นกรด-ด่าง		

5.5-9.0

ของแข็งละลายทั้งหมด (mg/l)		

ปี 2558

ปี 2559

6.6

6.7

6.5

<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

ข้อมูลคุณภาพน�้ำทิ้ง* (G4-EN22)

ข้อมูลคุณภาพอากาศ* (G4-EN19)

* ข้อมูลคุณภาพน�้ำทิ้ง แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยที่ตรวจวัดทั้งปี ส่วนข้อมูลคุณภาพอากาศ แสดงข้อมูลต�่ำสุดถึงสูงสุดจากการตรวจวัด
แต่ละปล่องระบายอากาศ
** 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
เรื่องก�ำหนดคุณลักษณะของน�้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539
2/
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 เรื่องก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน
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บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมาย KPI ในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ปี 2559

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

จัดท�ำโครงการลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม

≥ 2 โครงการ

2 โครงการ

ลดสัดส่วนของเสียที่น�ำไปฝังกลบ

สัดส่วนของเสียที่น�ำไปฝังกลบ
ลดลง ≤40% ของของเสียทั้งหมด

สัดส่วนของเสียที่น�ำไปฝังกลบ
เท่ากับ 37% ของของเสียทั้งหมด

จ�ำนวนข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม
จากผู้มีส่วนได้เสีย

0

0

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ท�ำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวน
การผลิต ตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ISO14001: 2014 ประจ�ำปี ซึ่งผลจากการประเมินฯ ในปีที่
ผ่านมาพบว่าประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ คือ
เรือ่ งปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยบริษทั ฯได้มมี าตรการการบริหาร
จัดการพลังงานตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์
พลังงานตามกรอบ Frame Work Energy Management
โดยในปี 2560 ทางบริษทั ฯ มีแผนการเตรียมว่าจ้างบริษทั จัดการ
พลังงานหรือ ESCO มาช่วยด�ำเนินการจัดการพลังงานนอกจากนัน้
บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ จึงได้นำ� การศึกษาผลกระทบ
ตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life cycle Assesment : LCA)
มาประยุกต์ใช้ เพือ่ ป้องกันผลกระทบตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง
และเป็นแนวทางในการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบ
ดังกล่าว
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บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Energy Management

การบริหาร จัดการพลังงาน
			 ปัจจุบันสถานการณ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน) จึงมุ่งสร้างจิตส�ำนึกเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดนโยบายด้าน
การจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมาย
ลดลง 2% ของการใช้พลังงานภาพรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมาย : ลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตลงร้อยละ 2 เมือ่ เทียบกับปี 2557
(G4-EN3, G4-EN5) ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
			 ในปี 2559 ด้วยบริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการใช้พลังงาน จึงท�ำให้มกี ารลงทุนด้านพลังงานเพิม่ ขึน้ แต่ทว่าปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงสูงขึ้น อันเนื่องมาจากมีการเพิ่มและขยายก�ำลังการผลิต
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559*

ปริมาณการใช้พลังงาน

กิโลวัตต์-ชั่วโมง

17,968,000

17,412,000

17,676,000

ค่าใช้จ่ายทางพลังงาน

บาท

67,677,287

67,677,287

64,302,611

ค่าใช้จ่ายโครงการพลังงาน

บาท

181,000

1,814,850

3,504,590

0.79

0.78

0.84

ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน**

กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อแผ่น

หมายเหตุ : * ปี 2559 ใช้ข้อมูลจริง เดือน ม.ค.- ก.ย. และใช้ข้อมูลคาดการณ์เดือน ต.ค.-ธ.ค.
		
** ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต คือพลังงานที่ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น

สารบัญ
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(G4 - EN6)

ผลการด�ำเนินงานปี 2559
ด้านความยั่งยืน
บริษทั ฯ ยังคงมีการเฝ้าตรวจติดตามด�ำเนินการจัดท�ำมาตรการ และโครงการด้านพลังงาน
การจัดหาเทคโนโลยีอปุ กรณ์เครือ่ งจักรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดหาพลังงาน
ทดแทนอื่นๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
โครงการ
ลดการใช้พลังงาน

ลดการใช้พลังงาน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี)

ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
(kgCo2eq/ปี)

ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน (บาท/ปี)

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง					
1,575
1,458
405
ทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์		
โครงการน�ำเทคโนโลยีเครื่องฉีด					
377,128
59,070
96,948
พลาสติก แบบ inverter มาแทนที่					
เครื่องฉีด Gasket แบบเก่า			
โครงการน�ำลมร้อนทิ้งจากเตา SAT 					
ที่ใช้ในการ Polymerization มาท�ำ					
68,624
10,653
17,461
เป็นลมหมุนร้อนเวียนกลับมาใช้ใหม่					
เพื่อลดการท�ำงานของ Heater เตา	
ด้านการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านพลังงานให้กับบุคลากรภายในบริษัท
		 บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญของบุคลากร เนือ่ งจากบุคลากรนัน้ เป็นแรงขับเคลือ่ นช่วยให้การด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน
ประสบความส�ำเร็จ
• การจัดประกวดค�ำขวัญ และ สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นพลังงานและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วมและเห็นความส�ำคัญ
		 ของการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยคิดมาตรการต่างๆ
• บริษัทฯ ได้มีการจัดบูธร่วมกับส�ำนักพลังงาน จังหวัดนนทบุรี และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
		 นนทบุรี ณ ลานกิจกรรม บริษทั ไทยออพติคอลกรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึก เป็นการเผยแพร่ และปลูกจิตส�ำนึก
		 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานในบริษัทฯ
• อบรมหลักสูตร “การจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้
		 บุคลากรมีความรู้ และน�ำไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางการลดพลังงานภายในบริษัท
		 ทัง้ นี้ ทุกการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทางสิง่ แวดล้อม จึงส่งผลให้ในปี 2559
ไม่พบค่าปรับและบทลงโทษจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
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การจัดการ ห่วงโซ่คุณค่า
(G4-2), (G4-12)
บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยให้ครอบคลุมตลอด
สายห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯ มีการน�ำประเด็นส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ อาทิ ข้อจ�ำกัดของ
วัตถุดิบ, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, ของเสียจากการผลิต เป็นต้น มาจัดท�ำการวางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
โดยบริษทั ฯ ใช้กลยุทธ์ 3 R อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการใช้วตั ถุดบิ ทีส่ ร้างใหม่ได้
(Renewable) เป็นแนวทางในการลดผลกระทบ พร้อมทั้งเป็นการสร้างคุณค่าในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ
ในมุมมองมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สารบัญ
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กลยุทธ์ 3R สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน
• การลดการใช้ (Reduce) : โครงการ Change Lens Design :
บริษัทฯ ได้พัฒนาการออกแบบเลนส์จากวงกลมให้มีความรีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดการเกิดขยะสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมลง และสามารถช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหลักลงได้ถึง 22%

(G4-EN2)
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) : ได้น�ำ Lens Reject
จากกระบวนการผลิ ตไปใช้ เ ป็ นวั ตถุ ดิ บของโรงงานอื่น
(Recycle Lens Reject) ส่งของเสียไปยังบริษัทรับกําจัด
เพื่อทําเชื้อเพลิงผสม/ นํากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ
อาทิ Filler ในท่อพลาสติก และ Blasting Media ปัจจุบัน
ร้อยละ 37 ของของเสียทั้งหมด ถูกนําไปฝังกลบร้อยละ 63
ของของเสียทั้งหมด ถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถ
เพิม่ การรีไซเคิลขึน้ ร้อยละ 7 และลดการฝังกลบ ลงร้อยละ 7
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาดังแสดงในกราฟ

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

(G4-EN27, G4-EN15)
• การใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่ได้ (Renewable) : บริษัทฯ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ลนส์ พ ลาสติ ก ชี ว ภาพ (Leaf ECO)
โดยปรับเปลีย่ นมาใช้วตั ถุดบิ จากธรรมชาติ เพือ่ ช่วยบรรเทา
ปัญหา Global Warming ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สชู่ นั้ บรรยากาศลงได้ 81.6 % เมือ่ เทียบ
กับวัตถุดิบเดิม ดังแสดงในกราฟ
ทัง้ นี้ ในการปรับเปลีย่ นวัตถุดบิ บริษทั ค�ำนึงถึงผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว จึงได้ทำ� การศึกษาผลกระทบ
ตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA)
ร่วมกับ MTEC ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย. 60 และติดตัง้
ระบบบ�ำบัดมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม เพื่อรองรับมลพิษที่
อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
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Standard
Disclosure

Disclosure Requirements

Page

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1
G4-2

“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.

3, 4
6,16, 32, 35, 36

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
		

G4-12
G4-15
G4-16

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.

1
1
1
1
1
1
1
1

35
7
8

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

“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.

สารบัญ

รายงานความยั่งยืน

10
11
12
12
10
10
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Standard
Disclosure

Disclosure Requirements

Page

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

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.

9
8
9
9

REPORT PROFILE

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32

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.”

10
10
10
10
10

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.

14

GOVERNANCE

G4-34
G4-35
G4-36
G4-37

14
14
14

ETHICS AND INTEGRITY

G4-58

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.

15

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT:MARKET PRESENCE

G4-EC6

38

Proportion of senior management hired from the local community at singnificant locations of operation
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1

Standard
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Page

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-EC9

Proportion of spending on local suppliers at singnificant locations of operation

26

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
ASPECT: MATERIALS

G4-DMA
G4-EN2

Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of materials used that are recyled input materials

30, 35
30, 36

ASPECT: ENERGY

G4-DMA
G4-EN3
G4-EN5
G4-EN6

Generic Disclosures on Management Approach
Energy consumption wihtin the organization
Energy intensity
Reduction of energy consumption

32
33
33
34

Generic Disclosures on Management Approach
Total water withdrawal by source
Percentage and lotal volume of water recycled and reused

30
31
30

ASPECT: WATER

G4-DMA
G4-EN8
G4-EN10

ASPECT: EMISSIONS

G4-EN15
G4-EN19

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (scope1)
Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

36
31

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

G4-EN22
G4-EN23

Total water discharge by quality and destination
Total weight of waste by type and disposal method

31
31

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

G4-DMA
G4-EN27

Generic Disclosures on Management Approach
Extent of impact mitigation of environmenlat impacts of products and services

24
25, 36

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA
G4-LA5
G4-LA6
G4-LA7

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

สารบัญ

22
23
22
22
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Standard
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Page

ASPECT: TRANING AND EDUCATION

G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10

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

18
18
18

SYB-CATEGORY:HUMAN RIGHTS
ASPECT:CHILD LABOR

G4-HR5

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

13

SUB-CATEGORY:SOCIETY
ASPECT:LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA
G4-SO1
G4-SO2

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

26
26, 29
26

ASPECT:ANTI-CORRUPTION

G4-DMA
G4-SO4

Generic Disclosures on Management Approach
Communication and training on anti-corruption policies and procedures

15
15

SUB-CATEGORY:PRODUCT RESPONSIBILITY
ASPECT:PRODUCT AND SERVICE LABELING

G4-DMA
G4-PR5

40

Geberuc Disclosures on Management Approach
Results of surveys measuring customer satisfaction
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