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กรอบการบริหารความยั่งยืน TOG
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
การพัฒนาข้อมูลเพื่อการรายงาน
โครงสร้างการบริหารด้านความยั่งยืน
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การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน
การสร้างความเข้าใจอันดีและแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
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สารจาก ประธานกรรมการ
เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน
(GRI 102-14) ในปี 2560 นับว่าเป็นปีทบ
ี่ ริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการปรับโครงสร้างการผลิต และ

การลงทุนในหลายด้านการปรับปรุงเครือ่ งจักรอุปกรณ์สายการผลิต และการลงทุนใหม่
ของกระบวนการผลิตเลนส์ RX ทีท่ นั สมัยมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนการผลิตทีล่ ดลง
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้มงุ่ มัน่ ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน
บรรษัทภิบาลภายในองค์กรสร้างความโปร่งใสต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและการรณรงค์
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความยัง่ ยืนของ
องค์กร บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการอย่างเข้มข้น อาทิ เช่น การด�ำเนินโครงการ การมีสว่ นร่วม
กับชุมชน การใช้เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรต่อสังคม การเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร
จากการด�ำเนินงานในทุกๆด้าน บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมการประเมินบริษทั หลักทรัพย์
ที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG100 ประจ�ำปี 2560 โดยในปีนี้
บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศนียบัตร ESG100 บริษทั จาก 656 บริษทั เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจาก
สถาบันไทยพัฒน์
อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการด�ำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามข้อมูลประเด็นความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ
อยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค จากบริษัทที่ได้รับการประเมิน
ในกลุ่มเดียวกัน 6 บริษัท (Corporate SDG Index) และอยู่ในอันดับที่ 30 จากบริษัท
ทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ สิน้ 124 บริษทั นับว่าเป็นผลงานความส�ำเร็จและภาคภูมใิ จของ
ทุกคนในองค์กร และผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวต่อไป
ด้วยความมัน่ คง ในทิศทางทีจ่ ะเสริมสร้างขีดความสามารถและการเติบโตของธุรกิจ
ด้วยความยั่งยืนในปีต่อๆ ไป

(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานกรรมการ

รายงานความยั่งยืน

สารจาก กรรมการผูจ้ ดั การ
เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน
(GRI 102-14) ในปี 2560 บริษทั ฯ ยึดหลักในการด�ำเนินธุรกิจ โดยเน้นความคุม้ ค่าในสินค้า
และบริการของบริษทั เราให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพของสินค้าและเทคโนโลยีทเี่ ราใช้ใน
การผลิตซึ่งเราต้องให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เทียบเท่าระดับสากล แต่ขณะเดียวกัน
เรายังคงยึดมัน่ กับการให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมและการวิจยั พัฒนาเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั
สินค้าควบคู่ไปกับการตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมาย SDGs17 ภายใต้ปณิธาน “Caring
EYE Caring World” ที่ค�ำนึงถึงความห่วงใยสุขภาพดวงตา และห่วงใยโลก
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2560 บริษทั ฯ
ได้ท�ำการวิจัยและพัฒนากระบวนการเคลือบชั้นฟิล์มสะท้อนแสงโลหะส�ำหรับประยุกต์
ในระบบแว่นตาอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) อีกทัง้ มีการท�ำการศึกษาผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวติ
ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA)* ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (MTEC) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เลนส์พลาสติกชีวภาพ (Leaf ECO 1.74)
ด้านกลยุทธ์การขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ด�ำเนินการภายใต้นโยบาย 20/20 Vision
การสร้างสมดุลระหว่างลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย เป็นปีที่ 2 เพือ่ รองรับความเสีย่ งทาง
ด้านยอดขายและการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ผ่านค่านิยมองค์กร ACT NOW อีกทั้งบริษัท
ยังมีนโยบายทีจ่ ะขยายการตลาดผ่านช่องทางผูค้ า้ ส่งอิสระและบริษทั ประกันสุขภาพสายตา
ควบคู่กับการพัฒนาการขายสินค้า Online และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เลนส์สายตา
เฉพาะบุคคล (RX) เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า
ด้านการดูแลและการพัฒนาศักยภาพพนักงาน บริษัทให้ความส�ำคัญต่อพนักงาน
ซึง่ เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินงานขององค์กรประสบความส�ำเร็จและ
บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างทีมภายใต้ความหลากหลาย
ของพนักงาน “Workforce Diversity” เพื่อที่จะก้าวไปทิศทางเดียวกันสู่ความยั่งยืนของ
องค์กร จึงได้จัดแผนงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนา Leadership โครงการ The 4
Disciplines of Execution, การพัฒนาทักษะความสามารถ Multi skill อีกทัง้ การจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะกับความหลากหลายของพนักงาน ภายใต้ “การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความสุข”
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลองค์กรทีด่ ี โปร่งใส โดยในปี 2560
ได้มีการทบทวนจรรยาบรรณพนักงาน และการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งผู้บริหาร,
พนักงาน ได้ร่วมลงนามแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจไปควบคู่กับการค�ำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรสืบไป

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการผู้จัดการ
บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015-2017
โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้น�ำองค์กรธุรกิจดีเด่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในสาขา Consumer Goods Industry
จาก Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2017 (APEA)
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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

รายงานความยั่งยืน
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กรอบการบริหาร ความยั่งยืน TOG
TOG SUSTAINABILITY FRAMEWORK
Act Responsibly: Product & Service

“Caring EYE Caring World”
Sustainability Value Proposition

Inspire & Enable 				

Health & Safety

มุ่งพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ 		
เพื่อผลิตและส่งมอบเลนส์ให้ “ Caring”			

ลูกค้าได้รับเลนส์ที่มีคุณภาพ, ปลอดภัย,
ถนอมดวงตา และลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพดวงตา

Responsible				

Natural Resources

มุ่งพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์		
เพื่อผลิตและส่งมอบเลนส์ให้ “ Caring”			

โลกไม่ถูกเบียดเบียนทรัพยากร การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

Communication				

Buy smart and Wise use

ถ่ายทอดข้อมูลผลิตภัณฑ์ “Caring” ให้กับ Distributors 		
หรือ End - User				
					

คนในสังคมมีความเข้าใจในการเลือกและสวมใส่เลนส์
ทีเ่ หมาะสม, การดูแลรักษา พร้อมทัง้ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
การสวมใส่เลนส์ และสามารถถ่ายทอดต่อได้
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ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล
ด้านคุณภาพ

• ISO 9001 : มาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
• ISO 13485 : มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพส�ำหรับการผลิต
เครื่องมือแพทย์
• CE เครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่าสินค้านั้น
มีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสหภาพยุโรป
• การรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอ
AEO Certificate

ด้านสิ่งแวดล้อม

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

ด้านเศรษฐกิจ

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

ด้านแรงงาน / สังคม

• ได้รับการรับรองต่อเนื่องมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ด้านความยั่งยืน

• ประกาศนียบัตร ESG100 เป็นปีที่ 3 บริษัทที่ได้รับคัดเลือก
ให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน		
สิ่งแวดล้อม, สังคม และบรรษัทภิบาล

รายงานความยั่งยืน

ESG100
คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ, คณะผู้บริหาร และคณะท�ำงานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนรับมอบใบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจ�ำปี 2560 จาก ดร.พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการ ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันไทยพัฒน์

Mapping 17 SDGs to your business strategy
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TOG ได้รบั เกียรติ
ร่วมเป็นวิทยากรในงาน SD Forum ครั้งที่ 1/2560 ในหัวข้อ “ Mapping 17 SDGs to your business strategy ”
จัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2560
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ลักษณะ การประกอบธุรกิจ
2494
2505
ก่อตั้งโรงงานผลิตเลนส์กระจกรายแรก
ของประเทศไทยในนาม
“ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จ�ำกัด ”
2524
น�ำร่องพัฒนาการผลิตเลนส์พลาสติก
2541
ทดลองและพัฒนาการผลิตเลนส์เปลี่ยนสี

เริ่มต้นด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแว่นตา
2506
เริ่มด�ำเนินธุรกิจส่งออกเลนส์ไปต่างประเทศ
2534
ก่อตั้ง “ บริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จ�ำกัด ”
เพื่อผลิตเลนส์ CR39
2545

2549
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในนาม
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตเลนส์ ExceliteR TrivexR
2551
Specsavers เข้ามาร่วมถือหุ้น TOG

2553
จัดตั้ง MVision Optical Pte Ltd. สิงคโปร์ และ
MVision Optical Industry Sdn Bhd มาเลเซีย

2554
2556
ร่วมทุนกับ Vina Vista เวียดนาม
2558
รวมกิจการ บริษัท โพลีซัน จ�ำกัด

2559
TOC ลงทุนสายการผลิต RX automation

ผลิตเลนส์ ExceliteR TribridTM
2557
ท�ำ Productivity Improvement Program
2559
ผลิตเลนส์ LeafEco ร่วมกับ
Mitsui Chemical Co., Ltd.

รายงานความยั่งยืน

รายละเอียดทั่วไปของบริษัท
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
TOG
ผลิตและจ�ำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติก
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต�ำบลละหาร
(GRI 102-3, 102-4)
อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ 77/141-142 ชั้น 33 สินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
		
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
		
ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน (GRI 102-7) 475,000,000 บาท
Website
www.thaiopticalgroup.com
Distribution		
Export 96% Domestic 4%
ชื่อบริษัท (GRI 102-1)
ชื่อย่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ด�ำเนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเลนส์แว่นตา สินค้าของ
บริษทั ฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ สินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ซึง่ ประกอบไปด้วย (GRI 102-2)
1. เลนส์แว่นตาพลาสติก (Organic Lenses)
2. เลนส์แว่นตากระจก (Mineral Lenses)
3. เลนส์เฉพาะบุคคล (Prescription or Rx Lenses)
4. สินค้าและบริการอื่นๆ อาทิ แม่แบบแก้ว (Glass Mold) และบริการเคลือบเคมี
ผิวแข็งและตัดแสงสะท้อน (Surface)
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย จ�ำหน่ายสินค้าให้กบั ผูค้ า้ ส่งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดยผลิตตาม ค�ำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (“OEM” หรือ Original
Equipment Manufacturer) และจ�ำหน่ายภายใต้เครือ่ งมือการค้าของบริษทั ฯเองคือ
“ ExceliteR ”
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกดังนี้
1. ExceliteR ใช้กับเลนส์พื้นฐาน เลนส์ชั้นเดียว และเลนส์สองชั้น
2. One ใช้กับเลนส์ชั้นเดียวเฉพาะทาง ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
3. Discovery ใช้กบั เลนส์หลายชัน้ ไร้รอยต่อ (Progressive Lens) เทคโนโลยีดง้ั เดิม
(Conventional)
4. Freedom ใช้กบั เลนส์หลายชัน้ ไร้รอยต่อ (Progressive Lens) เทคโนโลยีฟรีฟอร์ม
(Freeform)
5. Maxima ใช้กับเลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ ส�ำหรับการใช้งานในออฟฟิศ (Office
Progressive Lens)
6. Shade ใช้กับเลนส์ที่มีการท�ำสี
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• กลุม่ ผูค้ า้ ส่ง กลุม่ ร้านค้าปลีกซึง่ รวมถึงผูค้ า้ ปลีก E-commerce ห้องแล็บผลิตเลนส์
เฉพาะบุคคล และผู้ผลิตเลนส์ที่ต้องการผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
การขยายฐานลูกค้า
• การส่งออกเลนส์แว่นตาของประเทศไทย เติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มความ
ต้องการของเลนส์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปตามจ�ำนวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ความเป็นเมือง
(Urbanization) ที่เพิ่มขึ้นของประชากรโลก และจ�ำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
• ในตลาดสหรัฐอเมริกา ทางบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะขยายการตลาดผ่านช่องทางผูค้ า้ ส่ง
อิสระและบริษัทประกันสุขภาพสายตา
• การจัดตั้งบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี (TOG USA, Inc.) ในรัฐเคนทักกี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 USD สัดส่วนถือหุ้น 100% ในฐานะ
บริษัทย่อยของ TOG เพื่อการจัดจ�ำหน่าย และจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยัง
กลุม่ ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ท�ำให้การกระจายสินค้าได้ทวั่ ภูมภิ าค สะดวก รวดเร็ว
และสามารถประหยัดต้นทุนการขนส่งได้อย่างมาก

Over 50 countries are our active clients (GRI 102-6)

รายงานความยั่งยืน

ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
(GRI 102- 42) บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยค�ำนึงถึง

ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และเพือ่ ให้บรรลุการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืนได้ด�ำเนินการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เครื่องมือ Stakeholder mapping เพื่อแสดงความส�ำคัญ
ของแต่ละประเด็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ และด�ำเนินการจัดท�ำแผนกลยุทธ์
แผนกระบวนการสือ่ สารเพือ่ สนองต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเหมาะสม การน�ำเสนอ
ความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2560 มีความแตกต่างจากปี 2559 เล็กน้อย
เนื่องจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มมีเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินการขององค์กร ท�ำให้องค์กรต้องมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังและผลกระทบดังกล่าว

อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�ำเนินธุรกิจ

4

Shareholders
Customer

3

Employee

Business Partner
2

1

Governent Sector

Communities

1
2
3
4
ผลกระทบจากการด�ำเนินการของ บมจ.TOG ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(GRI 102-40)

ประเด็นที่มีผลกระทบต่อ
บริษัท ฯ

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
(GRI 102-44)

กระบวนการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย
(GRI 102-43)

พนักงาน

ก�ำลังส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้เกิดความยั่งยืน
โดยผ่านพฤติกรรม
ค่านิยมองค์กร
และความผูกพัน
ต่อองค์กร

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสวัสดิการและ
ผลตอบแทน
ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
การพัฒนาและ
ความก้าวหน้า
การมีส่วนร่วม
ในการแสดง
ความคิดเห็น

ส�ำรวจความผูกพัน
องค์ ก ร MD Town
Hall HR On Site
การประชุม
คณะกรรมการ
สวัสดิการ /
ความปลอดภัย
การบริหารจัดการ
กิจกรรมนิทรรศการ
ความยั่งยืน

บริหารจัดการ
มาตรฐานแรงงานไทย
โครงการ แก้ไขจุดเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย
โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
องค์กร โครงการ
Happy Model
จ่ายผลตอบแทน
และรายได้ที่เป็นธรรม
เพิ่มสวัสดิการสิทธิ
ประกันอุบัติเหตุ
และเสียชีวิต

กลยุทธ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร
ระดับ = 3.58
(ระดับผูกพันมาก)
อัตราการลาออก
= 3.15%

ลูกค้า/ผู้บริโภค

รายได้และความ
มั่นคงขององค์กร

การประกันสินค้า
และบริการสินค้า
ที่มีคุณภาพ
การส่งมอบ
รวดเร็ว ตรงเวลา
ราคาสินค้า
ที่เหมาะสม
สินค้าที่มี
ความปลอดภัย
และแก้ปัญหา
ความเสี่ยง
ด้านสายตา

การส�ำรวจพึงพอใจ
ลูกค้า ร่วมงานแสดง
สินค้าและนวัตกรรม
การเข้าพบลูกค้า
Open House
การให้ความรู้
ทางด้านเทคนิค
กับลูกค้า 20/20
Vision

การบริหาจัดการ
องค์กรด้วยระบบ
มาตรฐาน
ISO 9001/ISO 13485
เยี่ยมชมกระบวน
การผลิต การมี
จรรยาบรรณ
ในการรักษาข้อมูล
ความลับลูกค้า
การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ด้วย
ระบบออนไลน์

คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า
Casted: 74.39%
Lenses : 73.59%

คู่ค้า

วัตถุดิบที่มี
คุณภาพนวัตกรรม
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของลูกค้า

การแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส
การคิดค้นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
การให้ค�ำแนะน�ำ
ในการช่วยพัฒนา
ศักยภาพ

การให้ความรู้
และพัฒนากระบวน
การผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
ส่งเสริมนโยบาย
การต่อต้าคอร์รัปชั่น
การประชุมหารือ
และการแลกเปลี่ยน
ความคิด
การเยี่ยมเยียนคู่ค้า

ปฏิบัติตามหลัก
การจัดซื้อจัดจ้าง
จรรยาบรรณธุรกิจ
คู่ค้าท้องถิ่น
อย่างเป็นธรรม
2,240,000 บาท
และโปร่งใส
การบริหารจัดการด้วย
กลยุทธ์ 3 R

การตอบสนอง
(GRI 102-44)

ผลลัพธ์
(GRI 102-44)

รายงานความยั่งยืน
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ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
(GRI 102-44)

กระบวนการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย
(GRI 102-43)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(GRI 102-40)

ประเด็นที่มีผลกระทบต่อ
บริษัท ฯ

ผู้ถือหุ้น

สภาพคล่อง
ทางการเงิน
และความเชื่อมั่น

ผลก�ำไร
เงินปันผล
ข้อมูลที่ถูกต้อง
รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์
มีระบบการ
ตรวจสอบและ
การบริหาร
ความเสี่ยง

Company
Visit TOG
การประชุม
ผู้ถือหุ้น
Annual Report
การจัดกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียน
พบผู้ลงทุน

ก�ำกับกิจการที่ดี
ตามนโยบาย
และบังคับใช้
อย่างเคร่งครัด

Corporate
Governance
Report of Thai
Listed Companies
2017 = 86%

ชุมชน

ความเชื่อมั่น และ
การร่วมสนับสนุน

การช่วยเหลือ
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน
และสังคม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรไม่ให้
มีผลกระทบ
ทางลบต่อชุมชน
การลดความเสี่ยง
ในเรื่องปัญหา
ยาเสพติด

การสานเสวนา
ชุมชน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการศึกษา
การจ้างแรงงาน
ท้องถิ่น

การสร้างความ
ไว้วางใจและ
ความเข้าใจต่อกัน
สนับสนุนและให้
ความร่วมมือ
ในกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ บริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 140001 ส่งเสริม
พนักงานจิตอาสา
เพื่อร่วมกิจกรรม
สาธารณะ

การให้การสนับสนุน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สามารถแก้ไข
ข้อร้องเรียนชุมชน
ได้ 100%

ภาครัฐ

สนับสนุนและ
เปิดโอกาสในการ
พัฒนาธุรกิจ

ปฏิบัติตามที่
กฎหมายก�ำหนด
ให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐ
ในการพัฒนา
ในด้านต่างๆ
และการจัดการ
ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

Open House
การร่วมเครือข่ายกับ
ภาครัฐ

ได้รับอนุญาต
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้ด�ำเนินกิจการ
ข้อบังคับ ที่กฎหมาย อย่างต่อเนื่อง
ก�ำหนด เปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส

การตอบสนอง
(GRI 102-44)

ผลลัพธ์
(GRI 102-44)

(GRI 419-1) บริษัทฯ ไม่พบการละเมิดกรณีพิพาท / การถูกตัดสินความผิด การถูกฟ้องร้อง การถูกร้องเรียนในประเด็น ESG

14

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

การพัฒนา ข้อมูลเพือ่ การรายงาน
GRI 102 - (45-54)

รายงานฉบับนี้ มีการก�ำหนดทิศทางรายงานโดยวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญ รวมทัง้
เนื้อหาให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และปรับปรุงรูปแบบการ
รายงาน และอ้างอิงแนวทางในการรายงานให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
GRI Standards : Reference
ที่มา :
รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงผลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการด้าน
ความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจัดท�ำ
รายงานความยัง่ ยืนฉบับแรกในปี 2558 ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานฉบับครัง้ ที่ 3
เพื่อแสดงผลการด�ำเนินงานในรอบปีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตการรายงาน :
รายงานฉบับนีน้ ำ� เสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ไทยออพติคอล
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน :
รายงานฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยคณะท�ำงานด้านความยัง่ ยืน และ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยรายงานฉบับนี้ ได้มี
การน�ำส่งสถาบันไทยพัฒน์ในการประเมินการด�ำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate SDG Index)
หมายเหตุ :
ข้อมูลที่เปิดเผยด้านอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานประจ�ำปี 2560
การสอบถามข้อมูล :
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�ำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานองค์กรสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
E-mail : hrtog_or@thaiopticalgroup.com
โทรศัพท์ : 021-941-145 โทรสาร : 021-194-1151

รายงานความยั่งยืน

ขอบข่ายการรายงาน

หน้า

ภายใน

ภายนอก

GRI 102-45

GRI 102-45

Strategy and
analysis

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

22
48-50

•

ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์

Marketing
and labelling
Customer Health
and Safety

ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์

23-25

•

วัตถุดิบมีข้อจ�ำกัด

Strategy and
analysis

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

48-50

•

การบริหารจัดการน�้ำ

Water

การจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน

41-44

การจัดการพลังงาน

Energy , Emission การจัดการพลังงาน

45-47

การจัดการของเสียจาก
การผลิต

Effluents and
Waste

การจัดการของเสีย

41-44

การจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ลูกค้า, ผู้บริโภค,
คู่ค้า, ภาครัฐ, ชุมชน

หัวข้อที่รายงาน

บจก.อุตสาหกรรม
แว่นตาไทย /บจก.โพลีซัน

ประเด็น GRI
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ประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่ส�ำคัญ
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ลูกค้า, คู่ค้า

•

ลูกค้า, คู่ค้า,
ผู้บริโภค

คู่ค้า

•
•
•

ภาครัฐ, ชุมชน
ภาครัฐ, ชุมชน
ภาครัฐ, ชุมชน

ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในโรงงาน

Occupational
การด�ำเนินงานด้านความ
health and Safety ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

37-39

•

คู่ค้า

ความไว้วางใจและ
การยอมรับของชุมชน
รอบโรงงาน

Local
Community

การมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิต
และสิ่งแวดล้อมชุมชน

51-57

•

ชุมชน

การพัฒนาบุคลากร

Training and
education

การพัฒนาศักยภาพ…
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

35-36

การต่อต้านคอร์รัปชัน

Anti – corruption

การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

20-21

•
•

•

คู่ค้า
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การด�ำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อเด็ก

สิทธิเด็ก

Child Labor

แรงงานและ
สิทธิมนุษยชน

Human Right
TOG บ้านของเรา...
Assessment
พนักงานคือคนส�ำคัญ
Labor/Management
Relations
Employment
Non-Discrimination

33
30-32

•
•

ชุมชน, คู่ค้า,
ภาครัฐ

กระบวนการก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน (GRI 102 - 46)
บริษัทได้จัดท�ำรายงานโดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อคัดเลือกประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ ภายใต้หลักส�ำคัญ 4 ประการของ GRI Standard แบบหลัก (CORE) : Reference
ประกอบด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context), ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ (Materiality), ความครบถ้วนของรายงาน
(Completeness) และ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder inclusiveness) โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นและ
จัดล�ำดับความส�ำคัญจากคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และคณะท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกฝ่ายงาน พร้อมทั้งข้อมูล จากการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ การสานเสวนาชุมชน,
การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า และข้อคิดเห็นจากพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ
การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritization) (GRI 102 - 46)
		 น�ำประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มาวิเคราะห์ ทีไ่ ด้มาเทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็น
และตัวชีว้ ดั ตามแนวทาง GRI Standards แบบหลัก (CORE) : Reference และจัดล�ำดับและคัดเลือกเนือ้ หาข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นความ
คาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) โดยแกนนอน แสดงระดับผลกระทบ
ต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และแกนตั้ง แสดงระดับผลกระทบต่อความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังตารางและภาพแสดงต่อไปนี้

รายงานความยั่งยืน

1. ด้านเศรษฐกิจ

2. ด้านสังคม

1.1 ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
และผู้บริโภค
1.2 การบริหารความเสี่ยง
1.3 การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน
1.4 บรรษัทภิบาล
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม

2.1
2.2
2.3
2.4

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาบุคลากร
สิทธิเด็ก
การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน
2.5 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2.6 การสร้างความผูกพันของ
พนักงาน
2.7 ความหลากหลายของพนักงาน

3.1 การบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
3.2 การบริหารจัดการน�้ำอย่าง
ยั่งยืน
3.3 การอนุรักษ์พลังงานและ
ลดภาวะโลกร้อน
3.4 วัตถุดิบมีข้อจ�ำกัดการจัดการ
ของเสียการผลิต

		 การน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านความยัง่ ยืนในปี 2560 มีความแตกต่างจากปี 2559 เล็กน้อย
เนือ่ งด้วยความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียบางกลุม่ มีการเปลีย่ นแปลง ท�ำให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นวิธตี อบสนองความคาดหวัง
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส�ำคัญมาก

1.3

2.1

1.2

1.4

3.4

2.6

2.5

3.2
2.2

1.1
3.1

3.3

2.4
ส�ำคัญ

ระดับผลกระทบต่อความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Materiality Matrix

2.7

ส�ำคัญ

2.3

ส�ำคัญมาก

ระดับผลกระทบต่อองค์กร ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้าง

การบริหารด้านความยั่งยืน
(GRI 102-18)

		 คณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และตัวแทนผู้บริหารจาก
ทุกฝ่ายงาน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมก�ำหนดกลยุทธ์ทิศทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีคณะท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตัวแทนจากทุกสายงาน
พร้อมมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะท�ำงานรายบุคคลปีละ 1 ครัง้ หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์ ท�ำหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ น
และมีการด�ำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารให้กับพนักงาน เช่น MD Town Hall, กิจกรรมนิทรรศการความยั่งยืน เป็นต้น

Corporate
Relation

Human
Resource

Technology
Development

Supply
Chain
Management

Sustainability Governance Committee

Investor
Relations

Sales

Managing Director

Business
Planning &
Finance

The Nomination
and Remuneration
Committee

Accounting Research
Innovation
&
&
&
Tax
Development Productivity

Business
Support

The Office of
Internal Audit

The Audit Committee

The Board of Directors

Plant
TOG

The Office of
The Company
Secretary & Legal

Plant
TOC

The Business
Strategic Committee

Plant
Poly Sun

รายงานความยั่งยืน
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การต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน
		 บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยมุง่ มัน่ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และรักษาไว้ซงึ่ จรรยาบรรณตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
บริษทั ฯ จึงแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต” เพือ่ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้าน
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
		 กรณีการบริจาค หรือ การสนับสนุนทางการเงิน ต้องมีรายชือ่ บุคคล หน่วยงาน
หรือ องค์กรเฉพาะเจาะจง ระบุวตั ถุประสงค์ตา่ งๆ อย่างชัดเจน พร้อมหลักฐานการรับ
เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือ หนังสือขอบคุณ โดยได้รบั การอนุมตั ติ ามระเบียบของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ ไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมืองกับพรรคการเมืองใดๆ ทีจ่ ะให้ได้มาซึ่ง
ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า
		 (GRI 205-2) บริษัทฯ สื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับนโยบายฯ และ
แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อมูลต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทราบ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม
คณะกรรมการ การประชุมของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารพบพนักงาน การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ซึ่งคิดเป็น 82% ของพนักงานทั้งหมด การจัดนิทรรศการ ความยั่งยืน
การแจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet แผ่นพับ Website เพือ่ น�ำมาปฎิบตั ิ
อย่างจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอ
ต่อการน�ำมาตรการไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ได้แก่ กิจการร่วมค้า ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า เพื่อให้ทราบ โดยมีการให้ลงนามใน
หนังสือแสดงความมุง่ มัน่ และเจตนารมณ์ทตี่ อ่ ต้านการคอร์รปั ชัน่ และให้การสนับสนุน
กับทางส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดโครงการ
ยุวทูต ป.ป.ช. (NACC youth Ambassadors) 2017 รุน่ 4 โดยยุวทูต ป.ป.ช. ภาคกลาง
จัดท�ำโครงการชือ่ “ No Corruption” ฉันนัน้ ไม่โกง ตอน “เด็กยุค IT Anti-Corruption ”
ซึง่ เป็นการจัดกิจกรรมบรรยายด้านการป้องกันการทุจริตจากผูท้ รงคุณวุฒิ การเสวนา
ของเครือข่ายเยาวชน และจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ด้านการป้องกันการทุจริต
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ในสังคม สร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความซื่อสัตย์สุจริต

รายงานความยั่งยืน
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ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ช่องทางส�ำหรับแจ้งข้อร้องเรียน หรือ ให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต สามารถร้องเรียนได้ด้วยวิธีการแจ้ง
1. ทางอีเมล์
		 E-Mail Address: Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
2. จดหมายปิดผนึกส่งตรงไปที่
		 กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
		 บุคคล ทีอ่ ยู่ บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
		 จ.นนทบุรี 11110
3. ผ่านเว็บไซต์
		 ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : www.thaiopticalgroup.com, ส�ำหรับพนักงานภายใน Intranet
ระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส จะรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งจากแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นดังกล่าว ในปี 2560 ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (GRI 205-3)
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ความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นใหม่ Emerging Risk
(GRI 102-15) บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสีย่ ง โดยให้แต่ละหน่วยงานท�ำการระบุความเสีย่ งต่างๆ จากการด�ำเนินงาน

โดยให้ครอบคลุมถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้มีการทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงเมื่อ
มีเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น จากนั้นน�ำประเด็นความเสี่ยงมาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญและจัดท�ำแผนงานการบริหารความเสีย่ ง โดยให้มกี ารควบคุมดูแล ติดตาม สรุปผลอย่างเป็นระบบ ทัง้ นี้ จะมีรายงาน
ผลการด�ำเนินงานบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รบั ทราบ ในส่วนของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ Emerging Risk
เป็นความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี The Risk of Disruptive Technology
Type of Risks				

การบริหารจัดการ Emerging Risks

• E-commerce to disrupt current supply chain

• หาช่องทางท�ำธุรกิจร่วมกับ E-commerce

• Impacts from Disruptive technology

• พัฒนาด้าน IT เพื่อรองรับฐานของ E - commerce

		 Wearable Technology

• เข้าไปร่วมธุรกิจกับบริษทั Start - up ทีไ่ ม่มกี ำ� ลังการผลิตและเครือ่ งมือ

		 Information Exchange		 โดยดึงจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาท�ำงานร่วมกัน
		 Eye refraction Exam on Mobile device

• สร้างเอกลักษณ์ดา้ นการให้บริการ การวิจยั พัฒนาของบริษทั ให้เป็น

		 3D Printing		 ที่รู้จัก
				

• ร่วมมือกับกลุม่ ธุรกิจทีม่ เี ทคโนโลยีชนั้ สูงเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

				

• ท�ำแผนพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรูด้ า้ นการท�ำงานวิจยั พัฒนา

					 นวัตกรรม
				

• สร้างความร่วมมือกับส�ำนักวิจัยชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการรับวิจัยและพัฒนากระบวนการเคลือบชั้นฟิล์มสะท้อนแสงโลหะส�ำหรับประยุกต์
ในระบบแว่นตาอัจฉริยะร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลรายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี 2560

รายงานความยั่งยืน

ความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (GRI 416-1)
		 การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่ยึดไว้เป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน
		 บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ
บริการ เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจ คือเลนส์สายตา ดังนั้นการให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จะต้องผ่านขั้นตอนของกระบวนการผลิต ที่มีการปล่อย CO2 ออกมาสู่
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความรับผิดชอบของบริษัท จึงมุ่งเน้นกับการลดปริมาณ CO2
ที่ถูกปล่อยออกมา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงก�ำหนดให้มี
การวิจัย พัฒนา และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
LeafEco ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม (GRI 416-1)
		 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเเละตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยเเละลดภาระต่อสิ่งเเวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
การลดปริมาณของ CO2 สู่ธรรมชาติ
		 โดยการเลือกใช้วัสดุตั้งต้นที่มาจากธรรมชาติ มาเป็นสารตั้งต้นในการผลิต
ทีส่ ามารถช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ซึง่ เป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก
ได้มากถึง 326 กิโลกรัม ต่อ กระบวนการผลิตเลนส์ 100 กิโลกรัม โดยผ่านการ
คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ เเวดล้อมภายใต้ชอ่ื ตราสินค้า
“LeafEco”
		 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดจ�ำหน่ายแค่เพียงรุ่นเดียว คือ 1.74 LeafEco ซึ่งเป็น
เลนส์ชีวภาพภายใต้ชื่อตราสินค้า “LeafEco” ที่มีค่าดัชนีหักเห 1.74 โดยจัดจ�ำหน่าย
ไปแล้วในหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น อีกทั้งในอนาคตมีเเผน
ที่ จ ะผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น 1.60
LeafEco เป็นต้น
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การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า (GRI 418-1)
		 ลูกค้าถือเป็นบุคคลที่ส�ำคัญต่อบริษัทฯ ดังนั้น การให้ความส�ำคัญต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าจึงถือเป็น
จรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจและก�ำหนดเป็นแนวทางในการด�ำเนิน
การไว้อย่างชัดเจน เอกสารหรือข้อมูลใดที่มีการลงนามสัญญารักษาข้อมูลความลับจะเก็บรักษาเป็นอย่างดี และก�ำหนดให้ผู้ที่
เกีย่ วข้องเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถรับรูไ้ ด้ ส่วนเอกสารหรือข้อมูลอืน่ ๆ ถึงแม้จะไม่มขี อ้ ตกลงรักษาข้อมูลความลับ บริษทั ฯ ก็จะไม่มกี าร
เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นให้ต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลูกค้า
ทราบก่อนเสมอและต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าทุกครั้ง
		 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยไม่พบข้อร้องเรียนและการละเมิดข้อตกลงการรักษาข้อมูล
ความลับ หรือด�ำเนินการในลักษณะอื่นใดที่เข้าข่ายดังกล่าว
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (GRI 418-1)
		 เพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ จึงใส่ใจต่อการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ของลูกค้าทุกราย โดยก�ำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนที่หลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (โซเชียลมีเดีย)
อีเมล์ เป็นต้น ซึ่งจะมีการติดตามข้อมูลทุกวัน เพื่อเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และชี้แจงข้อมูลกับลูกค้าได้ทันที อีกทั้ง
ยังมีการจัดท�ำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส�ำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อน�ำข้อมูลมาท�ำการปรับปรุง และสามารถน�ำไปใช้ใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ (ร้อยละ)
เป้าหมายของปี 2016
ระดับความพึงพอใจในปี 2016

Casted Lenses

Rx Lenses

80

80

74.39

73.59

รายงานความยั่งยืน

		 จากผลการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2559 พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า Casted Lenses และ Rx Lenses ได้ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80
คือ ร้อยละ 74.39 และร้อยละ 73.59 ตามล�ำดับ โดยในภาพรวมได้ให้ความส�ำคัญ
ใน 4 เรื่องหลัก ดังนี้
		
		
		
		

•
•
•
•

คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาในการจัดส่ง
คุณภาพในการให้บริการ
เครื่องมือที่ช่วยสื่อสารการตลาด

		 จากผลคะแนนการส�ำรวจความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และได้นำ� เข้าสูท่ ปี่ ระชุมฝ่ายบริหารและผู้จัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ หาทางปรับปรุง พัฒนา และแก้ไข เช่น การปรับปรุงในเรือ่ งของระยะเวลาในการจัดส่ง
สินค้าให้เร็วขึน้ โดยตัง้ เป็น KPI ว่าต้องส่งภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ในเรือ่ งคุณภาพ
ก็มกี ารตัง้ เป็น KPI ของแผนกเช่นกัน ว่าจะต้องไม่มีของเสียเกินที่ก�ำหนด เป็นต้น
การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ (GRI 417-3)
		 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการสื่อสารด้านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ
ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่มีส่วนช่วยให้ทราบถึง
คุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนั้นในการท�ำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่าน
ทางระบบสังคมออนไลน์ตา่ งๆ รวมถึงการท�ำสือ่ การตลาด เช่น โบรชัวร์ เป็นต้น บริษทั ฯ
จะท�ำการตรวจสอบเพือ่ ให้แน่ใจว่าเนือ้ หาสาระของข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง
		 ในปี 2559 ไม่พบกรณีที่มีการทําผิด หรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารเพื่อการตลาดที่มีนัยส�ำคัญ
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TOG บ้านของเรา
... พนักงานคือคนส�ำคัญ

		 บริษทั ฯ เชือ่ ว่า พนักงานเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญต่อองค์กร โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
โดยน�ำแนวทาง Happy Model (สร้างองค์กรให้เป็นสุข) ควบคูไ่ ปกับการน�ำมาตรฐานแรงงานไทย 8001 มาใช้เพือ่ ช่วยให้พนักงาน
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เพิม่ ประสิทธิภาพของแรงงานและผลผลิต ส่งผลต่อการขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน โดยน�ำปัจจัยความผูกพัน
ในองค์กร และอัตราการลาออก เป็นตัวชี้วัดและประเมินผลดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและ
สื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง อาทิ MD Town Hall Meeting, HR ONSITE, การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นต้น

โมเดลการขับเคลือ่ นธุรกิจด้วยความสุข (GRI 103-1,103-2,103-3)

รายงานความยั่งยืน

พนักงานสุขภาพดี สร้างองค์กรเป็นสุข
การขับเคลือ่ น การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพทีด่ ใี ห้
กับพนักงานในองค์กรเป็นแนวทางทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญ โดยปัจจัยส�ำคัญทีถ่ อื เป็น
กุญแจน�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างองค์กรให้เกิดความยัง่ ยืน อันดับแรกคือ ผูบ้ ริหาร ให้ความ
ส�ำคัญเรือ่ งสุขภาพของพนักงานในองค์กร โดยบริษทั ฯ มีการสนับสนุนงบประมาณใน
เรือ่ งสุขภาพ อีกทัง้ ยังมีนโยบายขององค์กรมีแผนการท�ำงานด้านสุขภาพเข้ามารองรับ
ตลอดจนยังส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
รายการ

เงินลงทุน

สนับสนุนกิจกรรมพนักงาน

399,637

อาทิ 1. บริษทั ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ช่วยพัฒนาโรงเรียนเล็กเพือ่ น้องๆ นักเรียนทีอ่ ยูห่ า่ ง
ไกลในโครงการ “ActionAid Action Run 2017 วิ่งด้วยกัน RUN เพื่อโรงเรียนเล็ก”,
โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ธุรกิจสายซับพลายเชนร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ และ
โครงการประชาชนและเยาวชนรุน่ ใหม่หา่ งไกล ยาเสพติดร่วมกับ อบต. ละหาร เป็นต้น
อีกทัง้ ยังมีการปรับปรุงสวัสดิการในเรือ่ งสุขภาพให้กบั พนักงาน พร้อมการให้ความรู้
ผ่านการอบรมและสื่อๆ ในองค์กร อันจะส่งเสริมให้พนักงานเกิดการกระตุ้นรักความ
ห่วงใยในสุขภาพของตนเองและครอบครัว เช่น การอบรมในเรื่องการดูแลสุขภาพ
คุณแม่มือใหม่, โครงการฮีโร่ TOG งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้น
อัตราการลาป่วยของพนักงาน
ประจ�ำปี

จ�ำนวนพนักงาน อัตราการลาป่วย

%

2559

1,119

221

19.74

2560

1,298

272

20.95

***ข้อมูลพนักงาน ณ 31 ตุลาคม 2560

เป้าหมายปี 2560 อัตราการลาป่วยของพนักงานลดลง 2% ซึง่ จากการด�ำเนินงาน
ในปีนี้ ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึง่ พบว่าในปี 2560 อัตราการลาป่วยของพนักงานส่วนใหญ่
เกิดจากอุบตั เิ หตุบนท้องถนน ดังนัน้ ในปี 2561 นอกจากบริษทั ฯ จะยังคงรักษาความ
ต่อเนือ่ งในโครงการเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และการเสริมสร้างสุขภาพ
ทีด่ แี ล้ว บริษทั ฯ จะด�ำเนินโครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กบั พนักงาน
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และโครงการคลีนิคเปิดใจ เพื่อลดอัตราการลาป่วย
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(GRI 402-1) ในปี 2560 ทางกรรมการผู้จัดการยังได้ด�ำเนินการ

จัดกิจกรรม MD Town Hall เพื่อสื่อสารนโยบายหรือข้อบังคับ
ระเบียบการปฏิบตั งิ าน หรืออืน่ ๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และส่งผล
กระทบต่อพนักงานโดยตรง อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังด�ำเนินการจัดกิจกรรม
HR ON Site ส�ำหรับพนักงานทั้งกะกลางวันและกะกลางคืน
เพือ่ สือ่ สารนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ทิ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างน้อย
ล่วงหน้า 30 วัน
รูปแบบการสื่อสาร

ความพึงพอใจในการสื่อสาร

MD Town Hall

87.4%

HR ON Site

76%

การด�ำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทยและสิทธิมนุษยชน
ปี 2560 บริษัทมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ การปฏิบัติการ
ใช้แรงงาน เกีย่ วกับสภาพการจ้าง และสภาพการท�ำงาน ร่วมถึง
สภาพแวดล้อม และ ความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
มาตรฐานแรงงานไทยพร้อมทั้งมีการอบรมและสื่อสารผ่าน
นิทรรศการความยั่งยืน ในหัวข้อมาตรฐานแรงงานไทยและ
สิทธิมนุษยชน ให้กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงาน
ร่วมถึงคู่ค้า ให้ตระหนักถึง การน�ำมาตรฐานแรงงานไทย และ
สิทธิมนุษยชนไปใช้ในองค์กร อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำ
ขัน้ ตอนกระบวนการตัดสินใจและมอบอ�ำนาจด้านสิทธิมนุษยชน
ดังนี้ (GRI 103-1,103-2,103-3)

หมายเหตุ :
เป้าหมายปี 2560 การประเมินความพึงพอใจทางการสื่อสารอยู่ที่ 75%

รายงานความยั่งยืน

กรรมการบริษัท

29

ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
•
•
•
•

กรรมการผู้จัดการ

กฎหมายอย่างเคร่งครัด
จรรยาบรรณ TOG
ข้อบังคับพนักงาน
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
•
•
•
•

การไม่เลือกปฏิบัติ
ยึดแนวปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
การกระท�ำที่อ่อนไหว
การจัดการความเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
• การหลีกเลี่ยงการสมรู้ร่วมคิดที่น�ำไปสู่
การกระท�ำผิด

หน่วยงาน/คณะท�ำงานต่างๆ

สวัสดิการและผลประโยชน์ (GRI 401-2)
(GRI 103-3 ,412-1,412-2,406-1)

ปี 2560 ไม่พบการร้องเรียนเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
การเลือกปฏิบตั ิ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีการปรับปรุงสวัสดิการเรือ่ ง
การให้สทิ ธิพนักงานหญิงลาบวชภิกษุณเี ท่าเทียมกับพนักงานชาย
และมีการด�ำเนินการแก้ไขขัน้ ตอนการสรรหาพนักงานในการตรวจ
สารเสพติดก่อนสัมภาษณ์งานไปเป็นตรวจสารเสพติดก่อนการ
เริ่มงานแทน
(GRI 102-10) ทัง้ นีบ
้ ริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินคูค่ า้ รายใหม่ ในเรือ่ ง

นโยบายการจัดการฯ การแสดงความมุง่ มัน่ เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 100%

การสื่อสารและสร้างความตระหนัก
ในเรื่องมาตรฐานแรงงานไทยและสิทธิมนุษยชน
ระดับ

ผู้เข้าร่วมอบรม %

ผู้บริหาร

55.5%

หัวหน้างาน

98.88%

พนักงานระดับปฏิบัติการ

82%

ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการสื่อสารและสร้าง
ความตระหนักใน เรือ่ งมาตรฐานแรงงานไทย และ สิทธิมนุษยชน
ให้ครบทุกระดับ 100%

30

บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป

(GRI 102-17) นอกจากนี้ ยังมีสื่อสารและปลูกจิตส�ำนึกให้กับ

พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของพนักงาน โดยให้พนักงาน
เซ็นรับทราบที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในจรรยาบรรณพนักงาน
ครบ 100% กิจกรรมประกวดค�ำขวัญจรรยาบรรณ และไม่พบ
ข้อร้องเรียน และหรือพฤติกรรมของพนักงานทีล่ ะเมิดจรรยาบรรณ
สวัสดิการและผลประโยชน์ (GRI 401-2)
ด้านการเงิน
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
•
•
•
•

เครื่องแบบพนักงาน
รถรับ-ส่ง
โรงอาหารราคาสวัสดิการ
เลนส์สวัสดิการส�ำหรับ
พนักงาน
• เบี้ยขยันรายเดือน/รายปี
• ของเยี่ยมไข้
• ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์มือถือ
• โครงการ Happy Money
• โบนัส

•
•
•
•

การออมทรัพย์
• ประกันสังคม
• กองทุนสะสม
ส�ำรองเลี้ยงชีพ

(GRI 102-41) อีกทั้งบริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

สวัสดิการที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงาน จ�ำนวน 5 คน โดยด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2558 - 1 มกราคม 2561
ประชุมกับตัวแทนนายจ้าง 2 เดือนครั้ง โดยข้อเสนอที่ได้รับ
การอนุมัติ อาทิ การปรับปรุงอัตราการจ่ายเบี้ยขยันเพิ่มขึ้น,
เพิ่มเติมสวัสดิการเลนส์ส�ำหรับครอบครัว เป็นต้น

ด้านสุขภาพ

ด้านการดูแล
ครอบครัวพนักงาน

• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
• ตรวจสุขภาพ
บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร
ประจ�ำปี
• เลนส์สวัสดิการเพื่อครอบครัว
• ประกันสุขภาพ,
บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร
ประกันอุบัติเหตุ
• สวัสดิการหอพักพนักงานและ
• มุมน�้ำนมแม่
• สวัสดิการแรกคลอด ครอบครัว

ด้านจิตใจ

ด้านศาสนา

ด้านอาสาพัฒนา

Short Term Win
Congratulation Promote
เยี่ยมบ้านพนักงาน
ช่วยเหลือครอบครัวที่มี
บุตรพิการ

• ลาไปพิธีฮัจญ์ในศาสนาอิสลาม
• วันหยุดส�ำหรับวันส�ำคัญในศาสนาอิสลาม
• ลาอุปสมบทและลาบวชภิกษุณี 120 วัน

• รางวัลตอบแทนจูงใจส�ำหรับ
คณะท�ำงานต่างๆ ในบริษัท

รายงานความยั่งยืน

• บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างพนักงานชั่วคราว (GRI 102-8)
ด้านทรัพยากรบุคคล

2559

2560

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)

1,134

1,298 (31 ต.ค. 61)

ชาย

349

411

หญิง

785

887

ชาย

134

146

หญิง

323

358

ชาย

197

234

หญิง

433

476

ชาย

18

31

หญิง

29

53

599

522

52.82%

40.22%

429

208

37.83%

16.02%

จ�ำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มอายุ
ต�่ำกว่า 30 ปี

30-50 ปี

มากกว่า 50 ปี

พนักงานใหม่ท้ังหมด (GRI 401-1)
อัตราพนักงานใหม่ (%)
พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด (GRI 401-1)
จ�ำนวนพนักงานลาออกตลอดทั้งปี
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2559

2560

นนทบุรี

517

580

ปทุมธานี

98

106

กรุงเทพมหานคร

55

68

จังหวัดอื่นๆ

462

544

28
28

11
11

100%

100%

พนักงานระดับปฏิบัติการ

1,002

1,140

พนักงานระดับเจ้าหน้าที่

100

124

พนักงานระดับบริหาร

32
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ด้านทรัพยากรบุคคล
จ�ำนวนพนักงานแบ่งตามพื้นที่

การลาคลอดบุตร (คน) (GRI 401-3)
พนักงานที่ลาคลอด
พนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากคลอดบุตร
อัตราการกลับมาท�ำงานหลังจากคลอดบุตร (%)
จ�ำนวนพนักงานแยกตามประเภทงาน (GRI 102-7)

รายงานความยั่งยืน

การด�ำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อเด็ก
		 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องสิทธิเด็ก เนื่องจาก
มองว่าเด็กในวันนี้ คือก�ำลังส�ำคัญของประเทศในวันข้างหน้า
ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง มาตรการและ
การด�ำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานสากล
ด้านสิทธิเด็ก ดังนี้

หลักการ

การด�ำเนินงาน (GRI 408-1)

ข้อ 2 สนับสนุนการขจัดปัญหาแรงงานเด็ก
ในการด�ำเนินงานและการติดต่อทาง
ธุรกิจ

1. การปรับปรุงมาตรการควบคุมด้านการจัดสภาพงาน
และความปลอดภัยในกรณีนักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติงาน
2. สิทธิประโยชน์นักศึกษาฝึกงาน การรักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
3. การควบคุมเด็กอายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปีเข้าพื้นที่โรงงาน
4. มาตรการควบคุม คู่ค้าผู้รับเหมาในการจ้างแรงงานเด็ก
ต�่ำกว่า 18 ปี โดยในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายใน
การที่คู่ค้าจะต้องด�ำเนินการแสดงความมุ่งมั่นเรื่องการ
ไม่ใช้แรงงานเด็ก และได้รับการประเมินเรื่องการไม่ใช้
แรงงานเด็ก 100%

ข้อ 3 จัดหางานที่มีคุณค่าให้แก่คนงาน
ที่เป็นเยาวชน ตลอดจนพ่อแม่
และเด็ก

1. การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาฝึกงานไม่ต�่ำกว่า
อัตราค่าแรงขั้นต�่ำ
2. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก

ข้อ 6 การตลาดและโฆษณา

1. การท�ำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองหรือสถานศึกษา
กรณีน�ำรูปเด็กลงสื่อสาธารณะ
2. สื่อสาร และอบรมปลูกจิตส�ำนึกให้เด็กๆ มีพฤติกรรมเชิงบวก
ในการดูแลสุขภาพตา
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พร้อมเปลี่ยน
...เพื่อบ้านของเรา

		 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ Creating Winning ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงาน
ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร ACTIF โดยในปี 2560 ได้น�ำโครงการ 4DX เข้ามาเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลือ่ นให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการผลักดันนโยบาย 20/20 Vision เพือ่ รองรับความเสีย่ งทางด้านยอดขาย และการพึง่ พา
ลูกค้ารายใหญ่ และอีกทัง้ เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ในการพัฒนาและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 3 แรก ACT เพราะพนักงานเป็นแรงผลักดัน
ที่ส�ำคัญให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และค้นหาพนักงานที่มีคุณลักษณะเป็นสุดยอดคนพันธุ์ ACT ปีที่ 2 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
พนักงานอื่นๆ (GRI 102-16)
Achievement
2.98%

Customer Service
2.91%

ระดับพฤติกรรมของค่านิยมองค์กร จากคะแนนเต็ม 5
ผลการประเมินระดับพฤติกรรมของค่านิยมองค์กรประจ�ำปี
2560 ภาพรวมต�ำ่ กว่าปี 2559 อยู่ 0.71 คะแนน ดังนัน้ ในปี 2561
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำแผนการพัฒนาด้านการสือ่ สาร และ
โครงการหน่วยงานต้นแบบ เพือ่ กระตุน้ ในเรือ่ งพฤติกรรมค่านิยม
ขององค์กร โดยตั้งเป้าหมายพฤติกรรมของค่านิยมองค์กรในปี
2561 ที่ 3.5 คะแนน

“

อยากให้นอ้ งรุน่ ใหม่ๆ ตัง้ ใจท�ำงาน ขยันและอดทน โดยเริม่ ต้น
ที่ตัวเราเองในการปรับพฤติกรรม ท�ำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดที สี่ ดุ พร้อมทัง้ ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปญ
ั หา เมือ่ หลายคนเริม่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ก็จะเป็นพลังอันยิง่ ใหญ่ทจ่ี ะท�ำให้องค์กร
ของพวกเราประสบความส�ำเร็จครับ

“

นายสมใจ จ�ำปาสี
พนักงานหน่วยงานกลางผลิตเลนส์ 1
The Best คนพันธุ์ ACT 2 ปีต่อเนื่อง
ประจ�ำปี 2559 - 2560

Team Work
2.86%

รายงานความยั่งยืน
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พัฒนาศักยภาพ
... พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้บูรณาการโครงสร้าง
การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
และพร้อมรับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อการเติบโตของบริษทั ฯ โดยมีการอบรมและพัฒนามากกว่า
ที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมเพิ่มศักยภาพในภาวะผู้น�ำ และการ
พัฒนาทักษะของพนักงาน โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯ ด�ำเนิน
โครงการดังนี้ โครงการ The 4 Disciplines of Execution : 4DX
วินัย 4 ประการสู่ความส�ำเร็จ และโครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน Multi Skill เป็นต้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7

หัวข้อ
จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน
หลักสูตรการอบรมภายนอก
หลักสูตรการอบรมภายใน
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคน

Model Human Resource Development
(GRI 103-1,103-2,103-3)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

669 คน
5,795 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง/คน
7 หลักสูตร
25 หลักสูตร
1.2 ล้าน
1,793 บาท/คน/ปี

536 คน
1,146 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
18 หลักสูตร
27 หลักสูตร
2.1 ล้าน
3,918 บาท/คน/ปี

662 คน
14,560 ชั่วโมง
11 ชั่วโมง
42 หลักสูตร
30 หลักสูตร
5.8 ล้าน
8,780 บาท/คน/ปี

• การพัฒนาบุคลากร (GRI 404-1)
ประเภทพนักงาน
Operation
Supervisor
Specialist
Manager
Management
รวม		

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
เพศชาย เพศหญิง
288
62
37
11
15
413

764
44
64
11
19
902

รวม
1,052
106
101
22
34
1,315

จ�ำนวนพนักงานอบรม
เพศชาย เพศหญิง
135
60
23
9
14
241

308
40
44
11
18
421

ชม.เฉลี่ย
รวม

443
100
67
20
32
662

เพศชาย เพศหญิง
5.0
37.3
25.5
55.4
89.3
16.1

3.3
38.4
21.0
55.9
90.4
8.8
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• Programs for upgrading employee skills and transition assistance program (GRI 404-2)
• Leadership Development
			 โครงการ The 4 Disciplines of Execution : 4DX วินัย 4 ประการสู่ความส�ำเร็จ มีดังนี้
			 วินัยที่ 1: Focus on the Wildly Important มุ่งเน้นกับสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งยวด
			 วินัยที่ 2: Act on the Lead Measures ปฏิบัติงานเพื่อปรับตัววัดผลแบบชี้น�ำ
			 วินัยที่ 3: Keep a Compelling Scoreboard สร้างตารางคะแนนที่ทรงพลัง
			 วินัยที่ 4: Create a Cadence of Accountability สร้างพันธะรับผิดชอบร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ
• เป้าหมายค่าดัชนี้วัดความยั่งยืนของโปรแกรม My4DX.com อยู่ที่ 80%
• ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโปรแกรม My4DX.com ประจ�ำปี 2560
ค่าดัชนีวัดความยั่งยืน

สถานะ

Production

80%

ผ่าน

Support

69%

ไม่ผ่าน

Average

75%

ไม่ผ่าน

ฝ่ายงาน

เนือ่ งจากค่าดัชนีความยัง่ ยืนของโปรแกรม My4DX.com ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายงาน Support แนวทางการปรับปรุง
คือควบคุมการใช้ระบบโดยจัดให้มกี ารประชุม Meeting My4DX อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ พร้อมจัดท�ำ Reward ส�ำหรับหน่วยงาน
ที่มีค่าดัชนีวัดความยั่งยืนสูงสุด
• Multi Skill Development
		 • โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน Multi Skill
			 • เป้าหมาย : จัดท�ำแผนพัฒนา Multi Skill เพื่อพัฒนาศักยภาพการท�ำงานของพนักงาน ได้อย่างน้อย 10%
				 ของพนักงานทั้งหมดในหน่วยงานน�ำร่อง (TVX,RX)
			 • ผลลัพธ์ : บรรลุเป้าหมายพัฒนาศักยภาพการท�ำงานของพนักงานได้ 13%
			 • เป้าหมาย : พนักงานที่เข้าร่วมแผนพัฒนา Multi Skill มีระดับความสามารถในแต่ละงานไม่ต�่ำกว่า 75%
			 • ผลลัพธ์ : บรรลุเป้าหมายระดับความสามารถในแต่ละงานได้ 80%
โดยเป้าหมายในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ตงั้ เป้าหมาย ขยายการพัฒนาไปยังหน่วยงานน�ำร่อง ส่วนบริหารโมลและ Lens freeform
และส่วนงานซ่อมบ�ำรุง

รายงานความยั่งยืน
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ด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรือ่ งของความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการท�ำงาน โดยได้มีการประกาศนโยบาย
Vision zero 2020 (Golden rules) จากผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร รวมทัง้ การมุง่ เน้นในการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่
พนักงาน และได้คำ� นึงถึงคุณภาพชีวติ และสุขภาพอนามัยของแรงงาน จึงมีการจัดท�ำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) บริหารงาน
ด้านความปลอดภัยตามข้อก�ำหนด ปัจจุบันด�ำเนินการตามแผน Vision zero ความส�ำเร็จอยู่ที่ 93% (GRI 103-1,103-2,103-3)

PLAN
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแสดง
ความมุ ่ ง มั่ น โดยประกาศนโยบาย
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ฯ แ ล ะ น โ ย บ า ย
Vision zero พร้อมทัง้ ก�ำหนดเป้าหมาย
ด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ และบรรลุ เ ป้ า หมาย
ที่ก�ำหนดไว้

DO

CHECK

อบรมให้ความรู้หัวหน้างาน
วิ ศ วกร โดยเน้ น ส่ ว นผลิ ต และ
ส่วนซ่อมบ�ำรุง เพือ่ ให้สามารถบ่งชี้
อันตรายและประเมินความเสี่ยง
ของแต่ ล ะกิ จ กรรมของงานได้
จากนัน้ ร่วมกันหามาตรการป้องกัน
และแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

• พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์กอ่ น
เริ่มงาน
• หัวหน้างาน Morning Talk ก่อน
เริ่มงาน
• คปอ. ร่วมเดินตรวจสอบ
ความปลอดภัยเดือนละ 1 ครั้ง
• จป.วิชาชีพ เดินตรวจสอบด้าน
ความปลอดภัยทุกวัน

ACTION
พนักงานทราบจุดบกพร่อง
จุ ด อั น ตรายจากการท� ำ งาน และ
พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง จุ ด เสี่ ย ง เพื่ อ ลด
สถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงาน เพื่อ
ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านด้ วยความ
ปลอดภัยและการมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

จากการประกาศนโยบาย Vision zero จากผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร จึงมีการจัดอบรมให้ความรูใ้ นกลุม่ ของหัวหน้างานและ
วิศวกร เกีย่ วกับประเมินความเสีย่ งในทุกขัน้ ตอนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญในการผลิตครบ 100 % ของกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการบริหารและจัดการกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับพนักงานได้อย่างถูกต้อง โดยในปี 2560 มีเป้าหมายว่าจะมีการด�ำเนินการ
จัดท�ำการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่การท�ำงานของฝ่ายผลิตได้ 100% พร้อมแก้ไขปัญหาและลดจุดเสี่ยงที่ค้นพบจากการท�ำ
การประเมินความเสีย่ งนีด้ ว้ ย เพือ่ ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้ และสามารถลดสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุได้
(GRI 403-1)
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*** หมายถึง สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการแพ้สารเคมีรวบรวมจากเดือนมกราคม - เดือนตุลาคม ปี 2560
		 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงานปี 2560 พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บาดเจ็บบริเวณดวงตา รองลงมาคือนิ้วมือ
และส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึง่ เพศชายกับเพศหญิงมีจำ� นวนเท่ากัน คือ 8 คน รวมแล้วในปี 2560 เกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานทัง้ หมด
16 ราย (GRI 403-2) และการเกิดโรคจากการท�ำงานมีสถิติ การแพ้สารเคมี ส่วนใหญ่เกิดบริเวณแขน และรองลงมาพบในอวัยวะ
หลายส่วน แบ่งเป็นเพศหญิง จ�ำนวน 16 ราย เพศชาย จ�ำนวน 1 ราย ซึง่ พบว่าเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย รวมจ�ำนวน 17 ราย
และมักเกิดการแพ้สารเคมีกบั พนักงานทีเ่ ข้าเริม่ งานใหม่ (GRI 403-3) โดยการเกิดอุบตั เิ หตุในแต่ละครัง้ ทางบริษทั ฯ จะมีการสอบสวน
และรณรงค์เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงหาแนวทางป้องกันการแพ้สารเคมีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
		 การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(คปอ.) โดยมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน ด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยในกิจกรรม Safety Walk เดือนละ1 ครั้ง หลังจากการประชุมประจ�ำเดือน และร่วมกันส�ำรวจจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่างๆ หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงในพื้นที่การท�ำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจาก
การปฏิบตั งิ านได้ โดยในเดือนตุลาคม 2560 สามารถแก้ไขจุดเสีย่ งด้านความปลอดภัยตามแผนงานได้แล้วถึง 83.33 % ( GRI 403-1)

รายงานความยั่งยืน

		 บริษัทฯ มีการพัฒนาให้ความรู้พนักงานด้านความปลอดภัยและมุ่งเน้น
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิด
ความตระหนักด้านความปลอดภัยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพใน
ด้ า นการอบรมให้ ค วามรู ้ จ ะด� ำ เนิ น การอบรมตามหลั ก สู ต รที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
โดยปัจจุบันสามารถอบรมพนักงานใหม่ที่เข้าในปี 2560 ในหลักสูตรความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้ครบ 100 % ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
		 ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉกุ เฉินเป็นสิง่ ส�ำคัญ บริษทั ฯ จึง
ได้จดั ตัง้ ทีมผจญเพลิง เพือ่ ช่วยเหลือในสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ และสถานการณ์
อื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอความสมัครใจในการเข้าร่วมทีม เนื่องจากจะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ ขึน้ และมีความเสีย่ งต่อการเผชิญเหตุ
ฉุกเฉิน ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุน
ในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีความเหมาะสม และการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมและความมั่นใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ (GRI 403-4)
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กลยุทธ์ด้าน CSR

เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
		 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำกลยุทธ์ CSR ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และการขับเคลื่อนธุรกิจ
องค์กร ดังนั้นในปี 2560 ได้มีการวิจัยเปรียบเทียบกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน คือ Inspire & Enable แบ่งออกเป็น 3 มิติ สังคม เศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม ด้าน Value Chain Sustainability ด้าน Communication จาก Framework ภายใต้ Sustainability Value Proposition
คือ Caring EYE Caring World กับพนักงานบริษัทฯ โดยผลการวิจัยจากการส�ำรวจกลยุทธ์ ด้าน CSR ที่มีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานในองค์กรดังนี้

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
1. Social
2. Environment
3. Economic
4. Value Chain Sustainability
5. Communication

ความถี่
3.65
3.81
3.52
3.37
3.58

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน
ความหมาย
0.11
0.05
0.02
0.02
0.06

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

อันดับ
2
1
4
5
3

* หมายเหตุการวิจัยร่วมกับโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

		 จากการศึกษาพบว่าบริษัทฯ มีการบูรณาการแนวคิดเชิงกลยุทธ์ CSR ด้าน Value Chain Sustainability ตามลักษณะ
ธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ 3R เพือ่ ส่งมอบคุณค่าจากนวัตกรรมให้กบั ลูกค้าและสังคมไปอย่างยัง่ ยืน แต่จากผลการวิจยั ในกลยุทธ์ดงั กล่าว
ระดับความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งบริษัทฯ ยังขาดการด�ำเนินงานกับกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
โครงการภายใต้กลยุทธ์ด้าน Value Chain Sustainability จะถูกด�ำเนินโครงการผ่าน เจ้าหน้าที่ระดับวิชาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่วิจัย
และพัฒนา ดังนัน้ ในปี 2561 บริษทั ฯ จะด�ำเนินโครงการเพือ่ ส่งเสริมพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารให้มสี ว่ นร่วมและตระหนักถึงตนเอง
มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้าน Value Chain Sustainability ให้มากขึ้น เพื่อส่งผลต่อระดับความผูกพันของพนักงาน
และป้องกันความไม่ยั่งยืนที่เกิดขึ้นในอนาคต

รายงานความยั่งยืน
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การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

(GRI 103-1, GRI 103-2) บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งจ�ำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ จึงให้ความส�ำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เราจึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั เพือ่ ให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ ได้แก่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทางด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ป้องกัน
และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�ำเนินกิจกรรมของทางบริษัทฯ รวมถึงใช้พลังงานอย่างประหยัด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ในกระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการน�ำระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 มาประยุกต์ใช้ ดังแผนภาพด้านล่าง

Internal and
external
issues(4)

Environmental Management System (4)

Plan
Context of the
organisation
(4)

Support &
Operation
(7,6)

Leadership
(5)

Planning
(6)

Performance
Evaluation
(9)

Check

Act
Needs and
expeclations of
relevant interested
parties(4)

Do

Improvement
(10)

Enhanced
environmental
performance

Intended
outcomes
Fulfilment of
compllance
obligations

การจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน (GRI 301-2 , GRI 303-3)
		 เนื่องจากในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกของโรงงานต้องใช้น�้ำในปริมาณมาก เราจึงได้ก�ำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน โดยถือหลักการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ลดการใช้ (Reduce), การน�ำน�้ำกลับ
มาใช้ซ�้ำ (Reuse) และการน�ำน�้ำมาใช้ใหม่ หลังการบ�ำบัดแล้ว (Recycle) เพื่อมุ่งสู่ Zero Waste Water Discharged โดยบริษัท
สามารถน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ ปริมาณเฉลี่ยในปี 2560 จ�ำนวน 31,121 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 14 ของ
ปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด
การจัดการกากของเสีย (GRI 306-2)
		 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกากของเสียตามหลัก 3Rs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเล็งเห็นว่า ของเสียที่ถูกฝังกลบหลายประเภทสามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอื่นๆ
ต่อได้ ได้แก่ ท�ำเชือ้ เพลิงผสม(RDF) เข้ากระบวนการคืนสภาพ เป็นต้น อีกทัง้ เป็นการลดปริมาณของเสียทีต่ อ้ งถูกฝังกลบ เพือ่ มุง่ สู่
Zero Waste to Landfill ภายในปี 2020
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การส่งเสริมและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมประจ�ำปี 2560
• โครงการปลูกป่าชายเลน ณ คลองโคน สมุทรสงคราม
• Open House ให้หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานและรับทราบแนวทางการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
• การประเมินและตรวจเยี่ยมบริษัทคู่ค้า เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GRI 308-2)
• เจ้าหน้าทีส่ งิ่ แวดล้อมร่วมเป็บคณะท�ำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมาย KPI ในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (GRI 103-3)
ปี 2560

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

Recycle
ได้ 250 m3/day

Recycle
ได้เฉลี่ย 100 m3/day

ลดปริมาณขยะฝังกลบลง
≤40%

ปริมาณขยะฝังกลบลง
25%

0

0

Recycle น�้ำจากระบบบ�ำบัดกลับมาใช้
ในการด�ำเนินกิจกรรมภายในบริษัทฯ

เพิ่มลดปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่น�ำไปฝังกลบให้น้อยลง

ป้องกันข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม
จากผู้มีส่วนได้เสีย (GRI 307-1)

รายงานความยั่งยืน

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
รายการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560*

189,572
6

232,001
7

271,320
8

269
207
477
44
0.016

326
184
509
36
0.015

555
194
749
25
0.022

ข้อมูลปริมาณการใช้น�้ำ (GRI 303-1)
ปริมาณการใช้น�้ำประปา (m3)
ปริมาณการใช้น�้ำต่อการผลิต (L/Unit)
ข้อมูลปริมาณขยะและของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในโรงงาน (GRI 306-2)
ปริมาณของเสียที่น�ำไปรีไซเคิล (ตัน)
ปริมาณของเสียที่ถูกก�ำจัดด้วยการฝังกลบ (ตัน)
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น (ตัน)
สัดส่วนของเสียที่ถูกก�ำจัดด้วยการฝังกลบ (%)
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นต่อการผลิต (kg/Unit)
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รายการ

เกณฑ์ตามกฎหมาย**

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

5.5-9.0
<3,000
<50
<120
<20
<5
<100

6.7
1,145
7
25
6
0
6

6.5
1,095
11
41
7
0
9

7
1,176
5
18
5
0
3

25 ppm
400 mg/m3
-

<0.1-2.5
0.3-4
3.8-842

<0.1
<1-4.6
4.7-227.2

<0.01
<1-12
1.1-41

ข้อมูลคุณภาพน�้ำทิ้ง* (GRI 306-1)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของแข็งละลายทั้งหมด (mg/l)
ของแข็งแขวนลอย (mg/l)
COD (mg/l)
BOD (mg/l)
น�้ำมันและไขมัน (mg/l)
N-TKN
ข้อมูลคุณภาพอากาศ* (GRI 305-7)
ไอกรด
ฝุ่นละออง
VOC

* ข้อมูลคุณภาพน�ำ้ ทิง้   แสดงข้อมูลค่าเฉลีย่ ทีต่ รวจวัดทัง้ ปี ส่วนข้อมูลคุณภาพอากาศ แสดงข้อมูลต�ำ่ สุดถึงสูงสุดจากการตรวจวัด
แต่ละปล่องระบายอากาศ
** 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ก�ำหนด
คุณลักษณะของน�้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539
2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 เรื่อง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (GRI 305-5)
		
บริษัทฯ ได้ท�ำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 ซึง่ ผลจากการประเมินฯ ในปีทผี่ า่ นมาพบว่า ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ นี ยั ส�ำคัญ คือ เรือ่ งปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการการบริหารจัดการพลังงานตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
ตามกรอบ Frame Work Energy Management
		
โดยปี 2560 ทางบริษัทฯมีแผนการเตรียมว่าจ้างบริษัทจัดการพลังงานหรือ ESCO มาช่วยด�ำเนินการจัดการพลังงาน
อีกทั้งในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนจัดท�ำโครงการศึกษาปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

รายงานความยั่งยืน
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การจัดการพลังงาน อย่างยั่งยืน
		
บริษทั ไทยออพติคอล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) จึงมุง่ สร้างจิตส�ำนึกเรือ่ งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กบั พนักงาน
ทุกระดับ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดนโยบายด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพือ่ ก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมาย ลดลง 2% ของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GRI 103-1,103-2,103-3)

เป้าหมาย

ลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตลงจาก 0.79 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อแผ่น เหลือ 0.77 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ต่อแผ่น (ร้อยละ 2)

Company Commitment
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
จึงได้มกี ารจัดตัง้ คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน และมีการประกาศนโยบาย
ด้านพลังงานขึ้นมา
Understanding Energy Use
บริษทั ฯ มีการประเมินศักยภาพ การอนุรกั ษ์พลังงาน โดยมีการน�ำเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการตรวจวัด ด้านพลังงานเข้ามาใช้ในการเฝ้าตรวจติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า
Planning and Organization
บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะลดการใช้พลังงงานต่อหน่วยผลิตลงจาก
0.79 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อแผ่น เหลือ 0.77 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อแผ่น โดยจัดท�ำ
แผนการอนุรักษ์พลังงาน
Implementation
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการที่ได้ตั้งไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
Verification, Monitoring and Reporting
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะท�ำงานผูต้ รวจประเมินภายในด้านการจัดการพลังงานขึน้
เพื่อให้มีการตรวจสอบการจัดการภายในเป็นประจ�ำทุกปี
Management Review
บริษัทฯ ได้ถือว่าการบริหารการจัดการพลังงานนั้นมีความส�ำคัญ จึงได้จัดให้มี
การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงาน ในการประชุม
ของฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำทุกปี
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ข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรพลังงาน (GRI 302-1, GRI 302-3)
		
ในปี 2560 พบว่า ปริมาณการใช้ทรัพยากรพลังงานของบริษทั ฯ มีการปรับตัวสูงขึน้ อันเนือ่ งมาจากมีการปรับโครงสร้าง
ภายในด้านการย้ายไลน์การผลิตเข้ามาอยู่พื้นที่เดียวกันทั้งหมด อีกทั้งยังมีการเพิ่มไลน์การผลิตใหม่ เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
ไว้ส�ำหรับรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 25601

ปริมาณการใช้พลังงาน
ค่าใช้จ่ายทางพลังงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการพลังงาน
ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน2

กิโลวัตต์-ชั่วโมง
บาท
บาท
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อแผ่น

17,412,000
67,677,287
1,814,850
0.78

18,298,000
65,911,224
3,504,590
0.81

22,217,334
79,575,972
3,060,000
0.79

หมายเหตุ : 1. ปี 2560 ใช้ข้อมูลจริง เดือน ม.ค.- ก.ย. และใช้ข้อมูลคาดการณ์เดือน ต.ค.-ธ.ค.
2. ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต คือพลังงานที่ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น
ผลการด�ำเนินงานปี 2560 (GRI 302-4)
		
บริษทั ฯ ยังคงมีการเฝ้าตรวจติดตามด�ำเนินการจัดท�ำมาตรการและโครงการด้านพลังงาน การจัดหาเทคโนโลยีอปุ กรณ์
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น โครงการติดตั้ง Inverter ปั๊มน�้ำเครื่องล้างแซนวิชโมล 3 เครื่อง และโครงการน�ำเทคโนโลยี
เครือ่ งฉีดพลาสติก แบบ inverter มาแทนทีเ่ ครือ่ งฉีด Gasket แบบเก่า (ต่อเนือ่ ง ปี 2559) เป็นต้น โดยในปีน้ี บริษทั ฯ ได้มกี ารร่วมมือ
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท�ำการศึกษาและตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อจัดท�ำมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โครงการลดการใช้พลังงาน

โครงการน�ำเทคโนโลยีเครื่องฉีดพลาสติก
แบบ Inverter มาแทนที่เครื่องฉีด
Gasket แบบเก่า (ต่อเนื่อง ปี 2559)

ลดการใช้พลังงาน
ลดการปล่อยก๊าซ
(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี) คาร์บอนไดออกไซด์
(kgCo2eq/ปี)
64,632

36,259

ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
(บาท/ปี)
233,322

รายงานความยั่งยืน

มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านพลังงานให้กับบุคลากรภายในบริษัท
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับบุคลากร เนื่องจากบุคลากรนั้นเป็นแรงขับเคลื่อน
ช่วยให้การด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงานประสบความส�ำเร็จ
• จัดประกวด VDO Clip และ นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ อนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ ให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วมและเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
• บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสื่อจาก ส�ำนักพลังงานจังหวัดนนทบุรี และ ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เพือ่ ใช้เผยแพร่ และปลูกจิตส�ำนึก
ด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม ให้แก่พนักงานในบริษทั ฯ ในงานนิทรรศการ
ความยั่งยืน
• (GRI 307-1) ทัง้ นีท้ กุ การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับทางสิง่ แวดล้อม จึงส่งผลให้ในปี 2560 ไม่พบค่าปรับและบทลงโทษ
จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
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การจัดการ ห่วงโซ่คุณค่า
(GRI 102-15) บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดท�ำประเมินวิเคราะห์ความเสีย่ ง และ การบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ

โดยให้ครอบคลุมตลอดสายห่วงโซ่คณ
ุ ค่า บริษทั ฯ มีการน�ำประเด็นส�ำคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และ บริษทั ฯ อาทิ ข้อจ�ำกัดของวัตถุดบิ , สิง่ แวดล้อม, พลังงาน, ของเสียจากการผลิต เป็นต้น มาจัดท�ำการวางแผน
กลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ 3R อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce)
การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการใช้วตั ถุดบิ ทีส่ ร้างใหม่ได้ (Renewable) เป็นแนวทางในการลดผลกระทบ
พร้อมทัง้ เป็นการสร้างคุณค่าในแต่ละกระบวนการ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ในมุมมองมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (GRI 102-9)

Value Chain Sustainability

Value chain Code of Conduct / Business Ethic

Raw
Material

Suppler

R&D
Trade
Partner/
Researcher
Supplier

Production

Employee/
Waste
processor/
Contractor/
Suppler /
Communities/
Government /
Sector

Distributor
Retails

Transportation

Employee/
Waste
processor/
Contractor/
Suppler /
Communities/
Government /
Sector

Distributor
Retails/Retail

Identify Trend : Limitation of raw materials Environment Energy Waste from production process

3 R Strategies : Reduce Recycle Renewable

Consumer
Use

Customer /
Consumer

รายงานความยั่งยืน
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กลยุทธ์ 3R สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน
• การลดการใช้ (Reduce) : โครงการ Change Lens Design ต่อเนื่องปีที่ 2 :
บริษัทฯ ได้พัฒนาการออกแบบเลนส์จากวงกลมให้มีความรีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดการเกิดขยะสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมลง และสามารถช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหลักลงได้ 22%
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) : ได้น�ำ Lens Reject จากกระบวนการผลิตไปใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานอื่น (Recycle
Lens Reject) ส่งของเสียไปยังบริษัทรับก�ำจัดเพื่อท�ำเชื้อเพลิงผสม / น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ อาทิ Filler ในท่อ
พลาสติก และ Blasting Media ปัจจุบัน ร้อยละ 24 ของของเสียทั้งหมดถูกนําไปฝังกลบ ร้อยละ 76 ของของเสียทั้งหมด
ถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถเพิ่มการรีไซเคิลขึ้นร้อยละ 12 และลดการฝังกลบ ลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ดังแสดงในกราฟ

* ปี 2560 ข้อมูลจริงเดือน ม.ค. - ก.ย. และใช้ข้อมูลคาดการณ์เดือน ต.ค. - ธ.ค.

• การใช้วตั ถุดบิ ในการผลิตทีม่ าจากการ Recycle
การน�ำเม็ดพลาสติกที่ใช้แล้วไป Recycle แล้วกลับ
มาใช้ใหม่ด้วยการฉีดขึ้นรูปเป็น Gasket อีก ลดการใช้
เม็ดพลาสติกใหม่ในการผลิต Gasketลดต้นทุนการใช้
วัตถุดิบในการผลิต คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 2 ล้านต่อปี
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• การใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่ได้ (Renewable) : (GRI 301-1)
บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เลนส์พลาสติกชีวภาพ (Leaf ECO) โดยปรับเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหา Global Warming ซึง่ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สชู่ นั้ บรรยากาศลงได้ 81.6 % เมือ่ เทียบกับวัตถุดบิ เดิม
ทัง้ นี้ ในการปรับเปลีย่ นวัตถุดบิ บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว จึงได้ทำ� การศึกษาผลกระทบ
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA)* ร่วมกับ MTEC พบว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์เลนส์พลาสติกชีวภาพ (Leaf ECO 1.74)** มีค่าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เลนส์พลาสติก (ExceliteTM 1.67)
ดังแสดงในกราฟ

* วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SimaPro Version 7.3.3 ซึ่งเป็น
โปรแกรมเฉพาะทางที่ใช้ในการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) โดยเลือกใช้วิธี Recipe Midpoint (H) Version 1.07 ซึ่งแสดง
ผลกระทบออกมาในรูปของดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม 18 กลุ่ม ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Change)
การก่อให้เกิดภาวะความเป็นกรด (Acidification) และการเพิม่ ขึน้ ของธาตุอาหารในน�ำ้ เกินสมดุล (Eutrophication) เป็นต้น อีกทัง้
จึงเลือกใช้วิธี Recipe Midpoint (H) Version 1.07 และวิธี EPS 2000 Version 2.06 ประเมินเฉพาะกลุ่มผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้าน Biodiversity ทั้งนี้ได้ใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตบางส่วน อาทิ ไฟฟ้า น�้ำประปา การขนส่ง จากโครงการการจัดท�ำฐานข้อมูล
วัฏจักรชีวิตของประเทศไทย” (Thai National LCI Database) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ในการประเมินผล
** ที่เงื่อนไข % yield เท่ากัน

รายงานความยั่งยืน

การมีสว่ นร่วมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน

นอกจากวิสัยทัศน์หลักของบริษัทที่ให้ความส�ำคัญในเรื่อง การพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อรังสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม
หรือชุมชนโดยรอบ และพร้อมทัง้ สนับสนุนสังคมสร้างความเข้มแข็ง และอาศัยการมี
ส่วนร่วมอย่างเสมอมา (GRI103-1,103-2,103-3)

โครงการส่งเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชน (GRI 413-1)
		
เพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนรายได้ของคนในชุมชน และส่งเสริมอาชีพให้แก่
คนในชุมชน บริษทั ฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน, สนับสนุนการจัดซือ้
จัดจ้างคู่ค้าที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความยั่งยืน

รายการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
จัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าท้องถิ่น
รวม

เงินลงทุน
60,000
374,061
2,240,000
2,674,061
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การส่งเสริมทางด้านศึกษา
เพือ่ เป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษา และอาชีพ บริษทั ฯ ได้จดั โครงการเปิดประตูสู่
ความรู้ เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน พร้อมทัง้
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น
รายการ
ทุนการศึกษาพนักงาน
นักศึกษาฝึกงาน
รวม

เงินลงทุน
415,900 บาท
262,849 บาท
678,749 บาท

โครงการเปิดประตูสู่ความรู้
เปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆ เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตและรับฟังความรู้เกี่ยวกับ
เลนส์แว่นตา โดยมีสถาบันดังนี้
1. มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3. โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย
โครงการสนับสนุนเลนส์เพื่อการศึกษา
มอบเลนส์ให้กับคณะทัศนมาตรศาสตร์ อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นอุปกรณ์
ในการสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องการฝนเลนส์
โครงการสหกิจศึกษา
ร่วมบ่มเพาะบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่สังคม และสร้างโอกาสทางอาชีพ
ให้แก่นักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน พร้อมจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 13 คน โดยมีนักศึกษา
จาก 8 สถาบัน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
3. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
1.ทุนการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในชุมชน
2.ทุนการศึกษาส�ำหรับสถาบันการศึกษา
3.ทุนการศึกษาส�ำหรับพนักงาน 		

จ�ำนวน 22 ทุน
จ�ำนวน 2 ทุน
จ�ำนวน 2 ทุน

รายงานความยั่งยืน

การถ่ายทอดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีบทบาทส�ำคัญต่อการศึกษา การพัฒนา
ธุรกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝัง
ให้เยาวชนในเขตพื้นที่รอบสถานประกอบการมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พร้อมทั้ง
ตระหนักในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปฐมวัยด้วยการฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ
ทดลองปฏิบตั จิ ริง นักเรียนได้รบั ความสนุกเพลิดเพลินไปพร้อมกับการฝึกให้มเี จตคติ
ที่ดีทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฐานเรื่องการอนุรักษ์น�้ำและการบ�ำบัดน�้ำ
ฐานความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
ฐานเรื่องความรู้ไฟฟ้าการอนุรักษ์พลังงาน
ฐานเรื่องความรู้เรื่องตา
ฐานเกมคัดแยกขยะ
ฐานการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และฐานอายุขยะ ณ โรงเรียนวัดศรีเขต
นันทาราม นักเรียนทั้งหมด 322 คน การประเมินความรู้นักเรียนหลังการเข้าร่วม
โครงการ 84%

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่สงั คม ผูม้ รี ายได้นอ้ ยได้มโี อกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้สายตาของผู้บริโภค บริษัทฯ
ได้จ�ำหน่ายเลนส์ราคาพิเศษให้กับคู่ค้า อาทิ โครงการแว่นแก้ว พร้อมร่วมกับคู่ค้า
ในการตรวจวัดสายตา และสนับสนุนผลิตภัณฑ์พร้อมทัง้ ให้ความรูใ้ นเรือ่ งการเปลีย่ น
พฤติกรรมในการใช้สายตาประกอบ อาทิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการเรือนจ�ำสมุทรสาคร
โครงการมหาวิทยาลัยนอร์ธ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการสถานพินิจเยาวชนครศรีธรรมราช
โครงการโรตารีสุราษฎร์ธานี
โครงการมหาวิทยาลัยนอร์ธ
โครงการผู้ด้อยโอกาสอ�ำเภอห้วยกระเจา
โครงการส�ำนึกรักบ้านเกิด สถาบันอัร-รอบิตี โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์
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โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
เพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำของคนพิการและผู้ดูแลทั้งในรูปแบบการจ้างงานในและนอกสถานประกอบการ และ การจ้างเหมา
บริการกลุ่มวิสาหกิจ / อาชีพอิสระที่เหมาะสมแก่คนพิการ บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจ
และความสามารถในการมีงานท�ำของคนพิการ (THE CUBE) พร้อมทัง้ สัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ อาทิ ถุงผ้าส�ำหรับเก็บรองเท้าห้องปลอดฝุน่
ส�ำหรับใช้ในบริษัทฯ

รายการ

จ�ำนวน
คนพิการ

คนพิการที่สถานประกอบการต้องจ้าง
การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบ มาตรา 33
การสนับสนุนการจ้างเหมาบริการ (THE CUBE) มาตรา 35

12
7
5

รายการ

เงินลงทุน

สนับสนุนการจ้างงานเหมาบริการ
อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ
รวม

547,500 บาท
56,000 บาท
603,500 บาท

รายงานความยั่งยืน

โครงการให้ข้าว = ช่วย ปีที่ 2
เพื่อช่วยเหลือรับซื้อข้าวจากเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตจาก
เกษตรกรในระยะสัน้ และชะลอการเร่งรีบขายโดยไม่ได้ราคา บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้แคมเปญ “ให้ขา้ ว=ช่วย” กับทาง
สถาบันไทยพัฒน์, กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และมูลนิธสิ มั มาชีพ (มสช.) โดยในปี 2560
ได้สนับสนุนโครงการเป็นจ�ำนวน 60,000 บาท โดยน�ำข้าวดังกล่าวไปสนับสนุนกิจกรรม
ของบริษทั ฯ อาทิ ของทีร่ ะลึกกิจกรรมนิทรรศการความยัง่ ยืนให้แก่พนักงาน, ช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการเพือ่ น้องท้องอิม่ โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ
โครงการแสตป์ความดี
ส่งเสริมจิตอาสาให้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงชุมชนและสังคม อาทิ กิจกรรมอาสา
พัฒนา, แจ้งเบาะแสทุจริต, เก็บทรัพย์สินน�ำส่งคืนเจ้าของ และกิจกรรมจิตอาสา
เฉพาะกิจ งานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นต้น จ�ำนวนพนักงานจิตอาสา
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 21%
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จิตอาสา
ประจ�ำปี
2558

จิตอาสา
ประจ�ำปี
2559

จิตอาสา
ประจ�ำปี
2560

144 คน

335 คน

407 คน

“ตั้งแต่ทราบถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในฐานะนักวิทยุ
สมัครเล่น เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีถ่ วายให้แด่ HS1A หรือ VR009 ซึง่ เป็น
พระนามเรียกขานของพระองค์ทา่ น และขอท�ำตัวอุทศิ ถวายงาน
แด่พระองค์ ตัง้ แต่สวรรคตจนกระทัง่ พระราชพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์
และปัจจุบัน ยังปฏิบัติหน้าที่ในนิทรรศการพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ จนกว่าจะสิน้ สุด และยังปฏิบตั หิ น้าทีอ่ าสา
ต่อไปเพื่อประชาชนของพระองค์ท่าน”
นายประวิทย์ แสนสี เจ้าหน้าที่สรรหาและแรงงานสัมพันธ์
อาสาวิทยุสื่อสาร HS4SHN

รายงานความยั่งยืน
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การสร้างความเข้าใจอันดี
และแก้ ไขปัญหาร่วมกัน

		
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ลงพืน้ ทีพ่ บผูน้ ำ� ชุมชน และองค์กรท้องถิน่ รอบโรงงานรัศมี 5 กิโลเมตร เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดี
ในเรือ่ งการก�ำกับดูแลองค์กร ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านความปลอดภัย และ ด้านการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน พร้อมสานเสวนา
ชุมชนแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งประเด็นผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ และได้มี
การก�ำหนดมาตรการและการแก้ไข ดังนี้ (GRI 413-2)
การจัดการยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดเบาบางลงจากปี 2559
ด�ำเนินโครงการ มยส. อย่างต่อเนื่องกับราชการ
และหน่วยงานท้องถิน่ และให้ความรูแ้ ก่เยาวชน
ในเขตพื้นที่
การบริหารจัดการน�้ำ
ปัญหาระบบสาธารณูปโภคทางหลัก
การระบายน�้ำ ด�ำเนินการแก้ไขแล้ว
ร่วมกับ อบต. ละหาร

Safety
การส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน
สนับสนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

แผนฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
ปรับปรุงแผนฉุกเฉินกรณีส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดยเพิ่มขั้นตอนการสื่อสารและประสานงาน
ไปยังผู้น�ำชุมชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อาทิ
สารเคมีรวั่ ไหล, อัคคีภยั เป็นต้น เพือ่ เตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ที่อาจเกิดการลุกลามไปยังชุมชน
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Disclosure

GRI Standard : Reference

Page
Omission
Number(S)

GRI 101:Foundation 2016 General Disclosures
GRI 102:General Disclosures 2016 Organization profile

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

Name of the organization
Activities ,brans , product , and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Market served
Scale of the organization
Information on employee and other workers

9
9
9
9
- A/R 2017
10
9, 32
31

102-9 Supply chain
48
102-10 Significant changes to the organization and
its supply chain
29
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
62
Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
2, 3
102-15 Key impacts , risks, and opportunities
22, 48
Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norm of behavior 34
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

30

102-18 Governance structure
Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreement

18
12-13
30

102-42 Identifying and selecting stakeholders
11
102-43 Approach to stakeholder engagement
12, 13
102-44 Key topics and concerns raised
12, 13
Reporting practice
102-45 Entities included in the consolidated financial 		
statements
14, 15
102-46 Defining report content and topic Boundaries
14, 16, 17
102-47 List of material topic
17
102-48 Restatements of information
14
102-49 Changes in reporting
14
102-50 Reporting period
14
102-51 Date of most recent report
14
102-52 Reporting cycle
14
102-53 Contact point for questions
14
102-54 Claims of reporting in accordance with the 		
GRI Standards
58-62
102-55 GRI content index
58-62
102-56 GRI External assurance
-
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GRI Standard : Reference

Page
Omission
Number(S)

Anti-corruption		
GRI 205:Anti-corruption 205-2 Communication and training about anti-corruption 		
		
policies and procedure
20
205-3 Confirmed incidents of corruption and action taken
21
Materials		
GRI 301: Materials 2016 301-1 Materials used by weight or volume
301-2 Recycled input materials used

50
41

Energy		
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
45
Approach 2016				
103-2 The management approach and its components
45
103-3 Evaluation of the management approach
45
GRI 302 : Energy 2016		
302-1 Energy consumption within the organization
46
302-3 Energy intensity

46

302-4 Reduction of energy consumption

46

Water		
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 303 : Water 2016		
303-1 Water withdrawal by source
303-3 Water recycled and reused
Emissions		
GRI 305: Emissions 2016		
305-5 Reduction of GHG emissions

41
41
42
43
41
44

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), 		
		
and other significant air emissions
44
Effluents and Waste		
GRI 306: Effluents 				
and Waste 2016		
306-1 Water discharge by quality and destination
44
306-2 Waste by type and disposal method

41, 43

59
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GRI Standard : Reference

Disclosure

Page
Omission
Number(S)

Environmental Compliance		
GRI 307: Environmental 				
Compliance 2016		
307-1 Non-compliance with environmental laws and 		
		
regulations
42
Supplier Environmental Assessment 		
GRI 308: Supplier 				
Environmental 				
Assessment 2016		
308-2 Negative environmental impacts in the supply chain
42
		
and actions taken
Employment		
GRI 401: Employment 2016		
401-1 New employee hires and employee turnover
31
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not
30
		
provided to temporary or part-time employees
401-3 Parental leave
32
Labor/Management Relations		
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
26
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
26
103-3 Evaluation of the management approach
26
GRI 402: Labor/				
Management Relations 2016		
402-1 Minimum notice periods regarding operational
28
changes
Occupational Health and Safety		
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
37
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
37
103-3 Evaluation of the management approach
37
GRI 403: Occupational 				
Health and Safety 2016		
403-1 Workers representation in formal joint
37, 38
management–worker health and safety committees
403-2 Types of injury and rates of injury, occupational
38
diseases, lost days, and absenteeism, and number 		
		
of work-related fatalities
403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases
38
related to their occupation
403-4 Health and safety topics covered in formal
39
agreements with trade unions
Training and Education		
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
35
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
35
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GRI Standard : Reference

Disclosure

Page
Omission
Number(S)

103-3 Evaluation of the management approach
35
GRI 404: Training and 				
Education 2016		
404-1 Average hours of training per year per employee
35
404-2 Programs for upgrading employee skills and 		
		
transition assistance programs
36
Non-discrimination		
GRI 406: Non-discrimination 				
2016		
406-1 Incidents of discrimination and corrective 		
		
actions taken
29
Child Labor		
GRI 408: Child Labor 2016		
408-1 Operations and suppliers at significant risk for
33
incidents of child labor
Human Rights Assessment		
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
28, 29
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
28, 29
103-3 Evaluation of the management approach
29
412: Human Rights Assessment 2016		
412-1 Operations that have been subject to human rights
29
reviews or impact assessments
412-2 Employee training on human rights policies or
29
procedures
Local Communities		
GRI 103: Management
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
51
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
51
103-3 Evaluation of the management approach
51
GRI 413: Local Communities 2016		
413-1 Operations with local community engagement,
51
impact assessments, and development programs
413-2 Operations with significant actual and potential
57
		
negative impacts on local communities
Customer Health and Safety		
GRI 416: Customer Health		
and Safety 2016
416-1 Assessment of the health and safety impacts of
23
product and service categories
Marketing and Labeling		
GRI 417: Marketing and		
Labeling 2016
417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing
25
		
communications
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GRI Standard : Reference

Disclosure

Page
Omission
Number(S)

Customer Privacy		
GRI 418: Customer 				
Privacy 2016		
418-1 Substantiated complaints concerning breaches
24
of customer privacy and losses of customer data
Socioeconomic Compliance		
GRI 419: Socioeconomic 				
Compliance 2016		
419-1 Non-compliance with laws and regulations in
13
the social and economic area
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