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ท่ี TOG เรายังคงสานต�อภารกิจของเรา ในการเป�นผู�ผลิตช้ันนําท่ีเติบโตอย�างย่ังยืนในการผลิตเลนส�สายตาท้ังในด�านคุณค�าและคุณภาพ ซ่ึงได�รับการสนับสนุนจากการทํางานอย�างหนักและมีประสิทธิภาพ

จากพนักงานของเรา ต้ังแต�หน�างานผลิตท่ีอยู�ในแนวทางค�านิยมหลักขององค�กร และวัตถุประสงค�ในการดําเนินธุรกิจท่ีมีความชัดเจน ในขณะเดียวกันเราทํางานเพ่ือคุ�มครองประโยชน�ท่ีดีท่ีสุดของหลายชีวิต

ท่ีเราสัมผัส ต้ังแต�พนักงาน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย พันธมิตรธุรกิจ และชุมชนรอบสถานประกอบการ ไปจนถึงเติมเต็มทุกๆคนท่ีจําเป�นต�องได�รับการแก�ไขป�ญหาสายตา เราดําเนินการจัดการ และลงมือปฏิบัติบน

แนวทางท่ีย่ังยืนในทุกๆวัน เพ่ือวันพรุ�งน้ีท่ีดีกว�าสําหรับสังคมและส่ิงแวดล�อม  

ในช�วงเวลาไม�ก่ีป�ท่ีผ�านมา เราได�เพ่ิมความสามารถในการฟ��นคืนสู�ปกติ ในบริบทของเวทีระดับโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว และพัฒนาวิธีการใหม�ๆ ในการปรับตัวและเติบโตอย�างต�อเน่ือง 

แม�ในสถานการณ�ท่ีท�าทายท่ีสุด โดยเน�นท่ี สุขภาพและความปลอดภัย การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลและความเป�นส�วนตัว ความปลอดภัยทางไซเบอร� สิทธิมนุษยชน และการสร�างแรงจูงด�านการศึกษาและ

การฝ�กอบรม ท่ัวท้ังองค�กร เราได�ส�งเสริมความร�วมมือกับ ซัพพลายเออร� ผู�ร�วมธุรกิจและลูกค�าของเรา เพ่ือนําไปสู�ความย่ังยืนในระยะยาว 

โครงการและกิจกรรมริเร่ิมต�างๆเพ่ือให�เข�าถึงชุมชนท่ีเป�นไปอย�างต�อเน่ือง ช�วยทําให�เราสามารถตอบแทน และส�งมอบส่ิงดีๆต�อผู�คนรอบข�าง ในขณะท่ีเรามุ�งม่ันท่ีจะเป�นตัวเลือกท่ีต�องการสําหรับมุมมองท่ีดีกว�า

และเป�นตัวอย�างท่ีชัดเจนของความเป�นไปได�ของชีวิตความเป�นอยู�ท่ีดีข้ึนท้ังในป�จจุบันและสู�อนาคต  

เรากําลังส�งเสริมวัฒนธรรมการทํางานร�วมกันของการปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง การทําให�ดูเป�นแบบอย�าง การเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด การผนึกกําลังทางธุรกิจ การส�งมอบคุณค�าท่ีดีท่ีสุด ตรงเวลาทุกคร้ัง

การตอบสนองด�วยบริการท่ีเป�นเลิศอย�างต�อเน่ือง และการสนับสนุนพนักงานของเรา ท้ังหมดเหล�าน้ีเป�นไปในลักษณะท่ีย่ังยืน ซ่ึงเป�นตัวอย�างของหลักการเพียงบางส�วน ท่ีแสดงให�เห็นถึงการตัดสินใจแต�ละคร้ัง

ท่ีเราทําในแต�ละวัน   

ความมุ�งม่ันด�านความย่ังยืนอย�างต�อเน่ือง คือ 'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ'  (CRAFT with CARE)     ยังคงเป�นตัวขับเคล่ือนสําคัญในค�านิยมหลักท�ามกลางความพยายามด�านความย่ังยืนของเรา 

ความสําเร็จของเราจะเป�นไปไม�ได�เลย หากปราศจากซ่ึงความเข�าใจ และความร�วมมือจากพนักงาน ซัพพลายเออร� ตลอดจนลูกค�าของเราทุกคน  และสําหรับส่ิงน้ีเราขอแสดงความขอบคุณอย�างสูงสุด

ตลอดไป 

 

ธรณ� ประจักษ�ธรรม 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร

'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ' (CRAFT with CARE)
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การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 

ความมุ�งม่ันของเราในการดําเนินธุรกิจ ด�วยความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีหลากหลายน้ันไม�เปล่ียนแปลง เรามองท้ังภายในและภายนอก เพ่ือทําความเข�าใจและตอบสนองต�อการเรียกร�องท่ีเพ่ิม

ข้ึนท่ัวโลก ในความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อมและสังคม นอกจากน้ีเรายังมุ�งม่ันท่ีจะเพ่ิมความร�วมมือจากผู�คนในองค�กรของเรา ในชุมชนรอบสถานประกอบการ ตลอดจนกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค�า

ในประเทศต�างๆ ขอสนับสนุนให�พวกเราท้ังหมด เป�นส�วนหน่ึงขององค�กรระดับโลกท่ีมีความรับผิดชอบ ไทยออพติคอลกรุ�ป (TOG) ซัพพลายเลนส�สายตาคุณภาพใน 50 ประเทศ กว�า 6 ทวีปท่ัวโลก 

มีประวัติท่ีแข็งแกร�งและได�รับการพิสูจน�แล�ว ตลอดประวัติศาสตร�ธุรกิจอันยาวนานกว�า 60ป� 

คําแถลงนโยบายความย่ังยืนในป�จจุบันของเรากําหนดให�เรา 'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ' (Craft with Care)     ซ่ึงสอดคล�องกับพันธกิจและค�านิยมหลักขององค�กร เพ่ือนําไปสู�อนาคตท่ีดีกว�าและย่ังยืนมากข้ึน

สําหรับทุกๆคน เราได�นําหลักการและแนวทางการดําเนินงานด�านสังคม ส่ิงแวดล�อม และธรรมาภิบาลมาใช�ในข้ันตอนการทํางานประจําวันของเรา ครอบคลุมในทุกโรงงานผลิตและการดําเนินธุรกิจท่ี TOG

และท่ีบริษัทย�อย บริษัท อุตสาหกรรมแว�นตาไทย จํากัด ในประเทศไทย  ในป� 2022 เราได�เพ่ิมอีกหน่ึงด�าน เพ่ือให�ครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญของเป�าหมายด�านความย่ังยืนของเรา เป�นดังน้ี 

'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ' (Craft with Care)

ใ ส�ใจสิ่งแวดล�อม

 ใส� ใจประสิทธิภาพ

'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ'

ใส�ใจผู�คน

 ใ ส�ใจความร�วมมือ 
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 ท่ี TOG เรา 'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ'    เพ่ือช�วยให�ผู�คนท่ัวโลกมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและเติมเต็มมากข้ึน ผ�านพลังแห�งการมองเห็น การใช�ชีวิตท่ีมีสุขภาพดีข้ึนเป�นรากฐานของความย่ังยืนสําหรับทุกคน 

ต้ังแต�พนักงาน คู�ค�าทางธุรกิจ ลูกค�า และผู�สวมใส�เลนส�สายตาไปจนถึงชุมชนรอบสถานประกอบการ และส่ิงแวดล�อม หลักการท้ังส่ีประการซ่ึงเป�นหัวใจสําคัญของการ 'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ'     

ในพันธกิจด�านความย่ังยืน มีดังน้ี

1. ใส�ใจส่ิงแวดล�อม : 

ใช�ทรัพยากรอย�างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ กําจัดของเสียอย�างเหมาะสม มีส�วนร�วมในทุกสังกัดงานผ�านข้ันตอนการทํางานในระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม ISO14001 เพ่ือลดผลกระทบ

ต�อส่ิงแวดล�อม จากการดําเนินธุรกิจ

 

2. ใส�ใจผู�คน : 

ส�งเสริมการทํางานร�วมกันระหว�างพนักงาน ชุมชนรอบสถานประกอบการ สร�างความสัมพันธ�ท่ีเข�มแข็งและย่ังยืน เพ่ือแสดงให�เห็นถึงการทํางานท่ีมีความรับผิดชอบ 

3. ใส�ใจประสิทธิภาพ : 

มุ�งม่ันปรับปรุงอย�างต�อเน่ืองในด�านประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานความย่ังยืน และการรักษาความอยู�รอดทางธุรกิจระยะยาว 

4. ใส�ใจความร�วมมือ : 

ร�วมมือกับคู�ค�าและลูกค�าธุรกิจ มีส�วนร�วมอย�างแข็งขันกับทุกภาคส�วน เพ่ือสร�างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกไปสู�อนาคตท่ีย่ังยืน 

'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ'

'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ'
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2. การสนับสนุนลําดับท่ีสําคัญ ของ เป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)

SDG3. สุขภาพและความเป�นอยู�ท่ีดี: สร�างหลักประกันว�าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส�งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคน

ในทุกวัย

เราช�วยให�ผู�คนท่ัวโลกมีชีวิตท่ีเติมเต็มมากข้ึน ผ�านพลังแห�งการมองเห็น ด�วยเลนส�สายตาคุณภาพท่ีมีตัวเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือช�วยให�ผู�ท่ีมีสุขภาวะป�ญหาทางสายตาต�างๆ

มองเห็นได�ชัดเจนย่ิงข้ึน 

SDG12. บริโภคและผลิตอย�างมีความรับผิดชอบ: สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 

เราทุ�มเทในการใช�ทรัพยากรอย�างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ทํางานร�วมกันในทุกระดับและทุกหน�วยงานภายในองค�กร เพ่ือจัดการระบบกําจัดของเสียและ

ระบบส่ิงแวดล�อมอย�างเหมาะสม 

SDG13. การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ปฏิบัติการอย�างเร�งด�วนเพ่ือต�อสู�กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

เรานําการรายงานการปล�อยก�าซเรือนกระจกมาใช� และได�ดําเนินการท่ีจําเป�นเพ่ือลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกในระยะยาว เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให�

เกิดผลกระทบท่ีไม�พึงประสงค� ต�อความแปรปรวนของบรรยากาศ ในรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย� และรังสีท่ีมองเห็นได� เราจึงมีมุมมองท่ีกว�างข้ึนในการแก�ป�ญหาน้ี TOG

ร�วมมือกับคู�ค�าทางธุรกิจท่ัวโลก เพ่ือเสริมสร�างความยืดหยุ�น ส�งเสริมความสามารถในการปรับตัว ด�วยการส�งมอบผลิตภัณฑ�ท่ีมีความยืดหยุ�นต�อสภาพอากาศ เช�น

เลนส�ผลิตจากพอลิเมอร�ชีวภาพท่ีมีคาร�บอนฟุตพร้ินท�ต�ํา  เลนส�กรองแสงจ�าจากดวงอาทิตย� พร�อมการดูดซับรังสียูวี เพ่ือป�องกันดวงตาจาก อันตรายจากการได�รับรังสียูวี

มากเกินไป 

เป�าหมายด�านความย่ังยืนและกิจกรรมต�างๆของเรา สนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) ต�อไปน้ี 

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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SDG 17. ร�วมมือเพ่ือพิชิตเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน: ยกระดับแนวทางการดําเนินงาน และสร�างเสริมการเป�น

พันธมิตรระดับโลกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

เม่ือเทียบกับผู�เล�นหลักระดับโลก เราเป�นองค�กรขนาดเล็ก/ขนาดกลาง ท่ีมีข�อจํากัดด�านงบประมาณและทรัพยากรท่ีจํากัด ในการทําธุรกิจการค�าระหว�างประเทศ อย�างไรก็ตาม

เราแสดงความมุ�งม่ันอย�างแน�วแน� ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความย่ังยืน เพ่ือให�สอดคล�องกับกฎระเบียบระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือรับประโยชน�จากโอกาสทาง

เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของห�วงโซ�อุปทานท่ัวโลก ความมุ�งม่ันด�านความย่ังยืนของเรา 'รังสรรค�ด�วยความใส�ใจ'  ช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของลูกค�าธุรกิจ ให�ได�รับ

ความเช่ือม่ันจากผู�บริโภค ทุกลูกค�าท่ีซ้ือสินค�าจาก ไทยออพติคอลกรุ�ป จะมีส�วนช�วยเพ่ิมโอกาสในการทํางานในท�องถ่ิน และช�วยสนับสนุนผู�ผลิตท�องถ่ินรายเล็ก ซ่ึงส�งเสริม

ความรับผิดชอบด�านสังคมและด�านส่ิงแวดล�อมอย�างแข็งขัน ได�มีส�วนร�วมในการค�าสากลท่ีมีความซับซ�อน 

ทุกลูกค�าท่ีซ้ือสินค�าจาก ไทยออพติคอลกรุ�ป จะมีส�วนช�วยเพ่ิมโอกาสในการทํางานในท�องถ่ิน และช�วยสนับสนุนผู�ผลิตท�องถ่ินรายเล็ก 

ซ่ึงส�งเสริมความรับผิดชอบด�านสังคมและด�านส่ิงแวดล�อมอย�างแข็งขัน ได�มีส�วนร�วมในการค�าสากลท่ีมีความซับซ�อน

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 



เราถือว�าผลกระทบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม เป�นหน่ึงในดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัทฯในระดับองค�กร เพ่ือวัดความสําเร็จของธุรกิจบริษัทฯ เม่ือใดก็ตามท่ีเป�นไปได� เราพยายามท่ีจะจัด

ลําดับความสําคัญของการทํางานด�านความย่ังยืน เพ่ือขับเคล่ือนการสร�างผลกําไรขององค�กร และวางกลยุทธ�ให�สอดคล�องกันในระยะยาวภายในธุรกิจของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการฯได�แต�งต้ังประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร   มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานด�านความย่ังยืนอย�างเต็มท่ี เพ่ือให�ม่ันใจว�าได�บูรณาการ การดําเนินงานในการพัฒนาท่ีย่ังยืนระยะยาว

ความรับผิดชอบรวมถึง การตัดสินใจ การประเมิน การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นสาระสําคัญอย�างเหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป�น การนําหลักการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องไปใช� 

การติดตามการดําเนินงานด�านสังคมและส่ิงแวดล�อม การทบทวนของฝ�ายบริหารเป�นประจํา และ ติดตามการส่ือสารท่ีเก่ียวข�องต�างๆในองค�กร การปฐมนิเทศ และการฝ�กอบรมอย�างต�อเน่ือง 

 

ในป�2565 เราได�จัดต้ังส�วนงานความย่ังยืน  ท่ีเป�นสังกัดงานดูแลงานด�านความย่ังยืนโดยเฉพาะโดยมีผู�จัดการประจําในองค�กร ทํางานเต็มเวลา มุ�งเน�นการบูรณาการ แนวปฏิบัติงานด�านความปลอดภัย และ

แนวปฏิบัติงานด�านส่ิงแวดล�อมเข�าด�วยกัน เพ่ือสร�างผลกระทบเชิงบวกต�อภารกิจด�านความย่ังยืนของเรา ซ่ึงสอดคล�องกับแนวปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดในการดําเนินธุรกิจและการผลิตของเรา สังกัดงานเฉพาะน้ี

ถูกกําหนดข้ึนอย�างชัดเจน เพ่ือให�ม่ันใจในประสิทธิภาพการดําเนินงานด�านความปลอดภัยและส่ิงแวดล�อมในการทํางาน 

 

ทีมทํางานด�านความย่ังยืน   ของเราประสานงานงานส�วนงานความย่ังยืน  โดยทํางานอย�างใกล�ชิดจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด: อาทิ เช�น  ระบบการจัดการคุณภาพ การพัฒนาธุรกิจ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� การวิจัยและพัฒนา การขาย การส่ือสารและการตลาด การจัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบกระบวนการผลิต ไอที ผู�ตรวจสอบภายใน และทรัพยากรบุคคล เพ่ือขับเคล่ือน 

การดําเนินงานท่ีจําเป�นท้ังหมด และส�งเสริมความร�วมมือในห�วงโซ�อุปทาน ระหว�างพนักงานท้ังหมด แรงงานเอ�าท�ซอสจากภายนอก ซัพพลายเออร� ผู�ให�บริการ ลูกค�าธุรกิจ และชุมชนรอบสถานประกอบการ 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร

ส�วนงานความย่ังยืน

ทีมทํางานด�านความย่ังยืน ส�วนงานความย่ังยืน

9

3. แนวทางและวิธีการทํางานด�านความย่ังยืน 

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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4. การติดตามความคืบหน�า ผลการดําเนินงานด�านความย่ังยืน และ การรายงาน 

5. ห�วงโซ�คุณค�าธุรกิจ ของเรา 

การดําเนินงานหลักท่ีจัดการโดยองค�กรของเรา ประกอบไปด�วย การออกแบบผลิตภัณฑ� การผลิต การขาย การจัดส�ง และ การสนับสนุนธุรกิจ เพ่ือสร�างคุณค�าอย�างต�อเน่ืองให�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ของเรา  กิจกรรมธุรกิจหลักคือ การผลิตเลนส�จํานวนมากด�วยกระบวนการหล�อข้ึนรูป ท่ีบริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด(มหาชน) (TOG) และการผลิตเลนส�สายตาเฉพาะบุคคลด�วยกระบวนการ

ส่ังฝนพิเศษ ท่ีบริษัทย�อย บริษัท อุตสาหกรรมแว�นตาไทย จํากัด (TOC) ท้ังสองบริษัทมีสถานประกอบการอยู�ในประเทศไทย สังกัดงานสนับสนุนธุรกิจประกอบไปด�วย ทรัพยากรบุคคล จัดซ้ือ การขายและ

การตลาด สําหรับท้ังทีโอจี และบริษัทย�อยทีโอซี โดยบูรณาการการทํางานภายใต�ผังองค�กรเดียวกัน 

เพ่ือส่ือสารคุณค�า และผลการดําเนินงานด�านความย่ังยืนของเรา อย�างมีประสิทธิภาพ เราได�แสดงรายละเอียด แผนการดําเนินงานด�านความย่ังยืน ให�สอดคล�องกับ แนวทางการรายงานความย่ังยืน

ด�านส่ิงแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (SET ESG Metrics)   แนบท�าย รายงานความย่ังยืนประจําป�ฉบับภาษาไทย      เพ่ือสร�างมาตรฐานการรายงานประจําป�

เก่ียวกับESG โดยสมัครใจ นอกเหนือไปจากการรายงานโดยอ�างอิง Global Reporting Initiative ‘GRI Content Index’   ซ่ึงเรารายงานเป�นประจําทุกป� สามารถดูรายการ GRI Content Index

ได�ท่ีส�วนท�ายของ รายงานความย่ังยืนประจําป�ฉบับภาษาอังกฤษ 

(SET ESG Metrics) รายงานความย่ังยืนประจําป�ฉบับภาษาไทย

‘GRI Content Index’

รายงานความย่ังยืนประจําป�ฉบับภาษาอังกฤษ 

ซัพพลายเออร� ผู�ให�บริการ

ห�วงโซ�คุณค�าธุรกิจ 

จรรยาบรรณ  / จริยธรรมทางธุรกิจ  /ประเมิน และ จัดการ ประเด็นสาระสําคัญ 

ผู�ขนส�งกําหนดโดยลูกค�า ลูกค�าธุรกิจ

กิจกรรมสนับสนุน: ระบบการจัดการคุณภาพ การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� การวิจัยและพัฒนา 

การขาย การส่ือสารและการตลาด การจัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบกระบวนการผลิต ไอที ตรวจสอบภายใน และทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการผลิตจํานวนมาก 

สายการผลิตหล�อขึ้นรูป

 

การผลิตตามคําสั่งซื้อเฉพาะ 

สายการผลิตฝนเลนส�

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย บริบท วิธีการส่ือสาร/กระบวนการปฏิบัติสัมพันธ�/การเก็บรวบรวมข�อมูล 

คนทํางาน 

ลูกค�า

ชุมชนรอบสถานประกอบการ 

ผู�ถือหุ�น 

หน�วยงานกํากับดูแล 

พนักงานและซัพพลายเออร�เทียร�1 ประกอบด�วยแรงงานเอ�าท�ซอส ทีมทําความ
สะอาด และเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย ท่ีปฏิบัติงานใน TOG และ TOC 

ลูกค�าธุรกิจ ผู�นําเข�า ผู�จัดจําหน�ายและห�องปฏิบัติการพ้ืนผิวซ่ึงจัดหาผลิตภัณฑ�
และบริการของเราเพ่ือวัตถุประสงค�ในการใช�งาน ไม�ว�าจะซ้ือเพ่ือขายต�อ จัด
จําหน�ายสินค�า ซ้ือเพ่ือใช�งานเอง หรือใช�ในกระบวนการผลิตแปรรูป เช�น การ
เจียระไนย การฝนเลนส� ตัดรูปเลนส�ประกอบเข�าแว�น และ/หรือการขายต�อให�กับผู�
บริโภคท่ีใช�งาน

กิจกรรมแรงงานสัมพัณธ� การประชุมแบบตัวต�อตัว การประชุมกลุ�ม LINE@TOG  
แบบสํารวจ ปฐม-นิเทศพนักงาน การฝ�กอบรม ตู�แดงสายด�วน การประชุมใหญ� 

การประชุมธุรกิจผ�านแพลตฟอร�มดิจิทัล การประชุมทบทวนฝ�ายบริหาร การสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกค�า 

ชุมชนท่ีอยู�รอบสถานประกอบการ TOG ในหมู� 6 และ รอบสถานประกอบการ
TOC ในหมู�5 ในตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 

การสนทนารายบุคคล และการเสวนาพบปะแบบกลุ�ม 
การสํารวจผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย หรือ ตัวแทนผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย กลุ�มเป�าหมาย 

ผู�ถือหุ�น TOG กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ� การติดต�อผ�านนักลงทุนสัมพันธ� การประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 

หน�วยงานกํากับดูแลภาครัฐ และองค�กรท่ีเก่ียวข�องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
สากลต�างๆ 

การสมัครรับข�าวสาร การประชุมออนไลน� อบรมสัมมนา โปรแกรมประเมิน กิจกรรม
ภาครัฐและการเข�าร�วมภาคีเครือข�าย สมาชิกสมาคมระดับสากลท่ีเก่ียวข�อง 

ด�านล�างน้ีเป�นวิธีการท่ีเราใช�เพ่ือเข�าถึงความคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�อง เก่ียวกับประเด็นสาระสําคัญในการดําเนินงานด�านสังคมและส่ิงแวดล�อม

6. การมีส�วนร�วมจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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เราประเมิน ระบุ พิจารณาผลกระทบ และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นสาระสําคัญ ด�านสังคม ส่ิงแวดล�อมท่ีสําคัญและท่ีเก่ียวข�องมากท่ีสุด โดยให�มีความสอดคล�องกับการดําเนินงานทางธุรกิจของเรา

ตามแนวทางส่ีข้ันตอนต�อไปน้ี 

ส่ีข้ันตอนจาก 'ห�วงโซ�คุณค�า' ถึง 'ประเด็นสาระสําคัญ'

     1)   ประเมินห�วงโซ�คุณค�าและบริบททางธุรกิจ

     2)   ส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ระบุประเด็นสาระสําคัญ

     3)   ประเมินผลกระทบต�อวัตถุประสงค�ธุรกิจ และ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

     4)   จัดลําดับความสําคัญของประเด็นสาระสําคัญ และการรายงานผลการดําเนินงาน

แม�ว�าบริษัทฯทําการปรับปรุงการประเมินประเด็นสาระสําคัญอย�างน�อยป�ละคร้ัง แต�เราอาจจะปรับเปล่ียน และ/หรือ ปรับปรุงประเด็นสาระสําคัญบางอย�างให�ถ่ีข้ึนเม่ือมีความจําเป�น 

7. การจัดการ ประเด็นสาระสําคัญด�านความย่ังยืน 

ในทุกๆป� เราประเมินห�วงโซ�คุณค�าธุรกิจ เป�าหมายเชิงกลยุทธ� บริบททางธุรกิจใหม�ๆ หรือ ท่ีจะเปล่ียนแปลง และพิจารณาหัวข�อท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดในกลุ�มอุตสาหกรรมสินค�าอุปโภคบริโภค

นอกจากน้ีเรายังทําการอัปเดตกฎระเบียบต�างๆ ด�านเคร่ืองมือแพทย� กฎและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดอยู�เสมอ 

เราระบุหัวข�อท่ีเป�นประเด็นสาระสําคัญ พิจารณาจากการดําเนินการท่ีจัดลําดับความสําคัญ ซ่ึงได�พิจารณาว�าตอบสนองวัตถุประสงค�ทางธุรกิจท่ีให�ผลเชิงบวกท่ีดีท่ีสุด ในขณะเดียวกันเราเข�าถึง

ความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตามวิธีท่ีได�ระบุข�างต�น เพ่ือทําความเข�าใจเข�าลําดับความสําคัญท่ีคาดหวังในแต�ละกลุ�ม

จากกระบวนการสํารวจทบทวน เราจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบท่ีสําคัญท่ีสุดเป�นตารางเมทริกซ�การประเมินประเด็นสาระสําคัญ รายงานประเด็นท่ีพบจากการสํารวจต�อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรับการกํากับดูแลและคําแนะนํา ให�ม่ันใจว�ามีสอดคล�องอย�างสมบูรณ� และสนับสนุนเช่ือมโยงกับกลยุทธ�ธุรกิจท่ีเก่ียวข�องในภาพรวมของบริษัทฯ 

เราทําการประเมินสาระสําคัญของบริษัทฯ โดยรวบรวมประเด็นสาระสําคัญท่ีระบุและได�รับข�อเสนอแนะจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เพ่ือให�แน�ใจถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย�างต�อเน่ือง 

คะแนนประเมินในตารางเมทริกซ�การประเมินจะพิจารณาเกณฑ� 'ความสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึนต�อความสําเร็จของธุรกิจ'     และ 'ความสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึนต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย' 'ความสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึนต�อความสําเร็จของธุรกิจ'      ' ความสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึนต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย'

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเมทริกซ�การประเมิน ประเด็นสาระสําคัญ 

เราใช�กระบวนการท่ีรอบด�าน ในการรวบรวมข�อคิดเห็นเสนอแนะท่ีหลากหลายจากผู�มีส�วนได�เสีย ท้ังจากภายในและจากภายนอก เพ่ือพิจารณา 'ความสนใจ/ความต�องการ'     และ 'อิทธิพล/ผลกระทบ'   

 ท่ีเก่ียวข�องกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแต�ละกลุ�ม และนําไปจัดลําดับความสําคัญตามระดับเกณฑ�ความสําคัญท่ีมีต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และความสําเร็จของธุรกิจ ด�านล�างคือตารางเมทริกซ�การประเมิน

สาระสําคัญ รวมถึงรายละเอียดประเด็นสาระสําคัญ การบริหารจัดการในป� 2565 ท่ีผ�านมา 

'อิทธิพล/ผลกระทบ''ความสนใจ/ความต�องการ' 

1) Evaluate Value
Chain & Business

Contexts

2) Engage
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& Identify Material
Topics
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business success &
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expectations
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ดําเนินมาตรการปลอด COVID และการควบคุมและ
ป�องกันอย�างต�อเน่ือง สนับสนุนการเข�าถึงวัคซีนเสริมของ
พนักงาน ส�งเสริมสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน ฝ�กอบรม
แรงงานให�ทํางานอย�างปลอดภัย 

การจัดการแรงงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือส�งเสริมสถานท่ี
ทํางานท่ีถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

ความสัมพันธ�กับชุมชน ป�องกันผลกระทบด�านส่ิงแวดล�อมต�อชุมชนโดยรอบ ประเมินความเส่ียงผลกระทบทางส่ิงแวดล�อม และติดตาม
บริหารจัดการด�านส่ิงแวดล�อม อย�างต�อเน่ือง 

ด�าน สังคม และ ผู�คน 

การติดเช้ือ COVID-19 เกิดข้ึนประปรายในครัว
เรือนของพนักงาน ลดการบาดเจ็บจากการทํางาน
อย�างต�อเน่ือง 

ลําดับสําคัญ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ผลกระทบท่ีสําคัญ ประเด็น/ความคาดหวัง แนวทางการจัดการ 

สูงมาก พนักงานและคนงาน สุขภาพและความปลอดภัย 

สูงมาก พนักงานและคนงาน 

สูง ชุมชนรอบข�าง 

สูงมาก ลูกค�า คุณภาพและความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ� 

ติดตามการเปล่ียนแปลงข�อมูลทางเทคนิคและ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องหรือข�อกําหนดใหม� เก่ียวกับ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�อย�างสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
เคร่ืองมือแพทย� มาตรฐานอุตสาหกรรมระหว�างประเทศท่ี
เก่ียวข�อง หรือข�อกําหนดด�านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ� 

ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563
สนับสนุนนโยบายสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�มี
การใช�แรงงานทาสยุคใหม� แรงงานบังคับ ค�ามนุษย� หรือ
แรงงานเด็ก บริหารความสัมพันธ� และการมีส�วนร�วมของ
พนักงาน 

มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

สูง องค�กร หน�วยงานรัฐ การบริหารจัดการของเสีย การปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านส่ิงแวดล�อม 

สูง องค�กร หน�วยงานรัฐ การใช�ทรัพยากร

ด�วยความรับผิดชอบ 

การใช�พลังงานและน้ําอย�างมีประสิทธิภาพ
ภายในองค�กร 

สูงมาก องค�กร หน�วยงานรัฐ การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศโลก 

ร�วมเป�นพันธมิตรกับการดําเนินการริเร่ิมเพ่ือ
ลดการปล�อยคาร�บอน 

ด�านส่ิงแวดล�อม

สูงมาก ผู�ถือหุ�น การกํากับดูแลกิจการ ตรวจสอบให�แน�ใจว�า TOG ไม�ว�าจะอยู�ท่ีใด
ปฏิบัติตามหลักการช้ีแนะ และมุ�งม่ันท่ีจะส�งมอบ
มาตรฐานระดับสูงในด�านสังคม ส่ิงแวดล�อม และ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

จัดการกระบวนการกําจัดของเสียท่ีเหมาะสม 

ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกในการปฏิบัติงานภายใน
องค�กร และรายงาน มองโลกภายนอก ร�วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ ลดการใช�พลาสติกแบบใช�คร้ังเดียว และเลือกใช�
วัสดุท่ีนําไปรีไซเคิลได� 

ดําเนินธุรกิจด�วยจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
เป�นไปตามข�อกําหนดทางกฎหมาย ส�งเสริมจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ และร�วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดการ
ความเส่ียงในกระบวนการธุรกิจและการดําเนินงาน 

ใช�ทรัพยากรอย�างมีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สนับสนุนสุขภาวะส่ิงแวดล�อม ศึกษาการใช�พลังงานทดแทน
จาก เซลล�แสงอาทิตย�บนหลังคา เซลล�แสงอาทิตย�บนหลังคา 

ลําดับสําคัญ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ผลกระทบท่ีสําคัญ ประเด็น/ความคาดหวัง แนวทางการจัดการ 

ลําดับสําคัญ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ผลกระทบท่ีสําคัญ ประเด็น/ความคาดหวัง แนวทางการจัดการ 
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8. ความย่ังยืนด�านส่ิงแวดล�อม 

TOG ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อมอย�างจริงจัง และมุ�งม่ันในการใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า มีประสิทธิภาพ และ ใช�อย�างมีประสิทธิผล  บริษัทฯมีจุดยืนเชิงรุกและมีความมุ�งม่ัน 

ในการลดผลกระทบด�านส่ิงแวดล�อมท่ีไม�พึงประสงค�จากกิจกรรมทางธุรกิจ และนําเสนอผลิตภัณฑ�ท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดล�อม เพ่ือสนับสนุนสุขภาวะของส่ิงแวดล�อมโลก ทีโอจีได�นํานโยบายส่ิงแวดล�อมต�อไปน้ี 

ไปใช�อย�างจริงจัง ในกระบวนการทํางานประจําวันท่ีเป�นมาตรฐาน 

นโยบายส่ิงแวดล�อมของ TOG

TOG มีความมุ�งม่ันในการผลิตผลิตภัณฑ�เลนส�แว�นตาท่ีมีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อม บริษัทฯได�นําระบบการจัดการด�านส่ิงแวดล�อมท่ีได�มาตรฐานสากล ISO14001 มาใช� พนักงานและ

คู�ค�าธุรกิจทุกคนควรมีส�วนร�วมอย�างแข็งขัน ในการปฏิบัติตามนโยบายส่ิงแวดล�อมต�อไปน้ี:  

 

1.ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อกําหนด และพันธะผูกพันต�างๆด�านส่ิงแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯอย�างเคร�งครัด 

2.มุ�งเน�นให�มีการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให�เกิดการจัดการส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน 

3.ประเมินความเส่ียง ควบคุม ป�องกัน ลดผลกระทบด�านส่ิงแวดล�อม ท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ เพ่ือให�กระทบต�อส่ิงแวดล�อมและชุมชนน�อยท่ีสุด 

4.ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ� เทคโนโลยี หรือ กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องในกระบวนการผลิต ให�เป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม ไม�ส�งผลต�อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสอดคล�องกับมุมมองวัฏจักรชีวิต 

5.ส�งเสริมให�มีการปรับปรุงสมรรถนะด�านส่ิงแวดล�อมอย�างต�อเน่ือง เช่ือมโยงกับเป�าหมายความย่ังยืน 

6.เสริมสร�างความรู�และความตระหนักเร่ืองการมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อม ให�แก�พนักงาน 

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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ระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม (EMS) – ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO14000 โดยสมัครใจ

เจ�าหน�าท่ีส่ิงแวดล�อมของ TOG มีหน�าท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานด�านส่ิงแวดล�อมต�างๆท่ีจําเป�น ซ่ึงเก่ียวข�องกับการตรวจติดตาม การปฏิบัติตามให�สอดคล�องข�อกําหนดและการบังคับใช� ให�เป�นไปใน

แนวทางเดียวกับกฎระเบียบของภาครัฐ ตําแหน�งหน�าท่ีวิชาชีพเฉพาะน้ีทํางานประเมินการบริหารจัดการด�านส่ิงแวดล�อมอย�างมืออาชีพ เพ่ือให�แน�ใจว�าเง่ือนไขท้ังหมดเป�นไปตามข�อบังคับท่ีกําหนด 

เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนตรวจติดตามกฎระเบียบใหม� ๆ และแนวโน�มในอนาคตท่ีเก่ียวข�อง 

TOG นําระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม ISO14001:2004 มาใช�ด�วยความสมัครใจ มีคณะทํางานระบบการจัดการส่ิงแวดล�อมขับเคล่ือน ซ่ึงประกอบไปด�วยสมาชิกจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดท่ัวท้ัง

บริษัท เข�ามาทํางานร�วมกันเก่ียวกับ ของเสียท่ีเกิดข้ึน การใช�พลังงาน การใช�น้ํา และการปล�อยก�าซคาร�บอน  ระบบจัดการส่ิงแวดล�อม ประเมินผลกระทบด�านส่ิงแวดล�อม จากกิจกรรมการผลิตของบริษัทฯ

และกําหนดส่ิงท่ีต�องทําเพ่ือหลีกเล่ียง ป�องกัน หรือ บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน ส�วนงานความย่ังยืน. กําหนดเป�าหมายเชิงปริมาณ สําหรับการดําเนินงานด�านส่ิงแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับ

กระบวนการผลิตในการดําเนินธุรกิจ โดยจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป�น เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายเหล�าน้ัน การประชุมความย่ังยืนประจําเดือนของเรา ทําการทบทวนและรายงานเร่ืองต�างๆด�านส่ิงแวดล�อมต�อ

ฝ�ายบริหาร นอกเหนือไปจาก การตรวจติดตามความสอดคล�องของการดําเนินงานตามข�อกําหนด โดยผู�ตรวจสอบภายนอกท่ีเป�นบุคคลท่ีสาม ตามรอบระยะเวลาเพ่ือต�ออายุการรับรองระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล�อมอย�างสม่ําเสมอ 

 

นอกจากน้ี TOG ยังได�รับการรับรองตามข�อกําหนด อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 (ระบบสีเขียว)     โดยเป�นบริษัทแรกในประเทศไทยท่ีศึกษาการปล�อยก�าซเรือนกระจกจากการผลิตเลนส�พลาสติก 

และได�รับการข้ึนทะเบียนใบรับรองคาร�บอนฟุตพร้ินท�สําหรับเลนส�พลาสติก1.50 กับ องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) ประเทศไทย 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 (ระบบสีเขียว)

องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) ประเทศไทย 

ส�วนงานความย่ังยืน

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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การฝ�งกลบของเสียจากการผลิตเป�นศูนย� 

ของเสียท่ีออกจากกระบวนการผลิต และวัสดุบรรจุภัณฑ�ท่ีรับเข�ามา จะถูกกําจัดอย�างเหมาะสม ด�วยวิธีการทางเทคนิคต�างๆ เพ่ือลดการกําจัดของเสียด�วยวิธีการฝ�งกลบลงดิน  เราพยายามอย�างเต็มท่ี

ท่ีจะกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� แต�ก็ยังมีบางส�วนเล็กน�อยท่ีหลีกเล่ียงไม�ได�  ตัวอย�างหน่ึงของวิธีท่ีเรากําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตอย�างเหมาะสม คือการนําเลนส�

มาตรฐานท่ีเป�นของเสียจากกระบวนการผลิต ไปรีไซเคิลให�เป�นเศษพลาสติกเม็ดละเอียด ซ่ึงใช�เป�นวัสดุขัดผิวท่ีใช�กันอย�างแพร�หลาย ในงานขัดผิววัสดุ ในอุตสาหกรรมประเภทต�างๆ ท่ีใช�ในการเตรียม หรือ

ใช�ในการตกแต�ง เช�น การทําความสะอาด การลบคม และการกําจัดสนิม 

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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การประเมินและการรายงาน คาร�บอนฟุตพร้ินท� 

TOG รวบรวมข�อมูลการปล�อยก�าซเรือนกระจก (GHG) จากการดําเนินงาน ในสถานประกอบการสองแห�งต�อไปน้ีในประเทศไทย และได�รับการทวนสอบการคํานวณจากบุคคลท่ีสามท่ีได�รับการรับรองจาก

องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน)       (อบก.) ประเทศไทย ขอบเขตการประเมินคาร�บอนฟุตพร้ินท�ของสถานประกอบการท้ังสองแห�งคือ 'Cradle-to-Gate' (โมเดล B2B)          

 การคํานวณการปล�อยก�าซเรือนกระจกเป�นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-1 เรารายงานผลรวมของการปล�อยก�าซเรือนกระจก (ขอบเขตท่ี 1, 2 และ 3) ในแต�ละป� โดยรายงานอยู�ใน หัวข�อการจัดการ

ก�าซเรือนกระจก ของ ตัวช้ีวัดด�านความย่ังยืน (ESG Metrics) ข้ันพ้ืนฐาน      ท�ายเล�มรายงานความย่ังยืนฉบับภาษาไทย ซ่ึงกระบวนการคํานวณเป�นไปข�อกําหนดของ อบก. เร่ืองแนวทางการจัดทํา

คาร�บอนฟุตพร้ินท�ขององค�กร

ขอบเขตการประเมินคาร�บอนฟุตพร้ินท�ของสถานประกอบการท้ังสองแห�งคือ 'Cradle-to-Gate' (โมเดล B2B)

ตัวช้ีวัดด�านความย่ังยืน (ESG Metrics) ข้ันพ้ืนฐาน

องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน)

ระดับองค�กร สถานท่ีประเมิน  ขอบเขตการรายงานการปล�อยกาซเรือนกระจก ประเภทการประเมินการปล�อยกาซเรือนกระจก  

TOG

TOC

กระบวนการผลิต

จํานวนมาก 

สายการผลิตหล�อข้ึนรูป 

การผลิตตามคําส่ังซ้ือเฉพาะ

สายการผลิตฝนเลนส� 

เฉพาะส�วนของกระบวนการผลิตแบบหล�อข้ึนรูปเท�าน้ัน 

การประเมินได�รับการทวนสอบรับรองโดยบุคคลท่ีสาม ท่ีได�รับ

การรับรองโดย อบก. 

เฉพาะส�วนของกระบวนการผลิตแบบฝนเลนส�เท�าน้ัน 

การประเมินได�รับการทวนสอบรับรองโดยบุคคลท่ีสาม 

ท่ีได�รับการรับรองโดย อบก. 

ขอบเขตท่ี1 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางตรง:  

เช้ือเพลิงสําหรับยานยนต�ท่ี TOG ใช� เคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าดีเซล และ

สารทําความเย็น 

ขอบเขตท่ี2 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางอ�อม: 

ซ้ือหรือได�มาซ่ึงไฟฟ�า เคร่ืองทําความร�อนและความเย็น ฯลฯ 

ขอบเขตท่ี3 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางอ�อมอ่ืนๆ: 

สินค�าท่ีซ้ือและบริการท่ีจัดหาเข�ามา 

ขอบเขตท่ี 1 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางตรง:  

ขอบเขตท่ี 2 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางอ�อม:

ขอบเขตท่ี 3 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางอ�อมอ่ืนๆ:

ขอบเขตท่ี1 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางตรง:  

เช้ือเพลิงสําหรับยานยนต�ท่ี TOC ใช� เคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าดีเซล และ

สารทําความเย็น 

ขอบเขตท่ี2 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางอ�อม: 

ซ้ือหรือได�มาซ่ึงไฟฟ�า เคร่ืองทําความร�อนและความเย็น ฯลฯ 

ขอบเขตท่ี3 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางอ�อมอ่ืนๆ: 

สินค�าท่ีซ้ือและบริการท่ีจัดหาเข�ามา 

ขอบเขตท่ี 1 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางตรง:  

ขอบเขตท่ี 2 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางอ�อม:

ขอบเขตท่ี 3 การปล�อยกาซเรือนกระจกทางอ�อมอ่ืนๆ:

19 รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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คาร�บอนฟุตพร้ินท� ระดับองค�กร (CFO) และเป�าหมายการลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก 
จากรายงานการปล�อยก�าซเรือนกระจกในระดับองค�กรจนถึงป�จจุบัน เรากําลังพัฒนากลยุทธ�เฉพาะ เพ่ือลดผลกระทบของการปล�อยก�าซเรือนกระจกทางอ�อม ขอบเขตท่ี2 จากการใช�ไฟฟ�า ซ่ึงดูเหมือนว�าจะ

ส�งผลกระทบสําคัญท่ีสุดในการปล�อยกาซเรือนกระจกจากองค�กรของเราในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน เรากําลังวิเคราะห�ข�อมูลของป�ก�อนหน�า ร�วมกับป�ท่ีจะมาถึง เพ่ือกําหนด                                                               

               เพ่ือใช�เป�นข�อมูลอ�างอิง สําหรับการเปรียบเทียบและติดตามเปอร�เซ็นต�การลดลง ของการปล�อยก�าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 และ ขอบเขตท่ี2 ผ�านกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพป�ต�อป� 

 'ค�าการปล�อยก�าซเรือนกระจก

ในป�ฐาน'   

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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การใช�พลังงาน และพลังงานทดแทน 

เราได�บันทึกและติดตามการใช�พลังงานไฟฟ�าในการดําเนินงานด�านการผลิตท้ังสองโรงงานในช�วงไม�ก่ีป�ท่ีผ�านมา และได�ทําการศึกษาความเป�นไปได�สําหรับการลงทุนในโซลาร�เซลล�ผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน

แสงอาทิตย�ท่ีติดต้ังบนหลังคา ไม�ว�าจะด�วย รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง หรือ รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลท่ีสามเป�นผู�ลงทุน  ในป� พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริษัทฯได�อนุมัติการลงทุนด�านพลังงานหมุนเวียน

โซลาร�เซลล�ผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�ท่ีติดต้ังบนหลังคา แบบลงทุนเอง ขนาดระบบตามแผน คือ กําลังการผลิตประมาณ 1.9 เมกะวัตต� ซ่ึงเทียบเท�ากับ การลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก

ประมาณ 1,192.8 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า หรือ ปลูกต�นไม�ได�ประมาณ 6,311 ต�น                            โครงการเร่ิมต�นด�วยการประเมินสถานท่ี การประเมินผู�รับเหมาด�านวิศวกรรมและการก�อสร�าง

และคาดว�าจะเข�าสู�ข้ันตอนการก�อสร�างและติดต้ังระบบในกลางป�ถัดไป 

ในป� พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริษัทฯได�อนุมัติการลงทุนด�านพลังงานหมุนเวียน 

โซลาร�เซลล�ผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�ท่ีติดต้ังบนหลังคา แบบลงทุนเอง ขนาดระบบตามแผน คือ กําลังการผลิตประมาณ 1.9 เมกะวัตต� ซ่ึงเทียบเท�ากับ การลดการปล�อยก�าซ

เรือนกระจกประมาณ 1,192.8 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า หรือ ปลูกต�นไม�ได�ประมาณ 6,311 ต�น

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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คาร�บอนฟุตพร้ินท� ระดับผลิตภัณฑ� (CFP)

การประเมินผลิตภัณฑ�ของเราคือ 'Cradle-to-Gate' (โมเดล B2B)     เราวัดปริมาณคาร�บอนฟุตพร้ินต�ของกระบวนการผลิตเลนส�สายตาเท�าน้ัน เน่ืองจากการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ�

ท้ังหมดน้ันเป�นไปไม�ได�  ผลกระทบของการใช�ผลิตภัณฑ�และพฤติกรรมของผู�บริโภคปลายทางท่ีเช่ือมโยงกับการจัดการหลังส้ินสุดการใช�งานของผลิตภัณฑ�อยู�นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังน้ัน

เราจึงไม�สามารถติดฉลากคาร�บอนฟุตพร้ินท� (CFP) บนผลิตภัณฑ�เลนส�สายตา ท่ีแสดงปริมาณก�าซเรือนกระจกท่ีปล�อยออกมาจากผลิตภัณฑ�แต�ละหน�วยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ� ลูกค�าธุรกิจ

ซ้ือผลิตภัณฑ�เลนส�สายตาจากเรา นําไปเข�ากระบวนการท่ีจําเป�นต�อไปเพ่ือแปรรูปให�เป�นแว�นตาสายตาพร�อมใช�งาน (สินค�าสําเร็จรูป) ก�อนส�งมอบให�กับผู�บริโภคท่ีใช�ผลิตภัณฑ� 

การสนับสนุนลูกค�าธุรกิจเก่ียวกับการดําเนินงานด�านสภาพภูมิอากาศ 

ลูกค�าธุรกิจรายใดท่ีต�องการทําการประเมินคาร�บอนฟุตพร้ินท� ในการทวนสอบท่ีควบคุมเฉพาะในกระบวนการผลิตใดของเรา หรือ จะทําการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ�ท้ังหมด

อย�างเป�นทางการ 'Cradle-to-Grave' (โมเดล B2C)    สามารถส�งคําถามทางเทคนิคใดๆ ไปท่ี จุดติดต�อประจําของท�าน ส�วนงานความย่ังยืนของเราจะให�การสนับสนุนข�อมูลตามความเช่ือมโยงของ

ห�วงโซ�อุปทานของธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ลูกค�าธุรกิจสามารถคํานวณคาร�บอนฟุตพร้ินท� ได�ต�อไป 

เราพยายามท่ีจะให�ความร�วมมือกับลูกค�าธุรกิจอย�างดีท่ีสุดในการรวบรวมและรายงานข�อมูล การทวนสอบประสิทธิภาพการลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกขององค�กร การลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกท่ี

ต�นน้ําจากกระบวนการผลิตของเรา จะมีส�วนช�วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปล�อยก�าซเรือนกระจกสู�ปลายน้ําลูกค�าธุรกิจของเรา

'Cradle-to-Gate' (โมเดล B2B)

'Cradle-to-Grave' (โมเดล B2C)

การลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก

ท่ีต�นน้ําจากกระบวนการผลิตของเรา จะมีส�วนช�วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปล�อยก�าซเรือนกระจกสู�ปลายน้ําลูกค�าธุรกิจของเรา

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 

Scope 3 upstream Scope 1 &
Scope 2 Scope 3 downstream

Scope 3 upstream Scope 1 &
Scope 2 Scope 3 downstream

Scope 3 upstream Scope 1 &
Scope 2

TOGG

Scope 3 downstream

supplier

customer

การเช่ือมโยงระหว�าง GHG



23

เลนส� 'TOG LeafEco' ท่ีได�รับการรับรองด�านส่ิงแวดล�อมจาก USDA 

โดยท่ัวไปเลนส�สายตาโพลิเมอร�ผลิตจากพลาสติกเทอร�โมเซตต้ิงท่ีไม�สามารถย�อยสลายได� เน่ืองจากวัสดุท่ีย�อยสลายได�น้ันไม�มีคุณสมบัติของการหักเหแสงท่ีดีเพียงพอ ซ่ึงเป�นคุณสมบัติท่ีจําเป�นสูงสุด

สําหรับเลนส�สายตาคุณภาพ ในป� พ.ศ. 2557 ทีโอจีริเร่ิมโครงการเพ่ือความย่ังยืน ได�ร�วมมือกับบริษัทมิตซุย เคมิคอล ซ่ึงเป�นผู�ซัพพลายวัตถุดิบทางเคมี โดยบูรณาการการพิจารณาด�านส่ิงแวดล�อม

พัฒนากระบวนการผลิตเลนส�ไบโอโพลิเมอร� จากวัสดุท่ีมีส�วนผสมชีวภาพ ผลลัพธ�ท่ีได�จากการคิดค�นคือ 'เลนส� TOG LeafEco'   ซ่ึงผลิตจากส�วนประกอบชีวภาพท่ีสกัดมาจากน้ํามันปาล�ม 

โดยมีปริมาณคาร�บอนฟุตพร้ินท�ท่ีลดลง น้ํามันปาล�มท่ีได�มาจากต�นปาล�มน้ํามันท่ีมาจากแหล�งเพาะปลูกท่ีย่ังยืน ไม�มีการตัดไม�ทําลายป�า และได�รับการทวนสอบรับรองเป�น Roundtable Biomaterials

(RSB) โดยการตรวจสอบขององค�กร SCS Global Services 

USDA ได�รับรองเลนส�TOG LeafEco Lenses ในโปรแกรม Bio-Preferred        โดยมีผลการทดสอบ มีส�วนประกอบทางชีวภาพมากถึง 82%  

ในป� 2565 USDAได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของการรับรอง จึงได�สร�าง หมวดหมู� 'แว�นตา'   ข้ึนมาใหม�ในรายการ 'ผลิตภัณฑ�ดูแลส�วนบุคคลและเคร่ืองใช�ในห�องน้ํา'      แสดงรายการสินค�าต�างๆ

ท่ีผ�านข�อกําหนดส�วนประกอบทางชีวภาพข้ันต่ํา ซ่ึงได�บรรจุเลนส� TOG LeafEco ลงในรายการผลิตภัณฑ�ชีวภาพ 

เลนส�TOG LeafEco เป�นอีกตัวเลือกสําหรับผู�บริโภคท่ีสนับสนุนผลิตภัณฑ�ท่ีเป�นมิตกับส่ิงแวดล�อมโดยปล�อยคาร�บอนท่ีต่ํากว�า ยอดขายของผลิตภัณฑ�เลนส�ท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อมน้ีมีการเติบโตข้ึน

อย�างต�อเน่ืองทุกป� 

USDA ได�รับรองเลนส�TOG LeafEco Lenses ในโปรแกรม Bio-Preferred

หมวดหมู� 'แว�นตา' 'ผลิตภัณฑ�ดูแลส�วนบุคคลและเคร่ืองใช�ในห�องน้ํา'

'เลนส� TOG LeafEco'

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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ตัวช้ีวัดด�านส่ิงแวดล�อม

TOG ได�เลือกส�วนท่ีเก่ียวข�องจาก ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics) ข้ันพ้ืนฐาน และ ตัวช้ีวัดความย่ังยืน กลุ�มอุตสาหกรรม สินค�าอุปโภคบริโภค หมวด ของใช�ส�วนตัวและเวชภัณฑ�              

สําหรับรายงานข�อมูลผลการดําเนินงานด�านส่ิงแวดล�อมของเรา ผลลัพธ�ของตัวช้ีวัดจะรายงานอยู�ในตาราง ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics)    แนบท�ายเล�ม รายงานความย่ังยืนฉบับภาษาไทย ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics)                     รายงานความย่ังยืนฉบับภาษาไทย 

ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics) ข้ันพ้ืนฐาน และ ตัวช้ีวัดความย่ังยืน กลุ�มอุตสาหกรรม สินค�าอุปโภคบริโภค หมวด ของใช�ส�วนตัวและเวชภัณฑ�

ความร�วมมือกับ SET Social Impact 

TOG มีส�วนร�วมอย�างแข็งขันในกิจกรรมสร�างผลกระทบทางสังคมเชิงบวก ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยใช�แพลตฟอร�ม Climate Care ผ�านโครงการ 'Care the Bear'.    และ โครงการ     

 'Care the Whale'   เพ่ือบูรณาการรวบรวมปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกเทียบเท�าจากหลายภาคส�วน ผ�านการติดตามกิจกรรมต�างๆในบริษัทฯเพ่ือลดการปล�อยกาซเรือนกระจก ในการรณรงค�

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

‘Care the Bear’’

‘Care the Whale’

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 

Care the Bear

ปรับพฤติกรรมลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก 

โดยการรณรงค�ผ�านการจัดกิจกรรมต�างๆ ขององค�กร 

ท้ังในรูปแบบของ online หรือ onsite เพ่ือส�งเสริมให�ทุกคนมีส�วนร�วม

 

ลดก�าซเรือนกระจก

5,028.23 kg.CO2e

เทียบเท�าปลูกต�นไม�

559 ต�น

 

 

 

 

ปริมาณขยะท่ีจัดการ

283,758.00 kg

ลดก�าซเรือนกระจก

1,566,891.73 kg.CO2e

เทียบเท�าปลูกต�นไม�

174,099 ต�น

Care the Whale

ลดโลกร�อน ด�วยการรวมพลัง ทําให� “ขยะล�องหน” ไม�มีอะไรกลายเป�นขยะ

โดยหลักการ 3 R ลดการใช�, นํากลับมาใช�ใหม�, ใช�แล�วซ้ํา 

 

ผลรวมลดปริมาณก�าซเรือนกระจก และเทียบเท�าการปลูกต�นไม�

GHG
4CH

N  O

6SF

2CO

sPFC

SHFC 3NF

- ป� 2022 -

- ป� 2022 -
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9. ความย่ังยืนด�านสังคม 

วัฒนธรรมองค�กรและแนวปฏิบัติทางสังคมของTOG ภายในกิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ� ต้ังอยู�บนหลักการของการให�คุณค�า สนับสนุน และเคารพผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย คู�ค�าธุรกิจ และลูกค�าท้ังหมด

เราบริหารจัดการผ�านกลไกการทบทวน ตรวจสอบภายใน เพ่ือไกล�เกล่ียและแก�ไขข�อร�องเรียนใดๆด�วยความเป�นธรรมและเพ่ือประโยชน�ร�วมกัน 

 

นโยบายด�านสิทธิมนุษยชนของTOG 

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย มุ�งม่ันในการดําเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิมนุษยชน เพ่ือหลีกเล่ียงการก�อให�เกิดความเสียหายต�อบุคคล 

ซ่ึงเป�นองค�ประกอบสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติ เร่ือง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)            

เราปลูกฝ�งการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ัวท้ังองค�กร และสนับสนุนนโยบายน้ีให�กับคู�ค�าธุรกิจ ดังน้ี 

1. เคารพสาระสําคัญของสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม�เลือกปฏิบัติ 

2.บริหารจัดการประเมินความเส่ียงอย�างต�อเน่ือง ตลอดห�วงโซ�อุปทาน เพ่ือช้ีบ�ง ป�องกัน และหรือบรรเทา ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. สร�างสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีปลอดภัยท้ังต�อร�างกายและต�อจิตใจ ไม�ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบ  

4. เป�ดโอกาสท่ีเท�าเทียมกันในท่ีทํางาน 

5.จัดช�องทางส่ือสารท่ีปลอดภัยสําหรับพนักงานและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ในการสนทนาเร่ืองใดๆท่ีอาจจะมีข�อกังวลใจท่ีต�องการความไว�วางใจและม่ันใจในความโปร�งใส เพ่ือความร�วมมือในระยะยาว

กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังหมด 

6.ให�ทุกคนตระหนักในหน�าท่ีของตนเอง ท่ีจะประพฤติตนด�วยความรับผิดชอบ และเคารพในสิทธิของผู�อ่ืน 

7. รักษาความลับข�อมูลส�วนบุคคลและความเป�นส�วนตัว ของพนักงานและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังหมด 

8. ส่ือสารถึงความจําเป�น และผลักดันให�พนักงานและคู�ค�าทางธุรกิจ ร�วมกันส�งเสริมสนับสนุน นโยบายสิทธิมนุษยชน อย�างมีส�วนร�วมไปด�วยกัน 

 

การประชุมประจําเดือนของฝ�ายทรัพยากรบุคคล ประกอบด�วยการรายงานฝ�ายบริหาร การตรวจติดตามรอบระยะเวลาประจํา การแจ�งเบาะแส การสอบสวนท่ีเก่ียวข�องกับการร�องทุกข�

ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และข�อกล�าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากมีเหตุการณ� 

ตามหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติ เร่ือง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 



มาตรฐานแรงงานและการจัดการการจ�างงาน 

เพ่ือให�ม่ันใจว�ามีการบริหารจัดการท่ีดีด�านแรงงานสัมพันธ�และแนวทางการจ�างงาน TOGได�ทําการต�ออายุการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS-8001:2563 ระดับสมบูรณ�จากกรมสวัสดิการและ

คุ�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย อย�างสม่ําเสมอ มาตรฐานน้ีครอบคลุมถึงหลักธรรมาภิบาลท่ีดีในด�านสวัสดิการ การจ�างงาน สภาพแวดล�อมในการทํางาน การบริหารจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย โดยครอบคลุมพนักงานของสถานประกอบการ และ แรงงานเอ�าท�ซอสท่ีทํางานอยู�ในสถานประกอบการ การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญภายใต�เวอร�ชัน 2563 ไม�เพียงแค�นําแนวปฏิบัติสากล

มาใช�ตามท่ีกําหนดโดย องค�การแรงงานระหว�างประเทศ (ILO) และควบคุมความสอดคล�องในการปฏิบัติตามนโยบาย ต�อต�านแรงงานทาสยุคใหม� เท�าน้ัน แต�ยังต�องการให�มีการควบคุม ตรวจติดตาม

แนวปฏิบัติการจ�างงานท่ีดีและมีความรับผิดชอบต�อสังคมในเชิงรุก ภายใต�ระบบการจัดการมาตรฐานแรงงาน เพ่ือการพัฒนาอย�างต�อเน่ืองและความย่ังยืนในระยะยาว 
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การฝ�กอบรมและการประเมินความรับผิดชอบต�อสังคมของซัพพลายเออร� เทียร�1 

ในการจัดการให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�องมีส�วนร�วม ‘คนทํางาน’ ท่ีกําหนดว�าเป�นซัพพลายเออร�เทียร�1 คือ แรงงานเอ�าท�ซอส ทีมทําความสะอาด และเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย ซ่ึงปฏิบัติงาน

ภายในโรงงานTOG/TOC มีซัพพลายเออร�จํานวนห�ารายท่ีอาจจะมีผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอาจจะเกิดข้ึนได�อย�างมีนัยสําคัญ มีการจัดฝ�กอบรม และประเมินผลผู�ปฏิบัติงานทุกคนท่ีเก่ียวข�อง

กับซัพพลายเออร�ท้ังห�ารายน้ี เพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีถูกต�องเก่ียวกับผลกระทบ มีการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีจําเป�น เพ่ือให�แน�ใจว�ามีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการจ�างงานท่ีดีท่ีจําเป�นท้ังหมด 

ตามมาตรฐานแรงงานไทย และซัพพลายเออร�แต�ละรายผ�านการประเมินความรับผิดชอบทางสังคมแล�ว 

การมีส�วนร�วมในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

พนักงาน และ คนงานทุกคนในซัพพลายเออร�เทียร�1 มีส�วนร�วมในการจัดการด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข�าถึง การฝ�กอบรมด�านความปลอดภัย ห�องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป�      

 และข�อกําหนดท้ังหมด ตามมาตรฐานแรงงานไทย TLS-8001:2020 

คนงานทุกคนในซัพพลายเออร�เทียร�1 มีส�วนร�วมในการจัดการด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข�าถึง การฝ�กอบรมด�านความปลอดภัย ห�องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป� 

ซัพพลายเออร� เทียร�1 

 แ รงงานเอ�าท�ซอส

ทีมทําความสะอาด

เ จ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัย
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การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย   ของTOG ดูแลรับผิดชอบท่ีจําเป�นสําหรับการดําเนินการด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงรวมถึงการติดตามตรวจสอบ การบังคับใช�และการปฏิบัติตามให�สอดคล�อง

ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะน้ีปฏิบัติหน�าท่ีบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย�างมืออาชีพ ประเมินความเส่ียงอันตรายท่ีเก่ียวข�องกับการทํางาน แนะนําโปรแกรม

การฝ�กอบรมความปลอดภัยในการทํางานท่ีจําเป�น ประเมินความเส่ียงการทํางานท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ดําเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุจากการทํางาน รวมถึงเหตุการณ�

ท่ีใกล�จะอุบัติ เพ่ือวิเคราะห�ลําดับช้ันท่ีควรควบคุม แนะนําการดําเนินการแก�ไข ป�องกันท่ีเหมาะสม เพ่ือขจัดโอกาสเกิดซ้ําในอนาคต ตรวจสอบข�อบ�งช้ีท่ีสําคัญในเชิงวิเคราะห� เพ่ือจัดการการแจ�งเตือนเชิง

ป�องกันท่ีรวดเร็ว กําหนดแนวทางปฏิบัติงานในการเตรียมความพร�อม แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ติดตามข�อกําหนดด�านกฎระเบียบใหม�ๆ ตลอดจนปรับปรุงสุขภาวะความปลอดภัยและความเป�นอยู�ท่ีดี

ในพ้ืนท่ีทํางาน 

  

นอกจากน้ีคณะทํางานความปลอดภัย   ท่ีได�รับการแต�งต้ังในระดับหัวหน�างาน ระดับบริหาร มุ�งม่ันในการบริหารจัดการ เพ่ือความปลอดภัยในสุขภาพ และความเป�นอยู�ท่ีดีของพนักงาน ความรับผิดชอบ

ในแต�ละระดับช�วยทําให�ม่ันใจว�าพนักงานท้ังหมดมีส�วนร�วมอย�างเต็มท่ี และปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง ด�วยทรัพยากรท่ีเพียงพอ และมีการจัดสรรเงินงบประมาณ 

เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย

คณะทํางานความปลอดภัย
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย คํานึงถึงความสําคัญของสภาพแวดล�อม ในการทํางานท่ีดี ท่ีมีผลต�อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ ได�ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีเก่ียวข�องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานอย�างเคร�งครัด เพ่ือแสดงให�เห็นถึงความทุ�มเทและความมุ�งม่ันของบริษัทฯ ในการป�องกัน

อันตรายและส�งเสริมสุขภาพท่ีดีของพนักงานทุกคนให�เป�นไปอย�างต�อเน่ือง จึงออก นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน TOG โดยยึดหลักปฏิบัติ 7 ข�อ ดังน้ี 

 

1) ความมุ�งม่ันในการจัดการด�านสุขภาพและความปลอดภัย 

ผู�บริหารและหัวหน�างานทุกคนต�องให�ความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามมาตรการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมถึงต�องสนับสนุนงบประมาณและ

จัดสรรทรัพยากรให�เพียงพอ เพ่ือขจัด อันตราย การบาดเจ็บ การเจ็บป�วยจากการทํางาน และ การเจ็บป�วยท่ีไม�เก่ียวข�องกับงาน เช�น การแพร�เช้ือของ COVID-19 ทุกคนต�องมุ�งม่ันท่ีจะปรับปรุงระบบ

อย�างต�อเน่ือง โดยนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยี หลักการทางวิศวกรรม และมาตรการด�านสุขภาพมาใช� เพ่ือลดความเส่ียง อันตรายต�อสุขภาพและความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน  

  

2) การมีส�วนร�วมของผู�ปฏิบัติงานในมาตรการด�านสุขภาพและความปลอดภัย 

พนักงานทุกคนต�องรับผิดชอบต�อบทบาทหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือความปลอดภัย ความเป�นระเบียบเรียบร�อย สุขอนามัยส�วนบุคคลและส�วนรวม พนักงานทุกคนต�องแจ�งให�ผู�บังคับบัญชาทราบทันที

เก่ียวกับป�ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือง�ายต�อการช้ีบ�งความเป�นอันตราย การหาสาเหตุท่ีแท�จริงของอุบัติการณ�(incident) และเหตุการณ�เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) เพ่ือป�องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Accident)  

  

3) การช้ีบ�งความเป�นอันตรายและการประเมินความเส่ียง  

พนักงานทุกคนมีหน�าท่ีในการช้ีบ�งอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหรืออันตรายท่ีแอบแฝงอยู�ในแต�ละข้ันตอนการทํางานท้ังท่ีเป�นงานประจํา และไม�ประจํา เพ่ือประเมินความเส่ียง และกําหนดมาตรการการจัดการ

ความเส่ียง (Hierarchy of Controls)     โดยกําหนดเป�นแนวทางการปฏิบัติงาน (QP) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) อย�างปลอดภัย พร�อมท้ังมีการตรวจติดตามเป�นระยะ การประเมินความเส่ียงเพ่ือ

ความปลอดภัยต�องทําอย�างสม่ําเสมอ และทุกคร้ัง หลังเกิดเหตุการณ�ท่ีไม�พึงประสงค� รวมถึง เม่ือมีการเปล่ียนแปลง ตัวบุคคล วัตถุดิบ ระบบการจัดการวัตถุดิบ เคร่ืองมือ อุปกรณ� เคร่ืองจักร 

ข้ันตอนการทํางาน รูปแบบการทํางาน และสภาพแวดล�อมในการทํางาน

มาตรการการจัดการ

ความเส่ียง (Hierarchy of Controls)
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มาตรการการจัดการความเส่ียง 

4) การป�องกันและควบคุมอันตราย 

พนักงานทุกคนต�องร�วมกันช้ีบ�งและกําหนดมาตรการการจัดการความเส่ียง (Hierarchy of Controls)       ซ่ึงมีลําดับเร่ิมจาก การขจัด/แทนท่ี/ควบคุมทางวิศวกรรม/การบริหารจัดการ 

และการใช�อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุคคล นําไปใช�เป�นแผนการควบคุมการปฏิบัติ มีการติดตามความคืบหน�า และตรวจสอบประสิทธิภาพเป�นระยะ 

  

5) การให�ความรู�และฝ�กอบรม 

พนักงานทุกคนต�องรับการฝ�กอบรมหลักการด�านความปลอดภัย สุขอนามัยส�วนบุคคล และสุขอนามัยในสถานท่ีทํางานท้ังหลักสูตรพ้ืนฐาน และเฉพาะด�าน ตามหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือให�เข�าใจ

และตระหนักถึง 'อันตรายจากการทํางาน' (Work-related hazards) 'การเจ็บป�วยท่ีไม�เก่ียวข�องกับการทํางาน'(Non-work-related ill health) รวมถึง ต�องรายงาน อันตรายจากการทํางาน และ 

การเจ็บป�วยท่ีไม�เก่ียวข�องกับการทํางาน เช�น การติดเช้ือ COVID-19 ให�ผู�บังคับบัญชาทราบ ตลอดจนวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย และนําไปปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง 

มาตรการการจัดการความเส่ียง (Hierarchy of Controls) 

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 



31

6) การประเมินระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน (OHS) และการปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง 

ต�องกําหนดให�มีการตรวจติดตามระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน (OHS) อย�างสม่ําเสมอ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการนําไปปฏิบัติ 

รวมถึงช้ีบ�งข�อบกพร�อง และหาโอกาสในการปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง  

 

7) การส่ือสารและประสานงานกับผู�รับเหมา ซัพพลายเออร� และผู�ให�บริการ 

รับเหมา ซัพพลายเออร� ผู�ให�บริการ จะต�องได�รับการตรวจสอบคุณสมบัติ ข�อกําหนดท่ีเก่ียวข�องล�วงหน�า ก�อนการว�าจ�าง และ ก�อนเร่ิมปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ จะต�องผ�านการอบรม ให�ความรู� และ

ส่ือสารข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับอันตรายท่ีมีอยู�ภายในบริษัทฯ หรือ ความเส่ียงจากโรคระบาด โดยผู�เก่ียวข�องต�องประสานงาน วางแผนและประเมินความเส่ียงด�านความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือกําหนด

มาตรการลดผลกระทบด�านสุขภาพและความปลอดภัย และระหว�างปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ต�องปฏิบัติตามมาตรการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทฯ 

อย�างเคร�งครัด

ตัวช้ีวัดด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

TOG ได�เลือกส�วนท่ีเก่ียวข�องจาก ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics) ข้ันพ้ืนฐาน      สําหรับรายงานข�อมูลผลการดําเนินงานด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

ผลลัพธ�ของตัวช้ีวัดจะรายงานอยู�ในตาราง ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics) แนบท�ายเล�ม รายงานความย่ังยืนฉบับภาษาไทย 

ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics) ข้ันพ้ืนฐาน

ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics) แนบท�ายเล�ม รายงานความย่ังยืนฉบับภาษาไทย 
การให�ความรู�และฝ�กอบรม 

แบบออนไลน� สื่อสารผ�าน line@TOG 4.1, การอบรมผ�าน Zoom, MS team

แบบลงพื้นที่ สื่อสารผ�านที่ประชุม คปอ.,กิจกรรม Safety talk, การฝ�กอบรม
พนักงานตามแผนงานความปลอดภัยฯ, ติดป�ายบ�งชี้ หรือป�ายสัญลักษณ�ต�างๆ
ในพื้นที่หน�างาน ,สื่อสารผ�านบอร�ดกลางของแต�ละอาคาร
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มาตรการปลอดโควิด-19 ท่ีต�อเน่ือง 

ในป� 2565 การแพร�กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสสายพันธุ�โควิด-19 มีจํานวนลดลง เป�นลักษณะพบการติดเช้ือประปรายในครัวเรือนของพนักงาน ระเบียบการป�องกันและมาตรการควบคุมโควิด-19 

ยังคงมีผลบังคับใช�ในสถานท่ีทํางานและหอพัก เพ่ือป�องกันการแพร�เช้ือจํานวนมากในกลุ�มพนักงาน นอกจากน้ีเราอํานวยความสะดวกในการเข�าถึงวัคซีนเข็มกระตุ�นสําหรับพนักงานท่ีมีความประสงค�จะรับ 

ผู�ท่ีต�องการหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีเก่ียวข�องกับการเจ็บป�วยรุนแรงท่ีเป�นผลจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

มาตรการป�องกันโควิดแบบครอบจักวาลในป� 2565 

เข�ารับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ตามกําหนด 

การเฝ�าระวังผู�ติดเช้ือโควิด-19 

การฆ�าเช้ือเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีได�รับผลกระทบ 

โครงการบับเบ้ิลและซีลโดยสมัครใจ 

รักษาการเว�นระยะห�างระหว�างผู�คน

สวมหน�ากากอนามัย 

ทําความสะอาดและฆ�าเช้ือโรคในทุกพ้ืนท่ี โรงอาหาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

การกําจัดของเสียท่ีปนเป��อน 

ใช�มาตรการท่ีระบุเช�นเดียวกันในหอพัก ห�องพยาบาล รถรับส�งพนักงาน และกับผู�ประกอบการร�านค�าในโรงอาหาร 

วัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ�น (สําหรับผู�แสดงความประสงค�) 
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ผู�บริโภคท่ีใส�ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�

ขอบเขตการจัดการของระบบคุณภาพ ISO9001   ครอบคลุมกระบวนการท้ังหมดต้ังแต�การเลือกวัตถุดิบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับสารเคมีอันตราย และกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของวัสดุ เพ่ือให�เป�นไปตามข�อกําหนดด�านความปลอดภัยท่ีจําเป�นท้ังหมด นอกจากน้ี เพ่ือให�แน�ใจว�าเราซัพพลายลูกค�าธุรกิจของเราด�วยผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสม่ําเสมอ มีบันทึกการตรวจสอบย�อนกลับ

ท่ีเพียงพอ เราจึงนําระบบคุณภาพเคร่ืองมือแพทย� ISO13485     มาใช� ส่ิงน้ีทําให�แน�ใจได�ว�าความปลอดภัยและความต�องการผลิตภัณฑ�ของผู�บริโภคซ่ึงเป�นผู�ใช�ผลิตภัณฑ�ท้ังหมด จะได�รับการพิจารณา

ต้ังแต�ข้ันตอนแรกของการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ� ไปจนถึงการทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติต�างๆ เพ่ือให�ม่ันใจได�ถึงแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ในการจัดการห�วงโซ�อุปทานจากบนลงล�าง และตรวจสอบให�

แน�ใจว�าข้ันตอนการทํางานท่ีจําเป�นท้ังหมดน้ัน ได�ดําเนินการอย�างเต็มท่ี 

ระบบคุณภาพ ISO9001

ระบบคุณภาพเคร่ืองมือแพทย� ISO13485 ส่ิงน้ีทําให�แน�ใจได�ว�าความปลอดภัยและความต�องการผลิตภัณฑ�ของผู�บริโภคซ่ึงเป�นผู�ใช�ผลิตภัณฑ�ท้ังหมด จะได�รับ

การพิจารณาต้ังแต�ข้ันตอนแรกของการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ� ไปจนถึงการทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติต�างๆ เพ่ือให�ม่ันใจได�ถึงแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ในการจัดการห�วงโซ�อุปทาน

จากบนลงล�าง และตรวจสอบให�แน�ใจว�าข้ันตอนการทํางานท่ีจําเป�นท้ังหมดน้ัน ได�ดําเนินการอย�างเต็มท่ี 
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กิจกรรมส�งเสริมด�านนวัตกรรม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดเป�นส�วนหน่ึงของความมุ�งม่ันอย�างแน�วแน�ของ TOG ในการเสริมสร�างความสามารถในการผลิตในการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนผ�านสู�ระบบการทํางาน

ก่ึงอัตโนมัติในบางส�วน เพ่ือส�งเสริมความคิดริเร่ิมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และปลูกฝ�งค�านิยมหลักของTOG เราได�จัดให�มีการแข�งขันงานด�านวิศวกรรม (Engineering Context)       ประจําป� ข้ึน

โดยจัดให�มีการฝ�กอบรมในช้ันเรียน การฝ�กสอน การให�คําปรึกษา การมอบหมายงาน การประชุมและทบทวนติดตามอย�างต�อเน่ือง การแข�งขันท่ีจัดข้ึนมีวัตถุประสงค� เพ่ือ เสริมสร�างทักษะการแก�ป�ญหาอย�างมี

ประสิทธิผล สามารถร�างรายละเอียดป�ญหา ส�งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห� และจุดประกายความคิดสร�างสรรค� ตลอดจนเพ่ิมพูนทักษะการนําเสนอ ซ่ึงจําเป�นสําหรับการปฏิบัติงานด�านการผลิต

และการขับเคล่ือนการพัฒนาทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันยังช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอีกด�วย                                                          ผลการดําเนินงานประจําป�ของTOG ได�แสดงให�เห็นถึง

ความสําเร็จจากความพยายามเหล�าน้ี ด�วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง 

การฝ�กอบรมและให�ความรู� 

TOG ได�เลือกส�วนท่ีเก่ียวข�องจาก ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics) ข้ันพ้ืนฐาน     สําหรับรายงานข�อมูลผลการดําเนินงาน ด�านการพัฒนาพนักงาน ผลลัพธ�ของตัวช้ีวัดจะรายงานอยู�ใน

ตาราง ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics) แนบท�ายเล�ม รายงานความย่ังยืนฉบับภาษาไทย 

มีวัตถุประสงค� เพ่ือ เสริมสร�างทักษะการแก�ป�ญหา

การแข�งขันงานด�านวิศวกรรม (Engineering Context) ประจําป�

อย�างมีประสิทธิผล สามารถร�างรายละเอียดป�ญหา ส�งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห� และจุดประกายความคิดสร�างสรรค� ตลอดจนเพ่ิมพูนทักษะการนําเสนอ ซ่ึงจําเป�นสําหรับ

การปฏิบัติงานด�านการผลิต และการขับเคล่ือนการพัฒนาทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันยังช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอีกด�วย

ตัวช้ีวัดความย่ังยืน (ESG Metrics) ข้ันพ้ืนฐาน

รายงานความย่ังยืนฉบับภาษาไทย 
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ความสัมพันธ�ท่ีสร�างสรรค�กับชุมชนรอบสถานประกอบการ 

TOGแสดงความมุ�งม่ันอย�างต�อเน่ืองในการสร�างความสัมพันธ�ท่ีสร�างสรรค�กับชุมชนท�องถ่ินรอบสถานประกอบการ เพ่ือช�วยสร�างสภาพแวดล�อมการอยู�อาศัยท่ีดีต�อสุขภาพร�วมกัน นอกจากการบริจาค

ชุดการดูแลและเงินบริจาคท่ีมอบให�กับชุมชนท�องถ่ินในตําบลละหารแล�ว เรายังได�สนับสนุนโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ�   ด�วยการจัดทําคลิปแอนิเมช่ันสําหรับเด็กนักเรียน สร�างความตระหนักรู�เก่ียวกับคุณค�า

วิธีการรีไซเคิล การลดปริมาณขยะแบบฝ�งกลบ ตลอดจนแนะนํากิจกรรมโดยสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับเด็กนักเรียนผู�ชนะการแข�งขันสะกดคําภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ�
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10. บรรษัทภิบาลท่ีดี 

การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

เพ่ือควบคุมการใช�ข�อมูลส�วนบุคคลอย�างถูกต�อง บริษัทฯได�ว�าจ�างท่ีปรึกษามืออาชีพ เพ่ือให�ความรู�และฝ�กอบรมให�กับทีมทํางาน เพ่ือจัดทําคลังข�อมูลส�วนบุคคล ประกาศเก่ียวกับความเป�นส�วนตัวต�างๆ 

แบบฟอร�มขอความยินยอมท่ีจําเป�น และข�อตกลงเพ่ิมเติมท่ีจําเป�น ข�อมูลส�วนบุคคลส�วนใหญ�เก่ียวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลของพนักงาน ซ่ึงหมายความว�าจํานวนธุรกรรมข�อมูลส�วนบุคคลไม�ได�มีปริมาณมาก

กึงข�อกําหนดท่ีจะต�องมีการแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล อย�างไรก็ตาม เพ่ือตอบคําถามผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯได�มอบหมายให�มีหน�าท่ี

คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล                   เป�นจุดติดต�อ เจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

ในการเตรียมพร�อมสําหรับการเปล่ียนไปสู�อุตสาหกรรม4.0 พ้ืนฐานของการจัดการระบบสารสนเทศและความปลอดภัยของข�อมูล คือรากฐานท่ีสําคัญอย�างย่ิงในการขับเคล่ือนธุรกิจในอนาคต

ในป� 2565 เราได�ริเร่ิมโครงการการจัดการระบบสารสนเทศ และรักษาความปลอดภัยของข�อมูล ดังต�อไปน้ี 

ยนิยอม

เจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 



รายงานความย่ังยืนประจําป� 2565บริษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 37

นอกจากน้ี TOG ยังเข�าร�วมโครงการวัดระดับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� สําหรับกลุ�มบริษัทจดทะเบียน ในป� 2565 (Cyber   Resilience Survey 2022)               ซ่ึงจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย ส่ิงน้ีช�วยในการทําความเข�าใจระดับความปลอดภัยทางไซเบอร�ของเรา เม่ือเทียบกับบริษัทจดทะเบียนฯท้ังหมด 210บริษัท ท่ีเข�าร�วมการสํารวจด�วย ผลลัพธ�ท่ีได�เป�นข�อมูลอ�างอิง

ท่ีเป�นประโยชน�ในการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการต�อไป เพ่ือป�องกันบริษัทฯจากความเส่ียงทางไซเบอร�ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจ 

TOG ยังเข�าร�วมโครงการวัดระดับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� สําหรับกลุ�มบริษัทจดทะเบียน ในป� 2565 (Cyber   Resilience Survey 2022) 

ความปลอดภัยทางไซเบอร� 

นโยบายระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ       ของTOG ได�ประกาศอยู�บนเว็บไซต�บริษัทฯเพ่ือแสดงเจตนารมย�ให�เห็นถึงความมุ�งม่ันของเรา ในการกําหนดข้ันตอนการทํางานท่ีเก่ียวข�อง

เพ่ือดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีจําเป�น ภายใต�ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศISO/IEC 27001        ซ่ึงกําลังอยู�ในข้ันตอนการดําเนินงานจัดทํา ด�วยเหตุน้ี 

เราจึงได�แต�งต้ังคณะทํางาน และ ผู�ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ ซ่ึงได�รับการอบรมโดยท่ีปรึกษามืออาชีพ 

นโยบายระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศISO/IEC 27001



รายงานความยั่งยืนประจำป� 256538 บร�ษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน

No GRICode SDGs ESG IndicatorsESG Issues หน�วยวัด 2564 2565

E1.3R นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

มูลค�าความเสียหายหร�อค�าปรับที่เกิดจากการละเมิดกฎหมาย
หร�อการสร�างผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม

บาท 0 03

E1.4R นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
การจัดการพลังงาน

มี / ไม�มี มี มี4

E1.5R นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
การจัดการน้ำ 

มี / ไม�มี มี มี5

E1.6R นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
การจัดการขยะและของเสีย

มี / ไม�มี มี มี6

E1.7R นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
การจัดการก�าซเร�อนกระจกหร�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มี / ไม�มี มี มี7

E2.1C การจัดการพลังงาน แผนการจัดการพลังงาน มี / ไม�มี มี มี8

E2.2C การจัดการพลังงาน ปร�มาณการใช�พลังงาน (ไฟฟ�า) kWhr 37,086,197 42,177,0009

E2.3C การจัดการพลังงาน ปร�มาณการใช�พลังงานทดแทน kWhr 0 010

E3.1C การจัดการน้ำ  แผนการจัดการน้ำ มี / ไม�มี มี มี13

E3.2C การจัดการน้ำ  ปร�มาณการใช�น้ำ ลูกบาศก�เมตร 312,999 263,27314

E3.3C การจัดการน้ำ  ร�อยละของน้ำเสียที่ได�รับการบำบัดก�อนทิ�ง % 100 10017

E4.1C การจัดการขยะและของเสีย  แผนการจัดการขยะและของเสีย มี / ไม�มี มี มี18

E4.2C การจัดการขยะและของเสีย  ปร�มาณขยะและของเสีย ตัน 1,028.6 1,555.919

E4.3R การจัดการขยะและของเสีย  เป�าหมายการจัดการขยะและของเสีย20 มี / ไม�มี มี มี

E4.3R การจัดการขยะและของเสีย  ปร�มาณขยะและของเสียที่ผ�านกระบวนการ Reuse 
และ/หร�อ Recycle

21 ตัน 999.2 411.26

GRI 302

GRI 303

GRI 306

Goal 7: 
Affordable and 
Clean Energy

Goal 6: Clean 
Water and 
Sanitation

Goal 12: 
Responsible 
Consumption 
and Production

E1.1C นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

นโยบายและแนวปฏิบัติเร�่องการจัดการด�านสิ�งแวดล�อม มี / ไม�มี มี มี1

E1.2C นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

จำนวนกรณีหร�อเหตุการณ�ละเมิดกฎหมาย หร�อการสร�าง
ผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม พร�อมอธิบายมาตรการแก�ไข

จำนวนกรณี 0 02

GRI 103 -

มิติสิ�งแวดล�อม

E1 นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

E2 การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน

E3 การจัดการน้ำ

การจัดการน้ำ  

E4 การจัดการขยะและของเสีย

การจัดการขยะและของเสีย

หมายเหตุ: แก�ไขปร�มาณการใช�น้ำในป�2564 จาก 531,485ลูกบาศก�เมตร เป�น 312,999ลูกบาศก�เมตร ซึ่งไม�รวมปร�มาณการใช�น้ำร�ไซเคิ�ล และน้ำบาดาล

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน



รายงานความยั่งยืนประจำป� 2565

E5.1C การจัดการก�าซเร�อนกระจก แผนการจัดการก�าซเร�อนกระจก มี / ไม�มี มี มี22

E5.2C การจัดการก�าซเร�อนกระจก ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกรวมของขอบเขตที่ 1 
และขอบเขตที่ 2

ตันคาร�บอน
ไดออกไซด�เทียบเท�า

19,969 23,87223

E5.3R
การจัดการก�าซเร�อนกระจก การทวนสอบข�อมูลปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

โดยหน�วยงานภายนอก24
มี / ไม�มี มี มี

E5.5R การจัดการก�าซเร�อนกระจก ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกรวมของขอบเขตที่ 1 
ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3

26 ตันคาร�บอน
ไดออกไซด�เทียบเท�า

29,212 34,138

39 บร�ษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน

No GRICode SDGs ESG IndicatorsESG Issues หน�วยวัด 2564 2565

S1.1C สิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติด�านสิทธิมนุษยชน มี / ไม�มี มี มี28

S1.3R สิทธิมนุษยชน จำนวนเหตุการณ�ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พร�อมมาตรการแก�ไขและเยียวยา

จำนวนกรณี 0 030

S2.1C การจ�างงาน ร�อยละ พนักงานทั้งหมด (เพศ ช�วงอายุ)

จำแนกตามอายุ

< 30 ป�

30-50 ป�

>50 ป�

2564 256531

หญิง              ชาย หญิง              ชาย

14.3

45.2

5.6

7.3

23.0

4.6

12.7

43.8

7.5

8.1

22.9

5.0

S2.2C การจ�างงาน จำนวนพนักงานผู�พ�การและ/หร�อผู�สูงอายุ คน 1 132

%

%

%

S2.5C การจ�ายค�าตอบแทนพนักงาน ความแตกต�างของค�าตอบแทนระหว�างเพศ หญิง : ชาย 1.02 : 1 0.95 : 135

S2.3C การจ�ายค�าตอบแทนพนักงาน จำนวนค�าตอบแทนรวมของพนักงาน ล�านบาท 332.70 351.3933

S2.4C การจ�ายค�าตอบแทนพนักงาน ร�อยละของพนักงานที่เป�นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ % 63 6734

S2.6C การพัฒนาพนักงาน แผนงานหร�อกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน36

S2.7C การพัฒนาพนักงาน แผนงานหร�อกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน จำนวนช่ัวโมงอบรม/คน/ป� 4.37 6.6737

มี / ไม�มี มี มี

GRI 305 Goal 13: Climate 
Action

GRI 412 Goal 8: Decent 
Work and 
Economic 
Growth

GRI 401
GRI 405

Goal 5:Gender 
Equality
Goal 10:Reduced 
Inequalities

GRI 405 Goal 5: Gender 
Equality

GRI 404 Goal 4: Quality 
Education

การจ�ายค�าตอบแทนพนักงาน

การจ�างงาน

มิติสังคม

S1 สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

E5 การจัดการก�าซเร�อนกระจก

การจัดการก�าซเร�อนกระจก  

การพัฒนาพนักงาน

S2 การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม 

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน



รายงานความยั่งยืนประจำป� 2565

S2.12C ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

แผนงานหร�อกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

มี / ไม�มี มี มี42

S2.13C ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

จำนวนเหตุการณ�หร�อกรณีบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน จำนวนครั้ง 17 743

S2.14R ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

เป�าหมายการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

44 มี / ไม�มี มี มี

S2.15R ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)

45 จำนวนครั้ง/1ล�าน 
ชั่วโมงการทำงาน

3.62 1.21

40 บร�ษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน

No GRICode SDGs ESG IndicatorsESG Issues หน�วยวัด 2564 2565

S2.16C การส�งเสร�มความสัมพันธ�และ
การมีส�วนร�วมกับพนักงาน

แผนการพัฒนาความผูกพันและการรักษาพนักงาน มี / ไม�มี มี มี46

S2.17C การส�งเสร�มความสัมพันธ�และ
การมีส�วนร�วมกับพนักงาน

ร�อยละของพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ 
(จำนวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ/จำนวนพนักงานทั้งหมด)

% 10.16 11.0447

S2.18C การส�งเสร�มความสัมพันธ�และ
การมีส�วนร�วมกับพนักงาน

จำนวนข�อพ�พาทด�านแรงงานที่สำคัญ พร�อมมาตรการแก�ไข48 จำนวนกรณี 0 0

S2.18C ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต�อองค�กร50 3.95 4.01การส�งเสร�มความสัมพันธ�และ
การมีส�วนร�วมกับพนักงาน

มี / ไม�มี

S3.3C สิทธิผู�บร�โภค จำนวนเหตุการณ�หร�อข�อร�องเร�ยนที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิผู�บร�โภค พร�อมมาตรการแก�ไข

54

สิทธิผู�บร�โภค ช�องทางที่บร�ษัทรับข�อร�องเร�ยนจากลูกค�าธุรกิจ มี / ไม�มี มี มี55

S3.1C สิทธิผู�บร�โภค นโยบายและแนวปฏิบัติเร�่องการรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า มี / ไม�มี มี มี52

S3.2C สิทธิผู�บร�โภค จำนวนกรณีข�อมูลลูกค�ารั่วไหล พร�อมมาตรการแก�ไข จำนวนกรณี 0 053

S3.4C

จำนวนกรณี 0 0

S3.8R การตลาดและโฆษณาอย�างรับผิดชอบ แนวปฏิบัติด�านการตลาดและโฆษณาอย�างรับผิดชอบ มี / ไม�มี มี มี59

S3.3C ความรับผิดชอบต�อชุมชน/สังคม จำนวนข�อพ�พาทกับชุมชน/สังคม พร�อมมาตรการแก�ไข63

S3.1C ความรับผิดชอบต�อชุมชน/สังคม นโยบายการพัฒนาและมีส�วนร�วมกับชุมชน/
สังคมที่อาจได�รับผลกระทบจากธุรกิจ

มี / ไม�มี มี มี61

S3.2C ความรับผิดชอบต�อชุมชน/สังคม แผนส�งเสร�มการพัฒนาและมีส�วนร�วมกับชุมชน/
สังคมที่อาจได�รับผลกระทบจากธุรกิจ 

จำนวนกรณี 0 062

จำนวนกรณี 0 0

GRI 403 Goal 3: Good 
Health and 
Well-being
Goal 8: Decent 
Work and 
Economic Growth

GRI 402
GRI 407

Goal 8: Decent 
Work and 
Economic Growth

GRI 102-43
GRI 418

Goal 16: Peace, 
Justice and 
Strong 
Institutions

GRI 417 Goal 3: Good 
Health and 
Well-being

GRI 413 Goal 8: Decent 
Work and 
Economic Growth

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

การส�งเสร�มความสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมกับพนักงาน

สิทธิผู�บร�โภค

การตลาดและโฆษณาอย�างรับผิดชอบ

S4 ความรับผิดชอบต�อชุมชน/สังคม 

ความรับผิดชอบต�อชุมชน/สังคม 

S3 ความรับผิดชอบต�อลูกค�า/ผู�บร�โภค

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน



รายงานความยั่งยืนประจำป� 256541 บร�ษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน

No GRICode SDGs ESG IndicatorsESG Issues หน�วยวัด 2564 2565

G1.1C องค�ประกอบคณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการบร�ษัทรายบุคคล มี / ไม�มี มี มี

G1.2C องค�ประกอบคณะกรรมการ จำนวนกรรมการทั้งคณะ คน 12 1268

G1.3C องค�ประกอบคณะกรรมการ จำนวนกรรมการอิสระ 4 469

G1.4C องค�ประกอบคณะกรรมการ จำนวนกรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร 6 670

G1.5C องค�ประกอบคณะกรรมการ จำนวนกรรมการหญิง 3 371

G1.6C องค�ประกอบคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป�นกรรมการอิสระ ใช� / ไม�ใช� ไม� ไม�72

G1.7C องค�ประกอบคณะกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการผู�จัดการไม�เป�นบุคคลเดียวกัน ใช� / ไม�ใช� ใช� ใช�73

G1.8C องค�ประกอบคณะกรรมการ จำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละชุด คน 56-1 One report 
หน�า 181, 183, 185

56-1 One report 
หน�า 49, 51, 52

74

G1.9C องค�ประกอบคณะกรรมการ ประธานของคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละชุดเป�นกรรมการอิสระ75

G1.10C องค�ประกอบคณะกรรมการ จำนวนป�การดำรงตำแหน�งของกรรมการรายบุคคล ป� 56-1 One report 
หน�า 277-282

56-1 One report 
หน�า 41, 153-172

76

67

คน

คน

คน

ใช� / ไม�ใช� ใช� ใช�

G1.11C บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ ครั้ง 6 8

G1.12C บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัท78

G1.13C บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ79

G1.14C บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ80

G1.15C บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละชุด81

G1.16C บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละชุด82

77

มี / ไม�มี มี มี

ครั้ง 5 5

ครั้ง 56-1 One report 
หน�า181, 183, 185

56-1 One report 
หน�า63, 65, 66

มี / ไม�มี มี มี

มี / ไม�มี มี มี

G1.18C การสรรหากรรมการ นโยบายและหลักเกณฑ�การสรรหากรรมการ
ที่มีคุณสมบัติสอดคล�องกับกลยุทธ�องค�กร

มี / ไม�มี มี มี84

G1.19C การสรรหากรรมการ การว�เคราะห�ทักษะและประสบการณ�ของกรรมการ
ตามลักษณะของธุรกิจ (board skill matrix)

85 มี / ไม�มี มี มี

G1.20C การสรรหากรรมการ ประวัติของกรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งใหม�86 มี / ไม�มี มี มี

GRI 102 Goal 5: Gender 
Equality 
Goal 16: Peace, 
Justice and 
Strong 
Institutions

GRI 102-26 Goal 16: Peace, 
Justice and 
Strong 
Institutions

GRI 102 Goal 16: Peace, 
Justice and 
Strong 
Institutions

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

G1 นโยบาย โครงสร�าง และระบบกำกับดูแลกิจการ

องค�ประกอบของคณะกรรมการ

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

การสรรหากรรมการ

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน



รายงานความยั่งยืนประจำป� 2565

G1.21C ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง นโยบายและหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนของกรรมการ มี / ไม�มี มี มี87

G1.22C ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง จำนวนค�าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล88

G1.23C ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง ค�าตอบแทนอื่นที่ไม�ใช�ตัวเง�นของกรรมการ 
(กรมธรรม�ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ 
Directors officers liability insurance)

89 มี / ไม�มี มี มี

G1.24C ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง นโยบายและหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนของผู�บร�หารระดับสูง90

42 บร�ษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน

No GRICode SDGs ESG IndicatorsESG Issues หน�วยวัด 2564 2565

มี / ไม�มี มี มี

มี / ไม�มี มี มี

G1.54C ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง จำนวนค�าตอบแทนรวมของผู�บร�หารระดับสูง91 ล�านบาท 28.25 28.45

G1.27C การพัฒนากรรมการ นโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนากรรมการ มี / ไม�มี มี มี93

G1.31C การประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่
ของคณะกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง

ผลประเมินการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละชุด97

G1.29C การประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่
ของคณะกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง

หลักเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ มี / ไม�มี มี มี95

G1.30C การประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่
ของคณะกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง

ผลประเมินการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการแบบรายคณะ96 มี / ไม�มี มี มี

มี / ไม�มี มี มี

G1.32R การประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่
ของคณะกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง

ผลประเมินการปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการแบบรายบุคคล98 มี / ไม�มี มี มี

G1.36C จรรยาบรรณธุรกิจ จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ 
หร�อการทุจร�ตคอร�รัปชัน พร�อมมาตรการแก�ไข

102

G1.34C จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) มี / ไม�มี มี มี100

G1.35C จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน 101 มี / ไม�มี มี มี

G1.37C จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการข�อร�องเร�ยนและแจ�งเบาะแส 
(whistle blowing)

103 มี / ไม�มี มี มี

จำนวนกรณี 0 0

G1.38R จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการป�องกันการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ104 มี / ไม�มี มี มี

GRI 102 Goal 8: Decent 
Work and 
Economic 
Growth

GRI 102 Goal 4: Quality 
Education

GRI 102-28 Goal 16: Peace, 
Justice and 
Strong 
Institutions

GRI 102-17 Goal 16: Peace, 
Justice and 
Strong 
Institutions

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง

การพัฒนากรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการและผู�บร�หารระดับสูง

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน



43 บร�ษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจำป� 2565

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน

No GRICode SDGs ESG IndicatorsESG Issues หน�วยวัด 2564 2565

G2.3R นโยบายและกลยุทธ�ความยั่งยืน รายงานความยั่งยืน 107

นโยบายและกลยุทธ�ความยั่งยืน มาตรฐานการเป�ดเผยข�อมูลผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน 
เช�น GRI Standards เป�นต�น

มี / ไม�มี มี มี108

G2.1C นโยบายและกลยุทธ�ความยั่งยืน นโยบายและเป�าหมายด�านความยั่งยืนระดับองค�กร มี / ไม�มี มี มี105

G2.2R นโยบายและกลยุทธ�ความยั่งยืน ประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืนขององค�กร (Material Topics)106

G2.4R

มี / ไม�มี มี มี

มี / ไม�มี มี มี

G3.3C การบร�หารความเสี่ยงด�านความยั่งยืน ป�จจัยความเสี่ยงใหม� (emerging risks) 
ที่อาจมีผลกระทบต�อธุรกิจในอนาคตอันใกล�

111

การบร�หารความเสี่ยงด�านความยั่งยืน แผนบร�หารความต�อเนื่องของธุรกิจ เช�น 
Business Continuity Plan (BCP) เป�นต�น

มี / ไม�มี มี มี112

G3.1C การบร�หารความเสี่ยงด�านความยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติเร�่องการบร�หารความเสี่ยงด�านความยั่งยืน มี / ไม�มี มี มี109

G3.2C การบร�หารความเสี่ยงด�านความยั่งยืน ป�จจัยความเส่ียงและโอกาสจากประเด็นด�านความย่ังยืน (ESG risks)110

G3.4C

มี / ไม�มี มี มี

มี / ไม�มี มี มี

G4.5R การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืน ร�อยละของคู�ค�ารายสำคัญที่ร�วมลงนามปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณคู�ค�าของธุรกิจ 

118

G4.1C การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติด�านการจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืน มี / ไม�มี มี มี114

G4.2C การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืน แผนบร�หารห�วงโซ�อุปทานอย�างย่ังยืน 115 มี / ไม�มี มี มี

% 99 99

G5.3C การพัฒนานวัตกรรม ค�าใช�จ�ายการทำว�จัยและพัฒนานวัตกรรม121

G5.1C การพัฒนานวัตกรรม นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค�กร มี / ไม�มี มี มี119

G5.2C การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการพัฒนาและส�งเสร�มวัฒนธรรมด�านนวัตกรรมขององค�กร120 มี / ไม�มี มี มี

ล�านบาท 4.1 3.5

GRI 102-55 Goal 12: 
Responsible 
Consumption 
and Production

GRI 102-15 Goal 16: Peace, 
Justice and 
Strong 
Institutions

GRI 308
GRI 414

Goal 12: 
Responsible 
Consumption 
and Production
Goal 16: 
Peace, Justice 
and Strong 
Institutions

Goal 9: Industrial 
Innovation and 
Infrastructure

นโยบายและกลยุทธ�ความยั่งยืน 

G2 นโยบายและกลยุทธ�ความยั่งยืน 

การบร�หารความเสี่ยงด�านความยั่งยืน

G3 การบร�หารความเสี่ยงด�านความยั่งยืน

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืน

G4 การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืน

การพัฒนานวัตกรรม

G5 การพัฒนานวัตกรรม

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) ขั้นพ�้นฐาน



รายงานความยั่งยืนประจำป� 256544 บร�ษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 

หมวด ของใช�ส�วนตัวและเวชภัณฑ�

No GRICode SDGs ESG IndicatorsESG Issues Unit 2564 2565

PPH-
E1.1

ผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป�องกันการปนเป��อน
หร�อรั่วไหลจากกระบวนการผลิต

มี / ไม�มี มี มี1

ผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม การประเมินผลกระทบและวัฏจักรชีว�ตของผลิตภัณฑ� 
(life cycle impact assessment) เพ�่อหาแนวทางในการจัดการ
ผลิตภัณฑ�เลนส�สายตาพลาสติกที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม 

2

Disclosure 
416-1

Goal 12: 
Responsible 
Consumption 
and Production

มิติสิ�งแวดล�อม

PPH-E1 ผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) กลุ�มอุตสาหกรรม 
สินค�าอุปโภคบร�โภค หมวด ของใช�ส�วนตัวและเวชภัณฑ�

PPH-
E1.2

Disclosure 
416-1

Goal 12: 
Responsible 
Consumption 
and Production

มี / ไม�มี มี มี

PPH-
E5.1.1

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยอธิบายผลกระทบที่อาจส�งผลต�อการดำเนินธุรกิจ

มี / ไม�มี มี มี13 Disclosure 
201-2

Goal 13: 
Climate Action

PPH-E5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เป�าหมาย แผนงาน และมาตรการบรรเทาความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14 PPH-
E5.1

Disclosure 
201-2

Goal 13: 
Climate Action

มี / ไม�มี มี มี

PPH-
G1.1

ความปลอดภัยทางไซเบอร�และ
การป�องกันข�อมูลส�วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติด�านความปลอดภัยทางไซเบอร�
และการป�องกันข�อมูลส�วนบุคคล

มี / ไม�มี ไม�มี มี25 Disclosure 
418-1

Goal 9: Industry, 
Innovation and 
Infrastructure

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

PPH-G1 ความปลอดภัยทางไซเบอร�และการป�องกันข�อมูลส�วนบุคคล

PPH-
G1.2

ความปลอดภัยทางไซเบอร�และ
การป�องกันข�อมูลส�วนบุคคล

ร�อยละของจำนวนโครงสร�างพ�้นฐานด�านเทคโนโลยีที่ได�รับ
การรับรองมาตรฐานด�านความปลอดภัยทางไซเบอร� 
เช�น ISO 27001 หร�อมาตรฐานอื่น ๆ เป�นต�น

% ไม�มี ไม�มี26 Disclosure 
418-1

Goal 9: Industry, 
Innovation and 
Infrastructure

PPH-
G1.3

ความปลอดภัยทางไซเบอร�และ
การป�องกันข�อมูลส�วนบุคคล

มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล มี / ไม�มี ไม�มี มี27 Disclosure 
418-1

Goal 9: Industry, 
Innovation and 
Infrastructure

PPH-
G1.4

ความปลอดภัยทางไซเบอร�และ
การป�องกันข�อมูลส�วนบุคคล

ร�อยละของพนักงานกลุ�มเป�าหมาย ที่ได�รับการอบรม
ด�านความปลอดภัยทางไซเบอร�และการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล

มี / ไม�มี มี มี28 Disclosure 
418-1

Goal 9: Industry, 
Innovation and 
Infrastructure

PPH-
G1.5

ความปลอดภัยทางไซเบอร�และ
การป�องกันข�อมูลส�วนบุคคล

จำนวนเหตุการณ�หร�อกรณีที่บร�ษัทถูกโจมตีทางไซเบอร� 
พร�อมมาตรการแก�ไข

จำนวนกรณี 0 029 Disclosure 
418-1

Goal 9: Industry, 
Innovation and 
Infrastructure

PPH-
G1.6

ความปลอดภัยทางไซเบอร�และ
การป�องกันข�อมูลส�วนบุคคล

จำนวนเหตุการณ�หร�อกรณีข�อมูลส�วนบุคคลรั่วไหล 
พร�อมมาตรการแก�ไข

จำนวนกรณี 0 030 Disclosure 
418-1

Goal 9: Industry, 
Innovation and 
Infrastructure

PPH-
G2.1

คุณภาพและการเร�ยกคืนผลิตภัณฑ� นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการด�านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ�ตามมาตรฐานสากล เช�น ISO 9001:2015 
หร�อมาตรฐานอื่น ๆ เป�นต�น

มี / ไม�มี มี มี31 Disclosure 
416-1

Goal 12: 
Responsible 
Consumption 
and Production

PPH-G2 คุณภาพและการเร�ยกคืนผลิตภัณฑ�

PPH-
G2.2

คุณภาพและการเร�ยกคืนผลิตภัณฑ� แผนการเร�ยกคืนผลิตภัณฑ� มี / ไม�มี มี มี32 Disclosure 
416-2

Goal 12: 
Responsible 
Consumption 
and Production

PPH-
G2.3

คุณภาพและการเร�ยกคืนผลิตภัณฑ� จำนวนกรณีหร�อเหตุการณ�เร�ยกคืนผลิตภัณฑ� 
พร�อมมาตรการแก�ไขและเยียวยา

33 Disclosure 
416-2

Goal 12: 
Responsible 
Consumption 
and Production

จำนวนกรณี 0 0



รายงานความยั่งยืนประจำป� 2565

ตัวชี้วัดความยั่งยืน (ESG Metrics) กลุ�มอุตสาหกรรม 

45 บร�ษัท ไทยออพติคอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 

หมวด ของใช�ส�วนตัวและเวชภัณฑ�

No GRICode SDGs ESG IndicatorsESG Issues Unit 2564 2565

PPH-
G3.1

การจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะว�กฤต นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเหตุฉุกเฉิน
และภาวะว�กฤต

มี / ไม�มี มี มี34 Disclosure 
403-7

Goal 3: Good 
Health and 
Well-being

PPH-G3 การจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะว�กฤต

PPH-
G3.2

การจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะว�กฤต จำนวนครั้งของการซ�อมเหตุฉุกเฉินและภาวะว�กฤต ครั้ง 2 ครั้งต�อแผนต�อป� 2 ครั้งต�อแผนต�อป� 35 Disclosure 
403-7

Goal 3: Good 
Health and 
Well-being

PPH-
G3.3

การจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะว�กฤต จำนวนกรณีหร�อเหตุการณ�ที่ทำให�เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ 
พร�อมมาตรการแก�ไข

36 Disclosure 
403-7

Goal 3: Good 
Health and 
Well-being

จำนวนกรณี 0 0




