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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
บริ ษั ท ไทยออพติ ค อล กรุ๊ ป จำกั ด (มหาชน) 

(บริษัทฯ) ชื่อย่อ TOG เดิมใช้ชื่อว่าบริษัทไทยโปลีเมอร์เลนส์
จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 โดยกลุ่มตระกูล
ประจักษ์ธรรม บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายสายงานการผลิต
เลนส์สายตาพลาสติกจากเดิมที่ กลุ่มตระกูล ประจักษ์ธรรม
มี ธุ ร กิ จ เดิ ม ผลิ ต เลนส์ แ ว่ น ตากระจกที่ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ในนาม
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (บริษัทย่อย) หรือ TOC
มานานกว่า 53 ปี บริษัทฯ มี การจำหน่ายเลนส์ ทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ โดยมี โ รงงานตั้ ง อยู่ ที่ 15/5 หมู่ ที่ 6
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จั ง หวั ด นนทบุ รี บนเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 25 ไร่ สำหรั บ TOC
ประกอบด้ ว ย โรงงาน 2 แห่ ง โดย แห่ ง ที่ 1 ตั้ ง อยู่ ถนน
งามวงศ์วาน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อผลิตแม่แบบแก้วและ
เลนส์แว่นตากระจก และ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ถนนบางบัวทองสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ เพื่อผลิตเลนส์สายตาพลาสติก
และเลนส์สั่งฝนพิเศษ (Rx Lens).
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Thai Optical Group Public Company Limited
(the Company) or TOG was originally established under
the name “Thai Polymer Lens Company Limited”
on March 8, 1991 by the Pracharktam family to produce
organic lenses, to expand existing production line of 

Thai Optical Company Limited (the Subsidiary Company)
or TOC, mineral lenses manufacturer for more than 

53 years. The Company’s products are widespread
distributed in domestic market in Thailand and 

are exported to numerous countries around the world.
TOG is located at 15/5 Moo 6, Bangbuathong Suphanburi Rd., Laharn, Bangbuathong, Nonthaburi Thailand, in the area of 25 Rai. For TOC, its factory
consists of 2 sites; the first site located on
Ngarmwongwarn Road with the area of 2 Rai for
manufacturing Glass Molds and Mineral Lenses and
the second site located on Bangbuathong-Suphanburi
Road with the area of 13 Rai for manufacturing Organic
Lenses and Prescription Lenses or Rx Lenses.

บริษัทฯ ยังคงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการผลิต
เลนส์แว่นตาจากประเทศไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโลก
ซึ่งได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องโดยประสบความ
สำเร็จในการผลิต เลนส์กันกระแทกระดับสูง ชนิดบางพิเศษ
และได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตเลนส์แว่นตาชนิดนี้เป็นรายแรกของโลก
ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า เลนส์ “Tribrid” และเนื่ อ งจาก
เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตเลนส์แว่นตาเพื่อส่งออกไป ทั่วโลกโดยมี
ตลาดส่งออกหลักไปหลายประเทศในทวีปยุโรป และ สหรัฐอเมริกา
รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯยังได้หาช่องทางเพิ่มลูกค้าใหม่
ในทวี ป เอเซี ย แปซิ ฟิ ค อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยปี 2558 บริ ษั ท ฯ
มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจ จากทวีปเอเซีย ออสเตรเลีย
และ นิ ว ซี แ ลนด์ โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารจั ด ตั้ ง ห้ อ งแล็ บ เพื่ อ ผลิ ต
เลนส์สั่งฝนพิเศษ (RX Lens) ในประเทศกลุ่มนี้ ด้วยการร่วมทุน
กับพันธมิตรในประเทศนั้น และบริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลงทุน
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย และ พั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยความร่วมมือกับสถาบัน NECTEC ในประเทศไทย เพื่อ
รองรับคำสั่งซื้อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต ณ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 475 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว
474.32 ล้านบาท (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) คงค้างชำระอีก
0.682 ล้านบาท ซึ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้ว
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ดำเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และ
จำหน่าย เลนส์แว่นตา สินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
สินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วย
1. เลนส์แว่นตาพลาสติก (Organic Lenses)
		
ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าย่อย 4 กลุ่ม ตาม
ประเภทของ วัตถุดิบในการผลิต คือ
1.1 เลนส์พลาสติกธรรมดา (CR-39®)
1.2 เลนส์เปลี่ยนสี (Photochromic Lenses)
1.3 เลนส์บางพิเศษ (High Index Lenses)
1.4 เลนส์กันแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant
Lenses)
2.

เลนส์แว่นตากระจก (Mineral Lenses)

3.

เลนส์ สั่ ง ฝนพิ เ ศษ (Prescription Lenses หรื อ
Rx Lenses)

The Company has still committed to be a leading
manufacturer of optical lenses in the world - class quality
standards together with continuously developing 

new products. TOG has succeeded in producing
High-impact resistant lenses and ultra slim type which
makes TOG is known as the first manufacturer to produce
this kind of lenses, the product is called “Tribrid”. 

Since TOG is the manufacturer for exporting around
the world and the main export markets are European
countries and the United States, so TOG management has
focused to acquire new customers in Asia and Australia.
In 2014, TOG set its goal in increasing the proportion of 

its business in Asia, Australia and New Zealand up to 50%
of total sales by creating more laboratories to produce
Prescription lenses (RX Lenses) in ASEAN countries
in term of joint venture with business partners.
The Company has plans to purchase more machines to
increase production efficiency and reduce production
costs in line with the business expansion as well as
focusing on developing new products continuously.
At present, the amount of registered capital of
the Company is 475 million Baht, with the paid-up capital
of 474.32 million Baht (as at December 31, 2014),
and the remains unpaid of 0.682 million Baht is the
expired warrants.
The Company and its subsidiaries manufacture
and merchandise optical lenses which are as the following
categories.
1.

Organic Lenses
It is divided into 4 sub-groups according to the
type of raw material is.
1.1 CR-39®
1.2 Photochromic Lenses
1.3 High Index Lenses
1.4 High Impact Resistant Lenses

2.

Mineral Lenses
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited



4.

สินค้าและบริการอื่นๆ ได้แก่ แม่แบบแก้ว (Glass Mold)
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก สินค้าซื้อ
มาเพื่อ ขายต่อ และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง
และเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน

		
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจำหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ กั บ
ผู้ค้าส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผลิตตาม
คำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า
		
(“OEM” หรื อ Original Equipment
Manufacturer) และจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัทฯ เอง คือ “Excelite™”
(รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ใน
รายงานประจำปี 2558 )

รายงานฉบับนี้เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1
ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3.
4.

Prescription Lenses or Rx Lenses
Other kinds of products and services, for
example, glass mold used for plastic optical lenses
production, goods purchase for selling, and hard
coated and multi-coated services.

		
The Company and its subsidiaries
merchandise the products for both local and
international markets; being the original Equipment
Manufacture as well as producing products under
the Company’s trademark ‘Excelite’.
(For more information about the business, the company
further. Annual Report 2015 )
The Sustainable Development report was revealing in
accordance form 56-1 of The Securities and Exchange
Commission

สารจากประธานกรรมการ
Message from Chairman of the Board of Directors
“TOG ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
โดย TOG มีส่วนร่วมในการดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่าง
มู ล ค่ า ของธุ ร กิ จ กั บ คุ ณ ค่ า ทางสั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้วยการพัฒนากระบวนการธุรกิจ มิให้ส่งผลกระทบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งคนดี การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส เป็นธรรมด้วยเชื่อมั่นว่าการ
ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม
ที่ แ ท้ จ ริ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ TOG เติ บ โต
อย่างมั่นคงในระยะยาว”

นายสว่าง ประจักษ์ธรรม
Mr. Sawang Pracharktam

“TOG has continuously operated business with
responsibility for economic, society and environment.
The Company has participated in any practices
to create the balance between the values of business
and social and environmental values by developing
business process that shall not affect the social
environment, developing human resources as a quality
person, complying with the good governance with
transparency and justice. The Company is confident
that doing business aligned with concrete sustainable
development will result in the steady growth of TOG in
long- term.”

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited



สารจากกรรมการผู้จัดการ
Message from Managing Director

“โอกาสในการทำธุ ร กิ จ ให้ ยั่ ง ยื น มี อ ยู่ เ สมอแล้ ว แต่ ว่ า จะ
มองออกมาได้อย่างไร นอกจากคิดเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ
แล้ ว ให้ น ำเอาความคิ ด เรื่ อ งผลประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นโจทย์ของการทำงานด้วยก็จะสามารถ
ต่อยอดเป็นแนวทางในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้
อย่างแน่นอน”
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015
โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย
“There have always been opportunities in running
sustainable business depending on how we look through
them. Not only thinking about business benefits, but also
keeping in mind about benefits to society and
environment that can be guidance for developing new
products certainly.”
Mr. Torn Pracharktam, Quality Person of the year 2015
From Foundation of Science and Technology Council of
Thailand (FSTT).
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นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม
Mr. Torn Pracharktam

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Sustainable Development Policy
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่
จะสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้
มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ หรือ
แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
The Company and its subsidiaries endure in the philosophy of doing business complied with social
responsibility. The Company determines to create balance between industry, safety, environment, and community,
In addition, the Company persists to run business with transparency, accountability, ethics, and respecting to human
rights and the interests of Stakeholders in compliance with the laws and other requirements or related international
practices for continuing development on the basis of social responsibility and sustainability.

วิสัยทัศน์
Vision
รักษาความเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลก ในการ
ผลิตแว่นตาที่มีคุณภาพ รวมทั้งผลกำไร, นวัตกรรม, รังสรรค์
คุณค่า ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนเติบโตก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน และตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
We endeavor to remain one of the leading
quality ophthalmic lens manufacturers among the
global supply, in terms of profitability, innovation,
value creation, growth for stakeholders and social
responsibility

พันธกิจ
Missions
• เป็ น ผู้ จั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การแก้ ปั ญ หาทางสายตา
พร้อมบริการที่สมบูรณ์ในราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสม
ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานโลก
• ตั้งมั่นที่จะเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุ ก ระดั บ โดยคำนึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
• Provide complete solutions of vision correction
products and services at effective cost and
international standard quality.
• Strive to enhance benefits to all stakeholders
including; social responsibility and environmental
aspects.

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
Stakeholders of the Company
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ทุกฝ่ายโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และเพื่อให้บรรลุการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ
ได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยประเมิ น จากผลกระทบที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
องค์ ก รได้ รั บ ได้ น ำประเด็ น ความต้ อ งการมาเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ใน การดำเนิ น การจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
จั ด การกระบวนการสื่ อ สารกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย
พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนรอบ
โรงงาน และภาครัฐ

The Company and its subsidiaries emphasize
on the importance of all stakeholders especially
stakeholders who are directly involved with 

the Company in achieving sustainable development.
To illustrate, the Company has prioritized stakeholders
by evaluating the impact on stakeholders and 

the Company as well as bringing their needs to be 

a part of strategic planning process and
communication management process with
stakeholders. Direct stakeholders of the Company’s
business include employees, customers, consumers,
business partners/ suppliers, shareholders,
communities around the factory and government
sectors.

พนักงาน
Employees
ผู้ถือหุ้น
Shareholders

ชุมชน
Communities

ลูกค้า
Customers
ผู้ส่วนเสีย
Stakeholders

ภาครัฐ
Government
Sectors
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คู่ค้า
Business
Partners

ผู้บริโภค
Consumers

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder

ช่องทาง
Channel

หน่วยงาน
Section

รายงานต่อ
Report to

พนักงาน
กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานสานเสวนาพนักงาน
ทรัพยากรบุคคล
			
Employee
Management meet employees and employees 	 Human Resources
dialogues activities.		

คณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล
Human Resources
Management Committee

ลูกค้า/ ผู้บริโภค
การสำรวจความพึงพอใจ/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน
Customer/ Consumer To survey customer satisfaction/ suggestion/
complaint.

ขาย/ การตลาด/ QMR
Sales/ Marketing/ QMR

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
Management Committee

คู่ค้า
การเยี่ยมเยียนประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Business Partner
To visit and meeting for exchange views.
		

ขาย/การตลาด/จัดหา
Sales/ Marketing/
Procurement

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
Management Committee

ผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/ บริษัทจดทะเบียนพบลูกค้า
เว็บไซต์/ อีเมล์/ สัมมนา
Shareholders
Annual General Meeting of Shareholders/
Opportunity Day/ Website/ E-mail/Seminar
		

สำนักงานเลขานุการบริษัท/
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
Office of the Company
Secretary/ Investor
Relations Section

คณะกรรมการบริษัท

ชุมชนรอบโรงงาน
เปิดโรงงานเยี่ยมชมสานเสวนาชุมชน
		
Communities
Plant Visit and Communities dialogues activity
surrounding factory

สื่อสารองค์กร/
คณะกรรมการความยั่งยืน
หน่วยงานสิ่งแวดล้อม
Corporate Communications/ The Sustainable Committee
Environmental Section

ภาครัฐ
Government Sector

ทรัพยากรบุคคล
Human Resources

เปิดโรงงานเยี่ยมชม รับฟังความคิดเห็น
Plant Visit activity and doing survey.

The Board of Directors

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
Management Committee

กรอบการบริหารด้านความยั่งยืน
Sustainability Management Framework
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การดำเนินงานตามกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน
ประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ

แนวปฏิบัติและกลยุทธ์

ผลการดำเนินงาน

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอด •
		 ห่วงโซ่อุปทาน		
• กลยุทธ์ 3R สู่ความยั่งยืน		
•
		 Reduce, Recycle, Renewable
				
			
•
				
			
•
				
			
•
				
			
•

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
การสนับสนุนบริษัท คู่ค้าท้องถิ่นมูลค่ากว่า
3,500,000 บาท
เพิ่มเติมประเด็นในการประเมินคู่ค้าให้ครอบคลุม
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล
ส่งเสริมความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมา
ร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนากระบวนการผลิตเลนส์
Tribrid ลด Waste 18%
ลดการ Land fill Lens Reject โดยการนำไป
Recycle เพื่อต่อยอดเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น
ร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ความรับผิดชอบต่อ
• ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม •
ผลิตภัณฑ์		 และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า		
		 และผู้บริโภค		
				
				

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ฟิล์มบางและเทคโนโลยีทางแสงสำหรับ
อุตสาหกรรมแว่นตา

ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน • บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
•
•
		 อย่างมีประสิทธิภาพแนวทาง 3R
• การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน		
			
•
			
•
				

ปริมาณน้ำ Recycle ได้ 35,636 ลบ.ม/ปี
เพิ่มการ Recycle ของเสียร้อยละ 4 และ
ลดการฝังกลบลงร้อยละ 4
ค่าใช้พลังงานจำเพาะลดลงจากปี 2557 เฉลี่ย 5%
เข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์
TEM

ด้านสังคม
สุขอนามัยและ
• ยกระดับการจัดการงานด้านความปลอดภัย • อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 2557 ลดลง
ความปลอดภัย		 ของพนักงานและผู้รับเหมา		 30%
			
• ไม่มีอุบัติเหตุกับผู้รับเหมา
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ประเด็น
แนวปฏิบัติและกลยุทธ์
การดูแลพนักงาน
• พัฒนาความรู้ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบน •
		 หลักสิทธิมนุษยชน และคุณภาพชีวิตตามหลัก		
•
		 Happy Model
				
			
•
				

ผลการดำเนินงาน
อัตราการพัฒนาและฝึกอบรมเกินกว่ากฎหมาย
กำหนด 22.5%
อัตราการลาออกของพนักงานใหม่กลุ่มต้นแบบ
ลดลง 0.95%
มาตรการส่งเสริมสุขภาพอัตราการลาป่วยพนักงาน
ลดลง 0.34%

การพัฒนาชุมชน
• ดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม สนับสนุนสังคม • แก้ไขผลกระทบร่วมกับชุมชนได้ 3 ประเด็นหลัก
และสังคม
สร้างความเข็มแข็งและอาศัยการมีส่วนร่วม • สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการท้องถิ่น
				 134,000 บาท
สิทธิเด็ก
• ส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
• แสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ
				 ทางธุรกิจ
			
• ผลิตภัณฑ์เลนส์ TVX สำหรับเด็ก
    

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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Implementation Sustainability Management Framework
Issue
Economics

Practices and Strategies

Performance results

Value Chain
• Promoting sustainability development
• To procure environmentally friendly and
Management		 throughout the value chain.		 support local business partners worth over
• 3R Strategies through Sustainability		 3,500,000 Baht.
• Adding issue to evaluate business partners to
		 Reduce, Recycle, Renewable
				 cover social, environmental and Corporate
				 Governance.
			
• To promote safety and protect environmental
				 impact to contractors.
			
• To join with business partners in developing
				 production process of Tribrid for reducing
				 waste 18%.
			
• To reduce Land fill Lens Reject by Recycle,
				 for being as raw materials in other industries.
			
• To join with business partners for developing
				 bioplastic products.
•
Product responsibility • To study and develop technology, 	
		 innovation and services to meet		
		 customer needs.		
				

To do Mutual of Understanding (MOU) with 	
National Electronics and Computer Technology
Center Center (NECTEC) for developing Thin 	
film and Light technology for Optical industry.

Environmental
•
Environmental and • To manage water resources with
Energy		 efficiency in regard to 3R principle.
•
• Sustainable Resource Management		
			
•
				
			
•
 				

Recycle water has 35,636 cubic meter / year.
To increase recycle process by 4% and
decrease landfill by 4%.
Specific energy consumption dropped about 	
5% in year 2014.
To join Completely Energy Management
Project-TEM

Social
• The accident rate decreased from the year 	
Health and Safety
• To enhance safety management of 	
		 employees and contractors.		 2014 about 30%.
			
• Zero accidents with contractors.
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Issue
Practices and Strategies
Employee Management • To develop knowledge, fairness treatment •
		 on human rights and quality of life based		
•
		 on Happy Model.
			
•
				

Performance results
Development and Training over law requirement
of 22.5%
Rate turnover of new staff drop 0.95%.
Program to promote health result employees
sick Down 0.34%.

• To conduct business with integrity,
• To mutual solve problem with the community
Community and 	
Social		 social support, strengthening and relying		 in three main issues.
Development		 on participation.
• To support products and local services for 	
					134,000 Baht.
• To promote children’s rights and business 	• To show commitment to promote children’s
Children’s Rights
		 best practice.		 rights and business best practice.
			
• TVX Lens product for children.
    

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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การกำกับดูแลองค์กร
Corporate Governance
การกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหัวใจ
สำคั ญ ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ และเชื่ อ มั่ น ว่ า กระบวนการกำกั บ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ จะทำให้
บริ ษั ท ฯ ไปสู่ ค วามสำเร็ จ ภายใต้ ส ภาวะ เศรษฐกิ จ ที่ มี ก าร
แข่งขันสูง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มรวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในองค์กร

การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน มีการประชุม
ร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกำหนด กลยุ ท ธ์
ทิ ศ ทางการดำเนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น โดยนำเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2558 บริษัทฯ
ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
และความรู้ ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการดำเนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ CSR Directors Program, สิ ท ธิ เ ด็ ก
และ หลักปฏิบัติทางธุรกิจ, โครงการ Social Impact Initiative
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการด้านความยั่งยืน ของ
บริษัทฯ ต่อไป

Corporate Governance

Thai Optical Group Public Company Limited
(the Company) and its Subsidiary company recognize that
good corporate governance is crucial to run business and
the Company believes that good corporate governance
together with transparency of business operations, will
make the Company successful under economic conditions
with high competition and share the best benefit to all
stakeholders as well as strengthening the stability and
sustainability within the organization.

Sustainability Governance

Sustainability committee of the Company that
consist of Managing Director as a Chairman of 

the committee will join the meeting at least once a month
for mutual define strategies and directions of sustainability
timeline, and then propose to the Board of Directors 

at least once a year. In year 2015, the Company joined
the promoting project continuously to exchange
experience and knowledge for the committee such as CSR
Directors Program, Children’s Rights and Business
Practices, Social Impact Initiative Program to guide
sustainability development of the Company further.
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Anti-Corruption Policy
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น
ในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัท ร่วมให้
สั ต ยาบั น เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ ตกลงคำประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ น
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ 

ได้ประกาศใช้ นโยบายการต่อต้านการทุจริต เป็นลายลักษณ์
อั ก ษร เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2557 เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ น
การดำเนินธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน รวมถึง
ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เรื่อง
การป้องกันการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ การจัดหาและ
การทำธุรกรรม และเรื่องการให้การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด
บริษัทฯ นำส่งแบบประเมินตนเอง ที่ได้รับการประเมิน
จากผู้สอบบัญชี โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และลงนาม
รับรองโดยประธานคณะกรรมการบริษัท ให้กับ IOD

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งหลังจากผ่านการรับรอง
บริษัทฯ ยังคงมีการถ่ายทอดนโยบาย ฝึกอบรมพนักงานให้มี
ความรับผิดชอบ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก และ
สำนักงานตรวจสอบภายในมีการเข้าตรวจสอบประจำปีด้วย

The Company has declared the commitment to be
against corruption. Hence, the Company’s Chairman 

has participated “Collective Action Coalition” in 

Anti-Corruption Policy enacted by Thai Private Sector in
order to corroborate the Company’s standpoint and
emphasize on every anti-corruption case. In this regard,
Managing Director has announced Anti-Corruption Policy
in written since April 1, 2014 to serve as an apparent
guideline in performing business which is stated in the
Business Ethics and Employees Ethics in regard to
prevent conflicts of interest, procurement and transactions
including with providing and receiving gifts, assets or any
interest.
The Company has submitted a self-assessment to
Thai Institute of Directors (IOD) that is assessed by the
auditor of EY Office Limited and certify by Chairman of the
Board of Directors

On January 16, 2015 the Company was certified 

to be a member of Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption or CAC. After being certified,
the Company has also passed on the policy for training
employees to be responsible persons as well as
organizing activities to build their conscious mind. This
also has been audited yearly by the Office of Internal Audit.
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กร
สาธารณประโยชน์) ได้ประกาศผลการประเมินการดำเนินการ
เพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators
ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน
สำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว บริษัทฯ
ได้ ร ะดั บ ผลการประเมิ น ระดั บ ที่ 4 (Certified) กล่ า วคื อ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การนำไปปฏิ บั ติ โ ดยมี ก ารสอบทานความ
ครบถ้วนเพียงพอ ของกระบวนการทั้งหมดจากผู้สอบบัญชีที่
สำนักงานให้ความเห็นชอบ
การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบ
เพื่ อ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระจากหน่ ว ยงานภายนอก
(Independent External Assurance) ต่อการดำเนินการตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริต
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ช่ อ งทางสำหรั บ แจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น หรื อ ให้ เ บาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต สามารถร้องเรียนได้ด้วยวิธีการแจ้งดังนี้
1.
2.

3.
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ทางอีเมล E-Mail Address:
Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
จดหมายปิ ด ผนึ ก ส่ ง ตรงไปที่ ก รรมการผู้ จั ด การ หรื อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจ
สอบภายใน หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่อยู่
บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/5
หมู่ 6 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
ผ่านเว็บไซต์ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก :
www.thaiopticalgroup.com
สำหรั บ พนั ก งานภายใน : Intranet ซึ่ ง ระบบรั บ ข้ อ
ร้องเรียน และ แจ้งเบาะแส จะรายงานตรงต่อกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯทั้งนี้ จากแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นดังกล่าว ในปี 2558
ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

2558 รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
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On October 7, 2015, Thaipat Institute (PublicInterest Organization) announced the result of assessment
for the sustainability action on Anti-Corruption Progress
Indicators of Listed Companies in Thailand for the year
2015 in regard to the sustainable development plan of 

the Company. The Company was evaluated in Level 4
(Certified) that demonstrated adequacy implementation
of the entire process from the auditor’s office for approval.
The Company has certified as a member of Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption,
which external audited independently to assure on the
implementation of Anti-Corruption Policy.
Complaints and Whistle-Blowing Channel
Channel for complaints or whistle-blowing any
corruption, contravention or non-compliance with the
Code of Conduct, Regulation, Business Ethics and AntiCorruption policy, which can be noticed through;
1.

E-Mail Address:
Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
2. 	 Sealed Letter sent to Managing Director or
Chairman of the Audit Committee or Internal Audit
Manager or Human Resources Manager Address:
Thai Optical Group Public Company Limited,
No.15/5 Moo 6, Bangbuathong-Suphanburi Road,
Laharn, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Thailand
3.
Website for external stakeholders;
www.thaiopticalgroup.com
Employee : via Intranet, which complaint and
whistle-blowing system, will be reported directly to
the Audit Committee of the Company, in
accordance with guidelines that is consistently
with the anti-corruption policy. For year 2015,
there were not any complaints or whistle-blowing.

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
Product Responsibility
บริ ษั ท ฯ จะส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมอย่ า ง
The Company will promote the development of
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงทางด้านสายตา ให้แก่ innovation continuously to prevent and reduce the risk of
ผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มลงบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง eyesight to consumers. In the year 2015, the Company
ความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ expects to sign on Mutual of Understanding (MOU) with
คอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (NECTEC) เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา the National Electronics and Computer Technology
เทคโนโลยีฟิล์มบางและเทคโนโลยีทางแสงสำหรับอุตสาหกรรม Center-Thailand (NECTEC) to support the development of
แว่นตา
thin-film technology and Optical industry.

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญที่จะผลิตสินค้าที่มี
คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด โดยมี ร ะบบควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ในทุ ก
ขั้นตอนการผลิต, การประกันสินค้า รวมถึงรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้าในทุกๆ ด้าน และทำแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า,
ประชุมแลกเปลี่ยนกับลูกค้า เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ จัดทำ
ระบบ อาทิ ระบบ Safety Stock, One stop shop และดำเนิน
โครงการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและ
บริการเป็นปีที่ 2 อีกทั้งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ
ด้านคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการผลิต ทำให้ลูกค้า
เกิดความมั่นใจในการผลิตภัณฑ์ และทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เลนส์ TVX
เลนส์ พ ลาสติ ก กั น กระแทกสู ง เหมาะสำหรั บ นำไปใช้ ใ น
การประกอบแว่ น ตาของเด็ ก ทั้ ง นี้ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี
ข้อบังคับให้ใช้เลนส์กันแรกกระแทกสูงนี้กับเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

Besides, the Company gives priority to produce
highest quality products including with controlling quality
system at all stages of production, product assurance,
listening to feedback of our customers in all aspects,
doing customer satisfaction surveys, meeting with
customers to improve products and services, forming
management system such as Safety Stock system, One
stop shop and implementation productivity improvement
and service programs for the second year. Moreover, the
Company has received various certifications for product
quality and safety in production that make customers
confidence in the product and building consumer
confidence in the safety of products such as TVX product
which is high impact resistant plastic lenses that is
suitable for producing in children’s eyewear. In the United
States, there is a regulation to use high impact resistant
lenses with children under 18 years.
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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มาตรฐานต่างๆ ด้านคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการผลิต
Product Quality and Safety Standards in Production

ISO 13485 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
สำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์
ISO 9001 มาตรฐานรั บ รองกระบวนการ
ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค

ISO 13485 quality management system
standard for medical device manufacturing.
ISO 9001 certification standards in
production process to meet the needs of
consumers.

เครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่า
สิ น ค้ า นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ กำหนดด้ า น
สุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่ง
แวดล้ อ ม ตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

Trade Mark representing that the product
is certified by the manufacturer. The
requirements of health, safety and
environmental protection according to the
laws and regulations of the European
Union.

การรั บ รองสถานภาพผู้ ป ระกอบการระดั บ Accreditation for operator in regard to
AEO Standard Certificate.
มาตรฐาน เออีโอ AEO Certificate
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบใน การดำเนินธุรกิจ
ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้
ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี รวมทั้ ง การจั ด การด้ า นการควบคุ ม ผล
กระทบที่ เ กิ ด จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อสิ่ ง แวดล้ อ ม
ชุมชน และสังคม โดยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท ที่จะต้อง
ใส่ใจพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น

The Company realizes its responsibility to conduct
business that has to rely on the environment and natural
resources. As a result, the Company concentrates to use
resources efficiently together with good environmental
management and controlled side effects caused by the
Company’s operation to environment, communities and
society. This is considered as one of the Company’s
missions which has to pay attention to develop
systemically for preventing and reducing the impact that
might occur in the future.

มาตรฐานการรับรองระบบสิ่งแวดล้อม
•
บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2004

Environmental Management Standard
•
The Company has received an Environmental
Management System ISO 14001:2004.
•
The company has been certified as a Green
Industry in Level 3 (Green System).

•

บริษัทฯ ได้รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
Sustainable Water Management
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ ตระหนักดีถึง
ความสำคั ญ ของน้ ำ เนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต เลนส์ ส ายตา
พลาสติกของโรงงานต้องใช้น้ำในปริมาณมาก บริษัทฯ จึงได้
กำหนดนโยบายการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ อย่ า งชั ด เจน
โดยลดการใช้ทรัพยากรน้ำในขบวนการผลิตให้ได้มากที่สุดโดย
ถื อ หลั ก การใช้ น้ ำ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก 3Rs ได้ แ ก่
ลดการใช้ (Reduce), การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และ
การนำน้ำมาใช้ใหม่หลังการบำบัดแล้ว (Recycle) เพื่อมุ่งสู่ Zero
Waste Water Discharged
ปัจจุบันสามารถผลิตน้ำ Recycle ได้ 35,636 ลบ.ม./ปี
ดังแสดงในกราฟ

The Company focuses on environmental protection
together with efficient use of natural resources.
The Company realizes on the importance of water
because the production line of organics lenses in the plant
requires large amount of water. As a result, the Company
has set the policy on water resources management 

by reducing to use water resources in the production
process as much as possible by strictly use water
efficiently based on 3Rs which are Reduce, Reuse water
and reusable water after treatment (Recycle) for achieving
Zero Waste Water Discharged.
At present, the capacity of recycle water is 35,636
cubic meters per year,as shown in the following graph.

ปริมาณน้ำ Recycle ที่ผลิตได้ต่อปี ; The capacity of recycle water per year
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หมายเหตุ : ปี 2558 ใช้ข้อมูลจริงเดือน ม.ค - ก.ย. และ ใช้ข้อมูลคาดการณ์เดือน ต.ค. - ธ.ค.
Remark : In the year 2015, January - September are actual data and October - December are estimated data
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การจัดการของเสีย
Waste Management
บริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห ารจั ด การกากของเสี ย ตามหลั ก
3Rs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่าของเสียที่ถูกฝังกลบ
หลายประเภทสามารถนำมาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอื่นๆ
ได้อีกทั้งเป็นการลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด เพื่อมุ่งสู่ Zero
Waste to Landfill ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้
•
โครงการนำเลนส์ เ สี ย จากกระบวนการผลิ ต ไปใช้ เ ป็ น
วัตถุดิบของโรงงานอื่น (Recycle Lens Reject)
•
ส่งของเสียไปยังบริษัทรับกำจัด เพื่อทำเชื้อเพลิงผสม/
นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ
ปัจจุบัน ร้อยละ 44 ของ ของเสียทั้งหมด ถูกนำไป ฝังกลบ
ร้ อ ยละ 56 ของของเสี ย ทั้ ง หมด ถู ก นำกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์
ซึ่งสามารถเพิ่มการรีไซเคิลขึ้น ร้อยละ 4 และลดการฝังกลบ
ลงร้อยละ 4 เทียบกับปีที่ผ่านมาดังแสดงในกราฟ

The Company has wasted management in
accordance with 3Rs which under the policy to use
the resource with efficiency together with reducing
environmental impact. Many types of waste are landfilled
that can be reused for other industried as well as reducing
the amount of waste that must be eliminated, to achieve
Zero Waste to Landfill which has conducted as follows;
•
Project to bring rejected optical lens from the
production process to reuse as the raw material 

in another factory. (Recycle Lens Reject)
•
Delivery waste to waste management company for
recycle as mixed fuel or is usable with other
process.
Currently, 44 percent of all waste, has been taken
to landfill and 56 percent of all waste has been reused
which can increase recycle by 4 percent and decrease
landfill by 4 percent as compared to the previous year.
The graph is as follow;

สัดส่วนปริมาณของเสียทั้งหมดต่อปี (%)
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หมายเหตุ : ปี 2558 ใช้ข้อมูลจริงเดือน ม.ค - ก.ย. และ ใช้ข้อมูลคาดการณ์เดือน ต.ค. - ธ.ค.
Remark : In the year 2015, January - September are actual data and October - December are estimated data

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Information
รายการ
Details

ปี 2556
Year 2013

ปี 2557
Year 2014

ปี 2558*
Year 2015*

232,872

218,698

189,572

0.013

0.009

0.009

ปริมาณของเสียที่นำไปรีไซเคิล (ตัน)
Waste to recycle (Ton)

171

231

205

ปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ (ตัน)
Waste disposal by landfill (Ton)

214

209

161

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น (ตัน)
Total Waste (Ton)

385

440

366

56

48

44

0.021

0.017

0.018

ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ
Water Usage Information
ปริมาณการใช้น้ำ (m3)
Water Usage (m3)
ปริมาณการใช้น้ำต่อการผลิต (m3/Unit)
Water Usage per Production (m3/Unit)
ข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงาน
Quantity of waste in the factory

สัดส่วนของเสียที่ถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ (%)
Proportion of waste that has disposed by landfill (%)
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นต่อการผลิต (kg/Unit)
Waste occur per production process (kg/Unit)

หมายเหตุ : * ปี 2558 ใช้ข้อมูลจริงเดือน ม.ค - ก.ย. และ ใช้ข้อมูลคาดการณ์เดือน ต.ค. - ธ.ค.
Remark : In the year 2015, January - September are actual data and October - December are estimated data
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รายการ
Details

เกณฑ์ตามกฎหมาย*
ปี 2556 ปี 2557
ปี 2558*
Legal Requirements* Year 2013 Year 2014 Year 2015*

ข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้ง
Quality of Waste Water Information
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
Ph Balance

5.5-9.0

6.5

6.6

6.6

ของแข็งละลายทั้งหมด (mg/l)
Dissolved Solid (mg/l)

<3,000

781

1,009

1,161

<50

10

9

8

COD (mg/l)

<120

52

35

22

BOD (mg/l)

<20

9

7

7

<5

2

0

0

<100

10

7

7

25

0.1

0.1-0.2

0.1-2.5

400

1.0-4.3

2.2-6.6

0.3-4.0

ของแข็งแขวนลอย (mg/l)
Suspended Solid (mg/l)

น้ำมันและไขมัน (mg/l)
Water and Oil (mg/l)
N-TKN
ข้อมูลคุณภาพอากาศ
Quality of Air Information
ไอกรดซัลฟูริก (ppm)
Sulfuric acid (ppm)
ฝุ่นละออง (mg/m3)
Dust (mg/m3)
*

1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงาน ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539
2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

* 	 1/ 	Notification of the Ministry of Industry No. 2 (B.E. 2539), that issued under the Factory Act B.E. 2535; RE ; To define quality of water
which discharge from the factory on June 14, 1996.
2/ Notification of the Ministry of Industry B.E.2549, RE; To define quantity of pollution emission in the air released from the factory.
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์
Carbon Footprint
บริษัทฯ ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC) จัดทำโครงการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นับเป็นบริษัทแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ ศึ ก ษาการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจาก
ผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาพลาสติก และได้ขึ้นทะเบียนรับรอง
ฉลากคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข องเลนส์ พ ลาสติ ก Excelite
1.50 กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เมื่อเดือนมีนาคม 2558
The Company has joined with National Metal
and Materials Technology Center (MTEC) to study of
Greenhouse Gas Emissions and product lifecycle.
The Company is the first company in Thailand that
studied Greenhouse Gas emissions from organics
lenses products and got carbon footprint label
certificate of organic lenses - Excelite 1.50 from
Thailand Greenhouse Gas management (Public
Organization) in March, 2015.

2.07
2

1.8026

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6

0.2665

0.4
0.2
0

การได้มาของวัตถุดิบ
Raw Material Acguisition
		

การผลิต
Manufactory 	
Process

แผนการดำเนินงานปี 2559 ศึกษาและประเมินวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Assessment LCA) และฉลากคาร์บอน
Action Plan 2016 and Life Cycle Assessment ,LCA
and Carbon Reduction Lable
ประกาศนี ย บั ต ร ในฐานะที่ องค์ กรได้ ข อขึ้ น ทะเบี ย น
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Certified as an organization which has been
registered for Carbon footprint label of the product
by Ministry of Natural Resources and Environment
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การบริหารจัดการพลังงาน
Energy Management
แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง สร้ า งจิ ต สำนึ ก เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ให้กับพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบาย
ด้ า นการจั ด การและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานขึ้ น เพื่ อ กำหนดให้ ก าร
อนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อีกทั้งยังมีการฝึกอบรม
รณรงค์ส่งเสริมผ่านกิจกรรมจัดการประกวด โครงการอนุรักษ์
พลังงานเพื่อให้เกิดแนวคิดการประหยัดพลังงานภายในบริษัทฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ

Guidelines for Sustainable Energy Management
The Company aims to build consciousness about
energy conservation among employees at all level. As a
result, the Company has defined energy conservation
policy for making energy conservation as a part of the
organization’s policy together with providing training and
promoting through activities and contest such as “Energy
Saving Project Contest”, which will create line of thoughts
about energy savings within the Company.
Energy Consumption
Although energy consumption rate of the Company
is higher than the past, statistical energy consumption
records of the Company shows that “Specific Energy
Consumption” is in average decreased by 5% of the
consumption in the year 2014 because of waste reduction
which resulted in energy consumption efficiency.

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
แม้ว่าปริมาณการใช้พลังงาน ของบริษัทฯ จะมีอัตรา
การใช้ไฟฟ้าปริมาณที่สูงขึ้น แต่จากสถิติข้อมูลการใช้พลังงาน
ของบริษัทฯ พบว่า มีค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific Energy
Consumption) ประจำปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เฉลี่ยถึง 5 %
เนื่องมาจากการลดของเสีย จึงทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ผลการดำเนินงาน ในปี 2558
(มาตรการ การจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)
Performance in the year 2015.
(Measures of Energy Consumption Efficiency Performance)
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งจั ก รมี ก ารนำ
เทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาทดแทนที่รวมถึงการจัดการ
บริหารคุณภาพเพื่อรองรับการผลิตที่ขยายตัวขึ้น
1.
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงานแบบ
สมบู ร ณ์ เพื่ อ ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
สำหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management :
TEM) จัดโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2.
การนำเทคโนโลยี เ ครื่ อ งฉี ด Gasket แบบ inverter
มาแทนที่ เ ครื่ อ งฉี ด Gasket แบบเก่ า เพื่ อ ประหยั ด
พลังงาน ซึ่งช่วยลดพลังงานได้ถึง 70%
3.
มาตรการ หุ้มฉนวนท่อน้ำร้อนสำหรับควบคุมอุณหภูมิ
น้ำยา TVX ช่วยลดการทำงานของ Heater ได้ถึง 70%
4.
มาตรการใช้ พั ด ลมระบายอากาศแทนการใช้ Blower
ดูดอากาศ
5.
มาตรการ เปลี่ยนหลอดไฟส่องโมลของห้องประกอบ
เป็ น LED แทนหลอดแบบฮาโลเจน เพื่ อ ประหยั ด
พลังงาน
6.
มาตรการติดเซนเซอร์ตัวเป่าลมแทนฟุตวาล์ว
7.
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารนำระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การใช้
พลั ง งาน เพื่ อ บั น ทึ ก และวิ เ คราะห์ ปริ ม าณการใช้
พลังงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
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The Company has committed in continuing 

to reduce energy usage by improving the efficiency
of machines together with applying new technology
of machine to replace the old one and managing
the quality to support expansion of the production
process.
1.
The Company has joined Total Energy
Management: TEM, organized by Institute for Small
and Medium Enterprises Development (ISMED) in
cooperation with Department of Industry
Promotion, to raise energy usage efficiency of the
industry.
2.
The Company used Gasket Injection Machine
(Inverter type) to replace old Gasket Injection
Machine for energy saving which can reduce
energy to 70%.
3.
Measure of using insulation for hot water pipe to
control temperature of TVX solution which can
reduce Heater working up to 70%.
4.
Measure of using Cooling Fans instead of air
Blower.
5.
Measure of changing light bulb for mold in
assembling room to be LED instead of Halogen
bulb for energy saving.
6.
Measure of installment sensor of wind blew instead
of foot valve.
7.
The Company has adopted the use of energy
storage to record and analyze energy consumption
of variousdepartments within the company.

การดูแลพนักงาน
Employees Practices
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า พนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากรที่ ส ำคั ญ ต่ อ
องค์กร โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อ แรงงานอย่าง
เป็ น ธรรม และนำแนวทาง Happy Model (สร้ า งองค์ ก รให้
เป็ น สุ ข ) มาใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานได้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามสุ ข พร้ อ มทั้ ง ปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ
การทำงานให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
โดยนำปัจจัยความผูกพันในองค์กร ประสิทธิภาพของการผลิต
และอัตราการลาออก เป็นตัวชี้วัดและประเมินผลดังกล่าว

The Company believes that employees are
valuable resource. TOG adheres to the principle of human
rights and treat all employees fairly in accordance with
Happy Model (Happy organization) for working efficiently
and happily, and instill their working attitude in line with
sustainable organization. Organization engagement of the
employees, production efficiency and turnover rate are
used as indicators and evaluation thereof.

องค์กรแห่งความสุข
โดยบริ ษั ท ฯ ยึ ด หลั ก การกำกั บ ดู แ ลองค์ ก รด้ ว ยหลั ก
บรรษัทภิบาล และปลูกฝังผ่านทัศนคติค่านิยมองค์กร ACTIF
โดยในปี 2558 คะแนนการรับรู้เรื่องค่านิยมองค์กรอยู่ที่ 95%
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะผู้บริหาร เพื่อสื่อสาร
เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทิศทางในการดำเนินงาน
รวมถึงผลประกอบการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง
ความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ บ ริ ห ารโดยตรง เช่ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทำงาน, เป้าหมายของบริษัทฯ, คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการ อาทิ โครงการ MD Morning Talk, โครงการ Town
Hall Meeting, การสานเสวนาพนักงาน, ประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นต้น

Happiness Organization
The Company commits to governance with
corporate governance and cultivate through organizations’
s value that is ACTIF. In the year 2015, the perception
score of corporate value was 95%. The Company provides
opportunities for employees to meet the management
team for discussing on sustainable development policy,
operational direction and operating results. Moreover,
the Company recommends employees to express their
opinions directly to the management team such as
improving workflow, the Company’s goal, quality of life
and welfare such as MD Morning Talk Project, Town Hall
Meeting Project, Employee Dialogue, arranging a meeting
of Welfare committee at least one time per quarter
onwards.
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การจัดการความสุข
Happiness Management
บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานอย่ า งเป็ น ธรรมและ
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานเด็กและมีนโยบายการ
ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี พ นั ก งานหญิ ง 671 คน
พนักงานชาย 281 คน พนักงานพิการ 4 คน ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนด บริษัทฯได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมาย
กำหนดและ เพิ่มช่องทางการสรรหาอย่างต่อเนื่องไม่แบ่งแยก
ศาสนา อั ต ราพนั ก งานอิ ส ลามอยู่ ที่ 42% พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม
การพัฒ นาความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกั นโดย
ระดับผู้บริหารเพศหญิงคิดเป็น 50% ของผู้บริหารทั้งหมดโดยใน
ปี 2558 บริษัทฯได้มีการวางระบบการบริหารงานบุคคล อาทิ

The Company has treated employees equitably
without having human rights abuse and hiring Child labor.
Besides, TOG uses non-discrimination policy. At present,
the Company has 671 female employees, 281 male
employees and 4 disabilities employees whose
qualifications do not meet legal requirements yet.
The Company has contributed money in proportion
required by the law together with adding channel of
recruitment without religious discrimination. To clarify,
42% of employees are Muslim and 50% of the executive
team are female. The Company also promotes progressive
development of all employees equally. In the year 2015,
the Company set the human resources management
system such as;
•

•
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ด้านการพัฒนาบุคลากรบริษัทฯได้บูรณาการโครงสร้าง
การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง และ
การเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ โดยเชิ ญ ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(TMA) เข้ามาร่วมดำเนินการ โดยนำ Competency
และ Career Progression มาใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒ นาบุคลากรและการเติบโตในสายอาชี พให้ แก่
พนั ก งาน โดยผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสำคั ญ และให้ ก าร
สนับสนุนการพัฒนา ความรู้ และทักษะ ของพนักงาน
อย่างจริงจังในทุกๆ สายงาน เช่น หลักสูตรการพัฒนา
Sales Strategy Simulation วิทยากรโดยกรรมการ
ผู้ จั ด การ, หลั ก สู ต ร 7 Habits, หลั ก สู ต รพั ฒ นา
Leadership for Management, หลั ก สู ต รพั ฒ นา
Mentor เป็นต้น
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For human resources development, the Company
has integrated human resources development
structure in line with direction and growth of the
Company by inviting expertise consultants from
Thailand Management Association (TMA) to help.
Competency and career progression have been
applied as guidelines to develop and growth in
career path for employees and executive. The
Management Team emphasizes to support
development of knowledge and skills of employees
in all areas such as Sales Strategy Simulation
course taught by Managing Director, 7 Habits
course, Leadership for Management program,
Mentor development program and so on. The rate
of Training and Development of the Company was
22.5% which is over legal requirement, including
with fairly evaluate performance by Index: KPIs
and restructure wages and benefits in line with the
skills and abilities of employees for competing in
the market.

อั ต ราการพั ฒ นาและฝึ ก อบรมของบริ ษั ท ฯ เกิ น กว่ า
กฎหมายกำหนด 22.5% พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ผลการ
ทำงานอย่างเป็นธรรมด้วยตัวชี้วัด Index: KPIs และ
ปรับโครงสร้างค่าจ้างและผลตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ทักษะและความสามารถของพนักงาน อีกทั้งสามารถ
แข่งขันกับตลาดได้

•

•

The average recruitment rate of the Company is
3.9% per year and the turnover rate is 4.5% per
year. This shows that employee the turnover rate
mostly comes from operation level (working less
than 120 days), so the Company has applied
Mentoring System to reduce such problem. Since
2015, the Company has started this role model
system for 10 sections. As a result, it can reduce
turnover of new role model employee in operation
level.

ด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงานบริษัทฯ มีอัตราการจ้าง
พนั ก งานเข้าใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.9% ต่อปี และมี อั ต รา
การลาออกเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5% ต่อปี จากข้อมูลดังกล่าว
พบว่ า อั ต ราการลาออกของพนั ก งานมาจากกลุ่ ม
ปฏิบัติการอายุงานไม่เกิน 120 วัน มีอัตราการลาออก
ค่ อ นข้ า งสู ง กว่ า พนั ก งาน
กลุ่ ม อื่ น บริ ษั ท ฯ จึ ง นำ
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring
System) มาใช้ เ พื่ อ ลด
ปัญหาดังกล่าว ในปี 2558
ได้เริ่มที่หน่วยงานต้นแบบ
10 หน่วยงาน ซึ่งผลจาก
การนำระบบพี่เลี้ยงเข้ามา
ใช้ทำให้อัตราการลาออก
ของพนั ก งานใหม่ ก ลุ่ ม
ปฏิ บั ติ ก ารลดลงในกลุ่ ม
ต้นแบบ

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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พนักงานอยู่ดี - มีสุข
Employee Well-being
ทำอย่ า งไรให้ พ นั ก งาน อยู่ ดี - มี สุ ข และสนุ ก ใน
การทำงาน เป็ น ปรั ช ญาการบริ ห ารงานบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ
นอกจากกิจกรรมและโครงการของบริษัทฯ จะดำเนินงานตาม
กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแล้ว ในส่วนของการดูแล
พนั ก งานทางด้ า นกายภาพและด้ า นจิ ต ใจ บริ ษั ท ฯ ดำเนิ น
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำหลัก Happy 8 มาใช้ในการดำเนินงาน
โดยในปี 2558 บริ ษั ท ฯ เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม ด้ า น
สุขภาพให้กับพนักงานเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการทำงาน
และลดอัตราการเจ็บป่วยของพนักงาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้เรื่องโรคภัย อาทิเช่น Office Syndrome โรคพิษภัยของ
โรคไม่ติดต่อ เป็นต้น ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้าน
สุขภาพต่างๆ เช่น โครงการลดพุงลดโรค กิจกรรมกีฬาต่างๆ
เป็นต้น ซึ่งทำให้อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานในบริษัทฯ ลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่ 0.34 % (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2558)
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How to promote employees well-being and make
them have fun with work is a philosophy of the Company’s
human resources management. Apart from activities and
projects of the Company which have been already run 

in accordance with sustainability framework, the Company
has also been improving the quality of life and the need for
employee both physical and mental, based on “Happy 8”
principal.
In the year 2015, the Company focused on
employees’ health so that they will be ready to work, and
reduced the rate of illness of employees by inviting health
experts to provide them knowledge about diseases such
as Office Syndrome, dangers of Non-Communicable
diseases (NCDs) and so on. Running several promotion
health projects such as Reduce Belly Reduce Disease
activity, sports activities and etcs. made the rate of illness
of an employee in the Company decrease by 0.34%,
compared with the year 2014. (source as of August, 2015)

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
Operational Safety and Occupational health
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยถึงความสำเร็จ
ของธุรกิจ จะต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของ พนักงาน
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำนโยบาย
และโครงสร้ า งความปลอดภั ย อย่ า งชั ด เจน โดยมี ก รรมการ
ผู้ จั ด การเป็ น ประธานคณะกรรมการความปลอดภั ย พร้ อ ม
กำหนดกรอบและแนวทางการบริ ห ารงานอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยตั้งเป้าหมาย
Zero Accident

จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)
Accident Statistics until absent (LWC)

Thai Optical Group PCL., is aware of the
importance of health and safety that the business success
shall go with the safety of employees and involved
stakeholders. The Company has set the safety policy and
structure clearly under the management of Managing
Director who has been appointed as the Chairman of
Safety Committee. In addition,the Company has created
framework and guideline of Occupation Health and Safety
Management by encouraging employees to participate
seriously in order to create the culture of safety within
organization with the aim of Zero Accident.

หน่วย
UNIT

2556
2013

2557
2014

2558
2015

คน
person

17
17

13
13

4
4

หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2558 ณ มกราคม - ตุลาคม
Remark : Statistics of the year 2015, has compiled during January - October.**

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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การดำเนินงานด้านสุขอนามัยและ ความปลอดภัยให้แก่พนักงานในบริษัทฯในปี 2558 ;
Health and Safety Operation for employees of the Company in the year 2015 ;
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

จั ด ให้ มี ก ารดำเนิ น การทบทวนขั้ น ตอนการทำงานที่
ปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น และส่งเสริม
ความรู้ พ ร้ อ มส่ ง ไปศึ ก ษาดู ง านให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
ความปลอดภัยและอาชีวนามัย
โครงการ Safety eye ให้ แ ก่ พ นั ก งานกลุ่ ม เสี่ ย งที่
ลั ก ษณะงานต้ อ งใช้ ส ายตามากต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยตรง
อาทิ พนักงาน QC, พนักงานประกอบ หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
โครงการฝึกอบรมทีมตอบโต้ดับเพลิงขั้นสูงให้แก่ตัวแทน
พนักงานทีได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตอบโต้
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน แก่พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัส
เสียงในพื้นที่ ที่มีผลการตรวจวัดตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ
ขึ้นไป
โครงการ Safety สั ญ จร โดย คณะกรรมการความ
ปลอดภั ย เข้ า พบพนั ก งาน และตรวจสอบพื้ น ที่
พร้ อ มแนะนำเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ แ ละสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัย
โครงการประเมิ น และวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ า นความ
ปลอดภัย และจัดทำแผนฉุกเฉินป้องกันเหตุกรณีเกิด
อัคคีภัย อุทกภัย และสารเคมีรั่วไหล พร้อมทั้งตรวจ
สอบดำเนินการตามแผน ปีละ 2 ครั้ง
มาตรการควบคุมความปลอดภัยแก่เด็กในการเข้าพื้นที่
ในโรงงาน

จากสถิติในปี 2558 พบว่าโรคจากการทำงานทั้งหมด
ของพนักงาน คือ โรคผื่นคันแพ้สารเคมี จำนวน 19 คน

1.

Revision process to work with safety and
preliminary risk evaluation together with promoting
knowledge for Occupational Health and Safety
Committee.
2.
Safety eye project among employees who do risk
job for their such as QC employee, Operation
employee or any sections that are considered to
be at risk.
3.
Advanced fire fighting training project to
representative employees who have been
appointed as fire fighting officers.
4. 	 Hearing conservative project for employees in the
risk group that work in noise over measurement of
85 decibels A.
5.
Safety project organized by Safety, meeting with
employees and inspecting area together with
suggesting operation along with safety standard.
6.
Assessment and safety risk analysis project and
preparing emergency plan in case of fire, flood and
chemical spill as well as checking the plan twice a
year.
7.
Measurement to control safety for children in the
plant area.

According to the statistics in 2015, the Company
found the disease, chemical inflammation, occured with
19 employees.

(ข้อมูล ณ มกราคม - ตุลาคม 2558) จากสถิติดังกล่าว
บริษัทฯจึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยว
(as of January - October, 2015). The said statistics
กับสารเคมีแก่พนักงาน, ปรับปรุงสภาพแวดล้อม, ลักษณะการ has made the Company realize on the importance of
ทำงาน, การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง, ความปลอดภัยเกี่ยว chemical safety, improving environment, working style,
กั บ สารเคมี อั น ตราย, กิ จ กรรมสร้ า งจิ ต สำนึ ก ในเรื่ อ งการใช้ safety on hazardous chemicals training, activities to raise
อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ awareness to use safety equipments, and safety ways to
สารเคมีอย่างสม่ำเสมอ
work when using chemicals .
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การพัฒนาชุมชนและสังคม
Community and Social Development
นอกจากวิ สั ย ทั ศ น์ ห ลั ก ของบริ ษั ท ฯที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ
ในเรื่อง การพัฒนานวัตกรรม เพื่อรังสรรค์คุณค่าให้แก่สังคม
อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม หรือ
ชุมชนโดยรอบและพร้อมทั้งสนับสนุนสังคมสร้างความเข็มแข็ง
และ อาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเสมอมา

Besides, the Company’s vision focus on innovation
development for creating value to society continuously,
then the Company has realized on operating business with
integrity, prevent and mitigate the impact to the
environment or surrounding community together with
support social and strengthening the participation.

กรอบการพัฒนาชุมชนและสังคม
•
สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันพร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน
•
ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต และ สนับสนุนรายได้เข้าสู่
ชุมชน
•
ส่งเสริมด้านการศึกษา

Community and Social Development Framework
•
To build mutual understanding and coopeation in
solving problems.
•
To promote quality of life and generate income
through community.
•
To promote education

โครงการที่บริษัทฯดำเนินการเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืนในปี 2558 ;

Projects that were operated by the Company in order to
have sustainable living in community and society in the
year 2015;

•
โครงการสานเสวนาชุมชน
		
บริษัทฯได้เชิญตัวแทนผู้นำชุมชน และ องค์กร
ท้องถิ่น รอบโรงงานรัศมี 5 กิโลเมตรเข้าร่วมเยี่ยมชม
และสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสีย
ของโรงงาน พร้อมกับสานเสวนาชุมชนแก้ไขปัญหาร่วม
กันประเด็นผลกระทบและแนวทางการแก้ไขดังนี้

(ก)

•
Community Dialogue Project
		
The Company invited the leaders of
surrounding community and local organization,
5 Kilometre far away from the plant, to visit the
area for building mutual understanding about
waste water management of the Company as well
as arranging community dialogue with issues as
follows;
(a) Corporate Governance ; Water Management
Reclamation in town which affected
drainage was solved by the collaboration
between the company and local authorities
and the organization.

ด้านการกำกับดูแลองค์การ ; การบริหารจัดการน้ำ
เรื่อง การถมที่ในเขตชุมชน ส่งผลต่อการระบาย
น้ำ ดำเนินการแก้ไขประสานงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท้องถิ่นและสถานประกอบการ
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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(ข)

(ค)

ด้านการการกำกับดูแลองค์การ ; การคุกคาม
ของปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการและ
ท้องถิ่น ดำเนินโครงการมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และ
สื่ อ สารให้ กั บ ผู้ น ำชุ ม ชนรั บ ทราบ ส่ ง เสริ ม
ให้พนักงานมีส่วนในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด
พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติด
ให้แก่เยาวชนในชุมชน
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มและการพั ฒ นาชุ ม ชน :
ปั ญ หาการขาดแคลนรายได้ ถ่ า ยทอดความรู้
ในเรื่อง ช่องทางการตลาดให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ขนมอบลำโพ และ สนับสนุนแรงงาน
ท้ อ งถิ่นเข้ามาทำงานใน บริษัทฯ ณ ปั จ จุ บั น
แรงงานท้องถิ่นคิดเป็นอัตรา 49% จากพนักงาน
ทั้ ง หมด, ผู้ บ ริ ห ารที่ ม าจากท้ อ งถิ่ น คิ ด เป็ น
อั ต รา 20% จากผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด พร้ อ มทั้ ง
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 62,000 บาท และ
บริการจากท้องถิ่นอยู่ที่ 72,000 บาท

(b)

(c)

•

•
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โครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้านสายตา
(ก) บริษัทฯได้จำหน่ายเลนส์ราคาพิเศษให้กับคู่ค้า
โดยคำนึงถึงราคารวมทั้งหมดเพื่อการันตีว่าผู้มี
รายได้ น้ อ ยสามารถเข้ า ถึ ง ได้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
โครงการต่างๆ อาทิ โครงการแว่นแก้ว และ
โครงการสวัสดิการ รพ.ศิริราช
(ข) โครงการแว่ น ตาสู่ ชุ ม ชน ร่ ว มกั บ คู่ ค้ า ในการ
ตรวจวัดสายตาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ
พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใช้ ส ายตา และ การตระหนั ก ถึ ง ความ
สำคัญของการสวมใส่แว่นตา
2558 รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
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Corporate Governance; Drug problem in
the workplace and local area. For drug
problem solution, the Company has run
“Standard on Prevention and Solution
to Drug Problems” project continuously.
Plus, the Company communicated with
the leaders of the community, encouraged
employees to whistleblow about drug, and
provided knowledge about danger of drug
for the youth in the community.
The Engagement and Development of
Community : Lacking of income in the
community. The Company has provided
knowledge about marketing channel to
community enterprise Khanom Aob Lampo
and supported local labors to work with
the Company. Now, 49% of the Company’s
workforce and 20% of all executives,
are local people. The company spent
62,000 Baht to support local products and
72,000 Baht for local service.

The project to promote eyesight health
(a) 	 The Company sold optical lenses at special
prices to business partners in regard to
total price for guarantee that low income
group can access to various projects, such
as Wan-Kaew project and Welfare at Siriraj
hospital project.
(b) Eyeglasses for community project: The
Company joined our partners to measure
eyesight and support products including
with providing knowledge to change in
behavior for using eyes and recognize the
importance to wear eyeglasses.

•

•

โครงการส่งเสริมการศึกษา
(ก) โครงการโรงเรี ย นเพาะรั ก ษ์ ปี ที่ 3 โดยนำ
ศักยภาพของบุคลากรใน บริษัทฯไปถ่ายทอด
ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่ อ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ชุมชน
(ข) บริ ษั ท ฯ เปิ ด โอกาสให้ ส ถาบั น ต่ า งๆ เข้ า มา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการและรั บ ฟั ง ความรู้
เกี่ยวกับเลนส์แว่นตา เช่น คณะจักษุแพทย์จาก
โรงพยาบาลต่างๆ, คณาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หรือ โครงการสหกิจ
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน

Education promotion project
(a) The 3rd year project of Pho-Rak school
brought the Company’s employees to give
knowledge about Science and Environment
to students in the schools surrouding the
factory and in Nonthaburi province.
(b) The Company has provided opportunities
for various institutions to learn the
production process and get knowledge
about optical lenses such as Ophthalmologists
group from hospital, involved teachers and
university students, or Co-operative
Education project from the university both
public and private sectors.

•
The goodness stamp project
		
The Company encouraged employees to
think about community and society by being as
volunteer, drug whistleblower, corruption
whistleblower, and returing lost items to owners.
The record of goodness done by TOG’s employees
was 190 volunteers and 318 goodness.
(source since January - October, 2015).

•

โครงการแสตมป์ความดี
ส่งเสริมจิตอาสาให้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงชุมชนและ
สั ง คม อาทิ จิ ต อาสา, แจ้ ง เบาะแสยาเสพติ ด , 

แจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต และ เก็ บ ทรั พ ย์ สิ น นำส่ ง คื น
เจ้ า ของ โดยความดี ที่ พ นั ก งานบริ ษั ท TOG สะสม
จำนวนพนักงานจิตอาสา 190 คน, จำนวน ความดี 318
ความดี
หมายเหตุ : (ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม - ตุลาคม 58)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain Management
บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยให้ครอบคลุม
ตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯมีการนำประเด็นสำคัญที่อาจมี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทฯ อาทิ ข้อจำกัดของ
วัตถุดิบ, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, ของเสียจากการผลิต เป็นต้น
มาจัดทำการวางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ 3R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การนำ
กลั บ มาใช้ ใ หม่ (Recycle) และการใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ร้ า งใหม่ ไ ด้
(Renewable) เป็นแนวทางในการลดผลกระทบพร้อมทั้งเป็นการ
สร้างคุณค่าใน แต่ละกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
ในมุมมองมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

The Company has made assessment for risk
management and analysis systemically by covering
through the value chain process. The Company has
brought the key issues which may impact on stakeholders
and the Company such as limitation of raw materials,
environment, energy, waste from production process 

and so on to make the strategic management plan.
The Company has used 3R strategy such as Reduce,
Recycle and Renewable as the process to reduce the
impact together with building value in each process from
upstream to downstream in the view of economics,
society and environment to create sustainability in order to
benefit all stakeholders.

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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กลยุทธ์ 3 R สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน
3R Strategies to Sustainable Business
•

การลดการใช้ (Reduce) - โครงการผลิตเลนส์ Tribrid :
บริษัทฯ ได้มีการร่วมวิจัยกับบริษัทคู่ค้าให้มีการปรับปรุง
และเปลี่ ย นแปลงกระบวนการผลิ ต เดิ ม จากการผลิ ต
โดยใช้เครื่อง injecting มาเป็นการผสมแบบ Mixing
และ Casting โดยปราศจากข้ อ จำกั ด ทางคุ ณ สมบั ติ
เคมี ข องวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต และกระบวนการผลิ ต เดิ ม ซึ่ ง
ยากต่อการควบคุมสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ซึ่งกระบวนการแบบใหม่นี้ สามารถลดการเกิดขยะสารเคมี
ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยากต่อการกำจัด
จากกระบวนการ injection แบบเดิม 18% นอกจากนั้น
บริษัทฯ ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เลนส์ design FSV
ได้ซึ่งช่วยในการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหลักลง 80%

•

การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) - ได้นำ Lens Reject
จากกระบวนการผลิตไป Recycle เพื่อไปเป็นวัตถุดิบ
ของอุตสาหกรรมอื่น อาทิ Filler ในท่อพลาสติก และ
Blasting Media โดยเริ่มในปี 2558 มีการนำ Lens
Reject ไป Recycle อยู่ที่ประมาณ 17 ตัน

•
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การใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่ ได้ (Renewable) - พัฒนา
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา Global Warming ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
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•

To reduce - Tribrid Lenses Production Project :
The Company has joint in research with associated
companies to improve and change existing
production process from using the injecting
machine to be combination of mixing and casting
process that has no restriction on chemical
properties of the original materials. Using the
former process is difficult to control the physical
characteristics and causes chemical waste that
pollutes to environment and is also hard to get rid
of. The new process can reduce the waste from
existing injection process about 18%. In
addition,the Company has developed new product
- Design FSV lenses, which help to reduce to use
of main raw materials of 80%.

•

To recycle - rejected lenses from production
process as the raw materials of other industries
such as filler in plastic tube and Blasting Media. It
has started in the year 2015 to bring about 17 tons
of rejected lenses for recycle.

•

To renewal - development of biological plastic
products that use raw materials from natural to
alleviate global warming and reduce the release of
carbon dioxide to atmosphere.

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ค้าธุรกิจ
To Create Sustainable Value to the Business Partner
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
การสนับสนุนบริษัทคู่ค้าท้องถิ่น

Eco-friendly environmental provision and
support the local business partner

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ และ เครื่องจักร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย ISO
14001:2004 อาทิ หลอดไฟ LED ในกระบวนการผลิต,
เครื่องจักรหลักหน่วยงาน Gusget
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างจาก บริษัทคู่ค้าที่อยู่ในพื้นที่
เดี ย วกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ค วามยั่ ง ยื น ในปี 2558
มีมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาท

The Company has provided raw materials and
machines that are environment-friendly in accordance
with ISO14001:2004 such as using LED tubes in
production process and main machine in Gusget
section.
In 2015, the Company spent about 3,500,000
Baht to purchase products from business partners
which are in the same area to encourage the
sustainable community.

ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

Promotion of the practices in compliance with 
the Code of Conduct of Business Partner

ในปี 2558ได้มีการดำเนินการเพิ่มเติมประเด็น ใน
การประเมินคู่ค้ารายใหม่ ในเรื่อง นโยบายการจัดการฯ การ
แสดงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นลายลักษณ์อักษร
การปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานอย่ า งเป็ น ธรรม การไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน พร้อมทั้งคู่ค้าทุกรายต้องได้ร่วมลงนามแสดงความ
มุ่งมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างครบถ้วน

In the year 2015, there are several issue to
assess new business partner in regard to the
management policy which has written commitment
about environment, respect to human rights and treat
all employees fairly as well as all business partner must
be signed the commitment to comply with the Code of
Conduct completely.

ส่งเสริมความปลอดภัยและ
การป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมา

Promotion of safety and prevention of 
environmental impact for the contractors

ผู้ รั บ เหมาถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมความปลอดภัย และ
การป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานปลอดภัยของบริษัทฯ
โดยในปี 2558 อุบัติเหตุและการบาดเจ็บในการทำงาน ของ
พนักงาน และผู้รับเหมา เป็น 0 อีกทั้งบริษัทฯ ยังดำเนินการ
ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ISO 14001:2004 อีกทั้งยังเปิดช่องทางตู้ร้องเรียนให้แก่
พนักงานและผู้รับเหมาในการร้องเรียนเรื่อง การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม อีกหนึ่งช่องทาง

Contractors are considered as a part of
business operation, so the Company has focused on
safety and prevention of environmental impact by
operation regarding the safety standard of the
Company. In the year 2015, the number of accidents
and injuries from work of employees and contractors
was zero (0). Moreover, the Company has controled
the operation of contractors to comply with
ISO14001:2004 and also provided the channel for
employees and contractors to complain about fair
treatment in the workplace.
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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รางวัล
Awards
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รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม
(SET Sustainability Award 2015)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Best Sustainability Awards
(SET Sustainability Award 2015)
by The Stock Exchange of Thailand

ได้รับ “The 2015 Thailand Sustainability Investment” หรือ
รายชื่อ หุ้นยั่งยืน ที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Received “The 2015 Thailand Sustainability Investment”
awards or the list of sustainability stock which pass
assessment standard and organized
by The Stock Exchange of Thailand
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SET AWARD 2015 :
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
(Company Performance Awards)
(กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาด
ไม่เกิน 3 พันล้านบาท)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The 2015 SET AWARDS :
“The Best Company Performance Awards”
(Listed companies which has market value not exceed
3,000 million Baht)
by The Stock Exchange of Thailand

คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ
เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติคุณและยกย่องเป็น
“บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015”
จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Mr. Torn Pracharktam, Managing Director, received the award
“Quality Person of the Year 2015”
from Foundation of Science and Technology Council
of Thailand
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
Thai Optical Group Public Company Limited
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รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ 
จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ
อย่างสม่ำเสมอ 5 ปี
รวมปริมาณโลหิตเกินกว่า 1,000 หน่วย โดย สภากาชาดไทย

Received the certification from HM Princess Soamsawali,
issued by the Thai Red Cross Society,
as an organization donating more than 1,000 units of blood
for over 5 years

ร่วมลงนามแสดงคำมั่น  (Statement of Commitment) 
ในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ในงาน
“The Children Sustainability Forum : Business for the Future”
Signed on “Statement of Commitment”
to promote the children’s rights and business practices in
“The Children Sustainability Forum: Business for the Future”
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TOG FOREVER YOUNG

