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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
NatureofBusiness

	 บริษัท	 ไทยออพติคอล	 กรุ๊ป	 จำกัด	 (มหาชน)		

(บริษัทฯ)	 ชื่อย่อ	TOG	 เดิมใช้ชื่อว่าบริษัทไทยโปลีเมอร์เลนส์

จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่8 มีนาคม2534 โดยกลุ่มตระกูล

ประจักษ์ธรรม บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายสายงานการผลิต

เลนส์สายตาพลาสติกจากเดิมที่ กลุ่มตระกูล ประจักษ์ธรรม

มีธุรกิจเดิมผลิตเลนส์แว่นตากระจกที่ ดำเนินธุรกิจในนาม

บริษัทอุตสาหกรรมแว่นตาไทยจำกัด(บริษัทย่อย)หรือTOC

มานานกว่า53ปี บริษัทฯ มี การจำหน่ายเลนส์ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ โดยมีโรงงานตั้ งอยู่ที่ 15/5 หมู่ที่ 6

ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ สำหรับ TOC

ประกอบด้วย โรงงาน2 แห่ง โดย แห่งที่	 1 ตั้งอยู่ ถนน

งามวงศ์วาน เนื้อที่ประมาณ2 ไร่ เพื่อผลิตแม่แบบแก้วและ

เลนส์แว่นตากระจก และ แห่งที่	2 ตั้งอยู่ที่ถนนบางบัวทอง-

สุพรรณบุรีเนื้อที่ประมาณ13ไร่เพื่อผลิตเลนส์สายตาพลาสติก

และเลนส์สั่งฝนพิเศษ(RxLens).

	 Thai	Optical	Group	Public	Company	Limited	

(the	Company)	or	TOGwasoriginallyestablishedunder

the name “Thai Polymer Lens Company Limited”

onMarch8,1991bythePracharktamfamilytoproduce

organic lenses, toexpandexistingproduction lineof

ThaiOpticalCompanyLimited(theSubsidiaryCompany)

or TOC,mineral lensesmanufacturer formore than

53years.TheCompany’sproductsarewidespread

distr ibuted in domest ic market in Thai land and

areexportedtonumerouscountriesaroundtheworld.

 TOGislocatedat15/5Moo6,Bangbuathong-

SuphanburiRd.,Laharn,Bangbuathong,Nonthaburi-

Thailand, in theareaof25Rai.ForTOC, its factory

consists of 2 si tes; the	 f i rst	 site located on

Ngarmwongwarn Roadwith the area of 2 Rai for

manufacturingGlassMoldsandMineralLensesand

the second site locatedonBangbuathong-Suphanburi

Roadwiththeareaof13RaiformanufacturingOrganic

LensesandPrescriptionLensesorRxLenses.





บริษัทไทยออพติคอลกรุ๊ปจํากัด(มหาชน)
ThaiOpticalGroupPublicCompanyLimited �

 บริษัทฯ ยังคงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการผลิต

เลนส์แว่นตาจากประเทศไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับโลก

ซึ่งได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องโดยประสบความ

สำเร็จในการผลิต เลนส์กันกระแทกระดับสูง ชนิดบางพิเศษ

และได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตเลนส์แว่นตาชนิดนี้เป็นรายแรกของโลก

ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อเรียกว่าเลนส์ “Tribrid” และเนื่องจาก

เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตเลนส์แว่นตาเพื่อส่งออกไป ทั่วโลกโดยมี

ตลาดส่งออกหลักไปหลายประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา

รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯยังได้หาช่องทางเพิ่มลูกค้าใหม่

ในทวีปเอเซียแปซิฟิค อย่างต่อเนื่องโดยปี 2558 บริษัทฯ

มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจ จากทวีปเอเซีย ออสเตรเลีย

และ นิวซีแลนด์ โดยใช้กลยุทธ์การจัดตั้งห้องแล็บเพื่อผลิต

เลนส์สั่งฝนพิเศษ(RXLens)ในประเทศกลุ่มนี้ด้วยการร่วมทุน

กับพันธมิตรในประเทศนั้น และบริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเครื่องจักร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลงทุน

จัดตั้งศูนย์ วิจัย และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

โดยความร่วมมือกับสถาบันNECTEC ในประเทศไทย เพื่อ

รองรับคำสั่งซื้อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต ณ ปัจจุบัน

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน475ล้านบาท เรียกชำระแล้ว

474.32ล้านบาท(ณ31ธันวาคมพ.ศ.2558)คงค้างชำระอีก

0.682ล้านบาทซึ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้ว



 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ

จำหน่าย เลนส์แว่นตา สินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น4 กลุ่ม

สินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วย

1.	 เลนส์แว่นตาพลาสติก	(Organic	Lenses)	

  ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าย่อย4 กลุ่ม ตาม

ประเภทของวัตถุดิบในการผลิตคือ

1.1 เลนส์พลาสติกธรรมดา(CR-39®)

1.2 เลนส์เปลี่ยนสี(PhotochromicLenses)

1.3 เลนส์บางพิเศษ(HighIndexLenses)

1.4 เลนส์กันแรงกระแทกสูง(HighImpactResistant

Lenses)

2.	 เลนส์แว่นตากระจก	(Mineral	Lenses)	

3.	 เลนส์สั่ งฝนพิ เศษ	 (Prescr ipt ion	 Lenses	 หรือ	

Rx	Lenses)	

 TheCompanyhasstillcommittedtobealeading

manufacturerofopticallensesintheworld-classquality

standards together with continuously developing

new products. TOG has succeeded in producing

High-impactresistant lensesandultraslimtypewhich

makesTOGisknownasthefirstmanufacturertoproduce

this kindof lenses, theproduct iscalled “Tribrid”.

SinceTOG is themanufacturer forexportingaround

theworldand themainexportmarketsareEuropean

countriesandtheUnitedStates,soTOGmanagementhas

focusedtoacquirenewcustomersinAsiaandAustralia.

In2014,TOGsetitsgoalinincreasingtheproportionof

itsbusinessinAsia,AustraliaandNewZealandupto50%

oftotalsalesbycreatingmorelaboratoriestoproduce

Prescription lenses (RXLenses) inASEANcountries

in term of jo int venture with business partners.

TheCompanyhasplanstopurchasemoremachinesto

increaseproductionefficiencyandreduceproduction

costs in linewith thebusinessexpansionaswellas

focusingondevelopingnewproductscontinuously.

 Atpresent, theamountof registeredcapitalof

theCompanyis475millionBaht,withthepaid-upcapital

of 474.32millionBaht (asatDecember 31, 2014),

and the remainsunpaidof0.682millionBaht is the

expiredwarrants.



 TheCompanyand itssubsidiariesmanufacture

andmerchandiseopticallenseswhichareasthefollowing

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 PhotochromicLenses

1.3 HighIndexLenses

1.4 HighImpactResistantLenses

2.	 Mineral	Lenses	
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4.	 สินค้าและบริการอื่นๆ	ได้แก่แม่แบบแก้ว(GlassMold)

ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก สินค้าซื้อ

มาเพื่อ ขายต่อ และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง

และเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน



  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับ

ผู้ค้าส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผลิตตาม

คำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า



  (“OEM” หรือ Original Equipment

Manufacturer) และจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า

ของบริษัทฯเองคือ“Excelite™”



(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทฯพิจารณาเพิ่มเติมใน

รายงานประจำปี 2558 ) 



รายงานฉบับนี้เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 

ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์



3.	 Prescription	Lenses	or	Rx	Lenses	

4.	 Other	 kinds	 of	 products	 and	 services,	 for

example,glassmoldusedforplasticopticallenses

production,goodspurchaseforselling,andhard

coatedandmulti-coatedservices.



  The Company and i ts subsidiar ies

merchandise theproducts forboth local and

internationalmarkets;beingtheoriginalEquipment

Manufactureaswellasproducingproductsunder

theCompany’strademark‘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 





บริษัทไทยออพติคอลกรุ๊ปจํากัด(มหาชน)
ThaiOpticalGroupPublicCompanyLimited 5

สารจากประธานกรรมการ
MessagefromChairmanoftheBoardofDirectors

นายสว่างประจักษ์ธรรม
Mr.SawangPracharktam



“TOG ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

โดยTOG มีส่วนร่วมในการดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่าง

มูลค่าของธุรกิจ กับคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้วยการพัฒนากระบวนการธุรกิจ มิให้ส่งผลกระทบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งคนดีการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส เป็นธรรมด้วยเชื่อมั่นว่าการ

ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม

ที่แท้จริงจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของ TOG เติบโต

อย่างมั่นคงในระยะยาว”



“TOG has continuously operated businesswith

responsibilityforeconomic,societyandenvironment.

TheCompany has participated in any practices

tocreatethebalancebetweenthevaluesofbusiness

andsocialandenvironmentalvaluesbydeveloping

businessprocess that shall not affect the social

environment,developinghumanresourcesasaquality

person,complyingwith thegoodgovernancewith

transparencyandjustice.TheCompanyisconfident

thatdoingbusinessalignedwithconcretesustainable

developmentwillresultinthesteadygrowthofTOGin

long-term.”
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
MessagefromManagingDirector

นายธรณ์ประจักษ์ธรรม
Mr.TornPracharktam



“โอกาสในการทำธุรกิจให้ยั่ งยืนมีอยู่ เสมอแล้วแต่ว่าจะ

มองออกมาได้อย่างไร นอกจากคิดเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ

แล้วให้นำเอาความคิดเรื่ องผลประโยชน์ต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นโจทย์ของการทำงานด้วยก็จะสามารถ

ต่อยอดเป็นแนวทางในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้

อย่างแน่นอน”



นายธรณ์ประจักษ์ธรรมบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี2015



โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



“Therehavealwaysbeenopportunities in running

sustainablebusinessdependingonhowwelookthrough

them.Notonlythinkingaboutbusinessbenefits,butalso

keeping in mind about benef i ts to society and

environmentthatcanbeguidancefordevelopingnew

productscertainly.”



Mr.TornPracharktam,QualityPersonoftheyear2015



FromFoundationofScienceandTechnologyCouncilof

Thailand(FSTT).





บริษัทไทยออพติคอลกรุ๊ปจํากัด(มหาชน)
ThaiOpticalGroupPublicCompanyLimited �

 รักษาความเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลก ในการ

ผลิตแว่นตาที่มีคุณภาพรวมทั้งผลกำไร,นวัตกรรม,รังสรรค์

คุณค่า ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนเติบโตก้าวหน้า

อย่างยั่งยืนและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

 Weendeavor toremainoneof the leading

qualityophthalmic lensmanufacturersamongthe

globalsupply, in termsofprofitability, innovation,

valuecreation,growthforstakeholdersandsocial

responsibility

วิสัยทัศน์
Vision

• เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการแก้ปัญหาทางสายตา

พร้อมบริการที่สมบูรณ์ในราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสม

ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานโลก

• ตั้งมั่นที่จะเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกระดับโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

• Providecompletesolutionsofvisioncorrection

productsandservicesateffectivecostand

internationalstandardquality.

• Strive toenhancebenefits toall stakeholders

including;socialresponsibilityandenvironmental

aspects.

พันธกิจ
Missions

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SustainableDevelopmentPolicy


 บริษัทฯและบริษัทย่อยยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีความมุ่งมั่นที่

จะสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้

มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ หรือ

แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



 TheCompanyand itssubsidiariesendure in thephilosophyofdoingbusinesscompliedwithsocial

responsibility.TheCompanydeterminestocreatebalancebetweenindustry,safety,environment,andcommunity,

Inaddition,theCompanypersiststorunbusinesswithtransparency,accountability,ethics,andrespectingtohuman

rightsandtheinterestsofStakeholdersincompliancewiththelawsandotherrequirementsorrelatedinternational

practicesforcontinuingdevelopmentonthebasisofsocialresponsibilityandsustainability.
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
StakeholdersoftheCompany

พนักงาน	
Employees	

ลูกค้า	
Customers	

ผู้บริโภค	
Consumers	

คู่ค้า	
Business	
Partners	

ภาครัฐ	
Government	
Sectors	

ชุมชน	
Communities	

ผู้ถือหุ้น	
Shareholders	

ผู้ส่วนเสีย	
Stakeholders	

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ เสีย

ทุกฝ่ายโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

และเพื่อให้บรรลุการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ

ได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยประเมินจากผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

องค์กรได้รับ ได้นำประเด็นความต้องการมาเป็น

ส่วนหนึ่งใน การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์และ

จัดการกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย

พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนรอบ

โรงงานและภาครัฐ

 TheCompanyanditssubsidiariesemphasize

on the importanceofall stakeholdersespecially

stakeholders who are direct ly involved with

theCompanyinachievingsustainabledevelopment.

Toillustrate,theCompanyhasprioritizedstakeholders

by evaluating the impact on stakeholders and

theCompanyaswellasbringingtheirneedstobe

a part of strategic planning process and

communicat ion management process with

stakeholders.DirectstakeholdersoftheCompany’s

businessincludeemployees,customers,consumers,

business partners/ suppl iers, shareholders,

communitiesaround the factoryandgovernment

sectors.
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	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ช่องทาง	 หน่วยงาน	 รายงานต่อ	

	 Stakeholder	 Channel	 Section	 Report	to	

พนักงาน	 กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานสานเสวนาพนักงาน ทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบริหาร

   งานบุคคล

Employee Managementmeetemployeesandemployees HumanResources HumanResources

 dialoguesactivities.  ManagementCommittee

ลูกค้า/	ผู้บริโภค	 การสำรวจความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ขาย/การตลาด/QMR คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

Customer/	Consumer Tosurveycustomersatisfaction/suggestion/ Sales/Marketing/QMR ManagementCommittee

 complaint.

คู่ค้า การเยี่ยมเยียนประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขาย/การตลาด/จัดหา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

Business	Partner Tovisitandmeetingforexchangeviews. Sales/Marketing/ ManagementCommittee

  Procurement

ผู้ถือหุ้น	 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/บริษัทจดทะเบียนพบลูกค้า สำนักงานเลขานุการบริษัท/ คณะกรรมการบริษัท

 เว็บไซต์/อีเมล์/สัมมนา หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

Shareholders	 AnnualGeneralMeetingofShareholders/ OfficeoftheCompany TheBoardofDirectors

 OpportunityDay/Website/E-mail/Seminar Secretary/Investor 

  RelationsSection

ชุมชนรอบโรงงาน	 เปิดโรงงานเยี่ยมชมสานเสวนาชุมชน สื่อสารองค์กร/ คณะกรรมการความยั่งยืน

  หน่วยงานสิ่งแวดล้อม

Communities	 PlantVisitandCommunitiesdialoguesactivity CorporateCommunications/ TheSustainableCommittee

surrounding	factory	 	 EnvironmentalSection

ภาครัฐ	 เปิดโรงงานเยี่ยมชมรับฟังความคิดเห็น ทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

Government	Sector PlantVisitactivityanddoingsurvey. HumanResources ManagementCommittee



กรอบการบริหารด้านความยั่งยืน

SustainabilityManagementFramework
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การดำเนินงานตามกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน

	 ประเด็น	 แนวปฏิบัติและกลยุทธ์	 ผลการดำเนินงาน	

ด้านเศรษฐกิจ	

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอด • การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

  ห่วงโซ่อุปทาน  การสนับสนุนบริษัทคู่ค้าท้องถิ่นมูลค่ากว่า

 • กลยุทธ์3Rสู่ความยั่งยืน  3,500,000บาท

  Reduce,Recycle,Renewable • เพิ่มเติมประเด็นในการประเมินคู่ค้าให้ครอบคลุม

    ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล

   • ส่งเสริมความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบ

    ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมา

   • ร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนากระบวนการผลิตเลนส์

    TribridลดWaste18%

   • ลดการLandfillLensRejectโดยการนำไป

    Recycleเพื่อต่อยอดเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น

   • ร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ


ความรับผิดชอบต่อ	 • ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับ

ผลิตภัณฑ ์  และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

  และผู้บริโภค  แห่งชาติ(NECTEC)เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

    ฟิล์มบางและเทคโนโลยีทางแสงสำหรับ

    อุตสาหกรรมแว่นตา


ด้านสิ่งแวดล้อม	

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน • บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • ปริมาณน้ำRecycleได้35,636ลบ.ม/ปี

  อย่างมีประสิทธิภาพแนวทาง3R • เพิ่มการRecycleของเสียร้อยละ4และ

 • การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ลดการฝังกลบลงร้อยละ4

   • ค่าใช้พลังงานจำเพาะลดลงจากปี2557เฉลี่ย5%

   • เข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์

    TEM


ด้านสังคม	

สุขอนามัยและ	 • ยกระดับการจัดการงานด้านความปลอดภัย • อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี2557ลดลง

ความปลอดภัย  ของพนักงานและผู้รับเหมา  30%

   • ไม่มีอุบัติเหตุกับผู้รับเหมา









บริษัทไทยออพติคอลกรุ๊ปจํากัด(มหาชน)
ThaiOpticalGroupPublicCompanyLimited 11




	 ประเด็น	 แนวปฏิบัติและกลยุทธ์	 ผลการดำเนินงาน	

การดูแลพนักงาน • พัฒนาความรู้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบน • อัตราการพัฒนาและฝึกอบรมเกินกว่ากฎหมาย

  หลักสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตตามหลัก  กำหนด22.5%

  HappyModel • อัตราการลาออกของพนักงานใหม่กลุ่มต้นแบบ

    ลดลง0.95%

   • มาตรการส่งเสริมสุขภาพอัตราการลาป่วยพนักงาน

    ลดลง0.34%


การพัฒนาชุมชน	 • ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมสนับสนุนสังคม• แก้ไขผลกระทบร่วมกับชุมชนได้3ประเด็นหลัก

และสังคม	 	 สร้างความเข็มแข็งและอาศัยการมีส่วนร่วม • สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการท้องถิ่น

    134,000บาท


สิทธิเด็ก • ส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ • แสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ

    ทางธุรกิจ

   • ผลิตภัณฑ์เลนส์TVXสำหรับเด็ก
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ImplementationSustainabilityManagementFramework

	 Issue	 Practices	and	Strategies	 Performance	results

Economics	 

Value	Chain	 • Promotingsustainabilitydevelopment • Toprocureenvironmentallyfriendlyand

Management  throughoutthevaluechain.  supportlocalbusinesspartnersworthover

 • 3RStrategiesthroughSustainability  3,500,000Baht.

  Reduce,Recycle,Renewable • Addingissuetoevaluatebusinesspartnersto

    coversocial,environmentalandCorporate

    Governance.

   • Topromotesafetyandprotectenvironmental

    impacttocontractors. 

   • Tojoinwithbusinesspartnersindeveloping

    productionprocessofTribridforreducing

    waste18%.

   • ToreduceLandfillLensRejectbyRecycle,

    forbeingasrawmaterialsinotherindustries.

   • Tojoinwithbusinesspartnersfordeveloping

    bioplasticproducts.


Product	responsibility • Tostudyanddeveloptechnology, • TodoMutualofUnderstanding(MOU)with

  innovationandservicestomeet  NationalElectronicsandComputerTechnology

  customerneeds.  CenterCenter(NECTEC)fordevelopingThin

    filmandLighttechnologyforOpticalindustry.


Environmental	

Environmental	and	 • Tomanagewaterresourceswith • Recyclewaterhas35,636cubicmeter/year.

Energy  efficiencyinregardto3Rprinciple. • Toincreaserecycleprocessby4%and

 • SustainableResourceManagement  decreaselandfillby4%.

   • Specificenergyconsumptiondroppedabout

    5%inyear2014.

   • TojoinCompletelyEnergyManagement

    Project-TEM


Social	

Health	and	Safety • Toenhancesafetymanagementof • Theaccidentratedecreasedfromtheyear

  employeesandcontractors.  2014about30%.

   • Zeroaccidentswithcontractors.
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	 Issue	 Practices	and	Strategies	 Performance	results

Employee	Management• Todevelopknowledge,fairnesstreatment • DevelopmentandTrainingoverlawrequirement

  onhumanrightsandqualityoflifebased  of22.5%

  onHappyModel. • Rateturnoverofnewstaffdrop0.95%. 

   • Programtopromotehealthresultemployees

    sickDown0.34%.


Community	and • Toconductbusinesswithintegrity, • Tomutualsolveproblemwiththecommunity

Social  socialsupport,strengtheningandrelying  inthreemainissues.

Development  onparticipation. • Tosupportproductsandlocalservicesfor

    134,000Baht.


Children’s	Rights • Topromotechildren’srightsandbusiness• Toshowcommitmenttopromotechildren’s

  bestpractice.  rightsandbusinessbestpractice.

   • TVXLensproductforchildren.
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การกำกับดูแลองค์กร
CorporateGovernance

การกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
 บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)(บริษัทฯ)

และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหัวใจ

สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีรวมถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจจะทำให้

บริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จภายใต้สภาวะ เศรษฐกิจ ที่มีการ

แข่งขันสูง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มรวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในองค์กร



CorporateGovernance
 ThaiOpticalGroupPublicCompany Limited

(theCompany)anditsSubsidiarycompanyrecognizethat

goodcorporategovernanceiscrucialtorunbusinessand

theCompanybelievesthatgoodcorporategovernance

togetherwithtransparencyofbusinessoperations,will

maketheCompanysuccessfulundereconomicconditions

withhighcompetitionandsharethebestbenefit toall

stakeholdersaswellasstrengtheningthestabilityand

sustainabilitywithintheorganization.การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
 คณะกรรมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน มีการประชุม

ร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง เพื่อร่วมกำหนด กลยุทธ์

ทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่ งยืน โดยนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ1ครั้งในปี2558บริษัทฯ

ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และความรู้ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

อย่างต่อเนื่อง อาทิ CSRDirectors Program, สิทธิเด็ก

และ หลักปฏิบัติทางธุรกิจ, โครงการSocialImpactInitiative

เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการด้านความยั่งยืน ของ

บริษัทฯต่อไป SustainabilityGovernance
 Sustainabilitycommitteeof theCompany that

consist of Managing Director as a Chairman of

thecommitteewilljointhemeetingatleastonceamonth

formutualdefinestrategiesanddirectionsofsustainability

timeline,and thenpropose to theBoardofDirectors

atleastonceayear.Inyear2015,theCompanyjoined

the promoting project continuously to exchange

experienceandknowledgeforthecommitteesuchasCSR

Directors Program,Children’sRights andBusiness

Practices,Social Impact InitiativeProgram toguide

sustainabilitydevelopmentoftheCompanyfurther.
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Anti-CorruptionPolicy

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น

ในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัท ร่วมให้

สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์เป็น

แนวร่วมปฏิบัติ(CollectiveActionCoalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ

ได้ประกาศใช้ นโยบายการต่อต้านการทุจริต เป็นลายลักษณ์

อักษร เมื่อวันที่ 1 เมษายน2557 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน

การดำเนินธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจน รวมถึง

ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เรื่อง

การป้องกันการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ การจัดหาและ

การทำธุรกรรม และเรื่องการให้การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใด



 บริษัทฯ นำส่งแบบประเมินตนเอง ที่ได้รับการประเมิน

จากผู้สอบบัญชีโดยบริษัทสำนักงานอีวายจำกัดและลงนาม

รับรองโดยประธานคณะกรรมการบริษัทให้กับIOD

 เมื่อวันที่16 มกราคม2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (PrivateSectorCollectiveActionCoalition

AgainstCorruption หรือCAC) ซึ่งหลังจากผ่านการรับรอง

บริษัทฯ ยังคงมีการถ่ายทอดนโยบาย ฝึกอบรมพนักงานให้มี

ความรับผิดชอบ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก และ

สำนักงานตรวจสอบภายในมีการเข้าตรวจสอบประจำปีด้วย

 TheCompanyhasdeclaredthecommitmenttobe

againstcorruption.Hence, theCompany’sChairman

has part icipated “Collective Action Coalit ion” in

Anti-CorruptionPolicyenactedbyThaiPrivateSectorin

order tocorroborate theCompany’sstandpointand

emphasizeoneveryanti-corruptioncase.Inthisregard,

ManagingDirectorhasannouncedAnti-CorruptionPolicy

inwrittensinceApril1,2014toserveasanapparent

guideline inperformingbusinesswhichisstatedinthe

BusinessEthicsandEmployeesEthics in regard to

preventconflictsofinterest,procurementandtransactions

includingwithprovidingandreceivinggifts,assetsorany

interest.



 TheCompanyhassubmittedaself-assessmentto

ThaiInstituteofDirectors(IOD)thatisassessedbythe

auditorofEYOfficeLimitedandcertifybyChairmanofthe

BoardofDirectors

 OnJanuary16,2015theCompanywascertified

tobeamemberofPrivateSectorCollectiveAction

CoalitionAgainstCorruptionorCAC.Afterbeingcertified,

theCompanyhasalsopassedonthepolicyfortraining

employees to be responsible persons aswell as

organizingactivitiestobuildtheirconsciousmind.This

alsohasbeenauditedyearlybytheOfficeofInternalAudit.
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 และเมื่อวันที่7ตุลาคม2558สถาบันไทยพัฒน์(องค์กร

สาธารณประโยชน์) ได้ประกาศผลการประเมินการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนเรื่องAnti-CorruptionProgress Indicators

ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี2558ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน

สำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว บริษัทฯ

ได้ระดับผลการประเมิน ระดับที่ 4 (Certif ied) กล่าวคือ

แสดงให้ เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความ

ครบถ้วนเพียงพอ ของกระบวนการทั้งหมดจากผู้สอบบัญชีที่

สำนักงานให้ความเห็นชอบ



 การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบ

เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก

(IndependentExternalAssurance) ต่อการดำเนินการตาม

นโยบายการต่อต้านการทุจริต



ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

 ช่องทางสำหรับแจ้งข้อร้องเรียน หรือ ให้เบาะแส

เกี่ยวกับการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบังคับ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตสามารถร้องเรียนได้ด้วยวิธีการแจ้งดังนี้



1. ทางอีเมลE-MailAddress:

 Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com

2. จดหมายปิดผนึกส่งตรงไปที่กรรมการผู้จัดการ หรือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจ

สอบภายใน หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่อยู่

บริษัทไทยออพติคอลกรุ๊ปจำกัด(มหาชน)เลขที่15/5

หมู่6ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรีต.ละหารอ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี11110

3. ผ่านเว็บไซต์สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก:

 www.thaiopticalgroup.com

 สำหรับพนักงานภายใน : Intranet ซึ่งระบบรับข้อ

ร้องเรียน และ แจ้งเบาะแส จะรายงานตรงต่อกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯทั้งนี้ จากแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง

กับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นดังกล่าว ในปี2558

ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส



 OnOctober7,2015,Thaipat Institute (Public-

InterestOrganization)announcedtheresultofassessment

forthesustainabilityactiononAnti-CorruptionProgress

IndicatorsofListedCompaniesinThailandfortheyear

2015inregardtothesustainabledevelopmentplanof

theCompany.TheCompanywasevaluated inLevel4

(Certified) thatdemonstratedadequacy implementation

oftheentireprocessfromtheauditor’sofficeforapproval.



 TheCompanyhascertifiedasamemberofPrivate

SectorCollectiveActionCoalitionAgainstCorruption,

whichexternalaudited independentlytoassureonthe

implementationofAnti-CorruptionPolicy.



ComplaintsandWhistle-BlowingChannel

 Channel forcomplaintsorwhistle-blowingany

corruption,contraventionornon-compliancewith the

CodeofConduct,Regulation,BusinessEthicsandAnti-

Corruptionpolicy,whichcanbenoticedthrough;



1. E-MailAddress:

 Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com

2. Sealed Letter sent toManagingDirector or

ChairmanoftheAuditCommitteeorInternalAudit

ManagerorHumanResourcesManagerAddress:

ThaiOpticalGroupPublicCompanyLimited,

No.15/5Moo6,Bangbuathong-SuphanburiRoad,

Laharn,Bangbuathong,Nonthaburi11110Thailand

3. Websiteforexternalstakeholders;

 www.thaiopticalgroup.com

 Employee :via Intranet,whichcomplaintand

whistle-blowingsystem,willbereporteddirectlyto

the Audit Committee of the Company, in

accordancewithguidelines that isconsistently

with theanti-corruptionpolicy.Foryear2015,

therewerenotanycomplaintsorwhistle-blowing.
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ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ProductResponsibility

 บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงทางด้านสายตา ให้แก่

ผู้บริโภค ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมลงบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีฟิล์มบางและเทคโนโลยีทางแสงสำหรับอุตสาหกรรม

แว่นตา

 TheCompanywillpromotethedevelopmentof

innovationcontinuouslytopreventandreducetheriskof

eyesighttoconsumers.Intheyear2015,theCompany

expectstosignonMutualofUnderstanding(MOU)with

theNational Electronics andComputer Technology

Center-Thailand(NECTEC)tosupportthedevelopmentof

thin-filmtechnologyandOpticalindustry.

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญที่จะผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพมากที่สุด โดยมีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าในทุก

ขั้นตอนการผลิต, การประกันสินค้า รวมถึงรับฟังความคิดเห็น

ของลูกค้าในทุกๆ ด้าน และทำแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า,

ประชุมแลกเปลี่ยนกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการจัดทำ

ระบบอาทิ ระบบSafetyStock,Onestopshopและดำเนิน

โครงการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและ

บริการเป็นปีที่2 อีกทั้งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ

ด้านคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการผลิต ทำให้ลูกค้า

เกิดความมั่นใจในการผลิตภัณฑ์ และทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น

ในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เลนส์TVX

เลนส์พลาสติกกันกระแทกสู ง เหมาะสำหรับนำไปใช้ ใน

การประกอบแว่นตาของเด็กทั้งนี้ประเทศสหรัฐอเมริกามี

ข้อบังคับให้ใช้เลนส์กันแรกกระแทกสูงนี้กับเด็กอายุไม่เกิน18ปี

 Besides,theCompanygivesprioritytoproduce

highestqualityproductsincludingwithcontrollingquality

systematallstagesofproduction,productassurance,

listeningto feedbackofourcustomers inallaspects,

doing customer satisfaction surveys,meetingwith

customers to improveproductsandservices, forming

managementsystemsuchasSafetyStocksystem,One

stopshopandimplementationproductivityimprovement

andserviceprogramsforthesecondyear.Moreover,the

Companyhasreceivedvariouscertificationsforproduct

qualityandsafety inproductionthatmakecustomers

confidence in the product and building consumer

confidenceinthesafetyofproductssuchasTVXproduct

which ishigh impact resistantplastic lenses that is

suitableforproducinginchildren’seyewear.IntheUnited

States,thereisaregulationtousehighimpactresistant

lenseswithchildrenunder18years.
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มาตรฐานต่างๆด้านคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการผลิต
ProductQualityandSafetyStandardsinProduction

เครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่า

สินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้าน

สุขภาพความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่ง

แวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป



TradeMarkrepresentingthattheproduct

is certifiedby themanufacturer. The

requirements of health, safety and

environmentalprotectionaccordingtothe

lawsand regulationsof theEuropean

Union.

การรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับ

มาตรฐานเออีโอAEOCertificate

Accreditation foroperator in regard to

AEOStandardCertificate.

ISO13485 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

สำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์

ISO9001 มาตรฐานรับรองกระบวนการ

ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค



ISO13485qualitymanagementsystem

standardformedicaldevicemanufacturing.

ISO 9001 cert i f icat ion standards in

productionprocesstomeettheneedsof

consumers.
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
EnvironmentalManagement

 บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ

ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้

ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการจัดการด้านการควบคุมผล

กระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อม

ชุมชนและสังคมโดยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทที่จะต้อง

ใส่ใจพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้น

 TheCompanyrealizesitsresponsibilitytoconduct

businessthathastorelyontheenvironmentandnatural

resources.Asaresult,theCompanyconcentratestouse

resourcesefficientlytogetherwithgoodenvironmental

managementandcontrolledsideeffectscausedbythe

Company’soperationtoenvironment,communitiesand

society.This isconsideredasoneof theCompany’s

missions which has to pay attent ion to develop

systemicallyforpreventingandreducingtheimpactthat

mightoccurinthefuture.

EnvironmentalManagementStandard

• TheCompanyhasreceivedanEnvironmental

ManagementSystemISO14001:2004.

• ThecompanyhasbeencertifiedasaGreen

IndustryinLevel3(GreenSystem).

มาตรฐานการรับรองระบบสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO14001:2004

• บริษัทฯได้รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่3

ระบบสีเขียว(GreenSystem)
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การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
SustainableWaterManagement

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ ตระหนักดีถึง

ความสำคัญของน้ำ เนื่องจากกระบวนการผลิตเลนส์สายตา

พลาสติกของโรงงานต้องใช้น้ำในปริมาณมาก บริษัทฯ จึงได้

กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างชัดเจน

โดยลดการใช้ทรัพยากรน้ำในขบวนการผลิตให้ได้มากที่สุดโดย

ถือหลักการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก3Rs ได้แก่

ลดการใช้ (Reduce), การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และ

การนำน้ำมาใช้ใหม่หลังการบำบัดแล้ว(Recycle)เพื่อมุ่งสู่Zero

WasteWaterDischarged



 ปัจจุบันสามารถผลิตน้ำRecycle ได้35,636 ลบ.ม./ปี

ดังแสดงในกราฟ

 TheCompanyfocusesonenvironmentalprotection

together with ef f ic ient use of natural resources.

TheCompany realizes on the importance ofwater

becausetheproductionlineoforganicslensesintheplant

requireslargeamountofwater.Asaresult,theCompany

hasset thepolicyonwater resourcesmanagement

byreducingtousewater resources in theproduction

processasmuchaspossibleby strictly usewater

efficientlybasedon3RswhichareReduce,Reusewater

andreusablewateraftertreatment(Recycle)forachieving

ZeroWasteWaterDischarged.



 Atpresent,thecapacityofrecyclewateris35,636

cubicmetersperyear,asshowninthefollowinggraph.

ปริมาณน้ำRecycleที่ผลิตได้ต่อปี;Thecapacityofrecyclewaterperyear

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
WasteManagement

 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกากของเสียตามหลัก

3Rs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่าของเสียที่ถูกฝังกลบ

หลายประเภทสามารถนำมาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอื่นๆ

ได้อีกทั้งเป็นการลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด เพื่อมุ่งสู่Zero

WastetoLandfillซึ่งได้ดำเนินการดังนี้

• โครงการนำเลนส์เสียจากกระบวนการผลิตไปใช้เป็น

วัตถุดิบของโรงงานอื่น(RecycleLensReject)

• ส่งของเสียไปยังบริษัทรับกำจัด เพื่อทำเชื้อเพลิงผสม/

นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ



 ปัจจุบันร้อยละ44ของของเสียทั้งหมดถูกนำไปฝังกลบ

ร้อยละ56 ของของเสียทั้งหมด ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

ซึ่งสามารถเพิ่มการรีไซเคิลขึ้น ร้อยละ4 และลดการฝังกลบ

ลงร้อยละ4เทียบกับปีที่ผ่านมาดังแสดงในกราฟ

 The Company has wasted management in

accordancewith3Rswhichunder thepolicy touse

the resourcewithefficiency togetherwith reducing

environmentalimpact.Manytypesofwastearelandfilled

thatcanbereusedforotherindustriedaswellasreducing

theamountofwastethatmustbeeliminated,toachieve

ZeroWastetoLandfillwhichhasconductedasfollows;

• Project tobring rejectedoptical lens from the

productionprocesstoreuseastherawmaterial

inanotherfactory.(RecycleLensReject)

• Deliverywastetowastemanagementcompanyfor

recycleasmixed fuelor isusablewithother

process.



 Currently,44percentofallwaste,hasbeentaken

tolandfilland56percentofallwastehasbeenreused

whichcanincreaserecycleby4percentanddecrease

landfillby4percentascomparedtothepreviousyear.

Thegraphisasfollow;

สัดส่วนปริมาณของเสียทั้งหมดต่อปี(%)
Totalallwastedperyear(%)

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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ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
EnvironmentalInformation

 รายการ ปี2556 ปี2557 ปี2558*

 Details Year2013 Year2014 Year2015*

ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ

Water	Usage	Information	

 ปริมาณการใช้น้ำ(m3) 232,872 218,698 189,572

 WaterUsage(m3) 

 ปริมาณการใช้น้ำต่อการผลิต(m3/Unit) 0.013 0.009 0.009

 WaterUsageperProduction(m3/Unit) 


ข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงาน	

Quantity	of	waste	in	the	factory	

 ปริมาณของเสียที่นำไปรีไซเคิล(ตัน) 171 231 205

 Wastetorecycle(Ton) 

 ปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ(ตัน) 214 209 161

 Wastedisposalbylandfill(Ton) 

 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น(ตัน) 385 440 366

 TotalWaste(Ton) 

 สัดส่วนของเสียที่ถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ(%) 56 48 44

 Proportionofwastethathasdisposedbylandfill(%) 

 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นต่อการผลิต(kg/Unit) 0.021 0.017 0.018

 Wasteoccurperproductionprocess(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 เกณฑ์ตามกฎหมาย* ปี2556 ปี2557 ปี2558*

 Details LegalRequirements* Year2013 Year2014 Year2015*

ข้อมูลคุณภาพน้ำทิ้ง	

Quality	of	Waste	Water	Information	

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.5-9.0 6.5 6.6 6.6

 PhBalance

 ของแข็งละลายทั้งหมด(mg/l) <3,000 781 1,009 1,161

 DissolvedSolid(mg/l) 

 ของแข็งแขวนลอย(mg/l) <50 10 9 8

 SuspendedSolid(mg/l) 

 COD(mg/l) <120 52 35 22

 BOD(mg/l) <20 9 7 7

 น้ำมันและไขมัน(mg/l) <5 2 0 0

 WaterandOil(mg/l)

 N-TKN <100 10 7 7


ข้อมูลคุณภาพอากาศ	

Quality	of	Air	Information	

 ไอกรดซัลฟูริก(ppm) 25 0.1 0.1-0.2 0.1-2.5

 Sulfuricacid(ppm)

 ฝุ่นละออง(mg/m3)

 Dust(mg/m3) 400 1.0-4.3 2.2-6.6 0.3-4.0

* 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่2(พ.ศ.2539)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่

 ระบายออกจากโรงงานลงวันที่14มิถุนายน2539

 2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ.2549เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน



* 1/NotificationoftheMinistryofIndustryNo.2(B.E.2539),thatissuedundertheFactoryActB.E.2535;RE;Todefinequalityofwater

 whichdischargefromthefactoryonJune14,1996.

 2/ NotificationoftheMinistryofIndustryB.E.2549,RE;Todefinequantityofpollutionemissionintheairreleasedfromthefactory.
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์
CarbonFootprint

 บริษัทฯ ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ

(MTEC) จัดทำโครงการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นับเป็นบริษัทแห่งแรกใน

ประเทศไทยที่ศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

ผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาพลาสติก และได้ขึ้นทะเบียนรับรอง

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเลนส์พลาสติก Excelite

1.50 กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

เมื่อเดือนมีนาคม2558



 TheCompanyhasjoinedwithNationalMetal

andMaterialsTechnologyCenter(MTEC)tostudyof

GreenhouseGasEmissionsandproduct lifecycle.

TheCompanyisthefirstcompanyinThailandthat

studiedGreenhouseGasemissions fromorganics

lensesproducts andgot carbon footprint label

certificateoforganic lenses-Excelite1.50 from

ThailandGreenhouseGasmanagement (Public

Organization)inMarch,2015.



ประกาศนียบัตร ในฐานะที่ องค์กรได้ขอขึ้นทะเบียน	

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดย กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	



Certified as an organizationwhich has been

registeredforCarbon	footprint	label	of	the	product

byMinistryofNaturalResourcesandEnvironment
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 การได้มาของวัตถุดิบ การผลิต
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  Process



แผนการดำเนินงานปี2559ศึกษาและประเมินวัฏจักรชีวิต

(LifeCycleAssessmentLCA)และฉลากคาร์บอน



ActionPlan2016andLifeCycleAssessment,LCA

andCarbonReductionLable
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การบริหารจัดการพลังงาน
EnergyManagement

แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

 บริษัทฯ มุ่งสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

ให้กับพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบาย

ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อกำหนดให้การ

อนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอีกทั้งยังมีการฝึกอบรม

รณรงค์ส่งเสริมผ่านกิจกรรมจัดการประกวด โครงการอนุรักษ์

พลังงานเพื่อให้เกิดแนวคิดการประหยัดพลังงานภายในบริษัทฯ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน

 แม้ว่าปริมาณการใช้พลังงาน ของบริษัทฯ จะมีอัตรา

การใช้ไฟฟ้าปริมาณที่สูงขึ้น แต่จากสถิติข้อมูลการใช้พลังงาน

ของบริษัทฯพบว่ามีค่าการใช้พลังงานจำเพาะ(SpecificEnergy

Consumption)ประจำปี2558ลดลงจากปี2557เฉลี่ยถึง5%

เนื่องมาจากการลดของเสียจึงทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

GuidelinesforSustainableEnergyManagement

 TheCompanyaimstobuildconsciousnessabout

energyconservationamongemployeesatalllevel.Asa

result, theCompanyhasdefinedenergyconservation

policyformakingenergyconservationasapartofthe

organization’spolicytogetherwithprovidingtrainingand

promotingthroughactivitiesandcontestsuchas“Energy

SavingProjectContest”,whichwillcreatelineofthoughts

aboutenergysavingswithintheCompany.



EnergyConsumption

 AlthoughenergyconsumptionrateoftheCompany

ishigherthanthepast,statisticalenergyconsumption

recordsof theCompanyshowsthat “SpecificEnergy

Consumption” is inaveragedecreasedby5%of the

consumptionintheyear2014becauseofwastereduction

whichresultedinenergyconsumptionefficiency.
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ผลการดำเนินงานในปี2558
(มาตรการการจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)

Performanceintheyear2015.
(MeasuresofEnergyConsumptionEfficiencyPerformance)

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานอย่าง

ต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรมีการนำ

เทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาทดแทนที่รวมถึงการจัดการ

บริหารคุณภาพเพื่อรองรับการผลิตที่ขยายตัวขึ้น

1. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงานแบบ

สมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

สำหรับอุตสาหกรรม(TotalEnergyManagement :

TEM) จัดโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2. การนำเทคโนโลยีเครื่องฉีดGasket แบบ inverter

มาแทนที่เครื่องฉีดGasket แบบเก่า เพื่อประหยัด

พลังงานซึ่งช่วยลดพลังงานได้ถึง70%

3. มาตรการ หุ้มฉนวนท่อน้ำร้อนสำหรับควบคุมอุณหภูมิ

น้ำยาTVXช่วยลดการทำงานของHeaterได้ถึง70%

4. มาตรการใช้พัดลมระบายอากาศแทนการใช้Blower

ดูดอากาศ

5. มาตรการ เปลี่ยนหลอดไฟส่องโมลของห้องประกอบ

เป็น LED แทนหลอดแบบฮาโลเจน เพื่อประหยัด

พลังงาน

6. มาตรการติดเซนเซอร์ตัวเป่าลมแทนฟุตวาล์ว

7. บริษัทฯ ได้มีการนำระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้

พลังงาน เพื่อบันทึกและวิ เคราะห์ ปริมาณการใช้

พลังงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ

 TheCompany has committed in continuing

to reduceenergyusageby improving theefficiency

ofmachines togetherwithapplyingnew technology

ofmachine to replace the old one andmanaging

thequality to support expansionof theproduction

process.

1. The Company has joined Total Energy

Management:TEM,organizedbyInstituteforSmall

andMediumEnterprisesDevelopment(ISMED)in

cooperat ion with Department of Industry

Promotion,toraiseenergyusageefficiencyofthe

industry.

2. TheCompanyusedGasket InjectionMachine

(Inverter type) to replaceoldGasket Injection

Machine forenergysavingwhichcan reduce

energyto70%.

3. Measureofusinginsulationforhotwaterpipeto

control temperatureofTVXsolutionwhichcan

reduceHeaterworkingupto70%.

4. MeasureofusingCoolingFans insteadofair

Blower.

5. Measure of changing light bulb formold in

assemblingroomtobeLEDinsteadofHalogen

bulbforenergysaving.

6. Measureofinstallmentsensorofwindblewinstead

offootvalve.

7. TheCompanyhasadopted theuseofenergy

storagetorecordandanalyzeenergyconsumption

ofvariousdepartmentswithinthecompany.
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การดูแลพนักงาน
EmployeesPractices

 บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อ

องค์กร โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อ แรงงานอย่าง

เป็นธรรม และนำแนวทางHappyModel (สร้างองค์กรให้

เป็นสุข) มาใช้ เพื่อช่วยให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีความสุข พร้อมทั้ งปลูกฝังทัศนคติ

การทำงานให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

โดยนำปัจจัยความผูกพันในองค์กร ประสิทธิภาพของการผลิต

และอัตราการลาออกเป็นตัวชี้วัดและประเมินผลดังกล่าว



องค์กรแห่งความสุข

 โดยบริษัทฯ ยึดหลักการกำกับดูแลองค์กรด้วยหลัก

บรรษัทภิบาล และปลูกฝังผ่านทัศนคติค่านิยมองค์กรACTIF

โดยในปี2558 คะแนนการรับรู้เรื่องค่านิยมองค์กรอยู่ที่95%

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะผู้บริหาร เพื่อสื่อสาร

เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทิศทางในการดำเนินงาน

รวมถึงผลประกอบการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง

ความคิดเห็น กับผู้บริหารโดยตรง เช่น การปรับปรุง

กระบวนการทำงาน, เป้าหมายของบริษัทฯ, คุณภาพชีวิต และ

สวัสดิการอาทิโครงการMD	Morning	Talk,โครงการTown	

Hall	Meeting, การสานเสวนาพนักงาน, ประชุมคณะกรรมการ

สวัสดิการอย่างน้อยไตรมาสละ1ครั้งเป็นต้น

 TheCompany believes that employees are

valuableresource.TOGadherestotheprincipleofhuman

rightsandtreatallemployeesfairly inaccordancewith

HappyModel(Happyorganization)forworkingefficiently

andhappily,andinstilltheirworkingattitudeinlinewith

sustainableorganization.Organizationengagementofthe

employees,productionefficiencyandturnoverrateare

usedasindicatorsandevaluationthereof.



HappinessOrganization

 The Company commits to governancewith

corporategovernanceandcultivatethroughorganizations’

svaluethatisACTIF.Intheyear2015,theperception

scoreofcorporatevaluewas95%.TheCompanyprovides

opportunities foremployeestomeet themanagement

teamfordiscussingonsustainabledevelopmentpolicy,

operationaldirectionandoperatingresults.Moreover,

theCompanyrecommendsemployeestoexpresstheir

opinionsdirectly to themanagement teamsuchas

improvingworkflow,theCompany’sgoal,qualityof life

andwelfaresuchasMD	Morning	Talk	Project,Town	Hall	

Meeting	Project,EmployeeDialogue,arrangingameeting

ofWelfarecommitteeat leastone timeperquarter

onwards.
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การจัดการความสุข
HappinessManagement

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและ

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานเด็กและมีนโยบายการ

ไม่เลือกปฏิบัติ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานหญิง 671 คน

พนักงานชาย281คนพนักงานพิการ4คนซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ที่

กฎหมายกำหนด บริษัทฯได้ส่งเงินสมทบตามสัดส่วนที่กฎหมาย

กำหนดและ เพิ่มช่องทางการสรรหาอย่างต่อเนื่องไม่แบ่งแยก

ศาสนา อัตราพนักงานอิสลามอยู่ที่ 42% พร้อมทั้งส่งเสริม

การพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดย

ระดับผู้บริหารเพศหญิงคิดเป็น50%ของผู้บริหารทั้งหมดโดยใน

ปี2558บริษัทฯได้มีการวางระบบการบริหารงานบุคคลอาทิ

• ด้านการพัฒนาบุคลากรบริษัทฯได้บูรณาการโครงสร้าง

การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทาง และ

การเติบโตของบริษัทฯ โดยเชิญที่ปรึกษาที่มีความ

เชี่ยวชาญจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

(TMA) เข้ามาร่วมดำเนินการ โดยนำ Competency

และ Career	Progression มาใช้เพื่อเป็นแนวทางใน

การพัฒนาบุคลากรและการเติบโตในสายอาชีพให้แก่

พนักงาน โดยผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การ

สนับสนุนการพัฒนา ความรู้ และทักษะ ของพนักงาน

อย่างจริงจังในทุกๆ สายงาน เช่น หลักสูตรการพัฒนา

Sales	Strategy	Simulationวิทยากรโดยกรรมการ

ผู้จัดการ, หลักสูตร 7 Habits, หลักสูตรพัฒนา

Leadership forManagement, หลักสูตรพัฒนา

Mentorเป็นต้น

 TheCompanyhastreatedemployeesequitably

withouthavinghumanrightsabuseandhiringChildlabor.

Besides,TOGusesnon-discriminationpolicy.Atpresent,

theCompanyhas671 femaleemployees,281male

employees and 4 disabi l i t ies employees whose

qualificationsdo notmeet legal requirements yet.

TheCompanyhascontributedmoney inproportion

requiredby the law togetherwithaddingchannelof

recruitmentwithout religiousdiscrimination.Toclarify,

42%ofemployeesareMuslimand50%oftheexecutive

teamarefemale.TheCompanyalsopromotesprogressive

developmentofallemployeesequally.Intheyear2015,

theCompanyset thehuman resourcesmanagement

systemsuchas;



• Forhumanresourcesdevelopment,theCompany

has integratedhuman resourcesdevelopment

structureinlinewithdirectionandgrowthofthe

Companyby invitingexpertiseconsultants from

ThailandManagementAssociation(TMA)tohelp.

Competencyandcareerprogressionhavebeen

appliedasguidelinestodevelopandgrowth in

careerpath foremployeesandexecutive.The

Management Team emphasizes to support

developmentofknowledgeandskillsofemployees

inallareassuchasSalesStrategySimulation

course taughtbyManagingDirector,7Habits

course,Leadership forManagementprogram,

Mentordevelopmentprogramandsoon.Therate

ofTrainingandDevelopmentoftheCompanywas

22.5%whichisoverlegalrequirement,including

with fairlyevaluateperformancebyIndex:KPIs

andrestructurewagesandbenefitsinlinewiththe

skillsandabilitiesofemployeesforcompetingin

themarket.
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 อัตราการพัฒนาและฝึกอบรมของบริษัทฯ เกินกว่า

กฎหมายกำหนด 22.5% พร้อมทั้งประเมินผลการ

ทำงานอย่างเป็นธรรมด้วยตัวชี้วัด Index:	KPIs และ

ปรับโครงสร้างค่าจ้างและผลตอบแทนให้สอดคล้องกับ

ทักษะและความสามารถของพนักงาน อีกทั้งสามารถ

แข่งขันกับตลาดได้

• ด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงานบริษัทฯ มีอัตราการจ้าง

พนักงานเข้าใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.9% ต่อปี และมีอัตรา

การลาออกเฉลี่ยอยู่ที่4.5% ต่อปี จากข้อมูลดังกล่าว

พบว่ าอัตราการลาออกของพนักงานมาจากกลุ่ม

ปฏิบัติการอายุงานไม่เกิน120วัน มีอัตราการลาออก

ค่อนข้างสูงกว่าพนักงาน

กลุ่มอื่น บริษัทฯ จึงนำ

ระบบพี่เลี้ยง(Mentoring

System) มาใช้ เพื่อลด

ปัญหาดังกล่าวในปี2558

ได้เริ่มที่หน่วยงานต้นแบบ

10 หน่วยงาน ซึ่งผลจาก

การนำระบบพี่เลี้ยงเข้ามา

ใช้ทำให้อัตราการลาออก

ของพนักงานใหม่กลุ่ม

ปฏิบัติการลดลงในกลุ่ม

ต้นแบบ

• TheaveragerecruitmentrateoftheCompanyis

3.9%peryearandtheturnoverrateis4.5%per

year.Thisshowsthatemployeetheturnoverrate

mostlycomesfromoperationlevel(workingless

than120days),so theCompanyhasapplied

MentoringSystemtoreducesuchproblem.Since

2015,theCompanyhasstartedthisrolemodel

systemfor10sections.Asaresult,itcanreduce

turnoverofnewrolemodelemployeeinoperation

level.





2558รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2015SustainableDevelopmentReport

�0



พนักงานอยู่ดี-มีสุข
EmployeeWell-being

 ทำอย่างไรให้พนักงาน อยู่ดี - มีสุข และสนุกใน

การทำงาน เป็นปรัชญาการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ

นอกจากกิจกรรมและโครงการของบริษัทฯ จะดำเนินงานตาม

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแล้ว ในส่วนของการดูแล

พนักงานทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ บริษัทฯ ดำเนิน

ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่าง

ต่อเนื่องอีกทั้งยังได้นำหลักHappy8มาใช้ในการดำเนินงาน



 โดยในปี 2558 บริษัทฯ เน้นไปที่การส่งเสริมด้าน

สุขภาพให้กับพนักงานเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการทำงาน

และลดอัตราการเจ็บป่วยของพนักงานโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้

ความรู้เรื่องโรคภัย อาทิเช่นOfficeSyndrome โรคพิษภัยของ

โรคไม่ติดต่อ เป็นต้น ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้าน

สุขภาพต่างๆ เช่น โครงการลดพุงลดโรค กิจกรรมกีฬาต่างๆ

เป็นต้นซึ่งทำให้อัตราการเจ็บป่วยของพนักงานในบริษัทฯลดลง

เมื่อเทียบกับปี2557อยู่0.34%(ข้อมูลณสิงหาคม2558)



 Howtopromoteemployeeswell-beingandmake

themhavefunwithworkisaphilosophyoftheCompany’s

humanresourcesmanagement.Apartfromactivitiesand

projectsoftheCompanywhichhavebeenalreadyrun

inaccordancewithsustainabilityframework,theCompany

hasalsobeenimprovingthequalityoflifeandtheneedfor

employeebothphysicalandmental,basedon“Happy8”

principal.



 In the year 2015, theCompany focused on

employees’healthsothattheywillbereadytowork,and

reducedtherateofillnessofemployeesbyinvitinghealth

expertstoprovidethemknowledgeaboutdiseasessuch

asOfficeSyndrome,dangersofNon-Communicable

diseases(NCDs)andsoon.Runningseveralpromotion

healthprojectssuchasReduceBellyReduceDisease

activity,sportsactivitiesandetcs.madetherateofillness

ofanemployee in theCompanydecreaseby0.34%,

comparedwiththeyear2014.(sourceasofAugust,2015)
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การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
OperationalSafetyandOccupationalhealth

 บริษัทไทยออพติคอลกรุ๊ปจำกัด(มหาชน)ได้ตระหนัก

ถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยถึงความสำเร็จ

ของธุรกิจ จะต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของ พนักงาน

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำนโยบาย

และโครงสร้างความปลอดภัยอย่างชัดเจน โดยมีกรรมการ

ผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย พร้อม

กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยตั้งเป้าหมาย

ZeroAccident

 Thai Optical Group PCL., is aware of the

importanceofhealthandsafetythatthebusinesssuccess

shallgowith thesafetyofemployeesand involved

stakeholders.TheCompanyhassetthesafetypolicyand

structureclearlyunder themanagementofManaging

DirectorwhohasbeenappointedastheChairmanof

SafetyCommittee.Inaddition,theCompanyhascreated

frameworkandguidelineofOccupationHealthandSafety

Managementbyencouragingemployeestoparticipate

seriously inordertocreatethecultureofsafetywithin

organizationwiththeaimofZeroAccident.



	 หน่วย	 2556	 2557	 2558	

	 UNIT	 2013 2014 2015

จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	(LWC) คน 17 13 4

Accident	Statistics	until	absent	(LWC) person 17 13 4



หมายเหตุ	:	 ข้อมูล	ปี	2558	ณ	มกราคม	-	ตุลาคม	

Remark	:	 Statistics	of	the	year	2015,	has	compiled	during	January	-	October.**	
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การดำเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานในบริษัทฯในปี2558;

HealthandSafetyOperationforemployeesoftheCompanyintheyear2015;



1. จัดให้มีการดำเนินการทบทวนขั้นตอนการทำงานที่

ปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น และส่งเสริม

ความรู้พร้อมส่งไปศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการ

ความปลอดภัยและอาชีวนามัย

2. โครงการ Safety eye ให้แก่พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่

ลักษณะงานต้องใช้สายตามากต่อผลิตภัณฑ์โดยตรง

อาทิ พนักงานQC, พนักงานประกอบ หรือหน่วยงาน

ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง

3. โครงการฝึกอบรมทีมตอบโต้ดับเพลิงขั้นสูงให้แก่ตัวแทน

พนักงานทีได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตอบโต้

4. โครงการอนุรักษ์การได้ยิน แก่พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัส

เสียงในพื้นที่ ที่มีผลการตรวจวัดตั้งแต่85 เดซิเบลเอ

ขึ้นไป

5. โครงการSafety สัญจร โดย คณะกรรมการความ

ปลอดภัย เข้าพบพนักงาน และตรวจสอบพื้นที่

พร้อมแนะนำเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติและสภาพ

แวดล้อมให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัย

6. โครงการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัย และจัดทำแผนฉุกเฉินป้องกันเหตุกรณีเกิด

อัคคีภัย อุทกภัย และสารเคมีรั่วไหล พร้อมทั้งตรวจ

สอบดำเนินการตามแผนปีละ2ครั้ง

7. มาตรการควบคุมความปลอดภัยแก่เด็กในการเข้าพื้นที่

ในโรงงาน



 จากสถิติในปี2558 พบว่าโรคจากการทำงานทั้งหมด

ของพนักงานคือโรคผื่นคันแพ้สารเคมีจำนวน19คน



 (ข้อมูลณมกราคม-ตุลาคม2558)จากสถิติดังกล่าว

บริษัทฯจึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยว

กับสารเคมีแก่พนักงาน, ปรับปรุงสภาพแวดล้อม, ลักษณะการ

ทำงาน, การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง, ความปลอดภัยเกี่ยว

กับสารเคมีอันตราย, กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในเรื่องการใช้

อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้

สารเคมีอย่างสม่ำเสมอ

1. Revis ion process to work with safety and

preliminaryriskevaluationtogetherwithpromoting

knowledge forOccupationalHealthandSafety

Committee.

2. Safetyeyeprojectamongemployeeswhodorisk

job for theirsuchasQCemployee,Operation

employeeoranysectionsthatareconsideredto

beatrisk.

3. Advanced f i re f ight ing train ing project to

representat ive employees who have been

appointedasfirefightingofficers.

4. Hearingconservativeprojectforemployeesinthe

riskgroupthatworkinnoiseovermeasurementof

85decibelsA.

5. SafetyprojectorganizedbySafety,meetingwith

employeesand inspectingarea togetherwith

suggestingoperationalongwithsafetystandard.

6. Assessmentandsafetyriskanalysisprojectand

preparingemergencyplanincaseoffire,floodand

chemicalspillaswellascheckingtheplantwicea

year.

7. Measurementtocontrolsafetyforchildreninthe

plantarea.



 Accordingtothestatisticsin2015,theCompany

foundthedisease,chemicalinflammation,occuredwith

19employees.



 (asofJanuary-October,2015).Thesaidstatistics

hasmade theCompany realizeon the importanceof

chemicalsafety, improvingenvironment,workingstyle,

safetyonhazardouschemicalstraining,activitiestoraise

awarenesstousesafetyequipments,andsafetywaysto

workwhenusingchemicals.
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การพัฒนาชุมชนและสังคม
CommunityandSocialDevelopment

 นอกจากวิสัยทัศน์หลักของบริษัทฯที่ให้ความสำคัญ

ในเรื่อง การพัฒนานวัตกรรม เพื่อรังสรรค์คุณค่าให้แก่สังคม

อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมี

คุณธรรมป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมหรือ

ชุมชนโดยรอบและพร้อมทั้งสนับสนุนสังคมสร้างความเข็มแข็ง

และอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเสมอมา



กรอบการพัฒนาชุมชนและสังคม

• สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันพร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกับ

ชุมชน

• ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต และ สนับสนุนรายได้เข้าสู่

ชุมชน

• ส่งเสริมด้านการศึกษา



โครงการที่บริษัทฯดำเนินการเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและ

สังคมอย่างยั่งยืนในปี2558;



•	 โครงการสานเสวนาชุมชน	

  บริษัทฯได้เชิญตัวแทนผู้นำชุมชน และ องค์กร

ท้องถิ่น รอบโรงงานรัศมี5 กิโลเมตรเข้าร่วมเยี่ยมชม

และสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสีย

ของโรงงาน พร้อมกับสานเสวนาชุมชนแก้ไขปัญหาร่วม

กันประเด็นผลกระทบและแนวทางการแก้ไขดังนี้

 Besides,theCompany’svisionfocusoninnovation

developmentforcreatingvaluetosocietycontinuously,

thentheCompanyhasrealizedonoperatingbusinesswith

integrity, prevent andmitigate the impact to the

environmentorsurroundingcommunity togetherwith

supportsocialandstrengtheningtheparticipation.



CommunityandSocialDevelopmentFramework

• Tobuildmutualunderstandingandcoopeationin

solvingproblems.

• Topromotequalityof lifeandgenerate income

throughcommunity.

• Topromoteeducation



ProjectsthatwereoperatedbytheCompanyinorderto

havesustainablelivingincommunityandsocietyinthe

year2015;



•	 Community	Dialogue	Project	

  The Company invited the leaders of

surroundingcommunityand localorganization,

5Kilometrefarawayfromtheplant,tovisitthe

area forbuildingmutualunderstandingabout

wastewatermanagementoftheCompanyaswell

asarrangingcommunitydialoguewithissuesas

follows;

(a) CorporateGovernance;	Water	Management

Reclamation in town which af fected

drainagewassolvedbythecollaboration

betweenthecompanyandlocalauthorities

andtheorganization.

(ก) ด้านการกำกับดูแลองค์การ;การบริหารจัดการน้ำ

เรื่องการถมที่ในเขตชุมชนส่งผลต่อการระบาย

น้ำ ดำเนินการแก้ไขประสานงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานท้องถิ่นและสถานประกอบการ
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(ข) ด้านการการกำกับดูแลองค์การ ; การคุกคาม

ของปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการและ

ท้องถิ่น ดำเนินโครงการมาตรฐานการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และ

สื่อสารให้กับผู้นำชุมชนรับทราบ ส่งเสริม

ให้พนักงานมีส่วนในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด

พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติด

ให้แก่เยาวชนในชุมชน

(ค) ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน :

ปัญหาการขาดแคลนรายได้ ถ่ายทอดความรู้

ในเรื่อง ช่องทางการตลาดให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ขนมอบลำโพ และ สนับสนุนแรงงาน

ท้องถิ่นเข้ามาทำงานใน บริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

แรงงานท้องถิ่นคิดเป็นอัตรา49%จากพนักงาน

ทั้งหมด, ผู้บริหารที่มาจากท้องถิ่นคิดเป็น

อัตรา 20% จากผู้บริหารทั้งหมด พร้อมทั้ง

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น62,000 บาท และ

บริการจากท้องถิ่นอยู่ที่72,000บาท

(b) CorporateGovernance; Drug	problem	in	

the	workplace	and	 local	area.	 Fordrug

problemsolution, theCompanyhas run

“StandardonPrevention andSolution

toDrugProblems”projectcontinuously.

Plus, theCompanycommunicatedwith

theleadersofthecommunity,encouraged

employeestowhistleblowaboutdrug,and

providedknowledgeaboutdangerofdrug

fortheyouthinthecommunity.

(c) The Engagement andDevelopment of

Community : Lacking	of	 income	 in	 the	

community.TheCompanyhasprovided

knowledgeaboutmarketingchannel to

communityenterpriseKhanomAobLampo

andsupported local labors toworkwith

theCompany.Now,49%oftheCompany’s

workforce and 20%of all executives,

are local people. The company spent

62,000Bahttosupportlocalproductsand

72,000Bahtforlocalservice.



•	 The	project	to	promote	eyesight	health	

(a) TheCompanysoldopticallensesatspecial

prices tobusinesspartners in regard to

totalpriceforguaranteethat lowincome

groupcanaccesstovariousprojects,such

asWan-KaewprojectandWelfareatSiriraj

hospitalproject.

(b) Eyeglasses forcommunityproject: The

Companyjoinedourpartnerstomeasure

eyesightandsupportproducts including

withprovidingknowledge tochange in

behaviorforusingeyesandrecognizethe

importancetoweareyeglasses.







•	 โครงการ	ส่งเสริมสุขภาพด้านสายตา	

(ก) บริษัทฯได้จำหน่ายเลนส์ราคาพิเศษให้กับคู่ค้า

โดยคำนึงถึงราคารวมทั้งหมดเพื่อการันตีว่าผู้มี

รายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุน

โครงการต่างๆ อาทิ โครงการแว่นแก้ว และ

โครงการสวัสดิการรพ.ศิริราช

(ข) โครงการแว่นตาสู่ชุมชน ร่วมกับคู่ค้าในการ

ตรวจวัดสายตาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ

พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการใช้สายตา และ การตระหนักถึงความ

สำคัญของการสวมใส่แว่นตา
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•	 โครงการส่งเสริมการศึกษา	

(ก) โครงการโรงเรียนเพาะรักษ์ปีที่ 3 โดยนำ

ศักยภาพของบุคลากรใน บริษัทฯไปถ่ายทอด

ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่อง วิทยาศาสตร์และ

สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่

ชุมชน

(ข) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆ เข้ามา

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและรับฟังความรู้

เกี่ยวกับเลนส์แว่นตา เช่น คณะจักษุแพทย์จาก

โรงพยาบาลต่างๆ, คณาจารย์และนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หรือ โครงการสหกิจ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน

•	 โครงการแสตมป์ความดี	

 ส่งเสริมจิตอาสาให้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงชุมชนและ

สังคม อาทิ จิตอาสา, แจ้งเบาะแสยาเสพติด,

แจ้งเบาะแสการทุจริต และ เก็บทรัพย์สินนำส่งคืน

เจ้าของ โดยความดีที่พนักงานบริษัท TOG สะสม

จำนวนพนักงานจิตอาสา190คน,จำนวนความดี318

ความดี


หมายเหตุ: (ข้อมูลตั้งแต่มกราคม-ตุลาคม58)

•	 Education	promotion	project	

(a) The3rdyearprojectofPho-Rakschool

broughttheCompany’semployeestogive

knowledgeaboutScienceandEnvironment

tostudentsintheschoolssurroudingthe

factoryandinNonthaburiprovince.

(b) TheCompanyhasprovidedopportunities

for var ious inst i tut ions to learn the

productionprocessandgetknowledge

aboutopticallensessuchasOphthalmologists

groupfromhospital,involvedteachersand

university students, or Co-operative

Educationprojectfromtheuniversityboth

publicandprivatesectors.



•	 The	goodness	stamp	project	

  TheCompanyencouragedemployees to

thinkaboutcommunityandsocietybybeingas

volunteer, drug whist leblower, corrupt ion

whistleblower,andreturinglostitemstoowners.

TherecordofgoodnessdonebyTOG’semployees

was190volunteersand318goodness.


(sourcesinceJanuary-October,2015).
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การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
ValueChainManagement

 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง และ

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยให้ครอบคลุม

ตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯมีการนำประเด็นสำคัญที่อาจมี

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทฯอาทิข้อจำกัดของ

วัตถุดิบ, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, ของเสียจากการผลิต เป็นต้น

มาจัดทำการวางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์3R ได้แก่ ลดการใช้(Reduce) การนำ

กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่ได้

(Renewable)เป็นแนวทางในการลดผลกระทบพร้อมทั้งเป็นการ

สร้างคุณค่าใน แต่ละกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ในมุมมองมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง

ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 TheCompanyhasmadeassessment for risk

managementandanalysis systemicallybycovering

through thevaluechainprocess.TheCompanyhas

broughtthekeyissueswhichmayimpactonstakeholders

andtheCompanysuchas limitationof rawmaterials,

environment,energy,waste fromproductionprocess

andsoon tomake thestrategicmanagementplan.

TheCompanyhasused3RstrategysuchasReduce,

RecycleandRenewableastheprocesstoreducethe

impacttogetherwithbuildingvalueineachprocessfrom

upstream todownstream in theviewofeconomics,

societyandenvironmenttocreatesustainabilityinorderto

benefitallstakeholders.
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กลยุทธ์�Rสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน
�RStrategiestoSustainableBusiness

• การลดการใช้	(Reduce)	-	โครงการผลิตเลนส์	Tribrid	:	

 บริษัทฯ ได้มีการร่วมวิจัยกับบริษัทคู่ค้าให้มีการปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตเดิมจากการผลิต

โดยใช้เครื่อง injecting มาเป็นการผสมแบบMixing

และCasting โดยปราศจากข้อจำกัดทางคุณสมบัติ

เคมีของวัสดุที่ ใช้ผลิตและกระบวนการผลิตเดิมซึ่ง

ยากต่อการควบคุมสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

ซึ่งกระบวนการแบบใหม่นี้สามารถลดการเกิดขยะสารเคมี

ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยากต่อการกำจัด

จากกระบวนการinjection แบบเดิม18%นอกจากนั้น

บริษัทฯทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เลนส์designFSV

ได้ซึ่งช่วยในการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหลักลง80%



•	 การนำกลับมาใช้ใหม่	(Recycle)- ได้นำLensReject

จากกระบวนการผลิตไปRecycle เพื่อไปเป็นวัตถุดิบ

ของอุตสาหกรรมอื่น อาทิFiller ในท่อพลาสติก และ

BlastingMedia โดยเริ่มในปี2558 มีการนำLens

RejectไปRecycleอยู่ที่ประมาณ17ตัน



•	 การใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่ได้	 (Renewable)- พัฒนา

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาGlobalWarming ลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

•	 To	reduce	-	Tribrid	Lenses	Production	Project	:	

TheCompanyhasjointinresearchwithassociated

companies to improve and change existing

production process fromusing the injecting

machinetobecombinationofmixingandcasting

process that has no restriction on chemical

propertiesof theoriginalmaterials.Using the

formerprocessisdifficulttocontrolthephysical

characteristicsandcauseschemicalwastethat

pollutestoenvironmentandisalsohardtogetrid

of.Thenewprocesscanreducethewastefrom

exist ing in ject ion process about 18%. In

addition,theCompanyhasdevelopednewproduct

-DesignFSVlenses,whichhelptoreducetouse

ofmainrawmaterialsof80%.



•	 To	 recycle - rejected lenses fromproduction

processastherawmaterialsofother industries

suchasfillerinplastictubeandBlastingMedia.It

hasstartedintheyear2015tobringabout17tons

ofrejectedlensesforrecycle.



•	 To	renewal	 -developmentofbiologicalplastic

productsthatuserawmaterials fromnatural to

alleviateglobalwarmingandreducethereleaseof

carbondioxidetoatmosphere.
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ค้าธุรกิจ
ToCreateSustainableValuetotheBusinessPartner

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ	

การสนับสนุนบริษัทคู่ค้าท้องถิ่น

 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ และ เครื่องจักร

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายISO

14001:2004 อาทิ หลอดไฟLED ในกระบวนการผลิต,

เครื่องจักรหลักหน่วยงานGusget

 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทคู่ค้าที่อยู่ในพื้นที่

เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความยั่งยืน ในปี 2558

มีมูลค่าประมาณ3,500,000บาท

ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

 ในปี2558ได้มีการดำเนินการเพิ่มเติมประเด็น ใน

การประเมินคู่ค้ารายใหม่ ในเรื่อง นโยบายการจัดการฯ การ

แสดงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นลายลักษณ์อักษร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การไม่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน พร้อมทั้งคู่ค้าทุกรายต้องได้ร่วมลงนามแสดงความ

มุ่งมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจอย่างครบถ้วน

ส่งเสริมความปลอดภัยและ	

การป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมา

 ผู้ รับ เหมาถือเป็นส่วนหนึ่ ง ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมความปลอดภัยและ

การป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุม

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานปลอดภัยของบริษัทฯ

โดยในปี2558 อุบัติเหตุและการบาดเจ็บในการทำงาน ของ

พนักงาน และผู้รับเหมา เป็น0 อีกทั้งบริษัทฯ ยังดำเนินการ

ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ISO14001:2004 อีกทั้งยังเปิดช่องทางตู้ร้องเรียนให้แก่

พนักงานและผู้รับเหมาในการร้องเรียนเรื่อง การปฏิบัติต่อ

แรงงานอย่างเป็นธรรมอีกหนึ่งช่องทาง

Eco-friendly	environmental	provision	and	

support	the	local	business	partner	

 TheCompanyhasprovidedrawmaterialsand

machinesthatareenvironment-friendlyinaccordance

with ISO14001:2004suchasusingLED tubes in

productionprocessandmainmachine inGusget

section.

 In2015,theCompanyspentabout3,500,000

Baht topurchaseproducts frombusinesspartners

which are in the same area to encourage the

sustainablecommunity.

Promotion	of	the	practices	in	compliance	with		

the	Code	of	Conduct	of	Business	Partner	

 In theyear2015, thereareseveral issue to

assess new business partner in regard to the

managementpolicywhichhaswrittencommitment

aboutenvironment,respecttohumanrightsandtreat

allemployeesfairlyaswellasallbusinesspartnermust

besignedthecommitmenttocomplywiththeCodeof

Conductcompletely.

Promotion	of	safety	and	prevention	of		

environmental	impact	for	the	contractors

 Contractors are considered as a part of

businessoperation,sotheCompanyhasfocusedon

safetyandpreventionofenvironmental impactby

operation regarding the safety standard of the

Company.Intheyear2015,thenumberofaccidents

andinjuriesfromworkofemployeesandcontractors

waszero(0).Moreover,theCompanyhascontroled

the operat ion of contractors to comply with

ISO14001:2004andalsoprovided thechannel for

employeesandcontractors tocomplainabout fair

treatmentintheworkplace.
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รางวัล
Awards

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม	

(SETSustainabilityAward2015)

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The	Best	Sustainability	Awards	

(SETSustainabilityAward2015)

byTheStockExchangeofThailand

ได้รับ	“The	2015	Thailand	Sustainability	Investment”	หรือ

รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



Received	“The	2015	Thailand	Sustainability	Investment”	

awardsorthelistofsustainabilitystockwhichpass

assessmentstandardandorganized

byTheStockExchangeofThailand
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SET	AWARD	2015	:

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

(CompanyPerformanceAwards)

(กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาด

ไม่เกิน3พันล้านบาท)

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The	2015	SET	AWARDS	:

“TheBestCompanyPerformanceAwards”

(Listedcompanieswhichhasmarketvaluenotexceed

3,000millionBaht)

byTheStockExchangeofThailand

คุณธรณ์ประจักษ์ธรรมกรรมการผู้จัดการ

เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติคุณและยกย่องเป็น

“บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี	2015”

จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Mr.TornPracharktam,ManagingDirector,receivedtheaward

“Quality	Person	of	the	Year	2015”

fromFoundationofScienceandTechnologyCouncil

ofThailand
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ร่วมลงนามแสดงคำมั่น		(Statement	of	Commitment)		

ในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจในงาน

“TheChildrenSustainabilityForum:BusinessfortheFuture”



Signed	on	“Statement	of	Commitment”

topromotethechildren’srightsandbusinesspracticesin

“TheChildrenSustainabilityForum:BusinessfortheFuture”

รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ		

จากพระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	

เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

อย่างสม่ำเสมอ5ปี

รวมปริมาณโลหิตเกินกว่า1,000หน่วยโดยสภากาชาดไทย



Received	the	certification	from	HM	Princess	Soamsawali,

issuedbytheThaiRedCrossSociety,

asanorganizationdonatingmorethan1,000unitsofblood

forover5years









TOG FOREVER YOUNG 
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