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สารจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจอย่างยั�งยืน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบุคคล

การบริหารความเสี�ยง ESG

ห่วงโซ่คุณค่า TOG

การต่อต้านการทุจริต

เป�าหมายการพัฒนาที�ยั �งยืน

การจัดการทรัพยากร, นํ�า, พลังงาน, 

ก๊าซเรือนกระจกและ กากของเสีย

รางวัลแห่งความสาํเร็จด้านความยั�งยืน 
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เครื�องมอืการแพทยทั์�วไป
บรษัิท ไทยออพติคอล กรุป๊ จาํกัด (มหาชน) 
http://www.thaiopticalgroup.com
 
 
  ธุรกิจหลัก    ผลิตเลนสส์ายตา ภายใต้การบรหิารจดัการระบบคณุภาพ ISO9001 

ระบบคณุภาพเครื�องมอืแพทย ์ISO13485 และระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม ISO14000 

มชีอ่งทางจดัจาํหนา่ยทั�งภายในประเทศ และสง่ออกต่างประเทศ ผา่นระบบสารสนเทศซพัพลายเชน
ของลกูค้าต่างๆ ที�หลากหลาย มากกวา่ 50 ประเทศ 6 ทวปีทั�วโลก

132  
Net Profit 
กําไรสทุธ ิ(ล้านบาท)

Million THB

Asia 
Middle East & Africa 

Australia & New Zealand

2,024  
Revenue 
รายได้รวม (ล้านบาท)

Europe
North America

Million THB

South  America

เกี�ยวกับบรษัิท TOG

รายงานความยั�งยนื
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Asia 
Middle East & Africa 

Australia & New Zealand

Europe
North America

South  America



ก่อตั�ง TOC บรษัิทอุตสาหกรรมแวน่ตาไทย  
เป�นโรงงานผลิตเลนสแ์วน่ตากระจกแหง่แรก
ของประเทศไทย 
 
 

TOG ซื�อกิจการ บรษัิท โพลีซนั จาํกัด ผลิตเลนสย์อ้มสกัีนแดด 
TOC ขยายกําลังผลิต ดว้ยสายการผลิตอัตโนมติั เจยีระไน
เลนสส์ายตาเฉพาะบุคคล 

เส้นทางธุรกิจ

รายงานความยั�งยนื
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สง่ออกเลนสแ์วน่ตากระจกไปยุโรปและเอเชยี
เริ�มการผลิตเจยีระไนเลนสส์ายตาเฉพาะบุคคล
ทดลองผลิตเลนสพ์ลาสติก 

2494-2512

เริ�มต้นธุรกิจจากการดาํเนิน
รา้นค้าปลีกแวน่ตา

2513-2524

ก่อตั�ง TOG ในชื�อบรษัิท ไทยโปลีเมอรเ์ลนส ์จาํกัด ผลิตเลนสแ์วน่ตาพลาสติก
และสง่ออกทั�วโลก ผลิตเลนสจ์ากวสัดหุลากหลาย เชน่ กันแรงกระแทกสงู 
ดัชนิหกัเหสงู ปรบัโครงสรา้งบรษัิท TOG, TOC และจดทะเบยีน
เป�นบรษัิทมหาชนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

2534-2549

2550-ป�จจุบนั

TOG USA Inc. เริ�มการจดัจาํหน่ายเลนสใ์นอเมรกิา



> 30  
Product Brands
เครื�องหมายการค้า 
 

เครื�องหมายการค้า TOG

รายงานความยั�งยนื
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          ท่ามกลางความซบัซอ้น  ผนัผวนเปลี�ยนแปลงรนุแรง 

ในการดําเนินธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ ซึ�งได้รบัผลกระทบ
จากป�จจยัภายนอกที�ยากจะควบคมุ ดงันั�นป�จจยัสาํคัญที�ต้อง
ทําใหดี้ที�สดุ คือการควบคมุกระบวนการจดัการภายใน 

ใสใ่จดแูลลกูค้า และผูม้สีว่นได้สว่นเสยี นอกเหนือไปจาก 

การดแูลสขุภาวะ ความปลอดภัยพนักงาน ด้วยความรบัผดิชอบ
ซื�อสตัย ์เพื�อใหธุ้รกิจเติบโตได้อยา่งมั�นคงยั�งยนื
 

 

 

 

 รายงานความยั�งยนื
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คณุธรณ์ ประจกัษ์ธรรม
ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร

Photo credit : T. Sombuntham

สารจากประธานเจา้หนา้บรหิาร
 



ใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศที�ก้าวหน้าเชื� อมต่อกับระบบการจัดการข้อมูล

บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจกับคู่ค้าทั�วโลกอย่างใกล้ชิดโดยทีมขายต่างประเทศ  

เป�นบริษัทไทยแห่งเดียวที�เข้าร่วมงานแสดงแว่นตานานาชาติมิโดที�อิตาลีทุกป�

บริหารจัดการระบบการผลิตให้สอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบสาํคัญที�ต้องควบคุม

1) ใส่ใจการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด    

บริหารซัพพลายเชนของลูกค้า 

อย่างต่อเนื� องมากว่า 20 ป�  

ในระบบคุณภาพการผลิตเครื�องมือการแพทย์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตา
ให้ความสาํคัญกับสุขภาพสายตาของผู้ใช้แว่นสายตาทุกวัยเป�นป�จจัยสาํคัญที�สุด

 
บรษัิทดําเนินธุรกิจหลักผลิตเลนส์สายตา เป�นเครื�องมอืการแพทยทั์�วไป 
คณุค่าของธุรกิจที�สาํคัญต่อสังคมคือ "การเอาใจใส่อยา่งดีที�สุด (Best Caring)"  
ซึ�งบรษัิทกําหนดเป�นนโยบายการพัฒนาอยา่งยั�งยนื ความรบัผิดชอบต่อสังคม
และสิ�งแวดล้อม แผนกลยุทธก์ารดําเนินธุรกิจอยา่งยั�งยนืที�ได้ดําเนินการอยูคื่อ

กลยุทธก์ารดําเนินธุรกิจอยา่งยั�งยนื 

 

Best Caring

Caring for
Operations

Management

Caring for
People

Caring for
Environment

รายงานความยั�งยนื
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ส่งเสริมสุขภาวะความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบการ ความปลอดภัย

นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื� อให้พนักงานได้รับความสะดวก

สื� อสารรับสมัครงานเชื� อมต่อกับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรับสมัครงาน
สื� อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในองค์กร, สวัสดิการงานบุคคล, ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ

 2) ใส่ใจผู้คน 

แรงงานหญิงตั�งครรภ์ มีช่องทางแจ้งเบาะแสป�องกันการละเมิดทางเพศและสิทธิมนุษยชน 

กํากับดูแลตามหลักมาตรฐานแรงงาน 

ในการวางแผนการใช้เวลาทํางานและ พักผ่อนสันทนาการอย่างสมดุลย์

ผ่านระบบโทรศัพท์เพื� อความสะดวกรวดเร็วของพนักงาน

รายงานความยั�งยนื
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บริหารจัดการงานสิ�งแวดล้อม สื� อสารรณรงค์ให้พนักงานตระหนักและให้ความร่วมมือ

 เข้าร่วม “โครงการลดปริมาณของเสียและนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์” 

3) ใส่ใจสิ�งแวดล้อม  

ในการคัดแยกขยะของเสียเพื� อนาํไปกําจัดให้เหมาะสมแต่ละประเภทของเสีย   

ของหน่วยงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 หน่วยงานต่อไปนี� 

- ศูนย์ความเป�นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
- ศูนย์ความเป�นเลิศด้านเทคโนโลยีป�โตรเคมีและวัสดุ 
- วิทยาลัยป�โตรเลียมและป�โตรเคมี
 

นอกจากนี� ของเสยีจากการผลิตยงันาํไปใชผ้ลิตเป�นเชื�อเพลิงผสมแทนการกําจดัดว้ยวธิกีารฝ�งกลบ

ไดม้กีารลองนาํเลนสพ์ลาสติกบดไปผลิตอิฐบล็อกคอนกรตี ที�มสีว่นผสมจากเลนสพ์ลาสติก 

ไดเ้ป�นบล็อกคอนกรตีประเภทไมร่บันํ�าหนกัที�ผา่นการรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2533) 

เป�นอีกทางเลือกในการนาํของเสยีกลับมาใชป้ระโยชนต่์อไป

เพื�อศึกษาทางเลือกในการกําจดัของเสยีจากกระบวนการผลิต นาํของเสยีกลับไปใชป้ระโยชน์



ประเมนิผลงาน
 

ประกันสขุภาพ-อุบติัเหตุ

การสื�อสาร

แจง้ซอ่ม

ค่าจา้ง-ค่าตอบแทน

การสรรหา-วา่จา้ง

การขอและบนัทึก
การฝ�กอบรม

 

HR Digital 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศงานบุคคล 

Self Service

รายงานความยั�งยนื
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Employees
พนกังาน

>1,200



การบรหิารจดัการความเสี�ยงด้านสิ�งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG)

บรษัิทบรหิารธุรกิจดว้ยบรรษัทภิบาลและการกํากับกิจการที�ดมีกีารประเมนิความเสี�ยง
แบบขา้มสายงานที�บรหิารจดัการความเสี�ยงครอบคลมุหว่งโซอุ่ปทาน องค์ประกอบสาํคัญ
ต่างๆ ในการดาํเนนิธุรกิจ ผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทั�งภายในภายนอกตลอดจน
สิ�งแวดล้อม ลําดบัความสาํคัญต้นๆ ที�บรษัิทใหค้วามสาํคัญอยา่งต่อเนื�องคือ

External 
StakeholdersImpact in the value chain  Suppliers Internal 

operations
  Customers 

Anti-Corruption and Bribery
 
Environment: Water, Energy
Emissions, Waste Disposal
 
Legal Compliance
 
Community Engagement

รายงานความยั�งยนื
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การบรหิารจดัการความเสี�ยง ESG



 

บรษัิทเขา้รว่มในโครงการ "แนวรว่มปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ" 
โดยคณะกรรมการแนวรว่มปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
มชีอ่งทางสื�อสารเป�ดใหผู้ม้สีว่นได้สว่นเสยีทั�งภายในและภายนอกสามารถแจง้เบาะแสโดยตรงกับ
กรรมการตรวจสอบกํากับดแูลในคณะกรรมการบรษัิท
 
 

 
        

 

 
บรษัิทพจิารณาประเดน็สาํคัญที�มผีลกระทบกับการดําเนนิธุรกิจของบรษัิทและความคาดหวงั
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และไดบ้รหิารจดัการดา้นสิ�งแวดล้อมครอบคลมุทกุประเดน็สาํคัญต่างๆ 
คือ  ทรพัยากรนํ�า, พลังงาน, การควบคมุคณุภาพอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก, 
การจดัการของเสยีและวสัดทีุ�ไมใ่ชแ้ล้ว, ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์
และมกีารตรวจสอบความสอดคล้องกับขอ้กําหนดทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

 
 
บรษัิทไดต่้อยอดกิจกรรมคัดแยกขยะนาํกลับไปกําจดัใหเ้หมาะสมตามประเภท 
แปรเปลี�ยนขยะรไีซเคิลเป�นทนุสนบัสนนุใหกั้บโรงเรยีนในเขตชุมชนใกล้เคียง 
ต่อยอดโครงการศึกษานาํของเสยีกลับไปใชป้ระโยชนผ์ลิตบล็อกคอนกรตีที�มสีว่นผสม
เลนสพ์ลาสติกบด (มอก.58-2533) บรจิาคใหโ้รงเรยีนในเขตใกล้เคียงนาํบล็อกคอนกรตีที�ผสม
เลนสพ์ลาสติกบดไปใชเ้ป�นวสัดกุ่อสรา้งปรบัปรงุอาคารโรงเรยีน

1) แนวรว่มปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ

2) บรหิารจดัการด้านสิ�งแวดล้อมรอบด้าน

รายงานความยั�งยนื
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3) บรหิารความสมัพนัธส์รา้งสรรค์กับชุมชนแวดล้อมสถานประกอบการ



 
Scientists  and researchers
from various f ields

 
 
 
 
Importers and 
Distributors
 
 
 
 

 

Supply chain 
IT system 

Spectacle frame 
manufacturers

Raw material  
suppliers

Spectacle lens 
manufacturers 

ห่วงโซค่ณุค่า TOG

รายงานความยั�งยนื
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End Consumers 

Spectacle lens
surfacing, 

cut & glazed labs

Optometrist  
Opticians  Retailers



บรษัิทเขา้รว่มโครงการ “แนวรว่มปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ”
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
บรษัิทได้จัดทําแบบประเมินตนเองในเรื�องมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชั�น และได้ยื�นแบบประเมิน
ตนเอง เพื�อต่ออายุใบรบัรองเมื�อวันที� 21 สิงหาคม 2561 ทาง CAC มีมติใหก้ารรบัรองต่ออายุ
โดยใบรบัรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ป�
 

 

พนกังาน
พนัธมติร

ลงนามรบัทราบนโยบาย
การต่อต้านคอรร์ปัชั�น

จรรยาบรรณ
การต่อต้านคอรร์ปัชั�น

อบรมพนกังาน 1 ครั�งต่อเดอืน

100%

100%
Line@tog4.0

สื�อสารจรรยาบรรณและ
นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชั�น

 

อีเมล์: Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com
กรรมการผูจ้ดัการ หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื ผูจ้ดัการฝ�ายตรวจสอบภายใน
หรอื ผูจ้ดัการฝ�ายทรพัยากรบุคคล ที�อยู ่บรษัิท ไทยออพติคอล กรุป๊ จาํกัด (มหาชน)
เลขที� 15/5 หมู ่6 ถนนบางบวัทอง-สพุรรณบุร ีต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบุร ี11110

จดหมายป�ดผนึก:

เวบ็ไซต์:  สาํหรบัภายนอก: WWW.THAIOPTICALGROUP.COM
สาํหรบัภายใน: INTRANET

ชอ่งทางรบัขอ้รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส

รายงานความยั�งยนื
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การต่อต้านการทจุรติ



 
The Sustainable Development Goals Good Health & Well-Being-จากพมิพเ์ขยีว 
17 วาระการพฒันาอยา่งยั�งยนืสากลของสหประชาชาติ บรษัิทไดน้าํวาระ "สขุภาพที�ดแีละความเป�นอยูที่�ด"ี 
อยูใ่นภารกิจการพฒันาอยา่งยั�งยนืในระยะยาวของเรา เพื�อใหม้ั �นใจวา่ "ชวีติมสีขุภาพด ีและสง่เสรมิ
ความเป�นอยูที่�ดสีาํหรบัทกุคนทกุวยั" ต่อไป 
 

 ซพัพลายเออรว์ตัถดุิบ 
 เครื�องจกัรและเทคโนโลยกีารผลิตเลนส ์
 ผูผ้ลิตเลนสส์ายตา
 ผูผ้ลิตกรอบแวน่สายตา
 เทคโนโลยสีารสนเทศซพัพลายเชนเพื�อจดัการระบบสั�งซื�อสง่มอบถกูต้องแมน่ยาํ 
 ผูผ้ลิตเจยีระไน เลนสเ์ฉพาะบุคคล ตัดรูปเลนส ์ประกอบเขา้แวน่
 ผูน้ําเขา้และกระจายสนิค้า 
 เทคโนโลยตีรวจวดัสายตา 
 นักทัศนมาตรตรวจวดัสายตา
 เทคโนโลยตัีดรูปเลนสอ์ยา่งแมน่ยาํแต่ละรูปแวน่
 ชา่งชาํนาญการประกอบเลนสส์ายตาเขา้แวน่สายตา 
 ผูป้ระกอบการค้าปลีกแวน่ตาที�ดแูลผูม้ปี�ญหาสายตา

คณุภาพที�สง่ต่อจากนักวทิยาศาสตรแ์ละนักวจิยัจากหลากหลายสาขา

บรษัิทดําเนินกิจการสง่ออกเลนสส์ายตาไปต่างประเทศมาเป�นเวลาอยา่งยาวนานกวา่ 50 ป� สง่ออกมากกวา่
95% มคีู่ค้าทั�งซพัพลายเออรแ์ละลกูค้าในต่างประเทศที�หลากหลายขนาดองค์กร ซึ�งต่างมุง่มั�นบรหิารจดัการ
ธุรกิจของตนอยา่งดีที�สดุ มกีารนําเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการปรบัปรุงพฒันาการทํางานอยา่งต่อเนื�อง 

แต่ละธุรกิจในหว่งโซอุ่ปทานต่างบรหิารจดัการอยา่งดทีี�สดุ เพื�อใหผู้ม้ปี�ญหาสายตาสามารถเขา้ถึง
แวน่สายตาคณุภาพด ีแก้ป�ญหาสายตาขั�นพื�นฐานในราคาที�เขา้ถึงไดจ้นถึงการแก้ป�ญหาสายตาซบัซอ้น 
มทีางเลือกเลนสส์ายตาที�เพิ�มคณุสมบติัใหเ้หมาะสมกับไลฟ�สไตล์การใชส้ายตาของผูบ้รโิภคที�หลากหลาย

บรษัิทเอาใจใสอ่ยา่งดีที�สดุในการบรหิารจดัการตลอดจนใชป้ระโยชนเ์ทคโนโลยทีี�ก้าวหนา้ต่างๆ 
เพื�อสง่ต่อคณุค่าจากผูผ้ลิตเลนสส์ายตาใหต้อบโจทยค์วามคาดหวงัผูม้ปี�ญหาสายตาทั�วโลกจาก
พื�นฐานความต้องการเพยีงเพื�อมองเหน็ชดัขึ�น สูก่ารเติมเต็มใหผู้ม้ปี�ญหาสายตาแลดมูบุีคลิกภาพ
ดเีท่หเ์หน็ชดั ถนดัตาและสบายตา เมื�อสวมแวน่สายตาที�เหมาะสมในแต่ละไลฟ�สไตล์ของการใชส้ายตา

รายงานความยั�งยนื
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The Sustainable Development Goals Good Health & Well-Being

เป�นความภาคภมูใิจสงูสดุที�บรษัิทมสีว่นรว่มในการทํางานอยา่งใกล้ชดิกับทกุซพัพลายเออรแ์ละลกูค้า 
ซึ�งต่างก็มบีทบาทสาํคัญอยา่งมากในการสรา้งคณุค่าในสายซพัพลายเชนของธุรกิจแวน่สายตาซึ�ง
ถือวา่เป�นเครื�องมอืการแพทยทั์�วไป



 
 

15.9
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Water Consumption  
 (CBM/Revenue x 1,000Baht)

CO2 emission     
(KgCO2e/Revenue x 1,000Baht) 

0.1 13.7

‘Water, Energy, Gas Emissions & Waste Management’

  Energy Consumption  
(KWhr/Revenue x 1,000Baht)



 "เศษเลนสพ์ลาสติกเปลี�ยนเป�นบล็อกคอนกรตีสรา้งห้องสมุด"
 
 

"บล็อกคอนกรตี 1 ก้อน" 
มสีว่นผสมเศษเลนสพ์ลาสติก 58 ชิ�น

 
มค่ีาความต้านทานแรงอัดเฉลี�ย 4.35 เมกะพาสคัล

ผา่นมาตรฐานอุตสาหกรรมบล็อกคอนกรตีประเภทไมร่บันํ�าหนกั (มอก.58-2533)

รายงานความยั�งยนื
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B-L1.0
 

 

1
 

 

 

7.5
 

  

 

0.5
 

 

  
 

บ ล็อกคอนกรี ต
( B L O C K - L E N S ,  B - L )

ปู นซี เ มน ต์
ปอร์ ตแลน ด์

(ส่ วน )

 

0.5
 

  
 

หิ น ฝุ� น
(ส่ วน )

เ ศษบด เลนส์
พล าส ติก

(ส่ วน )

นํ�า
(ส่ วน )

TOG มอบบล็อกคอนกรตีที�มสีว่นผสมเศษเลนสพ์ลาสติกบด จาํนวน 2,000 ก้อน 
ใหแ้ก่ โรงเรยีนเจรญิรฐัอุปถัมภ์ ใชเ้ป�นวสัดกุ่อสรา้งหอ้งสมุดใหม ่

แสดงอัตราสว่นผสมโดยนํ�าหนักของบล็อกคอนกรตีที�เตรยีมจากเศษเลนสพ์ลาสติก

รายงานความยั�งยนื 14

(ภายใต้โครงการลดปรมิาณของเสยีและนาํของเสยีกลับมาใชป้ระโยชน)์



Sustainability
Highlights 
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รางวลัแห่งความสาํเรจ็

Certificate of ESG100 Company จากสถาบนัไทยพฒัน์
 

การดาํเนินงานด้านความยั�งยืน

ประกาศเกียรติคณุบรษัิทเกษียณสขุ "ระดบัเงิน"  
จากสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์

Sustainability Disclosure Recognition-Recognition

จากสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

 

ด้านทรัพยากรบุคคล

ด้านสิ�งแวดล้อม

รางวลัการจดัการของเสยีที�ดตีามหลัก 3Rs (3Rs Awards)และ
รางวลั 3Rs+Awards (ระดบัเงิน) ดา้นความคิดสรา้งสรรค์ และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ์และประสทิธภิาพในการลดปรมิาณของเสยี
ที�ต้องกําจดัจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศนยีบตัร Carbon Footprint for Organization (CFO)

จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)

รายงานความยั�งยนื 16
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https://www.thaiopticalgroup.com/sustainability_view.php?content_id=24
https://www.thaiopticalgroup.com/career_view.php?content_id=25
https://www.thaiopticalgroup.com/career_view.php?content_id=25
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https://www.thaiopticalgroup.com/career_view.php?content_id=29
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