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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
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ปี 2561 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีการปรับตัวทาง
ธุรกิจหลายด้านให้เหมาะสมตามสภาวะอตุสาหกรรมตลาดชา
พร้อมด่ืม ในประเทศท่ีชะลอตัว และภาษีทางธุรกิจท่ีเริ่มมีการ
จัดเก็บเต็มรูปแบบ ในปีท่ีผ่านมา ซึง่สิง่เหล่าน้ีคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหาร ของอิชิตัน กรุ๊ป ก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ 
วางแผนกลยุทธ์ และเตรียมพร้อมเสมอมา โดยปรับกลยุทธ์
องค์กร ท่ีจะไม่ยึดด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวแต่จะต้องมีกลยุทธ์
ท่ีมีการด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความย่ังยืนให้ครบท้ัง 3 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ
การน�านวตักรรมมาปรบัใช้ในกระบวนการผลติเพ่ือให้ได้เครือ่งด่ืม
ท่ีมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยเริ่มต้ังแต่
การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต
ท่ีพิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาดปลอดภัยเพ่ือสุขภาพของ
ผู้บรโิภคและรสชาติท่ียังคง ความเป็นธรรมชาติ รวมถึงการด�าเนิน
ธุรกิจท่ีเน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืนในทุกกระบวนการระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จนถึงระดับกระบวนการ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมถึงการเพ่ิมช่องทางธรุกิจใหม่ๆ 
และการขยายตลาดไปต่างไปประเทศมากข้ึน
ด้านสังคม         
การให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรภายในองค์กร 
อชิตัิน กรุป๊ ให้มีความสามารถ พร้อมมีความสขุกับการท�างาน
อนัสะท้อนถึงงานท่ีมีคุณค่าท่ีฝ่ายบรหิารให้ความส�าคัญเสมอมา 
รวมถึงการตอบแทนคืนสู่สังคมผ่านโครงการและแผนงาน
ต่างๆ เช่น โครงการ Ichitan Road to University โครงการ 
“ICHITAN Experience Academy” และ โครงการชาคืนต้น 
ท่ีมุ่งเน้นให้ความรูด้้านเกษตรออร์แกนิค โดยใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
ท่ีหาได้ในท้องท่ีมาผ่านกระบวนการเกษตรผสมผสาน พร้อมสร้าง        
องค์ความรู้ให้ชุมชนรู้จักการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน ภายใต้ชือ่ “อาข่าคิด” โดยการส่งมอบชาเขียวคุณภาพดี
ของชุมชนให้เดินทางสู่มือผู้บริโภค
ด้านสิ่งแวดล้อม
มีหลายโครงการเกิดข้ึนภายในกระบวนการการผลติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
อย่างไม่หยุดย้ังและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น 
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ICHITAN SUNergy 
ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในการผลิตเฉลี่ยได้ถึง                    

3,354 เมกะวตัต์-ชัว่โมงต่อปี  ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศถึง 747 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี ความต้ังใจครั้งน้ีคือท่ีมาของการได้รับรางวัล
เกียรติยศองค์กรต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยในปีท่ี
ผ่านมา
แนวทางการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้นคือปัจจัยแห่ง
การผลักดันให้ อิชิตัน กรุ๊ป ขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีจะเป็น
องค์กรท่ีด�าเนินธรุกิจบนหลกัการความย่ังยืนและมีธรรมาภิบาล
ท่ีดี โดยเริม่ต้ังแต่การคิดค้นพัฒนาผลติภัณฑ์  กระบวนการผลติ  
ตลอดจนผลติสนิค้าท่ีดีมีคุณภาพ ท่ีเติบโตไปพร้อมกับสงัคมท่ีดี

ตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
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การด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐาน
ความย่ังยืน

 บรษิทั อิชตัิน กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ประกาศเจตนารมย์เข้า
เป็นแนวร่วมในโครงการ Collective Action Coalition (CAC)  
ซึง่ได้รบัการสนับสนุนโดยรฐับาลและส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในอันท่ีจะมุ่งม่ันด�าเนิน
ธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และไม่สนับสนุนการทุจรติ
คอร์รปัชนัทุกรปูแบบ พร้อมกันน้ีได้จัดการฝึกอบรมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน รับทราบ
ข้อมูลเพ่ือร่วมกันผลักดันให้เกิดการต่อต้านทุจริต  เรียนรู้
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในระดับองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยได้รบัเกียรติจากคุณกุลเวช เจนวฒันวทิย์ ซึง่เป็นที่
ปรกึษาโครงการ CAC และคุณศุภชัย ลิ่มถาวรศิริพงศ์  
รองผู้อ�านวการผู้บริหารกลุ ่มฝ่ายก�ากับดูแลธุรกิจธนาคาร 
ธนาคารกรงุศรอียุธยาฯ เป็นวทิยากร

 เพรา ะ เ ห็นคุณค ่าและความส� า คัญของ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันมีค่า ของ
เกษตรกรผู้ปลูกชา ชาวอาข่า บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) จึงจัดท�าโครงการส่งเสริมเกษตรกร
ในจังหวดัเชยีงรายต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยมีวตัถุประสงค์
ในการส่งมอบชาเขียวคุณภาพดีของชุมชนให้เดิน
ทางสู่มือผู้บริโภคและเป็นอีกแรงผลักดันให้จังหวัด
เชียงราย ก้าวไปสู่การเป็น “นครแห่งชา” ระดับโลก  
โครงการ “ชาคืนต้น”  จัดข้ึนโดย บรษัิท อชิตัิน กรุป๊ 
จ�ากัด (มหาชน)  จึงเริ่มต้นข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติของชมุชนเกษตรกร
ผู้ปลกูชาในพ้ืนท่ีดอยพญาไพร อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ซึง่เป็นแหล่งปลกูชาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย และ
เป็นผู้ผลิตใบชารายหลักของ “ อิชิตัน กรุ๊ป”  ส�าหรับ
โครงการชาคืนต้นปี2561 “อชิตัิน กรุป๊” มุ่งเน้นให้ความรู้
ด้านเกษตรออร์แกนิค  โดยใช้ทรพัยากรธรรมชาติท่ีหาได้
ในท้องท่ีมาผ่านกระบวนการเกษตรผสมผสาน ช่วยดูแล
รักษาต้นชาให้เติบโตอย่างปลอดสารพิษ พร้อมสร้าง
องค์ความรู ้ให้ชุมชนรู ้จักการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
ผลติภัณฑ์ท้องถ่ินภายใต้ชือ่ “อาข่าคิด” (AKHAKID)
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 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�า
ธุรกิจเครื่องด่ืมคุณภาพ และนวัตกรรมท่ีเติบโตไป
พร้อมกับสงัคมท่ีดี ได้รบัรางวลั “สถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 จากกระทรวงแรงงาน โดยได้รับ
เกียรติจากพลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสงิแก้ว (ซ้าย) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี
และมอบโล่รางวัลให้กับนายอรัญ อังศานาม (ขวา) 
รองผู้อ�านวยการโรงงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในงาน
พิธีมอบรางวัล   “อิชิตัน กรุ ๊ป”  คือ  1  ใน  59 
องค์กรท่ีได้รับการคัดเลือกจากท่ัวประเทศ ให้ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณเป็นสถานประกอบกิจการท่ี
ประสบความส�าเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้กับบุคลากร สะท้อนผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร     ท่ีได้น�าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยท่ีสุดในโลกในมาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือ
ร ่ วม พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่อง ด่ืมในประ เทศ 
พร้อมกับการพยายามสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ให้เป็นก�าลังแรงงาน
ท่ีมีนวัตกรรม “Innovation Workforce” รับกับ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง       

 นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อ�านวยการ บมจ.  
อิชิตัน กรุ๊ป กล่าวว่า “แม้ตลาดชาพร้อมด่ืมในประเทศไทยจะชะลอ
ตัวลงในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา แต่ตลาดชาพร้อมด่ืมระดับพรีเม่ียม 
กลับเติบโตต่อเน่ืองติดต่อกัน 3 ปี ประกอบกับแนวโน้มการบรโิภค
ชาพร้อมด่ืมแบบหวานน้อยและไม่มีน�้าตาลในกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีรัก
สขุภาพมีมากข้ึน โดยคาดว่าโอกาสทางการตลาดของชา “ชซิโึอกะ” ใน
ตลาดชาพร้อมด่ืมแบบพรีเม่ียมจะเติบโตข้ึน อย่างต่อเน่ือง    
ชาเขียวพร้อมด่ืม ตรา “ชิซึโอกะ”  น�าเสนอใน  3  รสชาติ คือ 
ต้นต�ารบั (ไม่มีน�า้ตาล)  หวานน้อย (Mildly Sweet) และ โฮจิฉะ  
(Hojicha)   ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการใช้ใบชาน�าเข้าจากเมืองชิซึโอกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น 100%  และคัดเลือกเฉพาะใบชาต้นฤดูกาล (First 
Flush)  รวมท้ังพัฒนาสูตรโดยมิสเตอร์ซาโตรุ   ฟูจิโมโต   ที
มาสเตอร์ คนส�าคัญของเมือง  โดยชาเขียว “ชิซึโอกะ” เป็นเครื่อง
ด่ืมชนิดแรกและชนิดเดียวท่ีได ้รับตราสัญลักษณ์ประจ�าเมือง  
(Fujipi) และได้การรับรองเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการจาก
สมาคมเพ่ือการส่งออกชา จ.ชิซึโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น
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เกี่ยวกับ
รายงานการพัฒนา
อย่างย่ังยืนฉบับน้ี  

 รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจ�าปี 
ฉบับน้ีเป็นรายงานฉบับท่ี 3  ของ บรษิทั อชิตัิน กรุป๊ 
จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสดงผลการด�าเนินการด้านความย่ังยืน ท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ สิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯระหว่าง วันท่ี 1 มกราคม 2561  ถึง 
31 ธันวาคม 2561 ครอบคลุมถึงบริษัทฯ และโรง
งานอิชิตัน จ.พระนครศรีอยุธยาโดยได้จัดท�าข้ึน
ตามแนวทางการรายงานให้มีความสอดคล้องตามกรอบ
ของมาตรฐานระดับสากล Global Reporting Initiative 
: GRI Standard พร้อมเปิดเผยดัชนีชี้วัด (GRI 
Content Index) และการจัดท�าเป ้าหมาย   การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable  Development  
Goals–SDGs) ในท้ายรายงานโดยบริษัทฯ  ให้
ความส�าคัญต่อองค์ประกอบหลักของวิธีการ 
และเป้าหมายส�าคัญแสดงถึงความมุ่งม่ันในการด�า
เนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีควบคู่
ไปการเติบโตไปพร้อมกับ สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี
มีคุณภาพและมีความย่ังยืนเพ่ือผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
 
 กระบวนการในการก�าหนดเน้ือหาของ
รายงานฉบับน้ีเชื่อมโยงกับแนวทางในการพัฒนา
อย่างย่ังยืนของบริษัทฯซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ด้านความย่ังยืนทางธุรกิจท่ีส�าคัญโดยผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะท�างานเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เป็นผู้ระบุประเด็นและพิจารณาถึงความส�าคัญ

โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายประเด็นส�าคัญและ
ขอบเขตของการจัดท�ารายงานฉบับน้ีแสดงในส่วน
รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนในเว็บไซต์ของ  บริษัทฯ 
http://www.ichitangroup.com/investor.php/

 รายงานฉบับน้ีครอบคลุมถึงส�านักงานใหญ่
และโรงงาน อชิตัิน ซึง่เป็นโรงงานผลติเครือ่งด่ืมท่ีทัน
สมัยแห่งหน่ึงในประเทศไทยโดยมีก�าลังการผลิต 1,500 
ล้านขวดต่อปี หรอืคิดเป็นประมาณ 600 ขวดต่อนาที 
พร้อมระบบการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อคือ
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องด่ืมท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบัน ท่ี
สามารถยังคงคุณค่าสารอาหารในเครื่องด่ืมตาม
ธรรมชาติได้ดีกว่าระบบการผลิตแบบท่ัวไปโดยสามารถ
ลด การใช้พลาสติกได้กว่า 36% บรรเทาภาระในการ
ย่อยสลาย และช่วยให้บรษัิทฯ บรหิารต้นทุนการผลติได้
อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนผลประกอบการท่ีเติบโต
อย่างย่ังยืน   โดยทุกข้ันตอนการผลิตของ โรงงาน 
อิชิตัน ได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยลด ทดแทน 
บ�าบัด และน�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่โดยตระหนักถึงการ
ใช้พลังงานอย่างประหยัดเกิดประโยชน ์สูงสุดและ
รบกวนธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
ส�าหรับข้อมูลนอกเหนือจากรายงานฉบับน้ีแสดงอยู่ใน
รายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ

 บริษัทได้แต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable Development Committee : SD  
Committee) และ การจัดประชุมการส�ารวจความคิดเห็น
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
และพิจารณาเพ่ิมเติมตัวชีว้ดัท่ีส�าคัญท่ีอาจเป็นประโยชน์ 
ต่อการรายงานของรายงานฉบับน้ีซึ่งครอบคลุมถึง 
องค์กร เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งเเวดล้อม 
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Governance Code) โดยเน้ือหาของรายงานฉบับน้ี
ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท 
คณะท�างาน ชุดน้ีมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนา อย่าง
ย่ังยืนซึ่งเป็นแนวทางให้บริษัทฯ สามารถสร้างคุณค่า
อย่างย่ังยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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Vision
Mission
Core Value

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร
Initiative & Innovation
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ Teamwork & Cooperation

ท�างานเป็นทีม  Flexibility
 ยืดหยุ่น/รวดเร็ว/ท้าทาย  

Achievement Orientation
มุ่งม่ันสู่ความส�าเร็จ Integrity

ยึดม่ันในจริยธรรม

เป็นผู้น�าธุรกิจ
เครื่องด่ืมคุณภาพ
และนวัตกรรม ท่ี
เติบโตไปพร้อมกับ

สังคมท่ีดี
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: SET

ชื่อย่อหลักทรัพย์: ICHI

เลขทะเบียนบริษัท: 0107556000485

เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม
“อิชิตัน กรีนที” “ชิซึโอกะ กรีนที”
เครื่องด่ืมสมุนไพร “เย็นเย็น โดย อิชิตัน” 
เครื่องด่ืมน�า้ผลไม้ไม่อัดลมและเยลลี่ “ไบเล่”
เครื่องด่ืมชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว “อิชิตัน ชิวชิว”
และ เครื่องด่ืม “T247”

ธุรกิจ

หมวดธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเครื่องด่ืม

กลุ่มอุตสาหกรรม

วันที่ก่อตั้งบริษัท3
กันยายน
2553

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์21
เมษายน
2557

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญ
อิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310

02 716 5555
ir@ichitangroup.com

ที่ตั้งโรงงาน 

หมายเหตุ:  ในรายงานฉบับน้ีความหมายย่อคือ
1) PET  หมายถึง  เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก Polyethylene terephthalate
2) หน่วย MMBTU = คือจ�านวนความร้อน หน่ึงล้าน บีทียู (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ตกลงซื้อขายกันจากจ�านวนความร้อนท่ีใช้ไป)

3) Cold  Aseptic  Filling  Technology  หมายถึง  ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ  
4) Key Performance Indicator (KPI) = ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก



11

รา
ยง

าน
กา

รพั
ฒ

นา
อย่

าง
ยั่ง

ยืน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

โรงงานอิชิตัน 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 3 
เลขท่ี 111/1 หมู่ 4 
ต�าบลอุทัย อ�าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13210

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

1,300 ล้านบาท

1,300 ล้านบาท

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผู้สอบบัญชี

รอบระยะเวลาบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 
ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
     02 677 2000        02 677 2222

บริษัทย่อย

www.ichitangroup.com

www.facebook.com/ichitan

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน   1 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว   1 ล้านบาท
ด�าเนินธุรกิจ     เพ่ือด�าเนินธรุกิจจ�าหน่ายสนิค้าประเภทเครือ่งด่ืม ทุก
ชนิดท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ    
        
       2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310
      (02) 716 5555

บริษัทร่วม 

บริษัท พีที อิชิตัน อินโดนีเซีย
ทุนจดทะเบียน   400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย                              
  (ประมาณ 1,184 ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 270,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
                           (ประมาณ 375 ล้านบาท)
ด�าเนินธุรกิจ     เป็นผู้ด�าเนินธรุกิจผลติ และจัดจ�าหน่ายเครือ่งด่ืม   
                  ชาพร้อมด่ืม ภายใต้แบรนด์ “อิชิตัน”
    
        Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec.
        Tangerang,Tangerang 15117 Banten- Indonesia
        021 5575 5951

3) Cold  Aseptic  Filling  Technology  หมายถึง  ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ  
4) Key Performance Indicator (KPI) = ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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ธุรกิจของ “อิชิตัน กรุ๊ป” บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “อิชิตัน กรุ๊ป”)
เดิมชื่อ บริษัท ไม่ตัน จ�ากัด

โดยมีชือ่ย่อหลกัทรพัย์คือ “ICHI” ด้วยทุนจดทะเบียน 1,300 
ล้านบาท และมีทุนช�าระแล้ว  1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�านวน 1,300 ล้านหุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ณ มีนาคม 2562 ตามข้อมูลตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทฯ  มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  (Market 
Capitalization) ท่ี 3,000 – 10,000 ล้านบาท

ก่อต้ังเม่ือ
วันท่ี 3 กันยายน 2553

ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้เริม่ต้นด้วยการเป็นผู้จ�าหน่ายเครือ่งด่ืมฟังก์ชนันัล 
ภายใต้ชือ่ทางการค้า อชิตัิน ดับเบ้ิลดริง๊ค์  ต้ังแต่เดือนมกราคม 
ปี 2554 และ วางจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมครัง้แรก 
ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน กรีนที ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 
ปี 2554 เครือ่งด่ืมน�า้สมุนไพร จับเลีย้ง ภายใต้ชือ่ทางการค้า 
เย็นเย็น โดย อิชิตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 บริษัทฯ 
ประกอบธรุกิจเป็นผู้ผลติและจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม 
“อิชิตัน กรีนที” “ชิซึโอกะ กรีนที”  เครื่องด่ืมสมุนไพร  
“เย็นเย็น  โดย อิชิตัน”  เครื่องด่ืมชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว  
“อิชิตัน ชิวชิว” เครื่องด่ืมน�้าผลไม้ไม่อัดลมและเยลลี่ 
“ไบเล่” และเครื่องด่ืมชูก�าลังรูปแบบใหม่ “T247” ภาย
ใต้บรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย ผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิต 
“บรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ”  

ปัจจุบัน บริษัทฯ
มีก�าลังการผลิต 7 สาย
การผลติขวดแบบบรรจุเย็น 
และ 2 สายการผลติกล่อง 
ท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
วันที่ 12 มีนาคม 2562

มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยกว่าร้อยละ 90 และการถือครองหุ้น
สญัชาติอืน่ร้อยละ 5.5 ซึง่ต�า่กว่าข้อจ�ากัดการถือหุ้นต่างด้าว
ตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ 49 

วันที่ 21 เมษายน 2557
ได้เปิดท�าการซื้อขายวันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 (บริษัทร่วม) 

บริษัทร่วม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ในปี 2561 บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย (PTI) ได้เร่งกิจกรรมการตลาด เช่น  ส่งรหัสฝาชิงโชค เงินรางวัลท้ังหมดกว่า 
9,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย* การประกวดชิงรางวัลต๋ัวเท่ียวประเทศไทย และ การออกสินค้าใหม่ เช่น สินค้า “ Thai Milk 
Tea”  เป็นต้น ซึ่งสินค้า อิชิตัน มีแนวโน้มเติบโต และเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

หมายเหตุ * หรือเท่ากับ  21,284,100  ล้านบาท  คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นปี 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดต้ังบรษัิทย่อย ชือ่ “ บรษัิท อชิตัิน 
เพาเวอร์ จ�ากัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
(หน่ึงล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�าเนินธุรกิจ
จ�าหน่ายสินค้า  ประเภทเครื่องด่ืมทุกชนิดท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศโดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9

บริษัทฯ ได้รับจดหมายจากการร่วมค้าเรียกให้ช�าระเงินทุน
จัดต้ังบรษัิทเพ่ิมอกีเป็นจ�านวนเงนิ 60,000 ล้านรเูปียอนิโดนีเซยี 
หรือเทียบเท่า 158.7 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระเงินทุนดังกล่าวแล้ว
เม่ือ วันท่ี 17 มกราคม 2561  และการร่วมค้าได้จดทะเบียน
เพ่ิมทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board 
แล้วเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2561

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสญัญาร่วมลงทุนกับบรษัิท พีที อาทรี ่แปซฟิิค 
(“AP”) ซึง่เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศอนิโดนีเซยี เพ่ือร่วม
ลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย (“PTI”)  ซึ่งเป็น
กิจการร่วมค้าท่ีจะจัดต้ังข้ึนใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและจ�าหน่ายเครื่องด่ืมพร้อมด่ืมภาย
ใต้แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัทฯ และ 
AP จะเข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอตัราส่วนท่ีเท่ากัน (อตัราร้อยละ  
50  ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายได้ท้ังหมดของกิจการร่วมค้า) 
ซึ่งคิดเป ็นมูลค่าเงินลงทุนจ�านวนรวม 200,000 ล้านรู
เปียอนิโดนีเซยี หรอืประมาณ 575 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่าย
ช�าระเงินทุนจัดต้ังบริษัทงวดแรกในอัตราร้อยละ 50  ของ
ทุนท่ีเรยีกช�าระแล้วเป็นจ�านวนเงนิ 50,000 ล้านรเูปียอนิโดนีเซยี 
หรือเทียบเท่า 135.6 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557   
“PTI” จึงกลายเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกันของบรษัิทฯ     

หมายเหตุ    รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯสามารถพิจารณาได้จาก รายงานประจ�าปี 2561 “ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
1.00 บาททุนช�าระแล้ว   1,300 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท บริษัทย่อย

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย

ทุนจดทะเบียน
400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย บริษัทร่วม

50 %99.9 %
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แคมเปญที่ 1 ของอิชิตัน  “Mendadak Jutawan 1” 
แจกรางวัล 300ล้านรูเปีย จ�านวน 30 รางวัล เพ่ือให้
ผู้โชคดีท่ัวอินโดนีเซีย ซึ่งในแคมเปญน้ี ทางอิชิตัน 
อินโดนีเซีย  ได้รับรางวัล Best campaign 2018 และ
เพ่ิม Brand awareness จาก 30% เป็น 68% อีก
ด้วย

แคมเปญปีที่ 2  “Mendadak Jutawan 2” แจกรางวัลโดยการ
ลุ้นใต้ฝารางวัลรวม 9,000 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย โดยแคมเปญน้ี
ส่งผลให้ Brand Awareness เพ่ิมข้ึนเป็น 80% (จากข้อมูลการ
ท�าวิจัย)

แคมเปญที่ 3   ชิงรางวัลเท่ียวฟรีเมืองไทยกับอิชิตัน เพ่ือตอกย�า้
จุดยืน ความเป็นแบรนด์ไทยแท้ ผู้ร่วมแคมเปญซื้อสินค้าจากร้าน
สะดวกซือ้ท่ีเข้าร่วมรายการ และส่ง  Code   ใน   Website  ICHITAN  
เพ่ือร่วมลุ้นจับฉลากทุกสัปดาห์ 

Medadak Jutawan 1

Medadak Jutawan 2 
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โครงสร้างบริษัท
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่  31  ธันวาคม 2561
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ล้านบาท
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สัดส่วนการจ�าหน่าย
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

การด�าเนินการด้านภาษี
บรษัิท อชิตัิน กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ได้ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรฐับาลและกรมสรรพากร 
และมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธรุกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดม่ันการด�าเนินกิจการบนหลักธรรมาภิบาล
ท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีหลกัการบรหิารจัดการ
ด้านภาษีอากรท่ีตระหนักในหน้าท่ีการเป็นพลเมืองท่ีดี 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้ังหมด บรษัิทฯ จึงได้ก�าหนด 
“นโยบายภาษีอากร” เพ่ือการบรหิารกิจการบนหลกัการ
ธรรมาภิบาลท่ีดีและการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยในปี 2561 
บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,216.2 ล้านบาท และได้จ่ายภาษี
สรรพสามิตเป็นเงินจ�านวน  411.1 ล้านบาท  

บริษัทฯ ได้เริม่ด�าเนินการส่งออกผลติภัณฑ์อย่างจรงิจัง
เม่ือปลายปี 2555 โดยมุ่งเน้น ประเทศในกลุ่มประเทศ 
CLMV ส่งผลให้ยอดขาย ส่งออกในปี 2561 เติบโตข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ 10.4 ในปี 2561 ตลาดเครื่องด่ืมชา
พร้อมด่ืม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม 11,892 
ล้านบาท ชะลอตัวลดลงร้อยละ 10.2 ท้ังน้ี เป็นผลจาก
การแข่งขันด้านราคาท่ีรุนแรง สภาวะเศรษฐกิจ และการ
ปรับข้ึนราคาสินค้าบางกลุ่มของบริษัทฯ เน่ืองจากมี
ต้นทุนภาษีสรรพสามิต ในส่วนของชาเขียวในช่วงปลาย
ปี2561 ท�าให้ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มธุรกิจเครื่องด่ืมภายใน
ประเทศ  ลดลงเป็นร้อยละ 67.5 ในขณะท่ีสัดส่วน ส่ง
ออกต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น  32.5 

Domestic sale volumes
by Brand and Export sales volume of year 2018 **

ตารางแสดงภาษีเงินได้และก�าไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี
จากการส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังน้ี  
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กลยุทธ์ตามพันธกิจในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน    
นโยบายธุรกิจของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจเพ่ือภารกิจสู่เป้าหมายการเป็นผู้น�าทางธุรกิจเครื่องด่ืมท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศเริ่มจากการใช้วัตถุดิบใบชาท่ีปลูกในระบบออร์แกนิค เป็นต้น รวมถึงการน�านวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต
เพ่ือให้ได้เครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพและเป็นทางเลือกสุขภาพท่ีดีต่อผู้บริโภคและเติบโตไปพร้อมกับสังคมท่ีดี พร้อมด�าเนินกิจการ
บนพ้ืนฐานการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างโรงงานอิชิตัน ท่ีใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากท่ีสุด ธุรกิจหลักขอ
งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม  “อิชิตัน กรีนที”  เครื่องด่ืมสมุนไพร  “เย็นเย็น โดยอิชิตัน”                   
เครื่องด่ืมชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว “อิชิตัน ชิวชิว” และเครื่องด่ืมน�้าผลไม้ไม่อัดลมและเยลลี่ “ไบเล่”  และ กลุ่มสินค้าชาพร้อม
ด่ืม ท่ีมีแนวโน้มเติบโตท่ีดี คือ  ตลาดชาพร้อมด่ืมพรีเม่ียม เช่น “ชาเขียวชิซึโอกะ” ท่ีเน้นกลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ ภายใต้
บรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย ผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิต “บรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ” ท่ีคงคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาติของ
เครื่องด่ืมได้ดีกว่าระบบเดิมถึง 5 เท่า  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลาสติกถึง 36% ลดภาระการย่อยสลาย
ของธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ืองให้ได้มาตรฐานการผลิตระดับสูงสุด 

 ส�าหรับกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัทฯ วางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพสูง เริ่มจากการคัดสรร
วัตถุดิบตลอดจนกรรมวิธี  ในการผลิตท่ีพิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาดปลอดภัย เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคและรสชาติท่ียัง
คงความเป็นธรรมชาติ 
โดยกลยุทธ์ทางการตลาดหลักขององค์กรคือ

องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม

มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์

สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
พร้อมมุ่งเน้นการส่งมอบเครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพสูงและดี
ต่อสุขภาพไปยังกลุ ่มลูกค้าเดิมและคนรุ ่นใหม่ตลาดใน
ประเทศ รวมถึงลูกค้าในตลาดต่างประเทศด้วยซึ่งเม่ือ
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู ้จักและได้รับการยอมรับก็จะส่งผลให้         
ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างม่ันคงโดย
เฉพาะกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย 

   ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะให้ความส�าคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคท่ีดี ท้ังทางร่างกายและจิตใจเริ่ม
จากการคัดสรร  วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนกรรมวิธี 
ในการผลิตท่ีพิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาดปลอดภัย 
โดยมากทุกผลิตภัณฑ์จะมี การพัฒนาคิดค้นปรับลด
ปริมาณความหวานให้อยู่ในระดับท่ีผ่านมาตรฐานให้ได้รับ 
“โลโก้ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ” จากกระทรวง    สาธารณะ
สุขแต่ยังคงรสชาติท่ีเป็นธรรมชาติ  เป็นเอกลักษณ์ และ  
เป็นนวัตกรรม ของ “อิชิตัน”  พร้อมท้ังแสดงส่วนประกอบ
ในเครื่องด่ืมและคุณค่าทางอาหารท่ีชดัเจนบนฉลากบรรจุภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง เช่น 
 “อิชิตัน กรีนที”  หมายถึง ชาท่ีใส่ใจคุณเป็นท่ี๑ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการผลิตชาพร้อมด่ืม หรือ “เย็นเย็น จาก อิชิตัน” หมายถึง
ผู้น�าในตลาดชาผสมสมุนไพรพร้อมด่ืมโดยถ่ายทอดเพ่ือแสดง
ตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัวสินค้าท่ีจะออกสู ่ตลาดอย่าง 
ต่อเน่ือง     พร้อมท้ังการสื่อสารผ่านกิจกรรมทางการตลาด
ให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

บริษัทฯ มีแนวทางและนโยบาย ในการจัดเก็บ และพัฒนาระบบ
ฐานข ้อมูลของผู ้บริ โภคเป ็นรายบุคคลเพ่ือให ้รู ้ลึกถึง                                          
ความต้องการพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือท่ีจะได ้น�ามา
วิเคราะห์จัดสรรโปรแกรมทางการตลาดท่ีเหมาะสมและโดนใจผู้
บริโภค และลูกค้าแต่ละกลุ่ม อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วม
กับทุกแบรนด์ของบริษัทฯ และ ความจดจ�าของผู้บริโภคกลุ่ม
เป้าหมายซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ของบริษัทฯ
และผู้บริโภคได้อย่างย่ังยืน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ก�าลังการผลิตรวมของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 

ก�าลังสายการผลิตขวด ก�าลังสายการผลิตกล่องยูเอชที

รวม 7 รวม 2
หรือคิดเป็น 1,500 ล้านขวด/ปี (หรือ
เทียบเท่า 630 ล้านลิตร/ปี)

หรือคิดเป็น 200 ล้านกล่อง/ปี (หรือ
เทียบเท่า 60 ล้านลิตร/ปี) 

สายการผลิต

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ท้ังหมด 22 รสชาติภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 10 ประเภทโดยมีรายละเอียดปรากฏดังน้ี                                              

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเป็นองค์กรคุณภาพ ในการสร้างความเชื่อมั่นและความม่ันใจให้กับ สังคม ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ด้วยการด�าเนินธุรกิจท่ีเน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืนในทุกกระบวนการระบบห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) จนถึง
ระดับกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ให้ครอบคลุม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 
และส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมปลูกจิตส�านึกให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ท�างานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม

กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน ด้วยการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

ถุง กล่อง ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด

บรรจุภัณฑ์ 150  g 300  ml. 280  ml. 280 ml 290 ml 315 ml 400 ml 410-420 440 ml 555 ml 600 ml

ราคา

(หน่วย : บาท)

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม • • • • •

เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว •

เครื่องดื่มชาด�าพร้อมดื่ม •

เครื่องดื่มสมุนไพร • • • •

เครื่องดื่มน้�าผลไม้ •

เยลลี่ผลไม้ •

เครื่องดื่มชูก�าลัง •

2010 15 20 20 2512  10-12 12/1312 15
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 ผลิตภัณฑ์ของ “อิชิตัน” มาจากโรงงานของอิชิตัน 
และการว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอก ซึ่งอิชิตัน กรุ๊ปจะว่าจ้างผู้
ผลิตภายนอกเฉพาะในกรณี ท่ีก�าลัง การผลิตของโรงงานไม่
เพียงพอต่อปริมาณการขายท่ีคาดการณ์ไว้ หรือกรณีผลิต
สินค้าใหม่ท่ีบริษัทฯ ต้องการทดลองตลาด ส�าหรับช่วงระยะ
เวลา 3 ปีท่ีผ่านมา (2559 – 2561) สัดส่วนการว่าจ้างผลิต
ภายนอก ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ท่ี 3%  8 % และ 
3% ตามล�าดับส�าหรับปี 2561มีการว่าจ้างการผลิตเฉพาะใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่บางสินค้า วัตถุดิบหลักได้แก่ ใบชา  
น�า้ตาลฟรกุโตส  น�า้ตาลทราย  น�า้  เพ่ือป้อนเข้าสูโ่รงงานของบรษัิทฯ 
มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอนก ่อนน�า เข ้ าสู ่
กระบวนการผลิต  ต้ังแต่การเพาะปลูก  การคัดเลือกวัตถุดิบ  
และการจัดเก็บวัตถุดิบ  เพ่ือให้วัตถุดิบท่ีน�าไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  นอกจากน้ีส�าหรับการ
ว่าจ้างผลิตสินค้าน้ัน บริษัทฯ อมีการจัดส่งพรีมิกซ์ ไปให้
ผู้รับจ้างผลติเพ่ือปกป้องสตูรการผลติและ มีมาตรการตรวจ
สอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบท่ีผู้ผลิตภายนอกใช้ 
โดยการระบุรายชือ่ Supplier  ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คู่ค้าขอ
งอชิตัินเอง (Approved Vendor List) และชนิดของวัตถุดิบ 
อย่างชัดเจน อีกท้ังยังมีการส่งพนักงานของอิชิตันเข้าไป
ตรวจสอบเพ่ือ สอบทานการควบคุมคุณภาพการผลิตของ
ผู้ผลิตภายนอกอีกด้วย

ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้วางแผนการ
ผลิตและก�าหนดปริมาณการใช้ใบชาในแต่ละปี
โดยได้มีการท�าสัญญาโดยเฉลี่ย อายุ 1 ปี กับ
ผู้จัดจ�าหน่ายใบชา ซึ่งเป็นผู้รวบรวมใบชาจาก
ชาวไร่เพ่ือลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบไม่

เพียงพอ นอกจากน้ียังได้ควบคุมคุณภาพของใบชาโดยมี
การก�ากับระบุการใช้ใบชาท่ีปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพของใบชาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพท่ี  อชิตัิน 
ก�าหนดก่อนน�าเข้าสู่กระบวนการผลิต ใบชาพร้อมรอผลิตจะ
ถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพ่ือรักษาคุณภาพของใบชาให้
คงท่ี 

น�้าตาลฟรุกโตส และน�า้ตาลทราย :เป็นวตัถุดิบ
ท่ีจัดหาได้ง่ายในประเทศไทย และไม่มีความแตก
ต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญด้านคุณภาพในกลุ่ม
ผู้ผลิต ท้ังน้ี ราคาน�้าตาลมีความผันผวนบ้าง
ข้ึนอยู ่ กับปริมาณผลผลิต ในแต ่ละปีและ

สอดคล้องกับราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตามแนวทางเน้น
สินค้าเพ่ือสุขภาพในปี 2562 ท�าให้มีแนวโน้มท่ีจะใช้ปริมาณ
น�้าตาลลดลง

น�้า : ได้มาจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะแล้วน�า
มาผ่านกระบวนการท�าน�้าบริสุทธิ์ (Reverse 
Osmosis) เพ่ือน�ามาใช้ในการผลติตามมาตรฐาน
น�้าบริโภค

บรรจุภัณฑ์ : : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที 
ฝา กล่อง และฉลาก บริษัทฯ มีกระบวนการ
คัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง                         
โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของระบบ
การท�างานของผู ้ผลิตเป ็นส�าคัญ เพ่ือให้

ม่ันใจว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรง
ตามคุณภาพและเวลาท่ีก�าหนดไว ้ และมีการสอบทานและ
ติดตามคุณสมบัติของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ  

ก๊าซธรรมชาต ิ: บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติกับบริษัทในประเทศไทยแห่ง
หน่ึง โดยสัญญามีผลบังคับใช้ถึง วันท่ี 31 
สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุได้โดยแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน 
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

นอกจากน้ี เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้ผลิตและเพ่ือ
ให้ได้มาซึ่งราคาท่ีสมเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเลือกซื้อ
วัตถุดิบจาก คู่ค้าผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย อีกท้ังบริษัทฯ 
ยังมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ และท่ีผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก ผู้จัดจ�าหน่ายรายใดเกิน
ร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม

การสรรหาวัตถุดิบหลักที่ส�าคัญ
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับ
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ มุ่งม่ันอย่างย่ิงท่ีจะ
พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ืองให้เป็นองค์กรท่ี
มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจท่ีมีการพัฒนาและ การ
บริหารจัดการท่ีดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ 
ผู้ถือหุ ้น ผู ้มีส ่วนได้ เสีย สังคม  และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังยึดม่ัน คุณธรรมจริยธรรมใน 
การด�าเนินธุรกิจท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ 
และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้จัดท�าเป็นนโยบาย
ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล ท�าหน้าท่ีดูแลให้ กรรมการ กรรมการบริหาร 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ตามกฎข้อ
บังคับต่างๆ ของ ก.ล.ต. / ข้อบังคับบริษัทฯ / ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ/ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน รวมท้ังกฎหมา
ยอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ “นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” ของบริษัทฯ ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 
2556 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2560 
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติปรบัปรงุ 
“นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” เพ่ือให้เหมาะสม กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งท่ี 6/2561เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ
ปรับปรุง “หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” ท่ีครอบคลุม 
นโยบาย หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ และ การต่อ
ต้านการทุจรติคอร์รปัชนั  เพ่ือให้ คณะกรรมการบรษัิท  ผู้บรหิาร 
และ พนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดย
เปิดเผยโดยละเอียดในรายงานประจ�าปี และ เว็บไซต์  
ของบริษัทฯ

การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตามหลักธรรมาภิบาล

 การมุ่งสร้างวฒันธรรมการก�ากับดูแลองค์กร 
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้ รวมท้ัง
เคารพ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ  
ธรรมาภิบาล และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยปี 2561 บริษัทฯ มีการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ ปรับปรุงกระบวนการก�ากับดูแล การบริหาร 
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มาใช้ในองค์กร 
เพ่ือให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส พร้อมทบทวนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอด
จนติดตามตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่าองค์กรมีการ
ปฏิบัติสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ 

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนไทยในตลาดหลกัทรพัย์ (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) ประจ�าปี 2560 
และปี 2561 (2 ปีซ้อน) บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และ ติดอันดับ 1 ใน 50 
บริษัทท่ีมีคะแนน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน
ท่ีเข้ารับการประเมินหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
และในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ โครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGMChecklist) โดยสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
และส�านักงาน ก.ล.ต. และ ผลการประเมินคุณภาพ  
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (AGM 
Checklist) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ “100 คะแนน” 
ขณะท่ีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
ท่ีท�าการส�ารวจท้ังหมดอยู่ท่ี 92.42 คะแนน

หมายเหตุ:ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอ้างอิงได้จากรายงาน
ประจ�าปี 2561 ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี”

http://www.ichitangroup.com/investor.php/governance

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ 
จรรยาบรรณธุรกิจ
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 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง ในการด�าเนินธุรกิจในทุกกระบวนการระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายในและภายนอก องค์กรโดยการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ัง เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และลด
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยใช้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้เป็นโอกาส (Risk Appetite) เพ่ือการพัฒนา และการเติบโตอย่างย่ังยืน
ของบริษัทฯ บนหลักการ การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code) และประยุกต์ใช้ 5 องค์ประกอบ 20 หลัก
การของกรอบแนวทาง COSO-ERM 2017 : Enterprise Risk Management (Integrating with Strategy and 
Performance) น�าไปปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร
โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มี 3 ระดับ ดังนี้ 

• ระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ติดตาม และ
ปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึง
การให้ความเห็น เสนอแนะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ของธุรกิจ (Top Down) 

• ระดับผู้บริหารระดับสูง ให้ค�าแนะน�า ก�ากับดูแล และติดตามการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง และรายงาน 
เสนอผลต่อ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส

• ระดับหน่วยงาน เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงในระดับฝ่าย บ่งชี้ ประเมิน ท�าแผน ด�าเนินการ รายงาน 
เสนอผลต่อผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ�าทุกเดือน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าท่ีพิจารณาและติดตาม 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ องค์กรโดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน�า
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขององค์กรท่ีได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติไปปฏิบัติ เช่น การจัดท�าคู่มือ การบริหาร
ความเสี่ยง การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ และเป้าหมายการด�าเนินงาน การติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยงประจ�าปี เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนประเด็น
ความเสี่ยงส�าคัญและแผนรองรับท่ีเหมาะสมเพียงพอ ให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์        

การบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO ERM 2017

โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุ เป้าหมายอย่างมีนัยส�าคัญแบ่งเป็น 5 ด้านสรุปได้ดังนี้
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หมายเหตุ: ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�าปี 2561 ของบริษัทฯในหัวข้อ “ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง  ”

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT



24

รา
ยง

าน
กา

รพั
ฒ

นา
อย่

าง
ยั่ง

ยืน

การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มี
อุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดม่ัน
ในความรับผิดชอบ ต่อสังคมและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและ แนวปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในปี2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งม่ันในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและ
ด�าเนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพ่ือแสดงออกถึง  
ความมุ่งม่ันในการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งบริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ    อย่าง
ต่อเน่ือง   เช่นบริษัทฯ   ได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วม
ปฏิบัติและย่ืนขอรับรองในปี2561    ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  (Thailand’s Private 
SectorCollective Action Coalition Against  
Corruption: CAC) ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าแห่ง
ชาติสมาคม  บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย
และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ม่ันใจว่า บรษัิทฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน มีการก�าหนดข้อปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง 
โดยพนักงานสามารถรับของขวัญท่ีมีมูลค่าน้อยกว่า  3,000  บาทได้ แต่ต้องมีการรายงานไปยังหัวหน้างานส�าหรับของขวญั 
ท่ีมีมูลค่า มากกว่า 3,000 บาทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนถึงจะสามารถรับได้ โดยมาตรการหลักของบริษัทฯ 
มีดังน้ี

มีนโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อก�าหนดในการด�าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชัน  
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2557 ประชุมเม่ือวันท่ี 13  สิงหาคม  2557    ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายว่าด้วยการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561   ได้อนุมัติ
เรื่อง   แนวปฏิบัติ   “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”   เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการด�าเนินการของบริษัทฯ   ให้
กรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน  และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติตาม  อย่างเคร่งครัด  พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์
บริษัทฯ

• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
• นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความ  
   คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการก�ากับ
ดูแล กิจการท่ีดี  กล่าวคือ  การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�านาจ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้อันน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  พนักงาน  ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้เปิดเผยไว้
โดยละเอียดในรายงานประจ�าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.ichitangroup.com/investor.php

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   ประกอบด้วย

แนวปฏิบัติ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”         
 http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption

   อยู่ในกระบวนการย่ืนขอรับรอง

การควบคุมภายใน
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ขับเคลื่อน
ธุรกิจบนพื้นฐาน
ความย่ังยืน

 การสร้างมูลค่าร่วมกันยังคงเป็นหลักการข้ันพ้ืน
ฐานส�าหรบัการท�าธรุกิจของบรษัิทฯ โดยเป้าหมายของบรษัิทฯ 
คือการยกระดับคุณภาพชีวิตและน�าไปสู่อนาคตท่ีดีต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อน 
ธุรกิตตามหลักการความย่ังยืน โดยเริ่มจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ นโยบาย  และมอบหมายให้   คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลท�าหน้าท่ีดูแล ติดตามการด�าเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนของ คณะท�างานเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

(1) การพัฒนาความสามารถบุคคลากรภายในองค์กร

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถและความรับผิดชอบ โดยการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความ
สามารถผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ ท่ีจัดสรรให้เหมาะสมกับกลุ่ม หรือรายบุคคล เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทฯน�าศักยภาพ
ออกมาใช้ได้สูงสุด รวมท้ังการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยส่งเสริมให้ยึดม่ันกับเป้าหมาย ท้ังระยะสั้นและระยะยาว               
เพ่ือการเติบโตของธุรกิจได้อย่างย่ังยืน

(2) การมุ่งมั่นสู่การบริหารห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจอย่างย่ังยืน (Sustainable Supply Chain)

การคัดเลือกวัตถุดิบ ไม่เพียงแค่การคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพก่อนน�าเข้ากระบวนการผลิต  แต่บรษิทัฯ ได้เข้าไป
มีส่วนร่วม ต้ังแต่ต้นน�า้ เช่น เกษตรกรท่ีปลูก เก็บเก่ียว ใบชา ณ แหล่งผลิต เพ่ือให้ได้ซึ่งคุณภาพท่ีเสถียรของ
วัตถุดิบ  
การจัดซื้อจัดหา  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งส�าคัญท่ีต้องได้มาตรฐานสูงสุดส�าหรับ 
เครื่องจักรของบริษัทฯ ท่ีเป็น Hi-Speed สามารถบรรจุ 600 – 900 ขวดต่อนาที  ต้องมีความเท่ียงตรง 
แม่นย�าในมาตรฐานข้ันสูงสุด อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีการบริหารความเสี่ยง โดยบรรจุภัณฑ์หลัก จะมีคู่ค้า 2-3 ราย 
ทุกรายการ เพ่ือความม่ันใจว่า จะได้รับสินค้าท่ีตรงตามมาตรฐาน และปริมาณตามความต้องการ      
การผลิต การบริหารจัดการ  บริษัทฯ ลงทุนกับเครื่องจักร และระบบท่ีทันสมัยท่ีสุด อันดับต้นๆ ของโลก เม่ือ
รวมกับวัตถุดิบท่ีดี บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับทีมงาน ท่ีควบคุม บริหาร จัดการการผลิต จะต้องมีทักษะ และ
ประสบการณ์ จึงได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 
การขนส่ง การกระจายสินค้า  เริ่มต้นจากการเลือกท่ีต้ังโรงงาน อิชิตัน ท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีท�าเลใกล้กับ ศูนย์กระจายสินค้าของตัวแทนจ�าหน่ายหลักของบริษัทฯและศูนย์กระจาย
สินค้าหลักของช่องทางการขายปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ 
มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายหลักท้ังสิ้น 3 ราย คือ บริษัท ดีเคเอชเอส จ�ากัด (DKSH)  
บริษัท ไอจีที จ�ากัด และ บริษัท บุญรอด เอเชีย จ�ากัด ซึ่งตัวแทนจ�าหน่ายท้ัง 3 ราย สามารถกระจายสินค้าได้
ครอบคลุมท้ังช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  และด้ังเดิม (Traditional Trade)ส่วนในต่างประเทศ
กระจายสินค้าผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศน้ันๆ
การพัฒนาหน้าร้าน  ในประเทศบริษัทฯ วางแผนร่วมกับ ตัวแทนจ�าหน่ายท้ัง 3 ราย ในการบริหาร จัดการ พ้ืนท่ี
ขายท่ีชั้นวางปกติ และ สื่อส่งเสริมการขายท่ีหน้าร้าน รวมท้ังพ้ืนท่ีขายพิเศษ  ให้มีความโดดเด่น ภายในต้นทุน
การขายท่ีมีประสิทธิภาพในทุกช่องทางรวมท้ังโปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีสามารถแข่งขันได้เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การขายสินค้าของบริษัทฯในตลาดเครื่องด่ืมส่วนต่างประเทศวางแผนร่วมกับตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศน้ันๆ
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การตลาดและการขาย   ความย่ังยืนขององค์กร ส�าหรับทางการตลาด บริษัทฯ มุ่งเน้นไปท่ีการเสริมสร้างคุณค่าของแบรนด์           
โดยมีจุดยืน ของแบรนด์ท่ีชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง  โดยถ่ายทอดเพ่ือแสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัวสินค้าท่ีจะออกมาอย่าง
ต่อเน่ืองในปี 2561
รวมท้ัง การสื่อสาร กิจกรรมด้านการตลาด  ในทุกรูปแบบให้ครอบคลุมลูกค้าและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  อีกท้ังการพัฒนา
สินค้าท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯไม่ต้องแข่งขันด้าน
ราคา เม่ือมีแบรนด์สินค้า และโครงสร้างราคาท่ีแข็งแรง คู่ค้า และ ตัวแทนจ�าหน่ายก็สามารถขายได้เร็วและมีก�าไรเพียงพอ
ส�าหรับการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทฯ

(3) การวิจัยและพัฒนาเครื่องด่ืมที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯ มีการท�าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพ โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐาน
สากลได้แก่ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร (FSSC22000)   ระบบการจัดการคุณภาพ(ISO9001)   ระบบอาหาร
ฮาลาล (HALAL) เป็นต้น ซึ่งจัดท�าเป็นระเบียบปฏิบัติเชิงบูรณาการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีการ
วางแผน  ตรวจสอบ รับรองการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบทุกข้ันตอน นอกจากน้ียังมีการระบุข้อก�าหนด
ของสินค้าจากข้อมูลท่ีรับจากลูกค้าในรูปแบบต่างๆภายใต้ขอบเขตและข้อก�าหนดตามกฎหมาย ท้ังน้ีผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านข้ันตอน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตจากบริษัทฯ ถือว่าท�าการรับรองในเรื่องมาตรฐานคุณภาพสุขลักษณะและความปลอดภัย
จากบริษัทฯ  ตามมาตรฐานของประเทศไทยและประเทศของลูกค้าท่ีสั่งผลิตผลิตภัณฑ์ ความทุ่มเทเพ่ือให้ได้รู้ถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคคือสิ่งท่ีบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ เพราะตระหนักถึงอนาคตขององค์กรอยู่ท่ีสินค้าใหม่ ท่ีมีคุณภาพ
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภคไม่เพียงผู้บริโภคชาวไทยในปีท่ีผ่านมา
บริษัทฯได้พัฒนาเครื่องด่ืม ท้ังเครื่องด่ืมกลุ่มชาพร้อมด่ืม และ เครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลัง ท่ีมีรสชาติเฉพาะในแต่ละประเทศ  เพ่ือ
ตอบสนองลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งการตอบรับดังกล่าว ได้ส่งผลให้สัดส่วนยอดการส่งออกของบริษัทฯ  ปี 2561 
สูงถึงร้อยละ 32.5
(4) การเติบโตไปพร้อมคู่ค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับ การพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายในประเทศท้ัง ช่องทาง  MT (Modern 
Trade) และ TT (Traditional Trade) ผ่านคู่ค้าผู้จัดจ�าหน่ายหลักทั้ง 3 ราย โดยมีการต้ังเป้าหมายการเติบโตร่วมกัน ก�าหนด
แนวทาง และพัฒนาโปรแกรม   การส่งเสริมการขายเฉพาะในแต่ละช่องทาง แต่ละห้าง เพ่ือให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกัน  
ส�าหรับตลาดต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้มีการจับมือกับพันธมิตรท่ีแข็งแกร่ง ในประเทศท่ีเข้าไปท�าตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV                                   
โดยมีการร่วมพัฒนาสินค้า และกิจกรรมการตลาด ท่ีโดนใจ ตรงความต้องการของผู้บริโภค และพันธมิตรทางการค้าท่ีมี
ศักยภาพ ย่ิงกว่าน้ันในปี 2561 บริษัทฯได้มีแผนการร่วมมือกับพันธมิตรในหลายประเทศเพ่ือให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเน่ือง
และย่ังยืน

 (5) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม  สภาพแวดล้อมในการท�างาน โดย
จัดท�าเป็นเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมท้ังในภาวะปกติ ภาวะไม่ปกติและภาวะฉุกเฉิน การชี้บ่ง
และประเมินลักษณะสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังมีการมุ่งเน้นให้มีแนวทางการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายใน
องค์กรเพ่ือท�าให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงาน และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย
การลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯและประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ดังน้ันบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
การอนุรักษ์พลังงานในคู่มือการจัดการพลังงาน
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 กระบวนการวางแผนการพัฒนาความย่ังยืนบรษัิทฯ  
ก�าหนดข้ึนเริ่มจากการพิจารณานโยบายธุรกิจ วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับ กลยุทธ์การบริหาร
งานท่ีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ก�าหนดไว้เพ่ือให้
องค์กรสามารถปฏิบัติพันธกิจให้บรรลเุป้าหมาย โดยยึดหลักธร
รมาภิบาลท่ีค�านึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงให้ความส�าคัญการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร เพ่ือป้องกันในควบคุมสถานการณ์ทุกด้าน
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และการสร้างคุณค่าในทุกมิติ
ธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การ
ด�าเนินธรุกิจดีเลศิได้อย่างย่ังยืน (Operational Excellence 
Management System: OEMS) โดยด�าเนินการตรวจสอบ
ดูแลภายใต้คณะกรรมการธรรมาภิบาลท่ีจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทดังรายละเอียดปรากฎใน “แบบ 56-1” 
และ รายงานประจ�าปีส่วน “การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” ของบ
ริษัทฯ

 บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจปกติด้วยความค�านึงผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการยึดม่ันในหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจในความต้องการและ 
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายเพ่ือสร้างความสมดุลในทุกมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกท้ังบริษัทฯ 
ได้น�าข้ันตอนการพัฒนาท่ีย่ังยืนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ในธุรกิจ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ค�านึงถึง 
ผลกระทบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน นอกจากน้ีประเด็นด้านความย่ังยืนได้ถูกก�าหนดเป็นส่วนหน่ึงใน Corporate 
KPI ของผู้บริหาร และพนักงาน ในองค์กรทุกระดับ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
เพราะเข้าใจว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ�ากัด และเป็นปัจจัยหลักในการด�ารงชีวิต และการด�าเนินธุรกิจ โดยท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2557 ซึ่งประชุมเม่ือ วันท่ี 13 สิงหาคม 2557  ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายบริหารจัดการเพ่ือ 
ความย่ังยืน”  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กระบวนการพัฒนา
อย่างย่ังยืน

นโยบายกรอบบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน 

-เทค- เทคโนโลยกีารผลติเป็นมติรต่อ 
  สิง่แวดลอ้ม 
- ระบบคลงัสนิคา้อตัโนมตั ิ
  พลงังานธรรมชาต ิ
- มาตรฐานการผลติระดบัสากล 
- โครงการ ICHITAN SUNergy

- ธรรมาภบิาลทีด่ ี
- การบรหิารทนุมนุษยใ์นองคก์ร(HumanCapital) 
- แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล(IDP) 
- การสรา้งสรรคค์ณุคา่เพิม่รว่มกนัใหก้บัสงัคม(CSV) 
- Human Right and Decent Work

- รายไดเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
- กาํไร 
- วตัถุดบิคณุภาพใบชา 
   ออรแ์กนิค 
- กลยุทุธ ์: 3N 
  *New Product 
  *New Business 
  *New Market 
- Sustainable Supply Chain
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1. รักษาสภาพแวดล้อม 
ได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ 
และผลิตภัณฑ์ ท่ีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยควบคุม
และลดมลพิษต่าง ๆ รวมท้ังสิ่งปนเป้ือนก่อนปล่อยสู่สภาพ
แวดล้อมภายนอก โดยลดการเกิดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตและการใช้งานท่ัวไป โดยของเสียท่ีต้องก�าจัด ให้ด�าเนิน
การด้วยวิธีท่ีถูกต้องรวมท้ังหาแนวทางเพ่ือลดการส่งของ
เสียออกไปก�าจัดภายนอกให้มากท่ีสุด ่โดยมีแผนงานในการ
ปฏิบัติลดปริมาณของเสียและเพ่ิมสัดส่วนการน�ากลับมาใช้
ซ�้าให้มากท่ีสุด ซึ่งควบคุมมลพิษและจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม 
โดยถือหลักการปฎิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO14001 ตามมาตรฐานสากล

2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีการปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการผลติเครื่องจักร
และเทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อย
ท่ีสุดพร้อมท้ังหาแนวทางน�าของเสียต่างๆกลับมาใช ้
ประโยชน์ โดยหลักการ Reduce/Reuse/Recycle และหา
แหล่งพลังงานทดแทน โดยมีแผนงานในการปฏิบัติลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น�้า และพลังงาน โดยปรับปรุง
เครื่องมือและกระบวนการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
การยึดถือหลักการปฎิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน 
ตามมาตราฐาน ISO50001 (Energy Management System) 
ซึ่งเป็นเป็นมาตรฐานสากลการฟ้ืนฟูธรรมชาติ โดยมีการบ�า
บัดของเสยีท่ีเกิดจากกระบวนการก่อนปล่อย  ออกสูธ่รรมชาติ

3. การพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี ความปลอดภัยและเป็นไป
ตามหลักการยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการท�างานให้
เหมาะกับบุคคลก�าหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่
ให้เกิดอุบัติเหตุจากการด�าเนินงาน ท้ังพนักงาน ผู้รับเหมา 
และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ท่ีส่งเสริมและสร้างจิตส�านึก
ในด้านความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพของพนักงานและ
ครอบครัว โดยมีแผนงานในการปฏิบัติลดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยควบคุมติดตามการด�าเนินงาน
ตามแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปี 2561 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานอยู่ท่ี 4 ราย

4. การรับผิดชอบต่อสังคม 
มาตรฐานหรือข้อตกลงท่ีจัดท� าข้ึน เพ่ือช่วยป้องกันหรือ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและให้การสนับสนุนสังคมและ
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเกษตรกรผู ้ปลูกชาในจังหวัด
เชียงรายโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยเปิดให้เข้าเรียนรู้ข้ันตอนการผลิตของบริษัทฯ เพ่ือให้มี
การพัฒนาอย่างย่ังยืน จัดให้มีระบบท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�าหรับ 
โครงการต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และชุมชน รวมท้ังเสนอความเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ท่ี
เป็นผลจากการด�าเนินงานของโรงงาน การเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการด�าเนิน
ธุรกิจรวมท้ัง ผลการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
ต่อสาธารณะอย่างสม�่าเสมอผ่านการจัดท�า “รายงานการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน” ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบในปี 
2561

อิชิตัน กรุ๊ป จะมุ่งเติบโตไปกับชุมชน และสังคม ด้วยการคัดสรรรสชาติ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ จากเอเชีย
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการบริโภคด้วยปัญญา (Consumption with Wisdom) 

TASTE OF ASIA

6
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 บรษัิทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสยี และค�านึงถึง 
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมและถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับความ 
รับผิดชอบต่อสังคมคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย และ
แนวทางด�าเนินการท่ีชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
และมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาติดตาม และตรวจสอบ 
ข้อมูลตามกระบวนการท่ีก�าหนดไว้ การด�าเนินธรุกิจท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ ยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร 
รวมถึงให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งก�าหนดโดยคณะท�างานเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Committee: 
SD Committee) โดยการก�าหนดข้ึนอยู่กับระดับความส�าคัญ
ซึ่งกันและกัน โดยกลุ ่มหลักภายในองค์กรประกอบด้วย  
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และภายนอก
องค์กรประกอบด้วย คู่ค้า คู่แข่ง นิคมอุตสาหกรรม ลูกค้า 
ผู้บริโภค ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ส�านักงาน กลต. และ 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น บนพ้ืนฐานการ มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ผ่านนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย  
กระบวนการสื่อสาร  รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาด้วยการท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ   ข้อเสนอแนะ 
ข้อร้องเรียน และการจัดประชุม  ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย   จากน้ันก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสาน
งานกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละส่วน เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

/ CFO

-เยีย่มชมโรงงาน 

-

- J-MAT Award 

-ICHITAN Road 
 to University

-สาํรวจ 
ความพงึพอใจ

-สาํรวจความคดิเหน็
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 ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ   ท่ีให้ความส�าคัญใน
การผลิตเครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพต่อผู้บริโภค   โดยลูกค้า
ก็เป ็นส่วนส�าคัญท่ีบริษัทฯ ให ้ความใส่ใจในการส่งมอบ
สินค้าท่ีมีคุณภาพ พร้อมท้ังสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ
และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้า 
และสินค้าของบริษัทฯ อย่างย่ังยืน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะ
กระจายสินค้าผ่านคู่ค้าหลัก แต่บริษัทฯ ก็มีการสื่อสาร
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับพันธมิตร และลูกค้าท้ังลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายใหม่ และลูกค้ารายเดิม เริ่มจากการอบรม
เก่ียวกับสินค้าและแคมเปญต่าง ๆ กับคู่ค้าหลักของบริษัทฯ 
เพ่ือท่ีจะได้สือ่สาร และรกัษาความสมัพันธ์กับลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 
และน�าข้อคิดเห็นท่ีได้จากลูกค้ามาเสนอแนะแก่บริษัทฯ เพ่ือ
การพัฒนารูปแบบสินค้าการตลาด และการรักษาความ
สัมพันธ์ได้ดีกว่าเดิมและย่ังยืน ส่วนบริษัทฯ ก็จะเน้นการ
สือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ (Intregrated Marketing 
Communication: IMC) ท้ัง Above the line และ Below 
the Line เพ่ือให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และสร้างการมีส่ว
มร่วมกับลูกค้า รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ก็จะมี
จัดกิจกรรมพบลูกค้า ท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่าง
สม�่าเสมอ พร้อมร่วมให้ความรู้ ด้านการขายและการตลาด
มีการแลกเปลี่ยนระหว่างลกูค้าและบรษัิทฯ เพ่ือออกแคมเปญ
โปรโมชั่นท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาด

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 24 ชั่วโมงของ อิชิตัน กรุ๊ป
โทรศัพท์ 02  206 5477

การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

Customer Relationship Management
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

 ส�าหรับการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้ารายย่อย และผู้บริโภคต่อประสบการณ์กับสินค้าเครื่องด่ืมของบริษัทฯ 
โดยการว่าจ้างสถาบันวิจัยตลาดระดับสากลเพ่ือเก็บข้อมูลส�ารวจความคิดเห็น และปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ความต้องการผู้บริโภค 
น�ามาวิเคราะห์ และน�าผลลัพธ์ ท่ีได้มาปรับปรุงในตัวสินค้าให้ได้ รสชาติท่ีดี และคุณภาพสูงสุดโดยผ่านกระบวนการฝ่ายวิจัย
และพัฒนา (Research & Development Department) ของบริษัทฯ และจากการท่ีได้ส�ารวจความพึงพอ และความต้องการ
ของผู้บริโภคในด้านคุณภาพสินค้าท่ีมีคุณภาพและดีต่อผู้บริโภคในปี 2561 ฉลากสินค้าทุกรายของบริษัทฯ จะมีการแจ้งข้อมูล
แคลอรี่และคุณประโยชน์ทุกขวดโดย “ชาเขียว รสธรรมชาติ” “ชาอู่หลง” “ชาเขียวมัทฉะ” และกลุ่มสินค้า “เย็น เย็น” เป็นต้น ได้
ผ่านการรับรองเป็นเครื่องด่ืมทางเลือกเพ่ือสุขภาพและมีการติดโลโก้ทางเลือกเพ่ือสุขภาพบนฉลากผลิตภัณฑ์ด้วย

  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอกองค์กร เช่น ภายในองค์กรบริษัทฯ มีหน่วย
งานตรวจสอบภายใน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลโดยเปิดเผยช่องทางการติดต่อไว้ในเว็บไซต์/ แบบ 56-1/ รายงาน
ประจ�าปีและระบบ Intranet มีรายละเอียดใน “การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” และ “ช่องทางการติดต่อส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย”  
ภายนอกองค์กรยกตัวอย่าง เช่น การดูแล ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดต้ัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) เป็นผู้ดูแลส�ารวจความคิดเห็น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
โดยให้ข้อมูลเบ้ืองต้นผ่านหลากหลายช่องทางเช่น โทรศัพท์/ อีเมล์ ir@ichitangroup.com รวมถึงการเก็บ สถิติการเข้าชม
เว็บไซต์ในทุกเดือน และการส�ารวจความคิดเห็น (Survey) เม่ือมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน  
(Opportunity Day) การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) เป็นต้น โดยนักลงทุนสัมพันธ์กลั่นกรองน�าเสนอความคิดเห็นแจ้งต่อฝ่าย
บริหารและเลขานุการบริษัท เพ่ือน�าเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีการด�าเนินกิจการบนพ้ืนฐานความ
ย่ังยืนในระดับสากล

1) เว็บไซต์บริษัทฯ : http://www.ichitangroup.com/contact.html

2) Facebook : https://www.facebook.com/ichitan/
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 บริษัทฯ ได้ท�าการประเมินประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญต่อ
การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยน�าหลักการก�าหนดเน้ือหา
ของรายงานความย่ังยืน ของ   GRI  Standard และ SDGs  
มาประยุกต์ใช้ โดยคัดเลือกประเด็นท่ีมีความส�าคัญท่ีสุดต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสยีและธรุกิจของบรษัิทฯ  โดยทบทวนและ จัดล�าดับ 
ความส�าคัญของประเด็นโดยพิจารณาจาก ผลกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ สังคม ท่ีมีนัยส�าคัญใน 
การจัดล�าดับของประเด็นมีข้ันตอนท่ีส�าคัญ 4 ข้ันตอนโดย
กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและ ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นความย่ังยืน
ที่มีนัยส�าคัญ
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ณ ปี 2561 ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการด�าเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีนัยส�าคัญ

 1. การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบได้อย่างมี
    ประสิทธิภาพ
 2. การใช้พลังงานและทรัพยากร
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การบริหารจัดการน�้าและของเสีย
 4. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค 
    สมัครใจตามมาตรฐานของ          
    ประเทศไทย (TVER)
 5. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

 1. การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิ
    มนุษยชน
 2. ความเป็นอยุ่ท่ีดีของพนักงาน
 3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 5. ความหลากหลาย และโอกาสท่ีเท่า 
    เทียม
 6. ความย่ังยืนในห่วงโซ่อุปทาน
 7. เคารพและร่วมสืบสานประเพณี
    ท้องถ่ิน

 1. การดูแลผลิตภัณฑ์
 2. การต่อต้านคอร์รัปชั่น
 3. การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
 4. ผลการด�าเนินงาน และความสามารถ
     ในการท�าก�าไร
 5. ความปลอดภัยด้านอาหาร
 6. การด�าเนินการด้านภาษี
 7. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 8. การมีส่วนร่วมและการสร้าง
    ความผูกพันผู้มีส่วนได้เสีย
 9. นวัตกรรมในองค์กร
10. Cyber Security

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
 (Environmental)

2. ด้านสังคม (Social) 3. ด้านเศรษฐกิจและการก�ากับดูแล 
 กิจการ (Economics &Corporate  
 Governance)
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ผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ

ช่องทางการติดต่อส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย

1)    ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปน้ี
      โทรศัพท์  : 02-716-5555                             E-mail : cg@ichitangroup.com 
2)    ส�านักเลขานุการบริษัท โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
      ท่ีอยู่  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
      เลขท่ี 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง                       
      กรุงเทพมหานคร (10310)
      โทรศัพท์  : 02-716-5555                             E-mail : ir@ichitangroup.com
3)    ส�านักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปน้ี
      โทรศัพท์  : 02-716-5555                             E-mail : internalaudit@ichitangroup.com
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 บริษัทฯ ได ้น�านโยบายการบริหารจัดการมาใช้ 
ในการสร้างความย่ังยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการพัฒนาต้ังแต่ต้นน�้า 
ไปจนถึงปลายน�้า ควบคู ่ ไปกับการวิจัยและพัฒนาผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพต่อผู้บริโภคด้วยเครื่องจักรท่ีทันสมัย  
และสร้างผลประกอบการท่ีดี รวมท้ังให้ความส�าคัญกับ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตท่ีดี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท้ังระบบของ “ห่วงโซ่อุปทานแห่ง
ความย่ังยืน” บริษัทฯ ใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบ โดยการ
จัดซื้อจัดหา ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ การผลิต การบรหิาร
จัดการ การขนส่ง การกระจายสินค้า ท่ีมีคุณภาพตรงตาม
ข้อก�าหนดมาตรฐานของบริษัทฯพร้อมให้ความส�าคัญใน
การพัฒนา หน้าร้าน คู่ค้า และ การตลาด และ การขาย เพ่ือ
การเติบโตและการพัฒนาท่ีย่ังยืน

“ห่วงโซ่อุปทาน
แห่งความย่ังยืน”
ของบริษัทฯ 

Sustainable Supply Chain

สทิธมินุษยชน (Human Right)  และ งานทีมี่คณุค�า (Decent  Work)
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การเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม ท่ี
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริม
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานอย่าง
เป็นธรรมรวมท้ังมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการท่ีใช้ใน
การต่อต้านการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งผ่านช่องทางการ
ก�าหนดระเบียบของบริษัทฯ ท่ีชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ รวมท้ังการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
กับหน่วยงานท่ีอยู่ในขอบเขตของบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีได้มีการตกลงกันไว้กับคู่ค้า หรือเจ้าหน้ีอย่าง
เคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้มีการให้พันธ
สัญญาไว้ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันซึ่งเป็นหน่ึงหัวข้อใน
เรื่องจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้เข้าใจในลักษณะของธุรกิจและ
สถานการณ์ท้ังลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ซัพพลายเออร์  
เกษตรกร และ ชุมชนรอบข้างว่าต้องพ่ึงพิงซึ่งกันและกันก่อ
ให้เกิดความเชื่อม่ันอันจะส่งผลดีท้ังต่อกิจการ และผู้มีส่วนได้
เสียในระยะยาว

บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานท่ีให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายกระบวนการระบบงานมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ โดยก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี
•   ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุร่วมกันไว้ใน
สัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้อง
รีบแจ้งให้ลูกค้าและคู่ค้าทราบเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา
•  ให้ข้อมูลข่าวสารและค�าแนะน�าท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทัน
เหตุการณ์ ต่อลูกค้า และคู่ค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับสินค้า 
•   ส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าใน
ราคาท่ีเป็นธรรม 
•   มีการพูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอ
แนะกับทาง ลูกค้า และ คู่ค้า เป็นประจ�าสม�่าเสมอ  เพ่ือก่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจซึ่งกันและกันได้

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า 

•    ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวข้องระหว่างพนักงาน
ทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของ 
บริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็น
ธรรม และไม่เสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับ
จ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริษัทฯ
•   ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรม
ในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย 
ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ท่ีเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคง
ความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเน่ือง
•   ก�าหนดมาตรการท่ีเก่ียวกับสังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ใน
นโยบาย และข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
•   สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/ คู่ค้ายอมรับ และน�าไป
ปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน
ท่ีไม่เป็นธรรม
•   ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคู่ค้า และได้เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทฯ
•   ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม โดยเข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ทาง
ตรงด้วยรูปแบบของ จิตอาสา หรือทางอ้อมด้วยการ
สนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและ
ความประสงค์ของผู้ขาย
•   บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ท�ารายงานการ
มีส่วนได้เสียของตนและผู้ท่ีเก่ียวข้องให้บริษัทฯรับทราบทุก
ครั้งท่ีเกิดรายการ
• บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน�ามาปรับปรุงในเว็บไซต์บริษัทฯ และ “การ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น” ในรายงานประจ�าปี และแบบ 56-1 เป็นต้น
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การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 
 
 บริษัทฯ ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่าง
เคร่งครัด มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ี
ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ามากท่ีสุดอย่างหน่ึงของบริษัทฯ และส�าคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ  
เอกลักษณ์ตราสินค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ความ
ลับทางการค้า ข้ันตอนการท�างาน นวัตกรรม เน้ือหา และสิทธิโดยชอบธรรมต่าง ๆ เป็นเรื่องส�าคัญอย่างมากท่ีบริษัทฯ จะ
ต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่าน้ีและให้เกียรติต่อทรัพย์สิน เช่นน้ี ของบุคคลอื่นด้วย รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
และสารสนเทศใดๆ บริษัทฯ ต้องด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้องรวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้มีการก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี

• บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือน�าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้องไปใช้ในทางท่ีผิด
• พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ท่ีมีหน้าท่ีรักษาความลับทางการค้า  สูตรลับทางการค้า  กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลับจะต้องรักษาความลับน้ันๆ ให้ปลอดภัยท่ีสุด และป้องกันมิให้
ข้อมูลเหล่าน้ันรั่วไหล
• พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่น�าผลงานของผู้อื่นแม้เพียง
บางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน
• ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
• เม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ 
คืนให้บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
• บริษัทฯ จะท�าการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่างๆในบริษัทฯอย่างต่อเน่ือง
• พนักงานท่ีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯจะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
เฉพาะท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่าน้ัน เพ่ือป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานท�าการดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
• บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการน�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ท่ีได้รับมาหรือจะน�ามาใช้ภายใน
บริษัท จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
• บริษัทฯ ปกป้องและคุ้มครองรักษาสินทรัพย์ทางปัญญาท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการละเมิด หรือการถูก
น�าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยได้ก�าหนดนโยบายจริยธรรม
และข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
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มุ่งม่ันพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(Happy Workplace)

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและครอบคลุมถึง
พนักงานของคู่ค้าโดยไม่เลอืกปฏิบัติ พร้อมสร้างค่านิยมองค์กร
ควบคู่ไปกับการส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรูข้องพนักงานของบรษัิทฯ 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพได้เต็มท่ีตามบทบาทและหน้าท่ีของแต่ละคน  
เน่ืองจากพนักงานคือส่วนส�าคัญขององค์กรท่ีจะน�ามาซึ่ง
ความส�าเร็จและการพัฒนาเติบโตได้อย่างย่ังยืน

การรับผิดชอบ ดูแล และพัฒนาศักยภาพ
 ด้วยอุดมการณ์ในการพัฒนาพนักงาน ให้มีความเชือ่ม่ัน
ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ อิชิตัน กรุ๊ป ให้ความส�าคัญ 
ในการดูแลพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็น
มากกว่าค�าว่าพนักงาน ดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด ให้พนักงาน
มีความรู้สึกเสมือนบ้านหลังท่ี 2 ในขณะท่ีปฏิบัติงาน  ในแต่ละวัน
ด่ังคนในครอบครวัเดียวกัน และท่ีส�าคัญบรษัิทฯ เน้นการพัฒนา
ให้พนักงานมี สมรรถนะทางด้านความรู ้ (Knowledge Competency) 
สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skill Competency) และสมรรถนะ
ด้านคุณลกัษณะ  (Attributes Competency)  โดยบรษัิทฯ มุ่งม่ัน
ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าเรจ็และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความ
เป็นสากลและมาตรฐานระดับโลกบริษัทฯ ใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การดูแลพนักงานด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู ้น�าธุรกิจเครื่องด่ืมคุณภาพและ
นวัตกรรมท่ีเติบโตไปพร้อมกับสังคมท่ีดีซึ่งการดูแลบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัยพ้ืนฐานและมีความส�าคัญ
อย่างย่ิงท่ีจะเป็นแรงขับเคลือ่นการเจรญิเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน

การสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ
บรษัิทฯ มีความมุ่งม่ันในเรือ่งการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ให้มีความรูค้วามสามารถเพ่ือเป็นข้อได้เปรยีบทางการแข่งขัน 
โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถน้ันจะด�าเนินการควบคู่
ไปกับการสร้างความสุข และสร้างความภาคภูมิใจในความ
เป็นครอบครัวของ “อิชิตัน กรุ๊ป” โดยสนับสนุนความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพมีโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
ยุติธรรม(KPI) ท่ีมุ่งเน้นการรวมพลงัทางความคิด เพ่ือให้เกิด
ความสร้างสรรค์ด้านผลงาน และความเป็นหน่ึงใจเดียวกัน             
ด้วยความจรงิใจ และซือ่ตรงกับทุกคน และมีความรบัผิดชอบ
ต่อพนักงานของบริษัทฯและต่อสังคมท้ังในเรื่องคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ และ ตอบแทนคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ท่ี
ดีคืนให้กับสังคม สร้างการยอมรับ ชื่นชมในผลงาน ให้
ความเคารพให้เกียรติท้ังทางด้านความคิด และ ด้านสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือเปิดโอกาสไปสู่มุมมอง แห่งการเรียนรู้ใหม่
พร้อมท้ังสามารถน�ามาพัฒนาทักษะ แนวความคิด ปรบัเปลีย่น
พฤติกรรม และเปิดโลกแห่งประสบการณ์ใหม่ อันจะน�ามาซึ่ง 
การพัฒนางานอย่างมืออาชีพ และ การอยู่ร่วมกันอย่าง 
มีความสุขในรูปแบบครอบครัว “อิชิตัน กรุ๊ป”
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กิจกรรม
กินข้าวหม้อเดียวกัน

กิจกรรม
ท่องเท่ียวประจ�าปี

กิจกรรม
กีฬาสี
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การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ใช้หลักธรรมาภิบาลท่ีดีในการดูแลพนักงานเพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมท้ังกระตุ้นให้พนักงาน มีส่วนร่วม
ในการผลักดันและเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์  
ตระหนักในสิทธิและหน้าท่ี  และมีคุณธรรมยึดม่ันในความถูกต้อง
ดีงามท้ังน้ีบริษัทฯจะปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม
พร้อมเชญิชวนคู่ค้าให้ตระหนักการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
หลักจริยธรรม และนโยบายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งมีส่วนส�าคัญย่ิง
ท่ีจะสร้างความยุติธรรม  ความม่ันคง และ ความสงบสขุ  ในองค์กร
และสังคม อันสะท้อน ถึงความม่ันคง และ ความเจริญเติบโต
ของกิจการได้อย่างย่ังยืน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน
ทุกคนตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการ และสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามท่ี
ก�าหนดไว้หรอืมากกว่า กฎหมาย และ/หรอื กฎระเบียบของบรษัิทฯ 
รวมถึงการให้ความคุ้มครองในสภาพการท�างาน สุขภาพ และ
ความปลอดภัยของพนักงานดังน้ี

1. การจ้างงาน
 ในการพิจารณาสรรหาพนักงานใหม่บริษัทฯ  พิจารณา
ความเหมาะสมท้ังในด้านความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ทัศนคติ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมท่ีดี โดยผ่านกระบวน 
การคัดเลือก ท้ังในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน  การทดสอบ
สมรรถนะ และการทดสอบอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงการสมัภาษณ์
โดยการสมัภาษณ์น้ัน บริษัทฯ จะมีการสัมภาษณ์ในแบบสมรรถนะ
เชงิพฤติกรรมรวมอยู่ด้วย  เพ่ือทดสอบถึงคุณสมบัติ ของผู้สมัคร
ว่ามีความรูค้วามสามารถเป็นไปตามมาตรฐานของบรษัิทฯ หรอืไม่  
และเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะเชงิพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงานท่ีจะรบัผิดชอบ
หรอืไม่ ท้ังน้ี บรษัิทฯ ได้มีการจัดจ้างงานโดยไม่มีการเลอืกปฏิบัติ
แต่อย่างใด ยึดม่ันในความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และ รักษาไว้
ซึ่งความเป็นธรรมาภิบาลยืนยันความเสมอภาคทางโอกาสโดย
ไม่น�าความความคิดเห็นของบุคคล ด้านการเมือง  อายุ  เพศ

หรอื ความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสนิ
การจ้างงานโดยรวมถึงขจัดปัจจัยอืน่  ๆท่ีอาจน�าไปสูก่ารเลอืกปฏิบัติ 
การพิจารณาและตัดสินการจ้างงานเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดตามกฎหมาย ในปี 2561 บรษัิทฯ 
มีพนักงานท้ังหมด จ�านวน 346 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ 
ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย

เวลาท�างาน
 ชั่วโมงการท�างานจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมโดยวันและเวลาท�างานของพนักงานบริษัทฯ มีดังน้ี
• ท�างาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
• งานปฏิบัติภาคสนาม วันและเวลาท�างานข้ึนกับการตกลง
กับผู้บังคับบัญชาและคู่ค้าภายใต้กรอบกฎหมาย
 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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2. การจ่ายค่าจ้าง
   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน 
รูปแบบเงินเดือนอย่างเป็นธรรมให้สอดคล้องกับอัตราท่ี                              
สามารถเทียบเคียงกับค่าจ้างในอุตสาหกรรมและตามผลงาน
ท่ีปฏิบัติได้จริงตาม KPI (Key Performance Indicator)                                       
รวมท้ังให้ผลตอบแทนในการท�างานมีการแต่งต้ังโยกย้ายรวมถึง
ให้รางวัลโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ 
ความเหมาะสม และ เป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏิบัติ และสวสัดิการอืน่ๆ 
อย่างเหมาะสม และมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนประจ�าปี
ตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
      บรษัิทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสรมิสร้างทักษะ 
และดึงศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในงานโดยสร้างความเชื่อม่ันให้
กับผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และโดดเด่น โดยจะคัดกรอง และ
ประเมินความสามารถตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้  บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้
พนักงานในทุกระดับได้มีการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถ
ในแต่ละสายงาน  และเปิดโอกาสให้เรยีนรูใ้นสายงานอืน่ตามเหมาะสม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ และมีการปรับเปลี่ยนงาน 
โอนย้ายงานเพ่ือความก้าวหน้าตามเหมาะสม ซึง่เป็นการสร้างโอกาสใหม่
ท่ีท้าทายให้กับบุคลากรหรอืการเลือ่นต�าแหน่งเพ่ือความก้าวหน้าใน 
การปฏิบัติงานเม่ือมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยบรษัิทฯ ให้การส่งเสรมิ 
ความเท่าเทียมกันทางสงัคมไม่มีการปิดก้ันเรือ่งเพศ หรอื คุณลกัษณะ 
หรอืการแบ่งแยกใดท่ีจะมาเป็นการลดโอกาสความเจรญิก้าวหน้า
ในสายอาชพี บรษัิทฯ จะท�าการประเมินความสามารถ ศักยภาพ 
และสมรรถนะ เชงิพฤติกรรมของบุคคลท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างละเอยีด
พร้อมเทียบเคียงผลก่อนและหลังการพัฒนาพนักงาน

แนวทางในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรบริษัทฯ 
มีการวางแผนงานตามนโยบายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรทางด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1.ด้านยุทธศาสตร์
1.1 วางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพงาน
 วิเคราะห์ วางแผนทางด้านบุคลากร วางแผนระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กร
ตามแผนการบรหิารผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กรลงสูร่ะดับบุคคล

2. ด้านพัฒนาโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน
 2.1 ด้านโครงสร้างองค์กร และ สายการบังคับบัญชา
วเิคราะห์ วางแผน และพิจารณาระบบงาน และโครงสร้าง
องค์กร ประเมินค่างานและจัดท�าโครงสร้างองค์กร
3. ด้านพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทน
 วเิคราะห์ วางแผน และพิจารณาระบบงาน และโครงสร้าง
ค่าตอบแทน ประเมินค่าค่าตอบแทนและจัดท�ากรอบอตัราค่าตอบแทน
4. ด้านพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Development 
Plan)
 ด�าเนินการเรือ่งทางก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) 
และ การวางแผนผู้สบืทอด (Succession Plan)  การประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล การรักษาและพัฒนาบุคลากรและ
ความก้าวหน้าตามสายอาชีพให้สอดคล้องกับผลงานและ
สมรรถนะ เช่นการวางระบบในการพัฒนาสายอาชพี  การจัดท�า
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual 
Development Plan)  เป็นต้น
5. ด้านบริหารงานบุคคล และทะเบียนประวัติ
 5.1 ด้านการสรรหาและคัดเลือก
 • การสรรหาบุคลากรเพ่ือท�าการสมัคร ทดสอบ  
คัดเลือก ประเมินผล บรรจุ แต่งต้ัง
 • ด�าเนินการเรื่องประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บุคลากรตาม KPI
 • ด�าเนินการเรื่องรับนักศึกษาฝึกงานในส่วนของ 
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
5.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
 วเิคราะห์  วางแผน  และ ด�าเนินการในเรือ่งประกันสขุภาพ 
อบัุติเหตุ และความปลอดภัยรวมท้ังเรื่องของสุขภาพของ
บุคลากรในองค์กร และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างสม�า่เสมอ
5.3 ด้านระเบียบข้อบังคับ
 • ก�ากับดูแลเรือ่งวนัิย ข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
วเิคราะห์และติดตามเรือ่งร้องทุกข์รวมถึงดูแลเรือ่งบทลงโทษทางวนัิย
 • ก�ากับดูแลเรื่องทะเบียนประวัติบุคลากร
5.4 ด้านกิจกรรม และงานบริการบุคลากร
 • จัดกิจกรรมเสรมิสร้างความสขุ สร้างความสามัคคี 
รักองค์กร ลดความขัดแย้งและลดการกระท�าผิดทางวินัย
 • จัดกิจกรรมประจ�าปี และส่งเสรมิวฒันธรรมอนัดีงาม
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ส่งมอบความสุข
 • ด�าเนินการเรื่องงานฌาปนกิจศพของครอบครัว 
พนักงาน เพ่ือช่วยเหลือ และเป็นก�าลังใจจากการสูญเสีย
บุคคลอันเป็นท่ีรัก
 • บริการด้านข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ 
องค์กร เพ่ือสามารถน�าไปพัฒนา หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
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สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขและความ
ผูกพันในองค์กร

6. การลงโทษทางวินัย
     หากพนักงานหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยหรือ
ฝ่าฝืนข้อห้ามท่ีมิให้ปฏิบัติพนักงานจะได้รับค�าตักเตือนจาก 
ผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้นซึง่บรษัิทฯ จะไม่ใช้การลงโทษ ในทางบังคับ
ข่มเหงทางร่างกาย และ จิตใจ หรอืการละเมิดทางวาจาต่อพนักงาน
อย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการลงโทษหนักเบาข้ึนอยู่กับชนิดของ
การกระท�าผิดและเจตนาผลของการกระท�าและคุณงามความดี
ในอดีตโดยมีข้ันตอนทางวนัิยตามล�าดับ และหากมีให้ออกจากงาน 
บริษัทฯ จะชดเชยตามท่ีกฎหมายแรงงานก�าหนด

7. ไม่สนับสนุนการจ้างแรงงานเด็ก
  บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็กท่ีผิดกฎหมาย 
และบรษัิทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กท่ีผิดกฎหมายแรงงานท่ีถกูบังคับ 
หรือแรงงานทาส รวมถึงเพ่ิมในมาตรการหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีให้ครอบคลุมถึงคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วย

8. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
          บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ
มนุษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไป
มีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสทิธมินุษยชน  เช่น  ให้ความเคารพ
นับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
บนพ้ืนฐานของศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์ไม่เลอืกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก
ถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย 
เป็นต้น ตลอดจนส่งเสรมิให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ  และส่งเสริมให้บริษัทย่อย  
บรษัิทร่วม  คู่ค้า  และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลกัการ
สทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากลคุ้มครองสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยี
ท่ีได้รบั คุ้มครองสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยีท่ีได้รบั ความเสยีหายจาก
การละเมิดสทิธอินัเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ
ได้รบัการรบัรองว่าเป็นโรงงานท่ีได้รบัมาตรฐานด้านแรงงาน และได้
รับการรับรองจาก   กระทรวงแรงงานว่าเป็นโรงงานท่ีได้

มาตรฐานแรงงานไทย แสดงถึงการท่ีบรษัิทฯ ปฏิบัติต่อแรงงาน
และบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยไม่มีการเลอืก
ปฏิบัติ พร้อมกันน้ีในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการละเมิดสทิธมินุษยชนอนัเน่ืองมาจากการด�าเนินธรุกิจ
ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายท้ังใน
เรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้
แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้
ธรุกิจของบรษัิทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสทิธิ
มนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดด้านสทิธมินุษยชนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และส่งเสรมิให้บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสยี
ทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลกัการสทิธมินุษยชนตาม มาตรฐานสากล 
คุ้มครองสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยีท่ีได้รบัความเสยีหายจากการละเมิด
สทิธอินัเกิดจากการด�าเนินธรุกิจของบรษัิทฯ โดยพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราท่ีกฎหมายก�าหนด 

9. การสื่อสารภายในองค์กร
    บริษัทฯ มีแผนงานและมุ่งม่ันท่ีจะสื่อสารนโยบายและ
เจตนารมณ์นโยบายบริษัทฯท้ังหมดไปยังพนักงานทุกท่าน
ผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน/ ระบบIntranet/ เวบ็ไซต์บรษัิทฯ/ 
สื่อวีดีทัศน์ภายในองค์กร/ โบรชัวร์ และการสื่อสารของฝ่าย
ทรพัยากรบุคคล โดยบรษัิทฯ มีการจัดประชมุพนักงานท้ังอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ทราบผลการด�าเนินงาน 
และสภาพท่ีแท้จรงิของบรษัิทฯ รวมถึงแจ้งข้อมูลท่ีสมเหตุสมผล
และภายในระยะเวลาท่ีสมควรโดยเฉพาะเม่ือต้องมีการเปลีย่นแปลง
ภายในบริษัท  เพ่ือให้พนักงานได้แสดงออกถึงความคิดเห็น
อย่างมีส่วนร่วม  และสามารถตอบรบัต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์

10. กระบวนการการร้องทุกข์
          บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งพนักงาน
สามารถน�าปัญหาส่วนตัวและปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
มาร้องเรยีนได้ท่ีฝ่ายทรพัยากรบุคคล  Email : internalaudit@
ichitangroup.com โดยให้พนักงานท่ีรูส้กึว่าตนมีเรือ่งร้องเรยีน
เก่ียวกับการ ถูกข่มเหงการถูกเลอืกปฏิบัติ การถูกละเมิดสทิธิ 
หรอืตกเป็นเหย่ือของผู้อืน่มีสทิธร้ิองเรยีนปัญหาตามกระบวนการ
ร้องเรียนได้หรือกล่องรับความคิดเห็น หรือ ปรึกษาได้ท่ี
หัวหน้างานแต่ละสายงานได้โดยตรง บรษัิทฯ มีมาตรการคุ้มครอง
และรกัษาความลบัของผู้ร้องเรยีนเพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธขิอง
ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระท�าโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ 
จะปกปิด ชือ่ ท่ีอยู่ หรอืข้อมูลใด  ๆท่ีสามารถระบุตัวผู้ร้องเรยีนหรอื
ผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรกัษาข้อมูลของผู้ร้องเรยีนและผู้ให้ข้อมูล
ไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่าน้ันท่ีจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
ท้ังน้ี ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่ บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่
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เว ้นแต ่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก�าหนดตาม 
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ�าปี “การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน”

ท่ีมา:  คณะกรรมการธรรมาภิบาล  และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. การจัดสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี
          จัดสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีเหมาะสมให้พนักงาน
ได้ท�างานอย่างปลอดภัยและมีศักด์ิศรโีดยค�านึงถึงสิง่แวดล้อม 
ท่ีดี ผ่อนคลายเพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิต
ของพนักงานและให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิต
และการท�างานส่งเสรมิให้พนักงานทุกระดับใส่ใจในการออกก�าลงักาย
เพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ึนเป็นต้น

12. การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
 บรษัิทฯ ส่งเสรมิให้พนักงานมีคุณภาพชวีติท่ีดีย่ิงข้ึน
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาชวีติ ความเป็นอยู่ของครอบครวั
พนักงานให้มีความสุขและสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน 
โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการท�างาน
และการใช้ชีวิตกับครอบครัว อย่างสร้างสรรค์ ในปี 2561 
บรษัิทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสวสัดิการในการส่งเสรมิ
และพัฒนาบุคคลากรในท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ดังน้ี

 •  จัดการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานโดยมี
การจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับช่วงอายุของพนักงาน และมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้
พนักงานสามารถเพ่ิมรายการการตรวจสขุภาพได้ในอตัราราคาพิเศษ 
รวมถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพในอัตราราคาพิเศษให้กับ
สมาชกิในครอบครวัของพนักงานพร้อมท้ังอ�านวยความสะดวก
โดยการให้ทางโรงพยาบาลมาให้บรกิารตรวจสขุภาพท่ีส�านักงาน
ของบริษัทฯ
       •   สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษา  
พยาบาล/การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม /สวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือ/กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและอื่นๆ
       •  การจัดกิจกรรมส่งเสรมิความสามัคคีและความผูกพัน
ในองค์กรเช่น กิจกรรมกินข้าวหม้อเดียวกัน/ กิจกรรมงานวัน
เกิด/กิจกรรมนมโรงงาน /กิจกรรมท่องเท่ียวประจ�าปี เป็นต้น

13. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้าและผู้บริโภคโดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของ
ผลติภัณฑ์โดยมีผู้ช�านาญการเรือ่งมาตรฐานอาหารปลอดภัยดูแล  
และนอกจากน้ียังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ
เพ่ือให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ 
วางไว้โดยได้มีการก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ีส�าคัญดังน้ี
   •   เคารพในสทิธกิารได้รบัการตอบสนองความต้องการ  
ด้านพ้ืนฐานของผู้บริโภคพร้อมพัฒนาสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ
อย่างสม�่าเสมอ
  •   การผลิตสินค้าท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภคพร้อม
ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
 •   คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
 •   ไม่จ�ากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค และ 
แสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลท่ี
ถูกต้อง
 •   เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
 •   คุ้มครองสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
ตามกฎหมาย
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายท่ีชัดเจนใน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน
เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามกลยุทธ์ นโยบาย 
และ เป ้าหมายของบริ ษัทฯได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บริษัทฯให้ความส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลโดยพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ 
(Competency) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ   
อันก่อให้เกิดความย่ังยืนในการด�าเนินงาน เช่นการพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skill)  ด้าน
ทัศนคติ (Attitude)  ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาความรูท้ั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

 รวมท้ังมีการจัดการเรียนรู้ ตามเส้นทางการเรียนรู้   
(Training Roadmap) เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ความ
สามารถท่ีจะปฏิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค
ปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัท ฯ
ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ
ของพนักงานด้วยการให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับการเติบโตของธรุกิจเครือ่งด่ืม เช่น การสรรหา
วิทยากรผู้ช�านาญการจากมหาวิทยาลัย  มาเป็นผู้ให้ความรู้
ในการฝึกอบรมและเป็นท่ีปรึกษาในการท�ากิจกรรม TPM  
เป็นต้น

นอกจากน้ีบริษัทฯยังมุ่งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ท่ีจ�าเป็นใน
การท�างานเพ่ิมเติมของบุคคลากร อาทิ การพัฒนานวตักรรม
และความคิดรเิริม่สร้างสรรค์   ภาวะความเป็นผู้น�า  การพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน การพัฒนาทักษะมากกว่า 1 ทักษะ  
ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิต  
โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการ
ท�างานท่ีหลากหลายและย่ังยืน เพ่ือเตรียม พ้ืนฐานรองรับ
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ควบคู่กับการเติบโตของบรษัิทฯ 
ส�าหรับช่องทางในการเรียนรู้ บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม
ท้ังภายใน และภายนอกองค์กร โดยมีการบูรณาการร่วม
กับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาช่องทาง สื่อการ
เรียนรู ้หลากหลายรูปแบบเพ่ือกระตุ้นความสนใจในการ
เรยีนรูข้องพนักงานรวมท้ังอ�านวยความสะดวกให้บุคคลากร
ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดเวลา
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*จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 8 ชั่วโมง/คน
*จ�านวนพนักงานท่ีเข้าอบรมเป็นการนับซ�้า
*การเรียนรู้และฝึกอบรม ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด หมายถึง การสอบประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545 ในสาขาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนา
ฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง
 บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือ
ของพนักงานให้เป็นตามเกณฑ์ มาตรฐานในระดับสากล                  
เป็นท่ียอมรับ จึงได้เข้าร่วมประสานความร่วมมือในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาฝีมือพนักงานของบริษัทฯ  ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะฝีมือข้ันสงู ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี รองรบั
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต จึงได้ท�าบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่าง 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บรษัิท อชิตัิน กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) 
โดยก�าหนดกรอบความร่วมมือพอสังเขป ดังน้ี
      1. บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากรฝึก อาคารสถานท่ี รวมท้ังแลก
เปลี่ยนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
     2. ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการ
พัฒนาทักษะ ในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตให้แก่พนักงาน
ของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระบบทวภิาคีและสหกิจศึกษา โดยได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมและเป็นไปตามท่ี
ท้ังสองฝ่ายตกลงร่วมกันตามภารกิจท่ีเหมาะสม

อบรมและศึกษาดูงาน
บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิ่ไทย จ�ากัด

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงาน

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

การเรียนรู้และฝึกอบรมในบริษัท 38 23 30 46 23 30 1,032 544 642

การเรียนรู้และฝึกอบรม นอกบริษัท 42 82 40 42 82 40 59 120 65

การเรียนรู้และฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก�าหนด

3 5 3 1 5 5 3 150 15

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 6 7 12 10 7 12 21 193 150

ประเภทของการฝึกอบรม
จ�านวนหลักสูตร จ�านวนรุ่น

จ�านวนพนักงานท่ีผ่านการ
พัฒนาและฝึกอบรม
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน 
โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพ ภาวะผู้น�า พร้อมวางแนวทาง
การดูแลพนักงานท่ีมีศักยภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงและการด�าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯในอุตสาหกรรม
เครือ่งด่ืมท่ีมีการเปลีย่นแปลง เช่นโครงการฝึกอบรมพนักงาน
เชิงปฏิบัติการ “Pinging Talent” (กระตุกพรสวรรค์) ให้เกิด
แรงบันดาลใจท่ีจะขับเคลื่อนพลังภายในท่ีสะท้อนสมรรถนะ
ของบุคคลออกมาใช้กับการปฏิบัติงานได้ดีท่ีสุด ก็คือการให้
บุคคลน้ันพัฒนาตนเอง ให้สามารถค้นพบตัวเอง  อย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นด้วยหลักการปฏิบัติการ
แบบร่วมมือ (Co-operation) และให้น�าสมรรถนะ (Competency)  
ท่ีอยู่ภายในมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์กับงานขององค์กร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้น�าในกลุ่มพนักงานเป้าหมาย เช่น 
พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเย่ียมอย่างต่อเน่ืองโดย
โครงการจะแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1.กลุ่ม Leadership Development Participant 
(LDP) คือ พนักงานระดับผู้บริหารงานท่ีมีศักยภาพเติบโตไป
เป็นผู้บริหารฝ่ายได้ 
 2. กลุ่ม High Potential (HiPo) คือ พนักงาน ระดับ
หัวหน้าแผนก หรือเจ้าหน้าท่ีอาวุโสท่ีมีศักยภาพเติบโตไปเป็น 
ผู้บริหารงานโดยพนักงาน   ท่ีอยู่ในโครงการท้ังหมดจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ภาวะผู้น�าและทักษะต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการท�างาน เพ่ือให้พนักงานสามารถแสดง
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี โดยบริษัทฯเล็งเห็นและมี
ความเชื่อว่า พนักงานท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาจะ
เป็นพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง และสามารถเติบโตในสายงานได้
อย่างม่ันคงและอยู่กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว และมีการสืบทอด
ต�าแหน่งในอนาคตต่อไป
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน ทางบริษัทฯ มีความมุ่งม่ัน
ท่ีจะบรรลกุารด�าเนินกิจการ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน และในสภาพการท�างานท่ีปลอดอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งท่ี 3/2557  ประชุมเม่ือ  วันท่ี 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยในสถานท่ีท�างาน ดังน้ี

รางวัลด้านสถานประกอบการ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
 
 จากการน�านโยบายอาชีวอนามัยฯ ไปสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือของพนักงานท่ัวท้ังองค์กรผ่านการขับเคลื่อน
ของคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงงาน สามารถสรุปผลการด�าเนินงานในปี2561 ดังน้ี

ได้รับการพิจารณามอบใบประกาศสถานประกอบท่ี
ด�าเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานในสถาน
ประกอบการ “ระดับทอง”

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
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ด้านความปลอดภัย ปี2561 ปี2560 ปี2559

อุบัติเหตุรุนแรงถึงข้ันหยุดงาน(ราย) 6 1 0

อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย) 2 1 1

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม ส�าเร็จตามแผนงาน

โครงการอบรมตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนาและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

โครงการ ส่งสุขกลับบ้าน  เดินทาง ปลอดภัย ร่วมศูนย์บริการ โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้   (ตรวจสภาพรถเพ่ือ
ความปลอดภัยในการขับข่ี)

โครงการป้องกันโรคติดต่อคือจัดฉีดวัคซีนตามโครงการรณรงค์ไวรัสตับอักเสบบี และปรึกษาปัญหาสุขภาพ

โครงการเก่ียวกับ การจัดการของสารเคมีท่ีมีใช้ในบริษัทฯ

โครงการการปรับปรุงเส้นการจราจร ภายในบริษัทฯ

โครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการ

โครงการตรวจสอบ Safety guard, Safety sensor และจัดท�า Safety sign

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพ้ืนท่ีและลักษณะการท�างานต่างๆ

โครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานเชิงรุก ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

โครงการ MACHINERY SAFETY AUDIT โดยการน�ามาตรฐานเพ่ือใช้ในการตรวจสอบเครื่องจักร

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

โครงการปรับปรุงระบบห้องพยาบาล NursSys 2

โครงการข้ึนทะเบียนผู้ขับขีรถยก ( FORKLIFT )

โครงการปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

การท�าการหย่ังรู้อันตรายด้วยระบบ KYT  (วิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท�างาน)

กิจกรรม Safety Day จัดบอร์ดให้ความรู้ ตอบค�าถามความปลอดภัยรับของรางวัล

 - การจัดบอร์ดให้ความรู้+ตอบค�าถามชิงรางวัล

 - กิจกรรมให้ความรู้ทางไลน์

 - กิจกรรมสร้างจิตส�านึก (ระวังโดน)

 - กิจกรรมสร้างความตระหนัก (วินาทีเสียว)

กิจกรรม Safety Month

โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ส�าเร็จตามแผนงาน

สรุปผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
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การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อผู้บริโภครวมท้ังปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยและ
เป็นไปตามหลักการยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการท�างานให้เหมาะกับคน โดยก�าหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ จากการด�าเนินงาน ท้ังพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการส่งเสริมและสร้างจิตส�านึก
ในการดูแลสุขภาพ ของพนักงานและครอบครัว ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานท่ีเก่ียวกับเรื่องอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม โดยสรุปดังน้ี

ท่ี รายละเอียดการด�าเนินการ

1 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจ�าเดือน

2 อบรมและชี้แจงรายละเอียดการเข้ามาท�างานของผู้รับเหมาท่ีจะเข้ามาท�างานในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2561

3 อบรมวิธีการใช้ ระบบดับเพลิงอัติโนมัติ ส�าหรับหัวหน้าท่ีม

4 ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2561

5 เอกสารราชการ

• แบบรายงานผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ

• รายงานแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1)
ประจ�าปี 2560 จ�านวน 73 รายการ กับ ส�านักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม

• ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายในความ
รับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ�านวน 15 รายการ

6
รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเชิงรุก ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

7 ท�าโครงการ MACHINERY SAFETY AUDIT โดยการตรวจสอบเครื่องจักรเพ่ือให้เป็นตามมาตรฐานก�าหนด

8 อบรมวิธีการใช้ชุดช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ(SCBA) จ�านวน 45 คน

9 อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษน้�า

10 อบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีประจ�าปี 2561

11
อบรมหลักสูตร มาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ส�าหรับพนักงานเข้าใหม่ จ�านวน 9 คน

อบรมความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมา เช่น

• ปลดโคมไฟ อาคารคลังสินค้า
• การล้าง Tube
• การติดต้ังระบบ E-Production Visual Control
• การติดต้ังคูลลิ่ง ทาวเวอร์

13 ตรวจรับรองความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับแรงดัน ถัง Air receive tank เฟส1+เฟส 2

• จัดการเลือกต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย
• จัดการเลือกต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ
• ซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจ�าปี 2561
• ซ้อมอพยพหนีไฟ
• ซ้อมแผนสารเคมีรั่วไหล ขนาดเล็กและใหญ่
• ซ้อมแผนกรณีหม้อไอน้�าเกิดความผิดปกติ

12

14

15
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นโยบายความย่ังยืน
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกชา

 เหตุการณ์สภาพแวดล้อมในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
เป็นการยืนยันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมก�าลังเข้าข้ันวิกฤติท้ัง 
ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับใกล้ตัวเราทุกคน  ไม่ว่าจะ
เป็นอณุหภูมิท่ีสงูข้ึนจนกระทบต่อชวีติของคน สตัว์และการเกษตร                
ปัญหาขยะล้นเมืองจนกระทบต่อระบบนิเวศน์ในทะเล ฝุ่นอนุภาคเลก็ 
PM 2.5  ฯลฯ  เหตุการณ์จากหลายเรื่องราวต้ังแต่อดีตจน
ปัจจุบันน�ามาซึ่งการก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจของ  
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ท่ียึดม่ันในการเติบโตไป
พร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพราะตระหนักดีว่าเรื่อง
สงัคมและสิง่แวดล้อมไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 
แต่เป็นเรื่องท่ีเราทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง อิชิตัน 
กรีน แฟคทอรี่ โรงงานผลิตของอิชิตันจึงได้รับการออกแบบ
มาด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  ทุกกระบวนการออกแบบเพ่ือลด ทดแทน บ�าบัด 
และ น�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ อย่างมีศักยภาพ  ปีท่ีผ่านมา 

อิชิตัน ด�าเนินการติดต้ังแผงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในโครงการ ICHITAN  SUNergy  ท่ีสามารถผลติ
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ถึง 3,298,053 kWh 
พลังงานท้ังหมดน�าไปใช้ผลิตเครื่องด่ืม คิดเป็น 54,493,082 
ขวดต่อปี จนได้รับประกาศนียบัตรรับรองการข้ึนทะเบียน 
“คาร์บอนฟุตพริน้ท์องค์กร (CFO)” จากกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะองค์กรท่ีให้ความส�าคัญต่อ
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
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นอกจากเครื่องด่ืมอิชิตันจะผลิตด้วยพลังงานสะอาดท่ีช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วยังมี โครงการ “ICHITAN 
Bottle Back For Good” ซึง่เป็นการท�างานร่วมกับ “แบรนด์ควอลี”่  
ผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการน�า
ขวดพลาสติกท่ีไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต 571,400 ขวดหรือ
คิดเป็นขยะพลาสติกหนัก 10 ตัน ไปอัพไซเคิลด้วยการแปรรูป
ให้เกิดคุณค่าใหม่อีกครั้ง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน
ท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภครับทราบถึงความต้ังใจใน
การเปลี่ยนชีวิตขยะด ้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์และ 
การออกแบบท่ีสวยงามเป็นการสร้างคุณค่าใหม่..ไม่เป็นภาระ
กับสิ่งแวดล้อม

ในด้านการพัฒนาชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกชา อิชิตัน ยังคงยึดม่ันในการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน   เพราะใบชาคือหัวใจส�าคัญ
ของการท�าธุรกิจ  อิชิตัน จึงปฏิบัติต่อชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่าในฐานะหน่ึงในสมาชิกครอบครัวเสมอมา   แผนระยะยาวใน 
การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนจึงเกิดข้ึนภายใต้ชื่อโครงการ “อิชิตัน ชาคืนต้น” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ด้วยความต้ังใจ
ท่ีจะยกระดับมาตรฐานชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลผลิตให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้
เกิดมูลค่าเพ่ิม แต่คงไว้ซึ่งความเป็นชนเผ่าท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ภายใต้ชื่อ “อาข่าคิด”
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“โครงการชาคืนต้น” ยังได้เชิญบุคลากรท่ีมีบทบาทส�าคัญใน
การพัฒนาด้านเกษตรกรรมชา อาทิ ดร. ปิยาภรณ์ เชือ่มชยัตระกูล 
ผู้อ�านวยการสถาบันชา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงดร.เกรกิ มีมุ่งกิจ 
และ อาจารย์พินิจ ภูมิแดง ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญด้าน
เกษตรอินทรีย์ รวมถึงคุณลี อายุ จือปา เจ้าของแบรนด์  
“อาข่า อาม่า” ชาวอาข่ารุน่ใหม่ผู้เปลีย่นผลผลติในพ้ืนท่ีให้กลายเป็น
แบรนด์ดังระดับโลก เข้าร่วมโครงการ ดร. ปิยาภรณ์ เชือ่มชยัตระกลู 
ผู้อ�านวยการสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า 
“พ้ืนท่ีดอยพญาไพรมีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเอื้ออ�านวย ภูมิประเทศท่ีต้ังอยู่บนดอยสูงท�าให้
อากาศและสภาพดินเหมาะสม ชาอาข่าจึงสามารถน�าไปต่อยอด
สร้างมูลค่าได้ด้วยการพัฒนาให้เป็นแหล่งปลูกชาออร์แกนิค  
ปัจจุบันปริมาณความต้องการชาออร์แกนิคท่ัวโลกเพ่ิมสูงข้ึน 
แต่ผู้ผลิตชารายใหญ่ของโลก อาทิ จีน และ อินเดีย ยังไม่
สามารถผลิตชาอินทรีย์ได้ตามปริมาณความต้องการ ดังน้ัน
การส่งเสรมิการปลกูชาดังท่ีอชิตัินท�าอยู่จึงเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง  
สิ่งส�าคัญต่อไปคือการจับมือร่วมกันของกลุ่มของเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้จัดจ�าหน่ายให้เข้มแข็ง เพ่ือขับเคลื่อนให้
เกิดความก้าวหน้าอย่างย่ังยืนในอุตสาหกรรมชาในประเทศ   
สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลท่ีจะผลักดันให้จังหวัด
เชียงรายเป็นนครแห่งชาและกาแฟระดับโลกภายในเวลา 5 ปี 
เพ่ือดึงดูดท้ังผู้ด่ืมชาและนักท่องเท่ียวให้เข้ามาในพ้ืนท่ีอันจะน�า
ไปสู่การเพ่ิมรายได้ของชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ในอนาคต”  

 ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ปราชญ์เกษตร หน่ึงในวิทยากร
ท่ีมาให้ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานเพ่ือการปลอดสารพิษ 
กล่าวว่า “ชาวอาข่าถือเป็นชนเผ่าท่ีน่าอจิฉาเพราะมีทรพัยากร 
ธรรมชาติท่ีอดุมสมบูรณ์ และอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์เหมาะกับการน�าความรู้ด้านเกษตรออร์แกนิคเข้า
มาประยุกต์นอกจากช่วยประหยัดต้นทุนให้กับการปลูกชาใน
พ้ืนท่ีได้ ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับควาต้องการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในปัจจุบัน กระบวนการท่ีใช้ก็
ล้วนน�ามาจากทรัพยากรท่ีหาได้ในท้องถ่ินน�ามาดัดแปลงเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือการน�าก่ิงไม้ท่ีตกตามป่ามาเผาให้
เกิดน�้าส้มควันไม้เพ่ือใช้ไล่แมลงศัตรูพืชจนไม่จ�าเป็นต้อง
พ่ึงพาสารเคมีใดๆ”    
 นายธงชยั ลาช ีเกษตรกรผู้ปลกูชาชาวอาข่า กล่าวว่า 
“ชุมชนได้รับความรู้เก่ียวกับการพัฒนาเกษตรกรรมชาจาก 
อิชิตันอย่างต่อเน่ือง  เราได้รับความรู้ท้ังการเพ่ิมปริมาณ
การผลติ การเพ่ิมมูลค่า โดยยังคงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของชนเผ่า 
รวมไปถึงการรักษาคุณภาพวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานสากลท่ี
จะท�าให้ผู้บริโภคม่ันใจและตอบสนองความต้องการของ
ตลาด เราทุกคนหวังว่า “ชาเขียวของชุมชนชาวอาข่า”  
จะท�าให้ผู้บริโภคได้ซึมซับวิถีชีวิต เรื่องราวจิตวิญญาณท่ี
ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน  จนท�าให้ชาอาข่ามอบ
ประสบการณ์ท่ีพิเศษกว่าการด่ืมชาเขียวท่ัวไปให้คนไทยทุกคน
ร่วมภูมิใจกับพวกเรา”



53

รา
ยง

าน
กา

รพั
ฒ

นา
อย่

าง
ยั่ง

ยืน

คุณภาพ
และความปลอดภัย
สินค้าตลอดกระบวน
การผลิต

บริษัทฯ ยึดหลักด�าเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในทุก
กระบวนการผลิต ให้สามารถม่ันใจได้ว่านอกจากจะได้รับ
สินค้า ท่ีมีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความ
ปลอดภัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการกระท�าท่ีเป็นการละเมิดหรือท�าให้เสียสิทธิของ
ผู้บริโภคโดยมีการก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริษัทฯ  มีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้น�าธุรกิจเครื่องด่ืม
คุณภาพและนวัตกรรมท่ีเติบโตไปพร้อมกับสังคมท่ีดีดัง
น้ันในระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายและรองรับความต้องการของผู้บริโภค
ท่ีเพ่ิมข้ึนรวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
(ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมมุ่งเน้น
การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยจะน�า
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือ
ประหยัดเวลาและเพ่ิมประสทิธิภาพตลอดจนเพ่ิมการตอบแทน
คืนให้ผู้มีส่วนได้เสียและ สังคม บริษัทฯ ได้มีการจัดท�า
ระบบการจัดการเชิงบูรณาการ เพ่ือให้การผลิตสินค้ามี
คุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารจนถึงมือ
ผู้บรโิภค มีการรกัษา  ด�ารงค์ไว้ และมีการปรบัปรงุอย่างต่อ
เน่ืองระเบียบปฏิบัติเชงิบูรณาการ โดยมีการควบคุมคุณภาพ
ของวตัถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ต้ังแต่เริม่ต้นก�าหนดให้มีการตรวจ
ประเมินผู้ขายเพ่ือคัดเลือก   ประเมินผู้ขายเป็นประจ�าทุกปี   
และมีการก�าหนดมาตรฐานของวตัถุดิบหรอืบรรจุภัณฑ์
หรอืการรบัเหมาช่วงต่าง ๆ  ร่วมกับผู้ขายตามมาตรฐานท่ีก�าหนด
และสอดคล้องกับกฏหมาย  ซึ่งมีการด�าเนินงานดังน้ี

เม่ือมีการจัดส่งวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์เข้าโรงงาน 
ของบริษัทฯ ต้องผ่านข้ันตอนการตรวจวิเคราะห์หาก
ผลการตรวจเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดจึงจะรับเก็บ
เข้าคลังวัตถุดิบ

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เม่ือ
มีผลติภัณฑ์ใหม่ก่อนเริม่ท�าการผลติ
จะมีการประเมินจุดควบคุมวกิฤตตามหลกั
การของระบบวิเคราะห์อันตรายและ
ควบคุมจุดวกิฤต (HACCP) เพ่ือใช้ใน
การควบคุมคุณภาพของสินค ้า  
ระหว่างการผลิตมีเครื่องมือส�าหรับ
ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด
ด้วยเครือ่งตรวจจับอตัโนมัติ  มีเจ้าหน้าท่ี
สุ่มตรวจสอบตามแผนท่ีก�าหนดและมี
การบันทึกข้อมูลแบอัตโนมัติเ พ่ือให ้
สามารถสอบกลับข้อมูลได้
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มีการรตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์
ส�าเร็จรูป โดยห้องปฏิบัติการของ 
บรษัิทฯ ท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์ได้
ท้ังทางกายภาพ  เคมี  จุลชวีวทิยา 
และประสาทสมัผัส เพ่ือให้ได้ผลติภัณฑ์
ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย

การประกันคุณภาพของผลติภัณฑ์
ส�าเร็จรูปก่อนปล่อยสินค้าออก
จากโรงงานมีการทบทวนข้อมูล  
ผลวิเคราะห์ต่าง ๆ สุ่มตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ ์ร ะหว ่ างการขนส ่ง  
ตลอดจนมีการเก็บผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างตลอดอายุการเก็บรักษา 
(retain sample) เพ่ือท�าการสุม่ตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุ 
และเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์เม่ือมี 
ข้อร้องเรียน

การจัดท�าระบบบริหารคุณภาพเชิง
บูรณาการเพ่ือให้มีการรกัษา  ปรบัปรงุ 
ตรวจสอบการท�างาน เพ่ือพัฒนา
ระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานบริหารคุณภาพและรับรองมาตรฐาน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี
GMP 349  มาตรฐานระบบการผลิตตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2555
TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius (GMP) ; 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร  
TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius (HAC-
CP) ; ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต
FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 
(FSSC 22000) ; ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย
ส�าหรับหารผลิตอาหาร 

หนังสือส�าคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
HALAL ASSURANCE SYSTEM STATUS (MUI HALAL) 
; การรับรองฮาลาลของอินโดนีเซีย
ISO 22000 : 2005 ; ระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหาร
ISO 9001 : 2015 ; ระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO/IEC 17025 : 2005 ; มาตรฐานข้อก�าหนดท่ัวไปส�าหรับ
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ISO 14001 : 2015 ; ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 50001 : 2011 ; ระบบการจัดการพลังงาน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture)
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก : ภารกิจ
ลดการใช้พลังงานจากการเปลี่ยนหลอด LED

 โรงงาน อิชิตัน  สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 3  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ออกแบบข้ึนด้วยแนวคิด Greenovation  
ด�าเนินธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และรบกวนธรรมชาติน้อยท่ีสุด ด้วยการผสานเทคโนโลยี
ข้ันสูงสุดท่ีทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ  (Cold  Aseptic  Filling  Technology) ผนวก
จิตส�านึกการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักความส�าคัญของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  และเน้นการด�าเนินการ
ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า พอเพียง ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสีย  พร้อมท้ังจัดหาพลังงานทดแทน
การใช้พลังงานธรรมชาติ และน�าพลังงาน หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ อีกท้ังยังท�าการบ�าบัดและฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพราะเรา  “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” รับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเลือกการใช้เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มากท่ีสุดเพ่ือรบกวนธรรมชาติให้น้อยท่ีสุดควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯ วางแนวทางหลักดังน้ี

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด 

จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
การด�าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ประเมินผลจากการด�าเนิน
การตามแนวปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ

ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพ่ือน�า
ไปปรับปรุงแก้ไข

ส นับส นุนพ นักงาน ให ้ มี
จิตส�านึกและความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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กระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

นโยบายเชิงบูรณาการ

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มุ่งม่ันพัฒนา
และผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ภายใต้สิง่แวดล้อมท่ีดี ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน ป้องกัน
มลภาวะด้วยระบบการจัดการเชิงบูรณาการแห่งมาตรฐาน
สากลท่ีมีประสทิธภิาพมี การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและปฏิบัติตาม 
กฏหมายเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บนเน้ือท่ีท้ังหมด 76 ไร่ ประกอบไปด้วยโรงงานการผลิต 2 เฟส  เงินลงทุนก่อสร้างและติดต้ังเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดกว่า 4,300 ล้านบาท ท�าให้เราสามารถผลิตได้สูงสุด 1,000,000,000 ขวดต่อปี ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ
(Cold  Aseptic  Filling  Technology) เทคโนโลยีทันสมัยท่ีสุดในการผลิตเครื่องด่ืมปัจจุบัน ถึงแม้การลงทุนติดต้ังระบบน้ีจะ
สูงถึง 3,500 ล้านบาท แต่ในระยะยาวระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อจะเป็นค�าตอบท่ีดีท่ีสุดของคนรักสุขภาพ สนองตอบการ
บริโภคยุคใหม่ท่ีให้ความส�าคัญต่อเครื่องด่ืมท่ี  คงคุณค่าสารอาหารของธรรมชาติไว้มากท่ีสุดและยังให้ความส�าคัญต่อการ
รักโลกไปพร้อมๆกันในตอนแรกข้ันตอนผลิตเริ่มท่ี  อิชิตัน กรีนที ท่ีผ่านการต้มแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแยกตะกอนเหลือเพียง 
น�้าชาใสจากน้ันจะเดินทางผ่านท่อล�าเลียงในระบบปิดเข้าสู่  ถังผสมรสชาติเข้าสู่ระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสเตอริไรส์ 4 วินาที 
จากน้ันลดอุณหภูมิลงเหลือ 25 องศาเซลเซียสเข้าสู่การบรรจุเย็น  แบบปลอดเชื้อบรรจุลงขวดแล้วปิดผนึกฝาทันที ด้วย
ความเร็ว 600 ขวดต่อหน่ึงนาทีและบรรจุแบบกล่อง 200 กล่อง ต่อหน่ึงนาที
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การบริหาร
จัดการทรัพยากร

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
 การบรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดขณะอุณหภูมิปกติ ท�าให้
ขวดบรรจุไม่จ�าเป็นต้องหนาเพ่ือทนความร้อนขวด PET ใน
ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้ใช้พลาสติกเพียง 17.5  กรมั ต่างจาก
ระบบเดิมท่ีใช้พลาสติคถึง 26 กรมั ใช้พลงังานของโลกน้อยลง
ถึง 36% ซึ่งเม่ือน�ามาค�านวณ การเปลี่ยนจากบรรจุร้อนมา
เป็นเทคโนโลยีการบรรจุเย็นช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติคลง
ได้ถึง 5,500,000 กิโลกรัม ลดการใช้น�้ามันปิโตรเลียม  ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหินและส่วนประกอบอื่น ๆ บรรเทาปัญหาการ
ย่อยสลาย รบกวนธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด อีกท้ังการบรรจุเย็น
แบบปลอดเชื้อเครื่องจะท�าการปิดฝาทันที โดยไม่ต้องรอลด
อุณหภูมิท�าให้ผลิตภัณฑ์คงความสดใหม่ และ  เก็บสารอาหาร
ตามธรรมชาติได้ดีกว่าถึง 5 เท่า ในปัจจุบัน พลังงานไฟฟ้า และ 
ทรัพยากรน�้า เป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต ด้วยวิถีชีวิตใน
ปัจจุบันท�าให้มีความต้องการใช้สูงข้ึน อย่างต่อเน่ืองดังน้ันจะ
ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในการบรหิารการใช้ทรพัยากร 
อย่างมีประสทิธภิาพซึง่ในการจัดท�ารายงาน ในปี2561 รายงาน
ถึงปรมิาณการใช้ไฟฟ้าและปรมิาณการใช้น�า้ของโรงงานอชิตัินฯ 
โดยมีการด�าเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานอย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า  
 การออกแบบอาคารของโรงงาน อชิตัิน กรนี แฟคทอรี่ 
เน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า ติดต้ัง
ระบบควบคุมการท�างานเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติตาม
ความเหมาะสมการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา  มีการติดต้ังช่องรับ
แสงจากภายนอก (Sky Light) ท้ังในส่วนของพ้ืนท่ีการผลิต
และพ้ืนท่ีคลังเก็บสินค้า ช่วยลดการใช้พลังงานจากการใช้ไฟ
แสงสว่างในเวลากลางวัน 
 

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 ส�าหรบัส่วนส�านักงานท้ังหมดและในส่วนสายการผลติ 
ได้ปรบัเปลีย่นติดต้ังอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอด LED 
สามารถสร้างความสว่างอย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุในปัจจุบัน 
ไม่สร้างความร้อน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ช่วยลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ ช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า 60 - 80% เม่ือเทียบกับการใช้งานหลอด 
High Bay light, Halogen และ HID เม่ือเทียบกับการใช้งาน
หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากแสงสว่างได้ 
50% 

การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

1 การใช้พลังงานรวมทุกชนิด กิกะจูล 417,309.90 432,886.30 368,488.40

กิกะจูล 266,461.40 277,324.70 239,113.60

%เทียบกับพลังงานรวม ทุกชนิด 63.9 64.1 64.9

พลังงานจากน้�ามันเตาทุกชนิด กิกะจูล 0 0 0

พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 266,461.40 277,324.70 239,113.60

กิกะจูล 138,975.60 147,314.60 129,374.80

%เทียบกับพลังงานรวมทุกชนิด 33.3 34 35.1

กิกะจูล 11,873.00 8,247.00 0

%เทียบกับพลังงานรวม ทุกชนิด 2.8 1.9 0

กิกะจูลต่อจ�านวนชิ้นผลิตภัณฑ์  (พันชิ้น) 0.6 0.5 0.5

กิกะจูลต่อน้�าหนักผลิตภัณฑ์ (ตัน) 1.6 1.4 1.3

6 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่า 38,704.00 39,890.80 0

ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่าต่อจ�านวนชิ้นผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น) 0.1 0.1 0

ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่าต่อน้�าหนักผลิตภัณฑ์ (ตัน) 0.1 0.1 0

2 พลังงานรวมจากการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด

3 พลังงานไฟฟ้าท่ีซื้อเข้ามาใช้

4 พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนท่ีผลิตใช้เอง

5 พลังงานรวมท่ีใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
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การด�าเนินงานตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 
 ในปี2561 บริษัทฯ มีการติดต้ังระบบ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ Solar Cell แบบ Grid-Connect เพ่ือช่วยสร้าง
พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานภายในโรงงาน ลดการพ่ึงพาไฟฟ้าท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าท่ีใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น�้ามันเตา ถ่านหิน 
และก๊าซธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ลดภาวะโลกร้อน ระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ดังกล่าวจะผลติพลงังานไฟฟ้าจากแสงแดดได้ประมาณ 282,384 กิโลวัตต์/เดือน ชดเชยค่าไฟฟ้าได้ประมาณ  1.1 ล้านบาท/เดือน 
(คิดอัตราค่าไฟฟ้าท่ี 3.9 บาทต่อหน่วย กิโลวัตต์) 

•   ปฏิบัติตามกฏหมายและปฏิบัติตามกฏหมายท่ีเป็นปัจจุบัน
•   ได้ขอและรับการรับรองระบบ ISO 9001 , ISO 14001 version 2015เพ่ือให้ทันสมัยเป็นตามมาตรฐาน 
   สากลโลก
•   การเข้าร่วมส่งเสริมโครงการอุตสาหกรรมธรรมมาภิบาลและสิ่งแวดล้อมต้นแบบประจ�าจังหวัด 
   พระนครศรีอยุธยา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีท่ี 3
•   เข้าร่วมโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกคือ โครงการ LESS และ T-VER ของ อบก.เข้าร่วม
กิจกรรม  ส่งเสริมด้านธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม
•   การด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ในปี 
2560
•   อิชิตันได้ลงทุนติดต้ังSolar Roof top เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยมีก�าลังผลิตท่ี 2.54 
MWp และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณ 778 ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี
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ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้

 พลังงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะผลิตได้ต่อปีในปีแรกคือ 3,454,281 กิโลวัตต์ การพิจารณาอัตราประสิทธิภาพของแผง
ตามท่ีมีการรับประกัน โดยประสิทธิภาพท่ีลดลง 0.38% ต่อปีในการประเมินพลังงานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะผลิตได้ในปีท่ี 1-7 ดังน้ี

ปี

ปริมาณการดูดกลับ/การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

กรณีฐาน

ปริมาณการดูดกลับ/การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การด�าเนินโครงการ

ปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกนอกขอบเขต

โครงการ

ปริมาณการดูดกลับ/การ

ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก

1 (1 มิ.ย. 60- 31 พ.ค. 61) 778 0 0 778

2  (1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 778 0 0 778

3  (1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 778 0 0 778

4  (1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 778 0 0 778

5  (1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 778 0 0 778

6  (1 มิ.ย. 65-31 พ.ค. 66) 778 0 0 778

7  (1 มิ.ย. 66-31 พ.ค. 67) 778 0 0 778

รวม (tCO2e) 5,446 0 0 5,446

จ�านวนปี

เฉลี่ยปีละ (tCO2e/y) 778 0 0 778

7

ตารางที่ 2: ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุโครงการ 7  ปี

ตารางที่ 1: ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ตลอดอายุโครงการ 7  ปี

ปีท่ี ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (KWh)

1 3,454,281

2 3,441,155

3 3,428,078

4 3,415,052

5 3,402,074

6 3,389,147

7 3,376,268

รวม 23,906,055

เฉลี่ย (กิโลวัตต์/ปี) 3,415,151
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การบริหารจัดการน�้า    

 ด้วยระบบ Condensate Return ซึ่งน�้าร้อนท่ีเหลือจากการแลกเปลี่ยนความร้อนของไอน�า้ในกระบวนการต้มและ
กระบวนการฆ่าเชือ้จนเปลีย่นสถานะเป็นน�า้ร้อนอณุหภูมิ แทนการปล่อยท้ิงเราได้กลบัไปหมุนเวยีนกลบัมาใช้เป็นพลงังานอกีครัง้ 
โดยส่งไปยังเครื่องอุ่นน�า้โดยใช้ไอเสียจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ (Economizer) ท่ีมีความร้อนสูงถึง 190 �C หลังจากท่ีน�้า 
Condensate return ผ่านเข้า Economizer จะท�าให้อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 15 �C (จาก 90 �C กลายเป็น 105 �C) จากน้ันจะถูกส่ง
เข้าไปในหม้อต้มก�าเนิดแรงดันไอน�้า เพ่ือเปลี่ยนเป็นไอน�า้ กระบวนการ Condensate Return ส่งผลให้สามารถลดการใช้น�้าได้ 
42,000 ลบ.ม. ต่อปี หลังจากกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น น�า้เสียท้ังหมดจะถูกส่งไปยังบ่อบ�าบัดน�้าเสีย อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ 
เลือกใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสียธรรมชาติด้วยการใช้จุลินทรีย์ชนิดไร้อากาศสายพันธุ์พิเศษ มีประสิทธิภาพใน การย่อยสลายสูง และ
ยังช่วยในการปรบัปรงุคุณภาพน�า้ ให้มีคุณภาพดีข้ึนกลบัมาใช้ในการรดน�า้ต้นไม้ภายในบรเิวณโรงงานช่วยประหยัดทรพัยากรน�า้ 
และช่วยลดปัญหาการปล่อยน�้าเสียออกสู่ภายนอก

ปริมาณการบริหารจัดการน�้าโรงงานอิชิตัน จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ ปี 2559 - ปี 2561

การบริหารจัดการน้�า ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

นโยบายและแผนในการบริหารจัดการน้�าระดับองค์กร
(มี หรือ ไม่มี)

มี มี มี

การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับน้�า 
(มี หรือ ไม่มี)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ผลกระทบทางการเงิน จากราคาค่าน้�าท่ีเปลี่ยนแปลง
(มี หรือ ไม่มี)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความเสี่ยงด้านน้�าของคู่ค้าบริษัท ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินการของบริษัท ( มี หรือ ไม่มี)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความถ่ีในการประเมินความเสี่ยงด้านน้�า (ทุก 1 ปี หรือ ทุก 2-3
 ปี)

ทุก 1 ปี ทุก 1 ปี ทุก 1 ปี

1 .ปริมาณน้�าท่ีใช้ท้ังหมด ลบ.ม. 1,541,399 1,647,706 1,176,214

ลบ.ม. 1,529,068 1,634,524 1,166,804

%เทียบกับ
ปริมาณน้�าใช้

ท้ังหมด
99 99 99

ลบ.ม. 194,929 0 0

%เทียบกับ
ปริมาณน้�าใช้

ท้ังหมด
13 0 0

ปริมาณสินค้าท่ีผลิตได้ 1,000 ขวด 693,972 789,015 723,145

2.ปริมาณน้�าท้ิงท่ีผ่านการบ�าบัดก่อนปล่อยออกท้ังหมด ลบ.ม. 574,364 606,002 495,876

3.คุณภาพน้�าท้ิงท่ีผ่านการบ�าบัดก่อนปล่อยออก

pH ณ จุดปล่อย - 8 8 8

อุณหภูมิ ณ จุดปล่อย องศาเซลเซียส 35 35 37

ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/L 52 47 95

ค่าความต้องการออกซิเจนทางคมี (COD) mg/L 180 163 286

ค่าน้�ามันและไขมันจากน้�าท่ีผ่านการบ�าบัด(Grease and Oil) mg/L 2 4 4

ค่าโลหะหนัก สังกะสีในน้�าท้ิง (Zn) mg/L 0 0 0

ปริมาณน้�าท่ีใช้ในส่วนของกระบวนการผลิต (น้�าประปา)

ปริมาณน้�าท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น น�ามารดต้นไม้                                           (น้�าจากระบบผลิตน้�า Treated)
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การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ   

ปี2561 ด�าเนินการควบคุมคุณภาพอากาศเสียท่ีปล่อยออกให้ลดลง

คุณภาพอากาศ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide :CO) ppm 11.75 16.93 14.87

ก๊าซออกไซด์ ของ ไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen :NOx) ppm 2.65 6.93 8.29

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) ppm <1.00 <1.00 1.5

ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates :TSP) mg/Nm3 6.94 7.3 10.08

ระดับเสียง ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในบริเวณการท�างาน (Leq,TWA 8 hr) dB(A) 81.73 85.3 84.4

ระดับเสียงสูงสุดในบริเวณการท�างาน (Lmax) dB(A) 92.03 89.4 95.63

2.ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงาน

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงาน
(Leq 24 hr)

dB(A) 60.8 64.25 65.2

ระดับเสียงสูงสุดในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงาน (Lmax) dB(A) 92.5 89.65 98

จ�านวนครั้งการรั่วไหลของน้�ามันและสารเคมี ครั้ง 0 0 0

ค่าปรับจากการด�าเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม บาท 0 0 0

จ�านวนครั้งในการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้ง 0 0 0

จ�านวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ครั้ง 0 0 0

Roof Factory 1 Kwh 1,828,165 1,279,733 0

Roof WH Kwh 1,469,888 1,011,092 0

Total Solar Roof Kwh 3,298,053 2,290,825 0

ปริมาณก๊าซท่ีใช้ในโรงงาน Mmbtu 252,570 262,867 226,648

1 .ภายในโรงงาน

2. การรั่วไหลของน้�ามันและสารเคมี

3.การด�าเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

4. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

5. ปริมาณการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก Solar Cell

6. ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
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การใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบในแนวทาง 3-R    

 ปรับลดการใช้แผ่นฟิล์มพันผลิตภัณฑ์โดยการรวบรวมส่งเศษแผ่นฟิล์มPE กลับไปยังผู้ผลิตเพ่ือหลอมเป็นท๊อปชี๊ต 
น�ามาใช้ใหม่
- ลดต้นทุนการใช้ท้อปชี๊ต ได้ ถึง 39.72 % ต่อปีคิดเป็นเงิน  1,411,996 บาท/ปี
- ลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ได้ ประมาณ  20,000 กิโลกรัม ต่อปี
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แนวทางในการปฏิบัติ
 บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ 
และคุณค่าของการด�าเนินกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อ 
ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อมว่าสามารถ สร้างมูลค่าท่ี
ท�าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้ เช่นการจัดการด้านการใช้
พลงังาน การผลติสนิค้าท่ีดีต่อสขุภาพของผู้บรโิภคโดย การ
ลดน�า้ตาล แต่ยังคงคุณภาพ รสชาติ และสารอาหารครบถ้วน 
มีการพัฒนาสนิค้าตามข้อก�าหนดของสนิค้าทางเลอืกสขุภาพ
และได้วางจ�าหน่ายในปี2561 
•   บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่าของ
การด�าเนินกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายในลักษณะหรือในวิธีการเดียวกันกับการเผย
แพร่ความรูเ้ก่ียวกับประโยชน์และคุณค่าของการสร้างนวตักรรม
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากรายงานแห่งความย่ังยืนของ
กิจการซึง่สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ด้านความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้
•   บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ ๆ โดย
ฝ่ายวจัิยและพัฒนา (Research & Development Department) 
ท่ีต่างไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาโดยเป็นความ 
รู้ท่ีครอบคลุมท้ังทางธุรกิจเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
•   การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีจะก่อให้
เกิดมูลค่าบริษัทฯ จะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องท้ัง
ภายในหรือภายนอกบริษัทฯ มาร่วมกันพัฒนา

•    บริษัทฯจะติดตามผลการศึกษา การตรวจสอบการประเมิน
ผลรวมถึงผลของงานวิจัยตลอดจนการเรียนรู ้ เ ก่ียวกับ
นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใน
เรื่องใหม่ต่อไป
•   บริษัทฯมีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทฯ หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างและผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายและนวัตกรรมท่ีบริษัทฯ สร้างข้ึนมาน้ันจะไม่ท�าให้
เกิดการส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
•   สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีเปิดกว้างและอ�านวย
ประโยชน์ให้ผู้เก่ียวข้องสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็น
รากฐานของความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอันจะท�าให้
เกิดความต่อเน่ืองของการสร้างนวัตกรรมจากภายในกิจการ
ของบริษัทฯ
•   ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเช่น คู่ค้า 
เพ่ือพัฒนา นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
น�าหลักของบริษัทฯ ท่ีท�าดีต่อสังคมไปปฏิบัติด้วยการเผยแพร่
นวัตกรรมดังกล่าวรวมถึงเป็นกิจการตัวอย่างในการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
•   บริษัทฯ ได้มีการส�ารวจกระบวนการธุรกิจของกิจการอยู่
เสมอว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรและหากมีความเสี่ยงหรือมีผล 
กระทบทางลบควรแก้ไขทันทีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
•   บริษัทฯ จะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจ
และวถีิสงัคมไทยด้วยการพัฒนาประสทิธภิาพการผลติคุณภาพ
ความสามารถในการแข่งขันอย่างมีสมดุลในเชงิคุณค่าทางสงัคม
และเศรษฐกิจ
•   บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนเอง

การเผยแพร่
นวัตกรรมที่ค�านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อ 
ผู้บริโภค สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(Innovation)
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 การวิจัยและพัฒนาถือเป็นหน่ึงในหัวใจหลักของการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากถือเป็นข้ันตอนท่ีช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันเพ่ือความเป็นหน่ึงในผู้น�าธุรกิจเครื่องด่ืม และเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบริษัทฯ 
ได้สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่นฝ่ายธุรกิจเครื่องด่ืม ฝ่ายโรงงาน 
และฝ่ายการตลาดเข�า้มามีส่วนร่วมกับแผนกวจัิยและพัฒนาในการออกแบบ 
พัฒนา และปรับปรุงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษาระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคทุกกลุ่ม ท้ังน้ีการวิจัยและพัฒนา
ของบริษัทฯ มีดังน้ี

1) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อทุก
ผลติภัณฑ์ท่ีคิดค้นข้ึนโดยภายหลงัการออกผลติภัณฑ์ใหม่แล้ว ฝ่ายวจัิย
จะมีการออกแบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมของบริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดี
ข้ึนและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน
2) การลดต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
 นอกจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว แผนกวิจัยฯ
ยังมีขอบข่ายการด�าเนินการท่ีส�าคัญในการวิจัยพัฒนากรรมวิธีใหม่ๆ 
หรือการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย เช่น 
การเปลี่ยนแปลงความหนาของฉลากบรรจุภัณฑ์ จากความหนาของ 
ฟิลม์ 40 + 5 ไมคอน เป็น 35 + 5 ไมคอน การพัฒนาเกรดกล่อง
กระดาษลกูฟูกเพ่ือให้ใช้เน้ือกระดาษลดลง มีผลช่วยให้บรษัิทฯ ลดต้นทุนค่า
บรรจุภัณฑ์

การวิจัย
และพัฒนา
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องค์กร
แห่งนวัตกรรม
(Innovation)

 ส�านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะท่ีเป็น
องค์กรหลกัในการเสรมิสร้างระบบนวตักรรมแห่งชาติ 
เล็งเห็นถึงการเชื่อมโยงทุนมนุษย์ งานวิจัย และธุรกิจ 
เพ่ือน�าไปสู่ความสามารถทางด้านนวัตกรรม และเป็น
โจทย์ท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญและน�าไปสู่การปฏิรูปเชิง
โครงสร้างในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการงานท่ีเก่ียวข้องต้ังแต่การให้ทุนวจัิย การพัฒนา
ทุนมนุษย์ และงานวิจัย รวมถึงการใช้ประโยชน์งาน
วิจัยเพ่ือนาไปสู่นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการยกระดับ
ความสามารถด้านนวตักรรมของประเทศไทย โดยในงาน
สปัดาห์นวตักรรมไทย ประจ�าปี 2561 “INNOVATION 
THAILAND EXPO 2018” จัดข้ึนภายใต้แนวคิด  
“INNOVATION NATION” ระหว่างวนัท่ี 4 - 7 ตุลาคม 
2561 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค 
บางนา กรงุเทพฯ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน  
ทุกภาคส่วนของประเทศ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
สถาบันการศึกษา ท่ีเก่ียวข้องต้ังแต่การให้ทุนวิจัย 
การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวจัิย การใช้ประโยชน์งานวจัิย 
การสร้างสรรนวตักรรม  โดยในงานน้ี  บรษัิท  อชิตัิน 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรม
ยอดเย่ียมประจ�าปี 2561
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Page No.5/6/9/16/ 
          26/29/51/52

Page No.20/26/35

Page No.6/15/40 Page No. 20/26/28/ 

                35/50/55/60

Page No. 5/6/7/9/52 
         57/58/63-65

Page No. 6/26/40/41/ 
               42/52 

Page No. 5/56-61 Page No. 60/61/50/51/52

Page No. 5/7/9/13/ 
               17/18
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Page No.5/6/16/ 
             33/43/47/52

Page No.5/6/38/ 
             41/44/52

Page No.5/18/20/26/ 
         55/57/58

Page No.19/26/29/33/ 
                34/38-43 
               

Page No. 50/51/52/ 
                  61

Page No. 5/18/19/ 
20/25/26/31/35/53-55/60

Page No. 6/50/51/52 Page No.6/21/22/23/24 
27/33/35/38/40
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รายงานฉบับน้ีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯท่ี      http://www.ichitangroup.com/investor.php/sustainability_report

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี  " นักลงทุนสัมพันธ์ "    โทรศัพท์  02 716  5555         Email:  ir@ichitangroup.com

GRI Standard 
Number

Disclosure Title The 2018 SD Report Page No. 
The 2018 Annual Report 

Page No.
Remark

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 5

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 22/23 31/32/33/34

GRI 102-1 Name of the organization 10/12
GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 12/13/14/18/19

GRI 102-3 Location of headquarters 10

GRI 102-4 Location of operations 10/11/12

GRI 102-5 Ownership and legal form 111/112/113

GRI 102-6 Markets served 12/13/14/17/18/19

GRI 102-7 Scale of the organization 10/11/12/13/16/17

GRI 102-8 Information on employees and other workers 38/39/40

GRI 102-41 Collective bargaining agreements 10/11/12/13/16/17/29/34/43

GRI 102-9 Supply chain 19/20/25

GRI 102-11 Precautionary Principle or approach 22/23 31/32/33/34

GRI 102-12 External initiatives 21/22/23/24/50/65

GRI 102-13 Membership of associations 6/7/21/24

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 10/11/12/13/16 6

GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 8/32

GRI 102-47 List of material topics 29/33/34

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 29/33/34

GRI 102-49 Changes in reporting 8

GRI 102-40 List of stakeholder groups 20/29/31/34

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 20/29/31/34

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 20/29//30/31/34/39/50
GRI 102-44 Key topics and concerns raised 18/19/20/26/30/34

GRI 102-50 Reporting period 8/11

GRI 102-51 Date of most recent report 8/11

GRI 102-52 Reporting cycle 8/11

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 68

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 8

GRI 102-55 GRI content index 68

GRI 102-56 External assurance 
GRI 102 External assurance 
GRI 102-18 Governance structure 15 8/9/38

GRI 102-19 Delegating authority 15 8/9/38-51

GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 5/15/25 46/55
GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 25
GRI 102-22 Composition of the highest governance body and its committees 15 8/9/38

GRI 102-23 Chair of the highest governance body 5 8

GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance body 25 40-51

GRI 102-25 Conflicts of interest 77-84

GRI 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 40-51
GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body 40-51
GRI 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 66

GRI 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 21/22/23 5/31-34

GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes 21/22/23 5/31-34

GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 5/8/27/32/33

GRI 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 15/25 55

GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns 42/43 92/93

GRI 102-35 Remuneration policies 40/41 52/53/54

Global Reporting Initiative Content Index : GRI Standard

General Disclosure
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GRI 102-36 Process for determining remuneration 40/41 52/53/54

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 9/18/19/20/21/25-27/35

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 24/34/42/43

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 32/33/34

GRI 103-2 The management approach and its components 32/33/34

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 29/32/33/34

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 16/17 102-106/162

GRI 201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change 22/23/50/62 31/32/33/34

GRI 201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 42/43 162

GRI 201-4 Financial assistance received from government 17

GRI 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage 
40/41

GRI 203-1 Infrastructure investments and services supported 5/6/16/51 5
GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers 16

GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 6 72/73

GRI 301-1 Materials used by weight or volume 56/60

GRI 301-2 Recycled input materials used 51/62

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 57

GRI 302-3 Energy intensity 57/58

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 57

GRI 302-5 Reductions in energy requirements of products and services 8/50/56/57

GRI 303-1 Interactions with water as a shared resource 60

GRI 303-2 Management of water discharge-related impacts 60

GRI 303-3 Water withdrawal 60

GRI 303-4 Water discharge   60

GRI 303-5 Water consumption 60

GRI 304-1
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and 
areas of high biodiversity value outside protected areas

10/11/60/61

GRI 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 61

GRI 304-4
IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in 
areas affected by operations

6

GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 58/59

GRI 305-4 GHG emissions intensity 58/59

GRI 305-5 Reduction of GHG emissions 5/58/59

GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 58/59

GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions
61

GRI 306-2 Waste by type and disposal method 60/62

GRI 301-3 Reclaimed products and their packaging materials 5/7/8/18/19/20/25/26/ 35/51/53
GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 35 28
GRI 103-2 The management approach and its components 1-66

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 40

GRI 401-2
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or 
part-time employees

40-49 29/53

GRI 401-3 Parental leave 40/41

GRI 403-1 Occupational health and safety management system 40/43/45/47/48/49
GRI 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 40/43/45/47/48/49
GRI 403-3 Occupational health services 45/47/48/49

GRI 403-4
Worker participation, consultation, and communication on occupational health and 
safety

42/43/47/48/49

GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety 45/47/48/49
GRI 403-6 Promotion of worker health 47/48/49

GRI Standard 
Number

Disclosure Title The 2018 SD Report Page No. 
The 2018 Annual Report 

Page No.
Remark

Global Reporting Initiative Content Index : GRI Standard

General Disclosure
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GRI 403-7
Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked 
by business relationships

47/48/49

GRI 403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system 45
GRI 403-9 Work-related injuries 40
GRI 403-10 Work-related ill health 40
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 45
GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 45

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees 40/15 8/9
GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 35 28
GRI 103-2 The management approach and its components 1-66

GRI 412-3
Significant investment agreements and contracts that include human rights 
clauses or that underwent human rights screening

35/36/42

GRI 412-2 Employee training on human rights policies or procedures 48/49
GRI 410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures 48/49

GRI 413-1
Operations with local community engagement, impact assessments, and 
development programs

5/6/8/16/19/26/34/51/52

GRI 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 22/23/24/42/43
GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 6/24

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 43

GRI 415-1 Political contributions 24 72-76

GRI 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices 34/35/36
GRI 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories 34/53-56
GRI 417-1 Requirements for product and service information and labeling 34/53-56
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 26-35
GRI 102-44 Key topics and concerns raised 26-35

GRI Standard 
Number

Disclosure Title The 2018 SD Report Page No. 
The 2018 Annual Report 
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Remark
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