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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท

ตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
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...คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการประยุกต์ ใช้แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ตามหลักการ COSO ERM 2017 ตั้งแต่ Top-Down to Bottom-Up
ควบคู่ไปกับการ ส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
อันน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ...

ปี 2562 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มี
การพัฒนากลยุทธ์ธรุ กิจเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้ครอบคลุม
ทุกด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) เริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ภายในองค์กร การมีส่วนร่วมพัฒนา
ให้ความรู้กับชุมชนเกษตรกรในการผลิตวัตถุดิบคุณภาพและ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีเป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม และการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสทันการณ์เพือ่ การสือ่ สาร สร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกกลุ่ม

“ทางเลือกสุขภาพ” สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าที่บริษัทฯ ได้คิดค้น
พัฒนาขึ้นตอบโจทย์และ แสดงถึงความห่วงใยสุขภาพของ
ผู้บริโภคที่ปัจจุบันให้ความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ให้ความ
ส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการประยุกต์ใช้แนวทาง
การบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามหลักการ COSO ERM
2017 ตั้งแต่ Top-Down to Bottom-Up ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อันน�ำไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน แนวทางการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คื อ ปั จ จั ย แห่ ง การผลั ก ดั น ให้
บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจผลิตชา อิชิตัน กรุ๊ป ขับเคลื่อนไปในทิศทางการเป็นองค์กรต้นแบบใน
พร้อมดืม่ คุณภาพเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของผูบ้ ริโภค การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ตลอดจนผลิตสินค้า
โดยในปี 2562 กลุ่มชาพรีเมี่ยมภายใต้ ตราสินค้า  “ชิซึโอกะ: ที่ดีมีคุณภาพให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี
Shizuoka” ของบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มนี้เป็นอันดับ 1
และสินค้ากลุม่ เครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯกว่าร้อยละ 90 ได้รบั โลโก้
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การด�ำเนินธุรกิจ

บนพื้นฐานความยั่งยืน

•

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “ICHI” ได้รับผล
ประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การ บริษั ท จดทะเบี ย นไทย (CGR) ประจ�ำปี 2562
(3 ปีซ้อน) ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วม
กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และในปี2562 ได้รับ
คะแนนเต็ม 100 (2 ปี ซ้อน) จากโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ส�ำนักงาน ก.ล.ต.นับเป็นความ
•
ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยผลการ ประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความ
ร่วมมือของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานใน
องค์กรเป็นอย่างดีในการมุ่งมั่น พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืนและในปี 2563 อิชิตัน กรุ๊ป เป็นองค์กร
ต้นแบบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ Single
System (e-Meeting/e-Voting/e-Processing) รายแรก
ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ที่เกิด
ขึ้นทั่วโลก

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษทั
อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ICHI รับโล่แสดงความ
ยินดีจาก คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (กลาง) ประธาน
คณะท�ำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ใน โอกาสที่อิชิตันได้รับการคัดเลือกให้
เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand
Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2562 ในกลุ่ม
บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด ระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท ในงาน “SET
Awards 2019” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรั ช ดาภิ เ ษก สอดรั บ กั บ การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยหลั ก
ปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้ อม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance )
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•

โรงงานอิ ชิ ตั น กรีน แฟคทอรี่ กั บ แนวคิ ด กรีน โนเวชั่ น
บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร พร้อมกับเทคโนโลยี
การผลิ ต เครื่อ งดื่ ม ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ระดั บ โลกด้ ว ยระบบ
บรรจุเครื่องดื่มเย็น แบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling
Technology) ซึ่ ง เป็ น ระบบการผลิ ต ที่ มี น วั ต กรรม เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ดีต่อสุขภาพ คงคุณภาพเครื่องดื่ม
ได้ ม ากที่ สุ ด ความทั น สมั ย ของระบบบรรจุเ ย็ น นั้ น ท� ำ ให้
ลดปริม าณการใช้ พ ลาสติ ก ลง ได้ ม ากถึ ง 36% ลด
การใช้ แ รงงานคน ในกระบวนการผลิ ต และลดการ
สู ญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต เป็ น ต้ น โดยมี ก� ำ ลั ง การ
ผลิ ต เครื่อ งดื่ ม 1,500 ล้ า นขวด และ 200 ล้ า นกล่ อ ง
ต่ อ ปี รวมถึ ง ความพร้ อ มใน การรั บ จ้ า งผลิ ต เครื่อ งดื่ ม
(OEM) ได้หลากหลาย ไม่จ�ำกัดเฉพาะชา แต่รวมไปถึงกาแฟ
นม น�ำ้ ผลไม้ หรือเครื่องดืม่ อืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมกับระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ทีเ่ ป็นกุญแจ
ส�ำคัญในการสร้าง ศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ
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•

ระบบ Auto Warehouse ของ อิชิตัน ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกที่มีการด�ำเนินการแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ต้นสายการผลิตไปจนถึงส่วน
คลังเก็บสินค้า โดยสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้ถึง 120 ชั่วโมง ลดปัญหา Human Error และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวสินค้า
ในทุกด้าน พร้อมการออกแบบน�ำแสงสว่างจาก ธรรมชาติมาใช้ ให้มากที่สุด ซึ่งท�ำให้สามารถลดการใช้ ไฟฟ้าลงได้ถึงร้อยละ 50
โดยผนังโรงงานทั้งหมดใช้วัสดุควบคุมอุณหภูมิ ป้องกัน ความร้อนและลดการใช้เครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้น อิชิตัน เป็น
โรงงานที่ใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมีการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบครบวงจร และก�ำจัดขยะที่ดีที่สุด โดยสามารถน�ำของ
เหลือใช้มาเป็นพลังงานหมุนเวียน และรี ไซเคิล จนแทบไม่เหลือของเสียทิ้งออกไปสู่สิ่งแวดล้อมจึงช่วยให้แหล่งน�้ำ อากาศ และ ต้นไม้
ใส สะอาด บริสุทธ์ิ ปัจจุบันมีการติดตั้งแผ่นโซลาร์ รูฟ ขนาด 2,544 กิโลวัตต์ (kWp) บนพื้นที่ของหลังคาโรงงานขนาด 25,000
ตรารางเมตร ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ ในการผลิตเครื่องดื่มของอิชิตัน ทดแทนได้ถึงปี ละ 3,354 เมกะวัตต์ ต่อปี
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสูช่ นั้ บรรยากาศได้ถงึ 747 ตันต่อปี ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานไฟฟ้าได้ถงึ 14.4 ล้านบาท
ต่อปี ท�ำให้ ได้รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ประจ�ำปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และ
รางวัลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction :
T-VER) จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

•

อิชิตัน ผู้ผลิตเครื่องดื่มชาเขียวจากใบชา ที่มีวิธีการปลูกในระบบออร์แกนิค โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหาได้ ในท้องที่มาผ่าน
กระบวนการเกษตรผสมผสาน ซึง่ จะช่วยดูแลรักษาต้นชาให้เติบโตแบบปลอดสารพิษในระบบการปลูกแบบออร์แกนิคได้เป็นอย่างดี
จากแหล่งชา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาชาวอาข่า ในพื้นที่ดอยพญาไพร อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตใบชารายหลักของอิชิตัน และเพื่อการส่งมอบชาเขียวคุณภาพดีของชุมชนให้เดินทางสู่มือผู้บริโภค
อิชิตัน ให้ความใส่ใจและพิถีพิถันในทุกรายละเอียดตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บยอดอ่อนใบชา รวมถึงขั้นตอนการผลิตเพื่อให้
ได้รสชาติและคุณภาพจากใบชาที่ดีที่สุด ที่ยังคงกลิ่นหอมละมุนของ “ดอกชา”

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

•

ปรับโครงสร้างภายในธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตามกลยุทธ์ 3 N (New Product/New Market / New Business)
New Product การออกสินค้าใหม่ทตี่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคราคาเหมาะสม New Market มองหาโอกาส
ในการขยายตลาดไปต่างประเทศ น�ำเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย โดยร่วมมือกับพันธมิตรทีม่ ี ศักยภาพใน
ประเทศนัน้ ๆ รวมถึงเพิ่มศักยภาพธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM ให้มากขึ้น New Business ธุรกิจใหม่ที่ไม่เกีย่ วข้องกับเครื่องดืม่
รวมถึง การบริหารงบประมาณต้นทุนต่างๆ และการให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสร้างผลก�ำไรที่ดีและเติบโตยั่งยืน

New
Product

New
Business

New
Market
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับรายงาน

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
อิ ชิ ตั น ซึ่ ง เป็ น โรงงานผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ที่ ทั น สมั ย แห่ ง หนึ่ ง
ในประเทศไทย พร้อมระบบการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ
ที่ดีที่สุดและสามารถยังคงคุณค่าสารอาหารในเครื่องดื่มตาม
ธรรมชาติได้ดกี ว่าระบบการผลิตแบบทัว่ ไปโดยสามารถลดการ
ใช้พลาสติกได้กว่าร้อยละ 36 และ ช่วยให้บริษทั ฯ บริหารต้นทุน
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนผลประกอบการทีเ่ ติบโต
อย่างยั่งยืน โดยทุกขั้นตอนการผลิตของโรงงาน อิชิตัน ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อช่วยลด ทดแทน บ�ำบัด และน�ำพลังงาน
กลับมาใช้ใหม่โดยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดเกิด
ประโยชน์สงู สุด รบกวนธรรมชาตินอ้ ยทีส่ ดุ และค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่ายทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรโดยรายงานฉบับนี้
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงขอบเขตการรายงานอย่างมีนยั ส�ำคัญเมือ่
เทียบกับรายงานความยัง่ ยืนฉบับก่อนหน้านีแ้ ต่อย่างใดส�ำหรับ
ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลนอกเหนือจาก
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจ�ำปีฉบับนีเ้ ป็นรายงาน รายงานฉบับนี้แสดงอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ฉบับที่ 4 ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แสดงผลการด�ำเนินการด้านความยัง่ ยืน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ
และ ธรรมาภิบาล ของบริษัทฯ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ครอบคลุมถึงบริษัทฯ และโรงงาน
อิชิตัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้จัดท�ำขึ้นตามแนวทางการ
รายงานให้มีความสอดคล้องตามกรอบของมาตรฐานระดับ
สากล Global Reporting Initiative : GRI Standard พร้อมเปิด
เผยดัชนีชี้วัด(GRI Content Index) ในแบบหลัก (Core) และ
เชื่อมโยงการจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable
Development Goals-SDGs) ในท้ายรายงานโดยบริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญต่อองค์ประกอบหลักของวิธีการ และเป้าหมาย
สําคัญแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปการเติบโตไปพร้อมกับสังคม
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้า
(Sustainable Development Committee :SD Committee)และ
ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
การจัดประชุมการส�ำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ขอบเขตรายงาน
เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียและพิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่
กระบวนการในการก�ำหนดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ ส�ำคัญที่อาจเป็นประโยชน์ ต่อการรายงานของรายงานฉบับนี้
เชื่อมโยงกับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึง องค์กร เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งเเวดล้อม
ซึง่ สอดคล้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนทางธุรกิจที่ส�ำคัญโดย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance
ผู้บริหารระดับสูงและคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็น Code)โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาและ
ผู ้ ร ะบุ ป ระเด็ น และพิ จ ารณาถึ ง ความส� ำ คั ญ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง เห็ น ชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและรั บ รองโดย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ประเด็นส�ำคัญและขอบเขตของการจัด คณะกรรมการบริษัท คณะท�ำงานฯ ชุดนี้มุ่งเน้นแนวทางการ
ท�ำรายงานฉบับนีแ้ สดงในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใน พัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางให้บริษัทฯ สามารถสร้าง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ http://www.ichitangroup.com/investor.php/ คุณค่าอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฉบับนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
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วิสัยทัศน์
เป็นผูน้ ำ� ธุรกิจเครื่องดืม่ คุณภาพ
และนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อม
กับสังคมที่ดี

พันธกิจ
ต่อลูกค้า

ต่อผู้ถือหุ้น

ต่อสังคม

ต่อพนักงาน

พัฒนาเครื่องดืม่ ให้
คุณภาพ ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
น�ำเสนอผ่าน รูปแบบที่
ทันสมัยเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ
ให้กบั ผูบ้ ริโภค

ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจ
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการ มองหาโอกาสใหม่ๆ
พัฒนา ช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย และ
ต่อยอดสูก่ ารสร้าง
ผลประกอบการสูงสุด

สร้างแบบอย่างการเป็น
องค์กรทีด่ ขี องสังคม

สนับสนุนและพัฒนา
ความสามารถของ
พนักงานให้มี
ความมืออาชีพ พร้อม
สร้าง คุณภาพชีวิตทีด่ แี ละ
เกิดความ ภาคภูมใิ จในการ
เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร

ค่านิยมองค์กร

ICHITAN
Initiative &
Innovation

Integrity

Teamwork & Achievement Flexibility
Cooperation Orientation

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

ยึดมั่นในจริยธรรม

ท�ำงานเป็นทีม

มุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จ

ยืดหยุ่น/รวดเร็ว/ท้าทาย
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูล

ทั่วไปบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/Index
SET / SET CLMV/SET THSI
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ICHI

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท
0107556000485
ธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
“อิชิตัน กรีนที” “ชิซึโอกะ กรีนที”
เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดย อิชิตัน” เครื่องดื่มชาเขียว
ผสมวุ้นมะพร้าว “อิชิตัน ชิวชิว” และ เครื่องดื่ม “T247”

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม
เว็บไซต์
www.ichitangroup.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท/วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 3 กันยายน 2553/ วันที่ 21 เมษายน 2557

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ (10120)
โทรศัพท์: (02) 677 2000
โทรสาร: (02) 677 2222
รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ทุ น ที่ อ อกและช� ำ ระแล้ ว
1,300 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
1,300 ล้านบาท

ที่อยู่
1) ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 - 44
ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-023-1111
อีเมล์ : ir@ichitangroup.com
2) โรงงาน
โรงงานอิชิตัน สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 3
เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ต�ำบลอุทัย อ�ำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (13210)
Facebook : https://www.facebook.com/tanland.ichitan
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บริษัทย่อย
บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จ�ำกัด
• ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1 ล้านบาท
• ด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าประเภท
เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
ที่อยู่
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 - 44
ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-023-1111
บริษัทร่วม
บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
• ทุนจดทะเบียน
628,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ 1,435.5 ล้านบาท)
• ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
428,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ 1,097.2 ล้านบาท)
• ด�ำเนินธุรกิจ
เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจผลิตและ จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ชาพร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ “อิชิตัน”
ที่อยู่
Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec.
Tangerang,Tangerang 15117 Banten- Indonesia
โทรศัพท์ : 021-55755951

หมายเหตุ: ในรายงานฉบับนี้ความหมายย่อคือ
1) PET หมายถึง เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกจาก Polyethylene terephthalate
2) หน่วย MMBTU = คือจ�ำนวนความร้อน หนึ่งล้าน บีทียู (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ตกลงซื้อขายกันจากจ�ำนวนความร้อนที่ใช้ ไป)
3) Cold Aseptic Filling Technology หมายถึง ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ
4) Key Performance Indicator (KPI) = ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานหลัก
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ

2556
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจำหนายเคร�่องดื่มชา
เข�ยวพรอมดื่ม “อิชิตัน กร�นที” “ชิซึโอกะ กร�นที” เคร�่องดื่ม
สมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชิตัน” เคร�่องดื่มชาเข�ยวผสมว�น
มะพราว “อิชติ นั ชิวชิว” เคร�อ่ งดืม่ สมุนไพรผสมว�น มะพราว
“เย็นเย็น ฟ�น” เคร�่องดื่มน้ำผลไม ไมอัดลมและเยลลี่ “ไบเล”
และเคร�่องดื่มชูกำลังรูปแบบใหม “T247” ภายใตบรรจ�
ภั ณ ฑ ท ี ่ ท ั น สมั ย ผลิ ต โดยเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
“บรรจ�เย็นแบบปลอดเชื้อ” ที่คงคุณคาสารอาหารตาม
ธรรมชาติของเคร�่องดื่มไดดีกวาระบบเดิมถึง 5 เทา เปน
มิตรกับสิ�งแวดลอมดวยการลดการใชพลาสติกถึง 36%
เมื่อเทียบกับการผลิตดวยเทคโนโลยีบรรจ�รอน ลดภาระ
การยอยสลายของธรรมชาติ

2557

วันที่ 21 เมษายน 2557
ไดเปดทำการซื้อขายวันแรกใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

โดยมีชอ่ื ยอหลักทรัพยคอื “ICHI”
ดวยทุนจดทะเบียน 1,300 ลานบาทและมีทนุ ชำระแลว
1,300 ลานบาท แบงเปนหุน สามัญจำนวน 1,300 ลานหุน
มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1.00 บาท ณ มีนาคม 2561
ตามขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บร� ษ ั ท ฯ มี ม ู ล ค า หลั ก ทรั พ ย ต ามราคาตลาด
(Market Capitalization) ที่ 3,000 – 10,000 ลานบาท

2554

2557

บร�ษัทรวม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

บร�ษัทฯ ไดเขาทำสัญญารวมลงทุนกับบร�ษัท พ�ที อาทร�่ แปซิฟ�ค
(“AP”) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข�้นในประเทศอินโดนีเซีย เพ�่อรวม
ลงทุนในบร�ษัท พ�ที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย (“PTI”) ซึ่งเปนกิจการรวมคา
ที่จะจัดตั้งข�้นใหมในประเทศอินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงคเพ�่อผลิต
และจำหนายเคร�่องดื่มพรอมดื่มภายใตแบรนด “อิชิตัน” ในประเทศ
อินโดนีเซียโดยบร�ษัทฯ และ AP จะเขาลงทุนในกิจการรวมคาใน
อัตราสวนที่เทากัน (อัตรารอยละ 50 ของหุนที่ออกและจำหนายได
ทั้งหมดของกิจการรวมคา) ซึ่งคิดเปนมูลคาเง�นลงทุนจำนวนรวม
200,000 ลานรูเปยอินโดนีเซีย หร�อประมาณ 575 ลานบาท บร�ษัทฯ
ไดจายชำระเง�นทุนจัดตั้งบร�ษัทงวดแรกในอัตรารอยละ 50 ของทุน
ที่เร�ยกชำระแลวเปนจำนวนเง�น 50,000 ลานรูเปยอินโดนีเซีย หร�อ
เทียบเทา 135.6 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 “PTI” จ�งกลาย
เปนกิจการที่ควบคุมรวมกันของบร�ษัทฯ

256

บร�ษัทฯ ไดเร��มตนดวยการเปนผูจำหนายเคร�่องดื่มฟ�งกชัน
นัล ภายใตชื่อทางการคา อิชิตัน ดับเบิ�ลดร��งค ตั้งแตเดือน
มกราคม ป 2554 และ วางจำหนายเคร�่องดื่มชาเข�ยวพรอม
ดื่มครั้งแรก ภายใตชื่อทางการคา อิชิตัน กร�นที ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม ป 2554 เคร�่องดื่มน้ำสมุนไพร จับเลี้ยง ภายใต
ชื่อทางการคา เย็นเย็น โดย อิชิตัน ในเดือนกุมภาพันธ

2553

บร�ษัทยอย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพัน

ธุรกิจของ
“อิชิตัน กรุป”

บร�ษัท อิชิตัน กรุป จำกัด (มหาชน)
(“บร�ษัทฯ” หร�อ “อิชิตัน กรุป”)
เดิมชื่อ บร�ษัท ไมตัน จำกัด
กอตั้งเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2553
ดวยทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท

ธุรกิจของ อิชิตัน กรุ๊ป
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “อิชติ นั กรุป๊ ”) เดิมชือ่ บริษทั ไม่ตนั จ�ำกัด ก่อตัง้ เมือ่
วันที่ 3 กันยายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บริษทั ฯ ได้เริม่ ต้นด้วยการเป็นผูจ้ ำ� หน่ายเครือ่ งดืม่
ฟังก์ชนั นัล ภายใต้ชอื่ ทางการค้า อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ ตัง้ แต่เดือนมกราคม ปี 2554 และ วางจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดืม่ ชาเขียวพร้อมดืม่ ครัง้ แรก ภายใต้ชอ่ื ทางการค้า อิชติ นั กรีนที ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ปี 2554 เครือ่ งดืม่
น�ำ้ สมุนไพร จับเลีย้ ง ภายใต้ชอื่ ทางการค้า เย็นเย็น

บร�ษัทฯ ไดจดทะเบียนจัด
“บร�ษัท อิชิตัน เพาเวอร จ
1,000,000 บาท (หนึ่ง
วัตถุประสงคเพ�่อดำเนินธ
เคร�่องดื่มทุกชนิดทั้งภาย
บร�ษัทฯ ถือหุนในสัดสวน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว
1,300 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท

99.9%
50%

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด

บริษัท พีที อิชิตัน อินโดนีเซีย

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน
400,000 ล้านรูเปียอินโดนิเซีย

(บริษัทย่อย)

(บริษัทร่วม)

หมายเหตุ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯสามารถพิจารณาได้จาก รายงานประจ�ำปี 2562 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

60

ปจจ�บัน บร�ษัทฯ

นธ 2560

บร�ษัทฯ ยังคงมุงมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอยาง
ตอเนื่องให ไดมาตรฐานการผลิตและความได
เปร�ยบทางดานตนทุนการผลิตสูงสุด

ดตั้งบร�ษัทยอย ชื่อ
จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียน
งลานบาทถวน) โดยมี
ธุรกิจ จำหนายสินคา ประเภท
ยในประเทศ และตางประเทศโดย
นรอยละ 99.9

2561
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
(บร�ษัทรวม)
บร�ษัทฯ ไดรับจดหมายจากการรวมคาเร�ยกใหชำระ
เง�นทุนจัดตั้งบร�ษัทเพ��มอีกเปนจำนวนเง�น 60,000
ลานรูเปยอินโดนีเซีย หร�อเทียบเทา 158.7 ลานบาท
โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อเปน เง�นทุนหมุนเว�ยน
บร�ษัทฯ ไดจายชำระเง�นทุนดังกลาวแลวเมื่อ วันที่
17 มกราคม 2561 และการรวมคาไดจดทะเบียนเพ��ม
ทุนกับ Indonesia Investment Coordinating
Board แลวเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

2562
1.
2.
3.
4.

ปรับกลยุทธองคกร 3N
New Product/New Market/New Business
การกำกับดูแลกิจการที่ดี “ดีเลิศ”
ไดรับการรับรอง CAC จากสถาบัน IOD
เขาอยูในรายชื่อหุนยั่งยืน THSI
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

13

14

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการ
บริษทั
The Board of
Directors

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
The Corporate
Governance
Committee

คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน
The Nomination
and Remuneration
Committee

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
The Risk Management
Committee

คณะกรรมการบริหาร
The Executive
Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee
ส�ำนักเลขานุการบริษัท
Office of the Company
Secretary

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
นาย ตัน ภาสกรนที
Chief Executive Officer
Mr. Tan
Passakornnatee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit
Department

รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
นาง อิง ภาสกรนที
Senior Executive
Vice President
Mrs. Eng
Passakornnatee

รองกรรมการ
ผู้จัดการ-บัญชีและการเงิน
นาย อภิชาติ สุขจิรวัฒน์
Executive Vice
President, Accounting
and Finance
Mr. Apichat
Sukachirawat

รองกรรมการ
ผู้จัดการ-ธุรกิจเครื่องดื่ม
นายธนพันธุ์ คงนันทะ
Executive Vice
President, Beverage
Business
Mr. Tanapan
Khongnuntha

รองกรรมการ
ผู้จัดการ-โรงงาน
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
Executive Vice
President, Factory
Department
Mr. Viroj Supasoon

ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน
Compliance
Department

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
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สัดส่วนการจ�ำหน่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

การสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ข้อมูลจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ

บริษัทฯมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปต่างประเทศโดยมียอด
ขายในปี 2562 สัดส่วนต่างประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 27.7 และใน
ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 72.3 ในปี 2562 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อม
ดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม 12,123 ล้านบาท ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ เป็นผลจากการเติบโตสินค้ากลุ่ม
ชาพรีเมี่ยมและ Main Stream

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้รวม
5,347.7 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม
4,956.4 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิ
407.5 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
7,686.9 ล้านบาท
หนี้สินรวม
1,466.6 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
6,220.3 ล้านบาท
Market Capital
6,058.0 ล้านบาท
(ณ เมษายน 2563)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี
455.0 ล้านบาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล
111.7%
ต่อก�ำไรสุทธิ
EBITDA
18.2%
อัตราการท�ำก�ำไรสุทธิ
7.6%
อัตราผลตอบแทนส่วน
6.7%
ของผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนจาก
5.0%
สินทรัพย์ (ROA)
ก�ำไร ต่อหุ้น
0.31 บาท
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
4.8 บาท
พนักงานทั้งหมด
371 คน
259.8 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ตอบแทน ผู้บริหาร /
พนักงาน/พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน
5.5 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
407.2 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
1.3 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน
1.7 ล้านบาท
Human Capital
Development cost
(ต้นทุนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล)

Ichitan
Green Tea
22.8 %

Yen Yen
8.9 %

Market Share
Year 2019

Main
Competitor
45.4%
Others
player
1.7 %

การจัดจ�ำหน่าย งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
(หน่วย:ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560

ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

72.3%
27.7%
100%

67.5%
32.5%
100%

73.0%
27.0%
100%
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำเนินการด้านภาษี

บริ ษั ท อิ ชิ ตั น กรุ ๊ ป จ� ำ กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”)
ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และมี ส ่ ว นร่ ว มด้า นภาษี กั บ รั ฐ บาลและ
กรมสรรพากร และมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ยึดมัน่ การด�ำเนินกิจการบนหลักธรรมาภิบาล
ทีม่ คี วามโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีหลักการบริหารจัดการด้าน
ภาษีอากรที่ตระหนักในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายทั้งหมด ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายด้าน
ภาษีแห่งราชอาณาจักรไทย และในประเทศที่บริษัทฯไปลงทุน
โดยสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ จึงได้
ก�ำหนด “นโยบายภาษีอากร” เพือ่ การบริหารกิจการบนหลักการ
ธรรมาภิบาลที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2562บริษัทฯ
มีรายได้รวม 5,347.7 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีสรรพสามิต*
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งหมด 537.3 ล้านบาท

โดยเปิดเผยรายละเอียดในเว็บไซต์บริษัทฯ http://www.
ichitangroup.com/investor.php/tax_policy
หมายเหตุ : ปี 2562 ใช้ยอดภาษีสรรพสามิต ภาษีนิติบุคคลยังไม่มียอด
จ่ายเพราะได้ BOI

ตารางแสดงภาษีเงินได้และก�ำไรที่ได้รบั การยกเว้นภาษีจากการ
ส่งเสริมการลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

ปี2562 ปี2561 ปี2560

ค่าใช้จ่าย (รายได้) (45.94) (82.2) (25.3)
ภาษีเงินได้ จากงบการ
เงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรที่ได้รับการยกเว้น 444.06 207.3 362.7
ภาษี จากการส่งเสริมการ
ลงทุน

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนี้
บริษัทฯ

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการ

ปีเริ่มต้น - ปีสิ้นสุด

อิชิตัน กรุ๊ป

5175(2)/2556

ผลิตน�้ำพืช ผัก ผลไม้
บรรจุภาชนะผนึก

16/3/2555-15/3/2563

หมายเหตุ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

กลยุทธ์ตามพันธกิจในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
นโยบายธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจเพื่อภารกิจสู่
เป้าหมายการเป็นผูน้ ำ� ทางธุรกิจเครือ่ งดืม่ ทัง้ ในประเทศและต่าง
ประเทศเริ่มจากการใช้วัตถุดิบใบชาที่ปลูกในระบบออร์แกนิค
เป็นต้น รวมถึงการน�ำนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต
เพือ่ ให้ได้เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นทางเลือกสุขภาพทีด่ ตี อ่
ผู้บริโภคและเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี พร้อมด�ำเนินกิจการ
บนพื้นฐานการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างโรงงานอิชิ
ตัน ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากที่สุดธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
“อิชติ นั กรีนที” เครือ่ งดืม่ สมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชติ นั ” เครือ่ งดืม่
ชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว “อิชิตัน ชิวชิว” และเครื่องดื่มน�้ำผล
ไม้ไม่อัดลมและเยลลี่ “ไบเล่” และ กลุ่มสินค้าชาพร้อมดื่ม
ที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดี คือ ตลาดชาพร้อมดื่มพรีเมี่ยม เช่น
“ชาเขียวชิซึโอกะ” ที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้
บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิต “บรรจุเย็น
แบบปลอดเชือ้ ” ทีค่ งคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาติของเครือ่ ง
ดื่มได้ดีกว่าระบบเดิมถึง 5 เท่า  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
การลดการใช้พลาสติกถึง 36% ลดภาระการย่อยสลายของ
ธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานการผลิตระดับสูงสุด
ส� ำ หรั บ กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด บริ ษั ท ฯวางต� ำ แหน่ ง
ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูง เริ่มจากการคัดสรร
วัตถุดบิ ตลอดจนกรรมวิธี ในการผลิตทีพ่ ถิ พี ถิ นั และบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและรสชาติที่ยังคง
ความเป็นธรรมชาติ โดยกลยุทธ์ทางการตลาดหลักขององค์กร
คือ

• การส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์

บริษัทฯ มีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง
เช่น “อิชิตัน กรีนที” หมายถึงชาที่ใส่ใจคุณเป็นที่ ๑ เป็นผู้
เชี่ยวชาญในการผลิตชาพร้อมดื่ม หรือ “เย็นเย็น จาก อิชิตัน”
หมายถึงผู้น�ำในตลาดชาผสมสมุนไพรพร้อมดื่มโดยถ่ายทอด
เพือ่ แสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัวสินค้าทีจ่ ะออกสูต่ ลาดอย่าง
ต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ การสือ่ สารผ่านกิจกรรมทางการตลาดให้เข้า
ถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

• มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะให้ความส�ำคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจเริ่มจาก
การคัดสรร วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนกรรมวิธี ในการ
ผลิตที่พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย โดยมากทุก
ผลิตภัณฑ์จะมี การพัฒนาคิดค้นปรับลดปริมาณความหวาน
ให้อยู่ ในระดับที่ผ่านมาตรฐานให้ได้รับ “โลโก้ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ” จากกระทรวงสาธารณะสุขแต่ยังคงรสชาติที่เป็น
ธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ และ เป็นนวัตกรรม ของ “อิชิตัน”
พร้อมทั้งแสดงส่วนประกอบในเครื่องดื่มและคุณค่าทางอาหาร
ที่ชัดเจนบนฉลากบรรจุภัณฑ์

• สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค

บริษทั ฯ มีแนวทางและนโยบาย ในการจัดเก็บ และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของผู้บริโภคเป็นรายบุคคลเพื่อให้รู้ลึกถึง
ความต้องการพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� มาวิเคราะห์
จัดสรรโปรแกรมทางการตลาดที่เหมาะสมและโดนใจผู้บริโภค
และลูกค้าแต่ละกลุ่ม อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมกับ
ทุกแบรนด์ของบริษัทฯ และ ความจดจ�ำของผู้บริโภคกลุ่ม
• องค์กรทีเ่ ติบโตไปพร้อมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เป้าหมายซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ของบริษัทฯ
และผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญ กับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมมุ่งเน้นการส่งมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงและดีต่อ
สุขภาพไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและคนรุ่นใหม่ตลาดในประเทศ
รวมถึงลูกค้าในตลาดต่างประเทศด้วยซึ่งเมื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่
รู้จักและได้รับการยอมรับก็จะส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ
ษัทฯ เติบโตได้อย่างมัน่ คงโดยเฉพาะกลุม่ ประเทศในแถบเอเชีย
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ด้วยการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเป็นองค์กรคุณภาพ ในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับ สังคม ชุมชน และ ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการด�ำเนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จนถึง
ระดับกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ให้ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่ดี และส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมปลูกจิตส�ำนึกให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก�ำลังการผลิตรวมของ บริษัทฯ เป็นดังนี้

ก�ำลังสายการผลิตขวด
รวม 7 สายการผลิต

ก�ำลังสายการผลิตกล่องยูเอชที
รวม 2 สายการผลิต

หรือคิดเป็น 1,500 ล้านขวด/ปี
(หรือเทียบเท่า 630 ล้านลิตร/ปี)

หรือคิดเป็น 200 ล้านกล่อง/ปี
(หรือเทียบเท่า 60 ล้านลิตร/ปี)

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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ü

ü

ขวด 600 ml

15

ขวด 555 ml

10

ขวด 440 ml

ขวด 350 ml

10-12

ขวด 410-420 ml

ขวด 315 ml

12

ขวด 400 ml

ขวด 290 ml

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว
เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม
เครื่องดื่มสมุนไพร
เครื่องดื่มสมุนไพรวุ้นมะพร้าว
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้
เยลลี่ผลไม้
เครื่องดื่มชูก�ำลัง

ขวด 280 ml

ราคา
(หน่วย : บาท

ขวด 280 ml.

บรรจุภัณฑ์

กล่อง 300 ml.

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 21 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 12 ประเภท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้
ถุง 150 g
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

การสรรหาวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญ

ผลิตภัณฑ์ของอิชติ นั กรุป๊ มาจากโรงงานอิชติ นั และการว่าจ้างผูผ้ ลิตจากภายนอก ซึง่ อิชติ นั จะว่าจ้างผูผ้ ลิตภายนอกเฉพาะ
ในกรณีที่ก�ำลังการผลิตของโรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณการขายที่คาดการณ์ ไว้ หรือกรณีผลิตสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ ต้องการ
ทดลองตลาด ส�ำหรับช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2560 - 2562) สัดส่วนการว่าจ้างผลิตภายนอก ในปี 2560 ปี 2561 และ
ปี 2562 อยู่ที่ 7.6% 3.4% และ 0 % ตามล�ำดับส�ำหรับปี 2562 ไม่มีว่าจ้างการผลิตจากภายนอก
ในส่วนของการสรรหาวัตถุดบิ หลักทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ได้แก่ ใบชา น�ำ้ ตาลฟรุกโตส น�ำ้ ตาลทราย และ น�ำ้ เพือ่ ป้อนเข้าสูโ่ รงงานบริษทั ฯ
มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ และการจัดเก็บ
วัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบที่น�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ ส�ำหรับการว่าจ้างผลิตสินค้า
นั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง Premix ไปให้ ผู้รับจ้างผลิตเพื่อปกป้องสูตรการผลิต และมีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ผู้ผลิตภายนอกใช้ โดยการระบุรายชื่อ Supplier ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คู่ค้าของอิชิตันเอง (Approved Vendor List)
และชนิดของวัตถุดบิ อย่างชัดเจน อีกทัง้ ยังมีการส่งพนักงานของ อิชติ นั กรุป๊ เข้าไปตรวจสอบรายเดือน เพือ่ สอบทานการควบคุม
คุณภาพการผลิตของผู้ผลิตภายนอกอีกด้วย
ใบชาออร์แกนิค : บริษทั ฯ ได้วางแผนการผลิตและก�ำหนด
ปริมาณการใช้ใบชาในแต่ละปีโดยได้มีการท�ำสัญญาโดยเฉลี่ย
อายุ 1 ปี กับผู้จัดจ�ำหน่ายใบชา  ซึ่งเป็นผู้รวบรวมใบชาจาก
ชาวไร่เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการมีวตั ถุดบิ ไม่เพียงพอ นอกจาก
นี้ยังได้ควบคุมคุณภาพของใบชาโดยมีการก�ำกับระบุการใช้ใบ
ชาทีป่ ลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี เพือ่ ควบคุมคุณภาพของใบ
ชาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่ อิชิตัน ก�ำหนดก่อนน�ำเข้าสู่
กระบวนการผลิต ใบชาพร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุม
อุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของใบชาให้คงที่

บรรจุภัณฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา กล่อง
และฉลาก บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของระบบการ
ท�ำงานของผูผ้ ลิตเป็นส�ำคัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูผ้ ลิตบรรจุภณั ฑ์จะ
สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามคุณภาพและเวลาทีก่ �ำหนดไว้
และมีการสอบทานและติดตามคุณสมบัตขิ องผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
อย่างสม�่ำเสมอ

ก๊ า ซธรรมชาติ : บริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ สั ญ ญาซื้ อ ขายก๊ า ซ
ธรรมชาติกับบริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสัญญามีผล
น�้ำตาลฟรุกโตส และน�้ำตาลทราย : เป็นวัตถุดิบที่จัดหา บังคับใช้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 และสามารถต่ออายุได้
ได้ง่ายในประเทศไทย และไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุด
ส�ำคัญด้านคุณภาพในกลุ่มผู้ผลิต ทั้งนี้ ราคาน�้ำตาลมีความ สัญญา
ผันผวนบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้อง
นอกจากนี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูผ้ ลิตและเพือ่
กับราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตามแนวทางเน้นสินค้าเพือ่ สุขภาพ ให้ได้มาซึ่งราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกซื้อ
ในปี 2562 ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะใช้ปริมาณน�้ำตาลลดลง
วัตถุดิบจาก คู่ค้าผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
น�้ำ : ได้มาจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะแล้วน�ำมาผ่าน ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัตถุดบิ และทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ
กระบวนการท�ำน�้ำบริสุทธิ์ (Reverse Osmosis) เพื่อน�ำมาใช้ ไม่มีการสัง่ ซื้อวัตถุดิบจาก ผู้จัดจ�ำหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30
ของยอดซือ้ รวม
ในการผลิตตามมาตรฐานน�้ำบริโภค
Key Partner
DKSH
Boonrawd ASIA
IGT
Distributor in
abroad

Key Activity
ระบบการผลิตบรรจุเย็นแบบ
ปลอดเชื้อ
ระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติ
(Auto Warehouse)
แผนสื่อสารการตลาดรูปแบบ
360 องศา
การด�ำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล
Key Resource
วัตถุดิบคุณภาพ
เครื่องจักรที่ทันสมัย
บุคคลากรคุณภาพที่มีความ
เชี่ยวชาญในสายงาน

Cost Structure
ต้นทุนค่าใช้จ่าย 4,956.4 ล้านบาท
ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมค้า( 29.7 ) ล้านบาท

ในปี 2562
Value Proposition
ระบบการผลิตบรรจุเย็นแบบ
ปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling
Technology) ที่ทันสมัยที่สุด และ
คงคุณค่าสารอาหารได้ครบถ้วน
และปลอดภัยที่สุด

Customer Relationship
การตลาดรูปแบบ 360  องศา

Above the line
Below the line
Analytical consumer
behavior
Channel
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพตลอด
กระบวนการ
Modern Trade
คิดค้นวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มใหม่ Traditional Trade
รสชาติดี เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่ม Distributor
เป้าหมายอย่างสม�่ำเสมอ
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม มีข้อมูล
บริโภค มีนวัตกรรม  และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยต้นทุนการ
ผลิตที่ต�่ำ
Revenue
รายได้รวม 5,347.7  ล้านบาท

Customer Segmentation
กลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพที่ต้องการ
เครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready to
Drink)  คุณภาพผลิตจากระบบ
การผลิตที่ทันสมัยและชื่นชอบ
บรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่และดีต่อ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้ถือหุ้น และนักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

การก�ำกับ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการก�ำกับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจทีม่ กี ารพัฒนาและ การบริหารจัดการทีด่ โี ดยมุง่ เน้น
การสร้างประโยชน์สงู สุดแก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย สังคม และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดมั่น คุณธรรมจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจทีม่ กี ารเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง สมบูรณ์ และ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้จัดท�ำเป็นนโยบายด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ท�ำหน้าที่ดูแลให้ กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของ
ก.ล.ต. / ข้อบังคับบริษทั ฯ / ตลาดหลักทรัพย์ฯ/ พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปจั จุบนั และในการประชุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2561เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั ปิ รับปรุง
“หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” ที่ครอบคลุม นโยบาย หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยเปิดเผยโดยละเอียดในรายงาน
ประจ�ำปี และ เว็บไซต์ ของบริษัทฯ
ผลการประเมิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตาม
ทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance
หลักธรรมาภิบาล
การมุง่ สร้าง วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส Report of Thai Listed Companies) ประจ�ำปี 2560 /ปี2561/
เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้ รวมทั้งเคารพ กฎหมายและ ปี 2562(3 ปีซ้อน) บริษัทฯได้รับการประเมินผลโดยสมาคม
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อ ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอยู่ในระดับ “ดี
ติดตาม ตรวจสอบ ธรรมาภิบาล และ การต่อต้านการทุจริต เลิศ” และในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯได้
คอร์รัปชัน โดยปี 2562 บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปฏิบัติตามแนวทางของ โครงการประเมินคุณภาพการจัด
ได้แก่ ปรับปรุงกระบวนการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
และ การควบคุมภายใน มาใช้ในองค์กร เพื่อให้ กรรมการ ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมทบทวนการบริหารความ 2562 (AGM Checklist) ของบริษทั ฯ อยู่ในระดับ “100 คะแนน”
เสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ท�ำการ
ตลอดจนติดตามตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการปฏิบัติ ส�ำรวจทั้งหมดอยู่ที่ 93.70 คะแนน
สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
หมายเหตุ: ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ้างอิงได้จากรายงาน

ดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และ จรรยาบรรณธุรกิจ
http://www.ichitangroup.com/investor.php/governance

ประจ�ำปี 2562 ของบริษัทฯในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

การบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO ERM
2017

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของ บริษัท อิชิตัน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การบริหารความเสี่ยง ในการด�ำเนินธุรกิจในทุกกระบวนการ
ระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยทีม่ ี การเปลีย่ นแปลง ทัง้ ภายในและภายนอก องค์กรโดย
การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้ง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เป็นโอกาส (Risk Appetite) เพื่อการพัฒนา  และการเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บนหลักการ การก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี (Corporate Governance Code) และประยุกต์ใช้ 5 องค์
ประกอบ 20 หลักการของกรอบแนวทาง COSO-ERM 2017
: Enterprise Risk Management (Integrating with Strategy
and Performance) น�ำไป ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยจัดให้มี
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มี 3 ระดับ ดังนี้
•

ระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ติดตาม และ
ปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง
การให้ความเห็นเสนอแนะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลยุทธ์ของธุรกิจ (Top Down)

•

ระดับผู้บริหารระดับสูง ให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับดูแล และ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
เสนอผล ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส

•
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ประเด็นความเสี่ยงส�ำคัญและแผนรองรับที่เหมาะสมเพียง
พอให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่
อาจมี ผ ลต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ แบ่ ง เป็ น
4 ด้านสรุปได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
(Compliance Risk)
ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

1
3

2

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน
(Financial Risk)

ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติงาน
(Operational
Risk)

4
ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับ
(Compliance Risks)

ระดับหน่วยงาน เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยง
ในระดับฝ่าย บ่งชี้ ประเมิน ท�ำแผน ด�ำเนินการ รายงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการติดตามความเสี่ยง
เสนอผล ต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�ำทุกเดือน
ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก(Global Emerging Risk) อย่าง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณา สม�่ำเสมอโดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจกระทบหรือเป็นโอกาส
และติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่าง
เป้ า หมายและ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ กรโดยมอบหมายให้ ฝ ่ า ย พลิกผัน (Disruptive Innovation) /ความเสี่ยงจากภัยพิบัติจาก
บริ ห ารน� ำ กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ กรที่ ไ ด้ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบกะทันหัน เป็นต้น โดยมี
รับความเห็นชอบ/อนุมัติไปปฏิบัติ เช่นการจัดท�ำคู่มือการ การวิเคราะห์โอกาสจะเกิดและแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่าง
บริหารความเสี่ยง การจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงเชื่อม เป็นระบบ
โยงกับกลยุทธ์และเป้าหมายการด�ำเนินงาน การติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงประจ�ำปี เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวน
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หมายเหตุ: ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�ำปี 2562 ของบริษัทฯในหัวข้อ “ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง”
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การต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน

บริ ษั ท อิ ชิ ตั น กรุ ๊ ป จ� ำ กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”)
มีอุดมการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและด�ำเนินการต่างๆ ภายใน
บริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่
นร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งบริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม
ปฏิบัติและยื่นขอรับรองในปี 2561 และได้รับการรับรองในปี
2562 จากภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้า
แห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ
มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อ
ก�ำหนดในการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชัน
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 ประชุมเมือ่ วัน
ที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายว่าด้วยการต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 5/2561 ประชุมเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติ
เรื่อง แนวปฏิบัติ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติใน การด�ำเนินการของบริษทั ฯ ให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายยึดถือปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน มีการก�ำหนด
ข้อปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรอง
โดยพนักงานสามารถรับของขวัญทีม่ มี ลู ค่าน้อยกว่า 3,000 บาทได้
แต่ ต ้ อ งมี ก ารรายงานไปยั ง หั ว หน้ า งานส� ำ หรั บ ของขวั ญ
ทีม่ มี ลู ค่า มากกว่า 3,000 บาทต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับ
บัญชาก่อนถึงจะสามารถรับได้ โดยมาตรการหลักของ บริษัทฯ
มีดังนี้
•
•
•
•
•

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วย
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใด
นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้อง
เรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการจัด
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ
การก�ำกับดูแล กิจการที่ดี กล่าวคือ การปฏิบัติงานในหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้อันน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้เปิดเผย
แนวปฏิ บั ติ “การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ”
ไว้โดยละเอียดในรายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption
http://www.ichitangroup.com/investor.php
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ขับเคลื่อน
ธุรกิจบนพื้นฐาน
ความยั่งยืน

การสร้างมูลค่าร่วมกันยังคงเป็นหลักการขัน้ พืน้ ฐาน
ส�ำหรับการท�ำธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป้าหมายของ
บริษัทฯ คือการยกระดับคุณภาพชีวิตและน�ำไปสู่
อนาคตทีด่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ให้ทกุ คนใน
องค์กรขับเคลือ่ นธุรกิตตามหลักการความยัง่ ยืน โดย
เริม่ จากคณะกรรมการบริษทั ให้ นโยบาย และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลท�ำหน้าทีด่ แู ล ติดตาม
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของ
คณะท�ำงานเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

คณะกรรมการ
บริษทั

1. การพัฒนาความสามารถบุคคลากรภายในองค์กร
บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถและความรับผิดชอบ โดยการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะและความสามารถผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ ทีจ่ ดั สรร
ให้เหมาะสมกับกลุม่ หรือรายบุคคล เพือ่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ
น�ำศักยภาพออกมาใช้ได้สงู สุด รวมทัง้ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรโดยส่งเสริมให้ยึดมั่นกับเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะท�ำงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable
Development
Committee)

2. การมุ่งมั่นสู่การบริหารห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)
การคัดเลือกวัตถุดิบ ไม่เพียงแค่การคัดสรรวัตถุดิบที่มี
คุณภาพก่อนน�ำเข้ากระบวนการผลิต แต่บริษัทฯ ได้เข้าไปมี ซึ่งมีท�ำเลใกล้กับ ศูนย์กระจายสินค้าของตัวแทนจ�ำหน่ายหลัก
ส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นน�้ำ เช่น เกษตรกรที่ปลูก เก็บเกี่ยว ใบชา  ของบริษัทฯ และศูนย์กระจายสินค้าหลักของช่องทางการขาย
ณ แหล่งผลิต เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพที่เสถียรของวัตถุดิบ
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่ง
การจัดซื้อจัดหา  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานของบรรจุ สินค้าของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัท
ภัณฑ์เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องได้มาตรฐานสูงสุดส�ำหรับ เครื่องจักร ตัวแทนจ�ำหน่ายหลักทั้งสิ้น 3 ราย คือ บริษัท ดีเคเอชเอส
ของ บริษทั ฯทีเ่ ป็น High-Speed สามารถบรรจุ 600 - 900 ขวด จ�ำกัด (DKSH) บริษทั ไอจีที จ�ำกัด และ บริษทั บุญรอด เอเชีย
ต่อนาที ต้องมีความเที่ยงตรง แม่นย�ำในมาตรฐานขั้นสูงสุด จ�ำกัด ซึ่งตัวแทนจ�ำหน่ายทั้ง 3 ราย สามารถกระจายสินค้าได้
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการบริหารความเสี่ยง โดยบรรจุภัณฑ์หลัก ครอบคลุมทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และ
จะมีคคู่ า 
้ 2-3 ราย ทุกรายการ เพือ่ ความมัน่ ใจว่า จะได้รบั สินค้า ดั้งเดิม (Traditional Trade) ส่วนในต่างประเทศกระจายสินค้า
ผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศนั้นๆ
ที่ตรงตามมาตรฐาน และปริมาณตามความต้องการ
การพัฒนาหน้าร้าน ในประเทศบริษัทฯ วางแผนร่วม
การผลิต การบริหารจัดการ บริษัทฯ ลงทุนกับเครื่องจักร
และระบบที่ทันสมัยที่สุด อันดับต้นๆ ของโลก เมื่อรวมกับ กับ ตัวแทนจ�ำหน่ายทั้ง 3 ราย ในการบริหาร จัดการ พื้นที่
วัตถุดิบที่ดี บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับทีมงาน ที่ควบคุม ขายที่ชั้นวางปกติ และ สื่อส่งเสริมการขายที่หน้าร้าน รวมทั้ง
บริหาร จัดการการผลิต จะต้องมีทักษะ และประสบการณ์ จึง พื้นที่ขายพิเศษ ให้มีความโดดเด่น ภายในต้นทุนการขายที่มี
ประสิทธิภาพในทุกช่องทางรวมทัง้ โปรแกรมส่งเสริมการขายที่
ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
สามารถแข่งขันได้เพือ่ เพิม่ โอกาสในการขายสินค้าของบริษทั ฯ
การขนส่ง การกระจายสินค้า เริม่ ต้นจากการเลือกทีต่ งั้ โรงงาน ในตลาดเครื่องดื่มส่วนต่างประเทศวางแผนร่วมกับตัวแทน
อิชิตัน ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำหน่ายในประเทศนั้นๆ
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การตลาดและการขาย ความยั่งยืนขององค์กร ส�ำหรับ
ทางการตลาด บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างคุณค่าของ
แบรนด์ โดยมีจดุ ยืน ของแบรนด์ทชี่ ดั เจน โดดเด่น แข็งแรง โดย
ถ่ายทอดเพือ่ แสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัวสินค้าทีจ่ ะออกมา
อย่างต่อเนือ่ งในปี 2562รวมทัง้ การสือ่ สาร กิจกรรมด้านการตลาด
ในทุกรูปแบบให้ครอบคลุมลูกค้าและผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย อีก
ทั้งการพัฒนาสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง และ ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
ต้องแข่งขันด้านราคาเมื่อมีแบรนด์สินค้า  และโครงสร้างราคา
ที่แข็งแรง คู่ค้า และ ตัวแทนจ�ำหน่ายก็สามารถขายได้เร็วและ
มีก�ำไรเพียงพอส�ำหรับการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทฯ
3 การวิจยั และพัฒนาเครื่องดืม่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทฯ มีการท�ำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ที่มีคุณภาพ โดยปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐาน
สากลได้ แ ก่ ระบบการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาหาร
(FSSC22000) ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001) ระบบ
อาหารฮาลาล (HALAL) เป็นต้น ซึ่งจัดท�ำเป็นระเบียบปฏิบัติ
เชิงบูรณาการ เรื่องการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ให้มีการวางแผน ตรวจสอบ รับรองการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีการระบุ
ข้อก�ำหนดของสินค้าจากข้อมูลที่รับจากลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
ภายใต้ขอบเขตและข้อก�ำหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตจากบริษัทฯ
ถือว่าท�ำการรับรองในเรื่องมาตรฐานคุณภาพสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยจากบริษทั ฯ ตามมาตรฐานของประเทศไทยและ
ประเทศของลูกค้าทีส่ งั่ ผลิตผลิตภัณฑ์ ความทุม่ เทเพือ่ ให้ได้รถู้ งึ
ความต้องการของผู้บริโภคคือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเป็น
ล�ำดับต้นๆ เพราะตระหนักถึงอนาคตขององค์กรอยูท่ สี่ นิ ค้าใหม่
ที่ มี คุ ณ ภาพที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการและสร้ า ง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภคไม่เพียงผูบ้ ริโภคชาวไทย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้พัฒนาเครื่องดื่มทั้งเครื่องดื่มกลุ่มชา
พร้อมดื่ม และเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีรสชาติเฉพาะในแต่ละ
ประเทศ
4 การเติบโตไปพร้อมคูค่ า้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับ การพัฒนาช่องทาง
การจ�ำหน่ายในประเทศทั้ง ช่องทาง MT (Modern Trade) และ
TT (Traditional Trade) ผ่านคู่ค้าผู้จัดจ�ำหน่ายหลักทั้ง 3 ราย
โดยมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตร่วมกัน ก�ำหนดแนวทาง และ
พัฒนาโปรแกรม การส่งเสริมการขายเฉพาะในแต่ละช่องทาง
แต่ละห้างเพือ่ ให้ตรงใจกับกลุม่ ลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน ส�ำหรับตลาด
ต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการจับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
ในประเทศที่เข้าไปท�ำตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีการ
ร่วมพัฒนาสินค้า  และกิจกรรมการตลาด ที่โดนใจ ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค และพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ
ยิ่งกว่านั้นในปี 2562 บริษัทฯได้มีแผนการร่วมมือกับพันธมิตร
ในหลายประเทศเพื่อให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5 การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยจัด
ท�ำเป็นเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม
กิ จ กรรมทั้ ง ในภาวะปกติ ภาวะไม่ ป กติ แ ละภาวะฉุ ก เฉิ น
การชี้บ่งและประเมินลักษณะสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการ
มุง่ เน้นให้มแี นวทางการปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์พลังงานแก่พนักงาน
ภายในองค์กร เพื่อท�ำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
อนุรักษ์พลังงาน และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯและประหยัดพลังงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานในคู่มือการจัดการพลังงาน
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กระบวนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

กระบวนการวางแผนการพัฒนาความยั่งยืนบริษัทฯ ก�ำหนดขึ้นเริ่มจากการพิจารณานโยบายธุรกิจ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับ กลยุทธ์การบริหารงานที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดไว้เพื่อให้
องค์กรสามารถปฏิบตั พ
ิ นั ธกิจให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทีค่ �ำนึงถึงความต้องการและความคาดหวัง
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงให้ความส�ำคัญการบริหารความเสีย่ งขององค์กร เพื่อป้องกันในควบคุมสถานการณ์
ทุกด้านทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และการสร้างคุณค่าในทุกมิตธิ รุ กิจด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำ
ไปสูก่ ารด�ำเนินธุรกิจดีเลิศได้อย่างยัง่ ยืน (Operational Excellence Management System: OEMS) โดยด�ำเนินการ
ตรวจสอบดูแลภายใต้คณะกรรมการธรรมาภิบาลที่จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ดังรายละเอียดปรากฎใน
“แบบ 56-1” และ รายงานประจ�ำปีส่วน “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯ

นโยบายกรอบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

บริษทั ฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจปกติดว้ ยความค�ำนึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย ด้วยการยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจในความต้องการและ ความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายเพื่อสร้างความสมดุลในทุกมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทฯ ได้น�ำขั้นตอน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ ในธุรกิจ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ค�ำนึงถึง ผลกระทบที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ประเด็นด้านความยั่งยืนได้ถูกก�ำหนดเป็นส่วนหนึ่งใน Corporate KPI ของผู้บริหาร
และพนักงาน ในองค์กรทุกระดับ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะเข้าใจว่า 
ทรัพยากรธรรมชาติมอี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด และเป็นปัจจัยหลักในการด�ำรงชีวติ และการด�ำเนินธุรกิจ โดยทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 3/2557 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั ิ “นโยบายบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

1. รักษาสภาพแวดล้อม

ได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมและ
ลดมลพิษต่างๆ รวมทัง้ สิง่ ปนเปือ้ นก่อนปล่อยสูส่ ภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและการ
ใช้งานทั่วไป โดยของเสียที่ต้องก�ำจัด ให้ด�ำเนินการด้วยวิธีที่
ถูกต้องรวมทั้งหาแนวทางเพื่อลดการส่งของเสียออกไปก�ำจัด
ภายนอกให้มากทีส่ ดุ โ่ ดยมีแผนงานในการปฏิบตั ลิ ดปริมาณของ
เสียและเพิม่ สัดส่วนการน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ให้มากทีส่ ดุ ซึง่ ควบคุม
มลพิษและจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยถือหลักการปฎิบัติตาม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ตามมาตรฐานสากล
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2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต
เครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้น้อยที่สุดพร้อมทั้งหาแนวทางน�ำของเสียต่างๆ กลับมาใช้
ประโยชน์ โดยหลักการ Reduce/Reuse/Recycle และหา
แหล่งพลังงานทดแทน โดยมีแผนงานในการปฏิบัติลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ น�้ำ และพลังงาน โดยปรับปรุงเครื่องมือ
และกระบวนการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยมีการยึดถือหลัก
การปฎิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตราฐาน ISO
50001 (Energy Management System) ซึ่งเป็นเป็นมาตรฐาน
สากลการฟื้นฟูธรรมชาติ โดยมีการบ�ำบัดของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการก่อนปล่อย ออกสู่ธรรมชาติ

เศรษฐกิจ

• รายได้เติบโตอย่างยั่งยืน
• ก�ำไร
• วัตถุดิบคุณภาพใบชา
ออร์แกนิค
• กลยุทธ์ 3N
- New Product
- New Business
- New Market
• Sustainable Supply
Chain

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
สิ่งแวดล้อม
สังคม

• ธรรมมาภิบาล
• การบริหารทุนมนุษย์ในองค์กร (Human Capital)
• แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
• การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม (CSV)
• Human Right and Decent Work

• เทคโนโลยีการผลิตเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
• ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
พลังงานธรรมชาติ
• มาตรฐานการผลิตระดับสากล
• โครงการ ICHTAN SUNergy
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3. การพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย

ออกแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มี ความปลอดภัยและเป็นไป
ตามหลักการยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการท�ำงานให้
เหมาะกับบุคคลก�ำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่
ให้เกิดอุบัติเหตุจากการด�ำเนินงาน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกในด้าน
ความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
โดยมีแผนงานในการปฏิบตั ลิ ดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน โดยควบคุมติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงานด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปี 2562

4. การรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานหรือข้อตกลงที่จัดท�ำขึ้น เพื่อช่วยป้องกันหรือ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและให้การสนับสนุนสังคมและ
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกชาในจังหวัดเชียงราย
โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเปิดให้เข้า
เรียนรู้ข้ันตอนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน จัดให้มรี ะบบทีเ่ ปิดโอกาสให้ชมุ ชนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมี
ส่วนร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็นส�ำหรับโครงการต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน รวมทั้งเสนอความเห็น
หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทีเ่ ป็นผลจากการด�ำเนินงานของโรงงาน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
จากการด�ำเนินธุรกิจรวมทั้ง ผลการด�ำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ต่อสาธารณะอย่างสม�ำ่ เสมอผ่านการจัดท�ำ “รายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบใน
ปี 2562

อิชิตัน กรุ๊ป จะมุ่งเติบโตไปกับชุมชน และสังคม ด้วยการคัดสรรรสชาติ ประสบการณ์
และแรงบันดาลใจ จากเอเชียเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคด้วยปัญญา

Good Corporate Governance
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การมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และค�ำนึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการคุ้มครองและรักษา
สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทุกกลุม่ อย่างยุตธิ รรมและถูกต้อง ตาม
กฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับความ รับ
ผิดชอบต่อสังคมคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย และแนวทาง
ด�ำเนินการที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาติดตาม และตรวจสอบ
ข้อมูลตามกระบวนการที่ก�ำหนดไว้ การด�ำเนินธุรกิจที่ผ่าน
มาบริษัทฯ ยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร
รวมถึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ในห่ ว งโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งก�ำหนดโดยคณะท�ำงานเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee:
SD Committee) โดยการก�ำหนดขึ้นอยู่กับระดับความส�ำคัญ
ซึ่ ง กั น และกั น โดยกลุ ่ ม หลั ก ภายในองค์ กรประกอบด้ ว ย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และภายนอก
องค์กรประกอบด้วย คู่ค้า  คู่แข่ง นิคมอุตสาหกรรม ลูกค้า
ผู้บริโภค ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ส�ำนักงาน กลต. และ
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น บนพื้นฐานการ มีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย ผ่านนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กระบวนการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมา
พิจารณาด้วยการท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียน และการจัดประชุม ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย จากนัน้ ก�ำหนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประสาน
งานกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในแต่ละส่วน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนทัง้
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ (Stakeholder Engagement)
ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย
ผู้ถือหุ้น/
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจลงทุน
นักลงทุน
ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโปร่งใส
ตรวจสอบได้

แนวทางการปฏิบัติและมีส่วนร่วมของบริษัทฯ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี(AGM)
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารระดับสูง
(Company Visit, Analyst Meeting)
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ผลตอบแทนที่ดีและเติบโต
การร่วมกิจกรรมต่างๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น
Opportunity Day
การด�ำเนินการพัฒนาที่ยั่งยืน
การหาช่องทางขยายตลาดทั่วโลก
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็นเกี่ยวกับการด�ำเนิน ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
งานของบริษัทฯ อย่างชัดเจนและทันกาล
สื่อสารผลการด�ำเนินงานผ่านรายงานประจ�ำปี
และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สื่อสารทิศทางธุรกิจและ ผลประกอบการของบริษัทฯ
อย่างสม�่ำเสมอ
สื่อสารผ่าน Email : ir@ichitangroup.com /
เว็บไซต์บริษัทฯ www.ichitangroup.com
ผูบ้ ริโภค/ลูกค้า สินค้าที่ดีมีคุณภาพ
มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการผู้บริโภค
สินค้าที่มีรสชาติอร่อย และมีความหลากหลาย
พัฒนาสินค้าที่มีรสชาติตรงใจผู้บริโภค และมีความหลากหลาย
ความสะดวกในการหาซื้อสินค้า
กระจายสินค้าให้ทั่วถึง เพิ่มช่องทางการขายให้หมากขึ้น เช่น
ช่องทางออนไลน์
การส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น
น�ำเสนอการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เหนือความคาดหมายและ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
พนักงาน
ความมั่ น คงในหน้ า ที่ ก ารงานและผลตอบแทนที่ การวางโครงสร้างองค์กร ที่มี career path ที่ชัดเจน
เหมาะสม
ส่ ง เสริม การพั ฒ นาทั ก ษะและเพิ่ม พูน ศั ก ยภาพ มีแผนพัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับที่ชัดเจน
อย่างต่อเนื่อง
สิ่ง แวดล้ อ มในการท� ำ งานที่ เ หมาะสมดู แ ลสภาพ การสื่อสารแผนงาน เป้าหมายองค์กรของบริษัทฯ ให้พนักงาน
แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในการท�ำงาน ทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุข
การมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ
จัดท�ำแผนงานเพื่อปรับปรุงสถานที่ สุขลักษณะ บรรยากาศ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ แก่พนักงานผ่าน
อีเมล์ /website/Intranet ของบริษัทฯ เป็นต้น
สังคม/
น�ำเสนอเครื่องดืม่ ส่งเสริมสุขภาพในราคาทีเ่ หมาะสม พัฒนาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน ทีบ่ ริษทั ฯเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ว่าจ้างแรงงานในชุมชน ที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
ส่งเสริมจิตส�ำนึกเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมจิตส�ำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
และการสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางที่เหมาะสม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สขุ ของ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน และ
ชุมชนและสังคมที่บริษัทฯเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
การพัฒนาชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกชา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การบริหารจัดการน�้ำ การบริหารจัดการพลังงาน
คู่ค้า
การค้าขายที่เป็นธรรม
"สนับสนุนองค์ความรู้การด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานคู่ค้าลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน"
การท�ำงานแบบเป็นมืออาชีพ
พนักงานจะต้องท�ำงานร่วมกับคู่ค้า เสมือนคู่ค้าคือเพื่อนร่วมงาน
ในบริษัทฯ เช่น ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความเชื่อใจ แบ่งปันแนวคิดและ
สนับสนุนและยกระดับการด�ำเนินงานของ
คู่ธุรกิจ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้การท�ำงานเกิด วิสัยทัศน์
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผลก�ำไรที่เหมาะสม
โครงสร้างราคา และการจัดการที่เป็นธรรม
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ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ
(Auto Warehouse) มีการออกแบบ
อาคารให้น�ำแสงสว่างธรรมชาติมา
ใช้ โดยการติดตั้งช่องรับแสงอาทิตย์
ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
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การบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ให้ความส�ำคัญในการผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค โดยลูกค้าก็เป็นส่วนส�ำคัญที่บริษัทฯ ให้
ความใส่ใจในการส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ สือ่ สารให้ความรูค้ วามเข้าใจ และกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สร้างความผูกพันระหว่าง
ลูกค้า  และสินค้าของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะกระจายสินค้าผ่านคู่ค้าหลัก แต่บริษัทฯ ก็มีการสื่อสาร และจัด
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร และลูกค้าทั้งลูกค้า กลุ่มเป้าหมายใหม่ และลูกค้ารายเดิม เริ่มจากการอบรม เกี่ยวกับสินค้าและ
แคมเปญต่างๆ กับคู่ค้าหลักของบริษัทฯ เพื่อที่จะได้สื่อสาร และรักษาความสมั พันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และน�ำข้อคิดเห็น
ที่ได้จากลูกค้ามาเสนอแนะแก่บริษทั ฯ เพือ่ การพัฒนารูปแบบสินค้าการตลาด และการรักษาความสัมพันธ์ได้ดกี ว่าเดิมและยัง่ ยืน
ส่วนบริษัทฯ ก็จะเน้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Intregrated Marketing Communication: IMC) ทั้ง Above the line
และ Below the Line เพื่อให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และสร้างการมีส่วมร่วมกับลูกค้า  รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ก็จะ
มีจัดกิจกรรมพบลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมร่วมให้ความรู้ ด้านการขายและการตลาดมีการแลก
เปลี่ยนระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อออกแคมเปญ โปรโมชั่นที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด

Customer Relationship Management
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ส�ำหรับการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้ารายย่อย และผู้บริโภคต่อประสบการณ์กับสินค้าเครื่องดื่มของบริษัทฯ โดยการว่าจ้าง
สถาบันวิจยั ตลาดระดับสากลเพือ่ เก็บข้อมูลส�ำรวจความคิดเห็น และปฏิสมั พันธ์เรียนรูค้ วามต้องการผูบ้ ริโภค น�ำมาวิเคราะห์ และ
น�ำผลลัพธ์ ที่ได้มาปรับปรุงในตัวสินค้าให้ได้ รสชาติทดี่ ี และคุณภาพสูงสุดโดยผ่านกระบวนการฝ่ายวิจยั และพัฒนา (Research &
Development Department) ของ บริษัทฯ และจากการที่ได้ส�ำรวจความพึงพอ และความต้องการของผู้บริโภคในด้านคุณภาพ
สินค้าที่มีคุณภาพและดีต่อผู้บริโภค ในปี 2562 ฉลากสินค้าทุกรายของบริษัทฯ จะมีการแจ้งข้อมูล แคลอรี่และคุณประโยชน์บน
ขวด และบางกลุ่มสินค้าได้ผ่านการรับรองเป็นเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพและมีการติดโลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ด้วย

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เช่น ภายในองค์กรบริษทั ฯ มีหน่วย
งานตรวจสอบภายใน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลโดย
เปิดเผยช่องทางการติดต่อไว้ในเว็บไซต์/ แบบ 56-1/ รายงาน
ประจ�ำปีและระบบ Intranet มีรายละเอียดใน “การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี” และ “ช่องทางการติดต่อส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย”
ภายนอกองค์กรยกตัวอย่าง เช่น การดูแล ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการ
บริษทั ได้จดั ตัง้ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR)
เป็นผู้ดูแลส�ำรวจความคิดเห็น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหลากหลายช่องทางเช่น
โทรศัพท์: 02 0231111
Email: ir@ichitangroup.com
Facebook: ir.ichitan

รวมถึงการเก็บ สถิตกิ ารเข้าชมเว็บไซต์ในทุกเดือน และการ
ส�ำรวจความคิดเห็น เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดย นักลงทุน
สัมพันธ์ กลั่นกรองน�ำเสนอความคิดเห็นแจ้งต่อฝ่ายบริหาร
และเลขานุการบริษัท เพื่อน�ำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
การพัฒนาองค์กรให้มกี ารด�ำเนินกิจการบนพืน้ ฐานความยัง่ ยืน
ตามหลักการสากล
1) เว็บไซต์บริษัทฯ: http://www.ichitangroup.com
2) Facebook: https://www.facebook.com/ichitan/
3) IR Facebook: https://www.facebook.com/ir.ichitan
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ประเด็นความยั่งยืน
ที่มีนัยส�ำคัญ

บริษัทฯ ได้ท�ำการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยน�ำหลักการก�ำหนดเนื้อหาของ
รายงานความยั่งยืน ของ GRI Standard และ SDGs มา
ประยุกต์ ใช้ โดยคัดเลือกประเด็นที่มีความส�ำคัญที่สุดต่อผู้มี
ส่วนได้เสียและธุรกิจของบริษัทฯ โดยทบทวนและ จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของประเด็นโดยพิจารณาจาก ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และ สังคม ทีม่ นี ยั ส�ำคัญในการจัดล�ำดับ
ของประเด็นมีขนั้ ตอนทีส่ ำ� คัญ 4 ขัน้ ตอนโดยกระบวนการความ
สัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯและ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นที่ส�ำคัญ
ขั้นที่ การระบุ
บริษัทฯ ระบุประเด็นที่มีความส�ำคัญด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากลักษณะและกลยุทธ์ ในการประกอบ
รกิจของ บริษัทฯ ร่วมกับตัวชี้วัดมาตรฐานของ GRI Standard และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเป้า
1 ธุหมายความยั
่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนความ
คาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯโดยการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางจาก
หน่วยงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ส�ำคัญนั้น รวมถึงประเด็นที่มีความ
ส�ำคัญในปี 2562

ขั้นที่
2

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement)

การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านการมีส่วนร่วมช่องทางที่หลากหลายจากหน่วยงานของบริษัทฯ
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดปี 2562

ขั้นที่ การจัดล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญ (Prioritize)
การจัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐานที่ส�ำคัญเช่น ISO
3 14001 และ ISO50001 เป็นต้น และสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทฯโดยพิจารณาความส�ำคัญในแต่ละ

ประเด็น ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สังคม และ สิ่งแวดล้อม ในการด�ำเนินธุรกิจ และ
ด้านความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งช่วยให้เห็นภาพและสามารถล�ำดับความส�ำคัญเพื่อรับทราบและเข้าใจ
ผู้มีส่วนได้เสียและก�ำหนดลงไปในแผนภาพ (Materiality Matrix)

ขั้นที่
4

การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ

บริษัทฯทวนสอบความครบถ้วนประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ และระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ส�ำคัญกับ
หมวดการรายงานของ GRI Standard โดยคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Committee) แล้วจึงน�ำเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผ่านการทวนสอบแล้วต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้ขอบเขตผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
องค์กร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

แผนภาพแสดงประเด็นที่ส�ำคัญ (Materiality Matrix)

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Innovation
Diversity&Equal Opportunity
Integrated Marketing Communitation
Cyber Security
Stakeholder Engagement
Respect for Local Community

Product Responsibility
Good Corporate Governance
Anti-Corruption
Operating Result &Profitability
Food Safety
Human Rights
Tax Payment
Employee well-being
Sustainable Supply Chain
Energy and Resource Efficiency
Waste &Water Management
Local Biodiversity Management
Energy Management
Emission : TVER

Climate change

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

ด้านสังคม(Social)

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental)

1. การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การใช้พลังงานและทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการน�้ำและของเสีย
4. โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (TVER)
5. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

Employee Safety
Human Capital Development
Usage Raw Material Efficiency

ความส�ำคัญต่อ อิชิตัน กรุ๊ป

ด้านเศรษฐกิจและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Economics and Good Corporate Governance)

2. ด้านสังคม
(Social)

1. การปฏิบัติด้านแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน
2. ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
ทุนมนุษย์
4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5. ความหลากหลายและโอกาส
ที่เท่าเทียม
6. ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
7. เคารพและร่วมสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น

3. ด้านเศรษฐกิจและการก�ำกับดูแลกิจการ
(Economics and Good Corporate
Governance)

1.
2.
3.
4.

ความรับผิดชอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การต่อต้านคอร์รัปชัน
ผลการด�ำเนินงาน และ ความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร
5. ความปลอดภัยด้านอาหาร
6. การด�ำเนินการด้านภาษี
7. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
8. การมีส่วนร่วมและการสร้างความผูกพัน
ผู้มีส่วนได้เสีย
9. นวัตกรรมในองค์กร
10. ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์

ณ ปี 2562 ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาททีเ่ กีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน และการด�ำเนินธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ

ช่องทางการติดต่อสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย

1) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
โทรศัพท์ : 02-023 1111
E-mail : cg@ichitangroup.com
2) ส�ำนักเลขานุการบริษัท โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 - 44 ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครฯ (10110)
โทรศัพท์ : 02-023 1111
E-mail : ir@ichitangroup.com
3) ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
โทรศัพท์ : 02-023 1111
E-mail: internalaudit@ichitangroup.com
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ห่วงโซ่อุปทาน

แห่งความยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษทั ฯ ได้นํานโยบายการบริหารจัดการมาใช้ในการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายโดยเน้นการสร้างมูลค่า
เพิม่ และการพัฒนาตัง้ แต่ตน้ นาํ้ ไปจนถึงปลายนา 
ํ้ ควบคูไ่ ปกับการวิจยั และพัฒนาผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีตอ่ สุขภาพผูบ้ ริโภคด้วย
เครื่องจักรที่ทันสมัย และสร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโต รวมทั้งให้ความสําคัญกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างผลประโยชน์และ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายทัง้ ระบบ ของ “ห่วงโซ่อปุ ทานแห่งความยัง่ ยืน” บริษทั ฯ ใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดบิ โดย
การจัดซื้อจัดหา ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริหารจัดการ การขนส่ง การกระจายสินค้า  ที่มีคุณภาพตรงตามข้อก�ำหนด
มาตรฐานของบริษทั ฯพร้อมให้ความส�ำคัญในการพัฒนาหน้าร้าน คูค่ า 
้ การตลาด การขาย และ ช่องทางการขาย เพือ่ การเติบโต
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Sustainable Supply Chain
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
สิทธิมนุษยชน (HUMAN RIGHT) และงานที่มีคุณค่า (Decent Work)
ทรัพยากรวัตถุดิบ

การจัดซื้อจัดหา

กระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการ

* การคัดเลือกวัตถุดิบ หลักเป็น * วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมหลัก * ความก้าวหน้าในสายงานของ
ใบชาออร์แกนิค ที่มีวางแผน
เช่นน�้ำระบบ RO,
พนักงานตามการประเมิน
การผลิตและก�ำหนดปริมาณ
น�้ำตาล ฟรุกโตส,
ตัวชี้วัดผลการท�ำงาน (KPI)
การเพาะปลูกใบชา ในแต่ละปี
น�้ำตาลทรายบรรจุภัณฑ์,
*
ผลิตโดยระบบปิดบรรจุเย็น
โดย ได้มีการท�ำสัญญา โดย
ก๊าซธรรมชาติ
แบบ ปลอดเชื้อ(Cold Aseptic
เฉลี่ยอายุ 1 ปี
* ระบบ Approved Vendor
Filling Technology)ซึ่งเป็น
กับผู้จัดจ�ำหน่ายใบชา
list System
ระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุดใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
* เลือกซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้า
ผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย * นโยบายบริหารต้นทุนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ
* ระบบตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนถึง ลูกค้า/ผู้
บริโภค(QualityAssurance)
ที่ ได้รับการรับรองการผลิต
ตามมาตรฐานสากล เช่น
FSSC22000
* ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงงานตามมาตรฐานสากลเช่น
ISO 14001
* ระบบการบริหารคลังสินค้า
อัตโนมัติ (Auto Warehouse)ที่
เน้นการน�ำพลังงานหมุนเวียน
กลับมาใช้

การขนส่งการกระจายสินค้า

การพัฒนาหน้าร้าน

การตลาด
และการขาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน

* กระจายสินค้าผ่านคู่ค้าหลัก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คู่ค้าหลักสามารถกระจาย
สินค้าได้ครอบคลุมทั้งช่อง
ทาง - ค้าปลีกสมัยใหม่
(ModernTrade ) - ค้าปลีก
ดั้งเดิม(Traditional Trade)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* วางแผนร่วมกับคู่ค้าหลัก * การเสริมสร้างคุณค่า * การพัฒนาสินค้า
ในการบริหาร จัดการ
ของแบรนด์ ให้ โดดเด่น นวัตกรรมที่ดีต่อ
พื้นที่ขายหน้าร้าน รวมทั้ง แข็งแรงผ่านคุณภาพ
สุขภาพและรสชาติที่
พื้นที่ขายพิเศษ ให้มีความ สินค้า
ดีมีเอกลักษณ์ ให้ตรง
โดดเด่น ภายใต้ต้นทุน
กับลูกค้าและผู้บริโภค
*
การสื
่
อ
สารและการจั
ด
ขายที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย *การ
กิ
จ
กรรมการ
ตลาด
ใน ทุกช่องทางการ
ร่วมพัฒนากลยุทธ
แบบบู
ร
ณาการ
(IMC)
จัดจ�ำหน่ายทั้งภายใน
กับผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งใน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประเทศและต่างประเทศ
ประเทศและต่างประเทศ
สร้างความสัมพันธ์
อย่างสม�่ำเสมอ
* โปรแกรมส่งเสริมการ
กับ ลูกค้า คู่ค้า และผู้
ขายที่สามารถแข่งขันได้
บริโภค
* ส่งเสริมนวัตกรรมใน
ในตลาด
องค์กรเพื่อผลการ
* โครงสร้างราคาที่
ท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสม ยุติธรรม
และประสิทธิผล
และสามารถสร้างผล
ก�ำไรให้ คู่ค้า ตัวแทน
จ�ำหน่ายทุกระดับชั้น

ลูกค้า / ผู้บริโภค
* เครื่องดื่มคุณภาพ
และ ดีต่อสุขภาพ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

การเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็น
ธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนิน
งานอย่ า งเป็ น ธรรม รวมทั้ ง มี ก ารเปิ ด เผยถึ ง วิ ธี การและ
มาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผ่าน
ช่องทางการก�ำหนดระเบียบของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส
และตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
รับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การส่งเสริมความรับ
ผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัทฯ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พนั ธสัญญา
ไว้ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันซึง่ เป็นหนึง่ หัวข้อในเรือ่ งจรรยาบร
รณบริษัทฯ ให้เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานการณ์ทั้งลูกค้า
คู ่ ค ้ า  ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ซั พ พลายเออร์ เกษตรกร และ
ชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความเชื่อ
มั่นอันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้มีส่วน ได้เสียในระยะยาว

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า
•

ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงาน
ทุกระดับชัน้ กับผูข้ าย ผูร้ บั จ้างช่วง ผูร้ บั เหมา ของบริษทั ฯ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและ
ไม่เสมอภาคในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างผูข้ าย ผูร้ บั จ้างช่วง
ผู้รับเหมาแต่ละราย ของบริษัทฯ

•

ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรม
ในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของ
ผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ
ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่
อย่างต่อเนื่อง

•

ก�ำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ใน
นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง

•

สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และน�ำ
ไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิด
การแข่งขันที่ ไม่เป็นธรรม

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทาง วิธกี ารปฏิบตั งิ านทีใ่ ห้ความเป็น •
ธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายกระบวนการ ระบบงานมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่
ค้า และเปิดโอกาสให้คคู่ า้ เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่
สังคม ของบริษัทฯ

•

ระบุเงือ่ นไข และข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันไว้ในสัญญาซือ้ ขาย •
และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้า และ คู่คา 
้ ทราบเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา

•

ให้ขอ้ มูลข่าวสารและค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ และทัน
เหตุการณ์ ต่อลูกค้าและ คู่ค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า 

ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคม ทางตรงด้วยรูปแบบ จิตอาสา  หรือทางอ้อมด้วย
การสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถ
และความประสงค์ของผู้ขาย

•

ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าใน •
ราคาที่เป็นธรรม

•

มีการพูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะกับทาง ลูกค้า  และ คู่ค้า  เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ เพื่อ •
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจซึ่งกันและกันได้

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ท�ำรายงานการ
มีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯรับทราบ
ทุกครั้งที่ เกิดรายการ
บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมาปรับปรุงในเว็บไซต์บริษัทฯ และ
“การต่อต้านคอร์รปั ชัน” ในรายงานประจ�ำปี และ แบบ 56-1
เป็นต้น
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

•

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัทฯ

•

เมื่ อ พ้ น สภาพจากการเป็ น พนั ก งาน จะต้ อ งส่ ง มอบ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ รวมไปถึงผลงาน สิง่ ประดิษฐ์ ฯลฯ
คืนให้บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

•

บริษัทฯ จะท�ำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
โปรแกรมต่างๆในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

•

พนักงานที่ใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯจะต้องใช้
ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะ
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกัน
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

•

บริ ษั ท ฯ ไม่ อ นุ ญ าตให้ พ นั ก งานท� ำ การดาวน์ โ หลด
(Download) โปรแกรมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

•

•

บริษทั ฯ จะไม่ละเมิดหรือน�ำสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่
ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด

บริษทั ฯ ไม่สนับสนุนการน�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิ
ของบุคคลภายนอก ที่ ได้รับมาหรือจะน�ำมาใช้ภายใน
บริ ษั ท จะต้ อ งตรวจสอบเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า จะไม่ ล ะเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

•

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับ •
ทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
หรือวิธกี ารประกอบธุรกิจทีเ่ ป็นความลับจะต้องรักษาความ
ลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้น
รั่วไหล

บริษัทฯ ปกป้องและคุ้มครองรักษาสินทรัพย์ทางปัญญาที่
บริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการละเมิด หรือการถูกน�ำ
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่นโดยได้ก�ำหนดนโยบายจริยธรรมและ
ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

•

พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของผู้อื่น ไม่น�ำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบาง
ส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
ให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

บริษทั ฯ ส่งเสริมและปฏิบตั ติ ามสิทธิในทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด
มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สิน
ที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ และส�ำคัญต่อการรักษา
ความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เอกลักษณ์ตราสิน
ค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครือ่ งหมายการค้า เครือ่ งหมายการบริการ ความลับทางการค้า
ขั้นตอนการท�ำงาน นวัตกรรม เนื้อหา และสิทธิโดยชอบธรรม
ต่างๆ เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างมากที่บริษัทฯ จะต้องปกป้อง
ทรัพย์สินเหล่านี้และให้เกียรติต่อทรัพย์สินเช่นนี้ของบุคคลอื่น
ด้วย รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสารสน
เทศใดๆ บริษัทฯต้องด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาทีถ่ กู ต้องรวมถึงสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการ
ค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้มีการ
ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

มุ่งมั่นพัฒนา

ทรัพยากรทุนมนุษย์

(HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT)

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและครอบคลุมถึงพนักงานของคู่ค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อม
สร้างค่านิยมองค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของพนักงานของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพได้เต็มที่ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน เนื่องจากพนักงานคือส่วนส�ำคัญขององค์กรที่จะน�ำ
มาซึ่งความส�ำเร็จและการพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การรับผิดชอบ ดูแล และ พัฒนาศักยภาพ การสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ

ด้วยอุดมการณ์ ในการพัฒนาพนักงาน ให้มีความเชื่อ
มันในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ อิชิตัน กรุ๊ป ให้ความส�ำคัญ
ในการดู แ ลพนั ก งานและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้
เป็นมากกว่าค�ำว่าพนักงาน ดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด ให้
พนักงานมีความรู้สึกเสมือนบ้าน ในขณะที่ปฏิบัติงานในแต่ละ
วันดั่งในคนครอบครัวเดียวกัน และที่ส�ำคัญบริษัทฯเน้นการ
พัฒนาให้พนักงานมี สมรรถนะทางด้านความรู้ (Knowledge
Competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skill Competency)
และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (Attributes Competency) โดย
บริษทั ฯมุง่ มัน่ ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�ำเร็จและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ รองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจของบ
ริษัทฯให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานระดับโลกบริษัทฯ ใช้
หลักธรรมาภิบาลในการดูแลพนักงานด้านการปฏิบตั ติ อ่ แรงงาน
อย่างเป็นธรรมภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่ม
คุณภาพและนวัตกรรมทีเ่ ติบโตไปพร้อมกับสังคมทีด่ ซี งึ่ การดูแล
บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัยพืน้ ฐานและมีความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะเป็นแรงขับเคลือ่ นการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถนั้นจะด�ำเนินการ
ควบคูไ่ ปกับการสร้างความสุข และสร้างความภาคภูมใิ จในความ
เป็นครอบครัวของ “อิชิตัน กรุ๊ป” โดยสนับสนุนความก้าวหน้า
ในสายอาชี พ มี โ ครงสร้ างค่ าตอบแทนและสวั ส ดิ การที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากลและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม
(KPI) ที่มุ่งเน้นการรวมพลังทางความคิด เพื่อให้เกิดความ
สร้างสรรค์ดา้ นผลงาน และความเป็นหนึง่ ใจเดียวกัน ด้วยความ
จริงใจ และซือ่ ตรงกับทุกคน และมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ของบริษัทฯ และต่อสังคมทั้งในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และ ตอบแทนคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีคืนให้กับสังคม
สร้างการยอมรับ ชื่นชมในผลงาน ให้ความเคารพให้เกียรติทั้ง
ทางด้านความคิด และ ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเปิดโอกาสไป
สู่มุมมอง แห่งการเรียนรู้ใหม่พร้อมทั้งสามารถน�ำมาพัฒนา
ทักษะ แนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเปิดโลกแห่ง
ประสบการณ์ใหม่ อันจะน�ำมาซึง่ การพัฒนางานอย่างมืออาชีพ
และ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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การมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพบุคลากร พร้อมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธขององค์กร

พัฒนาแผนงานบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อรักษาพนักงานที่ดีมี
คุณภาพ

สร้างสภาพแวดล้อมและสุข
อนามัยที่ดีในที่ท�ำงานเพื่อการ
ท�ำงานอย่างมีความสุข

ให้ความส�ำคัญ
ในการสร้างคุณค่าขององค์กร
เพื่อดึงดูดคนดีที่มีศักยภาพ
เข้ามาร่วมงาน

ครอบครัว “อิชิตัน กรุ๊ป”

กิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม
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เป็นธรรมาภิบาลยืนยันความเสมอภาคทางโอกาสโดยไม่น�ำ
ความความคิดเห็นของบุคคล ด้านการเมือง อายุ เพศ หรือ
ความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการ
จ้างงานโดยรวมถึงขจัดปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ
การพิจารณาและตัดสินการจ้างงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็น
ไป ตามมาตรฐาน ที่ก�ำหนดตามกฎหมาย ในปี 2562 บริษัทฯ
มีพนักงานทั้งหมด จ�ำนวน 371 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา และลักษณะ การปฏิบัติงานที่หลากหลาย

เวลาท�ำงาน

ชัว่ โมงการท�ำงานจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
โดยวันและเวลาท�ำงานของพนักงานบริษัทฯมีดังนี้

บริษัทฯ ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดูแลพนักงานเพื่อ
สร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกัน พร้อมทัง้ กระตุน้ ให้พนักงาน มี
ส่วนร่วมใน การผลักดันและเปลีย่ นแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และมีคุณธรรมยึดมั่นในความถูก
ต้องดีงาม ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็น
ธรรมพร้อมเชิญชวนคูค่ า้ ให้ตระหนักการเคารพและปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย หลักจริยธรรม และนโยบายแรงงานสัมพันธ์ซงึ่ มีสว่ น
ส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะสร้างความยุตธิ รรม ความมัน่ คง และ ความสงบสุข
ในองค์กรและสังคม อันสะท้อน ถึงความมั่นคง และ ความ
เจริญเติบโตของกิจการได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯจะปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและ สิทธิขั้น
พื้นฐานตามที่ก�ำหนดไว้หรือมากกว่า  กฎหมาย และ/หรือ
กฎระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงการให้ความคุ้มครองในสภาพ
การท�ำงาน สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานดังนี้

•

ท�ำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

•

งานปฏิบัติภาคสนาม วันและเวลาท�ำงานขึ้นกับ
การตกลงกับผู้บังคับบัญชาและคู่ค้าภายใต้กรอบ
กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ.2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด 371 คน ปี 2562 แยก
ตามเพศได้ดังนี้ (จ�ำนวน : คน)

1. การจ้างงาน

ในการพิจารณาสรรหาพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณา
หญิง
ความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ชาย
123
ทั ศ นคติ และการแสดงออกเชิ ง พฤติ กรรมที่ ดี โดยผ่ า น
248
กระบวนการคั ด เลื อ ก ทั้ ง ในรู ป แบบข้ อ สอบข้ อ เขี ย นการ
ทดสอบสมรรถนะ และ การทดสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์นนั้ บริษทั ฯ จะมีการสัมภาษณ์
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ในแบบสมรรถนะเชิงพฤติกรรม รวมอยู่ด้วย เพื่อทดสอบ สัดส่วนพนักงาน จ�ำนวน คิดเป็น จ�ำนวน คิดเป็น จ�ำนวน คิดเป็น
ถึงคุณสมบัติ ของผู้สมัครว่า  มีความรู้ความสามารถเป็นไป
แยกตามเพศ
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
ตามมาตรฐานของบริษัทฯหรือไม่ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะ รวมพนักงานชาย 248 66.9% 208 60.1% 194 61.4%
เชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานที่จะรับผิดชอบหรือไม่ ทั้งนี้
รวมพนักงานหญิง 123 33.15% 138 39.8% 122 38.6%
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดจ้างงานโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั แิ ต่อย่างใด
ยึดมั่นในความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และ รักษาไว้ซึ่งความ

33.15 %

66.85 %
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พนักงานใหม่ทั้งหมด (คน)
พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด (คน)
อัตราการลาออกจากองค์กร (% ของพนักงานทั้งหมด)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

71
60
1.78

84
63
2.14

84
63
2.21

2
2
100

6
6
100

4
4
100

4
3
100

6
2
100

1
1
100

การลาคลอดบุตร(2) (คน)

พนักงานที่ลาคลอดบุตร
พนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากคลอดบุตร
อัตราการกลับมาท�ำงานหลังจากคลอดบุตร (%)
ด้านความปลอดภัย

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลงเป็น (ราย)
อุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลงเหลือ (ราย)
โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม ส�ำเร็จตามแผนงาน (%)
หมายเหตุ: (1) รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor)
(2) ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor)

2. การจ่ายค่าจ้าง

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ในรูปแบบเงินเดือนอย่างเป็นธรรมให้สอดคล้องกับอัตราที่
สามารถเทียบเคียงกับค่าจ้างในอุตสาหกรรมและตามผลงาน
ที่ปฏิบัติได้จริงตาม KPI (Key Performance Indicator) รวม
ทั้งให้ผลตอบแทนในการท�ำงานมีการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงให้
รางวัลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความ
เหมาะสม และ เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และสวัสดิการอืน่ ๆ
อย่างเหมาะสม และมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนประจ�ำปี
ตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษทั ฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริมสร้างทักษะ และดึงศักยภาพทีม่ อี ยู่ในตัวบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในงานโดยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และโดดเด่น โดยจะคัดกรอง และ
ประเมินความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้   บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้มีการเรียนรู้ในการพัฒนาความ
สามารถในแต่ละสายงาน  และเปิดโอกาสให้เรียนรู้ในสายงานอื่นตามเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ และมีการปรับ
เปลี่ยนงาน โอนย้ายงานเพื่อความก้าวหน้าตามเหมาะสม   ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ท่ีท้าทายให้กับบุคลากรหรือ การเลื่อน
ต�ำแหน่งเพือ่ ความก้าวหน้าใน การปฏิบตั งิ านเมือ่ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม โดยบริษทั ฯให้การส่งเสริม ความเท่าเทียมกันทางสังคม
ไม่มกี ารปิดกัน้ เรือ่ งเพศ หรือ คุณลักษณะ หรือการแบ่งแยกใดทีจ่ ะมาเป็นการลดโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ  บริษทั ฯ
จะท�ำการประเมินความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะ เชิงพฤติกรรมของบุคคลที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างละเอียดพร้อมเทียบเคียง
ผลก่อนและหลังการพัฒนาพนักงาน

การอบรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
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แนวทางในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
บุคลากร

บริษัทฯ มีการวางแผนงานตามนโยบาย และเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรทางด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ดังนี้

1. ด้านยุทธศาสตร์

1.1 วางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพงาน
วิเคราะห์ วางแผนทางด้านบุคลากร วางแผนระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ตามแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานจากระดับ
องค์กรลงสู่ระดับบุคคล

2. ด้านพัฒนาโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน

2.1 ด้านโครงสร้างองค์กร และ สายการบังคับบัญชา
วิเคราะห์ วางแผน และพิจารณาระบบงาน และโครงสร้าง
องค์กร ประเมินค่างานและจัดท�ำโครงสร้างองค์กร

3. ด้านพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทน

วิเคราะห์ วางแผน และพิจารณาระบบงาน และโครงสร้าง
ค่าตอบแทน ประเมินค่าค่าตอบแทนและ จัดท�ำกรอบอัตราค่า
ตอบแทน

5.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
• วิเคราะห์ วางแผน และ ด�ำเนินการในเรือ่ งประกัน
สุขภาพ อุบตั เิ หตุ และความปลอดภัยรวมทัง้ เรือ่ ง
ของสุขภาพของ บุคลากรในองค์กร และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ
5.3 ด้านระเบียบข้อบังคับ
• ก�ำกับดูแลเรื่องวินัย ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน วิเคราะห์ และติดตามเรื่องร้องทุกข์รวมถึง
ดูแลเรื่องบทลงโทษทางวินัย
• ก�ำกับดูแลเรื่องทะเบียนประวัติบุคลากร
5.4 ด้านกิจกรรม และงานบริการบุคลากร
• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข สร้างความสามัคคี
รักองค์กร ลดความขัดแย้งและลดการกระท�ำผิด
ทางวินัย
• จัดกิจกรรมประจ�ำปี และส่งเสริมวัฒนธรรมอัน
ดีงาม
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ส่งมอบความสุข
• ด�ำเนินการเรื่องงานฌาปนกิจศพของครอบครัว
พนักงาน เพือ่ ช่วยเหลือ และเป็นก�ำลังใจจากการ
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
• บริการด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ขององค์กร เพื่อสามารถน�ำไปพัฒนา  หรือใช้
ประโยชน์จากข้อมูล ฯลฯ

4. ด้ า นพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ
6. การลงโทษทางวินัย
(Career Development Plan)

ด�ำเนินการเรื่องทางก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)
และ การวางแผนผู้สืบทอด (Succession Plan) การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล การรักษาและพัฒนาบุคลากร
และความก้าวหน้าตามสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับผลงานและ
สมรรถนะ เช่นการวางระบบในการพัฒนาสายอาชีพ การจัดท�ำ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual
Development Plan) เป็นต้น

5. ด้านบริหารงานบุคคล และทะเบียนประวัติ

5.1 ด้านการสรรหาและคัดเลือก
• การสรรหาบุคลากรเพื่อท�ำการสมัคร ทดสอบ
คัดเลือก ประเมินผล บรรจุ แต่งตั้ง
• ด� ำ เนิ น การเรื่ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
บุคลากรตาม KPI
• ด�ำเนินการเรื่องรับนักศึกษาฝึกงานในส่วนของ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หากพนักงานหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
หรือฝ่าฝืนข้อห้ามที่มิให้ปฏิบัติพนักงานจะได้รับค�ำตักเตือน
จากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นซึ่งบริษัทฯ จะไม่ ใช้การลงโทษ
ในทางบังคับข่มเหง ทางร่างกาย และ จิตใจ หรือการละเมิด
ทางวาจาต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการลงโทษหนักเบา
ขึ้นอยู่กับชนิดของการกระท�ำผิดและเจตนาผลของการกระท�ำ
และคุณงามความดีในอดีตโดยมีขั้นตอนทางวินัยตามล�ำดับ
และหากมีให้ออกจากงาน บริษัทฯ จะชดเชยตามที่กฎหมาย
แรงงานก�ำหนด

7. ไม่สนับสนุนการจ้างแรงงานเด็ก

บริ ษั ท ฯ ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ มี การจ้ า งแรงงานเด็ ก ที่ ผิ ด
กฎหมาย และบริษัทฯไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย
แรงงานที่ถูกบังคับ หรือแรงงานทาส รวมถึงเพิ่มในมาตรการ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครอบคลุมถึงคู่ค้าของบริษัทฯ
ด้วย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

8. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายสนั บ สนุ น และเคารพการปกป้ อ ง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยจั ด ให้ มี การดู แ ลไม่ ใ ห้ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ให้
ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย
ความเป็นธรรมบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา 
สภาพร่างกาย เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ
และส่งเสริมให้บริษัทย่อยบริษัทร่วม คู่ค้า  และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ ความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ
ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงาน
และได้รับการรับรองจาก กระทรวงแรงงานว่าเป็นโรงงานที่ได้
มาตรฐานแรงงานไทย แสดงถึงการทีบ่ ริษทั ฯปฏิบตั ติ อ่ แรงงาน
และบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยไม่มกี าร
เลือกปฏิบัติ พร้อมกันนี้ในปี 2562 บริษัทฯไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้ง
ในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้
แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจ
ของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้า  และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม มาตรฐานสากล
คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ ความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯโดยพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ตํ่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด

9. การสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทฯ มีแผนงานและ มุ่งมั่นที่จะสื่อสารนโยบายและ
เจตนารมณ์นโยบายบริษัทฯทั้งหมดไปยังพนักงานทุกท่าน
ผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน/ระบบIntranet/เว็บไซต์บริษัทฯ/
สื่อวีดีทัศน์ภายในองค์กร/ โบรชัวร์ และการสื่อสารของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล โดยบริษทั ฯ มีการจัดประชุมพนักงานทัง้ อย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่ ให้ทราบผลการด�ำเนินงาน
และสภาพทีแ่ ท้จริงของ บริษทั ฯ รวมถึงแจ้งข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล
และภายในระยะเวลาที่ ส มควรโดยเฉพาะเมื่ อ ต้ อ งมี ก าร
เปลีย่ นแปลงภายในบริษทั เพือ่ ให้พนักงานได้แสดงออกถึงความ
คิดเห็นอย่างมีสว่ นร่วม และสามารถตอบรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

10. กระบวนการการร้องทุกข์

บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งพนักงาน
สามารถน� ำ ปั ญ หาส่ ว นตั ว และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานมาร้องเรียนได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email :
internalaudit@ichitangroup.com โดยให้พนักงานที่รู้สึกว่า
ตนมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ถูกข่มเหงการถูกเลือปฏิบัติ
การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ หรื อ ตกเป็ น เหยื่ อ ของผู ้ อื่ นมี สิ ท ธิ ร ้ อ ง
เรี ย นปั ญ หาตามกระบวนการร้ อ งเรี ย นได้ หรื อ กล่ อ งรั บ
ความคิดเห็น หรือ ปรึกษาได้ที่หัวหน้างานแต่ละสายงาน
ได้โดยตรง บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
ของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและ
ผู้ให้ข้อมูลที่กระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ
ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้
และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ
โดยจ�ำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูล
จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บ
รักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน
และ ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่ บุคคล
อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่
กฎหมายก�ำหนดตามรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ�ำปี
“การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

จ�ำนวนข้อเรียกร้องจากการละเมิดจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ข้าสูร่ ะบบร้องเรียนของบริษทั (กรณี)
กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจที่
ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง (กรณี)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

0

0

0

0

0

0

ที่มา: คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. การจัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี

จัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้
ท�ำงานอย่างปลอดภัยและมีศกั ดิศ์ รีโดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ผ่ อ นคลายเพื่ อ สุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต ของ
พนักงานและให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท�ำงานส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับใส่ใจในการออกก�ำลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นต้น

12. การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัว
พนักงานให้มคี วามสุขและสามารถพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน โดย
สนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการท�ำงานและ
การใช้ชีวิตกับครอบครัว อย่างสร้างสรรค์ ในปี2562 บริษัทฯ
ได้มกี ารจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคคลากร ในทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้
• จัดการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กบั พนักงานโดยมีการจัด
โปรแกรมการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับช่วงอายุ ของพนักงาน และมีการประสานงานกับ
ทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการการ
ตรวจสุขภาพได้ในอัตรา ราคาพิเศษ รวมถึงโปรแกรม
การตรวจสุขภาพในอัตราราคาพิเศษให้กับสมาชิกใน
ครอบครัวของพนักงานพร้อมทั้ง อ�ำนวยความสะดวก
โดยการให้ทางโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่
ส�ำนักงานของบริษัทฯ

• สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม /สวัสดิการเงินช่วย
เหลือ/ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและความผูกพัน
ในองค์กรเช่น กิจกรรมกินข้าวหม้อเดียวกัน/ กิจกรรม
งานวันเกิด/ กิจกรรมนมโรงงาน /กิจกรรมท่องเที่ยว
ประจ�ำปี เป็นต้น

13. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้าและผู้บริโภคโดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของ
ผลิตภัณฑ์โดยมีผู้ช�ำนาญการเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ดูแล และนอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุก
ระดับเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่
บริษทั ฯวางไว้โดยได้มกี ารก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญ
ดังนี้
• เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการ
ด้านพื้นฐานของผู้บริโภคพร้อมพัฒนาสินค้าที่ดีมี
คุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ
• การผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคพร้อมค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม
• คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
• ไม่จ�ำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค และ
แสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้
รับข้อมูลที่ถูกต้อง
• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
• คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภคตาม
กฎหมาย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามกลยุทธ์ นโยบาย
และเป้ า หมายของ บริ ษั ท ฯได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล บริษัทฯให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลโดยพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ
(Competency) เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินงาน เช่น
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ
(Skill) ด้านทัศนคติ (Attitude) ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาความ
รู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯยังมุง่ พัฒนาทักษะด้านอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นใน
การท�ำงานเพิ่มเติมของบุคคลากร อาทิ การพัฒนานวัตกรรม
และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะความเป็นผู้น�ำ การพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน การพัฒนาทักษะมากกว่า 1 ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญในการใช้ เทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิต โดยมุ่งหวัง
ให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทดี่ ีในการท�ำงานทีห่ ลาก
หลายและยั่งยืน เพื่อเตรียม พื้นฐานรองรับความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ ส�ำหรับช่อง
ทางในการเรียนรู้ บริษัทฯมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่าง
ประเทศ พัฒนาช่องทาง สื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อ
รวมทั้ ง มี การจั ด การเรี ย นรู ้ ตามเส้ น ทางการเรี ย นรู ้ กระตุ้นความสนใจใน การเรียนรู้ของพนักงานรวมทั้งอ�ำนวย
(Training Roadmap) เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ความ ความสะดวกให้บุคคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ
สามารถที่จะปฏิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค ตลอดเวลา
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ
ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ
ของพนักงานด้วยการให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น การสรรหา
วิทยากรผู้ช�ำนาญการจากมหาวิทยาลัย มาเป็นผู้ให้ความรู้ใน
การฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาในการท�ำกิจกรรม TPM เป็นต้น
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การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงาน
จ�ำนวนหลักสูตร

ประเภทของการฝึกอบรม

จ�ำนวนพนักงานที่ผ่านการ
พัฒนาและฝึกอบรม

จ�ำนวนรุ่น

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

การเรียนรู้และฝึกอบรมในบริษัทฯ
การเรียนรู้และฝึกอบรม นอกบริษัทฯ
การเรียนรู้และฝึกอบรม ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

39
69
24
14

42
52
28
12

38
54
11
8

68
76
27
25

60
53
31
19

46
56
11
11

1,317
124
243
345

1,027
80
229
216

*จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 8 ชั่วโมง/คน
* จ�ำนวนพนักงานที่เข้าอบรมเป็นการนับซ�้ำ
* การเรียนรู้และฝึกอบรม ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด หมายถึง การสอบประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

โครงการบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เพื่ อ การ
จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

เนื่องด้วยปัจจุบันทางบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
โรงงานโรจนะ มี ค วามต้ อ งการพนั ก งานที่ มี ค วามรู ้ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า  ช่างกล
โรงงาน ช่างยนต์ เพือ่ บรรจุเป็นพนักงานปฏิบตั งิ านในส่วนผลิต
อีกทัง้ ในปัจจุบนั พบว่าแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้
สูง (ปวส.)  เป็นกลุ่มแรงงานที่ขาดแคลน ดังนั้นเพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมรับความต้องการพนักงานกลุม่ ดังกล่าว  ทางส่วน
ทรัพยากรมนุษย์จึงจัดท�ำโครงการร่วมกับสถานศึกษาในการ
รับนักศึกษาเข้าฝึกงานระบบทวิภาคีเป็นระยะเวลา 1 ปี   เพื่อ
ปฏิบัติงานจริงตามขั้นตอนการท�ำงาน  รวมทั้งร่วมบ�ำรุงรักษา
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และเมื่อนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ครบตามก�ำหนดจะมีการคัดเลือกนักศึกษาทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถให้รว่ มงานกับบริษทั ฯ ต่อไป โดยมีสถาน
ศึกษาเข้าร่วมโครงการและได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (Memorandum of
Understanding) ดังนี้
1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
2. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
3. วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

818
83
175
151

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทฯมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพ ภาวะผู้น�ำ พร้อมวางแนวทางการดูแล
พนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
การเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการฝึกอบรมพนักงานเชิงปฏิบัติการ “Organizational Climate Workshop for Ichitan Factory”
และ “Team Leadership Camping” เพื่อส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมและส่งเสริมให้เกิดไอเดียและแรงจูงใจใหม่ๆ ในการพัฒนา
ปรับปรุงงานให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคคลากร และพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มภี าวะผูน้ ำ� ในตนเองและ
น�ำไปสู่สภาวะผู้น�ำส�ำหรับทีมงาน สามารถท�ำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีก่ �ำหนดไว้ทงั้ ของตนเองและองค์กร รวมทั้งสร้างทัศนคติ
ในด้านบวกให้กบั พนักงานในการท�ำงานร่วมกัน สามารถใช้ความสามารถของตนเองมาประกอบกับความสามารถผูอ้ นื่ เพือ่ น�ำไป
สู่เป้าหมายเดียวกัน

“Organizational Climate Workshop for Ichitan Factory”

“Team Leadership Camping”
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การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะ
บรรลุการดําเนินกิจการ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน และในสภาพการทํางานที่ปลอดอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ทํางาน ดังนี้

“ความปลอดภัยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกําหนดความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”
การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภครวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไป
ตามหลักการยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการท�ำงานให้เหมาะกับคน โดยก�ำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ จากการด�ำเนินงาน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกในการ
ดูแลสุขภาพ ของพนักงานและครอบครัว
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สรุปผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัย
อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลงเป็น (ราย)
อุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลงเหลือ (ราย)
โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม ส�ำเร็จตามแผนงาน (%)
โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม ส�ำเร็จตามแผนงาน (%)

โครงการอบรมตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
โครงการ ส่งสุขกลับบ้าน เดินทาง ปลอดภัย รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่)
โครงการป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ คื อ จั ด ฉี ด วั ค ซี น ตามโครงการรณรงค์ ไ วรั ส ตั บ อั ก เสบบี
และปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โครงการป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก
โครงการเกี่ยวกับ การจัดการของสารเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯ
โครงการการปรับปรุงเส้นการจราจร ภายในบริษัทฯ
โครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการ
โครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดท�ำ Safety sign
โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน
โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลในพืน้ ทีแ่ ละลักษณะการท�ำงานต่างๆ
โครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเชิงรุก ในสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการ MACHINERY SAFETY AUDIT โดยการน�ำมาตรฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
เครื่องจักร
โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
โครงการปรับปรุงระบบห้องพยาบาล NursSys 2
โครงการขับขี่รถยก อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
โครงการปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
การท�ำการหยั่งรู้อันตรายด้วยระบบ KYT (วิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นจากการทํางาน)
โครงการการอบนรมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี
โครงการขออนุมัติตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ (AED)
โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและสารเคมี ประจ�ำปี
อบรมปฐพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ +การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED
ประจ�ำปี 2562
กิจกรรม Safety Day จัดบอร์ดให้ความรู้ ตอบค�ำถามความปลอดภัยรับของรางวัล
กิจกรรม Safety Month
- การจัดบอร์ดให้ความรู้+ตอบค�ำถามชิงรางวัล

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

4
3
100%

6
2
100%

1
1
100%

51

52

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภครวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไป
ตามหลักการยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการท�ำงานให้เหมาะกับคน โดยก�ำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ จากการด�ำเนินงาน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกใน
การดูแลสุขภาพ ของพนักงานและครอบครัว ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยสรุปดังนี้

1. การตรวจสอบความปลอดภัย

• ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ Generator
โดย กรมพลังงานทดแทนฯ

• ตรวจสอบภาชนะรับแรงดัน
โดย บริษัท ไอยรา

• โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(แสง เสียง ความร้อน)และสารเคมีประจ�ำปี
โดย บริษัท แอคคิวฟาส จ�ำกัด

• การตรวจเช็คสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ประจ�ำปี โดย :
บริษัท อินสเปคเตอร์และหาญเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

• ตรวจเช็คความปลอดภัยระบบแอมโมเนียและระบบ
Detector ประจ�ำปี โดย บริษัท พัฒน์กล จ�ำกัด

• ตรวจรับรองความปลอดภัยของหม้อไอน�้ำประจ�ำปี
โดย บริษัท เจตาแบค จ�ำกัด
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• ตรวจสอบสถานีก๊าซธรรมชาติประจ�ำปี
โดย : บริษัท ออกัส ไทยเทค จ�ำกัด

• ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ�ำปี 2562
โดย โรงพยาบาลโล เมียมโมเรียล รังสิต

• การตรวจเช็คลิฟท์ รอก เครน ประจ�ำปี
โดย : บริษัท ไอยรา จ�ำกัด

2. การอบรม เพื่อความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน

• อบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยส�ำหรับลูกจ้างเข้า
ท�ำงานใหม่ ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554 โดย :
จป.วิชาชีพ

• อบรมความปลอดภัยส�ำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฎิบัติงาน
โดย : จป.วิชาชีพ

• อบรมหลักสูตร เทคนิคการคาดการณ์อันตราย เพื่อควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์(KYT)
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• อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจ�ำปี 2562

• เรื่อง การขับขี่รถยก อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
โดย บริษัท นิชิยู ประเทศไทย จ�ำกัด

• เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น โดย อบต.คานหาม

• อบรมการอบรมปฐพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ +การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED
โดยบริษัท Bonan medic first aid & CPR AED +บ.Zoll

• อบรมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย โดย บริษัท ไดเวอร์ซี่ จ�ำกัด
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3. การซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ
• การซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ�ำปี 2562 โดยอบต.คานหาม กลางวัน
1. สัญญาณอพยพดังแต่ละแผนกท�ำการอพยพ
เวลา 16.23 น.

2. แต่ละแผนกท�ำการอพยพมาจุดรวมพลและเช็คชื่อ
เวลา 16.27-16.30 น.

3. ทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ
เวลา 16.35 น.

4. ทีมค้นหาเข้าช่วยเหลือผู้บาทเจ็บออกจากพื้นที่
เวลา 16.30 น.

5. ทีมพยาบาลท�ำการบ้านพยาบาลผู้บาดเจ็บ
เวลา 16.36 น.

6. ทีมฟื้นฟูเข้าดูพื้นที่และรายงานต่อผู้อ�ำนวยการว่า
สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ เวลา 16.45 น.

4. งานด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพ

• โครงการพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
เพื่อให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและ
โรคจากการท�ำงาน โดยโรงพยาบาลโล รังสิต

• การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์

• การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไวรัส ตับอักเสบบี

• โครงการป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เข้ามาให้
ความรู้และฉีดวัคซีน โดย โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
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5. กิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย

• กิจกรรม”ส่งสุขกลับบ้าน เดินทางปลอดภัย”
• การท�ำกิจกรรม KYT เพื่อเป็นการเตือนสติก่อนการ
รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
ท�ำงาน

• โครงการ MACHINERY SAFETY AUDIT
การตรวจสอบเครื่องจักร เช่น Safety guard , Safety sensor

• การดูงานด้านความปลอดภัยที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน สมเด็จพระเทพฯ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

6. โครงการอื่นๆที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย

• โครงการ มยส. (งานด้านมาตรฐานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ)

• อบรมให้ความรู้เรื่องโทษของสารเสพติดส�ำรับพนักงาน
เข้างานใหม่

• ตรวจหาสารเสพติดของพนักงานและ
ผู้ที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ 100%

7. งานด้านการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

• อบรมความรู้ด้านความลอดภัยตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนการฝึกอบรม

57

58

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายความยั่งยืน

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรผู้ปลูกชา

เหตุการณ์สภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการยืนยันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมก�ำลังเข้าขั้นวิกฤติทั้งใน
ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับใกล้ตัวเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนกระทบต่อชีวิตของคน
สัตว์และการเกษตร ปัญหาขยะล้นเมืองจนกระทบต่อระบบนิเวศน์ ในทะเล ฝุ่นอนุภาคเล็ก PM 2.5 ฯลฯ
เหตุการณ์จากหลายเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันน�ำมาซึ่งการก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัท
อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ที่ยึดมั่นในการเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะตระหนักดีว่า
เรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง
อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ โรงงานผลิตของอิชิตันจึงได้รับ
การออกแบบมาด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกกระบวนการออกแบบเพื่อลด
ทดแทน บ�ำบัด และ น�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ อย่างมี
ศั ก ยภาพ ปี ที่ ผ ่ า นมา  อิ ชิ ตั น ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง แผงผลิ ต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการ ICHITAN
SUNergy ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้
ถึง 3,298,053 kWh พลังงานทั้งหมดน�ำไปใช้ผลิตเครื่องดื่ม
คิดเป็น 54,493,082 ขวดต่อปี จนได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
การขึ้นทะเบียน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)” จาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะองค์กรที่
ให้ความส�ำคัญต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

นอกจากเครือ่ งดืม่ อิชติ นั จะผลิตด้วยพลังงานสะอาดทีช่ ว่ ย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วยังมี โครงการ “ICHITAN
Bottle Back For Good” ซึง่ เป็นการท�ำงานร่วมกับ “แบรนด์ควอลี”่
ผูผ้ ลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้วยการน�ำขวด
พลาสติกที่ไม่ผา่ นมาตรฐานการผลิต 571,400 ขวดหรือคิดเป็น
ขยะพลาสติกหนัก 10 ตัน ไปอัพไซเคิล ด้วยการแปรรูปให้เกิด
คุณค่าใหม่อีกครั้ง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านที่จะ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผูบ้ ริโภครับทราบถึงความตั้งใจในการ
เปลีย่ นชีวติ ขยะด้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
ทีส่ วยงาม เป็นการสร้างคุณค่าใหม่..ไม่เป็นภาระกับสิง่ แวดล้อม

• ส่งเสริมแนวคิด ZERO WASTE โดยการน�ำขวดพลาสติก
มาเกิดประโยชน์อีกครั้ง
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ในด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนเกษตรกรผู ้ ป ลู ก ชา  อิ ชิ ตั น
ยังคงยึดมั่นในการเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน เพราะใบชาคือ
หัวใจส�ำคัญของการท�ำธุรกิจ “โครงการชาคืนต้น”ยังได้เชิญ
บุคลากรที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมชา 
อาทิ ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบันชา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.เกริก มีมุ่งกิจ และ อาจารย์พินิจ
ภูมิแดง ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ รวมถึง
คุณลี อายุ จือปา เจ้าของแบรนด์ “อาข่า อาม่า” ชาวอาข่ารุน่ ใหม่
ผู้เปลี่ยนผลผลิตในพื้นที่ให้กลายเป็นแบรนด์ดังระดับโลกเข้า
ร่วมโครงการ ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “พื้นที่ดอยพญา
ไพรมีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพทางภูมศิ าสตร์ทเี่ อือ้ อ�ำนวย
ภูมปิ ระเทศทีต่ งั้ อยูบ่ นดอยสูงท�ำให้อากาศและสภาพดินเหมาะ
สม ชาอาข่าจึงสามารถน�ำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้ด้วยการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งปลูกชาออร์แกนิค ปัจจุบันปริมาณความ
ต้องการชาออร์แกนิคทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ผลิตชารายใหญ่
ของโลก อาทิ จีน และ อินเดีย ยังไม่สามารถผลิตชาอินทรีย์ได้
ตามปริมาณความต้องการ ดังนัน้ การส่งเสริมการปลูกชาดังทีอ่ ิ
ชิตนั ท�ำอยูจ่ งึ เป็นแนวทางทีถ่ กู ต้อง สิง่ ส�ำคัญต่อไปคือการจับมือ
ร่วมกันของกลุม่ ของเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
ให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนใน

อุตสาหกรรมชาในประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล
ทีจ่ ะผลักดันให้จงั หวัดเชียงรายเป็นนครแห่งชาและกาแฟระดับ
โลกภายในเวลา 5 ปี เพื่อดึงดูดทั้งผู้ดื่มชาและนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาในพืน้ ทีอ่ นั จะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ รายได้ของชุมชนและกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต”
ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ปราชญ์เกษตร หนึ่งในวิทยากรที่มาให้
ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานเพื่อการปลอดสารพิษ กล่าวว่า 
“ชาวอาข่าถือเป็นชนเผ่าทีน่ า่ อิจฉาเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เหมาะ การน�ำความรู้ด้านเกษตรออร์แกนิคเข้ามาประยุกต์
นอกจากช่ ว ยประหยั ด ต้ น ทุ น ให้ กั บ การปลู ก ชาในพื้ น ที่ ไ ด้
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในปัจจุบัน กระบวนการที่ใช้ก็ล้วนน�ำมา
จากทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นน�ำมาดัดแปลงเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ หรือการน�ำกิ่งไม้ที่ตกตามป่ามาเผาให้เกิดน�้ำส้มควัน
ไม้เพื่อใช้ไล่แมลงศัตรูพืชจนไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ”
เราทุกคนหวังว่า “ชาเขียวของชุมชนชาวอาข่า” จะท�ำให้ผบู้ ริโภค
ได้ซึมซับวิถีชีวิต เรื่องราวจิตวิญญาณที่ผ่านประวัติศาสตร์มา
อย่างยาวนาน จนท�ำให้ชาอาข่ามอบประสบการณ์ทพี่ เิ ศษกว่าการ
ดืม่ ชาเขียวทัว่ ไปให้คนไทยทุกคนร่วมภูมิใจกับพวกเรา”
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คุณภาพ
และความปลอดภัย

สินค้าตลอดกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ยึดหลักด�ำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยใน
ทุกกระบวนการผลิต ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนัก
ถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการกระท�ำที่เป็นการละเมิดหรือท�ำให้
เสียสิทธิของผู้บริโภคโดยมีการก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำ
ธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีดังนั้นในระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ
จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายและ
รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยจะน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อ
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนเพิ่มการตอบแทนคืนให้ ผู้มีส่วนได้เสียและ สังคม
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดท�ำระบบการจัดการเชิงบูรณาการ เพือ่
ให้การผลิตผสินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
อาหารจนถึงมือผูบ้ ริโภค มีการรักษา ด�ำรงค์ไว้ และมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องระเบียบปฏิบัติเชิงบูรณาการ โดยมีการควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มต้นก�ำหนดให้มีการ
ตรวจประเมินผูข้ ายเพือ่ คัดเลือก ประเมินผูข้ ายเป็นประจ�ำทุกปี
และมีการก�ำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ หรือ
การรับเหมาช่วงต่างๆ ร่วมกับผู้ขายตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
และสอดคล้องกับกฏหมาย ซึ่งมีการด�ำเนินงานดังนี้
• เมือ่ มีการจัดส่งวัตถุดบิ หรือบรรจุภณ
ั ฑ์เข้าโรงงานของบริษทั ฯ
ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์หากผลการตรวจเป็น
ไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดจึงจะรับเก็บเข้าคลังวัตถุดิบ
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• ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เมื่อมีผลิตภัณฑ์ ใหม่ก่อนเริ่มท�ำการผลิตจะมีการประเมินจุดควบคุมวิกฤตตามหลักการ
ของระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ(HACCP) เพื่อใช้ ในการควบคุมคุณภาพของสินค้า ระหว่างการผลิต
มีเครื่องมือส�ำหรับตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดด้วยเครื่องตรวจจับอัตโนมัติ มีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบตามแผนที่
ก�ำหนด และมีการบันทึกข้อมูลแบบอัตมัติเพื่อให้สามารถสอบกลับข้อมูลได้

• มีการรตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและ
• การจัดท�ำระบบบริหารคุณภาพเชิงบูรณาการเพื่อให้มี
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปโดยห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ที่
การรักษา ปรับปรุง ตรวจสอบการท�ำงาน เพื่อพัฒนา
สามารถตรวจวิเคราะห์ ได้ทั้งทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ระบบคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง
และประสาทสัมผัส เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัย

• การประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปก่อนปล่อยสินค้าออกจากโรงงานมีการทบทวนข้อมูล ผลวิเคราะห์ต่างๆ สุ่ม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง ตลอดจนมีการเก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่างตลอดอายุการเก็บรักษา(retain sample)
เพื่อท�ำการสุ่มตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุ และเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์เมื่อมีข้อร้องเรียน
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานบริหารคุณภาพและรับรองมาตรฐาน
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
• GMP 349 มาตรฐานระบบการผลิตตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2555
• TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius (GMP) ;
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
• TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius (HACCP)
; ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต
• FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000
(FSSC 22000) ; ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย
ส�ำหรับหารผลิตอาหาร

หนังสือส�ำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

HALAL ASSURANCE SYSTEM STATUS (MUI HALAL) ;
การรับรองฮาลาลของอินโดนีเซีย
• ISO 22000 : 2005 ; ระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหาร
• ISO 9001 : 2015 ; ระบบบริหารงานคุณภาพ
• ISO/IEC 17025 : 2005 ; มาตรฐานข้อก�ำหนดทัว่ ไปส�ำหรับ
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
• ISO 14001 : 2015 ; ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ISO 50001 : 2011 ; ระบบการจัดการพลังงาน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก : ภารกิจลดการ
ใช้พลังงานจากการเปลี่ยนหลอด LED

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด

โรงงาน อิชิตัน สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด Greenovation ด�ำเนิน
ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด ด้วยการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงสุด
ที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) ผนวกจิตส�ำนึกการ
ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักความส�ำคัญของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล และเน้นการด�ำเนินการใช้อย่างประหยัด
คุม้ ค่า พอเพียง ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสีย พร้อมทัง้ จัดหาพลังงานทดแทนการใช้พลังงานธรรมชาติ
และน�ำพลังงาน หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ อีกทัง้ ยังท�ำการบ�ำบัดและฟืน้ ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเรา “อิชติ นั กรีน แฟคทอรี”
รับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเลือกการใช้เทคโนโลยีท่ีดีที่สุดและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มากที่สุดเพื่อรบกวน
ธรรมชาติให้น้อยที่สุดควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯวางแนวทางหลักดังนี้
• จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อ • ประเมินผลจากการด�ำเนิน
การด�ำเนินงานที่เป็นมิตร
การตามแนวปฏิบัติอย่าง
ต่อสิ่งแวดล้อม
สม�่ำเสมอ

• ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อ • สนับสนุนพนักงานให้มี
น�ำไปปรับปรุงแก้ ไข
จิตส�ำนึกและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

กระบวนการผลิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายเชิงบูรณาการ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาและ
ผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ป้องกันมลภาวะ
ด้วยระบบการจัดการเชิงบูรณาการแห่งมาตรฐานสากลที่มี
ประสิทธิภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามกฏ
หมายเพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ของลู ก ค้ า  บน
เนื้อที่ทั้งหมด 76 ไร่ ประกอบไปด้วยโรงงานการผลิต 2 เฟส
เงิ น ลงทุ น ก่ อ สร้ า งและติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั กรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สูงสุดกว่า  4,300 ล้านบาท ท�ำให้เราสามารถผลิตได้สูงสุด
1,000,000,000 ขวดต่อปี ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ
(Cold Aseptic Filling Technology) เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด
ในการผลิตเครื่องดื่มปัจจุบัน ถึงแม้การลงทุนติดตั้งระบบนี้

จะสูงถึง 3,500 ล้านบาท แต่ในระยะยาวระบบบรรจุเย็นแบบ
ปลอดเชื้อจะเป็นค�ำตอบที่ดีที่สุดของคนรักสุขภาพ สนองตอบ
การบริโภคยุคใหม่ที่ให้ความส�ำคัญต่อเครื่องดื่มที่ คงคุณค่า
สารอาหารของธรรมชาติไว้มากที่สุดและยังให้ความส�ำคัญต่อ
การรักโลกไปพร้อมๆ กันในตอนแรกขั้นตอนผลิตเริ่มที่ อิชิตัน
กรีนที ที่ผ่านการต้มแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแยกตะกอนเหลือ
เพียงน�้ำชาใสจากนั้นจะเดินทางผ่านท่อล�ำเลียงในระบบปิดเข้า
สู่ ถังผสมรสชาติเข้าสู่ระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสเตอริไรส์
4 วินาที จากนั้นลดอุณหภูมิลงเหลือ 25 องศาเซลเซียสเข้าสู่
การบรรจุเย็น แบบปลอดเชื้อบรรจุลงขวดแล้วปิดผนึกฝาทันที
ด้วยความเร็ว 600 ขวดต่อหนึ่งนาทีและบรรจุแบบกล่อง 200
กล่อง ต่อหนึ่งนาที

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

การบริหาร

จัดการทรัพยากร

เทคโนโลยีการบรรจุเย็นช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติคลงได้ถงึ
5,500,000 กิโลกรัม ลดการใช้นำ�้ มันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหินและส่วนประกอบอื่นๆ บรรเทาปัญหาการย่อยสลาย
รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด อีกทั้งการบรรจุเย็นแบบปลอด
เชือ้ เครือ่ งจะท�ำการปิดฝาทันที โดยไม่ตอ้ งรอลดอุณหภูมทิ ำ� ให้
ผลิตภัณฑ์คงความสดใหม่ และ เก็บสารอาหารตามธรรมชาติ
ได้ดกี ว่าถึง 5 เท่า ในปัจจุบนั พลังงานไฟฟ้า และ ทรัพยากรน�ำ้
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิต ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันท�ำให้
มีความต้องการใช้สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องดังนั้นจะต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกคนในการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งในการจัดท�ำรายงาน ในปี 2562 รายงานถึง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้น�้ำของโรงงานอิชิตันฯ
โดยมีการด�ำเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

การออกแบบอาคารของโรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่
เน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า  ติดตั้ง
ระบบควบคุมการท�ำงานเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติตาม
ความเหมาะสมการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา  มีการติดตั้งช่อง
รับแสงจากภายนอก (Sky Light) ทั้งในส่วนของพื้นที่การผลิต
และพื้นที่คลังเก็บสินค้า  ช่วยลดการใช้พลังงานจากการใช้ไฟ
แสงสว่างในเวลากลางวัน

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต
การบรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดขณะอุณหภูมิปกติ ท�ำให้ขวด
บรรจุไม่จ�ำเป็นต้องหนาเพื่อทนความร้อนขวด PET ในระบบ
บรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อใช้พลาสติกเพียง 17.5 กรัม ต่างจาก
ระบบเดิมที่ใช้พลาสติคถึง 26 กรัม ใช้พลังงานของโลกน้อยลง
ถึง 36% ซึง่ เมือ่ น�ำมาค�ำนวณ การเปลีย่ นจากบรรจุรอ้ นมาเป็น

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ส�ำหรับส่วนส�ำนักงานทั้งหมดและในส่วนสายการผลิต
ได้ปรับเปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอด LED
สามารถสร้าง ความสว่างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน
ไม่สร้างความร้อน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วย
ลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ ช่วยลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 60-80% เมื่อเทียบกับการใช้งานหลอด High Bay light,
Halogen และ HID เมื่อเทียบกับการใช้งานหลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากแสงสว่างได้ 50%   
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
การใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิง

1. การใช้พลังงานรวมทุกชนิด
2. พลังงานรวมจากการใช้เชื้อเพลิง ทุกชนิด
พลังงานจากน�้ำมันเตาทุกชนิด
พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ
3 พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้
4 พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ ผลิตใช้เอง
5 พลังงานรวมที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

กิกะจูล
กิกะจูล
%เทียบกับพลังงานรวม ทุกชนิด
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
%เทียบกับพลังงานรวมทุกชนิด
กิกะจูล
%เทียบกับพลังงานรวม ทุกชนิด

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

447,268.9
288,608.7
64.5
0.0
288,608.7
146,980
32.8
11,680
2.6

417,309.9
266,461.4
63.9
0.0
266,461.4
138,975.6
33.3
11,873.0
2.8

432,886.3
277,324.7
64.1
0.0
277,324.7
147,314.6
34.0
8,247.0
1.9

0.6

0.6

0.5

กิกะจูลต่อจ�ำนวนชิน้ ผลิตภัณฑ์ (พันชิน้ )

กิกะจูลต่อน�้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ตัน)
1.7
1.6
1.4
6 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่า
38,812.0 38,704.0 39,890.8
ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่าต่อ
0.1
0.1
0.1
จ�ำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น)
7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่าต่อน�้ำ
0.1
0.1
0.1
หนักผลิตภัณฑ์ (ตัน)

การด�ำเนินงานตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี2561 บริษัทฯมีการติดตั้งระบบ พลังงานไฟฟ้าจาก • เข้าร่วมโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกคือ โครงการ
แสงอาทิตย์ Solar Cell แบบ Grid-Connect เพื่อช่วยสร้าง
LESS และT-VER ของ อบก.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้าน
พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานภายในโรงงาน ลดการพึ่งพาไฟฟ้า
ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม
ที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น�้ำมันเตา  • การด�ำเนินกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมและการใช้พลังงานได้รบั
ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ในปี 2560
ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ลดภาวะโลกร้อน ระบบไฟฟ้าจากแสง • อิชิตันได้ลงทุนติดตั้งSolar Roof top เพื่อผลิตกระแส
อาทิตย์ดงั กล่าวจะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดได้ประมาณ
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยมีก�ำลังผลิตที่ 2.54 MWp
282,384 กิโลวัตต์/เดือน ชดเชยค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.1 ล้าน
และสามารถ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณ
บาท/เดือน (คิดอัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.9 บาทต่อหน่วย กิโลวัตต์)
778 ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี
• ปฏิบัติตามกฏหมายและปฏิบัติตามกฏหมายที่เป็นปัจจุบัน
• ได้ขอและรับการรับรองระบบ ISO 9001 , ISO 14001
version 2015เพื่อให้ทันสมัยเป็นตามมาตรฐานสากลโลก
• การเข้าร่วมส่งเสริมโครงการอุตสาหกรรมธรรมมาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมต้นแบบประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 3

ปริมาณผลิต และใช้ไฟฟ้าจาก Solar cell
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้

พลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ต่อปีในปีแรกคือ 3,454,281 กิโลวัตต์ การพิจารณาอัตราประสิทธิภาพของแผงตามที่มี
การรับประกัน โดยประสิทธิภาพที่ลดลง 0.38% ต่อปีในการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ในปีที่ 1-7 ดังนี้
ตารางที่ 1: ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ตลอดอายุโครงการ 7 ปี
ปีที่

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (KWh)

1.
2.
3.
4
5
6
7
รวม
เฉลี่ย (กิโลวัตต์/ปี)

3,454,281
3,441,155
3,428,078
3,415,052
3,402,074
3,389,147
3,376,268
23,906,055
3,415,151

ตารางที่ 2: ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุโครงการ 7 ปี
ปี

1 (1 มิ.ย. 60- 31 พ.ค. 61)
2 (1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
3 (1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63)
4 (1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64)
5 (1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65)
6 (1 มิ.ย. 65-31 พ.ค. 66)
7 (1 มิ.ย. 66-31 พ.ค. 67)
รวม (tCO2e)
จ�ำนวนปี
เฉลี่ยปีละ (tCO2e/y)

ปริมาณการดูดกลับ/
ปริมาณการดูดกลับ/การ
การปล่อยก๊าซเรือน
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กระจกจากการด�ำเนิน
จากกรณีฐาน
โครงการ

778
778
778
778
778
778
778
5,446

0
0
0
0
0
0
0
0

ปริมาณการปล่อย ปริมาณการดูดกลับ/
ก๊าซเรือนกระจกนอก การลดการปล่อย
ขอบเขตโครงการ
ก๊าซเรือนกระจก

0
0
0
0
0
0
0
0

778
778
778
778
778
778
778
5,446

0

778

7
778

0
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การบริหารจัดการน�้ำ 

ด้วยระบบ Condensate Return ซึ่งน�้ำร้อนที่เหลือจาก
การแลกเปลี่ยนความร้อนของไอน�้ำในกระบวนการต้มและ
กระบวนการฆ่าเชือ้ จนเปลีย่ นสถานะเป็นน�ำ้ ร้อนอุณหภูมิ แทน
การปล่อยทิ้งเราได้กลับไปหมุนเวียนกลับมาใช้เป็นพลังงาน
อีกครั้ง โดยส่งไปยังเครื่องอุ่นน�้ำโดยใช้ไอเสียจากการเผาไหม้
ก๊าซธรรมชาติ (Economizer) ที่มีความร้อนสูงถึง 190oC หลัง
จากที่น�้ำ Condensate return ผ่านเข้า Economizer จะท�ำให้
อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ 15oC (จาก 90oC กลายเป็น 105oC ) จากนัน้ จะ

ถูกส่งเข้าไปในหม้อต้มก�ำเนิดแรงดันไอน�ำ้ เพือ่ เปลีย่ นเป็นไอน�ำ้
กระบวนการ Condensate Return ส่งผลให้สามารถลดการใช้
น�้ำได้ 42,000 ลบ.ม. ต่อปี หลังจากกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น
น�ำ้ เสียทัง้ หมดจะถูกส่งไปยังบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย อิชติ นั กรีน แฟคทอรี่
เลือกใช้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียธรรมชาติด้วยการใช้จุลินทรีย์ชนิด
ไร้อากาศสายพันธุ์พิเศษ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูง
ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน�้ำ ให้มีคุณภาพดีขึ้นกลับมาใช้ใน
การรดน�ำ้ ต้นไม้ภายในบริเวณโรงงานช่วยประหยัดทรัพยากรน�ำ้
และลดปัญหาการปล่อยน�้ำเสียออกสู่ภายนอก

ปริมาณการบริหารจัดการน�้ำโรงงานอิชิตัน จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี 2560 - ปี 2562
การบริหารจัดการน�้ำ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

นโยบายและแผนในการบริหารจัดการน�้ำระดับองค์กร
(มี หรือ ไม่มี)
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับน�้ำ
(มี หรือ ไม่มี)
ผลกระทบทางการเงิน จากราคาค่าน�้ำที่เปลี่ยนแปลง
(มี หรือ ไม่มี)
ความเสี่ยงด้านน�้ำของคู่ค้าบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินการ ของบริษัท (มี หรือ ไม่มี)
ความถี่ในการประเมินความเสี่ยงด้านน�้ำ
(ทุก 1 ปี หรือ ทุก 2-3 ปี)
1. ปริมาณน�้ำที่ใช้ทั้งหมด
ปริมาณน�้ำที่ใช้ในส่วนของกระบวนการผลิต(น�้ำประปา)

มี

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ทุก  1  ปี

ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี

ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น น�ำมารดต้นไม้
(น�้ำจากระบบผลิตน�้ำ Treated)

2. ปริมาณน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดก่อนปล่อยออกทั้งหมด
3. คุณภาพน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดก่อนปล่อยออก
pH ณ จุดปล่อย
อุณหภูมิ ณ จุดปล่อย
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5)
ค่าความต้องการออกซิเจนทางคมี (COD)
ค่าน�้ำมันและไขมันจากน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัด(Grease and Oil)
ค่าโลหะหนัก สังกะสีในน�้ำทิ้ง (Zn)

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ลบ.ม.
ลบ.ม.
%เทียบกับ
ปริมาณน�้ำใช้
ทั้งหมด
ลบ.ม.
%เทียบกับ
ปริมาณน�้ำใช้
ทั้งหมด
ลบ.ม.

1,881,558
1,666,153
89

1,541,399 1,647,706
1,529,068 1,634,524
99
99

212,405
13

194,929
13

0
0

684,428

574,364

606,002

องศาเซลเซียส
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

8
37
94
264
6
0

8
35
52
180
2
0

8
35
47
163
4
0

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

ปี2562 ด�ำเนินการควบคุมคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกให้ลดลง
คุณภาพอากาศ

1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide :CO)
ก๊าซออกไซด์ ของ ไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen :NOx)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2)
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates :TSP)

ppm
ppm
ppm
mg/Nm3

ระดับเสียง

1. ภายในโรงงาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในบริเวณการท�ำงาน (Leq,TWA 8 hr)
ระดับเสียงสูงสุดในบริเวณการท�ำงาน (Lmax)
2. ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน (Leq 24 hr)
ระดับเสียงสูงสุดในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน (Lmax)
2. การรั่วไหลของน�้ำมันและสารเคมี
จ�ำนวนครั้งการรั่วไหลของน�้ำมันและสารเคมี
3.การด�ำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ค่าปรับจากการด�ำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวนครั้งในการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
4. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
จ�ำนวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก
5. ปริมาณการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก Solar Cell
Roof Factory 1
Roof WH
Total Solar Roof
6. ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ปริมาณก๊าซที่ใช้ในโรงงาน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

14
10
<1.00
6

11.75
2.65
<1.00
6.94

16.93
6.93
<1.00
7.30

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

dB(A)
dB(A)

84
87

81.73
92.03

85.3
89.4

dB(A)
dB(A)

59.3
85.4

60.80
92.50

64.25
89.65

ครั้ง

0

0

0

บาท
ครั้ง

0
0

0
0

0
0

ครั้ง

0

0

0

Kwh
Kwh
Kwh
Mmbtu

1,784,231 1,828,165 1,279,733
1,460,243 1,469,888 1,011,092
3,244,474 3,298,053 2,290,825
273,562

252,570

262,867
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การใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบในแนวทาง 3-R

ปรับลดการใช้แผ่นฟิล์มพันผลิตภัณฑ์โดยการรวบรวมส่งเศษแผ่นฟิล์มPE กลับไปยังผู้ผลิตเพื่อหลอมเป็นท๊อปชี๊ตน�ำมาใช้ใหม่
-

ลดต้นทุนการใช้ท้อปชี๊ต ได้ ถึง 39.72 % ต่อปีคิดเป็นเงิน 1,411,996 บาท/ปี

-

ลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ได้ ประมาณ 20,000 กิโลกรัม ต่อปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

การเผยแพร่

นวัตกรรมที่ค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สังคม และสิ่งแวดล้อม
(INNOVATION)

แนวทางในการปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และ
คุณค่าของการด�ำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สังคมและ สิ่งแวดล้อมว่าสามารถ สร้างมูลค่าที่ท�ำให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมได้ เช่นการจัดการด้านการใช้พลังงาน การผลิต
สินค้าที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดย การลดน�้ำตาล แต่ยังคง
คุณภาพ รสชาติ และสารอาหารครบถ้วน มีการพัฒนาสินค้า
ตามข้อก�ำหนดของสินค้าทางเลือกสุขภาพและได้วางจ�ำหน่าย
ในปี 2562
• บริษทั ฯ มีนโยบายช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่าของการ
ด�ำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ในลักษณะหรือในวิธกี ารเดียวกันกับการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการสร้างนวัตกรรม
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ จากรายงานแห่งความยัง่ ยืนของ
กิจการซึง่ สามารถเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้

• บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ โดยฝ่าย
วิจัยและพัฒนา (Research & Development Department)
ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ เคยรับรู้มาโดยเป็นความ
รู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิด
มูลค่าบริษัทฯ จะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
หรือภายนอก บริษัทฯ มาร่วมกันพัฒนา
• บริษัทฯ จะติดตามผลการศึกษา การตรวจสอบการประเมิน
ผลรวมถึ ง ผลของงานวิ จั ย ตลอดจนการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ
นวัตกรรมที่ เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ในเรื่องใหม่ต่อไป
• บริษัทฯมีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทฯ หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างและ ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนวัตกรรมที่บริษัทฯสร้างขึ้นมานั้นจะ
ไม่ท�ำให้เกิดการส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
• สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและอ�ำนวย
ประโยชน์ ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง
เป็นรากฐานของ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอันจะ
ท�ำให้เกิดความต่อเนื่องของการสร้างนวัตกรรมจากภายใน
กิจการของบริษัทฯ
• ส่งเสริมและร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียกับกิจการเช่น คูค่ า 
้ เพือ่
พัฒนา  นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและน�ำ
หลักของ บริษัทฯที่ท�ำดีต่อสังคมไปปฏิบัติด้วยการเผยแพร่
นวัตกรรมดังกล่าวรวมถึงเป็นกิจการตัวอย่างในการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคม
• บริษทั ฯ ได้มกี ารส�ำรวจกระบวนการธุรกิจของกิจการอยูเ่ สมอ
ว่าก่อให้เกิดความเสีย่ งหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรและหากมีความเสี่ยงหรือมีผล
กระทบทางลบควรแก้ ไ ขทั น ที ผ ่ า นการพิ จ ารณา  ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• บริษทั ฯ จะเชือ่ มโยงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจและ
วิถีสังคมไทยด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพ
ความสามารถในการแข่งขันอย่างมีสมดุลในเชิงคุณค่าทาง
สังคมและเศรษฐกิจ
• บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนเอง
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การวิจัย

และพัฒนา

Circular
Economy
Concept

การวิจัยและพัฒนาถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากถือเป็นขั้นตอนที่ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพการ แข่งขันเพื่อความเป็นหนึง่ ในผูน้ �ำธุรกิจเครื่องดืม่ และเพื่อให้ ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ทตี่ อบ
โจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายธุรกิจ
เครื่องดื่ม ฝ่ายโรงงาน และฝ่ายการตลาดเข้ามามีส่วนร่วมกับ
แผนกวิจัย และพัฒนาในการออกแบบ พัฒนา  และปรับปรุง
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาระดับความพึง
พอใจของลูกค้าและผู้บริโภค ทุกกลุ่ม
ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ มีดังนี้

1) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
ทุกผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นโดยภายหลังการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่
แล้ว ฝ่ายวิจยั จะมีการออกแบบส�ำรวจความคิดเห็นของผูบ้ ริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น

2) การลดต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์

นอกจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว แผนก
วิจัยฯ ยังมีขอบข่ายการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในการวิจัยพัฒนา
กรรมวิธี ใหม่ๆ หรือการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุทดแทนเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตอีกด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงความหนาของ
ฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ จากความหนาของฟิลม์  40 + 5 ไมคอน เป็น
35 + 5 ไมคอน การพัฒนาเกรดกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อให้ใช้
เนือ้ กระดาษลดลง มีผลช่วยให้บริษทั ฯ ลดต้นทุนค่าบรรจุภณ
ั ฑ์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

องค์กร

แห่งนวัตกรรม

ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรหลักในการเสริม
สร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เล็งเห็นถึงการเชือ่ มโยงทุนมนุษย์ งานวิจยั และธุรกิจ เพือ่ น�ำไปสูค่ วามสามารถทางด้านนวัตกรรม
และเป็นโจทย์ที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญและน�ำไปสู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงาน
ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์ และงานวิจัย รวมถึงการใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อนาไปสู่นวัตกรรม เพื่อให้
เกิดการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย โดยในงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจ�ำปี 2561 “INNOVATION
THAILAND EXPO 2018” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “INNOVATION NATION” ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย
การสร้างสรร นวัตกรรม  
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พัฒนานวัตกรรมสินค้า
ที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพ ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าลดการเกิดของเสีย
รวมทั้งตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุด
โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งให้ความส�ำคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอันน�ำมาสู่การปราศจากของเสียและมลพิษตลอดทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์

• เสื้อยืด ที่ผลิตจากขวดพลาสติก

• ICHITAN X QUALY คืนชีวิตให้กับขยะพลาสติกด้วยการอัพ
ไซเคิล เปลี่ยนขวดพลาสติกให้เป็นของ แต่งบ้านสวยเก๋ส่งต่อ
แนวคิดดีๆ ให้คนรักโลก

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติของ อิชิตัน กรุ๊ป
(SDGS WITH ICHITAN GROUP)

บริษัทฯ ได้ประยุกต์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเข้ากับการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของ
บริษัทฯ ที่สอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัทฯ อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE CONTENT INDEX:
GRI STANDARD
รายงานฉบับนี้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯที่
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่  “นักลงทุนสัมพันธ์”

http://www.ichitangroup.com/investor.php/sustainability_report
โทรศัพท์  02-023-1111 Email:  ir@ichitangroup.com

Global Reporting Initiative Content Index : GRI Standard
GRI Standard
Number

Disclosure Title

Page number(s)

SD
Report 2019

Annual
Report 2019

General Disclosure
GRI 102-14 Statement from senior decision-maker
3
7
GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities
20/21/22
31/32/33/34
GRI 102-1 Name of the organization
10/11/12
18/19
GRI 102-2 Activities, brands, products, and services
12/13/14/15/18/19
22
GRI 102-3 Location of headquarters
11
35
GRI 102-4 Location of operations
10/11/12/13
35
GRI 102-5 Ownership and legal form
10/11
35
GRI 102-6 Markets served
12/13/15/18/19 18/19/23/24
GRI 102-7 Scale of the organization
10/11/12/13/14/15/19 18/19
GRI 102-8 Information on employees and other workers
39/40/41
54
GRI 102-41 Collective bargaining agreements
29/34/35
GRI 102-9 Supply chain
36
GRI 102-11 Precautionary Principle or approach
21/22/23
GRI 102-12 External initiatives
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
8/34
GRI 102-47 List of material topics
29/30/33/34/35
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
29/33/34/35
GRI 102-49 Changes in reporting
8
GRI 102-40 List of stakeholder groups
27/29/30
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders
27/29/30/34/35
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement
27/30
GRI 102-44 Key topics and concerns raised
7/18/19/20/26/30/34
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
76
GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
8
GRI 102-55 GRI content index
76
GRI 102-18 Governance structure
14
8/9/38
GRI 102-19 Delegating authority
14
8/9/38-51
GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental,
3/14/24
46/55
and social topics
GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and
24/25
social topics
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GRI 102-22 Composition of the highest governance body and its
14
8/9/38
committees
GRI 102-23 Chair of the highest governance body
3
8
GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance body
24
40-51
GRI 102-25 Conflicts of interest
77-84
GRI 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values,
40-51
and strategy
GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body
40-51
GRI 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance
65
GRI 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and
20/21/22/27
5/31-34
social impacts
GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes
21/22
31-34
GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social topics
3/8/25/26/27/34/35
GRI 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting
14/24
55
GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns
42/44/45/46
92/93
GRI 102-35 Remuneration policies
41/42
52/53/54
GRI 102-36 Process for determining remuneration
41/42
52/53/54
GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
9/14/18/19/20/
21/25-27/34
GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
23/30/44/45
GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
34/35
GRI 103-2 The management approach and its components
30/34/35
GRI 103-3 Evaluation of the management approach
29/32/34/35
GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed
15/16
102-106/162
GRI 201-2 Financial implications and other risks and opportunities due 21/22/59/60/62 31/32/33/34
to climate change
GRI 201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans
41/42/43/44
162
GRI 201-4 Financial assistance received from government
15/16
GRI 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to
41/42
local minimum wage
GRI 203-1 Infrastructure investments and services supported
3/6/15/59/60
GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers
15
GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies
23
72/73
and procedures
GRI 301-1 Materials used by weight or volume
61/62/63
GRI 301-2 Recycled input materials used
68/69
GRI 302-1 Energy consumption within the organization
66
GRI 302-3 Energy intensity
66/67
GRI 302-4 Reduction of energy consumption
66/67
GRI 302-5 Reductions in energy requirements of products and services 5/8/65/66/67
GRI 303-1 Interactions with water as a shared resource
68
GRI 303-2 Management of water discharge-related impacts
68
GRI 303-3 Water withdrawal
68
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GRI 303-4 Water discharge
68
GRI 303-5 Water consumption
68
GRI 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent
12/13/68/69
to, protected areas and areas of high biodiversity value
outside protected areas
GRI 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on
69
biodiversity
GRI 304-4 IUCN Red List species and national conservation list species
6
with habitats in areas affected by operations
GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
66/67
GRI 305-4 GHG emissions intensity
66/67
GRI 305-5 Reduction of GHG emissions
3/66/67
GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
66/67
GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other
69
significant air emissions
GRI 306-2 Waste by type and disposal method
68/69
GRI 301-3 Reclaimed products and their packaging materials
3/8/17/18/19/24/
25/36/59/61
GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental
36
criteria
GRI 103-2 The management approach and its components
1-74
GRI 401-1 New employee hires and employee turnover
42
GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not
41-49
provided to temporary or part-time employees
GRI 401-3 Parental leave
42
GRI 403-1 Occupational health and safety management system
50-57
GRI 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident
50-57
investigation
GRI 403-3 Occupational health services
50-57
GRI 403-4 Worker participation, consultation, and communication on
50-57
occupational health and safety
GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety
50-57
GRI 403-6 Promotion of worker health
53/56/57
GRI 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety
50-57
impacts directly linked by business relationships
GRI 403-8 Workers covered by an occupational health and safety
51
management system
GRI 403-9 Work-related injuries
51
GRI 403-10 Work-related ill health
51
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee
48

Annual
Report 2019

28

29/53
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GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition
47/48/49
assistance programs
GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees
41
GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria
36
GRI 103-2 The management approach and its components
1-74
GRI 412-3 Significant investment agreements and contracts that
36/45
include human rights clauses or that underwent human
rights screening
GRI 412-2 Employee training on human rights policies or procedures
45
GRI 410-1 Security personnel trained in human rights policies or
45
procedures
GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact
6/8/15/18/19/26/
assessments, and development programs
27/34/35/60
GRI 205-1 Operations assessed for risks related to corruption
21/22
GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies
23
and procedures
GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken
23
GRI 415-1 Political contributions
23
GRI 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and
35/45
monopoly practices
GRI 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and
30/61-64
service categories
GRI 417-1 Requirements for product and service information and
30/61-64
labeling
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement
30/35
GRI 102-44 Key topics and concerns raised
30/35

Annual
Report 2019

8/9
28

92/93
72-76
72-76
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