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	 ปี	2562	บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	(บริษัทฯ)	มี

กำรพฒันำกลยุทธ์ธรุกจิเพือ่กำรเตบิโตอย่ำงย่ังยืนให้ครอบคลมุ

ทุกด้ำนของสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ	ธรรมำภิบำล	(ESG)	เริ่ม

ตั้งแต่กระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 กำรจัดกำร

พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ภำยในองค์กร	กำรมีส่วนร่วมพัฒนำ

ให้ควำมรู้กับชุมชนเกษตรกรในกำรผลิตวัตถุดิบคุณภำพและ

ให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น	 กำรร่วมสร้ำงสรรค์กิจกรรมท่ีดีเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม	และกำรเปิดเผยข้อมลูกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำง

โปร่งใสทันกำรณ์เพือ่กำรสือ่สำร	สร้ำงควำมเข้ำใจกบัผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม	

	 บริษัทฯ	 ยังคงยึดม่ันแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจผลิตชำ

พร้อมดืม่คณุภำพเพ่ือส่งเสรมิคณุภำพชวิีตท่ีดขีึน้ของผูบ้รโิภค

โดยในปี	2562	 กลุ่มชำพรีเมี่ยมภำยใต้	 ตรำสินค้ำ	 “ชิซึโอกะ:	

Shizuoka”	ของบริษัทฯ	มีส่วนแบ่งตลำดในกลุ่มนี้เป็นอันดับ	1	

และสนิค้ำกลุม่เครือ่งดืม่	ของบริษัทฯกว่ำร้อยละ	90	ได้รบั	โลโก้ 

“ทำงเลือกสุขภำพ”	สะท้อนให้เห็นว่ำสินค้ำที่บริษัทฯ	ได้คิดค้น

พัฒนำขึ้นตอบโจทย์และ	 แสดงถึงควำมห่วงใยสุขภำพของ 

ผู้บริโภคที่ปัจจุบันให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น	

	 คณะกรรมกำรบรษัิทและฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทฯ	ให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรประยุกต์ใช้แนวทำง

กำรบริหำร	ควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตำมหลักกำร	COSO	ERM	

2017	 ตั้งแต่	Top-Down	to	Bottom-Up	 ควบคู่ไปกับกำร 

ส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 อันน�ำไปสู ่

กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่ำงย่ังยืน	 แนวทำงกำร

ด�ำเนินธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้นคือปัจจัยแห่งกำรผลักดันให ้

อิชิตัน	 กรุ๊ป	 ขับเคลื่อนไปในทิศทำงกำรเป็นองค์กรต้นแบบใน

กำรคิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์	กระบวนกำร	ตลอดจนผลิตสินค้ำ

ที่ดีมีคุณภำพให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี

...คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

และการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
ตามหลักการ COSO ERM 2017 ตั้งแต่ Top-Down to Bottom-Up 

ควบคู่ไปกับการ ส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
อันน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ...
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การด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานความยั่งยืน

• บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) หรือ “ICHI” ได้รับผล
ประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จ�กโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำ�ปี 2562 
(3 ปีซ้อน) ซึ่งจัดโดยสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ร่วม
กับ ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และในปี2562 ได้รับ
คะแนนเต็ม 100 (2 ปี ซ้อน) จ�กโครงก�รประเมินคุณภ�พก�ร
จัดก�รประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
สม�คมบริษัทจดทะเบียน และ สำ�นักง�น ก.ล.ต.นับเป็นคว�ม
ภูมิใจเป็นอย่�งยิ่ง โดยผลก�ร ประเมินสะท้อนให้เห็นถึงคว�ม
ร่วมมือของคณะกรรมก�ร คณะผู้บริห�ร และพนักง�นใน
องค์กรเป็นอย่�งดีในก�รมุ่งมั่น พัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดีอย่�งต่อเนื่องควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินธุรกิจเพ่ือให้องค์กร
เติบโตอย่�งย่ังยืนและในปี 2563 อิชิตัน กรุ ๊ป เป็นองค์กร
ต้นแบบบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ ก�รจัดประชุม
ส�มัญผู้ถือหุ้นผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ Single 
System (e-Meeting/e-Voting/e-Processing) ร�ยแรก 
ในประเทศไทยภ�ยใต้สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ด Covid-19 ที่เกิด
ขึ้นทั่วโลก

• นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ (ที ่2 จ�กขว�) กรรมก�รบริห�ร บริษัท 

อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) หรือ ICHI รับโล่แสดงคว�ม

ยินดีจ�ก คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (กล�ง) ประธ�น

คณะทำ�ง�นเพ่ือก�รลงทุนอย่�งย่ังยืนตล�ดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ใน โอก�สที่อิชิตันได้รับก�รคัดเลือกให้

เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่ออยู่ใน “หุ้นย่ังยืน” หรือ Thailand 

Sustainability Investment (THSI) ประจำ�ปี 2562 ในกลุ่ม

บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่�หลักทรัพย์ต�มร�ค�

ตล�ด ระหว่�ง 3,000 - 10,000 ล้�นบ�ท ในง�น “SET 

Awards 2019” ณ อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชด�ภิเษก สอดรับกับก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยหลัก 

ปรัชญ�ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม 

มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และมีก�รบริห�รง�นต�มหลัก

ธรรม�ภิบ�ล (Environmental, Social and Governance )
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• โรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี ่ กับแนวคิดกรีนโนเวชั่น 
บนพื้นท่ีกว่า 30,000 ตารางเมตร พร้อมกับเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องดื่ม ท่ีทันสมัยท่ีสุดระดับ โลกด้วยระบบ
บรรจุเคร่ืองดื่มเย็น แบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling 
Technology) ซึ่งเป็นระบบการผลิตท่ีมีนวัตกรรม เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมและ ดีต่อสุขภาพ คงคุณภาพเครื่องดื่ม 
ได้มากที่สุด ความทันสมัยของระบบบรรจุเย็นนั้นท�าให้
ลดปริมาณการใช ้พลาสติกลง ได ้มากถึง 36% ลด
การใช ้ แรงงานคน ในกระบวนการผลิตและลดการ
สูญเสียในกระบวนการผลิต เป ็นต้น โดยมีก�าลังการ
ผลิตเครื่องดื่ม 1,500 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่อง 
ต่อปี รวมถึงความพร้อมใน การรับจ้างผลิตเครื่องดื่ม 
(OEM) ได้หลากหลาย ไม่จ�ากัดเฉพาะชา แต่รวมไปถึงกาแฟ 
นม น�า้ผลไม้ หรือเครื่องดืม่อ่ืนๆ อีกมากมาย พร้อมกบัระบบ
การบริหารจดัการคณุภาพมาตรฐานระดบัโลก ท่ีเป็นกุญแจ
ส�าคัญในการสร้าง ศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ
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• ระบบ Auto Warehouse ของ อิชิตัน ซึ่งเป็นโรงง�นแห่งแรกที่มีก�รดำ�เนินก�รแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ต้นส�ยก�รผลิตไปจนถึงส่วน
คลังเก็บสินค้� โดยส�ม�รถเดินเครื่องติดต่อกันได้ถึง 120 ชั่วโมง ลดปัญห� Human Error และเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับตัวสินค้� 
ในทุกด้�น พร้อมก�รออกแบบนำ�แสงสว่�งจ�ก ธรรมช�ติม�ใช้ให้ม�กที่สุด ซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถลดก�รใช้ ไฟฟ้�ลงได้ถึงร้อยละ 50 
โดยผนังโรงง�นทั้งหมดใช้วัสดุควบคุมอุณหภูมิ ป้องกัน คว�มร้อนและลดก�รใช้เคร่ืองปรับอ�ก�ศ นอกจ�กนั้น อิชิตัน เป็น
โรงง�นที่ใส่ใจในก�รดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมีก�รติดต้ังระบบบำ�บัดนำ้�เสียแบบครบวงจร และกำ�จัดขยะที่ดีที่สุด โดยส�ม�รถนำ�ของ
เหลือใช้ม�เป็นพลังง�นหมุนเวียน และรีไซเคิล จนแทบไม่เหลือของเสียทิ้งออกไปสู่สิ่งแวดล้อมจึงช่วยให้แหล่งนำ้� อ�ก�ศ และ ต้นไม้ 
ใส สะอ�ด บริสุทธ์ิ ปัจจุบันมีก�รติดตั้งแผ่นโซล�ร์ รูฟ ขน�ด 2,544 กิโลวัตต์ (kWp) บนพื้นที่ของหลังค�โรงง�นขน�ด 25,000 
ตร�ร�งเมตร ซึ่งส�ม�รถผลิตพลังง�นไฟฟ้� ที่ใช้ ในก�รผลิตเคร่ืองดื่มของอิชิตัน ทดแทนได้ถึงปี ละ 3,354 เมกะวัตต์ ต่อปี 
ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกออกสูช่ัน้บรรย�ก�ศได้ถึง 747 ตันต่อปี ทำ�ให้ส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยด้�นพลงัง�นไฟฟ้�ได้ถึง 14.4 ล้�นบ�ท 
ต่อปี ทำ�ให้ ได้ร�งวัลอุตส�หกรรมสีเขียว ระดับ 4 ประจำ�ปี 2560 จ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตส�หกรรม และ
ร�งวัลโครงก�รลดก๊�ซเรือนกระจกภ�คสมัครใจต�มม�ตรฐ�นของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : 
T-VER) จัดโดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) หรือ อบก.

• อิชิตัน ผู้ผลิตเคร่ืองดื่มช�เขยีวจ�กใบช� ที่มีวิธีก�รปลูกในระบบออร์แกนิค โดยใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติที่ห�ได้ในท้องที่ม�ผ่�น
กระบวนก�รเกษตรผสมผส�น ซึง่จะช่วยดแูลรกัษ�ต้นช�ให้เตบิโตแบบปลอดส�รพิษในระบบก�รปลกูแบบออร์แกนคิได้เป็นอย่�งด ี
จ�กแหล่งช� กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกช�ช�วอ�ข่� ในพื้นที่ดอยพญ�ไพร อ.แม่ฟ้�หลวง จ.เชียงร�ย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกช�ที่ใหญ่ที่สุดใน 
ประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตใบช�ร�ยหลักของอิชิตัน และเพื่อก�รส่งมอบช�เขียวคุณภ�พดีของชุมชนให้เดินท�งสู่มือผู้บริโภค 
อิชิตัน ให้คว�มใส่ใจและพิถีพิถันในทุกร�ยละเอียดตั้งแต่ก�รปลูก ก�รดูแล ก�รเก็บยอดอ่อนใบช� รวมถึงขั้นตอนก�รผลิตเพื่อให้
ได้รสช�ติและคุณภ�พจ�กใบช�ที่ดีที่สุด ที่ยังคงกลิ่นหอมละมุนของ “ดอกช�”
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• ปรบัโครงสร้�งภ�ยในธรุกิจเพื่อก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน ต�มกลยุทธ์ 3 N (New Product/New Market / New Business)
New Product ก�รออกสนิค้�ใหม่ทีต่อบสนองคว�มต้องก�รของผูบ้ริโภคร�ค�เหม�ะสม New Market มองห�โอก�ส
ในก�รขย�ยตล�ดไปต่�งประเทศ นำ�เสนอสนิค้�ให้เหม�ะสมกับตล�ดเป้�หม�ย โดยร่วมมอืกับพันธมติรทีม่ ีศักยภ�พใน 
ประเทศนัน้ๆ รวมถึงเพิ่มศักยภ�พธรุกิจรับจ้�งผลิตหรือ OEM ให้ม�กขึ้น  New Business  ธรุกิจใหม่ท่ีไม่เก่ียวข้องกับเครื่องดืม่ 
รวมถึง ก�รบริห�รงบประม�ณต้นทุนต่�งๆ และก�รให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเส่ียงภ�ยในองค์กร อย่�งม ี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลเพื่อสร้�งผลกำ�ไรที่ดีและเติบโตยั่งยืน

New  
Product

New  
Market

New 
Business
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เกี่ยวกับรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฉบับนี้ 

	 รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยนืประจ�ำปีฉบับนีเ้ป็นรำยงำน

ฉบับที่	4	ของ	บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	(บริษัทฯ)	

โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่แสดงผลกำรด�ำเนนิกำรด้ำนควำมยัง่ยนื	 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำน	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 เศรษฐกิจ	

และ	 ธรรมำภิบำล	 ของบริษัทฯ	 ระหว่ำง	 วันท่ี	1	 มกรำคม	

2562	ถึง	31	ธันวำคม	2562	ครอบคลุมถึงบริษัทฯ	และโรงงำน 

อิชิตัน	จ.พระนครศรีอยุธยำ	โดยได้จัดท�ำขึ้นตำมแนวทำงกำร

รำยงำนให้มีควำมสอดคล้องตำมกรอบของมำตรฐำนระดับ

สำกล	Global	Reporting	Initiative	:	GRI	Standard	พร้อมเปิด

เผยดัชนีชี้วัด(GRI	Content	Index)	ในแบบหลัก	(Core)	และ

เช่ือมโยงกำรจัดท�ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน	(Sustainable	

Development	Goals-SDGs)	 ในท้ำยรำยงำนโดยบริษัทฯ 

ให้ควำมส�ำคัญต่อองค์ประกอบหลักของวิธีกำร	 และเป้ำหมำย

ส�ำคัญแสดงถึงควำมมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีควบคู่ไปกำรเติบโตไปพร้อมกับสังคม

และสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภำพและมีควำมย่ังยืนเพ่ือผลิตสินค้ำ 

ที่มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล

ขอบเขตรายงาน
	 กระบวนกำรในกำรก�ำหนดเนื้อหำของรำยงำนฉบับนี้

เช่ือมโยงกับแนวทำงในกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของบริษัทฯ 

ซึง่สอดคล้องกับประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนทำงธุรกิจที่ส�ำคัญโดย

ผู้บริหำรระดับสูงและคณะท�ำงำนเพื่อกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน	 เป็น 

ผู ้ระบุประเด็นและพิจำรณำถึงควำมส�ำคัญโดยค�ำนึงถึง 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	 ประเด็นส�ำคัญและขอบเขตของกำรจัด

ท�ำรำยงำนฉบับนีแ้สดงในส่วนรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืใน

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

	 รำยงำนฉบับนี้ครอบคลุมถึงส�ำนักงำนใหญ่และโรงงำน	

อิชิตัน	 ซ่ึงเป็นโรงงำนผลิตเครื่องดื่มท่ีทันสมัยแห่งหนึ่ง 

ในประเทศไทย	 พร้อมระบบกำรผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเช้ือ

ท่ีดีท่ีสุดและสำมำรถยังคงคุณค่ำสำรอำหำรในเครื่องดื่มตำม

ธรรมชำตไิด้ดกีว่ำระบบกำรผลติแบบท่ัวไปโดยสำมำรถลดกำร

ใช้พลำสตกิได้กว่ำร้อยละ	36	และ	ช่วยให้บรษัิทฯ	บรหิำรต้นทุน

กำรผลติได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพสะท้อนผลประกอบกำรท่ีเตบิโต

อย่ำงยั่งยืน	โดยทุกขั้นตอนกำรผลิตของโรงงำน	อิชิตัน	ได้รับ

กำรออกแบบมำเพื่อช่วยลด	ทดแทน	บ�ำบัด	 และน�ำพลังงำน

กลบัมำใช้ใหม่โดยตระหนกัถงึกำรใช้พลงังำนอย่ำงประหยัดเกดิ

ประโยชน์สงูสดุ	รบกวนธรรมชำตน้ิอยท่ีสดุ	และค�ำนงึถงึผูมี้ส่วน

ได้เสยีทุกฝ่ำยท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรโดยรำยงำนฉบับนี้

ไม่มีกำรเปลีย่นแปลงขอบเขตกำรรำยงำนอย่ำงมีนยัส�ำคญัเม่ือ

เทียบกบัรำยงำนควำมยัง่ยืนฉบับก่อนหน้ำนีแ้ต่อย่ำงใดส�ำหรบั

ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ	 และข้อมูลนอกเหนือจำก

รำยงำนฉบับนี้แสดงอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน	

(Sustainable	Development	Committee	:SD	Committee)และ	

กำรจดัประชุมกำรส�ำรวจควำมคดิเห็นจำกหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง

เพื่อเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้เสียและพิจำรณำเพ่ิมเติมตัวชี้วัดท่ี

ส�ำคัญท่ีอำจเป็นประโยชน์	 ต่อกำรรำยงำนของรำยงำนฉบับนี้ 

ซึ่งครอบคลุมถึง	องค์กร	เศรษฐกิจ	สังคม	ชุมชน	สิ่งเเวดล้อม	

และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 (Corporate	Governance	

Code)โดยเนื้อหำของรำยงำนฉบับนี้ได้รับกำรพิจำรณำและ

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและรับรองโดย 

คณะกรรมกำรบริษัท	 คณะท�ำงำนฯ	 ชุดนี้มุ่งเน้นแนวทำงกำร

พัฒนำอย่ำงย่ังยืนซ่ึงเป็นแนวทำงให้บริษัทฯ	 สำมำรถสร้ำง

คุณค่ำอย่ำงยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
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คว�มคิดริเริ่ม
สร้�งสรรค์

Initiative &
Innovation

ยึดมั่นในจริยธรรม

Integrity

ทำ�ง�นเป็นทีม

Teamwork &
Cooperation

มุ่งมั่นสู่คว�มสำ�เร็จ

Achievement
Orientation

ยืดหยุ่น/รวดเร็ว/ท้�ท�ย

Flexibility

I C H I T A N
ค่านิยมองค์กร

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�าธรุกจิเครื่องดืม่คณุภาพ
และนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อม
กับสังคมที่ดี

พฒัน�เครื่องดืม่ให้
คณุภาพ ท่ีดต่ีอสขุภาพ 
น�าเสนอผ่าน รปูแบบท่ี 

ทันสมยัเพื่อสร้าง 
ความพึงพอใจ 
ให้กบัผูบ้ริโภค

ใช้นวตักรรมสร้�งธุรกิจ
เพื่อ เพิ่มประสทิธภิ�พก�ร
จดัก�ร มองหาโอกาสใหม่ๆ 

พฒันา ช่องทางการ 
จดัจ�าหน่าย และ 

ต่อยอดสู่การสร้าง 
ผลประกอบการสูงสุด

สร้างแบบอย่างการเป็น
องค์กรทีดี่ของสังคม

สนับสนนุและพฒันา 
ความสามารถของ

พนักงานให้มี 
ความมืออาชพี พร้อม

สร้�ง คุณภ�พชวิีตทีดี่และ
เกิดคว�ม ภ�คภูมใิจในก�ร
เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร

ต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อสังคม ต่อพนักงาน
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/Index
SET / SET CLMV/SET THSI

ชื่อย่อหลักทรัพย์
ICHI

เลขทะเบียนบริษัท
0107556000485

ธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยเครื่องดื่มช�เขียวพร้อมดื่ม 
“อิชิตัน กรีนที” “ชิซึโอกะ กรีนที”
เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดย อิชิตัน” เครื่องดื่มช�เขียว
ผสมวุ้นมะพร้�ว “อิชิตัน ชิวชิว” และ เครื่องดื่ม “T247”

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
เกษตรและอุตส�หกรรมอ�ห�ร/ อ�ห�รและเครื่องดื่ม

เว็บไซต์
www.ichitangroup.com

วันที่ก่อตั้งบริษัท/วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 3 กันย�ยน 2553/ วันที่ 21 เมษ�ยน 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูล
ทั่วไปบริษัท
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ที่อยู่ 
1) ส�านักงานใหญ่
เลขที่ 8 อ�ค�รทีวัน ชั้น 42 - 44
ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ : 02-023-1111  
อีเมล์ : ir@ichitangroup.com

2) โรงงาน 
โรงง�นอิชิตัน สวนอุตส�หกรรมโรจนะเฟส 3 
เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ตำ�บลอุทัย อำ�เภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธย� (13210)
Facebook : https://www.facebook.com/tanland.ichitan

ทุนจดทะเบียน
1,300 ล้�นบ�ท

ทุ น ท่ี อ อ ก แ ล ะ ช� า ร ะ แ ล ้ ว 
1,300 ล้�นบ�ท

รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกร�คม - 31 ธันว�คม

ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
เลขที่ 1 อ�ค�รเอ็มไพร์ท�วเวอร์ ชั้นที่ 50-51 
ถนนส�ทรใต้ แขวงย�นน�ว�
เขตส�ทร กรุงเทพฯ (10120)
โทรศัพท์: (02) 677 2000
โทรส�ร: (02) 677 2222

บริษัทย่อย
บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จ�ากัด
• ทุนจดทะเบียน 1 ล้�นบ�ท 

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 1 ล้�นบ�ท
• ดำ�เนินธุรกิจ 

เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้�ประเภท
เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภ�ยในประเทศและ 
ต่�งประเทศ

ที่อยู่
เลขที่ 8 อ�ค�รทีวัน ชั้น 42 - 44
ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ : 02-023-1111

บริษัทร่วม
บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย 
• ทุนจดทะเบียน 

628,000 ล้�นรูเปียอินโดนีเซีย  
(ประม�ณ 1,435.5 ล้�นบ�ท)

• ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 
428,000 ล้�นรูเปียอินโดนีเซีย 
(ประม�ณ 1,097.2 ล้�นบ�ท)

• ดำ�เนินธุรกิจ 
เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจผลิตและ จัดจำ�หน่�ยเครื่องดื่ม  
ช�พร้อมดื่ม ภ�ยใต้แบรนด์ “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�านวนความร้อน หนึ่งล้าน บีทียู (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ตกลงซื้อขายกันจากจ�านวนความร้อนที่ใช้ ไป)
3) Cold Aseptic Filling Technology หมายถึง ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ 
4) Key Performance Indicator (KPI) = ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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ธุรกิจของ 
“อิชิตัน กรุ�ป”

บร�ษัท อิชิตัน กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
(“บร�ษัทฯ” หร�อ “อิชิตัน กรุ�ป”)
เดิมชื่อ บร�ษัท ไม�ตัน จำกัด

ก�อตั้งเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2553
ด�วยทุนจดทะเบียน 500 ล�านบาท

บร�ษัทฯ ได�เร��มต�นด�วยการเป�นผู�จำหน�ายเคร�่องดื่มฟ�งก�ชัน
นัล ภายใต�ชื่อทางการค�า อิชิตัน ดับเบิ�ลดร��งค� ตั้งแต�เดือน
มกราคม ป� 2554 และ วางจำหน�ายเคร�่องดื่มชาเข�ยวพร�อม
ดื่มครั้งแรก ภายใต�ชื่อทางการค�า อิชิตัน กร�นที ตั้งแต�เดือน
พฤษภาคม ป� 2554 เคร�่องดื่มน้ำสมุนไพร จับเลี้ยง ภายใต�
ชื่อทางการค�า เย็นเย็น โดย อิชิตัน ในเดือนกุมภาพันธ� 

บร�ษัทฯ ได�เข�าทำสัญญาร�วมลงทุนกับบร�ษัท พ�ที อาทร�่ แปซิฟ�ค 
(“AP”) ซึ่งเป�นนิติบุคคลที่จัดตั้งข�้นในประเทศอินโดนีเซีย เพ�่อร�วม
ลงทุนในบร�ษัท พ�ที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย (“PTI”)  ซึ่งเป�นกิจการร�วมค�า
ที่จะจัดตั้งข�้นใหม�ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค�เพ�่อผลิต
และจำหน�ายเคร�่องดื่มพร�อมดื่มภายใต�แบรนด� “อิชิตัน” ในประเทศ
อินโดนีเซียโดยบร�ษัทฯ และ AP จะเข�าลงทุนในกิจการร�วมค�าใน
อัตราส�วนที่เท�ากัน (อัตราร�อยละ 50 ของหุ�นที่ออกและจำหน�ายได�
ทั้งหมดของกิจการร�วมค�า) ซึ่งคิดเป�นมูลค�าเง�นลงทุนจำนวนรวม 
200,000 ล�านรูเป�ยอินโดนีเซีย หร�อประมาณ 575 ล�านบาท บร�ษัทฯ
ได�จ�ายชำระเง�นทุนจัดตั้งบร�ษัทงวดแรกในอัตราร�อยละ 50  ของทุน
ที่เร�ยกชำระแล�วเป�นจำนวนเง�น 50,000 ล�านรูเป�ยอินโดนีเซีย หร�อ
เทียบเท�า 135.6 ล�านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 “PTI” จ�งกลาย
เป�นกิจการที่ควบคุมร�วมกันของบร�ษัทฯ 

2554
บร�ษัทฯ ยังคงมุ�งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย�าง
ต�อเนื่องให� ได�มาตรฐานการผลิตและความได�
เปร�ยบทางด�านต�นทุนการผลิตสูงสุด

ป�จจ�บัน บร�ษัทฯ

บร�ษัทร�วม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

2557
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจเป�นผู�ผลิตและจำหน�ายเคร�่องดื่มชา
เข�ยวพร�อมดื่ม “อิชิตัน กร�นที” “ชิซึโอกะ กร�นที” เคร�่องดื่ม
สมุนไพร “เย็นเย็น  โดยอิชิตัน” เคร�่องดื่มชาเข�ยวผสมว��น
มะพร�าว  “อิชิตัน ชิวชิว” เคร�อ่งด่ืมสมุนไพรผสมว��นมะพร�าว 
“เย็นเย็น ฟ�น” เคร�่องดื่มน้ำผลไม�ไม�อัดลมและเยลลี่ “ไบเล�” 
และเคร�่องดื่มชูกำลังรูปแบบใหม� “T247” ภายใต�บรรจ�
ภ ัณฑ�ท ี ่ท ันสม ัย ผล ิตโดยเทคโนโลย ีการผลิต 
“บรรจ�เย็นแบบปลอดเชื้อ” ที่คงคุณค�าสารอาหารตาม
ธรรมชาติของเคร�่องดื่มได�ดีกว�าระบบเดิมถึง 5 เท�า เป�น
มิตรกับสิ�งแวดล�อมด�วยการลดการใช�พลาสติกถึง 36% 
เมื่อเทียบกับการผลิตด�วยเทคโนโลยีบรรจ�ร�อน ลดภาระ
การย�อยสลายของธรรมชาติ

2556 โดยมีช่ือย�อหลักทรัพย�คือ “ICHI”  
ด�วยทุนจดทะเบียน 1,300 ล�านบาทและมีทุนชำระแล�ว  
1,300 ล�านบาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญจำนวน  1,300 ล�านหุ�น
มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1.00 บาท ณ มีนาคม 2561 
ตามข�อมูลตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
บร �ษ ัทฯ ม ีม ูลค �าหลักทร ัพย�ตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ท่ี 3,000 – 10,000 ล�านบาท

วันที่ 21 เมษายน 2557
ได�เป�ดทำการซื้อขายวันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

2557

บร�ษัทฯ ได�จดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัทย�อย ชื่อ 
“บร�ษัท อิชิตัน เพาเวอร� จำกัด” ด�วยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล�านบาทถ�วน) โดยมี
วัตถุประสงค�เพ�่อดำเนินธุรกิจ จำหน�ายสินค�า ประเภท
เคร�่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศ และต�างประเทศโดย
บร�ษัทฯ ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.9

บร�ษัทย�อย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ� 2560

2560

บร�ษัทฯ ได�รับจดหมายจากการร�วมค�าเร�ยกให�ชำระ
เง�นทุนจัดตั้งบร�ษัทเพ��มอีกเป�นจำนวนเง�น 60,000 
ล�านรูเป�ยอินโดนีเซีย หร�อเทียบเท�า 158.7 ล�านบาท 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อเป�น เง�นทุนหมุนเว�ยน 
บร�ษัทฯ ได�จ�ายชำระเง�นทุนดังกล�าวแล�วเมื่อ วันที่ 
17 มกราคม 2561 และการร�วมค�าได�จดทะเบียนเพ��ม
ทุนกับ Indonesia Investment Coordinating 
Board แล�วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 
(บร�ษัทร�วม)

1.  ปรับกลยุทธ�องค�กร 3N 
 New Product/New Market/New Business
2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี “ดีเลิศ”
3. ได�รับการรับรอง CAC จากสถาบัน IOD
4. เข�าอยู�ในรายชื่อหุ�นยั่งยืน THSI
 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

2561 2562

2553

ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจของ อิชิตัน กรุ๊ป
	 บรษิทั	อชิตินั	กรุป๊	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บรษิทัฯ”	หรอื	“อชิตัิน	กรุป๊”)	เดิมชือ่	บรษัิท	ไม่ตนั	จ�ากัด	ก่อตัง้เม่ือ	
วันท่ี	3	กันยายน	2553	ด้วยทุนจดทะเบยีน	500	ล้านบาท	บรษัิทฯ	ได้เริม่ต้นด้วยการเป็นผู้จ�าหน่ายเครือ่งดืม่
ฟังก์ชนันัล	ภายใต้ชือ่ทางการค้า	อชิตินั	ดบัเบิล้ดริง๊ค์	ตัง้แต่เดอืนมกราคม	ปี	2554	และ	วางจ�าหน่ายเครือ่ง
ดืม่ชาเขยีวพร้อมดืม่ครัง้แรก	ภายใต้ชือ่ทางการค้า	อชิตินั	กรนีที	ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	ปี	2554	เครือ่งด่ืม
น�า้สมุนไพร	จบัเลีย้ง	ภายใต้ชือ่ทางการค้า	เยน็เยน็	
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ธุรกิจของ 
“อิชิตัน กรุ�ป”

บร�ษัท อิชิตัน กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
(“บร�ษัทฯ” หร�อ “อิชิตัน กรุ�ป”)
เดิมชื่อ บร�ษัท ไม�ตัน จำกัด

ก�อตั้งเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2553
ด�วยทุนจดทะเบียน 500 ล�านบาท

บร�ษัทฯ ได�เร��มต�นด�วยการเป�นผู�จำหน�ายเคร�่องดื่มฟ�งก�ชัน
นัล ภายใต�ชื่อทางการค�า อิชิตัน ดับเบิ�ลดร��งค� ตั้งแต�เดือน
มกราคม ป� 2554 และ วางจำหน�ายเคร�่องดื่มชาเข�ยวพร�อม
ดื่มครั้งแรก ภายใต�ชื่อทางการค�า อิชิตัน กร�นที ตั้งแต�เดือน
พฤษภาคม ป� 2554 เคร�่องดื่มน้ำสมุนไพร จับเลี้ยง ภายใต�
ชื่อทางการค�า เย็นเย็น โดย อิชิตัน ในเดือนกุมภาพันธ� 

บร�ษัทฯ ได�เข�าทำสัญญาร�วมลงทุนกับบร�ษัท พ�ที อาทร�่ แปซิฟ�ค 
(“AP”) ซึ่งเป�นนิติบุคคลที่จัดตั้งข�้นในประเทศอินโดนีเซีย เพ�่อร�วม
ลงทุนในบร�ษัท พ�ที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย (“PTI”)  ซึ่งเป�นกิจการร�วมค�า
ที่จะจัดตั้งข�้นใหม�ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค�เพ�่อผลิต
และจำหน�ายเคร�่องดื่มพร�อมดื่มภายใต�แบรนด� “อิชิตัน” ในประเทศ
อินโดนีเซียโดยบร�ษัทฯ และ AP จะเข�าลงทุนในกิจการร�วมค�าใน
อัตราส�วนที่เท�ากัน (อัตราร�อยละ 50 ของหุ�นที่ออกและจำหน�ายได�
ทั้งหมดของกิจการร�วมค�า) ซึ่งคิดเป�นมูลค�าเง�นลงทุนจำนวนรวม 
200,000 ล�านรูเป�ยอินโดนีเซีย หร�อประมาณ 575 ล�านบาท บร�ษัทฯ
ได�จ�ายชำระเง�นทุนจัดตั้งบร�ษัทงวดแรกในอัตราร�อยละ 50  ของทุน
ที่เร�ยกชำระแล�วเป�นจำนวนเง�น 50,000 ล�านรูเป�ยอินโดนีเซีย หร�อ
เทียบเท�า 135.6 ล�านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 “PTI” จ�งกลาย
เป�นกิจการที่ควบคุมร�วมกันของบร�ษัทฯ 

2554
บร�ษัทฯ ยังคงมุ�งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย�าง
ต�อเนื่องให� ได�มาตรฐานการผลิตและความได�
เปร�ยบทางด�านต�นทุนการผลิตสูงสุด

ป�จจ�บัน บร�ษัทฯ

บร�ษัทร�วม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

2557
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจเป�นผู�ผลิตและจำหน�ายเคร�่องดื่มชา
เข�ยวพร�อมดื่ม “อิชิตัน กร�นที” “ชิซึโอกะ กร�นที” เคร�่องดื่ม
สมุนไพร “เย็นเย็น  โดยอิชิตัน” เคร�่องดื่มชาเข�ยวผสมว��น
มะพร�าว  “อิชิตัน ชิวชิว” เคร�อ่งด่ืมสมุนไพรผสมว��นมะพร�าว 
“เย็นเย็น ฟ�น” เคร�่องดื่มน้ำผลไม�ไม�อัดลมและเยลลี่ “ไบเล�” 
และเคร�่องดื่มชูกำลังรูปแบบใหม� “T247” ภายใต�บรรจ�
ภ ัณฑ�ท ี ่ท ันสม ัย ผล ิตโดยเทคโนโลย ีการผลิต 
“บรรจ�เย็นแบบปลอดเชื้อ” ที่คงคุณค�าสารอาหารตาม
ธรรมชาติของเคร�่องดื่มได�ดีกว�าระบบเดิมถึง 5 เท�า เป�น
มิตรกับสิ�งแวดล�อมด�วยการลดการใช�พลาสติกถึง 36% 
เมื่อเทียบกับการผลิตด�วยเทคโนโลยีบรรจ�ร�อน ลดภาระ
การย�อยสลายของธรรมชาติ

2556 โดยมีช่ือย�อหลักทรัพย�คือ “ICHI”  
ด�วยทุนจดทะเบียน 1,300 ล�านบาทและมีทุนชำระแล�ว  
1,300 ล�านบาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญจำนวน  1,300 ล�านหุ�น
มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1.00 บาท ณ มีนาคม 2561 
ตามข�อมูลตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
บร �ษ ัทฯ ม ีม ูลค �าหลักทร ัพย�ตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ท่ี 3,000 – 10,000 ล�านบาท

วันที่ 21 เมษายน 2557
ได�เป�ดทำการซื้อขายวันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

2557

บร�ษัทฯ ได�จดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัทย�อย ชื่อ 
“บร�ษัท อิชิตัน เพาเวอร� จำกัด” ด�วยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล�านบาทถ�วน) โดยมี
วัตถุประสงค�เพ�่อดำเนินธุรกิจ จำหน�ายสินค�า ประเภท
เคร�่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศ และต�างประเทศโดย
บร�ษัทฯ ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.9

บร�ษัทย�อย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ� 2560

2560

บร�ษัทฯ ได�รับจดหมายจากการร�วมค�าเร�ยกให�ชำระ
เง�นทุนจัดตั้งบร�ษัทเพ��มอีกเป�นจำนวนเง�น 60,000 
ล�านรูเป�ยอินโดนีเซีย หร�อเทียบเท�า 158.7 ล�านบาท 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อเป�น เง�นทุนหมุนเว�ยน 
บร�ษัทฯ ได�จ�ายชำระเง�นทุนดังกล�าวแล�วเมื่อ วันที่ 
17 มกราคม 2561 และการร�วมค�าได�จดทะเบียนเพ��ม
ทุนกับ Indonesia Investment Coordinating 
Board แล�วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 
(บร�ษัทร�วม)

1.  ปรับกลยุทธ�องค�กร 3N 
 New Product/New Market/New Business
2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี “ดีเลิศ”
3. ได�รับการรับรอง CAC จากสถาบัน IOD
4. เข�าอยู�ในรายชื่อหุ�นยั่งยืน THSI
 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

2561 2562

2553

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จ�ากัด
(บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียน 1 ล้�นบ�ท

ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้�นบ�ท
ทุนชำ�ระแล้ว 1,300 ล้�นบ�ท
มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ 1.00 บ�ท

บริษัท พีที อิชิตัน อินโดนีเซีย
(บริษัทร่วม)

ทุนจดทะเบียน  
400,000 ล้�นรูเปียอินโดนิเซีย

99.9%

50%

หม�ยเหตุ ร�ยละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�ก ร�ยง�นประจำ�ปี 2562 ภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562

คณะกรรมการ 
บรษิทั	

The Board of 
Directors

คณะกรรมการบริหาร

The Executive 
Committee

กรรมการผู้อ�านวยการ 
นาย	ตัน	ภาสกรนที

Chief Executive Officer 
Mr. Tan 

Passakornnatee

รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
นาง	องิ	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

ส�านักเลขานุการบริษัท

Office of the Company 
Secretary

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Internal Audit 
Department

คณะกรรมการตรวจสอบ

The Audit Committee

ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน

Compliance 
Department

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

The Risk Management 
Committee 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

The Nomination 
and Remuneration 

Committee

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล

The Corporate 
Governance  
Committee 
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Market Share 
Year 2019

Ichitan 
Green Tea 

 22.8 %

Yen Yen 
8.9 %

Main 
Competitor

45.4%

Others 
player 
1.7 %

รายได้รวม 5,347.7 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม 4,956.4 ล้านบาท
ก�าไรสุทธิ 407.5 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม 7,686.9 ล้านบาท
หนี้สินรวม 1,466.6 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,220.3 ล้านบาท
Market Capital 
(ณ  เมษายน 2563)  

6,058.0 ล้านบาท

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี 455.0 ล้านบาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�าไรสุทธิ 

111.7%  

EBITDA 18.2%  
อัตราการท�าก�าไรสุทธิ 7.6%  
อัตราผลตอบแทนส่วน
ของผู้ถือหุ้น  (ROE)

6.7%  

อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA)

5.0%  

ก�าไร ต่อหุ้น 0.31 บาท
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4.8 บาท
พนักงานทั้งหมด 371 คน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ตอบแทน ผู้บริหาร / 
พนักงาน/พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตพนักงาน

259.8 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ชุมชน  สังคม  และ 
สิ่งแวดล้อม

5.5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

407.2 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัด
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

1.3 ล้านบาท

Human Capital 
Development cost 
(ต้นทุนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล)

1.7 ล้านบาท

การสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ข้อมูลจากงบการเงินรวม 
ของบริษัทฯ	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัดส่วนการจ�าหน่ายภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ
	 บริษัทฯมีกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่ำงประเทศโดยมียอด

ขำยในปี	2562	สัดส่วนต่ำงประเทศ	อยู่ที่ร้อยละ	27.7	และใน

ประเทศอยู่ที่ร้อยละ	72.3	ในปี	2562	ตลำดเครื่องดื่มชำพร้อม

ดื่ม	(Ready	to	Drink	Tea)	มีมูลค่ำรวม	12,123	ล้ำนบำท	ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.9	 ทั้งนี้	 เป็นผลจำกกำรเติบโตสินค้ำกลุ่ม 

ชำพรีเมี่ยมและ	Main	Stream

การจัดจ�าหน่าย
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ในประเทศ 72.3% 67.5% 	73.0%
ต่ำงประเทศ 27.7% 32.5% 	27.0%
รวม 100% 100%  100%
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การด�าเนินการด้านภาษี
	 บริษัท	 อิชิตัน	 กรุ ๊ป	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (“บริษัทฯ”) 

ได้ให้ควำมร่วมมือและมีส่วนร่วมด้ำนภำษีกับรัฐบำลและ 

กรมสรรพำกร	 และมีควำมมุ ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วย 

ควำมซ่ือสตัย์สจุรติ	ยึดมัน่กำรด�ำเนนิกจิกำรบนหลกัธรรมำภบิำล 

ท่ีมีควำมโปร่งใส	ตรวจสอบได้และมีหลกักำรบริหำรจดักำรด้ำน

ภำษีอำกรท่ีตระหนักในหน้ำท่ีกำรเป็นพลเมืองท่ีดี	 ต้องปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยทั้งหมด	ตำมประมวลรัษฎำกรและกฎหมำยด้ำน

ภำษีแห่งรำชอำณำจักรไทย	 และในประเทศท่ีบริษัทฯไปลงทุน

โดยสอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร	 บริษัทฯ	 จึงได้

ก�ำหนด	“นโยบำยภำษีอำกร”	เพ่ือกำรบรหิำรกจิกำรบนหลกักำร

ธรรมำภิบำลที่ดีและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 ในปี	2562บริษัทฯ

มีรำยได้รวม	5,347.7	 ล้ำนบำท	 และได้จ่ำยภำษีสรรพสำมิต* 

เป็นจ�ำนวนเงินทั้งหมด	537.3	ล้ำนบำท	

	 โดยเปิดเผยรำยละเอียดในเว็บไซต์บริษัทฯ	http://www.

ichitangroup.com/investor.php/tax_policy

หมายเหตุ : ปี 2562 ใช้ยอดภาษีสรรพสามิต ภาษีนิติบุคคลยังไม่มียอด
จ่ายเพราะได้ BOI

ตำรำงแสดงภำษีเงนิได้และก�ำไรท่ีได้รบักำรยกเว้นภำษีจำกกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน	

หน่วย : ล้านบาท ปี2562 ปี2561 ปี2560

ค่ำใช้จ่ำย	(รำยได้)	 

ภำษีเงินได้	จำกงบกำร

เงินเฉพำะกิจกำร

(45.94) (82.2) (25.3)

ก�ำไรที่ได้รับกำรยกเว้น

ภำษี	จำกกำรส่งเสริมกำร

ลงทุน	

444.06 207.3 362.7

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	(BOI)	ดังนี้

บริษัทฯ บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการ ปีเริ่มต้น - ปีสิ้นสุด หมายเหตุ

อิชิตัน	กรุ๊ป 5175(2)/2556 ผลิตน�้ำพืช	ผัก	ผลไม้ 16/3/2555-15/3/2563

บรรจุภำชนะผนึก
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กลยุทธ์ตามพันธกิจในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน 
นโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อภำรกิจสู ่

เป้ำหมำยกำรเป็นผูน้�ำทำงธรุกจิเครือ่งดืม่ท้ังในประเทศและต่ำง

ประเทศเริ่มจำกกำรใช้วัตถุดิบใบชำท่ีปลูกในระบบออร์แกนิค	

เป็นต้น	 รวมถึงกำรน�ำนวัตกรรมมำปรับใช้ในกระบวนกำรผลิต

เพือ่ให้ได้เครือ่งดืม่ท่ีมีคณุภำพและเป็นทำงเลอืกสขุภำพท่ีดต่ีอ

ผู้บริโภคและเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี	พร้อมด�ำเนินกิจกำร

บนพ้ืนฐำนกำรค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยกำรสร้ำงโรงงำนอิชิ

ตัน	ที่ใช้พลังงำนหมุนเวียนด้วยตัวเองมำกที่สุดธุรกิจหลักของ 

บริษัทฯ	 เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเครื่องด่ืมชำเขียวพร้อมดื่ม 

“อิชตินั	กรนีที”	เครือ่งดืม่สมนุไพร	“เยน็เย็น	โดยอิชตินั”	เคร่ืองดืม่ 

ชำเขียวผสมวุ้นมะพร้ำว	 “อิชิตัน	 ชิวชิว”	 และเครื่องดื่มน�้ำผล

ไม้ไม่อัดลมและเยลลี่	 “ไบเล่”	 และ	 กลุ่มสินค้ำชำพร้อมดื่ม

ท่ีมีแนวโน้มเติบโตท่ีดี	 คือ	 ตลำดชำพร้อมดื่มพรีเม่ียม	 เช่น 

“ชำเขียวชิซึโอกะ”	 ท่ีเน้นกลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจสุขภำพ	 ภำยใต ้

บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย	 ผลิตโดยเทคโนโลยีกำรผลิต	 “บรรจุเย็น

แบบปลอดเช้ือ”	ท่ีคงคณุค่ำสำรอำหำรตำมธรรมชำตขิองเครือ่ง

ดื่มได้ดีกว่ำระบบเดิมถึง	5	 เท่ำ	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

กำรลดกำรใช้พลำสติกถึง	36%	 ลดภำระกำรย่อยสลำยของ

ธรรมชำติ	 ซ่ึงบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนำระบบคุณภำพอย่ำง 

ต่อเนื่องให้ได้มำตรฐำนกำรผลิตระดับสูงสุด	

	 ส�ำหรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำด	 บริษัทฯวำงต�ำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์เป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีคุณภำพสูง	 เริ่มจำกกำรคัดสรร

วตัถดุบิตลอดจนกรรมวิธ	ีในกำรผลติท่ีพถิพีถินัและบรรจภุณัฑ์

ที่สะอำดปลอดภัย	เพื่อสุขภำพของผู้บริโภคและรสชำติที่ยังคง

ควำมเป็นธรรมชำติ	โดยกลยุทธ์ทำงกำรตลำดหลักขององค์กร

คือ

•	 องค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุม่	
	 บรษัิทฯ	ให้ควำมส�ำคญั	กบักำรวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์	

พร้อมมุ่งเน้นกำรส่งมอบเครื่องดื่มท่ีมีคุณภำพสูงและดีต่อ

สุขภำพไปยังกลุ่มลูกค้ำเดิมและคนรุ่นใหม่ตลำดในประเทศ	

รวมถึงลูกค้ำในตลำดต่ำงประเทศด้วยซ่ึงเมื่อผลิตภัณฑ์เป็นท่ี

รู้จักและได้รับกำรยอมรับก็จะส่งผลให้	 ผลประกอบกำรของบริ

ษัทฯ	เตบิโตได้อย่ำงมัน่คงโดยเฉพำะกลุม่ประเทศในแถบเอเชีย	

•	 การส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์	
	 บริษัทฯ	มีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน	 โดดเด่น	แข็งแรง	

เช่น	 “อิชิตัน	 กรีนที”	 หมำยถึงชำท่ีใส่ใจคุณเป็นท่ี	 ๑	 เป็นผู้

เชี่ยวชำญในกำรผลิตชำพร้อมดื่ม	หรือ	“เย็นเย็น	จำก	อิชิตัน”	

หมำยถึงผู้น�ำในตลำดชำผสมสมุนไพรพร้อมดื่มโดยถ่ำยทอด

เพ่ือแสดงตวัตนผ่ำนนวตักรรมในตวัสนิค้ำท่ีจะออกสูต่ลำดอย่ำง

ต่อเนือ่ง	พร้อมท้ังกำรสือ่สำรผ่ำนกจิกรรมทำงกำรตลำดให้เข้ำ

ถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำย	

•	 มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	
	 ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะให้ควำมส�ำคัญกับกำร

ส่งเสริมสุขภำพผู้บริโภคท่ีดี	 ท้ังทำงร่ำงกำยและจิตใจเริ่มจำก

กำรคัดสรร	 วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ	 ตลอดจนกรรมวิธี	 ในกำร

ผลิตท่ีพิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอำดปลอดภัย	 โดยมำกทุก

ผลิตภัณฑ์จะมี	 กำรพัฒนำคิดค้นปรับลดปริมำณควำมหวำน

ให้อยู่ในระดับท่ีผ่ำนมำตรฐำนให้ได้รับ	 “โลโก้ทำงเลือกเพื่อ

สุขภำพ”	 จำกกระทรวงสำธำรณะสุขแต่ยังคงรสชำติท่ีเป็น

ธรรมชำติ	 เป็นเอกลักษณ์	และ	 เป็นนวัตกรรม	ของ	 “อิชิตัน”	

พร้อมท้ังแสดงส่วนประกอบในเครื่องด่ืมและคุณค่ำทำงอำหำร

ที่ชัดเจนบนฉลำกบรรจุภัณฑ์	

•	 สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
	 บรษัิทฯ	มีแนวทำงและนโยบำย	ในกำรจดัเกบ็	และพัฒนำ

ระบบฐำนข้อมูลของผู ้บริโภคเป็นรำยบุคคลเพื่อให้รู ้ลึกถึง 

ควำมต้องกำรพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพือ่ท่ีจะได้น�ำมำวเิครำะห์

จัดสรรโปรแกรมทำงกำรตลำดท่ีเหมำะสมและโดนใจผู้บริโภค	

และลูกค้ำแต่ละกลุ่ม	 อันจะก่อให้เกิดประสบกำรณ์ร่วมกับ

ทุกแบรนด์ของบริษัทฯ	 และ	 ควำมจดจ�ำของผู้บริโภคกลุ่ม 

เป้ำหมำยซ่ึงจะสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงแบรนด์ของบริษัทฯ

และผู้บริโภคได้อย่ำงยั่งยืน
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กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ด้วยการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเป็นองค์กรคุณภำพ	ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจให้กับ	สังคม	ชุมชน	และ	ผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ำย	ด้วยกำรด�ำเนินธุรกิจที่เน้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในทุกกระบวนกำรระบบห่วงโซ่อุปทำน	(Supply	Chain)	 จนถึง

ระดับกระบวนกำรห่วงโซ่คุณค่ำ	(Value	Chain)	ให้ครอบคลุม	ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

ที่ดี	และส่งเสริมกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน	พร้อมปลูกจิตส�ำนึกให้	กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	ท�ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์	

สุจริต	มีคุณธรรม	และ	จริยธรรม	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ก�าลังการผลิตรวมของ	บริษัทฯ	เป็นดังนี้	

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ	มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	21	รสชำติ	ภำยใต้ขนำดบรรจุภัณฑ์	12	ประเภท	โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงด้ำนล่ำง	ดังนี้	

บรรจุภัณฑ์
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12 10-12 10 15 12/13 10 20 15 20 30 20 25

เครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม ü ü ü ü ü
เครื่องดื่มชำเขียววุ้นมะพร้ำว ü ü
เครื่องดื่มชำด�ำพร้อมดื่ม ü
เครื่องดื่มสมุนไพร ü ü ü ü
เครื่องดื่มสมุนไพรวุ้นมะพร้ำว ü
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้ ü
เยลลี่ผลไม้ ü
เครื่องดื่มชูก�ำลัง ü

กำ�ลังส�ยก�รผลิตขวด 
รวม 7 สายการผลิต 

หรือคิดเป็น 1,500 ล้�นขวด/ปี 
(หรือเทียบเท่� 630 ล้�นลิตร/ปี)

กำ�ลังส�ยก�รผลิตกล่องยูเอชท ี
รวม 2 สายการผลิต

หรือคิดเป็น 200 ล้�นกล่อง/ปี 
(หรือเทียบเท่� 60 ล้�นลิตร/ปี) 
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การสรรหาวัตถุดิบหลักที่ส�าคัญ 
	 ผลติภณัฑ์ของอิชตินั	กรุ๊ป	มำจำกโรงงำนอิชิตนัและกำรว่ำจ้ำงผูผ้ลติจำกภำยนอก	ซ่ึงอิชตินัจะว่ำจ้ำงผูผ้ลติภำยนอกเฉพำะ

ในกรณีท่ีก�ำลังกำรผลิตของโรงงำนไม่เพียงพอต่อปริมำณกำรขำยท่ีคำดกำรณ์ไว้	 หรือกรณีผลิตสินค้ำใหม่ท่ีบริษัทฯ	 ต้องกำร

ทดลองตลำด	ส�ำหรับช่วงระยะเวลำ	3	ปีที่ผ่ำนมำ	(2560	-	2562)	สัดส่วนกำรว่ำจ้ำงผลิตภำยนอก	ในปี	2560	ปี	2561	และ 

ปี	2562	อยู่ที่	7.6%	3.4%	และ	0	%	ตำมล�ำดับส�ำหรับปี	2562	ไม่มีว่ำจ้ำงกำรผลิตจำกภำยนอก

	 ในส่วนของกำรสรรหำวตัถดิุบหลกัท่ีส�ำคัญ	ซ่ึงได้แก่	ใบชำ	น�ำ้ตำลฟรกุโตส	น�ำ้ตำลทรำย	และ	น�ำ้	เพือ่ป้อนเข้ำสูโ่รงงำนบรษัิทฯ 

มีมำตรกำรควบคุมคุณภำพทุกขั้นตอนก่อนน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต	ตั้งแต่กำรเพำะปลูก	กำรคัดเลือกวัตถุดิบ	 และกำรจัดเก็บ

วัตถุดิบ	 เพื่อให้วัตถุดิบที่น�ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตมีคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสูง	นอกจำกนี้	 ส�ำหรับกำรว่ำจ้ำงผลิตสินค้ำ

นั้น	บริษัทฯ	จะจัดส่ง	Premix	ไปให้	ผู้รับจ้ำงผลิตเพื่อปกป้องสูตรกำรผลิต	และมีมำตรกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของ

วัตถุดิบที่ผู้ผลิตภำยนอกใช้	โดยกำรระบุรำยชื่อ	Supplier	ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์คู่ค้ำของอิชิตันเอง	(Approved	Vendor	List)	

และชนดิของวตัถดุบิอย่ำงชดัเจน	อีกท้ังยังมีกำรส่งพนกังำนของ	อิชิตนั	กรุป๊	เข้ำไปตรวจสอบรำยเดอืน	เพ่ือสอบทำนกำรควบคมุ

คุณภำพกำรผลิตของผู้ผลิตภำยนอกอีกด้วย

 ใบชาออร์แกนคิ :	บริษัทฯ	ได้วำงแผนกำรผลติและก�ำหนด

ปริมำณกำรใช้ใบชำในแต่ละปีโดยได้มีกำรท�ำสัญญำโดยเฉลี่ย	

อำยุ	1	 ปี	 กับผู้จัดจ�ำหน่ำยใบชำ	 ซ่ึงเป็นผู้รวบรวมใบชำจำก

ชำวไร่เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรมีวัตถดุบิไม่เพยีงพอ	นอกจำก

นี้ยังได้ควบคุมคุณภำพของใบชำโดยมีกำรก�ำกับระบุกำรใช้ใบ

ชำท่ีปลอดยำฆ่ำแมลงและสำรเคม	ีเพ่ือควบคมุคณุภำพของใบ

ชำให้ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพที่	อิชิตัน	ก�ำหนดก่อนน�ำเข้ำสู่

กระบวนกำรผลิต	 ใบชำพร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุม

อุณหภูมิเพื่อรักษำคุณภำพของใบชำให้คงที่	

	 น�้ำตำลฟรุกโตส	และน�้ำตำลทรำย	:	 เป็นวัตถุดิบที่จัดหำ

ได้ง่ำยในประเทศไทย	 และไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระ

ส�ำคัญด้ำนคุณภำพในกลุ่มผู้ผลิต	 ท้ังนี้	 รำคำน�้ำตำลมีควำม

ผันผวนบ้ำงข้ึนอยู่กับปริมำณผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้อง

กบัรำคำตลำดโลก	อย่ำงไรกต็ำมแนวทำงเน้นสนิค้ำเพือ่สขุภำพ

ในปี	2562	ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะใช้ปริมำณน�้ำตำลลดลง

 น�้า	 :	 ได้มำจำกสวนอุตสำหกรรมโรจนะแล้วน�ำมำผ่ำน

กระบวนกำรท�ำน�้ำบริสุทธิ์	(Reverse	Osmosis)	 เพื่อน�ำมำใช้

ในกำรผลิตตำมมำตรฐำนน�้ำบริโภค

 บรรจุภัณฑ์ :	ได้แก่	ขวด	PET	กล่องยูเอชที	ฝำ	กล่อง	

และฉลำก	 บริษัทฯ	 มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

อย่ำงระมัดระวัง	โดยพิจำรณำถึงควำมน่ำเชื่อถือของระบบกำร

ท�ำงำนของผูผ้ลติเป็นส�ำคญั	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์จะ

สำมำรถสง่มอบสินค้ำได้ตรงตำมคณุภำพและเวลำทีก่�ำหนดไว้	

และมีกำรสอบทำนและตดิตำมคณุสมบัตขิองผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์

อย่ำงสม�่ำเสมอ	

 ก๊าซธรรมชาติ	 :	 บริษัทฯ	 ได้ท�ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ

ธรรมชำติกับบริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง	 โดยสัญญำมีผล

บังคับใช้ถึง	 วันที่	31	สิงหำคม	2562	และสำมำรถต่ออำยุได้

โดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ	90	วัน	ก่อนวันสิ้นสุด

สัญญำ

	 นอกจำกนี	้เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูผ้ลติและเพือ่

ให้ได้มำซ่ึงรำคำท่ีสมเหตุผล	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยท่ีจะเลือกซ้ือ

วัตถุดิบจำก	คู่ค้ำผู้ผลิตรำยใหญ่หลำยรำย	อีกทั้งบริษัทฯ	ยังมี

ควำมสมัพันธ์ท่ีดกีบัผูจ้ดัจ�ำหน่ำยวตัถดุบิ	และท่ีผ่ำนมำบรษัิทฯ	

ไม่มีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบจำก	 ผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยใดเกินร้อยละ	30	

ของยอดซื้อรวม

ในปี 2562
Key Partner Key Activity Value Proposition Customer Relationship Customer Segmentation
DKSH ระบบการผลิตบรรจุเย็นแบบ

ปลอดเชื้อ
	ระบบการผลิตบรรจุเย็นแบบ
ปลอดเชื้อ	(Cold	Aseptic	Filling	
Technology)	ที่ทันสมัยที่สุด	และ
คงคุณค่าสารอาหารได้ครบถ้วน
และปลอดภัยที่สุด	

การตลาดรูปแบบ	360		องศา กลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพที่ต้องการ
เครื่องดื่มพร้อมดื่ม	(Ready	to	
Drink)		คุณภาพผลิตจากระบบ
การผลิตที่ทันสมัยและชื่นชอบ
บรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่และดีต่อ
สิ่งแวดล้อม

Boonrawd ASIA ระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติ	
(Auto	Warehouse)

Above the line
IGT  Below the line
Distributor in 
abroad

แผนสื่อสารการตลาดรูปแบบ	
360	องศา

Analytical  consumer 
behavior

การด�าเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพตลอด
กระบวนการ

Channel
Key Resource Modern Trade
วัตถุดิบคุณภาพ คิดค้นวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มใหม่

รสชาติดี	เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายอย่างสม�่าเสมอ

Traditional Trade กลุ่มผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์เครื่องจักรที่ทันสมัย Distributor

บุคคลากรคุณภาพที่มีความ
เชี่ยวชาญในสายงาน บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม	มีข้อมูล

บริโภค	มีนวัตกรรม		และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยต้นทุนการ
ผลิตที่ต�่า

Cost Structure Revenue
ต้นทุนค่าใช้จ่าย	4,956.4	ล้านบาท รายได้รวม	5,347.7		ล้านบาท
ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมค้า(	29.7	)	ล้านบาท
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การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ของ	 บริษัท	 อิชิตัน	 กรุ๊ป	 จ�ำกัด	

(มหำชน)	 (บริษัทฯ)	 ได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งกับหลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	และ	มุ่งมั่นอย่ำงยิ่งที่จะพัฒนำกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพในกำร

ด�ำเนนิธรุกจิท่ีมกีำรพฒันำและ	กำรบรหิำรจดักำรท่ีดโีดยมุ่งเน้น

กำรสร้ำงประโยชน์สงูสดุแก่	ผูถ้อืหุ้น	ผูมี้ส่วนได้เสยี	สงัคม	และ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งยึดมั่น	คุณธรรมจริยธรรม

ในกำรด�ำเนนิธรุกจิท่ีมกีำรเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง	สมบูรณ์	และ

โปร่งใส	 สำมำรถตรวจสอบได้	 และได้จัดท�ำเป็นนโยบำยด้ำน

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 โดยมีคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล 

ท�ำหน้ำท่ีดูแลให้	 กรรมกำร	 กรรมกำรบริหำร	 ผู้บริหำร	 และ

พนักงำนทุกคนปฏิบัติ	ให้ถูกต้อง	ตำมกฎข้อบังคับต่ำงๆ	ของ	

ก.ล.ต.	/	ข้อบังคบับรษัิทฯ	/	ตลำดหลกัทรพัย์ฯ/	พระรำชบัญญัต ิ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทตาม
หลักธรรมาภิบาล
	 กำรมุ่งสร้ำง	วัฒนธรรมกำรก�ำกบัดแูลองค์กรอย่ำงโปร่งใส	

เป็นธรรม	 และ	 ตรวจสอบได้	 รวมท้ังเคำรพ	 กฎหมำยและ 

ข้อบังคับต่ำงๆ	อย่ำงเคร่งครัด	โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมเพื่อ

ติดตำม	 ตรวจสอบ	 ธรรมำภิบำล	 และ	 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน	 โดยปี	2562	 บริษัทฯ	 มีกำรด�ำเนินงำนท่ีส�ำคัญ	

ได้แก่	 ปรับปรุงกระบวนกำรก�ำกับดูแล	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	

และ	 กำรควบคุมภำยใน	 มำใช้ในองค์กร	 เพื่อให้	 กรรมกำร 

ผู้บริหำร	และ	พนักงำนทุกคนปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย

อย่ำงมีประสทิธภิำพและโปร่งใส	พร้อมทบทวนกำรบรหิำรควำม

เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ตลอดจนติดตำมตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำองค์กรมีกำรปฏิบัติ

สอดคล้องตำมกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้	

	 นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด	ีและ	จรรยำบรรณธรุกจิ	

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

	 ผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจด

ทะเบียนไทยในตลำดหลักทรัพย์	 (Corporate	Governance	

Report	of	Thai	Listed	Companies)	ประจ�ำปี	2560	/ปี2561/

ปี	2562(3	 ปีซ้อน)	 บริษัทฯได้รับกำรประเมินผลโดยสมำคม 

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	จัดอยู่ในระดับ	 “ดี

เลิศ”	 และในกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 บริษัทฯได้

ปฏิบัติตำมแนวทำงของ	 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัด

ประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklist)	โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทย	สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย	และส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	และ	

ผลกำรประเมินคุณภำพ	กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	

2562	(AGM	Checklist)	ของบรษัิทฯ	อยู่ในระดบั	“100	คะแนน”	

ขณะท่ีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมท่ีท�ำกำร

ส�ำรวจทั้งหมดอยู่ที่	93.70	คะแนน

หมายเหตุ: ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ้างอิงได้จากรายงาน
ประจ�าปี 2562 ของบริษัทฯในหัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี”

บริษัทมหำชน	รวมทั้งกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมกำรบริษัท	ได้อนุมัติ	“นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี”	ของบริษัทฯ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ครั้งท่ี	6/2556	 เม่ือวันท่ี	17	 มิถุนำยน	2556	 และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ครั้งท่ี	1/2560	 เม่ือวันท่ี	23	 กุมภำพันธ์	2560	 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง	 “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี”	 เพื่อให้เหมำะสม 

กบัสถำนกำรณ์ปัจจบัุน	และในกำรประชุม	คณะกรรมกำรบรษัิท	ครัง้ท่ี	6/2561เมือ่วนัท่ี	12	ธนัวำคม	2561	ได้มีมตอินมัุตปิรบัปรงุ	

“หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี”	ที่ครอบคลุม	นโยบำย	หลักกำร	จริยธรรม	จรรยำบรรณ	และ	กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน	

เพื่อให้	คณะกรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	และ	พนักงำนทุกคน	ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติโดยเปิดเผยโดยละเอียดในรำยงำน

ประจ�ำปี	และ	เว็บไซต์	ของบริษัทฯ
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การบริหารความเสี่ยงตามหลักการ	COSO	 ERM	
2017
	 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรของ	 บริษัท	 อิชิตัน	

กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	(บริษัทฯ)	ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ในกำรด�ำเนินธุรกิจในทุกกระบวนกำร

ระบบห่วงโซ่อุปทำนของบริษัทฯ	 ท่ีอำจจะได้รับผลกระทบจำก

ปัจจยัท่ีม	ีกำรเปลีย่นแปลง	ท้ังภำยในและภำยนอก	องค์กรโดย

กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 เพื่อให้

องค์กรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	

รวมท้ัง	 เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน	 ป้องกัน	 และ

ลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน	 โดยใช้ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้

เป็นโอกำส	(Risk	Appetite)	 เพื่อกำรพัฒนำ	 และกำรเติบโต

อย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ	 บนหลักกำร	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ี

ดี	(Corporate	Governance	Code)	 และประยุกต์ใช้	5	 องค์

ประกอบ	20	หลักกำรของกรอบแนวทำง	COSO-ERM	2017	

:	Enterprise	Risk	Management	(Integrating	with	Strategy	

and	Performance)	 น�ำไป	 ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร	 โดยจัดให้มี

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง	มี	3	ระดับ	ดังนี้	

• ระดับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ	 ติดตำม	 และ

ปรับปรุง	 แผนบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้

สอดคล้องกับสภำพธุรกิจในปัจจุบันและอนำคต	 รวมถึง

กำรให้ควำมเห็นเสนอแนะให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและ

กลยุทธ์ของธุรกิจ	(Top	Down)	

• ระดับผู้บริหำรระดับสูง	 ให้ค�ำแนะน�ำ	 ก�ำกับดูแล	 และ

ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง	 และรำยงำน	

เสนอผล	 ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำ

ทุกไตรมำส

• ระดับหน่วยงำน	 เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบด้ำนควำมเสี่ยง

ในระดับฝ่ำย	บ่งชี้	ประเมิน	ท�ำแผน	ด�ำเนินกำร	รำยงำน	

เสนอผล	ต่อผู้บริหำรระดับสูงเป็นประจ�ำทุกเดือน

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำ

และติดตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

เป้ำหมำยและ	 กลยุทธ์ขององค์กรโดยมอบหมำยให้ฝ่ำย

บริหำรน�ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรท่ีได้

รับควำมเห็นชอบ/อนุมัติไปปฏิบัติ	 เช่นกำรจัดท�ำคู ่มือกำร

บริหำรควำมเสี่ยง	 กำรจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชื่อม

โยงกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน	 กำรติดตำมผล

กำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ�ำปี	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรด�ำเนินงำน	 และมีกำรติดตำม	 ประเมินผล	 ทบทวน

ประเด็นควำมเสี่ยงส�ำคัญและแผนรองรับท่ีเหมำะสมเพียง

พอให้สอดคล้องกับทุกสถำนกำรณ์	 โดยปัจจัยควำมเสี่ยงท่ี

อำจมีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีนัยส�ำคัญแบ่งเป็น 

4	ด้ำนสรุปได้ดังนี้

1.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์	(Strategic	Risk)

2.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน	(Operational	Risk)

3.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน	(Financial	Risk)

4.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับ	

(Compliance	Risk)

คว�มเสี่ยง 
ด้�นกลยุทธ์

(Strategic Risk)

คว�มเสี่ยง 
ด้�นก�รเงิน

(Financial Risk)

คว�มเสี่ยง 
ด้�นปฏิบัติง�น
(Operational 

Risk)

คว�มเสี่ยง 
ด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎ

ระเบียบข้อบังคับ
(Compliance Risks)

1
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4

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	(Emerging	Risk)
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรมีกำรติดตำมควำมเสี่ยง

ท่ีอำจเกิดข้ึนใหม่ท่ัวโลก(Global	Emerging	Risk)	 อย่ำง

สม�่ำเสมอโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงท่ีอำจกระทบหรือเป็นโอกำส

ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	 เช่น	 กำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่ำง

พลิกผัน	(Disruptive	Innovation)	/ควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติจำก

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศแบบกะทันหัน	 เป็นต้น	 โดยมี

กำรวิเครำะห์โอกำสจะเกิดและแนวทำงป้องกันและแก้ไขอย่ำง

เป็นระบบ



22 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ: ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�าปี 2562 ของบริษัทฯในหัวข้อ “ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง”



23 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 

	 บริษัท	 อิชิตัน	 กรุ ๊ป	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (“บริษัทฯ”) 

มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม	 โดยยึดมั่น

ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำม

หลักบรรษัทภิบำลท่ีดี	 และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ	

ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	

ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้แสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำร

ต่อต้ำนคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบและด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 ภำยใน

บริษัทฯ	 เพื่อแสดงออกถึงควำมมุ่งม่ันในกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ั

นร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกซ่ึงบริษัทฯได้เข้ำร่วมกิจกรรม

ต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	เช่นบริษัทฯ	ได้แสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วม

ปฏิบัติและย่ืนขอรับรองในปี	2561	 และได้รับกำรรับรองในป	ี

2562	 จำกภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน	

(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	

Against	Corruption:	CAC)	 ด�ำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสริม

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	 หอกำรค้ำไทย	 หอกำรค้ำ

แห่งชำติ	 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 สมำคมธนำคำรไทย	

และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	เพือ่ให้ม่ันใจว่ำ	บรษัิทฯ	

มีนโยบำยกำรก�ำหนดควำมรับผิดชอบ	 แนวปฏิบัติ	 และข้อ

ก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำรท่ีเหมำะสม	เพือ่ป้องกนักำรคอร์รปัชนั

โดยท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท	ครัง้ท่ี	3/2557	ประชมุเม่ือวนั

ที่	13	สิงหำคม	2557	ได้มีมติอนุมัติ	 “นโยบำยว่ำด้วยกำรต่อ

ต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน”	และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้ง

ที่	5/2561	ประชุมเมื่อ	วันที่	9	พฤศจิกำยน	2561	ได้อนุมัติ	

เรื่อง	แนวปฏิบัติ	“กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน”	เพื่อใช้เป็น

แนวทำงกำรปฏิบัติใน	กำรด�ำเนินกำรของบริษทัฯ	ให้กรรมกำร	

ผูบ้รหิำร	พนกังำน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำยยึดถอืปฏบัิตติำม

อย่ำงเคร่งครัด	พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ	

	 แนวปฏิ บัติ 	 “กำรต ่อต ้ ำนกำรทุจริตคอร ์ รัป ชัน”	 

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

	 นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน	 มีกำรก�ำหนด

ข้อปฏิบัติเรื่องกำรรับของขวัญของก�ำนัลและกำรเลี้ยงรับรอง 

โดยพนกังำนสำมำรถรบัของขวญัท่ีมมีลูค่ำน้อยกว่ำ	3,000	บำทได้ 

แต่ต ้องมีกำรรำยงำนไปยังหัวหน้ำงำนส�ำหรับของขวัญ 

ท่ีมีมลูค่ำ	มำกกว่ำ	3,000	บำทต้องได้รบักำรอนมุตัจิำกผูบั้งคบั

บัญชำก่อนถึงจะสำมำรถรับได้	โดยมำตรกำรหลักของ	บริษัทฯ

มีดังนี้

• มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน	ประกอบด้วย

• นโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน

• นโยบำยว่ำด้วยกำรสนับสนุนด้ำนกำรเมือง

• นโยบำยว่ำด้วยกำรรับ	ของขวัญ	ทรัพย์สิน 

หรือผลประโยชน์อื่นใด

• นโยบำยว่ำด้วยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิดหรือข้อร้อง

เรียนและให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน

การควบคุมภายใน 
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงต่อกำรจัด

ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี	 ซ่ึงเป็นไปตำมหลักกำรของ

กำรก�ำกับดูแล	 กิจกำรท่ีดี	 กล่ำวคือ	 กำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี	

ด้วยควำมโปร่งใส	ยุติธรรม	เชื่อถือได้	และมีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจ	

ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบได้อันน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	

พนักงำน	ผู้ถือหุ้น	และ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	และได้เปิดเผย

ไว้โดยละเอียดในรำยงำนประจ�ำปี	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	

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



24 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

ขับเคลื่อน
ธุรกิจบนพื้นฐาน 
ความยั่งยืน 

การสร้างมลูค่าร่วมกันยงัคงเป็นหลกัการขัน้พืน้ฐาน
ส�าหรับการท�าธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยเป้าหมายของ 
บริษัทฯ	 คือการยกระดับคุณภาพชีวิตและน�าไปสู่
อนาคตทีด่ต่ีอผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่	 เพือ่ให้ทุกคนใน
องค์กรขบัเคลือ่นธรุกิตตามหลกัการความยัง่ยนื	โดย
เริม่จากคณะกรรมการบรษัิทให้	นโยบาย	และมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการธรรมาภบิาลท�าหน้าท่ีดแูล	ตดิตาม
การด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
คณะท�างานเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื	

1. การพัฒนาความสามารถบุคคลากรภายในองค์กร
	 บริ ษัทฯ	 มี เป ้ ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลำกร ท่ี มี 

ควำมสำมำรถและควำมรับผดิชอบ	โดยกำรสนบัสนนุกำรพฒันำ

ทักษะและควำมสำมำรถผ่ำนหลกัสตูรกำรอบรมต่ำงๆ	ท่ีจดัสรร

ให้เหมำะสมกบักลุม่	หรือรำยบุคคล	เพ่ือให้บุคลำกรของบรษัิทฯ

น�ำศกัยภำพออกมำใช้ได้สงูสดุ	รวมท้ังกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรม

องค์กรโดยส่งเสริมให้ยึดมั่นกับเป้ำหมำย	 ท้ังระยะสั้นและ 

ระยะยำวเพื่อกำรเติบโตของธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน

2. การมุ่งมั่นสู่การบริหารห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

	 กำรคัดเลือกวัตถุดิบ	 ไม่เพียงแค่กำรคัดสรรวัตถุดิบท่ีมี

คุณภำพก่อนน�ำเข้ำกระบวนกำรผลิต	 แต่บริษัทฯ	 ได้เข้ำไปมี

ส่วนร่วม	ตั้งแต่ต้นน�้ำ	 เช่น	 เกษตรกรที่ปลูก	 เก็บเกี่ยว	 ใบชำ	

ณ	แหล่งผลิต	เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภำพที่เสถียรของวัตถุดิบ	

	 กำรจัดซื้อจัดหำ	 ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์	 มำตรฐำนของบรรจุ

ภัณฑ์เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องได้มำตรฐำนสูงสุดส�ำหรับ	เครื่องจักร

ของ	บรษัิทฯท่ีเป็น	High-Speed	สำมำรถบรรจ	ุ600	-	900	ขวด

ต่อนำที	 ต้องมีควำมเท่ียงตรง	 แม่นย�ำในมำตรฐำนขั้นสูงสุด 

อีกทั้งบริษัทฯ	ยังมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง	โดยบรรจุภัณฑ์หลัก	

จะมีคูค้่ำ	2-3	รำย	ทุกรำยกำร	เพือ่ควำมม่ันใจว่ำ	จะได้รบัสนิค้ำ

ที่ตรงตำมมำตรฐำน	และปริมำณตำมควำมต้องกำร

	 กำรผลิต	กำรบริหำรจัดกำร	บริษัทฯ	ลงทุนกับเครื่องจักร	

และระบบท่ีทันสมัยท่ีสุด	 อันดับต้นๆ	 ของโลก	 เม่ือรวมกับ

วัตถุดิบท่ีดี	 บริษัทฯ	 ยังให้ควำมส�ำคัญกับทีมงำน	 ท่ีควบคุม	

บริหำร	จัดกำรกำรผลิต	จะต้องมีทักษะ	และประสบกำรณ์	จึง

ได้ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรผลิต	

	 กำรขนส่ง	กำรกระจำยสนิค้ำ	เริม่ต้นจำกกำรเลอืกท่ีต้ังโรงงำน 

อิชิตัน	 ท่ีสวนอุตสำหกรรมโรจนะ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

คณะกรรมการ 
บรษิทั

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะท�างาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable	
Development 
Committee)

ซึ่งมีท�ำเลใกล้กับ	ศูนย์กระจำยสินค้ำของตัวแทนจ�ำหน่ำยหลัก

ของบริษัทฯ	 และศูนย์กระจำยสินค้ำหลักของช่องทำงกำรขำย

ปลีกสมัยใหม่	(Modern	Trade)	 ส่งผลให้ต้นทุนในกำรขนส่ง

สินค้ำของบริษัทฯ	 มีประสิทธิภำพ	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีบริษัท

ตัวแทนจ�ำหน่ำยหลักท้ังสิ้น	3	 รำย	 คือ	 บริษัท	 ดีเคเอชเอส	

จ�ำกดั	(DKSH)	บรษัิท	ไอจทีี	จ�ำกดั	และ	บรษัิท	บุญรอด	เอเชีย	

จ�ำกัด	ซึ่งตัวแทนจ�ำหน่ำยทั้ง	3	รำย	สำมำรถกระจำยสินค้ำได้

ครอบคลุมทั้งช่องทำงค้ำปลีกสมัยใหม่	(Modern	Trade)	และ

ดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	ส่วนในต่ำงประเทศกระจำยสินค้ำ

ผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศนั้นๆ

	 กำรพัฒนำหน้ำร้ำน	 ในประเทศบริษัทฯ	 วำงแผนร่วม

กับ	ตัวแทนจ�ำหน่ำยทั้ง	3	 รำย	 ในกำรบริหำร	 จัดกำร	พื้นที่

ขำยที่ชั้นวำงปกติ	และ	สื่อส่งเสริมกำรขำยที่หน้ำร้ำน	รวมทั้ง

พ้ืนท่ีขำยพิเศษ	 ให้มีควำมโดดเด่น	 ภำยในต้นทุนกำรขำยท่ีมี

ประสทิธภิำพในทุกช่องทำงรวมท้ังโปรแกรมส่งเสรมิกำรขำยท่ี

สำมำรถแข่งขันได้เพือ่เพิม่โอกำสในกำรขำยสนิค้ำของบรษัิทฯ 

ในตลำดเครื่องดื่มส่วนต่ำงประเทศวำงแผนร่วมกับตัวแทน

จ�ำหน่ำยในประเทศนั้นๆ
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	 กำรตลำดและกำรขำย	 ควำมยั่งยืนขององค์กร	 ส�ำหรับ

ทำงกำรตลำด	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นไปท่ีกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำของ

แบรนด์	โดยมจีดุยนื	ของแบรนด์ท่ีชัดเจน	โดดเด่น	แข็งแรง	โดย

ถ่ำยทอดเพือ่แสดงตวัตนผ่ำนนวัตกรรมในตวัสนิค้ำท่ีจะออกมำ

อย่ำงต่อเนือ่งในปี	2562รวมท้ัง	กำรสือ่สำร	กจิกรรมด้ำนกำรตลำด 

ในทุกรปูแบบให้ครอบคลมุลกูค้ำและผูบ้รโิภคกลุม่เป้ำหมำย	อีก

ทั้งกำรพัฒนำสินค้ำที่มีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง	และ	ตรงตำม

ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ	ไม่

ต้องแข่งขันด้ำนรำคำเม่ือมีแบรนด์สินค้ำ	 และโครงสร้ำงรำคำ

ที่แข็งแรง	คู่ค้ำ	และ	ตัวแทนจ�ำหน่ำยก็สำมำรถขำยได้เร็วและ	

มีก�ำไรเพียงพอส�ำหรับกำรพัฒนำธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทฯ

3 การวิจัยและพฒันาเครื่องด่ืมท่ีมคีณุภาพต่อผู้บริโภค
	 บริษัทฯ	 มีกำรท�ำวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ท่ีมีคุณภำพ	 โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักกำรมำตรฐำน

สำกลได้แก่	 ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร	

(FSSC22000)	 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ	(ISO9001)	 ระบบ

อำหำรฮำลำล	(HALAL)	 เป็นต้น	 ซึ่งจัดท�ำเป็นระเบียบปฏิบัติ

เชิงบูรณำกำร	 เรื่องกำรออกแบบ	 และพัฒนำผลิตภัณฑ์	 เพื่อ

ให้มีกำรวำงแผน	 ตรวจสอบ	 รับรองกำรออกแบบและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็นระบบทุกข้ันตอน	 นอกจำกนี้ยังมีกำรระบุ

ข้อก�ำหนดของสินค้ำจำกข้อมูลท่ีรับจำกลูกค้ำในรูปแบบต่ำงๆ

ภำยใต้ขอบเขตและข้อก�ำหนดตำมกฎหมำย	 ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์

ท่ีผ่ำนข้ันตอนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ผลิตจำกบริษัทฯ	

ถือว่ำท�ำกำรรับรองในเรื่องมำตรฐำนคุณภำพสุขลักษณะและ

ควำมปลอดภยัจำกบรษัิทฯ	ตำมมำตรฐำนของประเทศไทยและ

ประเทศของลกูค้ำท่ีสัง่ผลติผลติภณัฑ์	ควำมทุ่มเทเพือ่ให้ได้รูถ้งึ

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคคือสิ่งที่บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญเป็น

ล�ำดบัต้นๆ	เพรำะตระหนกัถงึอนำคตขององค์กรอยูท่ี่สนิค้ำใหม่ 

ท่ีมีคุณภำพท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำง 

ควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำและผูบ้ริโภคไม่เพียงผูบ้รโิภคชำวไทย 

ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทฯได้พัฒนำเครื่องดื่มท้ังเครื่องดื่มกลุ่มชำ

พร้อมดื่ม	 และเครื่องดื่มสมุนไพรท่ีมีรสชำติเฉพำะในแต่ละ

ประเทศ	

4 การเติบโตไปพร้อมคูค้่าท้ังในประเทศและต่างประเทศ
	 ในปี	2561	บรษัิทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคญักบั	กำรพัฒนำช่องทำง 

กำรจ�ำหน่ำยในประเทศทั้ง	ช่องทำง	MT	(Modern	Trade)	และ	

TT	(Traditional	Trade)	ผ่ำนคู่ค้ำผู้จัดจ�ำหน่ำยหลักทั้ง	3	รำย	

โดยมีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรเติบโตร่วมกัน	ก�ำหนดแนวทำง	และ

พัฒนำโปรแกรม	 กำรส่งเสริมกำรขำยเฉพำะในแต่ละช่องทำง	

แต่ละห้ำงเพือ่ให้ตรงใจกบักลุม่ลกูค้ำท่ีแตกต่ำงกนั	ส�ำหรบัตลำด

ต่ำงประเทศ	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรจับมือกับพันธมิตรท่ีแข็งแกร่ง

ในประเทศท่ีเข้ำไปท�ำตลำดในกลุ่มประเทศ	CLMV	 โดยมีกำร

ร่วมพัฒนำสินค้ำ	 และกิจกรรมกำรตลำด	 ท่ีโดนใจ	 ตรงควำม

ต้องกำรของผู้บริโภค	 และพันธมิตรทำงกำรค้ำท่ีมีศักยภำพ	

ยิ่งกว่ำนั้นในปี	2562	บริษัทฯได้มีแผนกำรร่วมมือกับพันธมิตร

ในหลำยประเทศเพื่อให้ยอดขำยเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

5 การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
	 บริษัทฯ	 มีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบำยสิ่งแวดล้อม	

วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม	สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	โดยจัด

ท�ำเป็นเอกสำรในระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงครอบคลุม

กิจกรรมท้ังในภำวะปกติ	 ภำวะไม่ปกติและภำวะฉุกเฉิน 

กำรชี้บ่งและประเมินลักษณะสิ่งแวดล้อม	 นอกจำกนี้ยังมีกำร

มุง่เน้นให้มแีนวทำงกำรปฏบัิตกิำรอนรุกัษ์พลงังำนแก่พนกังำน

ภำยในองค์กร	 เพ่ือท�ำให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร

อนุรักษ์พลังงำน	 และปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน	 เพื่อมุ่งไปสู่

เป้ำหมำยกำรลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯและประหยัดพลังงำน	

ตำมนโยบำยของรัฐบำล	ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงได้ก�ำหนดแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนกำรอนุรักษ์พลังงำนในคู่มือกำรจัดกำรพลังงำน	
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กระบวนก�รว�งแผนก�รพัฒน�คว�มย่ังยืนบริษัทฯ กำ�หนดขึ้นเริ่มจ�กก�รพิจ�รณ�นโยบ�ยธุรกิจ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของบริษัทฯ โดยมีก�รปรับ กลยุทธ์ก�รบริห�รง�นที่คณะกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยบริห�รได้กำ�หนดไว้เพื่อให้
องค์กรส�ม�รถปฏิบติัพนัธกิจให้บรรลุเป้�หม�ย โดยยึดหลกัธรรม�ภบิ�ลทีค่ำ�นงึถึงคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวัง
ของผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่�ยรวมถึงให้คว�มสำ�คัญก�รบริห�รคว�มเสีย่งขององค์กร เพื่อป้องกันในควบคุมสถ�นก�รณ์
ทกุด้�นทีอ่�จส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และก�รสร้�งคุณค่�ในทกุมติิธรุกิจด้�นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม อนัจะนำ�
ไปสู่ก�รดำ�เนนิธรุกิจดเีลศิได้อย่�งย่ังยืน (Operational Excellence Management System: OEMS) โดยดำ�เนนิก�ร
ตรวจสอบดูแลภ�ยใต้คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลที่จะต้องร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษทัดังร�ยละเอยีดปร�กฎใน 
“แบบ 56-1” และ ร�ยง�นประจำ�ปีส่วน “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” ของบริษัทฯ

นโยบายกรอบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยด�ำเนนิธรุกจิปกตด้ิวยควำมค�ำนงึผูมี้ส่วนได้เสยี	ด้วยกำรยดึม่ันในหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด	ีจรยิธรรม

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยทุกประกำรและเปิดโอกำสสร้ำงควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรและ	ควำมคำดหวัง 

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ทุกฝ่ำยเพื่อสร้ำงควำมสมดุลในทุกมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 อีกท้ังบริษัทฯ	 ได้น�ำขั้นตอน

กำรพัฒนำท่ีย่ังยืนเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในธุรกิจ	 เพ่ือให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ค�ำนึงถึง	 ผลกระทบท่ีมีต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงครบถ้วน	 นอกจำกนี้ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนได้ถูกก�ำหนดเป็นส่วนหนึ่งใน	Corporate	KPI	 ของผู้บริหำร	

และพนักงำน	 ในองค์กรทุกระดับ	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและย่ังยืน	 เพรำะเข้ำใจว่ำ	

ทรพัยำกรธรรมชำตมีิอยูอ่ย่ำงจ�ำกดั	 และเป็นปัจจยัหลกัในกำรด�ำรงชีวติ	 และกำรด�ำเนนิธรุกจิ	 โดยท่ีประชมุ	 คณะกรรมกำรบรษัิท	 

ครัง้ท่ี	3/2557	ซ่ึงประชุมเม่ือ	วันท่ี	13	สงิหำคม	2557	ได้มีมตอินมุตั	ิ“นโยบำยบรหิำรจดักำรเพือ่	ควำมย่ังยืน”	โดยมีรำยละเอียดดงันี้

กระบวนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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1.	 รักษาสภาพแวดล้อม
	 ได้มีกำรออกแบบกระบวนกำรผลิต	 เครื่องจักร	 อุปกรณ์	

และผลิตภัณฑ์	ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยควบคุมและ

ลดมลพษิต่ำงๆ	รวมท้ังสิง่ปนเป้ือนก่อนปล่อยสูส่ภำพแวดล้อม

ภำยนอก	โดยลดกำรเกิดของเสียจำกกระบวนกำรผลิตและกำร

ใช้งำนท่ัวไป	 โดยของเสียท่ีต้องก�ำจัด	 ให้ด�ำเนินกำรด้วยวิธีท่ี

ถูกต้องรวมท้ังหำแนวทำงเพ่ือลดกำรส่งของเสียออกไปก�ำจัด

ภำยนอกให้มำกท่ีสดุ่โดยมีแผนงำนในกำรปฏบัิตลิดปรมิำณของ

เสยีและเพิม่สดัส่วนกำรน�ำกลบัมำใช้ซ�ำ้ให้มำกท่ีสดุ	ซ่ึงควบคมุ

มลพิษและจัดกำรดูแลสิ่งแวดล้อม	 โดยถือหลักกำรปฎิบัติตำม

ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	ISO14001	ตำมมำตรฐำนสำกล

เศรษฐกิจ
• รายได้เติบโตอย่างยั่งยืน
• ก�าไร
• วัตถุดิบคุณภาพใบชา
ออร์แกนิค

• กลยุทธ์	3N
	 -	New	Product
	 -	New	Business
	 -	New	Market
• Sustainable Supply 

Chain

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

ผู้มีส่วน
ได้เสีย

สิ่งแวดล้อม
• เทคโนโลยีการผลิตเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

• ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ 
พลังงานธรรมชาติ

• มาตรฐานการผลิตระดับสากล
• โครงการ	ICHTAN	SUNergy

2.	 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	 มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต

เครื่องจักรและเทคโนโลยีเพ่ือลดกำรใช้	 ทรัพยำกรธรรมชำติ

ให้น้อยท่ีสุดพร้อมท้ังหำแนวทำงน�ำของเสียต่ำงๆ	 กลับมำใช้

ประโยชน์	 โดยหลักกำร	Reduce/Reuse/Recycle	 และหำ

แหล่งพลังงำนทดแทน	 โดยมีแผนงำนในกำรปฏิบัติลดกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติ	 น�้ำ	 และพลังงำน	 โดยปรับปรุงเครื่องมือ

และกระบวนกำรเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	โดยมีกำรยึดถอืหลกั

กำรปฎิบัติตำมระบบกำรจัดกำรพลังงำน	ตำมมำตรำฐำน	ISO	

50001	(Energy	Management	System)	ซึ่งเป็นเป็นมำตรฐำน

สำกลกำรฟื้นฟูธรรมชำติ	 โดยมีกำรบ�ำบัดของเสียท่ีเกิดจำก

กระบวนกำรก่อนปล่อย	ออกสู่ธรรมชำติ
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3.	 การพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย
	 ออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	โดยปรบัปรงุ

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มี	 ควำมปลอดภัยและเป็นไป

ตำมหลักกำรยุทธศำสตร์	 กำรปรับปรุงสภำพกำรท�ำงำนให้

เหมำะกับบุคคลก�ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมไม่

ให้เกิดอุบัติเหตุจำกกำรด�ำเนินงำน	ทั้งพนักงำน	ผู้รับเหมำและ

บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง	ที่ส่งเสริมและสร้ำงจิตส�ำนึกในด้ำน

ควำมปลอดภัยในกำรดูแลสุขภำพของพนักงำนและครอบครัว	

โดยมีแผนงำนในกำรปฏบัิตลิดอุบัตเิหตจุำกกำรปฏบัิตงิำนของ

พนักงำน	โดยควบคุมติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำน

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในปี	2562

4.	 การรับผิดชอบต่อสังคม
	 มำตรฐำนหรือข้อตกลงท่ีจัดท�ำข้ึน	 เพื่อช่วยป้องกันหรือ

ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและให้กำรสนับสนุนสังคมและ

ชุมชนโดยเฉพำะชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกชำในจังหวัดเชียงรำย	

โดยผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเปิดให้เข้ำ

เรียนรู้ขั้นตอนกำรผลิตของบริษัทฯ	 เพ่ือให้มีกำรพัฒนำอย่ำง

ย่ังยนื	จดัให้มีระบบท่ีเปิดโอกำสให้ชุมชนและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องมี

ส่วนร่วมในกำรให้ข้อคดิเห็นส�ำหรบัโครงกำรต่ำงๆ	ท่ีอำจส่งผลก

ระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคมและชุมชน	รวมทั้งเสนอควำมเห็น

หรอืข้อร้องเรยีนต่ำงๆ	ท่ีเป็นผลจำกกำรด�ำเนนิงำนของโรงงำน	

กำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร	ด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยั

จำกกำรด�ำเนินธุรกิจรวมทั้ง	ผลกำรด�ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ	ที่

เกีย่วข้อง	ต่อสำธำรณะอย่ำงสม�ำ่เสมอผ่ำนกำรจดัท�ำ	“รำยงำน

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน”	 ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยรับทรำบใน 

ปี	2562

Good Corporate Governance

อิชิตัน กรุ๊ป จะมุ่งเติบโตไปกับชุมชน และสังคม ด้วยการคัดสรรรสชาติ ประสบการณ์  

และแรงบันดาลใจ จากเอเชียเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคด้วยปัญญา
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การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และค�านึงถึง

	 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมถึงกำรคุ้มครองและรักษำ

สทิธิของผูมี้ส่วนได้เสยี	ทุกกลุม่อย่ำงยุตธิรรมและถกูต้อง	ตำม

กฎหมำย	 ด้วยควำมซ่ือสัตย์	 โปร่งใส	 ควบคู่ไปกับควำม	 รับ

ผิดชอบต่อสังคมคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำย	 และแนวทำง

ด�ำเนินกำรท่ีชัดเจนในกำรปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสีย	 และมี

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลพิจำรณำติดตำม	 และตรวจสอบ

ข้อมูลตำมกระบวนกำรท่ีก�ำหนดไว้	 กำรด�ำเนินธุรกิจท่ีผ่ำน

มำบริษัทฯ	 ยึดหลักกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงองค์กร	

รวมถึงให้ควำมส�ำคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มในห่วงโซ่

อุปทำน	(Supply	Chain)	 ซ่ึงก�ำหนดโดยคณะท�ำงำนเพ่ือกำร

พัฒนำท่ีย่ังยืน	 (Sustainable	Development	Committee:	

SD	Committee)	 โดยกำรก�ำหนดขึ้นอยู่กับระดับควำมส�ำคัญ

ซ่ึงกันและกัน	 โดยกลุ ่มหลักภำยในองค์กรประกอบด้วย	 

คณะกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 พนักงำน	 ผู้ถือหุ้น	 และภำยนอก

องค์กรประกอบด้วย	 คู่ค้ำ	 คู่แข่ง	 นิคมอุตสำหกรรม	 ลูกค้ำ 

ผู้บริโภค	 ชุมชน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ส�ำนักงำน	 กลต.	 และ	

กำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder	Engagement)	

ตลำดหลักทรัพย์ฯ	เป็นต้น	บนพื้นฐำนกำร	มีส่วนร่วมจำกทุก

ฝ่ำย	ผ่ำนนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรผูมี้ส่วนได้เสยี	

กระบวนกำรสื่อสำร	 รับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมำ

พิจำรณำด้วยกำรท�ำแบบส�ำรวจควำมพึงพอใจ	 ข้อเสนอแนะ	

ข้อร้องเรียน	 และกำรจัดประชุม	 ข้อมูลจำกกำรมีส่วนร่วมกับ 

ผูมี้ส่วนได้เสยี	จำกนัน้ก�ำหนดให้หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องประสำน

งำนกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีในแต่ละส่วน	เพือ่ให้ได้ข้อมลูครบถ้วนท้ัง

ในมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ (Stakeholder Engagement)
ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติและมีส่วนร่วมของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจลงทุน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี(AGM) 
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารระดับสูง 
(Company Visit, Analyst Meeting)
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ผลตอบแทนที่ดีและเติบโต การร่วมกิจกรรมต่างๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น 
Opportunity Day

การด�าเนินการพัฒนาที่ยั่งยืน การหาช่องทางขยายตลาดทั่วโลก
เปิดเผยข้อมูลส�าคัญและจ�าเป็นเก่ียวกับการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ อย่างชัดเจนและทันกาล

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
สื่อสารผลการด�าเนินงานผ่านรายงานประจ�าป ี
และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สื่อสารทิศทางธุรกิจและ ผลประกอบการของบริษัทฯ 
อย่างสม�่าเสมอ
สื่อสารผ่าน Email : ir@ichitangroup.com / 
เว็บไซต์บริษัทฯ www.ichitangroup.com

ผู้บริโภค/ลูกค้า สินค้าที่ดีมีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการผู้บริโภค
สินค้าที่มีรสชาติอร่อย และมีความหลากหลาย พัฒนาสินค้าที่มีรสชาติตรงใจผู้บริโภค และมีความหลากหลาย
ความสะดวกในการหาซื้อสินค้า กระจายสินค้าให้ทั่วถึง เพิ่มช่องทางการขายให้หมากขึ้น เช่น 

ช่องทางออนไลน์
การส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น น�าเสนอการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เหนือความคาดหมายและ 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
พนักงาน ความม่ันคงในหน้าท่ีการงานและผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม
การวางโครงสร้างองค์กร ที่มี career path ที่ชัดเจน

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง

มีแผนพัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับที่ชัดเจน

ส่ิงแวดล้อมในการท�างานท่ีเหมาะสมดูแลสภาพ
แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในการท�างาน
เพื่อให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข 

การสื่อสารแผนงาน เป้าหมายองค์กรของบริษัทฯ ให้พนักงาน
ทราบอย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ จัดท�าแผนงานเพื่อปรับปรุงสถานที่ สุขลักษณะ บรรยากาศ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ แก่พนักงานผ่าน
อีเมล์ /website/Intranet ของบริษัทฯ เป็นต้น

สังคม/
สิ่งแวดล้อม

น�าเสนอเครื่องดืม่ส่งเสริมสุขภาพในราคาทีเ่หมาะสม พัฒนาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ
สร้างรายได้ให้กับชมุชน ท่ีบริษัทฯเข้าไปด�าเนินธรุกจิ ว่าจ้างแรงงานในชุมชน ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ
ส่งเสริมจิตส�านึกเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมจิตส�านึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ 

และการสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางที่เหมาะสม
พฒันาคณุภาพชวีิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของ
ชุมชนและสังคมที่บริษัทฯเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน และ
การพัฒนาชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกชา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน�้า การบริหารจัดการพลังงาน
คู่ค้า การค้าขายที่เป็นธรรม "สนับสนุนองค์ความรู้การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการด�าเนินงานคู่ค้าลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน"

การท�างานแบบเป็นมืออาชีพ พนักงานจะต้องท�างานร่วมกับคู่ค้า เสมือนคู่ค้าคือเพื่อนร่วมงาน
ในบริษัทฯ เช่น ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความเชื่อใจ แบ่งปันแนวคิดและ
วิสัยทัศน์

สนับสนุนและยกระดับการด�าเนินงานของ 
คู่ธุรกิจ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้การท�างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผลก�าไรที่เหมาะสม โครงสร้างราคา และการจัดการที่เป็นธรรม 
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ระบบก�รจัดก�รคลังสินค้�อัตโนมัติ 
(Auto Warehouse) มีก�รออกแบบ
อ�ค�รให้นำ�แสงสว่�งธรรมช�ติม�
ใช้ โดยก�รติดตั้งช่องรับแสงอ�ทิตย์ 
ซึ่งจะช่วยลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�
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การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ตำมวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ที่ให้ควำมส�ำคัญในกำรผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภำพต่อผู้บริโภค	โดยลูกค้ำก็เป็นส่วนส�ำคัญที่บริษัทฯ	ให้

ควำมใส่ใจในกำรส่งมอบสนิค้ำท่ีมคีณุภำพ	พร้อมท้ังสือ่สำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ	และกจิกรรมต่ำงๆ	เพือ่สร้ำงควำมผกูพนัระหว่ำง

ลูกค้ำ	 และสินค้ำของบริษัทฯ	อย่ำงยั่งยืน	 ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ	 จะกระจำยสินค้ำผ่ำนคู่ค้ำหลัก	 แต่บริษัทฯ	ก็มีกำรสื่อสำร	 และจัด

กิจกรรมต่ำงๆ	ร่วมกับพันธมิตร	และลูกค้ำทั้งลูกค้ำ	กลุ่มเป้ำหมำยใหม่	และลูกค้ำรำยเดิม	เริ่มจำกกำรอบรม	เกี่ยวกับสินค้ำและ

แคมเปญต่ำงๆ	กับคู่ค้ำหลักของบริษัทฯ	เพื่อที่จะได้สื่อสำร	และรักษำควำมสมั	พันธ์กับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย	และน�ำข้อคิดเห็น

ที่ได้จำกลกูค้ำมำเสนอแนะแกบ่รษิทัฯ	เพือ่กำรพฒันำรปูแบบสินค้ำกำรตลำด	และกำรรกัษำควำมสัมพนัธ์ได้ดกีว่ำเดมิและยัง่ยนื	

ส่วนบริษัทฯ	ก็จะเน้นกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร	(Intregrated	Marketing	Communication:	IMC)	ทั้ง	Above	the	line	

และ	Below	the	Line	เพื่อให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	และสร้ำงกำรมีส่วมร่วมกับลูกค้ำ	รวมถึงผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ	ก็จะ

มีจัดกิจกรรมพบลูกค้ำ	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงสม�่ำเสมอ	พร้อมร่วมให้ควำมรู้	ด้ำนกำรขำยและกำรตลำดมีกำรแลก

เปลี่ยนระหว่ำงลูกค้ำและบริษัทฯ	เพื่อออกแคมเปญ	โปรโมชั่นที่สำมำรถแข่งขันได้ในตลำด

Customer Relationship Management
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยท้ัง

ภำยในและภำยนอกองค์กร	เช่น	ภำยในองค์กรบรษัิทฯ	มหีน่วย 

งำนตรวจสอบภำยใน	 และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้ดูแลโดย

เปิดเผยช่องทำงกำรติดต่อไว้ในเว็บไซต์/	แบบ	56-1/	รำยงำน

ประจ�ำปีและระบบ	Intranet	 มีรำยละเอียดใน	 “กำรก�ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี”	 และ	 “ช่องทำงกำรติดต่อส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย”	

ภำยนอกองค์กรยกตัวอย่ำง	เช่น	กำรดูแล	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน 

นักวิเครำะห์	 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 คณะกรรมกำร

บรษัิทได้จดัตัง้	แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์	(Investor	Relations:	IR) 

เป็นผู้ดูแลส�ำรวจควำมคิดเห็น	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเครำะห์

โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงเช่น	

โทรศัพท์: 02 0231111

Email: ir@ichitangroup.com

Facebook: ir.ichitan 

	 รวมถงึกำรเกบ็	สถติกิำรเข้ำชมเวบ็ไซต์ในทุกเดอืน	และกำร

ส�ำรวจควำมคิดเห็น	เมื่อมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ	โดย	นักลงทุน

สัมพันธ์	 กลั่นกรองน�ำเสนอควำมคิดเห็นแจ้งต่อฝ่ำยบริหำร 

และเลขำนุกำรบริษัท	เพื่อน�ำเสนอ	คณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อ

กำรพัฒนำองค์กรให้มีกำรด�ำเนนิกจิกำรบนพืน้ฐำนควำมย่ังยืน

ตำมหลักกำรสำกล

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

2) Facebook: https://www.facebook.com/ichitan/

3) IR Facebook: https://www.facebook.com/ir.ichitan

ส�ำหรับกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำรำยย่อย	และผู้บริโภคต่อประสบกำรณ์กับสินค้ำเครื่องดื่มของบริษัทฯ	โดยกำรว่ำจ้ำง

สถำบันวจิยัตลำดระดบัสำกลเพือ่เกบ็ข้อมลูส�ำรวจควำมคดิเห็น	และปฏสิมัพนัธ์เรยีนรูค้วำมต้องกำรผูบ้รโิภค	น�ำมำวเิครำะห์	และ

น�ำผลลพัธ์	ท่ีได้มำปรับปรุงในตวัสนิค้ำให้ได้	รสชำตท่ีิด	ีและคณุภำพสงูสดุโดยผ่ำนกระบวนกำรฝ่ำยวจิยัและพฒันำ	(Research	&	

Development	Department)	ของ	บริษัทฯ	และจำกกำรที่ได้ส�ำรวจควำมพึงพอ	และควำมต้องกำรของผู้บริโภคในด้ำนคุณภำพ

สินค้ำที่มีคุณภำพและดีต่อผู้บริโภค	ในปี	2562	ฉลำกสินค้ำทุกรำยของบริษัทฯ	จะมีกำรแจ้งข้อมูล	แคลอรี่และคุณประโยชน์บน

ขวด	 และบำงกลุ่มสินค้ำได้ผ่ำนกำรรับรองเป็นเครื่องดื่มทำงเลือกเพ่ือสุขภำพและมีกำรติดโลโก้ทำงเลือกเพ่ือสุขภำพบนฉลำก

ผลิตภัณฑ์ด้วย
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ประเด็นความยั่งยืน
ที่มีนัยส�าคัญ 

	 บริษัทฯ	 ได้ท�ำกำรประเมินประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญต่อกำร

ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืนโดยน�ำหลักกำรก�ำหนดเนื้อหำของ

รำยงำนควำมย่ังยืน	 ของ	GRI	Standard	 และ	SDGs	 มำ

ประยุกต์ใช้	 โดยคัดเลือกประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญท่ีสุดต่อผู้มี

ส่วนได้เสียและธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยทบทวนและ	 จัดล�ำดับ

ควำมส�ำคัญของประเด็นโดยพิจำรณำจำก	 ผลกระทบทำงด้ำน

เศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	และ	สงัคม	ท่ีมนียัส�ำคญัในกำรจดัล�ำดบั

ของประเดน็มีขัน้ตอนท่ีส�ำคญั	4	ข้ันตอนโดยกระบวนกำรควำม

สมัพนัธ์ระหว่ำงบรษัิทฯและ	ผูมี้ส่วนได้เสยีสำมำรถสรปุได้	ดงันี้

ขั้นที่
1

ขั้นที่
2

ขั้นที่
3

ขั้นที่
4

บริษัทฯ ระบุประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญด้�นคว�มย่ังยืนโดยพิจ�รณ�จ�กลักษณะและกลยุทธ์ ในก�รประกอบ
ธุรกิจของ บริษัทฯ ร่วมกับตัวชี้วัดม�ตรฐ�นของ GRI Standard และในอุตส�หกรรมเดียวกัน รวมถึงเป้�
หม�ยคว�มย่ังยืนขององค์กรสหประช�ช�ติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนคว�ม
ค�ดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทฯโดยก�รรวบรวมข้อมูลจ�กหล�ยช่องท�งจ�ก
หน่วยง�นของบริษัทฯ ที่มีหน้�ที่รับผิดชอบในส่วนที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่สำ�คัญนั้น รวมถึงประเด็นที่มีคว�ม
สำ�คัญในปี 2562

ก�รรวบรวมข้อมูลจ�กผู้มีส่วนได้เสียผ่�นก�รมีส่วนร่วมช่องท�งที่หล�กหล�ยจ�กหน่วยง�นของบริษัทฯ 
ที่มีหน้�ที่รับผิดชอบในส่วนที่เก่ียวข้องตลอดปี 2562

ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญประเด็นด้�นคว�มย่ังยืนต�มแนวท�งปฏิบัติในระบบม�ตรฐ�นที่สำ�คัญเช่น ISO 
14001 และ ISO50001 เป็นต้น และสอดคล้องกับนโยบ�ยของ บริษัทฯโดยพิจ�รณ�คว�มสำ�คัญในแต่ละ
ประเด็น ประกอบด้วย ด้�นเศรษฐกิจ ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี สังคม และ สิ่งแวดล้อม ในก�รดำ�เนินธุรกิจ และ 
ด้�นคว�มสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงช่วยให้เห็นภ�พและส�ม�รถลำ�ดับคว�มสำ�คัญเพ่ือรับทร�บและเข้�ใจ 
ผู้มีส่วนได้เสียและกำ�หนดลงไปในแผนภ�พ (Materiality Matrix)

บริษัทฯทวนสอบคว�มครบถ้วนประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ และระบุคว�มสอดคล้องระหว่�งประเด็นที่สำ�คัญกับ
หมวดก�รร�ยง�นของ GRI Standard โดยคณะทำ�ง�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Committee) แล้วจึงนำ�เสนอประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนที่ผ่�นก�รทวนสอบแล้วต่อคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล 
และคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติภ�ยใต้ขอบเขตผลกระทบที่ อ�จจะเกิดขึ้นทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
องค์กร

การระบุประเด็นที่ส�าคัญ

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement)

การจัดล�าดับประเด็นที่ส�าคัญ (Prioritize)

การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
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1. ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental)

2. ด้านสังคม
(Social)

3. ด้านเศรษฐกิจและการก�ากับดูแลกิจการ 
(Economics and Good Corporate 

Governance)

1. ก�รใช้ทรัพย�กรวัตถุดิบได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

2. ก�รใช้พลังง�นและทรัพย�กร 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

3. ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และของเสีย
4. โครงก�รลดก๊�ซเรือนกระจก

ภ�คสมัครใจ ต�มม�ตรฐ�นของ
ประเทศไทย (TVER)

5. ก�รเปลี่ยนแปลงของภูมิอ�ก�ศ

1. ก�รปฏิบัติด้�นแรงง�น 
และสิทธิมนุษยชน 

2. คว�มเป็นอยู่ที่ดีของพนักง�น
3. ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล/ 

ทุนมนุษย์
4. คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย
5. คว�มหล�กหล�ยและโอก�ส 

ที่เท่�เทียม
6. คว�มยั่งยืนในห่วงโซ่อุปท�น
7. เค�รพและร่วมสืบส�นประเพณี

ท้องถิ่น

1. คว�มรับผิดชอบและพัฒน�ผลิตภัณฑ์
2. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
3. ก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน
4. ผลก�รดำ�เนินง�น และ  คว�มส�ม�รถ

ในก�รทำ�กำ�ไร
5. คว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร
6. ก�รดำ�เนินก�รด้�นภ�ษี
7. ก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�ร
8. ก�รมีส่วนร่วมและก�รสร้�งคว�มผูกพัน

ผู้มีส่วนได้เสีย
9. นวัตกรรมในองค์กร
10. คว�มมั่นคงและปลอดภัยท�งไซเบอร์

ณ	ปี	2562	ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม 

บรษัิทฯ	ไม่มข้ีอพิพำทท่ีเกีย่วกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน	และกำรด�ำเนนิธรุกจิท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคม	และสิง่แวดล้อมอย่ำงมีนยัส�ำคญั 

ช่องทางการติดต่อส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย
1)	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	(CG)	ของบริษัทฯ	สำมำรถติดต่อได้ตำมช่องทำงต่อไปนี้

	 โทรศัพท์	:	02-023	1111	 E-mail	:	cg@ichitangroup.com	

2)	 ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท	โดยจดหมำยจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน

	 ที่อยู่	บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 เลขท่ี	8	 อำคำรทีวัน	 ช้ัน	42	-	44	 ซอย	 สุขุมวิท	40	 แขวงพระโขนง	 เขตคลองเตย	 กรุงเทพมหำนครฯ	(10110) 

โทรศัพท์	:	02-023	1111	 E-mail	:	ir@ichitangroup.com

3)	 ส�ำนักงำนตรวจสอบภำยใน	สำมำรถติดต่อได้ตำมช่องทำงต่อไปนี้

	 โทรศัพท์	:	02-023	1111	 E-mail:	internalaudit@ichitangroup.com

แผนภาพแสดงประเด็นที่ส�าคัญ (Materiality Matrix) 
Innovation Product  Responsibility

Tax Payment

Diversity&Equal Opportunity Good Corporate Governance

Employee well-being

Integrated Marketing Communitation Anti-Corruption

Sustainable Supply Chain

Energy Management

Cyber Security Operating Result &Profitability

Energy and Resource Efficiency

Emission : TVER

Stakeholder Engagement Food Safety

Waste &Water Management

Employee Safety

Usage Raw Material Efficiency

Respect for Local Community Human Rights

Local Biodiversity Management

Human Capital Development

Climate change

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม(Social) ด้านเศรษฐกิจและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Economics and Good Corporate Governance)

ความส�าคัญต่อ อิชิตัน กรุ๊ป

คว
�ม

สำ�
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย
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	 บรษัิทฯ	ได้น�ำนโยบำยกำรบริหำรจดักำรมำใช้ในกำรสร้ำงควำมย่ังยืนให้กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ำยโดยเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำ

เพิม่และกำรพฒันำตัง้แต่ต้นน�ำ้ไปจนถงึปลำยน�ำ้	ควบคูไ่ปกบักำรวจิยัและพฒันำผลติสนิค้ำท่ีมีคณุภำพดต่ีอสขุภำพผูบ้รโิภคด้วย

เครื่องจักรที่ทันสมัย	และสร้ำงผลประกอบกำรที่ดีและเติบโต	รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญกับกิจกรรมต่ำงๆ	เพื่อสร้ำงผลประโยชน์และ

คณุภำพชวีติท่ีดต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำยท้ังระบบ	ของ	“ห่วงโซ่อุปทำนแห่งควำมย่ังยืน”	บรษัิทฯ	ใส่ใจในกำรคดัเลอืกวตัถดุบิ	โดย	

กำรจัดซื้อจัดหำ	ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์	 กำรผลิต	กำรบริหำรจัดกำร	กำรขนส่ง	กำรกระจำยสินค้ำ	ที่มีคุณภำพตรงตำมข้อก�ำหนด

มำตรฐำนของบรษัิทฯพร้อมให้ควำมส�ำคญัในกำรพฒันำหน้ำร้ำน	คูค้่ำ	กำรตลำด	กำรขำย	และ	ช่องทำงกำรขำย	เพือ่กำรเตบิโต

และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

Sustainable Supply Chain

ห่วงโซ่อุปทาน
แห่งความยั่งยืนของบริษัทฯ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
สิทธิมนุษยชน	(HUMAN	RIGHT)	และงานที่มีคุณค่า	(Decent	Work)

ทรัพยากรวัตถุดิบ การจัดซื้อจัดหา กระบวนการผลิต  
และการบริหารจัดการ

การขนส่งการกระจายสินค้า การพัฒนาหน้าร้าน การตลาด  
และการขาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ลูกค้า / ผู้บริโภค

* ก�รคัดเลือกวัตถุดิบ หลักเป็น
ใบช�ออร์แกนิค ที่มีว�งแผน
ก�รผลิตและกำ�หนดปริม�ณ 
ก�รเพ�ะปลูกใบช� ในแต่ละปี
โดย ได้มีก�รทำ�สัญญ� โดย
เฉลี่ยอ�ยุ 1 ปี  
กับผู้จัดจำ�หน่�ยใบช�

* วัตถุดิบท่ีเป็นส่วนผสมหลัก
เช่นนำ้�ระบบ RO, 
นำ้�ต�ล ฟรุกโตส, 
นำ้�ต�ลทร�ยบรรจุภัณฑ์, 
ก๊�ซธรรมช�ต ิ

* ระบบ Approved Vendor 
list System 

* เลือกซ้ือวัตถุดิบจ�กคู่ค้� 
ผู้ผลิตร�ยใหญ่หล�ยร�ย 

* คว�มก้�วหน้�ในส�ยง�นของ
พนักง�นต�มก�รประเมิน 
ตัวชี้วัดผลก�รทำ�ง�น (KPI)

* ผลิตโดยระบบปิดบรรจุเย็น
แบบ ปลอดเชื้อ(Cold Aseptic 
Filling Technology)ซ่ึงเป็น
ระบบก�รผลิตท่ีทันสมัยท่ีสุดใน
อุตส�หกรรมเครื่องดื่ม

* นโยบ�ยบริห�รต้นทุนก�รผลิต
ท่ีมีประสิทธิภ�พ

* ระบบตรวจสอบคุณภ�พ
ก่อนถึง ลูกค้�/ผู้
บริโภค(QualityAssurance) 
ท่ีได้รับก�รรับรองก�รผลิต
ต�มม�ตรฐ�นส�กล เช่น 
FSSC22000

* ระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมใน
โรงง�นต�มม�ตรฐ�นส�กลเช่น 
ISO 14001

* ระบบก�รบริห�รคลังสินค้�
อัตโนมัติ (Auto Warehouse)ที่
เน้นก�รนำ�พลังง�นหมุนเวียน
กลับม�ใช้

* กระจ�ยสินค้�ผ่�นคู่ค้�หลัก
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ
คู่ค้�หลักส�ม�รถกระจ�ย
สินค้�ได้ครอบคลุมทั้งช่อง
ท�ง - ค้�ปลีกสมัยใหม่ 
(ModernTrade ) - ค้�ปลีก
ดั้งเดิม(Traditional Trade) 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

* ว�งแผนร่วมกับคู่ค้�หลัก
ในก�รบรหิ�ร จัดก�ร
พื้นที่ข�ยหน้�ร้�น รวมทั้ง
พื้นที่ข�ยพิเศษ ให้มีคว�ม
โดดเด่น ภ�ยใต้ต้นทุน
ข�ยที่มีประสิทธิภ�พ
ใน ทุกช่องท�งก�ร
จัดจำ�หน่�ยทั้งภ�ยใน
ประเทศและต่�งประเทศ

* โปรแกรมส่งเสริมก�ร
ข�ยที่ส�ม�รถแข่งขันได้
ในตล�ด 

* ก�รเสริมสร้�งคุณค่�
ของแบรนด์ ให้ โดดเด่น 
แข็งแรงผ่�นคุณภ�พ
สินค้�

* ก�รสื่อส�รและก�รจัด
กิจกรรมก�ร ตล�ด
แบบบูรณ�ก�ร (IMC)
อย่�งต่อเนื่อง เพื่อ
สร้�งคว�มสัมพันธ์
กับ ลูกค้� คู่ค้� และผู้
บริโภค

* โครงสร้�งร�ค�ที่
เหม�ะสม ยุติธรรม 
และส�ม�รถสร้�งผล
กำ�ไรให้ คู่ค้� ตัวแทน
จำ�หน่�ยทุกระดับชั้น 

* ก�รพัฒน�สินค้�
นวัตกรรมที่ดีต่อ
สุขภ�พและรสช�ติที่
ดีมีเอกลักษณ์ ให้ตรง
กับลูกค้�และผู้บริโภค
กลุ่มเป้�หม�ย *ก�ร
ร่วมพัฒน�กลยุทธ
กับผู้จัดจำ�หน่�ยทั้งใน
ประเทศและต่�งประเทศ
อย่�งสมำ่�เสมอ 

* ส่งเสริมนวัตกรรมใน
องค์กรเพ่ือผลก�ร
ทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พ
และประสิทธิผล 

* เครื่องดื่มคุณภ�พ 
และ ดีต่อสุขภ�พ 



37 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

การแข่งขันที่เป็นธรรม
	 บริษัทฯ	ประกอบกิจกำรและบริหำรจัดกำรด้วยควำมเป็น

ธรรม	 สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อบังคับของกำรแข่งขัน 

ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนิน

งำนอย่ำงเป็นธรรม	 รวมท้ังมีกำรเปิดเผยถึงวิธีกำรและ

มำตรกำรท่ีใช้ในกำรต่อต้ำนกำรแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม	 ผ่ำน

ช่องทำงกำรก�ำหนดระเบียบของบริษัทฯ	 ท่ีชัดเจน	 โปร่งใส	

และตรวจสอบได้	 รวมท้ังกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำง

รับผิดชอบ	 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กำรส่งเสริมควำมรับ

ผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงำนท่ีอยู่ในขอบเขตของบริษัทฯ 

กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ	ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้ำ	หรือเจ้ำหนี้ 

อย่ำงเคร่งครดั	เป็นธรรมตำมข้อตกลงต่ำงๆ	ท่ีได้ให้พนัธสญัญำ 

ไว้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิร่วมกนัซ่ึงเป็นหนึง่หัวข้อในเรือ่งจรรยำบร

รณบริษัทฯ	 ให้เข้ำใจในลักษณะธุรกิจและสถำนกำรณ์ทั้งลูกค้ำ 

คู ่ค ้ำ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ซัพพลำยเออร์	 เกษตรกร	 และ 

ชุมชนรอบข้ำงว่ำต้องพึ่งพิงซ่ึงกันและกันก่อให้เกิดควำมเช่ือ

มั่นอันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจกำรและผู้มีส่วน	ได้เสียในระยะยำว	

	 บรษัิทฯ	ได้ก�ำหนดแนวทำง	วธิกีำรปฏบัิตงิำนท่ีให้ควำมเป็น

ธรรมแก่ผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ำยกระบวนกำร	ระบบงำนมีควำมโปร่งใส 

สำมำรถตรวจสอบได้	โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ	ดังนี้

• ระบุเงือ่นไข	และข้อตกลงต่ำงๆ	ร่วมกนัไว้ในสญัญำซ้ือขำย	

และปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ	 ที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด	

กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดได้	ต้องรีบแจ้ง

ให้ลูกค้ำ	และ	คู่ค้ำ	ทรำบเพือ่ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำง

แก้ไขปัญหำ

• ให้ข้อมูลข่ำวสำรและค�ำแนะน�ำท่ีถกูต้อง	เพียงพอ	และทัน

เหตุกำรณ์	ต่อลูกค้ำและ	คู่ค้ำ	เพื่อให้ทรำบเกี่ยวกับสินค้ำ	

• ส่งมอบสินค้ำท่ีมีคุณภำพตรงตำมข้อตกลงกับลูกค้ำใน

รำคำที่เป็นธรรม	

• มีกำรพูดคุย	 รับฟังแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะกับทำง	ลูกค้ำ	และ	คู่ค้ำ	เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ	เพื่อ

ก่อให้เกดิประสทิธภิำพสงูสดุ	และสำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรทำงธุรกิจซึ่งกันและกันได้

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า 
• ตรวจสอบควำมเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่ำงพนักงำน 

ทุกระดบัชัน้กบัผูข้ำย	ผูร้บัจ้ำงช่วง	ผูร้บัเหมำ	ของบรษัิทฯ	

อย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิควำมไม่เป็นธรรมและ

ไม่เสมอภำคในกำรด�ำเนนิธรุกจิระหว่ำงผูข้ำย	ผูร้บัจ้ำงช่วง	

ผู้รับเหมำแต่ละรำย	ของบริษัทฯ

• ชี้แจง	ขอควำมร่วมมือ	และตรวจสอบถึงควำมเป็นธรรม

ในกำรจ้ำงงำนและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนของ 

ผู้ขำย	 ผู้รับจ้ำงช่วง	 ผู้รับเหมำท่ีเป็นคู่ค้ำของบริษัทฯ 

ว่ำยังคงควำมเป็นธรรมและปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือไม่

อย่ำงต่อเนื่อง

• ก�ำหนดมำตรกำรท่ีเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ใน

นโยบำยและข้อปฏิบัติในกำรจัดซื้อ	จัดจ้ำง

• สนับสนุนให้พันธมิตรทำงกำรค้ำ/คู่ค้ำยอมรับ	 และน�ำ

ไปปรับใช้นโยบำยในลักษณะเดียวกัน	 โดยไม่ก่อให้เกิด 

กำรแข่งขันที่	ไม่เป็นธรรม

• ส่งเสรมิกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของคู่

ค้ำ	และเปิดโอกำสให้คูค้่ำเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพือ่

สังคม	ของบริษัทฯ

• ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ของผู้ขำย	 และเปิดโอกำสให้ผู้ขำยได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง 

ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม	 โดยเข้ำร่วมในกิจกรรมเพื่อ

สังคม	 ทำงตรงด้วยรูปแบบ	 จิตอำสำ	 หรือทำงอ้อมด้วย

กำรสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตำมควำมสำมำรถ

และควำมประสงค์ของผู้ขำย

• บริษัทฯ	ก�ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำน	ท�ำรำยงำนกำร

มีส่วนได้เสียของตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้บริษัทฯรับทรำบ

ทุกครั้งที่	เกิดรำยกำร

• บริษัทฯ	 ได้สื่อสำรให้คู่ค้ำรับทรำบช่องทำงกำรร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะเพ่ือน�ำมำปรับปรุงในเว็บไซต์บริษัทฯ	 และ	 

“กำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน”	ในรำยงำนประจ�ำปี	และ	แบบ	56-1 

เป็นต้น

การเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
	 บรษัิทฯ	ส่งเสริมและปฏบัิตติำมสทิธิในทรัพย์สนิ	ทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำ	ลขิสทิธิ	์สทิธบัิตร	สทิธทิำงศลีธรรม	อย่ำงเคร่งครดั	

มนีโยบำยท่ีจะปฏบัิตติำมกฎหมำยท่ีเกีย่วข้องเกีย่วกบัทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์	 ทรัพย์สินทำงปัญญำถือเป็นทรัพย์สิน

ที่มีค่ำมำกที่สุดอย่ำงหนึ่งของบริษัทฯ	 และส�ำคัญต่อกำรรักษำ

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจ	 เอกลักษณ์ตรำสิน

ค้ำประกอบด้วยช่ือของบริษัทฯ	 โลโก้	 ลิขสิทธิ์	 สิทธิบัตร	

เครือ่งหมำยกำรค้ำ	เครือ่งหมำยกำรบริกำร	ควำมลบัทำงกำรค้ำ 

ขั้นตอนกำรท�ำงำน	นวัตกรรม	เนื้อหำ	และสิทธิโดยชอบธรรม

ต่ำงๆ	 เป็นเรื่องส�ำคัญอย่ำงมำกท่ีบริษัทฯ	 จะต้องปกป้อง

ทรัพย์สินเหล่ำนี้และให้เกียรติต่อทรัพย์สินเช่นนี้ของบุคคลอื่น

ด้วย	รวมถึงกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์	อินเตอร์เน็ต	และสำรสน

เทศใดๆ	 บริษัทฯต้องด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมำย	

ข้อบังคับ	และข้อผูกพันตำมสัญญำที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน

ทำงปัญญำท่ีถกูต้องรวมถงึสทิธบัิตร	ลขิสทิธิ	์ควำมลบัทำงกำร

ค้ำและข้อมูลกรรมสิทธิ์อ่ืนๆ	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ได้มีกำร

ก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ	ดังนี้

• บรษัิทฯ	จะไม่ละเมิดหรอืน�ำสทิธิในทรพัย์สนิทำงปัญญำท่ี

ถูกต้องไปใช้ในทำงที่ผิด

• พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ	 ท่ีมีหน้ำท่ีรักษำควำมลับ

ทำงกำรค้ำ	สตูรลบัทำงกำรค้ำ	กระบวนกำรผลติผลติภณัฑ์

หรอืวธิกีำรประกอบธรุกจิท่ีเป็นควำมลบัจะต้องรกัษำควำม

ลับนั้นๆ	ให้ปลอดภัยที่สุด	และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่ำนั้น

รั่วไหล

• พนกังำนทุกระดบัของบริษัทฯ	ต้องเคำรพสทิธิในทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำของผู้อ่ืน	 ไม่น�ำผลงำนของผู้อ่ืนแม้เพียงบำง

ส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือ

ให้ค่ำตอบแทนแก่เจ้ำของงำนเสียก่อน

• ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีถือเป็นทรัพย์สิน

ทำงปัญญำของบริษัทฯ

• เม่ือพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำน	 จะต้องส่งมอบ

ทรพัย์สนิทำงปัญญำ	ซ่ึงรวมไปถงึผลงำน	สิง่ประดษิฐ์	ฯลฯ	

คืนให้บริษัทฯไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

• บริษัทฯ	 จะท�ำกำรตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกำรใช้งำน

โปรแกรมต่ำงๆในบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง

• พนกังำนท่ีใช้งำนเครือ่งคอมพิวเตอร์ของบรษัิทฯจะต้องใช้

ซอฟท์แวร์ตำมข้ออนญุำตของเจ้ำของลขิสทิธิ	์และเฉพำะ

ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้งำนจำกบริษัทฯ	เท่ำนั้น	เพื่อป้องกัน

ปัญหำกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ

• บริษัทฯ	 ไม่อนุญำตให้พนักงำนท�ำกำรดำวน์ โหลด	

(Download)	โปรแกรมใดๆ	โดยไม่ได้รับอนุญำต

• บรษัิทฯ	ไม่สนบัสนนุกำรน�ำผลงำนหรอืข้อมลูอนัเป็นสทิธิ

ของบุคคลภำยนอก	 ท่ีได้รับมำหรือจะน�ำมำใช้ภำยใน

บริษัท	 จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ำจะไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

• บริษัทฯ	ปกป้องและคุ้มครองรักษำสินทรัพย์ทำงปัญญำที่

บริษัทฯ	เป็นเจ้ำของให้พ้นจำกกำรละเมิด	หรือกำรถูกน�ำ

ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต	และเคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

ทำงปัญญำของผู้อ่ืนโดยได้ก�ำหนดนโยบำยจริยธรรมและ

ข้อพึงปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำน
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มุ่งมั่นพัฒนา
ทรัพยากรทุนมนุษย์ 
(HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT)

การรับผิดชอบ ดูแล และ พัฒนาศักยภาพ
	 ด้วยอุดมกำรณ์ในกำรพัฒนำพนักงำน	 ให้มีควำมเช่ือ

มันในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์	อิชิตัน	กรุ๊ป	ให้ควำมส�ำคัญ

ในกำรดูแลพนักงำนและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	 ให้

เป็นมำกกว่ำค�ำว่ำพนักงำน	 ดูแลพนักงำนอย่ำงใกล้ชิด	 ให้

พนักงำนมีควำมรู้สึกเสมือนบ้ำน	 ในขณะที่ปฏิบัติงำนในแต่ละ

วันดั่งในคนครอบครัวเดียวกัน	 และท่ีส�ำคัญบริษัทฯเน้นกำร

พัฒนำให้พนักงำนมี	 สมรรถนะทำงด้ำนควำมรู้	 (Knowledge	

Competency)	สมรรถนะทำงด้ำนทักษะ	(Skill	Competency)	

และสมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ	(Attributes	Competency)	โดย

บรษัิทฯมุง่มัน่ให้พนกังำนทุกคนตระหนักถงึควำมส�ำเรจ็และกำร

พฒันำอย่ำงยัง่ยืน	เพือ่รองรบักำรขยำยตวัทำงด้ำนธรุกจิของบ

ริษัทฯให้มีควำมเป็นสำกลและมำตรฐำนระดับโลกบริษัทฯ	 ใช้

หลกัธรรมำภบิำลในกำรดแูลพนักงำนด้ำนกำรปฏบัิตต่ิอแรงงำน

อย่ำงเป็นธรรมภำยใต้วิสัยทัศน์กำรเป็นผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่ม

คณุภำพและนวตักรรมท่ีเตบิโตไปพร้อมกบัสงัคมท่ีดซ่ึีงกำรดแูล

บุคลำกรและกำรพัฒนำบุคลำกร	เป็นปัจจยัพ้ืนฐำนและมีควำม

ส�ำคญัอย่ำงย่ิงท่ีจะเป็นแรงขบัเคลือ่นกำรเจรญิเตบิโตทำงธรุกจิ

อย่ำงยั่งยืน	

การสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ 
	 บริษัทฯ	 มีควำมมุ่งม่ันในเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรของ

องค์กรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อเป็นข้อได้เปรียบทำงกำร

แข่งขัน	 โดยกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถนั้นจะด�ำเนินกำร

ควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงควำมสขุ	และสร้ำงควำมภำคภมูใิจในควำม

เป็นครอบครัวของ	“อิชิตัน	กรุ๊ป”	โดยสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำ

ในสำยอำชีพมีโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรท่ีเป็น

มำตรฐำนสำกลและมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท่ียุติธรรม	

(KPI)	 ท่ีมุ่งเน้นกำรรวมพลังทำงควำมคิด	 เพื่อให้เกิดควำม

สร้ำงสรรค์ด้ำนผลงำน	และควำมเป็นหนึง่ใจเดยีวกนั	ด้วยควำม

จรงิใจ	และซ่ือตรงกบัทุกคน	และมีควำมรบัผดิชอบต่อพนกังำน

ของบริษัทฯ	 และต่อสังคมท้ังในเรื่องคุณภำพของผลิตภัณฑ	์

และ	 ตอบแทนคุณภำพชีวิต	 ควำมเป็นอยู่ท่ีดีคืนให้กับสังคม	

สร้ำงกำรยอมรับ	ชื่นชมในผลงำน	ให้ควำมเคำรพให้เกียรติทั้ง

ทำงด้ำนควำมคิด	และ	ด้ำนสิทธิมนุษยชน	 เพื่อเปิดโอกำสไป

สู่มุมมอง	 แห่งกำรเรียนรู้ใหม่พร้อมท้ังสำมำรถน�ำมำพัฒนำ

ทักษะ	แนวควำมคิด	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	และเปิดโลกแห่ง

ประสบกำรณ์ใหม่	อันจะน�ำมำซ่ึง	กำรพฒันำงำนอย่ำงมอือำชีพ 

และ	กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข	

บริษัทฯ เค�รพในสิทธิมนุษยชนของพนักง�นและครอบคลุมถึงพนักง�นของคู่ค้�โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อม
สร้�งค่�นิยมองค์กรควบคู่ไปกับก�รส่งเสริมโอก�สในก�รเรียนรู้ของพนักง�นของบรษิัทฯ เพื่อก�รพัฒน�
ศักยภ�พได้เต็มที่ต�มบทบ�ทและหน้�ที่ของแต่ละคน เนื่องจ�กพนักง�นคือส่วนสำ�คัญขององค์กรที่จะนำ�
ม�ซึ่งคว�มสำ�เร็จและก�รพัฒน�เติบโตได้อย่�งย่ังยืน
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กิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร

ครอบครัว “อิชิตัน กรุ๊ป”

ก�รมุ่งเน้นพัฒน�คว�มส�ม�รถและ

ศักยภ�พบุคล�กร พร้อมก�รบริห�ร

ทรัพย�กรบุคคล ให้สอดคล้องกับ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ  

กลยุทธขององค์กร

ให้คว�มสำ�คัญ 

ในก�รสร้�งคุณค่�ขององค์กร 

เพื่อดึงดูดคนดีที่มีศักยภ�พ 

เข้�ม�ร่วมง�น

พัฒน�แผนง�นบริห�รทรัพย�กร
บุคคลเพื่อรักษ�พนักง�นที่ดีมี

คุณภ�พ

สร้�งสภ�พแวดล้อมและสุข
อน�มัยที่ดีในที่ทำ�ง�นเพื่อก�ร

ทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข
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การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

	 บริษัทฯ	ใช้หลักธรรมำภิบำลที่ดีในกำรดูแลพนักงำนเพื่อ

สร้ำงควำมไว้วำงใจซ่ึงกนัและกนั	พร้อมท้ังกระตุน้ให้พนกังำน	มี

ส่วนร่วมใน	กำรผลกัดนัและเปลีย่นแปลงองค์กรอย่ำงสร้ำงสรรค์	

ตระหนักในสิทธิและหน้ำท่ี	 และมีคุณธรรมยึดม่ันในควำมถูก

ต้องดีงำม	 ท้ังนี้บริษัทฯ	 จะปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงำนอย่ำงเป็น

ธรรมพร้อมเชิญชวนคูค้่ำให้ตระหนกักำรเคำรพและปฏบัิตติำม

กฎหมำย	หลกัจรยิธรรม	และนโยบำยแรงงำนสมัพันธ์ซ่ึงมส่ีวน

ส�ำคญัย่ิงท่ีจะสร้ำงควำมยุตธิรรม	ควำมม่ันคง	และ	ควำมสงบสขุ 

ในองค์กรและสังคม	 อันสะท้อน	 ถึงควำมม่ันคง	 และ	 ควำม

เจริญเติบโตของกิจกำรได้อย่ำงย่ังยืน	 โดยบริษัทฯจะปฏิบัติ

ต่อพนักงำนทุกคนตำมปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรและ	 สิทธิข้ัน

พื้นฐำนตำมท่ีก�ำหนดไว้หรือมำกกว่ำ	 กฎหมำย	 และ/หรือ 

กฎระเบียบของบริษัทฯ	 รวมถึงกำรให้ควำมคุ้มครองในสภำพ

กำรท�ำงำน	สุขภำพ	และควำมปลอดภัยของพนักงำนดังนี้

1. การจ้างงาน
	 ในกำรพิจำรณำสรรหำพนักงำนใหม่	 บริษัทฯ	 พิจำรณำ

ควำมเหมำะสมทั้งในด้ำนควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	

ทัศนคติ	 และกำรแสดงออกเชิงพฤติกรรมท่ีดี	 โดยผ่ำน

กระบวนกำรคัดเลือก	 ท้ังในรูปแบบข้อสอบข้อเขียนกำร

ทดสอบสมรรถนะ	 และ	 กำรทดสอบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึง 

กำรสมัภำษณ์	โดยกำรสมัภำษณ์นัน้	บริษัทฯ	จะมีกำรสมัภำษณ์

ในแบบสมรรถนะเชิงพฤติกรรม	 รวมอยู่ด้วย	 เพื่อทดสอบ

ถึงคุณสมบัติ	 ของผู้สมัครว่ำ	 มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นไป

ตำมมำตรฐำนของบริษัทฯหรือไม่	 และเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะ

เชิงพฤติกรรมท่ีเหมำะสมกับงำนท่ีจะรับผิดชอบหรือไม่	 ท้ังนี	้

บรษัิทฯ	ได้มีกำรจดัจ้ำงงำนโดยไม่มีกำรเลอืกปฏบัิตแิต่อย่ำงใด

ยึดมั่นในควำมเสมอภำค	เท่ำเทียมกัน	และ	รักษำไว้ซึ่งควำม

เป็นธรรมำภิบำลยืนยันควำมเสมอภำคทำงโอกำสโดยไม่น�ำ

ควำมควำมคิดเห็นของบุคคล	 ด้ำนกำรเมือง	 อำยุ	 เพศ	 หรือ	

ควำมทุพพลภำพมำเป็นปัจจัยในกำรพิจำรณำและตัดสินกำร

จ้ำงงำนโดยรวมถงึขจดัปัจจยัอ่ืนๆ	ท่ีอำจน�ำไปสูก่ำรเลอืกปฏบัิต	ิ

กำรพจิำรณำและตดัสนิกำรจ้ำงงำนเป็นไปอย่ำงถกูต้องและเป็น

ไป	ตำมมำตรฐำน	ที่ก�ำหนดตำมกฎหมำย	ในปี	2562	บริษัทฯ	

มีพนักงำนทั้งหมด	จ�ำนวน	371	คน	โดยมีช่วงอำยุ	เพศ	ระดับ

กำรศึกษำ	และลักษณะ	กำรปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย

เวลาท�างาน
ช่ัวโมงกำรท�ำงำนจะเป็นไปตำมแนวทำงปฏบัิตท่ีิเหมำะสม

โดยวันและเวลำท�ำงำนของพนักงำนบริษัทฯมีดังนี้

• ท�ำงำน	วันจันทร์	ถึง	วันศุกร์	เวลำ	8.30	-	17.30	น.

• งำนปฏิบัติภำคสนำม	 วันและเวลำท�ำงำนข้ึนกับ

กำรตกลงกับผู้บังคับบัญชำและคู่ค้ำภำยใต้กรอบ

กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำน	 

พ.ศ.2541	และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ชาย
หญิง

248123

66.85 %33.15 %

สัดส่วนพนักงาน 
แยกตามเพศ

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จ�านวน
(คน)

คิดเป็น
(%)

จ�านวน
(คน)

คิดเป็น
(%)

จ�านวน
(คน)

คิดเป็น
(%)

รวมพนักงำนชำย 248 66.9% 208 60.1% 194 61.4%

รวมพนักงำนหญิง 123 33.15% 138 39.8% 122 38.6%

จ�านวนพนักงานทั้งหมด	371	คน	ปี	2562	แยก
ตามเพศได้ดังนี้	(จ�านวน	:	คน)
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 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

พนักงำนใหม่ทั้งหมด	(คน) 71 84 84

พนักงำนที่ลำออกจำกองค์กรทั้งหมด	(คน) 60 63 63

อัตรำกำรลำออกจำกองค์กร	(%	ของพนักงำนทั้งหมด) 1.78 2.14 2.21

การลาคลอดบุตร(2) (คน)    

พนักงำนที่ลำคลอดบุตร 2 6 4

พนักงำนที่กลับมำท�ำงำนหลังจำกคลอดบุตร 2 6 4

อัตรำกำรกลับมำท�ำงำนหลังจำกคลอดบุตร	(%) 100 100 100

ด้านความปลอดภัย    

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงำนลดลงเป็น	(รำย) 4 6 1

อุบัติเหตุไม่หยุดงำนลดลงเหลือ	(รำย) 3 2 1

โครงกำรป้องกันอุบัติเหตุผ่ำนกิจกรรม	ส�ำเร็จตำมแผนงำน	(%) 100 100 100

หมายเหตุ: (1) รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor)
 (2) ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor) 

2. การจ่ายค่าจ้าง
	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน

ในรูปแบบเงินเดือนอย่ำงเป็นธรรมให้สอดคล้องกับอัตรำท่ี	

สำมำรถเทียบเคียงกับค่ำจ้ำงในอุตสำหกรรมและตำมผลงำน

ที่ปฏิบัติได้จริงตำม	KPI	(Key	Performance	Indicator)	รวม

ท้ังให้ผลตอบแทนในกำรท�ำงำนมีกำรแต่งตั้งโยกย้ำยรวมถึงให้

รำงวัลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 ควำม

เหมำะสม	และ	เป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบัิต	ิและสวัสดกิำรอ่ืนๆ	

อย่ำงเหมำะสม	 และมีกำรทบทวนอัตรำผลตอบแทนประจ�ำปี

ตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ
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3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเสรมิสร้ำงทักษะ	และดงึศกัยภำพท่ีมอียู่ในตวับุคลำกรออกมำใช้ให้เกดิประโยชน์

สงูสดุ	และสำมำรถเพ่ิมประสทิธภิำพในงำนโดยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผลงำนท่ีมีประสทิธภิำพ	และโดดเด่น	โดยจะคดักรอง	และ

ประเมินควำมสำมำรถตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้		บริษัทฯเปิดโอกำสให้พนักงำนในทุกระดับได้มีกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำควำม

สำมำรถในแต่ละสำยงำน		และเปิดโอกำสให้เรียนรู้ในสำยงำนอื่นตำมเหมำะสมเพื่อเพิ่มศักยภำพทำงกำรเรียนรู้	และมีกำรปรับ

เปลี่ยนงำน	 โอนย้ำยงำนเพ่ือควำมก้ำวหน้ำตำมเหมำะสม	 	 ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงโอกำสใหม่ท่ีท้ำทำยให้กับบุคลำกรหรือ	 กำรเลื่อน

ต�ำแหน่งเพือ่ควำมก้ำวหน้ำใน	กำรปฏบัิตงิำนเมือ่มคีณุสมบัตท่ีิเหมำะสม	โดยบรษัิทฯให้กำรส่งเสรมิ	ควำมเท่ำเทียมกนัทำงสงัคม

ไม่มีกำรปิดกัน้เรือ่งเพศ	หรือ	คณุลกัษณะ	หรือกำรแบ่งแยกใดท่ีจะมำเป็นกำรลดโอกำสควำมเจรญิก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ		บรษัิทฯ	

จะท�ำกำรประเมินควำมสำมำรถ	ศักยภำพ	และสมรรถนะ	เชิงพฤติกรรมของบุคคลที่ได้ก�ำหนดไว้อย่ำงละเอียดพร้อมเทียบเคียง

ผลก่อนและหลังกำรพัฒนำพนักงำน

การอบรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
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แนวทางในการด�าเนินงานด้านการพัฒนา
บุคลากร
	 บริษัทฯ	มีกำรวำงแผนงำนตำมนโยบำย	และเป็นไปตำม

ยุทธศำสตร์ขององค์กรทำงด้ำนบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล	

ดังนี้

1.	 ด้านยุทธศาสตร์
 1.1 วางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพงาน

วิเครำะห์	 วำงแผนทำงด้ำนบุคลำกร	 วำงแผนระบบกำร

บริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์ของ

องค์กร	 ตำมแผนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนจำกระดับ

องค์กรลงสู่ระดับบุคคล

2.	 ด้านพัฒนาโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน
 2.1 ด้านโครงสร้างองค์กร และ สายการบังคับบัญชา

วเิครำะห์	วำงแผน	และพิจำรณำระบบงำน	และโครงสร้ำง

องค์กร	ประเมินค่ำงำนและจัดท�ำโครงสร้ำงองค์กร

3.	 ด้านพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทน
	 วเิครำะห์	วำงแผน	และพิจำรณำระบบงำน	และโครงสร้ำง

ค่ำตอบแทน	ประเมินค่ำค่ำตอบแทนและ	จัดท�ำกรอบอัตรำค่ำ

ตอบแทน

4.	 ด ้ านพัฒนาความก ้าวหน ้า ในสายอาชีพ	 
(Career	Development	Plan)

	 ด�ำเนินกำรเรื่องทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ(Career	Path)	

และ	กำรวำงแผนผู้สืบทอด	(Succession	Plan)	กำรประเมิน

ผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล	 กำรรักษำและพัฒนำบุคลำกร

และควำมก้ำวหน้ำตำมสำยอำชีพ	ให้สอดคล้องกับผลงำนและ

สมรรถนะ	เช่นกำรวำงระบบในกำรพัฒนำสำยอำชีพ	กำรจดัท�ำ

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำนรำยบุคคล	(Individual	

Development	Plan)	เป็นต้น

5.	 ด้านบริหารงานบุคคล	และทะเบียนประวัติ
5.1 ด้านการสรรหาและคัดเลือก

• กำรสรรหำบุคลำกรเพ่ือท�ำกำรสมัคร	 ทดสอบ 

คัดเลือก	ประเมินผล	บรรจุ	แต่งตั้ง

• ด�ำเนินกำรเรื่องประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

บุคลำกรตำม	KPI

• ด�ำเนินกำรเร่ืองรับนักศึกษำฝึกงำนในส่วนของ

บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)

5.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

• วเิครำะห์	วำงแผน	และ	ด�ำเนนิกำรในเรือ่งประกนั

สขุภำพ	อุบัตเิหต	ุและควำมปลอดภัยรวมท้ังเรือ่ง

ของสุขภำพของ	 บุคลำกรในองค์กร	 และสภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

5.3 ด้านระเบียบข้อบังคับ

• ก�ำกับดูแลเรื่องวินัย	ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ

งำน	 วิเครำะห์	 และติดตำมเรื่องร้องทุกข์รวมถึง

ดูแลเรื่องบทลงโทษทำงวินัย

• ก�ำกับดูแลเรื่องทะเบียนประวัติบุคลำกร

5.4 ด้านกิจกรรม และงานบริการบุคลากร

• จดักจิกรรมเสรมิสร้ำงควำมสขุ	สร้ำงควำมสำมคัคี	

รักองค์กร	 ลดควำมขัดแย้งและลดกำรกระท�ำผิด

ทำงวินัย

• จัดกิจกรรมประจ�ำปี	 และส่งเสริมวัฒนธรรมอัน

ดีงำม

• จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเป็นผู้ส่งมอบควำมสุข

• ด�ำเนินกำรเรื่องงำนฌำปนกิจศพของครอบครัว

พนกังำน	เพ่ือช่วยเหลอื	และเป็นก�ำลงัใจจำกกำร

สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

• บริกำรด้ำนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกร

ขององค์กร	 เพื่อสำมำรถน�ำไปพัฒนำ	 หรือใช้

ประโยชน์จำกข้อมูล	ฯลฯ

6.	 การลงโทษทางวินัย
	 หำกพนักงำนหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ปฏิบัติตำมระเบียบวินัย

หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมท่ีมิให้ปฏิบัติพนักงำนจะได้รับค�ำตักเตือน	

จำกผู้บังคับบัญชำเบ้ืองต้นซ่ึงบริษัทฯ	 จะไม่ใช้กำรลงโทษ 

ในทำงบังคับข่มเหง	ทำงร่ำงกำย	 และ	 จิตใจ	หรือกำรละเมิด

ทำงวำจำต่อพนักงำนอย่ำงไม่เป็นธรรมซ่ึงกำรลงโทษหนักเบำ

ข้ึนอยู่กับชนิดของกำรกระท�ำผิดและเจตนำผลของกำรกระท�ำ

และคุณงำมควำมดีในอดีตโดยมีขั้นตอนทำงวินัยตำมล�ำดับ	

และหำกมีให้ออกจำกงำน	 บริษัทฯ	 จะชดเชยตำมท่ีกฎหมำย

แรงงำนก�ำหนด

7.	 ไม่สนับสนุนการจ้างแรงงานเด็ก
	 บริษัทฯ	 ไม่สนับสนุนให้มีกำรจ้ำงแรงงำนเด็กท่ีผิด

กฎหมำย	 และบริษัทฯไม่มีกำรจ้ำงแรงงำนเด็กท่ีผิดกฎหมำย

แรงงำนที่ถูกบังคับ	หรือแรงงำนทำส	 รวมถึงเพิ่มในมำตรกำร

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้ครอบคลุมถึงคู่ค้ำของบริษัทฯ

ด้วย
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8.	 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้อง

สิทธิมนุษยชนโดยจัดให้มีกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ 

เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 ให้

ควำมเคำรพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยด้วย

ควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์ไม่เลอืก

ปฏิบัติ	ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด	เชื้อชำติ	เพศ	อำยุ	สีผิว	ศำสนำ	

สภำพร่ำงกำย	 เป็นต้น	 ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวัง

กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยในบริษัทฯ	

และส่งเสริมให้บริษัทย่อยบริษัทร่วม	 คู่ค้ำ	 และผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่ำย	ปฏบัิตติำมหลกักำรสทิธมินษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล	

คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ	ควำมเสียหำยจำกกำร

ละเมิดสทิธอัินเกดิจำกกำรด�ำเนินธรุกจิของบริษัทฯ	โดยบรษัิทฯ	

ได้รับกำรรับรองว่ำเป็นโรงงำนท่ีได้รับมำตรฐำนด้ำนแรงงำน	

และได้รับกำรรับรองจำก	 กระทรวงแรงงำนว่ำเป็นโรงงำนท่ีได้

มำตรฐำนแรงงำนไทย	แสดงถงึกำรท่ีบรษัิทฯปฏบัิตต่ิอแรงงำน

และบุคลำกรทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียม	และเป็นธรรมโดยไม่มกีำร

เลือกปฏิบัติ	พร้อมกันนี้ในปี	2562	บริษัทฯไม่มีเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมำจำกกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	 ตลอดจนไม่มีกรณีพิพำททำงกฎหมำยท้ัง

ในเรื่องแรงงำน	กำรบังคับใช้แรงงำนหรือแรงงำนทำส	กำรใช้

แรงงำนเด็ก	สิทธิของผู้บริโภค	โดยจัดให้มีกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจ

ของบริษัทฯ	 เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ	 กำรล่วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน	 ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบัติตำม

ข้อก�ำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	

และส่งเสริมให้บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	คู่ค้ำ	และผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ำย	ปฏบัิติตำมหลกักำรสทิธมินษุยชนตำม	มำตรฐำนสำกล	

คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ	ควำมเสียหำยจำกกำร

ละเมดิสทิธอัินเกดิจำกกำรด�ำเนนิธรุกจิของบริษัทฯโดยพจิำรณำ

ชดเชยค่ำเสียหำยให้ไม่ต�่ำกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด	

9.	 การสื่อสารภายในองค์กร
	 บริษัทฯ	 มีแผนงำนและ	 มุ่งม่ันท่ีจะสื่อสำรนโยบำยและ

เจตนำรมณ์นโยบำยบริษัทฯท้ังหมดไปยังพนักงำนทุกท่ำน

ผ่ำนกำรปฐมนิเทศพนักงำน/ระบบIntranet/เว็บไซต์บริษัทฯ/	

สื่อวีดีทัศน์ภำยในองค์กร/	 โบรชัวร์	 และกำรสื่อสำรของฝ่ำย

ทรพัยำกรบุคคล	โดยบรษัิทฯ	มกีำรจดัประชุมพนกังำนท้ังอย่ำง

เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	เพือ่ให้ทรำบผลกำรด�ำเนนิงำน 

และสภำพท่ีแท้จรงิของ	บรษัิทฯ	รวมถงึแจ้งข้อมูลท่ีสมเหตสุมผล 

และภำยในระยะเวลำท่ีสมควรโดยเฉพำะเม่ือต้องมีกำร

เปลีย่นแปลงภำยในบรษัิท	เพือ่ให้พนกังำนได้แสดงออกถงึควำม

คดิเห็นอย่ำงมส่ีวนร่วม	และสำมำรถตอบรบัต่อกำรเปลีย่นแปลง

ต่ำงๆ	ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์

10.	กระบวนการการร้องทุกข์
	 บริษัทฯ	 มีกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนซ่ึงพนักงำน 

สำมำรถน�ำปัญหำส่วนตัวและปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

ปฏิบัติงำนมำร้องเรียนได้ท่ีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล	Email	 :	

internalaudit@ichitangroup.com	 โดยให้พนักงำนท่ีรู้สึกว่ำ 

ตนมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร	 ถูกข่มเหงกำรถูกเลือปฏิบัต	ิ

กำรถูกละเมิดสิทธิ	 หรือตกเป็นเหย่ือของผู ้อื่นมีสิทธิร ้อง

เรียนปัญหำตำมกระบวนกำรร้องเรียนได้	 หรือกล่องรับ

ควำมคิดเห็น	 หรือ	 ปรึกษำได้ท่ีหัวหน้ำงำนแต่ละสำยงำน

ได้โดยตรง	 บริษัทฯมีมำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ

ของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและ 

ผู้ให้ข้อมูลท่ีกระท�ำโดยเจตนำสุจริต	 บริษัทฯ	 จะปกปิด	 ช่ือ 

ท่ีอยู่	หรอืข้อมลูใดๆ	ท่ีสำมำรถระบุตวัผูร้้องเรยีนหรอืผูใ้ห้ข้อมูลได้ 

และเก็บรกัษำข้อมลูของผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมูลไว้เป็นควำมลบั 

โดยจ�ำกัดเฉพำะผู้รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบเรื่อง

ร้องเรยีนเท่ำนัน้ท่ีจะเข้ำถงึข้อมลูดงักล่ำวได้	ท้ังนี	้ผูไ้ด้รบัข้อมลู

จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน	มีหน้ำที่เก็บ

รักษำข้อมูล	ข้อร้องเรียน	และเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียน

และ	ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่	บุคคล

อ่ืนท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง	 เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำท่ีท่ี

กฎหมำยก�ำหนดตำมรำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนประจ�ำปี	

“กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน”
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จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จ�ำนวนข้อเรยีกร้องจำกกำรละเมดิจรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนนิธรุกจิท่ีเข้ำสูร่ะบบร้องเรยีนของบรษัิท	(กรณ)ี

0 0 0

กรณีกำรละเมิดจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจท่ี

ตรวจสอบแล้วเป็นควำมจรงิ	(กรณ)ี

0 0 0

ที่มา: คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

11.	การจัดสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี
	 จัดสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนท่ีเหมำะสมให้พนักงำนได้

ท�ำงำนอย่ำงปลอดภยัและมีศกัดิศ์รีโดยค�ำนงึถงึสิง่แวดล้อมท่ีด ี

ผ่อนคลำยเพื่อสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยต่อชีวิตของ

พนักงำนและให้พนักงำนได้ปรับควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและ	

กำรท�ำงำนส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับใส่ใจในกำรออกก�ำลัง

กำยเพื่อสุขภำพที่ดีขึ้นเป็นต้น

 

 

12.	การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน

และสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำชีวิต	 ควำมเป็นอยู่ของครอบครัว

พนกังำนให้มคีวำมสขุและสำมำรถพ่ึงพำตนเองอย่ำงย่ังยืน	โดย

สนับสนุนในกำรเก็บออม	 และกำรแบ่งเวลำในกำรท�ำงำนและ

กำรใช้ชีวิตกับครอบครัว	 อย่ำงสร้ำงสรรค์	 ในปี2562	 บริษัทฯ

ได้มกีำรจดักจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัสวสัดกิำรในกำรส่งเสรมิและ

พัฒนำบุคคลำกร	ในทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ	ดังนี้

• จดักำรตรวจสขุภำพประจ�ำปีให้กบัพนกังำนโดยมกีำรจดั

โปรแกรมกำรตรวจสขุภำพให้สอดคล้องและเหมำะสม 

กับช่วงอำยุ	 ของพนักงำน	 และมีกำรประสำนงำนกับ

ทำงโรงพยำบำลให้พนักงำนสำมำรถเพ่ิมรำยกำรกำร

ตรวจสุขภำพได้ในอัตรำ	รำคำพิเศษ	รวมถึงโปรแกรม

กำรตรวจสุขภำพในอัตรำรำคำพิเศษให้กับสมำชิกใน

ครอบครัวของพนักงำนพร้อมทั้ง	อ�ำนวยควำมสะดวก

โดยกำรให้ทำงโรงพยำบำลมำให้บริกำรตรวจสขุภำพท่ี

ส�ำนักงำนของบริษัทฯ

• สวสัดกิำรพนกังำน	ได้แก่	สวสัดกิำรค่ำรกัษำพยำบำล/

กำรประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม	/สวัสดิกำรเงินช่วย

เหลือ/	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ

• กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมผูกพัน

ในองค์กรเช่น	กิจกรรมกินข้ำวหม้อเดียวกัน/	กิจกรรม

งำนวันเกิด/	 กิจกรรมนมโรงงำน	/กิจกรรมท่องเท่ียว

ประจ�ำปี	เป็นต้น

13.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์
	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับสุขภำพและควำมปลอดภัย

ของลูกค้ำและผู้บริโภคโดยเน้นคุณภำพและควำมสะอำดของ

ผลิตภัณฑ์โดยมีผู้ช�ำนำญกำรเรื่องมำตรฐำนอำหำรปลอดภัย

ดูแล	 และนอกจำกนี้ยังมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุก

ระดับเพื่อให้เข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำน	 ตำมมำตรฐำนท่ี

บรษัิทฯวำงไว้โดยได้มกีำรก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏบัิตท่ีิส�ำคญั

ดังนี้

• เคำรพในสิทธิกำรได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร

ด้ำนพ้ืนฐำนของผู ้บริโภคพร้อมพัฒนำสินค้ำท่ีดีมี

คุณภำพอย่ำงสม�่ำเสมอ

• กำรผลิตสินค้ำท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภคพร้อมค�ำนึงถึง

สิ่งแวดล้อม

• คุ้มครองสิทธิด้ำนควำมปลอดภัยของผู้บริโภค

• ไม่จ�ำกัดสิทธิด้ำนข้อมูลข่ำวสำรของผู้บริโภค	 และ

แสดงข้อมูลบนฉลำกผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้ผู้บริโภคได้

รับข้อมูลที่ถูกต้อง

• เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้บริโภค

• คุ้มครองสิทธิท่ีจะได้รับกำรชดเชยของผู้บริโภคตำม

กฎหมำย
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
	 บริษัทฯ	 มีกลยุทธ์	 นโยบำย	 และเป้ำหมำยท่ีชัดเจนใน

กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงมีระบบ	 มีมำตรฐำน

เพื่อให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมกลยุทธ์	 นโยบำย	

และเป้ำหมำยของ	 บริษัทฯได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล	 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกร

บุคคลโดยพนักงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะ	

(Competency)	 เพื่อให ้สำมำรถปฏิบัติงำนได ้อย ่ำงมี

ประสิทธิภำพ	อันก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินงำน	 เช่น

กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้	 (Knowledge)	 ด้ำนทักษะ	

(Skill)	ด้ำนทัศนคติ	(Attitude)	ผ่ำนกำรฝึกอบรมพัฒนำควำม

รู้ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร

	 นอกจำกนีบ้รษัิทฯยงัมุ่งพฒันำทักษะด้ำนอ่ืนๆ	ท่ีจ�ำเป็นใน

กำรท�ำงำนเพิ่มเติมของบุคคลำกร	 อำทิ	 กำรพัฒนำนวัตกรรม

และ	ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	ภำวะควำมเป็นผู้น�ำ	กำรพัฒนำ

ศักยภำพพนักงำน	กำรพัฒนำทักษะมำกกว่ำ	1	ทักษะ	ควำม

เชี่ยวชำญในกำรใช้	เทคโนโลยีเครื่องจักรกำรผลิต	โดยมุ่งหวัง

ให้พนกังำนมคีวำมรู	้ทักษะ	และเจตคตท่ีิดีในกำรท�ำงำนท่ีหลำก

หลำยและย่ังยืน	 เพ่ือเตรียม	 พ้ืนฐำนรองรับควำมก้ำวหน้ำใน

หน้ำท่ีกำรงำน	 ควบคู่กับกำรเติบโตของบริษัทฯ	 ส�ำหรับช่อง

ทำงในกำรเรียนรู้	 บริษัทฯมีกำรจัดฝึกอบรมท้ังภำยใน	 และ

ภำยนอกองค์กร	โดยมีกำรบูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนภำยนอก	

เช่น	 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	 มหำวิทยำลัยท้ังในและต่ำง

ประเทศ	พัฒนำช่องทำง	สื่อกำรเรียนรู้หลำกหลำยรูปแบบเพื่อ

กระตุ้นควำมสนใจใน	 กำรเรียนรู้ของพนักงำนรวมท้ังอ�ำนวย

ควำมสะดวกให้บุคคลำกรได้มีโอกำสพัฒนำควำมรู้	 ทักษะ	

ตลอดเวลำ

	 รวมท้ังมีกำรจัดกำรเรียนรู ้	 ตำมเส้นทำงกำรเรียนรู	้

(Training	Roadmap)	 เพื่อให้แน่ใจว่ำพนักงำนมีควำมรู้ควำม

สำมำรถที่จะปฏิบัติ	 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในยุค

ปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ต่อธุรกิจในอุตสำหกรรมเครื่องดื่ม	 อย่ำงรวดเร็ว	 ซ่ึงบริษัทฯ

ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพ	 ควำมสำมำรถ

ของพนักงำนด้วยกำรให้ควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนท่ี

สอดคล้องกับกำรเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่ม	 เช่น	 กำรสรรหำ

วิทยำกรผู้ช�ำนำญกำรจำกมหำวิทยำลัย	 มำเป็นผู้ให้ควำมรู้ใน

กำรฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษำในกำรท�ำกิจกรรม	TPM	เป็นต้น	
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การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงาน

ประเภทของการฝึกอบรม
จ�านวนหลักสูตร จ�านวนรุ่น

จ�านวนพนักงานที่ผ่านการ
พัฒนาและฝึกอบรม

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

กำรเรียนรู้และฝึกอบรมในบริษัทฯ 39 42 38 68 60 46 1,317 1,027 818

กำรเรียนรู้และฝึกอบรม	นอกบริษัทฯ 69 52 54 76 53 56 124 80 83

กำรเรียนรู้และฝึกอบรม	ตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด 24 28 11 27 31 11 243 229 175

กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย 14 12 8 25 19 11 345 216 151

*จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 8 ชั่วโมง/คน
* จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรมเป็นการนับซ�้า
* การเรียนรู้และฝึกอบรม ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด หมายถึง การสอบประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
  ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการ
จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
	 เนื่องด้วยปัจจุบันทำงบริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	

โรงงำนโรจนะ	 มีควำมต้องกำรพนักงำนท่ีมีควำมรู ้ระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สำขำช่ำงไฟฟ้ำ	ช่ำงกล

โรงงำน	ช่ำงยนต์	เพือ่บรรจเุป็นพนกังำนปฏบัิตงิำนในส่วนผลติ	

อีกท้ังในปัจจบัุนพบว่ำแรงงำนระดบัประกำศนยีบัตรวชิำชพีชัน้

สูง	(ปวส.)	 	 เป็นกลุ่มแรงงำนที่ขำดแคลน	ดังนั้นเพื่อเป็นกำร

เตรยีมพร้อมรบัควำมต้องกำรพนกังำนกลุม่ดงักล่ำว		ทำงส่วน

ทรัพยำกรมนุษย์จึงจัดท�ำโครงกำรร่วมกับสถำนศึกษำในกำร

รับนักศึกษำเข้ำฝึกงำนระบบทวิภำคีเป็นระยะเวลำ	1	ปี		เพื่อ

ปฏิบัติงำนจริงตำมขั้นตอนกำรท�ำงำน		รวมทั้งร่วมบ�ำรุงรักษำ

เครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ	 และเมื่อนักศึกษำ

ฝึกประสบกำรณ์ครบตำมก�ำหนดจะมีกำรคดัเลอืกนกัศกึษำท่ีมี

ควำมรู	้ควำมสำมำรถให้ร่วมงำนกบับริษัทฯ	ต่อไป	โดยมีสถำน

ศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรและได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วม

มือเพื่อกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ	(Memorandum	of	

Understanding)	ดังนี้

1.	 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี

2.	 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์

3.	 วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
	 บริษัทฯมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพให้กับพนักงำน	 โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงศักยภำพ	 ภำวะผู้น�ำ	 พร้อมวำงแนวทำงกำรดูแล

พนักงำนท่ีมีศักยภำพเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเปลี่ยนแปลงและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มท่ีมี

กำรเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 โครงกำรฝึกอบรมพนักงำนเชิงปฏิบัติกำร	 “Organizational	Climate	Workshop	for	Ichitan	Factory”	

และ	“Team	Leadership	Camping”	 เพื่อส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีมและส่งเสริมให้เกิดไอเดียและแรงจูงใจใหม่ๆ	ในกำรพัฒนำ

ปรบัปรงุงำนให้มีควำมสอดคล้องกบันโยบำยกำรพัฒนำบุคคลำกร	และพฒันำศกัยภำพของพนกังำนให้มภีำวะผูน้�ำในตนเองและ

น�ำไปสู่สภำวะผู้น�ำส�ำหรับทมีงำน	สำมำรถท�ำงำนให้บรรลุจุดมุ่งหมำยทีก่�ำหนดไว้ทัง้ของตนเองและองค์กร	รวมทั้งสร้ำงทศันคติ

ในด้ำนบวกให้กบัพนกังำนในกำรท�ำงำนร่วมกนั	สำมำรถใช้ควำมสำมำรถของตนเองมำประกอบกบัควำมสำมำรถผูอ่ื้นเพือ่น�ำไป

สู่เป้ำหมำยเดียวกัน

“Organizational	Climate	Workshop	for	Ichitan	Factory”

“Team	Leadership	Camping”
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
	 บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	มีควำมห่วงใยต่อชีวิต	และสุขภำพของพนักงำนทุกคน	ทำงบริษัทฯมีควำมมุ่งมั่นที่จะ

บรรลกุำรด�ำเนนิกจิกำร	เพือ่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบรหิำรและกำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั	อำชวีอนำมยัสภำพแวดล้อมใน 

กำรท�ำงำน	 และในสภำพกำรท�ำงำนท่ีปลอดอุบัติเหตุ	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วม	 โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทครั้งที่	3/2557	 ประชุมเมื่อ	 วันที่	13	 สิงหำคม	2557	 ได้มีมติอนุมัตินโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและ 

สุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำน	ดังนี้

“ความปลอดภัยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน  
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อกําหนดความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”

การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
	 โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อผู้บริโภครวมท้ังปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและเป็นไป

ตำมหลักกำรยุทธศำสตร์	กำรปรับปรุงสภำพกำรท�ำงำนให้เหมำะกับคน	โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิด

อุบัติเหตุ	จำกกำรด�ำเนินงำน	ทั้งพนักงำน	ผู้รับเหมำและบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำรส่งเสริมและสร้ำงจิตส�ำนึกในกำร

ดูแลสุขภำพ	ของพนักงำนและครอบครัว
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ด้ำนควำมปลอดภัย    

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงำนลดลงเป็น	(รำย) 4 6 1

อุบัติเหตุไม่หยุดงำนลดลงเหลือ	(รำย) 3 2 1

โครงกำรป้องกันอุบัติเหตุผ่ำนกิจกรรม	ส�ำเร็จตำมแผนงำน	(%) 100% 100% 100%

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม ส�าเร็จตามแผนงาน (%)    

โครงกำรอบรมตำมมำตรำ	16	 ของพระรำชบัญญัติ	 ควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน    

โครงกำร	ส่งสุขกลับบ้ำน	เดินทำง	ปลอดภัย	รณรงค์เพื่อควำมปลอดภัยในกำรขับขี่)    

โครงกำรป้องกันโรคติดต่อคือจัดฉีดวัคซีนตำมโครงกำรรณรงค์ ไวรัสตับอักเสบบี 

และปรึกษำปัญหำสุขภำพ    

โครงกำรป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งปำกมดลูก    

โครงกำรเกี่ยวกับ	กำรจัดกำรของสำรเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯ    

โครงกำรกำรปรับปรุงเส้นกำรจรำจร	ภำยในบริษัทฯ    

โครงกำรประเมินอันตรำยและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนกำร    

โครงกำรตรวจสอบ	safety	guard,Safety	sensor	และจัดท�ำ	Safety	sign    

โครงกำรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	ขึ้นทะเบียน	Roll	Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มำตรฐำน    

โครงกำรตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนัอันตรำยส่วนบุคคลในพืน้ท่ีและลกัษณะกำรท�ำงำนต่ำงๆ    

โครงกำรรณรงค์เร่งรัดกำรตรวจและพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำม

ปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนเชิงรุก	ในสถำนประกอบกิจกำร

ขนำดกลำงและขนำดย่อม	โดยกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน    

โครงกำร	MACHINERY	SAFETY	AUDIT	โดยกำรน�ำมำตรฐำนเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ

เครื่องจักร    

โครงกำรมำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร    

โครงกำรปรับปรุงระบบห้องพยำบำล	NursSys	2    

โครงกำรขับขี่รถยก	อย่ำงถูกวิธีและปลอดภัย    

โครงกำรปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย    

กำรท�ำกำรหย่ังรู้อันตรำยด้วยระบบ	KYT	(วิเครำะห์หรือคำดกำรณ์ถึงอันตรำยท่ีอำจเกิด

ขึ้นจำกกำรท�ำงำน)    

โครงกำรกำรอบนรมดับเพลิงและกำรซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี    

โครงกำรขออนุมัติตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ	(AED)    

โครงกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและสำรเคมี	ประจ�ำปี    

อบรมปฐพยำบำลเบ้ืองต้น	 และกำรช่วยฟื้นคืนชีพ	+กำรใช้เครื่องกระตุกหัวใจ	AED 

ประจ�ำปี	2562    

กิจกรรม	Safety	Day	จัดบอร์ดให้ควำมรู้	ตอบค�ำถำมควำมปลอดภัยรับของรำงวัล	    

กิจกรรม	Safety	Month	    

	-	กำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้+ตอบค�ำถำมชิงรำงวัล    
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การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
	 โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อผู้บริโภครวมท้ังปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและเป็นไป	

ตำมหลักกำรยุทธศำสตร์	 กำรปรับปรุงสภำพกำรท�ำงำนให้เหมำะกับคน	 โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมไม่ให้

เกิดอุบัติเหตุ	จำกกำรด�ำเนินงำน	ทั้งพนักงำน	ผู้รับเหมำและบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำรส่งเสริมและสร้ำงจิตส�ำนึกใน

กำรดูแลสุขภำพ	ของพนักงำนและครอบครัว	ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนที่เกี่ยวกับเรื่องอำชีวอนำมัย	และ 

สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยสรุปดังนี้

• ตรวจสอบคว�มปลอดภัยของระบบ Generator  
โดย กรมพลังง�นทดแทนฯ 

• ตรวจสอบภ�ชนะรับแรงดัน  
โดย บริษัท ไอยร� 

• โครงก�รตรวจวัดสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น  
(แสง เสียง คว�มร้อน)และส�รเคมีประจำ�ปี  
โดย บริษัท แอคคิวฟ�ส จำ�กัด

• ก�รตรวจเช็คสัญญ�ณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ประจำ�ปี โดย : 
บริษัท อินสเปคเตอร์และห�ญเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

• ตรวจเช็คคว�มปลอดภัยระบบแอมโมเนียและระบบ 
Detector ประจำ�ปี โดย บริษัท พัฒน์กล จำ�กัด

• ตรวจรับรองคว�มปลอดภัยของหม้อไอนำ้�ประจำ�ปี 
โดย บริษัท เจต�แบค จำ�กัด

1.	 การตรวจสอบความปลอดภัย
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• ตรวจสอบสถ�นีก๊�ซธรรมช�ติประจำ�ปี 
โดย : บริษัท ออกัส ไทยเทค จำ�กัด 

• ตรวจสุขภ�พพนักง�น ประจำ�ปี 2562 
โดย โรงพย�บ�ลโล เมียมโมเรียล รังสิต

• ก�รตรวจเช็คลิฟท์ รอก เครน ประจำ�ป ี
โดย : บริษัท ไอยร� จำ�กัด

2.	 การอบรม	เพื่อความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน

• อบรมคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยสำ�หรับลูกจ้�งเข้�
ทำ�ง�นใหม่ ต�มพรบ.คว�มปลอดภัย 2554 โดย : 
จป.วิช�ชีพ 

• อบรมคว�มปลอดภัยสำ�หรับผู้รับเหม�ที่เข้�ม�ปฎิบัติง�น 
โดย : จป.วิช�ชีพ 

• อบรมหลักสูตร เทคนิคก�รค�ดก�รณ์อันตร�ย เพื่อควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์(KYT) 
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• อบรมหลักสูตร ก�รปฐมพย�บ�ลและก�รช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำ�ปี 2562

• เรื่อง ก�รขับขี่รถยก อย่�งถูกวิธีและปลอดภัย 
โดย บริษัท นิชิยู ประเทศไทย จำ�กัด 

• เรื่อง ก�รดับเพลิงขั้นต้น โดย อบต.ค�นห�ม

• อบรมก�รอบรมปฐพย�บ�ลเบื้องต้น และก�รช่วยฟื้นคืนชีพ +ก�รใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED   
โดยบริษัท Bonan medic first aid & CPR AED +บ.Zoll

• อบรมก�รใช้ส�รเคมีอย่�งปลอดภัย โดย บริษัท ไดเวอร์ซี่ จำ�กัด
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3.	 การซ้อมแผนฉุกเฉิน	เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ

4.	 งานด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพ

• โครงก�รพบแพทย์อ�ชีวเวชศ�สตร์  
เพื่อให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับสุขภ�พและ 
โรคจ�กก�รทำ�ง�น โดยโรงพย�บ�ลโล รังสิต

• ก�รฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไวรัส ตับอักเสบบี

• ก�รฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ 4 ส�ยพันธ์ • โครงก�รป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งป�กมดลูก เข้�ม�ให้
คว�มรู้และฉีดวัคซีน  โดย โรงพย�บ�ลร�ชธ�นี โรจนะ

• ก�รซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำ�ปี 2562 โดยอบต.ค�นห�ม กล�งวัน
1. สัญญ�ณอพยพดังแต่ละแผนกทำ�ก�รอพยพ  

เวล� 16.23 น.

4. ทีมค้นห�เข้�ช่วยเหลือผู้บ�ทเจ็บออกจ�กพื้นที่ 
เวล� 16.30 น.

2. แต่ละแผนกทำ�ก�รอพยพม�จุดรวมพลและเช็คชื่อ 
เวล� 16.27-16.30 น.

5. ทีมพย�บ�ลทำ�ก�รบ้�นพย�บ�ลผู้บ�ดเจ็บ 
เวล� 16.36 น.

3. ทีมดับเพลิงเข้�ระงับเหตุ  
เวล� 16.35 น.

6. ทีมฟื้นฟูเข้�ดูพื้นที่และร�ยง�นต่อผู้อำ�นวยก�รว่�
สถ�นก�รณ์กลับสู่สภ�วะปกติ เวล� 16.45 น.
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5.	 กิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย

• กิจกรรม”ส่งสุขกลับบ้�น เดินท�งปลอดภัย” 
รณรงค์ก�รขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศก�ลปีใหม่และสงกร�นต์

• ก�รทำ�กิจกรรม KYT เพื่อเป็นก�รเตือนสติก่อนก�ร
ทำ�ง�น

• โครงก�ร MACHINERY SAFETY AUDIT  
ก�รตรวจสอบเครื่องจักร เช่น Safety guard , Safety sensor 

• ก�รดูง�นด้�นคว�มปลอดภัยที่ศูนย์พัฒน�องค์คว�มรู้คว�มปลอดภัย 
ในก�รทำ�ง�น สมเด็จพระเทพฯ
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7.	 งานด้านการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

• อบรมคว�มรู้ด้�นคว�มลอดภัยต�ม พรบ.รักษ�คว�มปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง ต�มแผนก�รฝึกอบรม

6.	 โครงการอื่นๆที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย
• โครงก�ร มยส. (ง�นด้�นม�ตรฐ�นป้องกันและแก้ปัญห�ย�เสพติดในสถ�นประกอบกิจก�ร)

• อบรมให้คว�มรู้เรื่องโทษของส�รเสพติดสำ�รับพนักง�น
เข้�ง�นใหม่

• ตรวจห�ส�รเสพติดของพนักง�นและ 
ผู้ที่ปฏิบัติง�นในบริษัทฯ 100%
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นโยบายความยั่งยืน
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตเกษตรผู้ปลูกชา

เหตุก�รณ์สภ�พแวดล้อมในช่วงเวล�ที่ผ่�นม�เป็นก�รยืนยันว่�ปัญห�สิ่งแวดล้อมกำ�ลังเข้�ขั้นวิกฤติทั้งใน
ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับใกล้ตัวเร�ทุกคน ไม่ว่�จะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนกระทบต่อชีวิตของคน 
สัตว์และก�รเกษตร ปัญห�ขยะล้นเมืองจนกระทบต่อระบบนิเวศน์ ในทะเล ฝุ่นอนุภ�คเล็ก PM 2.5 ฯลฯ 
เหตุก�รณ์จ�กหล�ยเรื่องร�วตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนำ�ม�ซึ่งก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของ บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ที่ยึดมั่นในก�รเติบโตไปพร้อมกับสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ดี เพร�ะตระหนักดีว่�
เรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้�ที่ของหน่วยง�นใดหน่วยง�นหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่เร�ทุกคนต้องร่วมมือ
กันอย่�งจริงจัง
	 อิชิตัน	 กรีน	 แฟคทอรี่	 โรงงำนผลิตของอิชิตันจึงได้รับ

กำรออกแบบมำด้วยกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตท่ีทันสมัยและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ทุกกระบวนกำรออกแบบเพื่อลด 

ทดแทน	 บ�ำบัด	 และ	 น�ำพลังงำนกลับมำใช้ใหม่	 อย่ำงมี

ศักยภำพ	 ปีท่ีผ่ำนมำ	 อิชิตัน	 ด�ำเนินกำรติดตั้งแผงผลิต

กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในโครงกำร	 ICHITAN	

SUNergy	 ท่ีสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำดได้

ถึง	3,298,053	kWh	 พลังงำนท้ังหมดน�ำไปใช้ผลิตเคร่ืองดื่ม 

คิดเป็น	54,493,082	ขวดต่อปี	จนได้รับประกำศนียบัตรรับรอง

กำรข้ึนทะเบียน	 “คำร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กร	 (CFO)”	 จำก

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในฐำนะองค์กรท่ี

ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ี

ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก

	 นอกจำกเครือ่งดืม่อิชตินัจะผลติด้วยพลงังำนสะอำดท่ีช่วย

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกแล้วยังมี	 โครงกำร	 “ICHITAN	

Bottle	Back	For	Good”	ซ่ึงเป็นกำรท�ำงำนร่วมกบั	“แบรนด์ควอลี”่ 

ผูผ้ลติสนิค้ำไลฟ์สไตล์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม	ด้วยกำรน�ำขวด

พลำสตกิท่ีไม่ผ่ำนมำตรฐำนกำรผลติ	571,400	ขวดหรอืคดิเป็น

ขยะพลำสติกหนัก	10	ตัน	ไปอัพไซเคิล	ด้วยกำรแปรรูปให้เกิด

คุณค่ำใหม่อีกคร้ัง	 จนกลำยเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้ำนท่ีจะ

สร้ำงแรงบนัดำลใจให้กับผูบ้ริโภครับทรำบถึงควำมตั้งใจในกำร

เปลีย่นชีวติขยะด้วยไอเดยีควำมคดิสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ

ท่ีสวยงำม	เป็นกำรสร้ำงคณุค่ำใหม่..ไม่เป็นภำระกบัสิง่แวดล้อม

• ส่งเสริมแนวคิด ZERO WASTE โดยก�รนำ�ขวดพล�สติก
ม�เกิดประโยชน์อีกครั้ง
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	 ในด้ำนกำรพัฒนำชุมชนเกษตรกรผู ้ปลูกชำ	 อิชิตัน 

ยังคงยึดม่ันในกำรเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน	 เพรำะใบชำคือ

หัวใจส�ำคัญของกำรท�ำธุรกิจ	 “โครงกำรชำคืนต้น”ยังได้เชิญ

บุคลำกรท่ีมีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมชำ	

อำทิ	 ดร.	 ปิยำภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันชำ	

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	ดร.เกริก	มีมุ่งกิจ	และ	อำจำรย์พินิจ	

ภูมิแดง	ปรำชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชำญด้ำนเกษตรอินทรีย์	รวมถึง

คณุล	ีอำยุ	จือปำ	เจ้ำของแบรนด์	“อำข่ำ	อำม่ำ”	ชำวอำข่ำรุน่ใหม่ 

ผู้เปลี่ยนผลผลิตในพื้นท่ีให้กลำยเป็นแบรนด์ดังระดับโลกเข้ำ

ร่วมโครงกำร	 ดร.	 ปิยำภรณ์	 เช่ือมชัยตระกูล	 ผู้อ�ำนวยกำร

สถำบันชำ	มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	กล่ำวว่ำ “พื้นที่ดอยพญา

ไพรมีทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพทางภมิูศาสตร์ท่ีเอ้ืออ�านวย 

ภมิูประเทศท่ีตัง้อยู่บนดอยสงูท�าให้อากาศและสภาพดนิเหมาะ

สม ชาอาข่าจึงสามารถน�าไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้ด้วยการ

พัฒนาให้เป็นแหล่งปลูกชาออร์แกนิค ปัจจุบันปริมาณความ

ต้องการชาออร์แกนิคท่ัวโลกเพิ่มสูงข้ึน แต่ผู้ผลิตชารายใหญ่

ของโลก อาทิ จนี และ อินเดยี ยงัไม่สามารถผลติชาอินทรย์ีได้

ตามปรมิาณความต้องการ ดงันัน้การส่งเสริมการปลกูชาดงัท่ีอิ

ชิตนัท�าอยู่จงึเป็นแนวทางท่ีถกูต้อง สิง่ส�าคญัต่อไปคอืการจบัมอื

ร่วมกนัของกลุม่ของเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูจ้ดัจ�าหน่าย

ให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าอย่างย่ังยืนใน

อุตสาหกรรมชาในประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล

ท่ีจะผลกัดนัให้จงัหวดัเชียงรายเป็นนครแห่งชาและกาแฟระดบั

โลกภายในเวลา 5 ปี เพื่อดึงดูดทั้งผู้ดื่มชาและนักท่องเที่ยวให้

เข้ามาในพืน้ท่ีอันจะน�าไปสูก่ารเพิม่รายได้ของชุมชนและกระตุน้

เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต”

	 ดร.เกริก	มีมุ่งกิจ	ปรำชญ์เกษตร	หนึ่งในวิทยำกรที่มำให้

ควำมรู้ด้ำนเกษตรผสมผสำนเพ่ือกำรปลอดสำรพิษ	 กล่ำวว่ำ	

“ชำวอำข่ำถอืเป็นชนเผ่ำท่ีน่ำอจิฉำเพรำะมทีรพัยำกรธรรมชำติ

ท่ีอุดมสมบูรณ์	 และอำศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีลักษณะทำงภูมิศำสตร์

เหมำะ	 กำรน�ำควำมรู้ด้ำนเกษตรออร์แกนิคเข้ำมำประยุกต์

นอกจำกช่วยประหยัดต้นทุนให้กับกำรปลูกชำในพื้นท่ีได ้

ยังเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรบริโภค

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในปัจจุบัน	 กระบวนกำรท่ีใช้ก็ล้วนน�ำมำ

จำกทรัพยำกรท่ีหำได้ในท้องถิ่นน�ำมำดัดแปลงเป็นปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภำพ	 หรือกำรน�ำกิ่งไม้ท่ีตกตำมป่ำมำเผำให้เกิดน�้ำส้มควัน

ไม้เพ่ือใช้ไล่แมลงศัตรูพืชจนไม่จ�ำเป็นต้องพ่ึงพำสำรเคมีใดๆ” 

เรำทุกคนหวงัว่ำ	“ชำเขียวของชุมชนชำวอำข่ำ”	จะท�ำให้ผูบ้รโิภค

ได้ซึมซับวิถีชีวิต	 เรื่องรำวจิตวิญญำณท่ีผ่ำนประวัติศำสตร์มำ

อย่ำงยำวนำน	จนท�ำให้ชำอำข่ำมอบประสบกำรณ์ท่ีพเิศษกว่ำกำร

ดืม่ชำเขียวท่ัวไปให้คนไทยทุกคนร่วมภมูิใจกบัพวกเรำ”



61 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

คุณภาพ 
และความปลอดภัย
สินค้าตลอดกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ยึดหลักดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยที่จะตอบสนองคว�มพึงพอใจของผู้บริโภคให้มีคว�มปลอดภัยใน
ทุกกระบวนก�รผลิต ให้ส�ม�รถมั่นใจได้ว่�นอกจ�กจะได้รับสินค้� ที่มีคุณภ�พแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนัก
ถึงคว�มปลอดภัยที่อ�จส่งผลกระทบ ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงก�รกระทำ�ท่ีเป็นก�รละเมิดหรอืทำ�ให้
เสียสิทธิของผู้บริโภคโดยมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีเป้�หม�ยที่จะเป็นผู้นำ�
ธุรกิจเคร่ืองดื่มคุณภ�พและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมท่ีดีดังนั้นในระยะเวล� 5 ปี บริษัทฯ 
จะมุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ อย่�งต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคว�มหล�กหล�ยและ
รองรับคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นรวมถึงก�รพัฒน�โอก�สท�งธุรกิจเพ่ือเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันในประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมมุ่งเน้นก�ร
เพิ่มประสิทธิภ�พของกระบวนก�รผลิตโดยจะนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้�ม�สนับสนุนกระบวนก�รผลิตเพ่ือ
ประหยัดเวล�และเพิ่มประสิทธิภ�พตลอดจนเพิ่มก�รตอบแทนคืนให้ ผู้มีส่วนได้เสียและ สังคม

• เมือ่มกี�รจดัส่งวตัถดุบิหรือบรรจุภณัฑ์เข้�โรงง�นของบริษัทฯ 
ต้องผ่�นขั้นตอนก�รตรวจวิเคร�ะห์ห�กผลก�รตรวจเป็น
ไปต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดจึงจะรับเก็บเข้�คลังวัตถุดิบ

	 บรษัิทฯ	ได้มกีำรจดัท�ำระบบกำรจดักำรเชิงบูรณำกำร	เพ่ือ

ให้กำรผลิตผสินค้ำมีคุณภำพและควำมปลอดภัยตลอดห่วงโซ ่

อำหำรจนถงึมอืผูบ้รโิภค	มกีำรรกัษำ	ด�ำรงค์ไว้	และมกีำรปรบัปรงุ 

อย่ำงต่อเนื่องระเบียบปฏิบัติเชิงบูรณำกำร	 โดยมีกำรควบคุม

คุณภำพของวัตถุดิบ	บรรจุภัณฑ์	ตั้งแต่เริ่มต้นก�ำหนดให้มีกำร

ตรวจประเมินผูข้ำยเพือ่คดัเลอืก	ประเมนิผูข้ำยเป็นประจ�ำทุกปี	

และมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนของวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์	 หรือ

กำรรับเหมำช่วงต่ำงๆ	 ร่วมกับผู้ขำยตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด

และสอดคล้องกับกฏหมำย	ซึ่งมีกำรด�ำเนินงำนดังนี้
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• ในกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์ เมื่อมีผลิตภัณฑ์ ใหม่ก่อนเริ่มทำ�ก�รผลิตจะมีก�รประเมินจุดควบคุมวิกฤตต�มหลักก�ร
ของระบบวิเคร�ะห์อันตร�ยและควบคุมจุดวิกฤติ(HACCP) เพื่อใช้ในก�รควบคุมคุณภ�พของสินค้� ระหว่�งก�รผลิต
มีเครื่องมือสำ�หรับตรวจสอบคุณภ�พอย่�งเข้มงวดด้วยเครื่องตรวจจับอัตโนมัติ มีเจ้�หน้�ที่สุ่มตรวจสอบต�มแผนที่
กำ�หนด และมีก�รบันทึกข้อมูลแบบอัตมัติเพื่อให้ส�ม�รถสอบกลับข้อมูลได้

• มีก�รรตรวจวิเคร�ะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่�งก�รผลิตและ
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปโดยห้องปฏิบัติก�รของบริษัทฯ ที่
ส�ม�รถตรวจวิเคร�ะห์ ได้ทั้งท�งก�ยภ�พ เคมี จุลชีววิทย� 
และประส�ทสัมผัส เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พและ
คว�มปลอดภัย

• ก�รประกันคุณภ�พของผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปก่อนปล่อยสินค้�ออกจ�กโรงง�นมีก�รทบทวนข้อมูล ผลวิเคร�ะห์ต่�งๆ สุ่ม
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่�งก�รขนส่ง ตลอดจนมีก�รเก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่�งตลอดอ�ยุก�รเก็บรักษ�(retain sample) 
เพื่อทำ�ก�รสุ่มตรวจวิเคร�ะห์ผลิตภัณฑ์หลังหมดอ�ยุ และเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์เมื่อมีข้อร้องเรียน

• ก�รจัดทำ�ระบบบริห�รคุณภ�พเชิงบูรณ�ก�รเพื่อให้มี
ก�รรักษ� ปรับปรุง ตรวจสอบก�รทำ�ง�น เพื่อพัฒน�
ระบบคุณภ�พ อย่�งต่อเนื่อง
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินงำนบริหำรคุณภำพและรับรองมำตรฐำน 

ด้ำนต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้

• GMP	349	 มำตรฐำนระบบกำรผลิตตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข	(ฉบับที่	349)	พ.ศ.	2555

• TAS	9023-2007	GMP	Codex	Alimentarius	(GMP)	; 

หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร	

• TAS	9024-2007	HACCP	Codex	Alimentarius	(HACCP)	

;	ระบบวิเครำะห์อันตรำยและควบคุมจุดวิกฤต

• FOOD	SAFETY	SYSTEM	CERTIFICATION	22000	

(FSSC	22000)	;	ระบบมำตรฐำนกำรรบัรองควำมปลอดภยั

ส�ำหรับหำรผลิตอำหำร	

หนังสือส�าคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
HALAL	ASSURANCE	SYSTEM	STATUS	(MUI	HALAL)	;	

กำรรับรองฮำลำลของอินโดนีเซีย

• ISO 22000 : 2005 ;	ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของ

อำหำร

• ISO 9001 : 2015 ;	ระบบบริหำรงำนคุณภำพ

• ISO/IEC 17025 : 2005 ;	มำตรฐำนข้อก�ำหนดท่ัวไปส�ำหรบั

ควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบและสอบเทียบ

• ISO 14001 : 2015 ;	ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

• ISO 50001 : 2011 ;	ระบบกำรจัดกำรพลังงำน

อุตสาหกรรมสเีขียวระดบัท่ี 4 วัฒนธรรมสเีขยีว (Green Culture)

โครงการสนบัสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก : ภารกจิลดการ

ใช้พลังงานจากการเปลี่ยนหลอด LED

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด 
	 โรงงำน	อิชิตัน	สวนอุตสำหกรรมโรจนะเฟส	3	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	ออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด	Greenovation	ด�ำเนิน

ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีให้ควำมเคำรพต่อธรรมชำติ	 และรบกวนธรรมชำติน้อยท่ีสุด	 ด้วยกำรผสำนเทคโนโลยีข้ันสูงสุด

ที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย	ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ	(Cold	Aseptic	Filling	Technology)	ผนวกจิตส�ำนึกกำร

ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักควำมส�ำคัญของธรรมชำติและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมดุล	 และเน้นกำรด�ำเนินกำรใช้อย่ำงประหยัด 

คุม้ค่ำ	พอเพยีง	ให้เกดิประโยชน์และประสทิธภิำพสงูสดุ	ลดกำรสญูเสยี	พร้อมท้ังจดัหำพลงังำนทดแทนกำรใช้พลงังำนธรรมชำต	ิ

และน�ำพลงังำน	หมนุเวียนกลบัมำใช้ใหม่	อีกท้ังยังท�ำกำรบ�ำบัดและฟ้ืนฟูอย่ำงมีประสทิธภิำพ	เพรำะเรำ	“อชิิตนั	กรนี	แฟคทอร”ี 

รับผิดชอบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจึงเลือกกำรใช้เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดและเป็นมิตรกับ	 สิ่งแวดล้อม	 มำกท่ีสุดเพื่อรบกวน

ธรรมชำติให้น้อยที่สุดควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯวำงแนวทำงหลักดังนี้

• จัดให้มีแนวท�งปฏิบัติเพื่อ
ก�รดำ�เนินง�นที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

• ประเมินผลจ�กก�รดำ�เนิน
ก�รต�มแนวปฏิบัติอย่�ง
สมำ่�เสมอ

• ศึกษ�และวิเคร�ะห์ผลเพื่อ
นำ�ไปปรับปรุงแก้ ไข

• สนบัสนนุพนกัง�นให้มี
จิตสำ�นกึและคว�มรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม
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นโยบายเชิงบูรณาการ
	 บริษัท	 อิชิตัน	 กรุ๊ป	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 มุ่งมั่นพัฒนำและ

ผลิต	 ผลิตภัณฑ์คุณภำพ	 ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยภำยใต้

สิ่งแวดล้อมที่ดี	 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน	ป้องกันมลภำวะ

ด้วยระบบกำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรแห่งมำตรฐำนสำกลท่ีมี

ประสิทธิภำพมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและปฏิบัติตำมกฏ

หมำยเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ	 บน

เนื้อที่ทั้งหมด	76	ไร่	ประกอบไปด้วยโรงงำนกำรผลิต	2	 เฟส 

เงินลงทุนก่อสร้ำงและติดตั้งเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภำพ

สูงสุดกว่ำ	4,300	 ล้ำนบำท	 ท�ำให้เรำสำมำรถผลิตได้สูงสุด	

1,000,000,000	ขวดต่อปี	 ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ	

(Cold	Aseptic	Filling	Technology)	 เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด

ในกำรผลิตเครื่องดื่มปัจจุบัน	 ถึงแม้กำรลงทุนติดตั้งระบบนี้

กระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จะสูงถึง	3,500	 ล้ำนบำท	 แต่ในระยะยำวระบบบรรจุเย็นแบบ

ปลอดเชื้อจะเป็นค�ำตอบที่ดีที่สุดของคนรักสุขภำพ	สนองตอบ

กำรบริโภคยุคใหม่ท่ีให้ควำมส�ำคัญต่อเครื่องดื่มท่ี	 คงคุณค่ำ

สำรอำหำรของธรรมชำติไว้มำกท่ีสุดและยังให้ควำมส�ำคัญต่อ

กำรรักโลกไปพร้อมๆ	กันในตอนแรกขั้นตอนผลิตเริ่มที่	อิชิตัน	

กรีนที	 ท่ีผ่ำนกำรต้มแล้วจะถูกส่งเข้ำเครื่องแยกตะกอนเหลือ

เพียงน�้ำชำใสจำกนั้นจะเดินทำงผ่ำนท่อล�ำเลียงในระบบปิดเข้ำ

สู่	 ถังผสมรสชำติเข้ำสู่ระบบฆ่ำเช้ือด้วยควำมร้อนสเตอริไรส	์

4	วินำที	จำกนั้นลดอุณหภูมิลงเหลือ	25	องศำเซลเซียสเข้ำสู่

กำรบรรจุเย็น	แบบปลอดเชื้อบรรจุลงขวดแล้วปิดผนึกฝำทันที	

ด้วยควำมเร็ว	600	ขวดต่อหนึ่งนำทีและบรรจุแบบกล่อง	200	

กล่อง	ต่อหนึ่งนำที
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การบริหาร
จัดการทรัพยากร

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต
	 กำรบรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดขณะอุณหภูมิปกติ	ท�ำให้ขวด

บรรจุไม่จ�ำเป็นต้องหนำเพื่อทนควำมร้อนขวด	PET	 ในระบบ

บรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อใช้พลำสติกเพียง	17.5	กรัม	ต่ำงจำก

ระบบเดิมที่ใช้พลำสติคถึง	26	กรัม	ใช้พลังงำนของโลกน้อยลง

ถงึ	36%	ซ่ึงเม่ือน�ำมำค�ำนวณ	กำรเปลีย่นจำกบรรจรุ้อนมำเป็น

เทคโนโลยีกำรบรรจเุย็นช่วยลดปรมิำณกำรใช้พลำสตคิลงได้ถงึ	

5,500,000	กโิลกรมั	ลดกำรใช้น�ำ้มนัปิโตรเลยีม	ก๊ำซธรรมชำต	ิ

ถ่ำนหินและส่วนประกอบอ่ืนๆ	 บรรเทำปัญหำกำรย่อยสลำย	

รบกวนธรรมชำติให้น้อยท่ีสุด	 อีกท้ังกำรบรรจุเย็นแบบปลอด

เช้ือเครือ่งจะท�ำกำรปิดฝำทันที	โดยไม่ต้องรอลดอุณหภมิูท�ำให้

ผลิตภัณฑ์คงควำมสดใหม่	และ	เก็บสำรอำหำรตำมธรรมชำติ

ได้ดกีว่ำถงึ	5	เท่ำ	ในปัจจบัุน	พลงังำนไฟฟ้ำ	และ	ทรพัยำกรน�ำ้ 

เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินชีวิต	ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันท�ำให้

มีควำมต้องกำรใช้สูงข้ึน	 อย่ำงต่อเนื่องดังนั้นจะต้องอำศัย

ควำมร่วมมือของทุกคนในกำรบริหำรกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพซ่ึงในกำรจัดท�ำรำยงำน	 ในปี	2562	 รำยงำนถึง

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำและปริมำณกำรใช้น�้ำของโรงงำนอิชิตันฯ

โดยมีกำรด�ำเนินงำนในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำง

จริงจังและต่อเนื่อง	

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า	
	 กำรออกแบบอำคำรของโรงงำน	 อิชิตัน	 กรีน	 แฟคทอรี่	

เน้นกำรใช้แสงสว่ำงจำกธรรมชำติเพ่ือลดกำรใช้ไฟฟ้ำ	 ติดตั้ง

ระบบควบคุมกำรท�ำงำนเปิด-ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำงอัตโนมัติตำม

ควำมเหมำะสมกำรใช้งำนในแต่ละช่วงเวลำ	 มีกำรติดตั้งช่อง

รับแสงจำกภำยนอก	(Sky	Light)	ทั้งในส่วนของพื้นที่กำรผลิต

และพื้นท่ีคลังเก็บสินค้ำ	 ช่วยลดกำรใช้พลังงำนจำกกำรใช้ไฟ

แสงสว่ำงในเวลำกลำงวัน	

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	
	 ส�ำหรับส่วนส�ำนักงำนท้ังหมดและในส่วนสำยกำรผลิต	

ได้ปรับเปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงจำกหลอด	LED	

สำมำรถสร้ำง	ควำมสว่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดในปัจจุบัน	

ไม่สร้ำงควำมร้อน	 ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 ช่วย

ลดกำรใช้พลังงำนในกำรปรับอำกำศ	 ช่วยลดกำรใช้พลังงำน

ไฟฟ้ำ	60-80%	เมื่อเทียบกับกำรใช้งำนหลอด	High	Bay	light,	

Halogen	และ	HID	เมื่อเทียบกับกำรใช้งำนหลอดไฟฟลูออเรส

เซนต์	ช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำจำกแสงสว่ำงได้	50%			
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การใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิง  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1.	กำรใช้พลังงำนรวมทุกชนิด	 กิกะจูล 447,268.9 417,309.9 432,886.3

2.	พลังงำนรวมจำกกำรใช้เชื้อเพลิง	ทุกชนิด
กิกะจูล 288,608.7 266,461.4 277,324.7

%เทียบกับพลังงำนรวม	ทุกชนิด 64.5 63.9 64.1

พลังงำนจำกน�้ำมันเตำทุกชนิด กิกะจูล 0.0 0.0 0.0

พลังงำนจำกก๊ำซธรรมชำติ กิกะจูล 288,608.7 266,461.4 277,324.7

3	พลังงำนไฟฟ้ำที่ซื้อเข้ำมำใช้ กิกะจูล 146,980 138,975.6 147,314.6

%เทียบกับพลังงำนรวมทุกชนิด 32.8 33.3 34.0

4	พลังงำนไฟฟ้ำหมุนเวียนที่	ผลิตใช้เอง
กิกะจูล 11,680 11,873.0 8,247.0

%เทียบกับพลังงำนรวม	ทุกชนิด 2.6 2.8 1.9

5	พลังงำนรวมที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
กกิะจลูต่อจ�ำนวนช้ินผลติภณัฑ์	(พนัช้ิน) 0.6 0.6 0.5

กิกะจูลต่อน�้ำหนักผลิตภัณฑ์	(ตัน) 1.7 1.6 1.4

6	ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตันคำร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่ำ 38,812.0 38,704.0 39,890.8

7	ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ตันคำร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่ำต่อ

จ�ำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์	(พันชิ้น)
0.1 0.1 0.1

ตันคำร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่ำต่อน�้ำ

หนักผลิตภัณฑ์	(ตัน)
0.1 0.1 0.1

การด�าเนินงานตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
	 ในปี2561	 บริษัทฯมีกำรติดตั้งระบบ	 พลังงำนไฟฟ้ำจำก

แสงอำทิตย์	Solar	Cell	 แบบ	Grid-Connect	 เพื่อช่วยสร้ำง

พลังงำนไฟฟ้ำไว้ใช้งำนภำยในโรงงำน	 ลดกำรพ่ึงพำไฟฟ้ำ

ท่ีผลิตจำกโรงไฟฟ้ำท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล	 เช่น	 น�้ำมันเตำ	

ถ่ำนหิน	และก๊ำซธรรมชำต	ิช่วยลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์

ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยำกำศ	ลดภำวะโลกร้อน	ระบบไฟฟ้ำจำกแสง

อำทิตย์ดงักล่ำวจะผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกแสงแดดได้ประมำณ	

282,384	กิโลวัตต์/เดือน	ชดเชยค่ำไฟฟ้ำได้ประมำณ	1.1	ล้ำน

บำท/เดือน	(คิดอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่	3.9	บำทต่อหน่วย	กิโลวัตต์)	

• ปฏิบัติตำมกฏหมำยและปฏิบัติตำมกฏหมำยที่เป็นปัจจุบัน

• ได้ขอและรับกำรรับรองระบบ	ISO	9001	,	 ISO	14001	

version	2015เพื่อให้ทันสมัยเป็นตำมมำตรฐำนสำกลโลก

• กำรเข้ำร่วมส่งเสรมิโครงกำรอตุสำหกรรมธรรมมำภบิำลและ

สิ่งแวดล้อมต้นแบบประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำโดย

กระทรวงอุตสำหกรรมเป็นปีที่	3

• เข้ำร่วมโครงกำรด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกคือ	 โครงกำร	

LESS	และT-VER	ของ	อบก.เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้ำน

ธรรมมำภิบำลสิ่งแวดล้อมของอุตสำหกรรม

• กำรด�ำเนนิกจิกรรมด้ำนสิง่แวดล้อมและกำรใช้พลงังำนได้รบั

กำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับ	4	ในปี	2560

• อิชิตันได้ลงทุนติดตั้งSolar	Roof	 top	 เพื่อผลิตกระแส

ไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำดโดยมีก�ำลังผลิตท่ี	2.54	MWp	

และสำมำรถ	 ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ปริมำณ 

778	ตันคำร์บอนเทียบเท่ำต่อปี

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

EE-1	(KWh) EE-2	(KWh) Solar	Loop	(KWh)

ปริมาณผลิต	และใช้ไฟฟ้าจาก	Solar	cell

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้
	 พลังงำนไฟฟ้ำท่ีคำดว่ำจะผลิตได้ต่อปีในปีแรกคือ	3,454,281	 กิโลวัตต์	 กำรพิจำรณำอัตรำประสิทธิภำพของแผงตำมท่ีมี

กำรรับประกัน	โดยประสิทธิภำพที่ลดลง	0.38%	ต่อปีในกำรประเมินพลังงำนไฟฟ้ำที่คำดว่ำจะผลิตได้ในปีที่	1-7	ดังนี้

 ตารางที่	1:	ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ตลอดอายุโครงการ	7	ปี
ปีที่ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (KWh)

1. 3,454,281

2. 3,441,155

3. 3,428,078

4 3,415,052

5 3,402,074

6 3,389,147

7 3,376,268

รวม 23,906,055

เฉลี่ย	(กิโลวัตต์/ปี) 3,415,151

	 ตารางที่	2:	ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุโครงการ	7	ปี

ปี
ปริมาณการดูดกลับ/การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากกรณีฐาน

ปริมาณการดูดกลับ/
การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการด�าเนิน
โครงการ

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก

ขอบเขตโครงการ

ปริมาณการดดูกลบั/
การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

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

2	(1	มิ.ย.	61-31	พ.ค.	62) 778 0 0 778

3	(1	มิ.ย.	62-31	พ.ค.	63) 778 0 0 778

4	(1	มิ.ย.	63-31	พ.ค.	64) 778 0 0 778

5	(1	มิ.ย.	64-31	พ.ค.	65) 778 0 0 778

6	(1	มิ.ย.	65-31	พ.ค.	66) 778 0 0 778

7	(1	มิ.ย.	66-31	พ.ค.	67) 778 0 0 778

รวม (tCO2e) 5,446 0 0 5,446

จ�านวนปี 7

เฉลี่ยปีละ (tCO2e/y) 778 0 0 778
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การบริหารจัดการน�้า	
	 ด้วยระบบ	Condensate	Return	 ซ่ึงน�้ำร้อนท่ีเหลือจำก

กำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนของไอน�้ำในกระบวนกำรต้มและ

กระบวนกำรฆ่ำเชือ้จนเปลีย่นสถำนะเป็นน�ำ้ร้อนอุณหภมู	ิแทน

กำรปล่อยท้ิงเรำได้กลับไปหมุนเวียนกลับมำใช้เป็นพลังงำน

อีกครั้ง	 โดยส่งไปยังเครื่องอุ่นน�้ำโดยใช้ไอเสียจำกกำรเผำไหม้

ก๊ำซธรรมชำติ	(Economizer)	ที่มีควำมร้อนสูงถึง	190oC	หลัง

จำกที่น�้ำ	Condensate	return	ผ่ำนเข้ำ	Economizer	จะท�ำให้

อุณหภมิูเพิม่ข้ึน	15oC	(จำก	90oC	กลำยเป็น	105oC	)	จำกนัน้จะ

ถกูส่งเข้ำไปในหม้อต้มก�ำเนดิแรงดนัไอน�ำ้	เพือ่เปลีย่นเป็นไอน�ำ้ 

กระบวนกำร	Condensate	Return	ส่งผลให้สำมำรถลดกำรใช้

น�้ำได้	42,000	ลบ.ม.	ต่อปี	หลังจำกกระบวนกำรผลิตเสร็จสิ้น 

น�ำ้เสยีท้ังหมดจะถกูส่งไปยังบ่อบ�ำบัดน�ำ้เสยี	อิชิตนั	กรนี	แฟคทอรี ่

เลือกใช้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียธรรมชำติด้วยกำรใช้จุลินทรีย์ชนิด

ไร้อำกำศสำยพันธุ์พิเศษ	 มีประสิทธิภำพในกำรย่อยสลำยสูง	

ช่วยในกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำ	ให้มีคุณภำพดีขึ้นกลับมำใช้ใน

กำรรดน�ำ้ต้นไม้ภำยในบรเิวณโรงงำนช่วยประหยัดทรพัยำกรน�ำ้ 

และลดปัญหำกำรปล่อยน�้ำเสียออกสู่ภำยนอก

ปริมาณการบริหารจัดการน�้าโรงงานอิชิตัน	จ.พระนครศรีอยุธยา	ตั้งแต่ปี	2560	-	ปี	2562
การบริหารจัดการน�้า  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

นโยบำยและแผนในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำระดับองค์กร	 
(มี	หรือ	ไม่มี)	

 มี มี มี

กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับน�้ำ	
(มี	หรือ	ไม่มี)	

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ผลกระทบทำงกำรเงิน	จำกรำคำค่ำน�้ำที่เปลี่ยนแปลง 
(มี	หรือ	ไม่มี)	

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ควำมเสี่ยงด้ำนน�้ำของคู่ค้ำบริษัท	ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินกำร	ของบริษัท	(มี	หรือ	ไม่มี)	

 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ควำมถี่ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนน�้ำ 
(ทุก	1	ปี	หรือ	ทุก	2-3	ปี)

 ทุก		1		ปี ทุก	1	ปี ทุก	1	ปี

1.	ปริมำณน�้ำที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. 1,881,558 1,541,399 1,647,706

ปริมำณน�้ำที่ใช้ในส่วนของกระบวนกำรผลิต(น�้ำประปำ) ลบ.ม. 1,666,153 1,529,068 1,634,524

ปริมำณน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่	เช่น	น�ำมำรดต้นไม้ 
(น�้ำจำกระบบผลิตน�้ำ	Treated)

%เทียบกับ
ปริมำณน�้ำใช้
ทั้งหมด

89 99 99

ลบ.ม. 212,405 194,929 0

%เทียบกับ
ปริมำณน�้ำใช้
ทั้งหมด

13 13 0

2.	ปริมำณน�้ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดก่อนปล่อยออกทั้งหมด ลบ.ม. 684,428 574,364 606,002

3.	คุณภำพน�้ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดก่อนปล่อยออก    

pH	ณ	จุดปล่อย - 8 8 8

อุณหภูมิ	ณ	จุดปล่อย องศำเซลเซียส 37 35 35

ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี	(BOD5) mg/L 94 52 47

ค่ำควำมต้องกำรออกซิเจนทำงคมี	(COD) mg/L 264 180 163

ค่ำน�้ำมันและไขมันจำกน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัด(Grease	and	Oil) mg/L 6 2 4

ค่ำโลหะหนัก	สังกะสีในน�้ำทิ้ง	(Zn) mg/L 0 0 0

 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ	
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	 ปี2562	ด�ำเนินกำรควบคุมคุณภำพอำกำศเสียที่ปล่อยออกให้ลดลง

คุณภาพอากาศ  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน     

ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์	(Carbon	Monoxide	:CO) ppm 14 11.75 16.93

ก๊ำซออกไซด์	ของ	ไนโตรเจน	(Oxide	of	Nitrogen	:NOx) ppm 10 2.65 6.93

ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(Sulfur	Dioxide	:	SO2) ppm <1.00 <1.00 <1.00

ฝุ่นละอองรวม	(Total	Suspended	Particulates	:TSP) mg/Nm3 6 6.94 7.30

ระดับเสียง  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1. ภายในโรงงาน   

ระดับเสียงเฉลี่ย	8	ชั่วโมงในบริเวณกำรท�ำงำน	(Leq,TWA	8	hr) dB(A) 84 81.73 85.3

ระดับเสียงสูงสุดในบริเวณกำรท�ำงำน	(Lmax) dB(A) 87 92.03 89.4

2.	ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงำน    

ระดับเสียงเฉลี่ย	24	ชั่วโมงในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงำน	(Leq	24	hr) dB(A) 59.3 60.80 64.25

ระดับเสียงสูงสุดในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงำน	(Lmax) dB(A) 85.4 92.50 89.65

2. การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี   

จ�ำนวนครั้งกำรรั่วไหลของน�้ำมันและสำรเคมี ครั้ง 0 0 0

3.การด�าเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม   

ค่ำปรับจำกกำรด�ำเนินงำนไม่สอดคล้องกับกฎหมำยสิ่งแวดล้อม บำท 0 0 0

จ�ำนวนครั้งในกำรด�ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม ครั้ง 0 0 0

4. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก   

จ�ำนวนครั้งข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกภำยนอก ครั้ง 0 0 0

5. ปริมาณการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก Solar Cell   

Roof	Factory	1 Kwh 1,784,231 1,828,165 1,279,733

Roof	WH Kwh 1,460,243 1,469,888 1,011,092

Total	Solar	Roof Kwh 3,244,474 3,298,053 2,290,825

6. ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ   

ปริมำณก๊ำซที่ใช้ในโรงงำน Mmbtu 273,562 252,570 262,867
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การใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบในแนวทาง 3-R
ปรับลดกำรใช้แผ่นฟิล์มพันผลิตภัณฑ์โดยกำรรวบรวมส่งเศษแผ่นฟิล์มPE	กลับไปยังผู้ผลิตเพื่อหลอมเป็นท๊อปชี๊ตน�ำมำใช้ใหม่

-	 ลดต้นทุนกำรใช้ท้อปชี๊ต	ได้	ถึง	39.72	%	ต่อปีคิดเป็นเงิน	1,411,996	บำท/ปี

-	 ลดปริมำณกำรใช้พลำสติกใหม่ได้	ประมำณ	20,000	กิโลกรัม	ต่อปี
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การเผยแพร่
นวัตกรรมที่ค�านึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
สังคม และสิ่งแวดล้อม
(INNOVATION)

แนวทางในการปฏิบัติ
	 บริษัทฯ	 ได้มีควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนถึงประโยชน์และ

คุณค่ำของกำรด�ำเนินกิจกำรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	

สังคมและ	 สิ่งแวดล้อมว่ำสำมำรถ	 สร้ำงมูลค่ำที่ท�ำให้เกิดกำร

สร้ำงนวตักรรมได้	เช่นกำรจดักำรด้ำนกำรใช้พลงังำน	กำรผลติ

สินค้ำที่ดีต่อสุขภำพของผู้บริโภคโดย	กำรลดน�้ำตำล	แต่ยังคง

คุณภำพ	รสชำติ	และสำรอำหำรครบถ้วน	มีกำรพัฒนำสินค้ำ

ตำมข้อก�ำหนดของสินค้ำทำงเลือกสุขภำพและได้วำงจ�ำหน่ำย

ในปี	2562

• บรษัิทฯ	มนีโยบำยช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคณุค่ำของกำร

ด�ำเนินกิจกำรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้

เสยีทุกฝ่ำย	ในลกัษณะหรอืในวธิกีำรเดยีวกนักบักำรเผยแพร่

ควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่ำของกำรสร้ำงนวัตกรรม

โดยเฉพำะกำรใช้ประโยชน์	จำกรำยงำนแห่งควำมยัง่ยนืของ

กจิกำรซ่ึงสำมำรถเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ	ด้ำนควำมรบัผดิชอบ

ต่อสังคม	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้

• บริษัทฯ	 ได้สร้ำงควำมคิดหรือค้นหำควำมรู้ใหม่ๆ	 โดยฝ่ำย

วิจัยและพัฒนำ	(Research	&	Development	Department)	

ท่ีต่ำงไปจำกเดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือ	 เคยรับรู้มำโดยเป็นควำม

รู้ท่ีครอบคลุมท้ังทำงธุรกิจเศรษฐกิจสังคม	 เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม

• กำรพัฒนำควำมคิดหรือพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ	 ท่ีจะก่อให้เกิด

มูลค่ำบริษัทฯ	จะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยใน

หรือภำยนอก	บริษัทฯ	มำร่วมกันพัฒนำ

• บริษัทฯ	จะติดตำมผลกำรศึกษำ	กำรตรวจสอบกำรประเมิน

ผลรวมถึงผลของงำนวิจัยตลอดจนกำรเรียนรู ้เกี่ยวกับ

นวัตกรรมที่	 เกิดขึ้นใหม่ๆ	 เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม

ในเรื่องใหม่ต่อไป

• บริษัทฯมีเป้ำหมำยสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่

บริษัทฯ	 หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้ำงและ	 ผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ำยและนวัตกรรมท่ีบริษัทฯสร้ำงข้ึนมำนั้นจะ

ไม่ท�ำให้เกิดกำรส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่ำงใด

• สร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีเปิดกว้ำงและอ�ำนวย

ประโยชน์ให้ผู ้เกี่ยวข้องสำมำรถมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ซ่ึง

เป็นรำกฐำนของ	ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมอันจะ

ท�ำให้เกิดควำมต่อเนื่องของกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกภำยใน

กิจกำรของบริษัทฯ

• ส่งเสรมิและร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีกบักจิกำรเช่น	คูค้่ำ	เพือ่

พัฒนำ	 นวัตกรรมอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและน�ำ

หลักของ	 บริษัทฯท่ีท�ำดีต่อสังคมไปปฏิบัติด้วยกำรเผยแพร่

นวัตกรรมดังกล่ำวรวมถึงเป็นกิจกำรตัวอย่ำงในกำรพัฒนำ

นวัตกรรมอย่ำงมี	ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

• บรษัิทฯ	ได้มกีำรส�ำรวจกระบวนกำรธรุกจิของกจิกำรอยู่เสมอ

ว่ำก่อให้เกดิควำมเสีย่งหรอืมผีลกระทบทำงลบต่อสงัคม	และ

สิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่ำงไรและหำกมีควำมเสี่ยงหรือมีผล 

กระทบทำงลบควรแก้ไขทันทีผ่ำนกำรพิจำรณำ	 ของ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

• บรษัิทฯ	จะเช่ือมโยงนวตักรรมเข้ำกบัเป้ำหมำยทำงธรุกจิและ

วิถีสังคมไทยด้วยกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตคุณภำพ	

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงมีสมดุลในเชิงคุณค่ำทำง

สังคมและเศรษฐกิจ

• บริษัทฯ	 จะรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับหรือทรัพย์สินทำง

ปัญญำของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนเอง
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Circular
Economy
Concept

การวิจัย
และพัฒนา

	 บริษัทฯ	ได้สนับสนุนให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง	เช่นฝ่ำยธุรกิจ

เครื่องดื่ม	ฝ่ำยโรงงำน	และฝ่ำยกำรตลำดเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ

แผนกวิจัย	 และพัฒนำในกำรออกแบบ	 พัฒนำ	 และปรับปรุง

วัตถุดิบ	 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษำระดับควำมพึง

พอใจของลูกค้ำและผู้บริโภค	ทุกกลุ่ม

ทั้งนี้กำรวิจัยและพัฒนำของบริษัทฯ	มีดังนี้

1)	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 บรษัิทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคญักบัควำมพึงพอใจของลกูค้ำต่อ

ทุกผลิตภัณฑ์ท่ีคิดค้นข้ึนโดยภำยหลังกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่

แล้ว	ฝ่ำยวจิยัจะมีกำรออกแบบส�ำรวจควำมคดิเห็นของผูบ้รโิภค

ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มของบริษัทฯ	 เพื่อเป็นแนวทำงใน

กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและตรงตำมควำมต้องกำรของ 

ผู้บริโภคมำกขึ้น

2)	 การลดต้นทุนวัตถุดิบ	และบรรจุภัณฑ์
	 นอกจำกกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์แล้ว	 แผนก

วิจัยฯ	 ยังมีขอบข่ำยกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญในกำรวิจัยพัฒนำ 

กรรมวิธีใหม่ๆ	 หรือกำรใช้วัตถุดิบหรือวัสดุทดแทนเพื่อลด

ต้นทุนกำรผลิตอีกด้วย	 เช่น	 กำรเปลี่ยนแปลงควำมหนำของ

ฉลำกบรรจภุณัฑ์	จำกควำมหนำของฟิลม์		40	+	5	ไมคอน	เป็น	

35	+	5	ไมคอน	กำรพัฒนำเกรดกล่องกระดำษลูกฟูกเพื่อให้ใช้

เนือ้กระดำษลดลง	มผีลช่วยให้บรษัิทฯ	ลดต้นทุนค่ำบรรจภุณัฑ์

ก�รวิจัยและพัฒน�ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจ�กถือเป็นขั้นตอนที่ช่วย
เสริมสร้�งศักยภ�พก�ร แข่งขนัเพื่อคว�มเป็นหนึง่ในผูน้ำ�ธรุกิจเครื่องดืม่ และเพื่อให้ ได้ม�ซึง่ผลติภณัฑ์ทีต่อบ
โจทย์คว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย
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องค์กร
แห่งนวัตกรรม

	 ส�ำนกังำนนวัตกรรมแห่งชำต	ิ(องค์กำรมหำชน)	กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ในฐำนะท่ีเป็นองค์กรหลกัในกำรเสรมิ

สร้ำงระบบนวตักรรมแห่งชำต	ิเลง็เห็นถงึกำรเช่ือมโยงทุนมนษุย์	งำนวจิยั	และธรุกจิ	เพือ่น�ำไปสูค่วำมสำมำรถทำงด้ำนนวตักรรม	

และเป็นโจทย์ท่ีรัฐบำลให้ควำมส�ำคัญและน�ำไปสู่กำรปฏิรูปเชิงโครงสร้ำงในหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรงำน

ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กำรให้ทุนวิจัย	กำรพัฒนำทุนมนุษย์	และงำนวิจัย	รวมถึงกำรใช้ประโยชน์งำนวิจัยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรม	เพื่อให้

เกิดกำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมของประเทศไทย	โดยในงำนสัปดำห์นวัตกรรมไทย	ประจ�ำปี	2561	“INNOVATION	

THAILAND	EXPO	2018”	จัดขึ้นภำยใต้แนวคิด	“INNOVATION	NATION”	ระหว่ำงวันที่	4	-	7	ตุลำคม	2561	ณ	ฮอลล์	98	ศูนย์

นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค	บำงนำ	กรุงเทพฯ	โดยมีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน	ทุกภำคส่วนของประเทศ	ทั้งภำครัฐ	

ภำคเอกชน	ภำคสถำบันกำรศึกษำ	ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กำรให้ทุนวิจัย	 กำรพัฒนำทุนมนุษย์และงำนวิจัย	กำรใช้ประโยชน์งำนวิจัย	

กำรสร้ำงสรร	นวัตกรรม		
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การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและกำรใช้ทรัพยำกรให้คุ ้มค่ำลดกำรเกิดของเสีย 

รวมท้ังตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีอยู่อย่ำงจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือลดปัญหำขยะพลำสติกให้ได้มำกท่ีสุด 

โดยเฉพำะแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	 ท่ีมุ่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรเลือกใช้วัสดุ	 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์	

กำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนกำรท่ีเกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกร	 อย่ำงมี

ประสิทธิภำพสูงสุดอันน�ำมำสู่กำรปรำศจำกของเสียและมลพิษตลอดทั้งกระบวนกำรของผลิตภัณฑ์

พัฒนานวัตกรรมสินค้า
ที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพ ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

• ICHITAN X QUALY คืนชีวิตให้กับขยะพล�สติกด้วยก�รอัพ
ไซเคิล เปลี่ยนขวดพล�สติกให้เป็นของ แต่งบ้�นสวยเก๋ส่งต่อ
แนวคิดดีๆ ให้คนรักโลก

• เสื้อยืด ที่ผลิตจ�กขวดพล�สติก
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For Sustainable
Development

บริษัทฯ ได้ประยุกต์เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ย่ังยืนแห่งสหประช�ช�ติเข้�กับก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มย่ังยืนของ 
บริษัทฯ ที่สอดคล้องกับขีดคว�มส�ม�รถและศักยภ�พของบริษัทฯ อันจะนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินธุรกิจที่ย่ังยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติของ อิชิตัน กรุ๊ป
(SDGS WITH ICHITAN GROUP)
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE CONTENT INDEX: 
GRI STANDARD 

Global Reporting Initiative Content Index : GRI Standard

GRI Standard 
Number Disclosure Title 

Page number(s)
RemarkSD 

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, 

and social topics 
3/14/24 46/55

GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and 
social topics 

24/25

รำยงำนฉบับนี้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์บริษัทฯที่	 http://www.ichitangroup.com/investor.php/sustainability_report

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่		“นักลงทุนสัมพันธ์”	 โทรศัพท์		02-023-1111	 Email:		ir@ichitangroup.com
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Global Reporting Initiative Content Index : GRI Standard

GRI Standard 
Number Disclosure Title 

Page number(s)
RemarkSD 

Report 2019
Annual 

Report 2019
GRI 102-22 Composition of the highest governance body and its 

committees 
14 8/9/38

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, 

and strategy
40-51

GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body 40-51
GRI 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 65
GRI 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and 

social impacts
20/21/22/27 5/31-34

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 

to climate change
21/22/59/60/62 31/32/33/34

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 

local minimum wage 
41/42

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 

and procedures
23 72/73

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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Global Reporting Initiative Content Index : GRI Standard

GRI Standard 
Number Disclosure Title 

Page number(s)
RemarkSD 

Report 2019
Annual 

Report 2019
GRI 303-4 Water discharge   68
GRI 303-5 Water consumption 68
GRI 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent 

to, protected areas and areas of high biodiversity value 
outside protected areas

12/13/68/69

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

69

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

6

GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 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 

significant air emissions
69

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 

criteria
36 28

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 

provided to temporary or part-time employees
41-49 29/53

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 

investigation
50-57

GRI 403-3 Occupational health services 50-57
GRI 403-4 Worker participation, consultation, and communication on 

occupational health and safety
50-57

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 

impacts directly linked by business relationships
50-57

GRI 403-8 Workers covered by an occupational health and safety 
management system 

51

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



79 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

Global Reporting Initiative Content Index : GRI Standard

GRI Standard 
Number Disclosure Title 

Page number(s)
RemarkSD 

Report 2019
Annual 

Report 2019
GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 

assistance programs
47/48/49

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees 41 8/9
GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 36 28
GRI 103-2 The management approach and its components 1-74
GRI 412-3 Significant investment agreements and contracts that 

include human rights clauses or that underwent human 
rights screening

36/45

GRI 412-2 Employee training on human rights policies or procedures 45
GRI 410-1 Security personnel trained in human rights policies or 

procedures
45

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

6/8/15/18/19/26/ 

27/34/35/60
GRI 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 21/22 92/93
GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies 

and procedures
23 72-76

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 23
GRI 415-1 Political contributions 23 72-76
GRI 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 

monopoly practices
35/45

GRI 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and 
service categories

30/61-64

GRI 417-1 Requirements for product and service information and 
labeling

30/61-64

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 30/35
GRI 102-44 Key topics and concerns raised 30/35
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