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รายงานความย่�งยืน ปีี 2564

สารจากประธาน้กรรมการบัริษััท

น้าย ตััน้  ภาสกรน้ที

ประธานกรรมการบริษััท
บริษััท อิชี้ิตัน กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น)

31 ธันวาค่ม 2564

ค่วามเร็วข้องการเปล่�ยนแปลงในเวลา 2 ปีจากโค่วิดแรงมากกว่าการเปล่�ยนแปลงใน  20 ปีท่�ผ่่านมา

 ธุรกิจท่�อยู่รอดได้ ค่ือธุรกิจท่�ปรับตัวได้เร็วท่�สุดเท่านั�น 

 โค่วิดเข้้ามาเปล่�ยนพัฤติกรรมค่นทั�งโลกพัร้อมกัน เป็นการเปล่�ยนแปลงแบบแม่น�ำเปล่�ยนทิศ...ไม่วนกลับไปท่�
เดมิอก่   แต่ถึงึไม่ม่โค่วดิเราทุกค่นในโลกก็กำลังถึกูเปล่�ยนค่รั�งให่ญ่จากห่ลายปัจจัย ไม่วา่จะเปน็ปญัห่าสิ�งแวดล้อม ปญัห่า
เศรษัฐกิจ การแข้่งข้ันระห่ว่างประเทศ เทค่โนโลย่ ค่ริปโตเค่อเรนซ่่� เมตาเวิร์ส สภาพัสังค่ม และอ่กมากมาย

 ปีท่�ผ่่านมาอชิี้ตินัพัยายามเต็มท่�ท่�จะปรบัตวัให่เ้รว็พัอท่�จะยนืให่มั้�นค่งกลางค่วามผ่นัผ่วนท่�ได้รบัผ่ลกระทบจาก
โรค่ระบาด เราปรบัพัอรต์สนิค่า้ให่ม ่ยงัค่งให่น้�ำห่นกัในการผ่ลกัดนั “อชิิี้ตนั น�ำดา่ง” เข้า้สูต่ลาดเพัื�อเปน็อก่ทางเลอืกห่นึ�ง
สำห่รับการดูแลสุข้ภาพั นำเสนอน�ำกระชี้ายข้าวพัร้อมดื�มสนองตอบค่วามต้องการดูแลสุข้ภาพัตามภูมิปัญญาจาก
สมุนไพัรไทย  เมื�อเข้้าสู่ชี้่วงล็อค่ดาวน์ค่นทั�งประเทศต้องจำกัดการเดินทางไม่สามารถึไปซ่ื�อสินค่้าในซุ่ปเปอร์มาร์เก็ต
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ เราปรับน�ำห่นักชี้อ่งทางการจัดจำห่น่ายไปท่�เทรดดชัิี้นนัลเทรดท่�เน้นรา้นค้่าใกล้บา้นเพัื�อให่บ้รกิารลกูค่า้
ทันท่วงท่ และพัยายามนำเสนอสินค่้าในราค่าจับต้องได้อย่างสบายใจเพัื�อชี้่วยบรรเทาค่วามเดือดร้อนข้องลูกค่้าในชี้่วง
เวลาท่�ทุกภาค่ส่วนในสังค่มค่วรจะอยู่ข้้างๆ ค่อยสนับสนุนกันและกัน

 เมื�อสิ�นสุดปี 2564 อิชี้ิตันสามารถึทำยอดข้ายได้  5,250.8 ล้านบาท ค่ิดเป็นการเติบโต 2.8% ม่ผ่ลกำไร 546.8 
ล้านบาท สินค่้าท่�เป็นกำลังห่ลักในการผ่ลักดันยอดข้ายให่้เติบโตได้ค่ือผ่ลิตภัณฑ์์กลุ่มชี้าพัร้อมดื�ม (อิชี้ิตัน และเย็นเย็น) 
ข้ยายตัวถึึง 25%  ซ่ึ�งม่สัดส่วน 77% ข้องพัอร์ตสินค่้าทั�งห่มด  ในด้านการส่งออกและบริการรับจ้างผ่ลิตอาจได้รับผ่ล
กระทบชี้ั�วค่ราวจากการห่ยุดพัักตัวข้องภาค่ธุรกิจทั�งในประเทศและระห่ว่างประเทศ  ห่ลังจากสถึานการณ์ด่ข้ึ�นอิชี้ิตันจะ
ทำงานอย่างห่นักเพัื�อผ่ลักดันยอดข้ายผ่่านชี้่องทางดังกล่าวให่้กลับมาเข้้มข้้นอ่กค่รั�ง

 ชี้่วงเวลาการระบาดท่�กราฟไต่ระดับไปสู่จุดสูงสุด “ศูนย์พัักค่อยตันปัน” ได้เปิดให่้บริการด้วยการทำงานร่วม
กับเพัจเราต้องรอด และเพัจห่มอแล็บแพันด้า เพัื�อชี้่วยเห่ลือผู่้ป่วยโค่วิดโดยไม่ค่ิดค่่าบริการ ต่อมาได้รับข้ยับข้ึ�นเป็น 
“โรงพัยาบาลสนามตันปัน” ทำงานร่วมกับเข้ตห่้วยข้วางให่้บริการผู่้ป่วยโค่วิดท่�เป็นคุ่ณแม่ตั�งค่รรภ์  เด็กอ่อน ผู่้พัิการ 
ผู้่ท่�ม่โรค่ประจำตัว และผู้่สูงอายเุกอืบ 1,000   ค่น และยังค่งให่บ้รกิารตอ่ไปจนกว่าสถึานการณ์โค่วดิจะค่ล่�ค่ลาย...ทั�งห่มด
เกดิข้ึ�นดว้ยค่วามตั�งใจท่�จะทำให้่ค่ำวา่ “ธุรกจิเพัื�อภาระกิจ”  ซ่ึ�งเปน็ค่ำเริ�มตน้ในการก่อตั�งอชิี้ตินั ม่ค่วามห่มายและได้สร้าง
ประโยชี้น์ให่้กับสังค่มไทยได้บ้างไม่มากก็น้อย

 ผ่มข้อแสดงค่วามห่่วงใยในสุข้ภาพัไปถึึงผู่้ถึือหุ่้นทุกท่าน คู่่ค่้า ลูกค่้า ชีุ้มชี้น และค่นไทยทุกค่น ห่วังเป็นอย่างยิ�ง
ว่าทุกค่นจะปลอดภัย สุข้ภาพัแข็้งแรงและก้าวผ่่านทุกเรื�องท่�เป็นผ่ลกระทบจากโค่วิดค่รั�งน่�ได้ เราจะผ่่านวิกฤติค่รั�งน่�ไป
ด้วยกนั และข้อข้อบคุ่ณทกุท่านท่�เชี้ื�อมั�นในอชิี้ตินั กรุ�ป เสมอมา  ในปี 2565  อชิิี้ตนั กรุ�ป กำลังจะม่การเปล่�ยนแปลงท่�สำค่ญั
อ่กห่ลายอย่างเพัื�อสร้างค่วามแข้็งแกร่งและเพัิ�มศักยภาพัในการแข้่งข้ันต่อไปค่รับ
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ขอบัเขตัรายงาน้

แน้วทางและรูปแบับัการรายงาน้

เกี�ยวกับัรายงาน้การพััฒน้าอย่างยั�งยืน้ฉบัับัน้ี�

 รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนฉบับน่�ม่วัตถึุประสงค์่ในการนำเสนอค่วามค่ืบห่น้าและผ่ลการดำเนินงานข้อง 
บมจ.อิชี้ิตัน กรุ�ป ท่�เก่�ยวข้้องกับสังค่ม สิ�งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2564

 รายงานฉบับน่�เปน็ผ่ลการดำเนินงานระห่ว่างวันท่� 1 มกราค่ม – 31 ธนัวาค่ม 2564 รวบรวมผ่ลการดำเนินงาน
จากทกุฝ่า่ยท่�เก่�ยวข้อ้งค่รอบค่ลมุถึงึสำนกังานให่ญแ่ละโรงงานอชิี้ตินั กำห่นดข้อบเข้ตเนื�อห่าการรายงานตามการวเิค่ราะห่์
ประเด็นด้านค่วามยั�งยืนท่�สอดค่ล้องกับกลยุทธ์องค่์กรและค่วามเก่�ยวพัันต่อผู่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยตลอดห่่วงโซ่่คุ่ณค่่า อ่ก
ทั�งไม่ม่การเปล่�ยนแปลงข้อบเข้ตการรายงานอย่างม่นัยสำค่ัญเมื�อเท่ยบกับรายงานค่วามยั�งยืนฉบับก่อนห่น้าน่�แต่อย่าง
ใดสำห่รับข้้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษัฐกิจ โดยเนื�อห่าข้องรายงานฉบับน่�ได้รับการพิัจารณาและเห่็นชี้อบจากค่ณะ
กรรมการธรรมาภิบาลและรับรองโดยค่ณะกรรมการบริษััทเร่ยบร้อยแล้ว

 บมจ.อิชี้ตินั กรุ�ป จดัทำรายงานค่วามยั�งยนืตามมาตรฐาน GRI พัรอ้มเปิดเผ่ยดัชี้น่ช่ี้�วดั (GRI Content Index) 
ในแบบห่ลกั (Core) และสอดค่ล้องกบัเปา้ห่มายการพัฒันาอยา่งยั�งยนื UN sustainable Development Goals (SDGs) 
จัดทำรายปีในรูปแบบเอกสารดิจิตัล นำเสนอผ่่านเว็บไซ่ต์ข้องบริษััท www.ichitangroup.com
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โครงสร้างการถืือห้้น้ของบัริษััทฯ

บัริษััทย่อย

บัริษััทร่วม

ข้อมูลการดำเน้ิน้ธ้รกิจของกล้่มบัริษััทฯ

 บรษิัทั อชิี้ตินั กรุ�ป จำกดั (มห่าชี้น) เดมิชี้ื�อ บรษัิัท ไม่ตนั จำกดั ก่อตั�งเมื�อวันท่� 3 กนัยายน 2553 ด้วยทนุจดทะเบ่ยน 
500 ล้านบาท เริ�มต้นด้วยการเป็นผู่้จำห่น่ายเค่รื�องดื�มฟังก์ชี้ันนัลภายใต้ชี้ื�อทางการค่้า “อิชี้ิตัน ดับเบิ�ลดริ�งค่์” ในเดือน
มกราค่ม ปี 2554 และวางจำห่น่ายเค่รื�องดื�มชี้าเข้่ยวพัร้อมดื�มค่รั�งแรกภายใต้ชี้ื�อทางการค่้า “อิชี้ิตัน กร่นท่” ในเดือน
พัฤษัภาค่ม 2554 เค่รื�องดื�มน�ำสมุนไพัรจับเล่�ยง ภายใต้ชี้ื�อทางการค่้า “เย็นเย็น โดย อิชี้ิตัน” ในเดอืนกมุภาพันัธ์ 2556

 บริษััทฯ ประกอบธรุกจิเป็นผู้่ผ่ลติและจำห่น่ายเค่รื�องดื�มชี้าเข้ย่วพัร้อมดื�ม “อชิี้ตินั กรน่ท่” “ชี้ิซ่ึโอกะ กรน่ท่”  เค่รื�อง
ดื�มสมุนไพัร  “เย็นเย็น  โดยอิชี้ิตัน”  ผ่ลิตโดยเทค่โนโลย่การผ่ลิต “บรรจุเย็นแบบปลอดเชี้ื�อ”  ท่�ค่งคุ่ณค่่าสารอาห่ารตาม
ธรรมชี้าติข้องเค่รื�องดื�มได้ดก่ว่าระบบเดิม  เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ี้พัลาสติกถึงึ 28% เมื�อเท่ยบกับการ
ผ่ลิตด้วยเทค่โนโลย่บรรจุร้อน ตลอดการดำเนินธุรกิจอิชี้ิตันมุ่งมั�นพััฒนาคุ่ณภาพัอย่างต่อเนื�องให่้ได้มาตรฐานการ
ผ่ลิตและค่วามได้เปร่ยบทางด้านต้นทุนการผ่ลิต ปัจจุบันโรงงานอิชี้ิตัน กร่น แฟค่ทอร่� สวนอุตสาห่กรรมโรจนะ 
จ.พัระนค่รศร่อยุธยา ม่กำลังการผ่ลิต 7 สายการผ่ลิตข้วดแบบบรรจุเย็น และ 2 สายการผ่ลิตกล่อง 

 วันท่� 21 เมษัายน 2557 อิชี้ิตันเปิดทำการซ่ื�อข้ายวันแรกในตลาดห่ลักทรัพัย์แห่่งประเทศไทย โดยม่ชี้ื�อย่อห่ลัก
ทรพััย์ค่อื “ICHI” ดว้ยทุนจดทะเบย่น 1,300 ลา้นบาทและม่ทุนชี้ำระแล้ว  1,300 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้่นสามัญจำนวน  1,300 
ล้านหุ่้น มูลค่่าท่�ตราไว้หุ่้นละ 1.00 บาท ณ วันท่� 1 เมษัายน 2565 ตามข้้อมูลตลาดห่ลักทรัพัย์แห่่งประเทศไทย บริษััทฯ 
ม่มูลค่่าห่ลักทรัพัย์ตามราค่าตลาด (Market Capitalization) ท่� 15,210 ล้านบาท

 ในปี 2564 อิชี้ิตันพััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์เค่รื�องดื�มเพัื�อสุข้ภาพันอกเห่นือจากผ่ลิตภัณฑ์์ชี้า (กลุ่ม Non Tea) เพัื�อ
สอดรับกระแสการดูแลสุข้ภาพัและเสริมสร้างภูมิต้านทานให่้กับร่างกาย ได้แก่ “อิชี้ิตัน น�ำด่าง 8.5”  เค่รื�องดื�มน�ำผ่สม
วิตามิน “อิชี้ิตัน วิตามินวอเตอร์” เค่รื�องดื�มวิตามินซ่่ 200% “อิชี้ิตัน วิตซ่่ซ่่”   วิตามิน C200 และเค่รื�องดื�มชี้าเข้่ยวกลิ�น
เทอร์ปีนในนาม “อิชี้ิตัน กร่นแลป”

 ณ วันท่� 12 ม่นาค่ม 2565 โค่รงสร้างการถึือหุ่้นข้องบริษััทฯม่ ผู่้ถึือหุ่้นสัญชี้าติไทยร้อยละ 92 และการถึือค่รอง
หุ่้นสัญชี้าติอื�นร้อยละ 8   ซ่ึ�งต�ำกว่าข้้อจำกัดการถึือหุ่้นต่างด้าวตามกฎห่มายไม่เกินร้อยละ 49

 วันท่� 8 กุมภาพัันธ์ 2560 บริษััทฯได้จดทะเบ่ยนจัดตั�งบริษััทย่อย ชี้ื�อ “ บริษััท อิชี้ิตัน เพัาเวอร์ จำกัด ” ด้วยทุน
จดทะเบ่ยน 1,000,000 บาท (ห่นึ�งล้านบาทถ้ึวน) ม่วัตถุึประสงค์่เพัื�อดำเนินธุรกิจจำห่น่ายสินค้่า ประเภทเค่รื�องดื�มทุก
ชี้นิดทั�งภายในประเทศและต่างประเทศโดยบริษััทฯถึือหุ่้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9

 วนัท่� 27 สงิห่าค่ม 2557 บรษัิัทฯไดเ้ข้้าทำสญัญารว่มลงทนุกบับรษิัทั พัท่ ่อาทร่� แปซิ่ฟคิ่ (“AP”) ซ่ึ�งเปน็นติบิคุ่ค่ล
ท่�จัดตั�งข้ึ�นในประเทศอินโดน่เซ่่ย เพัื�อร่วมลงทุนในบริษััท พั่ท่ อิชี้ิ ตัน อินโดน่เซ่่ย(“PTI”)  ซ่ึ�งเป็นกิจการร่วมค่้าท่�จะจัดตั�ง
ข้ึ�นให่ม่ในประเทศอินโดน่เซ่่ย ม่วัตถึุประสงค่์เพัื�อผ่ลิตและจำห่น่ายเค่รื�องดื�มพัร้อมดื�มภายใต้แบรนด์ “อิชี้ิตัน” ในประเทศ
อินโดน่เซ่่ย
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 โดยบริษััทฯและ AP จะเข้้าลงทุนในกิจการร่วมค่้าในอัตราส่วนท่�เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ข้องหุ้่นท่�ออกและ
จำห่น่ายได้ทั�งห่มดข้องกิจการร่วมค้่า) ซ่ึ�งค่ดิเป็นมูลค่า่เงินลงทุนจำนวนรวม 200,000 ลา้นรูเปียอินโดนเ่ซ่ย่ ห่รอืประมาณ 
575 ล้านบาท บริษััทฯได้จ่ายชี้ำระเงินทุนจัดตั�งบริษััทงวดแรกในอัตราร้อยละ 50  ข้องทุนท่�เร่ยกชี้ำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 
50,000 ล้านรูเปียอินโดน่เซ่่ย ห่รือเท่ยบเท่า 135.6 ล้านบาท ณ วันท่� 31 ธันวาค่ม 2557   “PTI” จึงกลายเป็นกิจการท่�
ค่วบคุ่มร่วมกันข้องบริษััทฯ     

 วนัท่� 5 มกราค่ม 2561 บริษัทัฯได้รบัจดห่มายจากการร่วมค้่าเรย่กให้่ชี้ำระเงินทุนจัดตั�งบริษัทัเพัิ�มอก่เป็นจำนวน
เงิน 60,000  ล้านรูเปียอินโดน่เซ่่ย ห่รือเท่ยบเท่า 158.7 ล้านบาท โดยม่วัตถึุประสงค่์เพัื�อเป็นเงินทุนห่มุนเว่ยน บริษััทฯได้
จา่ยชี้ำระเงนิทุนดงักลา่วแลว้เมื�อวนัท่� 17 มกราค่ม 2561  และการรว่มค่า้ไดจ้ดทะเบย่นเพัิ�มทุนกับ Indonesia Investment 
Coordinating Board แล้วเมื�อวันท่� 24 มกราค่ม 2561 

 วันท่� 10 มกราค่ม 2562 บริษััทฯได้รับจดห่มายจากการร่วมค้่าเร่ยกให้่ชี้ำระเงินทุนจัดตั�งบริษััทเพัิ�มอ่กเป็น
จำนวนเงิน 45,000  ล้านรูเปียอินโดน่เซ่่ย (ห่รือเท่ยบเท่า 104.4 ล้านบาท) โดยม่วัตถึุประสงค่์เพัื�อเป็นเงินทุนห่มุนเว่ยน 
บริษััทฯได้จ่ายชี้ำระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื�อวันท่� 23 มกราค่ม 2562  และการร่วมค่้าได้จดทะเบ่ยนเพัิ�มทุนกับ Indonesia 
Investment Coordinating Board แล้ว เมื�อวันท่� 23 มกราค่ม 2562

บัริษััท อิชิิตััน้ กร้�ป จำกัด (มหาชิน้)

บัริษััท อิชิิตััน้ เพัาเวอร์ จำกัด

99.9% 50%

บัริษััท พัีที อิชิิ ตััน้ อิน้โดน้ีเซีีย

ทุนจดทะเบ่ยน 1,300 ล้านบาท
ทุนชี้ำระแล้ว 1,300 ล้านบาท
มูลค่่าหุ่้นท่�ตราไว้ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบ่ยน 1 ล้านบาท
(บริษััทย่อย)

หมายเหตั้   รายละเอีียดผลิตภััณฑ์์ขอีงบริษััทฯสามารถพิิจารณาได้จาก “ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564“ ลักษัณะการประกอีบ
ธุุรกิจ

ทุนจดทะเบ่ยน 400,000 ล้านรูเปียห่์อินโดน่เซ่่ย 
(บริษััทร่วม)
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คณะกรรมการบัริษััท

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบัาล

คณะกรรมการสรรหาและกำหน้ด
ค่าตัอบัแทน้

รองกรรมการผูู้้จัดการ
สายงาน้บััญชิี-การเงิน้

คณะกรรมการ
บัริหารความเสี�ยง

ผูู้้อำน้วยการส่วน้บััญชิี 
(สม้ห์บััญชิี)

คณะกรรมการบัริหาร

รองกรรมการผูู้้จัดการ
สายงาน้ธ้รกิจเครื�องดื�ม

กรรมการผูู้้อำน้วยการ

รองกรรมการผูู้้อำน้วยการ

Chief Executive Officer

Senior Executive Vice President

The Board of Directors

The Corporate Governance
Committee

The Nomination and Remuneration 
Committee

Executive Vice President,
Accounting and Finance 

The Risk Management
Committee 

Director  of Accounting
(Chief  Accountant)

The Executive Committee

Executive Vice President,
Beverage Business 

นาย ตัน ภาสกรนท่

นางอิง ภาสกรนท่

Mr. Tan Passakornnatee

Mrs.Eng Passakornnatee

โครงสร้างองค์กร

บริิษััท  อิิชิิตััน กริ๊�ป จำกัด (มหาชิน)
ณ วันท่�  31  ธันวาค่ม 2564

สำน้ักเลขาน้้การบัริษััท
Office of the Company Secretary

คณะกรรมการตัรวจสอบั

ฝ่่ายตัรวจสอบัภายใน้

ฝ่่ายกำกับัการปฏิิบััตัิงาน้

The Audit Committee

Internal Audit Department

Compliance Department

รองกรรมการผูู้้จัดการสายงาน้โรงงาน้
Executive Vice President, Manufacturing
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วิสัยทัศน้์ และพััน้ธกิจ

วิสัยทัศน้์
เป็นผู่้นำธุรกิจเค่รื�องดื�มคุ่ณภาพัและนวัตกรรมท่�เติบโตไปพัร้อมกับสังค่มท่�ด่

ตั่อลูกค้า: 

ตั่อสังคม: 

ตั่อผูู้้ถืือห้้น้: 

ตั่อพัน้ักงาน้: 

พััฒนาเครื่่�องดื่่�มคุณภาพัที่่�ดื่่ต่่อสุุขภาพั นำเสุนอผ่่านรืู่ปแบบที่ันสุมัย
เพั่�อสุรื่้างความพัึงพัอใจให้้กัับ
ผู่้บรื่ิโภค

สร้างแบบอย่างการเป็นองค่์กรท่�ด่ข้องสังค่ม

ใช้้นวัต่กัรื่รื่มสุร้ื่างธุุรื่กิัจเพ่ั�อเพัิ�มปรื่ะสุิที่ธิุภาพัในกัารื่จัดื่กัารื่ มองห้าโอกัาสุใน
กัารื่พััฒนาช้่องที่างกัารื่จัดื่จำห้น่ายให้ม่ๆและต่่อยอดื่สุู่กัารื่สุรื่้างผ่ลปรื่ะกัอบ
กัารื่สุูงสุุดื่

สุนับสุนุนและพััฒนาความสุามารื่ถของพันักังานให้้ม่ความเป็น
ม่ออาช้่พั สุรื่้างคุณภาพัช้่วิต่ที่่�ดื่่และเกัิดื่ความภาคภูมิใจในกัารื่
เป็นสุ่วนห้นึ�งขององค์กัรื่

พัันธกิจ
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การสร้างมูลค่าทางเศรษัฐกิจที�ยั�งยืน้
ข้อมูลจากงบัการเงิน้รวมของบัริษััทฯ ณ วัน้ที� 31 ธัน้วาคม 2564

ค่น

5,250.8 4,668.9

15,210

269.1

4.1 1.8

0.6273.0

119.9% 23.4%

8.8%

398

7.5%

10.5%

650.0

546.8
รายได้รวม ค่่าใชี้้จ่ายรวม กำไรสุทธิ

ล้านบาท

7,106.3
สิน้ทรัพัย์รวม

ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาทล้านบาท

ล้านบาท

915.3
หน้ี�สิน้รวม

ล้านบาท

6,191.0
ส่วน้ของผูู้้ถืือห้้น้

ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท

อัตัราการทำ
กำไรส้ทธิ

อัตัราผู้ลตัอบัแทน้
ส่วน้ของผูู้้ถืือห้้น้ (ROE)

อัตัราผู้ลตัอบัแทน้
จากสิน้ทรัพัย์ (ROA)

พัน้ักงาน้รวมทั�งหมด 

Market Capital

EBITDA

เงิน้ปัน้ผู้ลจ่ายตั่อห้้น้ทั�งปี

ค่าใชิ้จ่ายผู้ลประโยชิน้์ตัอบัแทน้
ผูู้้บัริหาร / พัน้ักงาน้ /
พััฒน้าค้ณภาพัชิีวิตัพัน้ักงาน้

ค่าใชิ้จ่ายใน้การพััฒน้าชิ้มชิน้ 
สังคม และสิ�งแวดล้อม

ค่าใชิ้จ่ายใน้การบัริหารความสัมพััน้ธ์กับั
ผูู้้ถืือห้้น้และน้ักลงท้น้

อัตัราการจ่ายเงิน้
ปัน้ผู้ลตั่อกำไรส้ทธิ 

ค่าใชิ้จ่ายใน้การบัริหารความ
สัมพััน้ธ์กับัลูกค้า

Human Capital Development cost
(ตั้น้ท้น้พััฒน้าทรัพัยากรบั้คคล)

(ณ วันท่� 1 เมษัายน 2565)  

กำไร ตั่อห้้น้

มูลค่าตัามบััญชิีตั่อห้้น้ 

0.42

4.8

บาท

บาท
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สัดส่วน้การจำหน้่ายภายใน้ประเทศและตั่างประเทศ

การประกอบัธ้รกิจของแตั่ละสายผู้ลิตัภัณฑ์์

บริษััทฯ ม่การส่งออกผ่ลิตภัณฑ์์ไปต่างประเทศ โดยปี 2564 ม่สัดส่วนยอดข้ายต่างประเทศ อยู่ท่�ร้อยละ 12.9 และใน
ประเทศอยู่ท่�ร้อยละ 87.1

กลุ่มบริษััทฯ ม่ผ่ลิตภัณฑ์์ทั�งห่มด 30 รสชี้าติ ภายใต้ข้นาดบรรจุภัณฑ์์ 12 ประเภท โดยม่รายละเอ่ยดปรากฏิตามตาราง 

ลักษัณะและรูปแบบผ่ลิตภัณฑ์์

87.1

12.9

ใน้ประเทศ ร้อยละ

ตั่างประเทศ ร้อยละ

บัรรจ้ภัณฑ์์
กล่อง ขวดขวด ขวดขวด ขวดขวด ขวดขวด ขวดขวด ขวด
300

ml.

350

ml.

280

ml.

440

ml.

215

ml.

400

ml.

315

ml.

550

ml.

275-280

ml.

420

ml.

350

ml.

500-600

ml.

เครื่่�องดื่่�มช้าเข่ยวพัรื่้อมดื่่�ม

เครื่่�องดื่่�มวิต่ามินซี่ 200%

เครื่่�องดื่่�มอู่ห้ลงพัรื่้อมดื่่�ม

เครื่่�องดื่่�มสุมุนไพัรื่

เครื่่�องดื่่�มโอเล่�ยง

เครื่่�องดื่่�มน�ำผ่สุมวิต่ามิน

รื่าคา (ห้น่วย : บาที่) 10 1515 3018 1510 2010 2010 25

สััดสั่วนยอดขาย
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การกำกับัดูแลกิจการที�ดี

 ค่ณะกรรมการบรษัิัท ข้อง บริษััท อชิี้ตินั กรุ�ป จำกดั (มห่าชี้น) และบรษัิัทยอ่ย ได้ให้่ค่วามสำค่ญัอยา่งยิ�งกบัห่ลกั
การกำกบัดแูลกจิการท่�ด ่และมุ่งมั�นท่�จะพัฒันาการกำกบัดแูลกจิการอยา่งตอ่เนื�องให่เ้ปน็องค่ก์รท่�ม่ประสทิธภิาพัในการ
ดำเนนิธรุกจิ  ม่การพัฒันาและการบรหิ่ารจดัการท่�ดโ่ดยมุ่งเนน้การสรา้งประโยชี้น์สงูสดุแก ่ผู้่ถึอืหุ้่น ผู้่ม่สว่นไดเ้ส่ย สงัค่ม 
และลดผ่ลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม รวมทั�งยึดมั�นคุ่ณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ม่การเปิดเผ่ยข้้อมูลท่�ถึูกต้อง 
สมบูรณ์  โปร่งใส  สามารถึตรวจสอบได้  และจัดทำเป็น “นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการท่�ด่” โดยม่ค่ณะกรรมการธร
รมาภิบาลทำห่น้าท่�ดูแลให่้กรรมการ / กรรมการบริห่าร / ผู่้บริห่าร และพันักงานทุกค่น ปฏิิบัติให่้ถึูกต้องตามกฎเกณฑ์์
ข้้อบงัค่บัต่างๆ ข้องสำนกังาน ก.ล.ต. / ข้้อบังค่บับรษัิัทฯ / ตลาดห่ลกัทรพััย์แห่่งประเทศไทย / พัระราชี้บญัญตับิรษัิัทมห่าชี้น 
รวมทั�งกฎห่มายอื�นท่�เก่�ยวข้้อง ค่ณะกรรมการบริษััทได้ม่มติอนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่�ด่” ข้องบรษัิัทฯ  ใน
การประชีุ้ม ค่ณะกรรมการบริษััทค่รั�งท่� 6/2556  เมื�อวันท่� 17 มิถึุนายน 2556 และในการประชีุ้มค่ณะกรรมการบริษััทค่รั�ง
ท่� 6/2561 เมื�อวันท่� 12 ธันวาค่ม 2561 ตามประกาศเลข้ท่� 023/2561 ลงวันท่� 12 ธันวาค่ม 2561 เรื�องห่ลักการกำกับ
ดูแลกิจการท่�ด่ และท่�ประชีุ้มค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�งท่� 7/2563 เมื�อวันท่� 16 ธันวาค่ม 2563 ได้ม่มติอนุมัติปรับปรุง 
“ห่ลักการกำกับดูแลกิจการท่�ด่” เพัื�อให่้เห่มาะสมกับปัจจุบันค่รอบค่ลุมนโยบาย ห่ลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณและ 
การต่อต้านการทุจริตค่อร์รัปชี้ันพัร้อมได้เปิดเผ่ยไว้บนเว็บไซ่ต์ข้องบริษััทฯท่�ห่ัวข้้อ “การปฎบิตัติามห่ลักการกำกบั
ดูแลกิจการท่�ด่” http://www.ichitangroup.com/corporate_governance3.html
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หน้้าที�ความรับัผู้ิดชิอบัของคณะกรรมการบัริษััทตัามหลักธรรมาภิบัาล

 มุ่งสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลองค่์กรอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมทั�งเค่ารพักฎห่มายและ
ข้อ้บงัค่บัตา่งๆ อยา่งเค่รง่ค่รดั โดยสง่เสรมิการม่สว่นรว่มเพืั�อตดิตาม ตรวจสอบ ธรรมาภบิาล และการตอ่ตา้นการทจุรติ
ค่อร์รัปชี้ัน โดยปี 2564 บริษััทฯ ม่การดำเนินงานท่�สำค่ัญ ได้แก่

1. จัดทำนโยบายด้านการกำกับดูแลเทค่โนโลย่สารสนเทศ (IT Governance) ฉบับปรับปรุง 

2. ได้เปิดเผ่ยวัตถึุประสงค่์/เป้าห่มายระยะยาว (Corporate Objective/Long Term Goal) ไว้ใน 56-1 One Report

3. ประธานกรรมการบริษััทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษััทและกรรมการผู้่อำนวยการเป็นบุค่ค่ล                   
ค่นเด่ยวกนัเนื�องจากธรุกจิข้องบรษัิัทฯ  ตอ้งการผู่น้ำท่�ม่ค่วามสามารถึ  ม่ประสบการณ ์ม่ค่วามรูค้่วามเข้า้ใจและเชี้่�ยวชี้าญ
ในธุรกิจเค่รื�องดื�ม ถึึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษััทจะมิใชี้่กรรมการอิสระแต่บริษััทฯ ได้ม่การกำห่นดอำนาจห่น้าท่�อย่าง
ชี้ดัเจน  ม่กลไกในการดำเนนิงานท่�ม่การถ่ึวงดุลอำนาจและโปรง่ใส ตั�งอยู่บนห่ลักการกำกบัดแูลกจิการท่�ดแ่ละปฏิบิตัหิ่น้าท่�
โดยค่ำนึงถึงึผ่ลประโยชี้น์ข้องผู้่ม่ส่วนได้สว่นเสย่ พัรอ้มทั�งบริษััทฯ ได้แต่งตั�งกรรมการอิสระ 1 ทา่นร่วมพิัจารณากำห่นด
วาระการประชี้มุค่ณะกรรมการบรษิัทัทกุค่รั�ง อย่างไรกต็าม  ค่ณะกรรมการบรษัิัทม่แผ่นจะดำเนนิการตามห่ลกั CG Code 
2017 ท่�กำห่นดไว้ และจะนำเสนอแต่งตั�งประธานกรรมการบริษััท ให่้เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั�งแยกจากตำแห่น่ง 
กรรมการผู่้อำนวยการในปี 2565

4. ค่ณะกรรมการบริษััท กรรมการรายบุค่ค่ล และค่ณะกรรมการชีุ้ดย่อย ได้ทำการประเมินผ่ลการปฏิิบัติงานเป็นประจำ
ทุกปี โดยได้แสดงค่วามค่ิดเห่็นและประเมินผ่ลด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ และได้นำผ่ลการประเมินมาพััฒนาการปฏิิบัติ
ห่น้าท่�ข้องค่ณะกรรมการโดยม่ห่ลักเกณฑ์์และกระบวนการซ่ึ�งได้เปิดเผ่ยไว้ในแบบ 56-1 One Report  

นโยบายการกำกบัดแูลกจิการท่�ด ่และ จรรยาบรรณธรุกิจ   http://www.ichitangroup.com/investor.php/governance

 ผ่ลการประเมนิการกำกบัดแูลกจิการข้องบรษัิัทจดทะเบ่ยนไทยในตลาดห่ลกัทรพััย ์(Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2560 - ปี 2564  (5 ปี) บริษััทฯ  ได้รับการประเมินผ่ลโดยสมาค่มส่งเสริม
สถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) จัดอยู่ในระดับ “ด่เลิศ” และในการจัดประชีุ้มสามัญผู่้ถึือหุ่้นทุกค่รั�ง บริษััทฯ ได้ปฏิิบัติ
ตามแนวทางข้อง โค่รงการประเมินคุ่ณภาพัการจัดประชีุ้มผู้่ถึือหุ้่น (AGM Checklist) โดยสมาค่มส่งเสริมผู้่ลงทุนไทย 
สมาค่มบริษััทจดทะเบ่ยนไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่ลการประเมินคุ่ณภาพัการจัดประชีุ้มสามัญผู่้ถึือหุ่้นประจำปี 2564 
(AGM Checklist) ข้องบริษััทฯ อยู่ในระดับ “100 ค่ะแนน” เป็นปีท่� 4 ติดต่อกัน

หมายเหตั้   สำหรับรายละเอีียดเพิิ�มเติมสามารถอี้างอิีงได้จากรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ขอีงบริษััทฯ ในหัวข้อี 
“การกำกับดูแลกิจการที�ดี”
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การตั่อตั้าน้การท้จริตัคอร์รัปชิัน้

 บรษัิัทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณแ์ละค่วามมุง่มั�นในการต่อตา้นค่อร์รปัชี้ั�นในทุกรปูแบบและดำเนินการต่างๆ ภายใน 
และร่วมกับห่น่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื�อง ปี 2562  บริษััทฯ ได้รับการรับรองจากภาค่เอกชี้นไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตค่อร์รัปชี้ัน (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ดำเนินการ
โดยสมาค่มส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) ห่อการค่้าไทย  ห่อการค่้าแห่่งชี้าติ สมาค่มบริษััทจดทะเบ่ยนไทย 
สมาค่มธนาค่ารไทย และสภาอุตสาห่กรรมแห่่งประเทศไทย 
 เพัื�อให่้มั�นใจว่า บริษััทฯ ม่นโยบายการกำห่นดค่วามรับผ่ิดชี้อบ แนวปฏิิบัติ และข้้อกำห่นดในการดำเนินการท่�
เห่มาะสม ท่�ประชีุ้มค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�งท่� 3/2557 วันท่� 13 สิงห่าค่ม 2557   ได้ม่มติอนุมัติ  “นโยบายว่าด้วยการ
ต่อต้านทุจริตค่อร์รัปชี้ัน” และท่�ประชีุ้มค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�งท่� 5/2561 วันท่� 9 พัฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติ เรื�อง 
แนวปฏิิบัติ “การต่อต้านการทุจริตค่อร์รัปชี้ัน”  และท่�ประชีุ้มค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�งท่� 5/2564 ได้ม่มติอนุมัติปรับปรุง 
“นโยบายต่อต้านการค่อร์รัปชี้ัน” เพืั�อใช้ี้เป็นแนวทางการปฏิิบัติในการดำเนินการข้องบริษััทฯ ให้่กรรมการ ผู้่บริห่าร 
พันักงาน และผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่ายยึดถึือปฏิิบัติตามอย่างเค่ร่งค่รัดพัร้อมเผ่ยแพัร่บนเว็บไซ่ต์บริษััทฯ
http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption

แน้วปฏิิบััตัิ“การตั่อตั้าน้การท้จริตัคอร์รัปชิัน้”

การควบัค้มภายใน้

 ม่การกำห่นดข้อ้ปฏิบัิตเิรื�องการรับข้องข้วัญ ข้องกำนลัและการเล่�ยงรับรอง โดยพันกังานสามารถึรับข้องข้วัญ
ท่�ม่มูลค่า่นอ้ยกวา่  3,000  บาทได้แตต่อ้งม่การรายงานไปยังหั่วห่น้างาน   สำห่รบัข้องข้วัญท่�ม่มูลค่า่มากกว่า 3,000 บาท
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู่้บังค่ับบัญชี้าก่อนถึึงจะสามารถึรับได้

 มาตรการต่อต้านการทุจริตค่อร์รัปชี้ัน   ห่ลักประกอบด้วย

 • นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตค่อร์รัปชี้ัน
 • นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
 • นโยบายว่าด้วยการรับข้องข้วัญ ทรัพัย์สิน ห่รือผ่ลประโยชี้น์อื�นใด
 • นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิ่ดห่รือข้้อร้องเรย่นและให้่ค่วามคุ่ม้ค่รองผู่แ้จ้งเบาะแสห่รือข้้อร้องเรย่น

 ค่ณะกรรมการบริษััท  ให้่ค่วามสำคั่ญอย่างยิ�งต่อการจัดให้่ม่ระบบการค่วบคุ่มภายในท่�ด่ ซึ่�งเป็นไปตามห่ลัก
การข้องการกำกับดูแลกิจการท่�ด่  กล่าวคื่อการปฏิิบัติงานในห่น้าท่�ด้วยค่วามโปร่งใส ยุติธรรม เชี้ื�อถึือได้ และม่การ
ถึว่งดุลอำนาจ สามารถึตรวจสอบได้ อนันำไปสู่ประโยชี้น์สงูสุดต่อผู้่ถืึอหุ้่น พันกังาน และผู้่ม่ส่วนได้เส่ยทกุฝ่า่ย และได้เปิด
เผ่ยไว้โดยละเอ่ยดในรายงานประจำปี และเว็บไซ่ต์ข้องบริษััทฯ ท่� http://www.ichitangroup.com/investor.php
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การดำเน้ิน้การด้าน้ภาษัี

 บรษัิัท อชิี้ตินั กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น) ตระห่นักถึงึการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้และม่ห่ลักการบริห่าร
จัดการด้านภาษ่ัอากรตามห่น้าท่�พัลเมืองท่�ด่ บริษััทฯ จึงได้กำห่นด “นโยบายภาษัีอิากริ” เพัื�อการบริห่ารกิจการบน
ห่ลกัการธรรมาภบิาลท่�ด่และการพัฒันาอยา่งยั�งยืน ในปี 2564 บรษัิัทฯ ม่รายไดร้วม 5,250.77 ลา้นบาท และไดจ้า่ยภาษ่ั
สรรพัสามิตเป็นจำนวนเงินทั�งห่มด  654.23  ล้านบาท โดยเปิดเผ่ยรายละเอ่ยดในเว็บไซ่ต์บริษััทฯ
http://www.ichitangroup.com/investor.php/tax_policy

หมายเหตั้  : ปี2562 ใช้้ยอีดภัาษัีสรรพิสามิต ภัาษัีนิติบุคคลยังไม่มียอีดจ่ายเพิราะได้ BOI

หน่วย : ล้านบาท ปี2564 ปี2563 ปี2562

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

94.06 54.68 (45.94)

กำาไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี
จากการส่งเสริมการลงทุน 

-0- 149.79 444.06

บริษัทฯ บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการ ปีเริ่มต้น - ปีสิ้นสุด หมายเหตุ

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

บรรจุภาชนะผนึก

ตัารางแสดงภาษัีเงิน้ได้และกำไรที�ได้รับัการยกเว้น้ภาษัีจากการส่งเสริมการลงท้น้

สิทธิประโยชิน้์จากการส่งเสริมการลงท้น้
บริษััทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนี�
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การบัริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร ตัามหลักการ COSO ERM  2017

 ค่ณะกรรมการบริษััท ฝ่่ายบริห่ารและพันักงานทุกฝ่่ายข้อง บริษััท อิชิี้ตัน กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น) (บริษััทฯ) 
ได้ตระห่นักถึึงค่วามสำค่ัญและประโยชี้น์ข้องการบริห่ารค่วามเส่�ยง โดยนำระบบมาตรฐานการบริห่ารค่วามเส่�ยงมา
ประยุกต์ใชี้้ในการดำเนินงานบริห่ารธุรกิจและการดำเนินธุรกิจในทุกกระบวนการระบบห่่วงโซ่่อุปทานข้องบริษััทฯ ท่�อาจ
จะได้รับผ่ลกระทบจากปัจจัยท่�ม่การเปล่�ยนแปลงทั�งภายในและภายนอกองค่์กร โดยการบริห่ารค่วามเส่�ยงเป็นสิ�งสำค่ัญ
ในการดำเนนิธรุกจิเพัื�อให่อ้งค่ก์รบรรลเุปา้ห่มายไดอ้ยา่งม่ประสทิธภิาพัและประสทิธผิ่ล รวมทั�งเปน็การเพัิ�มศกัยภาพัใน
การแข้่งข้ัน ป้องกัน และลดผ่ลกระทบท่�อาจจะเกิดข้ึ�น โดยใชี้้ค่วามเส่�ยงท่�ยอมรับได้เป็นโอกาส (Risk Appetite) เพัื�อการ
พััฒนา และการเติบโตอย่างยั�งยืนข้องบริษััทฯ บนห่ลักการการกำกับดูแลกิจการท่�ด่ (Corporate Governance Code) 
และประยุกต์ใชี้้ 5 องค่์ประกอบ 20 ห่ลักการข้องกรอบแนวทาง COSO-ERM 2017 : Enterprise Risk Man-
agement (Integrating with Strategy and Performance) นำไปปฏิิบัติทั�วทั�งองค่์กร โดยจัดให่้ม่โค่รงสร้างการบริห่าร
ค่วามเส่�ยง 3 ระดับ ดังน่� 

ระดับค่ณะกรรมการบริห่ารค่วามเส่�ยงท่�ได้รับมอบห่มายจากค่ณะกรรมการบริษััท ให่้ค่วามเห่็นชี้อบ ติดตาม และ
ปรับปรุงแผ่นบริห่ารค่วามเส่�ยงอย่างต่อเนื�อง เพัื�อให่้สอดค่ล้องกับสภาพัธุรกิจในปัจจุบันและอนาค่ต รวมถึึงการ
ให่้ค่วามเห่็นเสนอแนะให่้สอดค่ล้องกับเป้าห่มายและกลยุทธ์ข้องธุรกิจ (Top Down) 

ระดับผู่้บริห่ารระดับสูง ให่้ค่ำแนะนำ กำกับดูแล และติดตามการบริห่ารค่วามเส่�ยงอย่างต่อเนื�อง และรายงานเสนอ
ผ่ลต่อค่ณะกรรมการบริห่ารค่วามเส่�ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

ระดับห่น่วยงาน เป็นตัวแทนผู่้รับผ่ิดชี้อบด้านค่วามเส่�ยงในระดับฝ่่าย บ่งชี้่� ประเมิน ทำแผ่น ดำเนินการ รายงาน 
เสนอผ่ลต่อผู่้บริห่ารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน (Bottom up)

• 

• 

• 
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 ค่ณะกรรมการบริห่ารค่วามเส่�ยงทำห่น้าท่�พัิจารณา กำกับดูแลและติดตามนโยบายการบริห่ารค่วามเส่�ยงให้่
สอดค่ล้องกับเป้าห่มายและกลยุทธ์ข้ององค์่กร  โดยมอบห่มายให้่ฝ่า่ยบริห่ารนำกระบวนการบริห่ารค่วามเส่�ยงข้ององค์่กร
ท่�ได้รับค่วามเห่็นชี้อบ/อนุมัติไปปฏิิบัติ  เชี้่น  การจัดทำคู่่มือการบริห่ารค่วามเส่�ยง การจัดทำแผ่นบริห่ารค่วามเส่�ยงเชี้ื�อม
โยงกบักลยทุธแ์ละเปา้ห่มายการดำเนินงาน การติดตามผ่ลการบริห่ารค่วามเส่�ยงประจำป ีเปน็ตน้ เพัื�อเปน็แนวทางในการ
ดำเนนิงาน และม่การตดิตาม ประเมนิผ่ล ทบทวนประเดน็ค่วามเส่�ยงสำค่ญัและแผ่นรองรบัท่�เห่มาะสมเพัย่งพัอให่ส้อดค่ลอ้ง
กับทุกสถึานการณ์ โดยปัจจัยค่วามเส่�ยงท่�อาจม่ผ่ลต่อการบรรลุเป้าห่มายอย่างม่นัยสำค่ัญแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังน่�

1. ความเสี่ี�ยงด้านกลย๊ทธ์ (Strategic Risk)

•  ความเสี�ยงที�มีผู้ลกระทบัตั่อสิทธิหรือการลงท้น้ของผูู้้ถืือหลักทรัพัย์

•  ความเสี�ยงจากการบัริหารงาน้ที�พั่�งพัิงผูู้้บัริหารหรือผูู้้ถืือห้้น้รายใหญ่

 ณ วนัท่�  31  ธนัวาค่ม  2564 กลุม่ตระกลู ภาสกรนท่ ถึอืหุ้่นในบรษัิัทรอ้ยละ 50.7 ข้องจำนวนหุ้่นท่�จำห่นา่ย
ไดแ้ลว้ทั�งห่มดข้องบรษัิัท จงึทำให้่กลุ่มตระกูล ภาสกรนท่ สามารถึค่วบค่มุมตทิ่�ประชุี้มผู้่ถึอืหุ้่นได้เกอืบทั�งห่มด ยกเวน้
เรื�องกฎห่มายห่รือข้้อบังค่ับบริษััทกำห่นดต้องให่้ได้รับเส่ยง 3 ใน 4  ข้องท่�ประชีุ้มผู่้ถึือหุ่้น 

 สินค่้าข้องบริษััทม่ภาพัลักษัณ์ท่�ติดกับผู้่บริห่ารสำคั่ญข้องบริษััทฯ ซึ่�งม่ส่วนสำคั่ญในการบริห่ารงาน
บรษัิัทจนม่ชี้ื�อเสย่งและเป็นท่�ยอมรบัในอตุสาห่กรรมเค่รื�องดื�มและทำให้่บรษัิัทฯมผ่่ลการดำเนินงานท่�ดอ่ย่างต่อเนื�อง 
อยา่งไรกด็บ่รษิัทัฯ ม่การปรบัโค่รงสรา้งการจดัการให่ม้ก่ารกระจายอำนาจการจดัการ ข้อบเข้ตห่นา้ท่�และค่วามรบั
ผ่ดิชี้อบให้่แก่ผู่บ้รหิ่ารในสายงานต่าง ๆ  ตามค่วามรูค้่วามสามารถึและประสบการณ์ เพัื�อลดค่วามเส่�ยงจากการพัึ�ง
พัิงผู่้บริห่ารดังกล่าว พัร้อมทั�งม่การแต่งตั�งค่ณะกรรมการบริห่ารเพัื�อให่้สามารถึบริห่ารกิจการงานข้องบริษััทฯ 
ได้ต่อไปอย่างยั�งยืน

•  ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขัน้ 
 ประเทศไทยม่ผู้่ประกอบการธรุกจิผ่ลติและจำห่นา่ยเค่รื�องดื�มจำนวนมาก ซ่ึ�งอาจกอ่ให่เ้กดิภาวะการแข้ง่ข้นั
ท่�ค่่อนข้้างรุนแรงและส่งผ่ลกระทบต่อรายได้และยอดข้าย  อย่างไรก็ตามบริษััทฯ ม่นโยบายในการกำห่นดราค่าท่�
เห่มาะสมและไม่เน้นการตัดราค่า โดยเน้นการเป็นผู่้นำในด้านนวัตกรรมคุ่ณภาพัผ่ลิตภัณฑ์์ และการตลาดรูปแบบ
ให่ม่ๆท่�เน้นการสร้างแบรนด์ท่�แข้็งแกร่ง รวมถึึงการจัดกิจกรรมการตลาด การโฆษัณา และประชี้าสัมพัันธ์อย่างต่อ
เนื�อง ภายใต้การบริห่ารงบประมาณอย่างม่ประสิทธิภาพั และแข้่งข้ันได้ในธุรกิจเค่รื�องดื�ม
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2. ความเสี่ี�ยงด้านการิปฏิิบัตัิงาน (Operational Risk)

•  ความเสี�ยงทางด้าน้แรงงาน้และกระบัวน้การผู้ลิตั

•  ความผู้ัน้ผู้วน้ของราคาวัตัถื้ดิบัหลัก

•  ความเสี�ยงการพั่�งพัิงผูู้้จัดจำหน้่ายสิน้ค้าหลักตัั�งแตั่ร้อยละ 30 ของยอดขายรวม

•  ความเสี�ยงการพััฒน้าผู้ลิตัภัณฑ์์ใหม่

 บริษัทัฯ  ได้ลงทุนในเค่รื�องจักรระบบอัตโนมัต“ิAuto Warehouse” ท่� “โรงงานอิชี้ตินั กรุ�ป” ซ่ึ�งเป็นโรงงาน
แห่่งแรกในประเทศไทยท่�ม่การดำเนินการผ่ลิตแบบอัตโนมัติตั�งแต่ต้นสายการผ่ลิตไปจนถึึงสต็อกเก็บสินค่้า โดย
สามารถึเดินเค่รื�องติดต่อกนัได้ถึงึ 120 ชี้ั�วโมง  ลดปัญห่าการผิ่ดพัลาดในการผ่ลิต ลดปัญห่าการข้าดแค่ลนแรงงาน 
และเพัิ�มประสิทธิภาพัให่้กับตัวสินค่้าได้ค่รอบค่ลุมทุกด้าน

 วัตถึุดิบห่ลักท่�สำค่ัญ ได้แก่ ใบชี้าออร์แกนิค่ซึ่�งค่ิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ข้องต้นทุนการผ่ลิต 
สภาพัภูมิอากาศอันไม่แน่นอนในปัจจุบันอาจส่งผ่ลกระทบต่อปริมาณผ่ลผ่ลิตชี้าและอาจก่อให้่เกิดภาวะการ
ข้าดแค่ลน ซ่ึ�งอาจส่งผ่ลให่้ราค่าวัตถึุดิบม่ค่วามผ่ันผ่วน บริษััทฯ  จึงได้ม่การวางแผ่นการจัดการล่วงห่น้า โดยฝ่่าย 
จัดซ่ื�อได้ม่การทำสัญญาสั�งซ่ื�อสินค่้ากับผู่้จำห่น่ายวัตถึุดิบห่ลักไว้ล่วงห่น้าเป็นระยะเวลา 1 ปี ห่รือมากกว่า เพัื�อให่้
ไดม้าซ่ึ�งวัตถึดุบิท่�มค่่ณุภาพัตรงตามข้อ้กำห่นดข้องบรษัิัทฯ และไดม่้การวางแผ่นจดัห่าวตัถึดุบิจากห่ลายแห่ล่งเพัื�อ
ลดค่วามเส่�ยงจากการพัึ�งพัิงคู่่ค่้ารายใดรายห่นึ�ง โดยบริษััทฯ ได้ทำสัญญากับผู่้จำห่น่ายจำนวน  2-3 รายเสมอ

 บริษััทฯ กระจายสินค่้าไปสู่กลุ่มลูกค่้าร้านค่้าปล่กสมัยให่ม่ (Modern Trade) ร้านค่้าส่งและร้านค่้าปล่ก
ดั�งเดิม (Traditional  Trade) บริษััทฯ จึงอาจม่ค่วามเส่�ยงในการพัึ�งพัิงผู่้จัดจำห่น่ายสินค่้าห่ลัก ซึ่�งบริษััทม่การ
กระจายสินค่้าผ่่านตัวแทนผู้่จัดจำห่น่ายสินค่้าห่ลัก 3 ราย โดยสัญญาจัดจำห่น่ายม่อายุ 3-5 ปี ถึือเป็นแนวทาง
การกระจายค่วามเส่�ยงข้องบริษััทฯ ตามข้้อตกลงท่�ได้กำห่นดไว้ในสัญญาการจัดจำห่น่ายกับทางผู้่จัดจำห่น่าย
สินค่้าห่ลักค่ือ บริษััท ด่เค่เอสเอชี้ (ประเทศไทย) จำกัด ท่�ให่้บริษััทฯ สามารถึเพัิ�มผู่้จัดจำห่น่ายได้อ่ก 2 ราย เพัื�อ
เป็นการบริห่ารค่วามเส่�ยง

 บริษััทฯ ม่แผ่นการพััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ให่ม่อย่างต่อเนื�อง เพัื�อตอบสนองค่วามต้องการข้องผู้่บริโภค่ท่�
เปล่�ยนแปลงตลอดเวลา โดยค่ณะทำงานพััฒนาสินค่้าให่ม่ (New Product Development) ทำงานร่วมกับค่ณะ
ทำงาน  Stage Gate ทำห่น้าท่�พิัจารณากลั�นกรองผ่ลิตภัณฑ์์ให่ม่  ตั�งแต่การสำรวจพัฤติกรรมค่วามต้องการข้อง
ผู่้บริโภค่นำมาพััฒนาแนวค่ิด การทดลองผ่ลติ การนำออกสูต่ลาด รวมถึึงกำห่นดแนวทางปฏิิบตัิทกุค่รั�งก่อนการ
เปดิตวัผ่ลติภณัฑ์์ให่ม ่ในข้ณะท่�ฝ่่ายวจิยัและพัฒันา (Research and Development) ม่แผ่นการพัฒันาสนิค่า้อยา่ง
สม�ำเสมอเพัื�อให้่มั�นใจได้ว่าการออกผ่ลิตภัณฑ์์ให่ม่จะประสบค่วามสำเร็จในตลาดกลุ่มเป้าห่มาย โดยในปี 2564  
บริษััทฯ ม่การออกสินค่้าให่ม่ อาทิ “อิชี้ิตัน น�ำด่าง 8.5 ผ่สมวิตามินด่ และกิงโกะ” โดดเด่นด้วย “น�ำด่าง” มาตรฐาน
เทค่โนโลย่การผ่ลิตระดับโลกจากประเทศญ่�ปุ่น และ “อิชี้ิตัน กร่นท่ เอ็กซ่์” ผ่สานคุ่ณประโยชี้น์จากชี้าเข้่ยวรสชี้าติ
ยอดนิยมกับวิตามิน C และวิตามิน A นำเข้้าจากยุโรปในข้วดเด่ยวกัน รวมถึึงผ่ลิตภัณฑ์์เฉพัาะกิจ “อิชี้ิตัน น�ำ
กระชี้ายข้าวรสน�ำผึ่�งผ่สมมะนาว” ซ่ึ�งตอบโจทยค์่วามตอ้งการในตลาด ท่�ผู้่บรโิภค่ให้่ค่วามสำค่ญักับการดูแลสุข้ภาพั
ท่ามกลางสถึานการณ์โรค่ระบาดโค่วิด 19



16
บริิษััท อิิชิิตััน กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชิน)

•  ความเสี�ยงเกี�ยวกับัผู้ลกระทบัตั่อสิ�งแวดล้อม 

•  ความเสี�ยงใน้ด้าน้ความปลอดภัยใน้การบัริโภค

 โรงงาน อชิี้ตินั กรุ�ป ข้องบริษััทฯ  ตั�งอยู่ในเข้ตสวนอุตสาห่กรรมโรจนะ จงัห่วัดพัระนค่รศรอ่ยุธยา อย่างไร
ก็ตามบริษััทฯ ให่้ค่วามสำค่ัญด้านสิ�งแวดล้อมอย่างยิ�ง จึงได้ตั�งค่ณะทำงานบริห่ารจัดการด้านพัลังงานและสิ�ง
แวดล้อม  เพัื�อกำห่นดแนวทางดำเนินการและติดตามผ่ลการบริห่ารจัดการในเรื�องท่�เก่�ยวกับสิ�งแวดล้อมทั�งภายใน
และภายนอกโรงงาน ทำให่้สามารถึลดปริมาณข้องเส่ยในกระบวนการผ่ลิต ลดการทิ�งเศษัวัสดุออกสู่ภายนอกและ
ลดค่่าใช้ี้จ่ายในการกำจัดข้องเส่ย ม่การปรับปรุงกระบวนการผ่ลิตเพืั�อลดการใช้ี้พัลังงานโดยเฉพัาะการใช้ี้กระแส
ไฟฟ้า ผ่ลการตรวจสอบในปีท่�ผ่่านมาบริษััทฯ ได้ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานอุตสาห่กรรมทุกรายการ ไม่ส่งผ่ลกระทบ
ห่รือทำลายสภาพัแวดล้อมและทรัพัยากรข้องชีุ้มชี้น

 ค่วามปลอดภัยในการบริโภค่เป็นห่นึ�งในปัจจัยสำคั่ญ ค่วามผิ่ดพัลาดเพั่ยงเล็กน้อยอาจส่งผ่ลกระทบ
อยา่งมนั่ยสำคั่ญตอ่ค่วามน่าเชี้ื�อถึอืข้องผ่ลิตภณัฑ์ทั์�งห่มด ดงันั�น บริษััทฯ  จงึให่ค้่วามสำคั่ญในการคั่ดเลอืกวตัถึดุบิ
และพัถิึพิ่ัถึนัในทกุข้ั�นตอน การผ่ลติ  เพืั�อให่ผู้้่บรโิภค่มั�นใจไดว้า่ผ่ลติภณัฑ์ข์้องบรษัิัทฯ ม่ค่ณุภาพัสงูและไดม้าตรฐาน
สากล

3. ความเสี่ี�ยงด้านการิเงิน (Financial Risk)

4. ความเสี่ี�ยงด้านการิปฏิิบัตัิตัามกฎริะเบียบข้้อิบังคับ (Compliance Risk)

•  ความเสี�ยงจากอัตัราแลกเปลี�ยน้

•  ความเสี�ยงกรณีมีผูู้้ถืือห้้น้รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

 บริษััทฯ ม่การข้ยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศมากข้ึ�น ซ่ึ�งบริษััทฯ ได้บริห่ารค่วามเส่�ยงโดยการเจรจา
กับคู่่ค่้ารับชี้ำระเป็นเงินสกุลเงินบาทเป็นส่วนให่ญ่ พัร้อมนำเค่รื�องมือทางการเงิน (Financial Instrument) ต่างๆ
มารองรับไว้

 ณ วันท่� 31 ธันวาค่ม 2564 กลุ่มภาสกรนท่ ซ่ึ�งเป็นผู่้ถึือหุ่้นกลุ่มให่ญ่ในบริษััทฯ ค่ิดเป็นร้อยละ 50.7 ข้อง
ทนุชี้ำระแล้ว จงึทำให้่กลุ่มภาสกรนท่ สามารถึค่วบค่มุมติท่�ประชุี้มผู้่ถึอืหุ้่นได้เกือบทั�งห่มด อย่างไรก็ตาม กลุ่มภาสกรนท่ 
ไมม่่สทิธอิอกเส่ยงในการพัจิารณาการเข้า้ทำรายการท่�เก่�ยวโยงกนักับกลุม่ภาสกรนท่ แตใ่นทางกลบักันการถึือหุ่้น
ให่ญ่โดยกลุ่มค่รอบค่รัวคุ่ณตัน ภาสกรนท่ เป็นการการันต่ว่าคุ่ณตันและภรรยา จะยังค่งทำห่น้าท่�เป็นผู่บ้รหิ่าร
ถึา่ยทอดประสบการณธ์รุกิจและกำห่นดทศิทางข้องบรษิัทัฯ ตอ่ไป ทั�งน่�โค่รงสรา้งองค่ก์รข้องบรษิัทัฯ ประกอบดว้ย
ค่ณะกรรมการบรษัิัทและค่ณะกรรมการชี้ดุยอ่ย 5 ชี้ดุ ไดแ้ก ่ค่ณะกรรมการตรวจสอบ  ค่ณะกรรมการบรหิ่ารค่วาม
เส่�ยง ค่ณะกรรมการสรรห่าและกำห่นดค่่าตอบแทน ค่ณะกรรมการธรรมาภิบาล  และค่ณะกรรมการบริห่าร โดยม่
การกำห่นดข้อบเข้ตอำนาจห่น้าท่�ข้องค่ณะกรรมการแต่ละค่ณะอย่างชี้ัดเจน เพัื�อให่้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
โปรง่ใสและเปน็ไปตามห่ลักธรรมาภิบาลท่�ด่ พัรอ้มกนัน่�ค่ณะกรรมการตรวจสอบท่�ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทั�ง
ค่ณะจะทำห่น้าท่�ติดตามรายการท่�เก่�ยวโยงกันโดยให่้ผู่้จัดการฝ่่ายตรวจสอบภายในนำเสนอรายไตรมาส
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ความเสี�ยงที�เกิดข่�น้ใหม่ (Emerging Risk)

การสรรหาวัตัถื้ดิบัหลักที�สำคัญ   

 ค่ณะกรรมการบริษััทและฝ่่ายบริห่ารม่การติดตามค่วามเส่�ยงท่�อาจเกิดข้ึ�นให่ม่ทั�วโลก (Global Emerging Risk) 
อย่างสม�ำเสมอ โดยพัิจารณาค่วามเส่�ยงท่�อาจกระทบห่รือเป็นโอกาสต่อการดำเนินธุรกิจ เชี้่น การเปล่�ยนแปลงด้าน
โค่รงสร้างท่�เข้้าสู่สังค่มผู่้สูงอายุและพัฤติกรรมผู้่บริโภค่ท่�ใส่ใจต่อสุข้ภาพัมากข้ึ�น การเปล่�ยนแปลงข้องเทค่โนโลย่และ
นวัตกรรมอย่างพัลิกผ่ัน (Disruptive Technology and Innovation)  ภัยจากโลกไซ่เบอร์ (Cyber Crime)  ค่วามเส่�ยง
จากภัยพัิบัติจากการเปล่�ยนแปลงสภาพัอากาศแบบกะทันห่ัน  สงค่รามการค่้าระห่ว่างประเทศ  โรค่อุบัติให่ม่ เป็นต้น โดย
ม่การวเิค่ราะห่์โอกาสจะเกิดและแนวทางป้องกนัและแก้ไข้อย่างเปน็ระบบ ดงัเชี้น่ในป ี2564 ม่การแพัรร่ะบาดข้องโรค่ตดิเชืี้�อ 
COVID-19 ทั�วโลก บริษััทฯ ได้ม่การติดตามแนวทางและให้่ค่วามร่วมมือตามท่�กฎห่มายและภาค่รัฐประกาศอย่างทัน
ทว่งท่ พัรอ้มดำเนนิการตามแผ่นบรหิ่ารค่วามเส่�ยงท่�ไดจ้ดัทำไวอ้ย่างจรงิจัง  จงึทำให่โ้รงงานข้องบริษัทัฯ  สามารถึดำเนนิ
การผ่ลติตอ่ไปไดโ้ดยปกต ิและสง่ผ่ลกระทบทางบวกให่ส้นิค่า้กลุ่มวติามนิวอเตอร ์เชี้น่ อชิี้ตินั “น�ำดา่ง  8.5”  อชิี้ตินั “C200 
C+E” และอิชี้ิตัน “Vitt CC” ซ่ึ�งตอบโจทย์ตามค่วามต้องการในตลาดท่�ผู่้บริโภค่ม่แนวโน้มให่้ค่วามสำค่ัญกับสุข้ภาพั
มากข้ึ�น

          ปัจจุบันผ่ลิตภัณฑ์์ทั�งห่มดข้อง อิชี้ิตัน กรุ�ป ผ่ลิตจากโรงงาน อิชี้ิตัน กร่น แฟค่ทอร่�  อิชี้ิตันจะว่าจ้างผู่้ผ่ลิต
ภายนอกเฉพัาะกรณ่ท่�กำลังการผ่ลิตข้องโรงงานไม่เพั่ยงพัอต่อปริมาณการข้ายท่�ค่าดการณ์ไว้ ห่รือกรณ่ผ่ลิตสินค่้า
ให่มท่่�บรษัิัทฯ ตอ้งการทดลองตลาด  ระยะเวลา 4 ปที่�ผ่่านมา (2561 – 2564) สดัสว่นการวา่จา้งผ่ลติภายนอก ในป ี2560  
ปี 2561 และปี 2562 อยู่ท่� 7.6% 3.4% และลดลงเห่ลือ 0 % ตามลำดับในปี 2563 และปี 2564

     การสรรห่าวัตถึุดิบห่ลักท่�สำค่ัญ ได้แก่ ใบชี้า น�ำตาลฟรุกโตส น�ำตาลทราย และน�ำ เพัื�อป้อนเข้้าสู่โรงงาน ได้
ผ่่านมาตรการค่วบคุ่มคุ่ณภาพัทุกข้ั�นตอน  ตั�งแต่การเพัาะปลูก การคั่ดเลือกวัตถุึดิบ และการจัดเก็บวัตถุึดิบ เพัื�อให้่
วตัถึดุบิท่�นำไปใชี้้ในกระบวนการผ่ลติม่ค่ณุภาพัตามมาตรฐาน  ม่การจดัสง่เจา้ห่นา้ท่�เข้า้ตรวจสอบเพัื�อค่วบค่มุค่ณุภาพั
เป็นประจำ สำห่รับการว่าจ้างผ่ลิตสินค่้านั�น ฝ่่ายพััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์จะจัดส่ง ส่วนผ่สม (Premix) ให้่ผู้่รับจ้างผ่ลิตเพัื�อ
เปน็การปกปอ้งสตูรการผ่ลิต  ในข้ณะเดย่วกนักม่็การกำห่นดค่ณุสมบตัติามเกณฑ์ค์ู่ค่่า้ (Approved Vendor List)  สำห่รับ
วัตถึุดิบทุกชี้นิดอย่างชี้ัดเจน

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอีียดเพิิ�มเติมสามารถอี้างอีิงได้จาก “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564” ขอีงบริษััทฯ ในหัวข้อี “การ
บริหารจัดการความเสี�ยง”
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ใบชิาอิอิริ์แกนิค : บริษััทฯ วางแผ่นการผ่ลิตและกำห่นดปริมาณการใชี้้ใบชี้ารายปี  โดยได้ม่การทำสัญญาเฉล่�ยอายุ 1 ปี 
กบัผู้่จัดจำห่น่ายใบชี้า ซ่ึ�งทำห่น้าท่�เป็นผู้่รวบรวมใบชี้าจากชี้าวไร่  เพัื�อลดค่วามเส่�ยงจากการม่วัตถึดุบิไม่เพัย่งพัอ นอกจาก
น่�ยังได้ค่วบคุ่มคุ่ณภาพัข้องใบชี้า ด้วยการกำกับระบุการใชี้้ใบชี้าปลอดยาฆ่าแมลงและสารเค่ม่

น้ำตัาลฟริ๊กโตัสี่ และน้ำตัาลทริาย :  เป็นวัตถึุดิบท่�จัดห่าได้ง่ายในประเทศและไม่ม่ค่วามแตกต่างด้านคุ่ณภาพัอย่างเป็น
สาระสำค่ัญ ทั�งน่�ราค่าน�ำตาลม่ค่วามผ่ันผ่วนบ้าง ข้ึ�นอยู่กับปริมาณผ่ลผ่ลิตในแต่ละปีและสอดค่ล้องกับราค่าตลาดโลก                                     
อย่างไรก็ตามบริษััทฯ ม่นแนวโน้มใชี้้น�ำตาลน้อยลงให่้สอดค่ล้องกับกระแสสินค่้าเพัื�อสุข้ภาพัท่�ลดปริมาณน�ำตาลลง 

น้ำ : ได้มาจากสวนอุตสาห่กรรมโรจนะแล้วนำมาผ่่านกระบวนการทำน�ำบริสุทธิ� (Reverse Osmosis) เพัื�อนำมาใชี้้ใน
การผ่ลิตตามมาตรฐานน�ำบริโภค่

บริริจ๊ภัณฑ์์  ข้วด PET กล่อิง UHT ฝา กล่อิง และฉลาก :  บริษััทฯ ม่กระบวนการค่ัดเลือกผู่้ผ่ลิตบรรจุภัณฑ์์โดย
พัิจารณาถึึงค่วามน่าเชี้ื�อถึือข้องระบบการทำงานข้องผู้่ผ่ลิตเป็นสำคั่ญ เพืั�อให่้มั�นใจว่าผู้่ผ่ลิตบรรจุภัณฑ์์จะสามารถึส่ง
มอบสินค่า้ไดต้รงตามคุ่ณภาพัและเวลาท่�กำห่นดไว้  โดยมก่ารสอบทานและติดตามคุ่ณสมบัตขิ้องผู้่ผ่ลิตบรรจุภณัฑ์อ์ย่าง
สม�ำเสมอ 

ก�าซธริริมชิาตัิ : บริษััทฯ ทำสัญญาซ่ื�อข้ายก�าซ่ธรรมชี้าติกับบริษััทในประเทศไทยแห่่งห่นึ�ง โดยสัญญาม่ผ่ลบังค่ับใชี้้ถึึง                                
วันท่� 31 สิงห่าค่ม 2565 และสามารถึต่ออายุได้โดยแจ้งเป็นลายลักษัณ์อักษัรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ�นสุดสัญญา
นอกจากน่� เพัื�อลดค่วามเส่�ยงจากการพัึ�งพัิงผู่้ผ่ลิตและเพัื�อให่้ได้มาซ่ึ�งราค่าท่�สมเห่ตุผ่ล บริษััทฯ ม่นโยบายท่�จะเลือกซ่ื�อ
วัตถึุดิบจากคู่่ค้่าผู้่ผ่ลิตรายให่ญ่ห่ลายราย อ่กทั�งบริษััทฯ ยังม่ค่วามสัมพัันธ์ท่�ด่กับผู้่จัดจำห่น่ายวัตถึุดิบ และท่�ผ่่านมา
บริษััทฯ ไม่ม่การสั�งซ่ื�อวัตถึุดิบจากผู่้จัดจำห่น่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ข้องยอดซ่ื�อรวม
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ห่วงโซี่อ้ปทาน้แห่งความยั�งยืน้ของบัริษััทฯ

การกำกับัดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance)
คำน้่งถื่งหลักสิทธิมน้้ษัยชิน้

การบัริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร

ทรัพัยากรวัตถึุดิบ

กระบวนการผ่ลิตและการบริห่ารจัดการ

การพััฒนาห่น้าร้าน

การพััฒนาท่�ยั�งยืน

การจัดซ่ื�อจัดห่า

การข้นส่งการกระจายสินค่้า

การตลาด และ การข้าย

• วัต่ถุดื่ิบที่่�เป็นสุ่วนผ่สุมห้ลักัเช้่น น�ำรื่ะบบRO, น�ำต่าลฟรุื่กัโต่สุ, น�ำต่าลที่รื่าย, บรื่รื่จุภัณฑ์์ , กั๊าซี
ธุรื่รื่มช้าต่ิ

• เล่อกัซี่�อวัต่ถุดื่ิบจากัคู่ค้าผู่้ผ่ลิต่รื่ายให้ญ่่ห้ลายรื่าย

• กัรื่ะจายสุินค้าผ่่านคู่ค้าห้ลักัที่ั�งในปรื่ะเที่ศและต่่างปรื่ะเที่ศคู่ค้าห้ลักัสุามารื่ถกัรื่ะจายสุินค้าไดื่้ครื่อบคลุมที่ั�ง
ช้่องที่าง ค้าปล่กัสุมัยให้ม่ (ModernTrade) และค้าปล่กัดื่ั�งเดื่ิม (Traditional Trade) ไดื่้อย่างม่ปรื่ะสุิที่ธุิภาพั 

• กัรื่ะจายสุินค้าผ่่านช้่องที่างออนไลน์ ( E-Commerce )

• กัารื่เสุรื่ิมสุรื่้างคุณค่าของแบรื่นดื่์ให้้โดื่ดื่เดื่่น แข็งแรื่งผ่่านคุณภาพัสุินค้า
• กัารื่สุ่�อสุารื่และกัารื่จัดื่กัิจกัรื่รื่มกัารื่ต่ลาดื่แบบบูรื่ณากัารื่ (IMC) อย่างต่่อเน่�อง และเห้มาะสุมกัับยุค VUCA 

World* ให้้ต่รื่งกัลุ่มเป้าห้มาย
• โครื่งสุรื่้างรื่าคาที่่�เห้มาะสุม ยุต่ิธุรื่รื่มและสุามารื่ถสุรื่้างผ่ลกัำไรื่ให้้ คู่ค้า ต่ัวแที่นจำห้น่ายทีุ่กัรื่ะดื่ับช้ั�น

Note* 
- Volatility = ความผ่ันผ่วน
- Uncertainly = ความไม่แน่นอน
- Complexity = ความซีับซี้อน
- Ambiguity = ความคลุมเครื่่อ

• กัารื่คัดื่เลอ่กัวตั่ถดุื่ิบห้ลกััเป็นใบช้าออรื่แ์กันิค ที่่�ม่กัารื่วางแผ่นกัารื่ผ่ลิต่และกัำห้นดื่ปรื่ิมาณกัารื่เพัาะปลกูัใบ
ช้าในแต่่ละปี โดื่ยไดื่้ม่กัารื่ที่ำสุัญ่ญ่า โดื่ยเฉล่�ยอายุ 1 ปี กัับผู่้จัดื่จำห้น่ายใบช้า

• คัดื่เล่อกัวัต่ถุดื่ิบ วิต่ามินคุณภาพั

• ความกั้าวห้น้าในสุายงานของพันักังานต่าม Caree path, กัารื่ปรื่ะเมินต่ัวช้่�วัดื่ผ่ลกัารื่ที่ำงาน (KPI)
• ผ่ลิต่โดื่ยรื่ะบบปิดื่บรื่รื่จุเย็นแบบปลอดื่เช้่�อ (Cold Aseptic Filling Technology) ซีึ�งเป็นรื่ะบบกัารื่ผ่ลิต่ที่่�ที่ัน

สุมัยที่่�สุุดื่ในอุต่สุาห้กัรื่รื่มเครื่่�องดื่่�ม
• นโยบายบรื่ิห้ารื่ต่้นทีุ่นกัารื่ผ่ลิต่ที่่�ม่ปรื่ะสุิที่ธุิภาพั
• รื่ะบบต่รื่วจสุอบคุณภาพัก่ัอนถึงลูกัค้า/ ผู่้บริื่โภค (QualityAssurance) ที่่�ได้ื่รัื่บกัารื่รัื่บรื่องกัารื่ผ่ลิต่ต่าม

มาต่รื่ฐานสุากัล เช้่น FSSC22000
• รื่ะบบกัารื่บรื่หิ้ารื่คลงัสุนิคา้อตั่โนมตั่ ิ(Auto Warehouse) เสุริื่มปรื่ะสุทิี่ธุภิาพักัารื่บริื่ห้ารื่จัดื่กัารื่คลงั กัารื่ต่ดิื่

ต่ั�ง Solar cell บนห้ลังคาอาคารื่ผ่ลิต่ เพั่�อนำมาใช้้ที่ดื่แที่นพัลังงานไฟฟ้าบางสุ่วน

• วางแผ่นรื่่วมกัับคู่ค้าห้ลักัในกัารื่บรื่ิห้ารื่ จัดื่กัารื่พั่�นที่่�ขายห้น้ารื่้าน รื่วมที่ั�งพั่�นที่่�ขายพัิเศษ ให้้ม่ความโดื่ดื่เดื่่น 
ภายใต่้ต่้นทีุ่นขายที่่�ม่ปรื่ะสุิที่ธุิภาพั ในทีุ่กัช้่องที่างกัารื่จัดื่จำห้น่ายที่ั�งภายในปรื่ะเที่ศและต่่างปรื่ะเที่ศ

• โปรื่แกัรื่มสุ่งเสุรื่ิมกัารื่ขายที่่�สุามารื่ถแข่งขันไดื่้ในต่ลาดื่

• กัารื่พััฒนาสุินค้านวัต่กัรื่รื่มที่่�ดื่่ต่่อสุุขภาพัและรื่สุช้าต่ิที่่�ดื่่ม่เอกัลักัษณ์ ให้้ต่รื่งกัับลูกัค้าและผู่้บรื่ิโภคกัลุ่มเป้า
ห้มาย 

• กัารื่รื่่วมพััฒนากัลยุที่ธุ์กัับผู่้จัดื่จำห้น่ายที่ั�งในปรื่ะเที่ศและต่่างปรื่ะเที่ศอย่างสุม�ำเสุมอ 
• สุ่งเสุรื่ิมนวัต่กัรื่รื่มในองค์กัรื่เพั่�อผ่ลกัารื่ที่ำงานที่่�ม่ปรื่ะสุิที่ธุิภาพัและปรื่ะสุิที่ธุิผ่ล 

ผูู้้ถืือห้้น้ /
ลูกค้า / ผูู้้บัริโภค

สังคม / สิ�งแวดล้อม

  • เครื่่�องดื่่�มคุณภาพัและ ดื่่ต่่อสุุขภาพั

   • กัรื่ะบวนกัารื่ผ่ลิต่รื่ะบบปิดื่ที่ั�งรื่ะบบ

   • จ่ายเงินปันผ่ล ให้้ผู่้ถ่อหุ้้นไดื่้

 บริษััทฯ ได้นำนโยบายการบริห่าร

จัดการมาใชี้้ในการสร้างค่วามยั�งยืนให่้กับผู้่ม่ส่วน

ไดส่้วนเส่ยทกุฝ่่าย  โดยเนน้การสรา้งมลูค่า่เพัิ�มและ

การพััฒนาตั�งแต่ต้นน้�าไปจนถึึงปลายน้�าค่วบคู่่ไป

กบัการวจิยัและพัฒันา ผ่ลิตสนิค่า้ท่�ม่คุ่ณภาพัดต่อ่

สุข้ภาพัผู่้บริโภค่ด้วยเทค่โนโลย่ท่�ทันสมัยเป็นมิตร

กับสิ�งแวดล้อม ชี้่วยให้่การบริห่ารจัดการม่

ประสิทธิภาพัส่งผ่ลกระทบต่อต้นทุนท่�แข้่งข้ันได้ 

สนับสนุนผ่ลประกอบการท่�ด่   นอกจากน่�ยังให่้

ค่วามสำค่ัญกับกิจกรรมต่างๆ เพัื�อสร้างคุ่ณภาพั

ชี้่วิตท่�ด่ต่อผู้่ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย บริษััทฯ ใส่ใจใน

การค่ัดเลือกวัตถุึดิบโดยการจัดซ่ื�อจัดห่า ผู้่ผ่ลิต

บรรจภุณัฑ์ ์การผ่ลติ การบรหิ่ารจดัการ การข้นสง่ 

การกระจายสินค้่า ท่�ม่คุ่ณภาพัตรงตามข้อ้กำห่นด

มาตรฐานข้องบรษัิัทฯ  พัรอ้มให่ค้่วามสำค่ญัในการ

พััฒนาห่น้าร้าน คู่่ค่้า การตลาด การข้าย และชี้่อง

ทางการข้าย เพัื�อการเติบโตอย่างยั�งยืน 

ห่วงโซี่อ้ปทาน้แห่งความยั�งยืน้ของบัริษััทฯ
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ภาพัรวมการดำเน้ิน้ธ้รกิจปี 2564

 ตลอดปี 2564 การแพัร่ระบาดข้องโค่วิด-19 ยังค่งสร้างผ่ลกระทบให่้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื�อง ค่วามไม่
แนน่อนข้องสถึานการณ์ทำให้่ผู้่บรโิภค่ระมดัระวงัเรื�องการใชี้จ่้ายมากข้ึ�น รวมถึงึมาตรการล็อค่ดาวนท์่�ตอ้งจำกดัการเดนิ
ทางเพัื�อลดการแพัร่ระบาด ส่งผ่ลให่้ผู่้บริโภค่ไม่สามารถึเดินทางไปซื่�อสินค่้าในซุ่ปเปอร์มาร์เก็ตห่รือไฮเปอร์มาร์เก็ตได้
สะดวก อิชี้ิตันจึงพัยายามอย่างเต็มท่�และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพัื�อให้่ทันกับพัฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ข้องผู้่บริโภค่ท่�
เปล่�ยนไปจากเดิม พัร้อมนำเสนอสินค่้าคุ่้มค่่าในราค่าจับต้องได้เพัื�อช่ี้วยบรรเทาค่วามเดือดร้อนข้องผู้่บริโภค่ และปรับ
กลยุทธ์เน้นการกระจายสินค่้าเข้้าสู่ชี้่องทางข้องกลุ่มตลาดร้านค่้าปล่กรายย่อยทั�วประเทศ (Traditional Trade) ให่้เข้้า
กับสถึานการณ์มากยิ�งข้ึ�น 

 นอกจากน่�ยังได้ชีู้ธงส่งสินค่้ากลุ่มเพัื�อสุข้ภาพั เชี้่น “อิชี้ิตัน น�ำด่าง 8.5 ผ่สมวิตามินบ่รวม” และ “อิชี้ิตัน น�ำด่าง 
8.5 ผ่สมวิตามินด่ และกิงโกะ” ท่�ม่จุดเด่นค่ือ “น�ำด่าง” ด้วยเทค่โนโลย่การผ่ลิตระดับโลกมาตรฐานจากประเทศญ่�ปุ่นท่�
แตกต่างมากกว่าสินค่้าอื�นๆ ในตลาดเค่รื�องดื�มผ่สมวิตามิน รวมถึึง “อิชี้ิตัน กร่นท่ เอ็กซ่์” ชี้าเข้่ยว x วิตามิน นำ 2 
คุ่ณประโยชี้น์จากชี้าเข้่ยวรสชี้าติยอดนิยมผ่สานวิตามิน C และวิตามิน A นำเข้้าจากยุโรปในข้วดเด่ยวกัน เพัื�อเป็นทาง
เลือกสำห่รับผู่้บริโภค่ท่�ต้องการปกป้องดูแลสุข้ภาพัตนเองและค่รอบค่รัว ในข้ณะเด่ยวกันได้ออกผ่ลิตภัณฑ์์เฉพัาะกิจ 
“อิชี้ิตัน น�ำกระชี้ายข้าวรสน�ำผึ่�งผ่สมมะนาว” ตอบสนองเทรนด์การดูแลสุข้ภาพัในช่ี้วงเวลาการแพัร่ระบาดระลอกให่ญ่
อ่กด้วย จากการปรับกลยุทธ์ชี้่องทางการจัดจำห่น่าย และการออกสินค่้าท่�ตอบสนองค่วามต้องการอย่างทันท่วงท่ 
ทั�งห่มดส่งผ่ลให่ภ้าพัรวมองค่ก์รสามารถึรักษัายอดข้าย 5,250.8 ลา้นบาท และม่กำไรสุทธ ิ546.8 ลา้นบาท เติบโต 2.8%
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 ประกอบกบั อชิี้ตินั อนิโดน่เซ่ย่ บรษิัทัรว่มฯ ยงัค่งสง่สญัญาณบวก สรา้งการรบัรูส้ว่นแบง่กำไรเข้า้มาอยา่งตอ่
เนื�องตลอดทั�งปี พัร้อมๆกับการข้ยายศักยภาพัด้าน OEM ห่รือธุรกิจรับจ้างผ่ลิต เพัื�อผ่ลักดันการใชี้้อัตราการใชี้้กำลัง
ผ่ลติ (Utilization Rate) ให้่อยูใ่นระดับสงู ด้วยจดุเด่นระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชืี้�อ (Cold Aseptic Filling Technology) 
เทค่โนโลยก่ารผ่ลิตท่�ทนัสมัยท่�สดุข้องโลกในปัจจบุนั ท่�สามารถึผ่ลิตสินค้่าได้ห่ลายชี้นิดไม่จำกัดเพ่ัยงผ่ลิตภัณฑ์ช์ี้าพัร้อม
ดื�มเท่านั�น แต่ยังรวมถึึงเค่รื�องดื�มวิตามิน นม น�ำผ่ลไม้ เค่รื�องดื�มชีู้กำลัง ฯลฯ เมื�อประกอบเข้้ากับค่วามเชี้่�ยวชี้าญข้อง
อิชี้ิตัน ทำให่้พัาร์ทเนอร์ซ่ึ�งเป็นบริษััทชี้ั�นนำทั�งในและต่างประเทศเชี้ื�อมั�น ติดต่อเข้้ามาใชี้้บริการ OEM  อยู่ในข้ั�นตอนเจรจา
ท่�ม่ค่วามเป็นไปได้ ห่ลังจากเริ�มรับรู้รายได้จากด่ลข้องกลุ่ม King Power Multiply by Eight เป็นท่�เร่ยบร้อยแล้ว 

 ไม่เพั่ยงเท่านั�น อิชี้ิตันยังมุ่งมั�นท่�จะข้ับเค่ลื�อนธุรกิจให่้ทันกับโลกและสถึานการณ์ท่�เปล่�ยนแปลง ชีู้กลยุทธ์ 3N 
ค่ือ “New Business”, “New Market” และ “New Product” ไม่ห่ยุดพััฒนาและสร้างสรรค่์สินค่้าเพัื�อตอบรับค่วาม
ตอ้งการข้องผู้่บรโิภค่ไดอ้ย่างรวดเรว็ ตอ่ยอดจุดแข้ง็ในด้านการผ่ลิต เพิั�มโอกาสในการออกผ่ลิตภัณฑ์ท่์�ห่ลากห่ลายกลุ่ม 
พััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ให่ม่ท่�จะสร้าง New S-Curve นำมาซ่ึ�งผ่ลประกอบการท่�เติบโตแข้็งแกร่ง พัร้อมทั�งมุ่งมั�นเป็นองค่์กรท่�
อยู่เค่ย่งคู่ก่บัสงัค่มในยามวกิฤตเพัื�อสรา้งค่วามยั�งยนืให่เ้ศรษัฐกจิและสงัค่มไทย โดยในชี้ว่งเวลาท่�การระบาดโค่วดิ-19 ม่
ผู้่ป่วยติดโค่วิดทำลายสถึิตินิวไฮทุกวัน “ศูนย์พัักค่อยตันปัน” ได้เปิดให่้บริการด้วยการทำงานร่วมกับเพัจเราต้องรอด 
และเพัจห่มอแล็บแพันด้า เพัื�อชี้่วยเห่ลือผู่้ป่วยโค่วิดโดยไม่ค่ิดค่่าบริการ รวมถึึงภารกิจส่งมอบ อิชี้ิตัน น�ำด่าง ให่้ด่านห่น้า
แพัทย์และบุค่ลากรทางการแพัทย์เพัื�อดูแลสุข้ภาพัยังค่งดำเนินการอย่างต่อเนื�องตลอดทั�งปี ตามพัันธกิจข้ององค่์กรใน
การเป็นผู่้นำธุรกิจเค่รื�องดื�มคุ่ณภาพัและนวัตกรรมท่�เติบโตไปพัร้อมกับสังค่มท่�ด่

Market Share Year 2021

Ichitan Green Tea
24.4%

Main Competitor
48.5%

Yen Yen
6.9%

Others player
20.2%

การจัดจำาหน่าย
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม ปี 2564 งบการเงินรวม ปี 2563 งบการเงินรวม ปี 2562

ในประเทศ 87.1% 78.9% 72.3%

ต่างประเทศ 12.9% 21.1% 27.7%

รวม 100% 100% 100%
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กลย้ทธ์การขับัเคลื�อน้ธ้รกิจบัน้พัื�น้ฐาน้ความยั�งยืน้

 การสร้างคุ่ณค่่าร่วมกันยังค่งเป็นห่ลักการข้ั�นพัื�นฐานสำห่รับการทำธุรกิจข้องบริษััทฯ โดยเป้าห่มายคื่อการ
ยกระดับคุ่ณภาพัชี้่วิตและนำไปสู่อนาค่ตท่�ด่ต่อผู้่ม่ส่วนได้เส่ยทุกกลุ่ม เพัื�อให้่ทุกค่นในองค์่กรขั้บเค่ลื�อนธุรกิจตามห่ลัก
การค่วามยั�งยืน โดยเริ�มจากค่ณะกรรมการบริษััทให่้นโยบายและมอบห่มายให่้ค่ณะกรรมการธรรมาภิบาลทำห่น้าท่�ดูแล 
ติดตามการดำเนินงานด้านการพััฒนาอย่างยั�งยืนข้องค่ณะทำงานเพัื�อการพััฒนาท่�ยั�งยืน   

คณะกรรมการบัริษััท

คณะกรรมการธรรมาภิบัาล

คณะทำงาน้เพัื�อการพััฒน้าที�ยั�งยืน้
Sustainable Development Committee 
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การพััฒนาค่วามสามารถึบุค่ค่ลากรภายในองค่์กร
บริษััทฯ ม่เป้าห่มายในการพััฒนาบุค่ลากรท่�ม่ค่วามสามารถึและค่วามรับผ่ิดชี้อบ สนับสนุนการพััฒนาทักษัะและ
ค่วามสามารถึผ่่านห่ลักสูตรการอบรมต่างๆ เพืั�อนำศักยภาพัออกมาใช้ี้ได้สงูสุด รวมทั�งการเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค่์กรโดยส่งเสริมให่้ยึดมั�นกับเป้าห่มายระยะสั�นและระยะยาวเพัื�อการเติบโตข้องธุรกิจได้อย่างยั�งยืน

การวิจัยและพััฒนาเค่รื�องดื�มท่�ม่คุ่ณภาพัต่อผู้่บริโภค่ : การวิจัยและพััฒนาข้องอิชี้ิตันสอดค่ล้องกับห่ลักการ
มาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบมาตรฐานการรับรองค่วามปลอดภัยสำห่รับการผ่ลิตอาห่าร (FSSC22000) ระบบ
บรหิ่ารค่ณุภาพั (ISO9001)  มาตรฐานฮาลาล (HALAL)  จดัทำเปน็ระเบ่ยบปฏิบัิตเิชี้งิบรูณาการ ตั�งแตก่ารวางแผ่น 
ออกแบบพััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ ตลอดจนการตรวจสอบคุ่ณภาพัอย่างเป็นระบบทุกข้ั�นตอน

การมุ่งมั�นสู่การบริห่ารห่่วงโซ่่อุปทานในธุรกิจอย่างยั�งยืน (Sustainable Supply Chain)
การค่ดัเลือกวตัถึดุบิ : ไม่เพัย่งแค่ก่ารคั่ดสรรวัตถึดุบิท่�ม่ค่ณุภาพัก่อนนำเข้า้กระบวนการผ่ลิต  แต่บรษัิัทฯ ได้เข้้าไป
ม่ส่วนร่วมตั�งแต่ตน้น�ำ เช่ี้น เกษัตรกรท่�ปลูก เก็บเก่�ยว ใบชี้า ณ แห่ล่งผ่ลิต เพัื�อให้่ได้ซ่ึ�งคุ่ณภาพัท่�เสถึย่รข้องวัตถึดิุบ

การจัดซ่ื�อจัดห่าผู่้ผ่ลิตบรรจุภัณฑ์์ :  มาตรฐานข้องบรรจุภัณฑ์์เป็นสิ�งสำค่ัญสำห่รับเค่รื�องจักรข้องอิชี้ิตันซ่ึ�งเป็น
เทค่โนโลย่แบบ Hi-Speed สามารถึบรรจุได้ 600 – 900 ข้วดต่อนาท่  บริษััทฯ ยังม่การบริห่ารค่วามเส่�ยงโดยจะม่
คู่่ค้่า 2-3 ราย สำห่รับบรรจุภัณฑ์์ห่ลักทุกรายการ เพัื�อค่วามมั�นใจว่าจะได้รับสินค่้าคุ่ณภาพัตรงตามมาตรฐาน 
และปริมาณตามค่วามต้องการ

การผ่ลิต การบริห่ารจัดการ : เทค่โนโลย่การผ่ลิตแบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชืี้�อจากประเทศญ่�ปุ่นท่�อิชี้ิตันใชี้้ม่
ประสิทธิภาพัทันสมัยอันดับต้นๆ ข้องโลก สามารถึเชี้ื�อมั�นในศักยภาพัการผ่ลิตท่�เสถึ่ยรได้ บริษััทฯ ยังให่้ค่วาม
สำค่ัญกับท่มงานบริห่ารจัดการท่�ม่ทักษัะและประสบการณ์จึงได้ประสิทธิภาพัสูงสุดในการผ่ลิต 

การข้นส่ง การกระจายสินค่้า :  โรงงาน อิชี้ิตัน สวนอุตสาห่กรรมโรจนะ จังห่วัดพัระนค่รศร่อยุธยา ม่ทำเลใกล้กับ
ศนูยก์ระจายสนิค่า้ข้องตวัแทนจำห่นา่ยห่ลกัข้องบรษัิัทฯ และศนูยก์ระจายสนิค่า้ห่ลกัข้องชี้อ่งทางการข้ายปล่กสมยั
ให่ม่ (Modern Trade) ส่งผ่ลให่้ต้นทุนในการข้นส่งสินค่้าม่ประสิทธิภาพั ปัจจุบันบริษััทฯ ม่บริษััทตัวแทนจำห่น่าย
ห่ลักทั�งสิ�น 3 ราย ค่ือ บริษััท ด่เค่เอชี้เอส จำกัด (DKSH)  บริษััท ไอจ่ท่ จำกัด และ บริษััท บุญรอด เอเชี้่ย จำกัด  
สามารถึกระจายสนิค่า้ไดค้่รอบค่ลมุทั�งชี้อ่งทางค่า้ปล่กสมยัให่ม ่(Modern Trade)  และดั�งเดมิ (Traditional Trade)  
สำห่รับการกระจายสินค่้าในต่างประเทศทำผ่่านตัวแทนจำห่น่ายสินค่้าประจำประเทศนั�นๆ  

การพััฒนาห่น้าร้าน :   สำห่รับธุรกิจในประเทศ บริษััทฯ วางแผ่นร่วมกับตัวแทนจำห่น่ายทั�ง 3 ราย ในการบริห่าร
จัดการพัื�นท่�จำห่น่ายและสื�อส่งเสริมการข้ายท่�ห่น้าร้านให้่ม่ค่วามโดดเด่น ภายในต้นทุนการข้ายท่�ม่ประสิทธิภาพั
ในทุกชี้่องทาง รวมทั�งโปรแกรมส่งเสริมการข้ายท่�สามารถึแข้่งข้ันได้เพัื�อเพัิ�มโอกาสในการข้ายสินค่้า   ส่วนธุรกิจ
ต่างประเทศได้วางแผ่นร่วมกับตัวแทนจำห่น่ายในประเทศนั�นๆ

การตลาดและการข้าย :  มุ่งเนน้ท่�การเสรมิสรา้งค่ณุค่า่ข้องแบรนด ์ถึา่ยทอดเพัื�อแสดงตวัตนผ่่านนวตักรรมสนิค่า้
ท่�ออกมาอย่างต่อเนื�อง ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดทุกรูปแบบให่้ค่รอบค่ลุมลูกค่้าและผู้่บริโภค่กลุ่มเป้าห่มาย 
พััฒนาสินค่้าท่�ม่ค่วามแตกต่างจากคู่่แข้่ง และตรงตามค่วามต้องการข้องผู่้บริโภค่ การสร้างแบรนด์ให่้แข้็งแกร่งจะ
ส่งผ่ลให่้บริษััทฯ ไม่ต้องแข้่งข้ันด้านราค่า โค่รงสร้างราค่าท่�แข้็งแรงจะทำให่้คู่่ค่้าและตัวแทนจำห่น่ายสามารถึข้ายได้
เร็ว ม่กำไรเพั่ยงพัอท่�จะเติบโตไปพัร้อมๆ กัน      

(1)

(3)

(2)
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การเติบโตไปพัร้อมคู่่ค่้า : ปี 2564 บริษััทฯ ได้ให่้ค่วามสำค่ัญกับการพััฒนาชี้่องทางการจำห่น่ายในประเทศ ทั�ง
ชี้่องทาง  MT (Modern Trade) และ TT (Traditional Trade) ผ่่านคู่่ค่้าผู่้จัดจำห่น่ายห่ลักทั�ง 3 ราย โดยม่การตั�ง
เปา้ห่มายการเตบิโตรว่มกนั กำห่นดแนวทาง และพัฒันาโปรแกรมการส่งเสรมิการข้ายเฉพัาะในแตล่ะชี้อ่งทาง แตล่ะ
ห่้าง เพัื�อให่้ตรงใจกับกลุ่มลูกค่้าท่�แตกต่างกัน

การบรหิ่ารจดัการผ่ลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม   : บรษัิัทฯ ม่การจดักจิกรรมเก่�ยวกบันโยบายสิ�งแวดลอ้ม วตัถึปุระสงค่์
สิ�งแวดล้อม  สภาพัแวดล้อมในการทำงาน ค่รอบค่ลุมกิจกรรมทั�งในภาวะปกติ ภาวะไม่ปกติและภาวะฉุกเฉิน การ
ชี้่�บง่และประเมินลกัษัณะสิ�งแวดล้อม นอกจากน่�ยงัมุง่เน้นให้่ม่แนวทางปฏิบัิตกิารอนุรกัษัพ์ัลังงานแกพ่ันักงานภายใน
องค่์กร เพัื�อทำให่้พันักงานม่ส่วนร่วมในการอนุรักษั์พัลังงานและปฏิิบัติในแนวทางเด่ยวกัน

(4)

(5)

ประเด็น้ความยั�งยืน้ที�มีน้ัยสำคัญ

 บริษััทฯ ได้ทำการประเมินประเด็นท่�ม่นัยสำค่ัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั�งยืนโดยนำห่ลักการกำห่นดเนื�อห่า
ข้องรายงานค่วามยั�งยืนข้อง GRI Standard และ SDGs มาประยุกต์ใชี้้ โดยค่ัดเลือกประเด็นท่�ม่ค่วามสำค่ัญท่�สุดต่อผู่้ม่
สว่นไดเ้ส่ยและธรุกจิข้องบรษัิัทฯ ทบทวนจดัลำดบัค่วามสำค่ญัข้องประเดน็โดยพัจิารณาจากผ่ลกระทบทางดา้นเศรษัฐกจิ 
สิ�งแวดล้อมและสังค่มท่�ม่นัยสำค่ัญในการจัดลำดับข้องประเด็นม่ข้ั�นตอนท่�สำค่ัญ 4 ข้ั�นตอน  กระบวนการค่วามสัมพัันธ์
ระห่ว่างบริษััทฯ และผู่้ม่ส่วนได้เส่ยสามารถึสรุปได้ ดังน่�

บริษััทฯ ระบุประเด็นท่�ม่ค่วามสำคั่ญด้านค่วามยั�งยืนโดยพิัจารณาจากลักษัณะและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจข้อง 
บริษััทฯ ร่วมกับตัวชี้่�วัดมาตรฐานข้อง GRI Standard และในอุตสาห่กรรมเด่ยวกัน รวมถึึงเป้าห่มายค่วามยั�งยืนข้อง
องค่์กรสห่ประชี้าชี้าติ (Sustainable Development Goals: SDGs)  ตลอดจนค่วามค่าดห่วังข้อง ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทั�ง
ภายในและภายนอกบริษััทฯ โดยการรวบรวมข้้อมูลห่ลากห่ลายชี้่องทางจากห่น่วยงานข้องบริษััทฯ ท่�ม่ห่น้าท่�รับผ่ิดชี้อบ
ในส่วนท่�เก่�ยวข้้องกับประเด็นท่�สำค่ัญนั�น 

รวบรวมข้้อมูลจากผู่้ม่ส่วนได้เส่ยผ่่านการม่ส่วนร่วมจากห่น่วยงานข้องบริษััทฯ ท่�ม่ห่น้าท่�รับผ่ิดชี้อบในส่วนท่�เก่�ยวข้้อง

การจัดลำดับค่วามสำค่ัญประเด็นด้านค่วามยั�งยืนตามแนวทางปฏิิบัติในระบบมาตรฐานท่�สำคั่ญ เช่ี้น ISO14001 และ 
ISO50001 โดยพัจิารณาค่วามสำค่ญัแตล่ะประเดน็ ชี้ว่ยให่เ้ห่น็ภาพัและสามารถึลำดบัค่วามสำค่ญัเพัื�อรบัทราบและเข้า้ใจ
ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยและกำห่นดลงไปในแผ่นภาพั (Materiality Matrix)

บริษััทฯ ทวนสอบค่วามค่รบถึ้วนประเด็นท่�ม่นัยสำคั่ญ และระบุค่วามสอดค่ล้องระห่ว่างประเด็นท่�สำคั่ญกับห่มวดการ
รายงานข้อง GRI Standard โดยค่ณะทำงานเพัื�อการพััฒนาท่�ยั�งยืน (Sustainable Development Committee) แล้ว
จงึนำ เสนอประเด็นดา้นค่วามยั�งยืนท่�ผ่่านการทวนสอบแล้วตอ่ค่ณะกรรมการธรรมาภิบาลและค่ณะกรรมการบริษััทเพัื�อ
พัิจารณาอนุมัติภายใต้ข้อบเข้ตผ่ลกระทบท่�อาจจะเกิดข้ึ�นทั�งภายในและภายนอกองค่์กร

ขั�น้ที� 1  ระบั้ประเด็น้ที�สำคัญ

ขั�น้ที� 2 การสร้างการมีส่วน้ร่วมกับัผูู้้มีส่วน้ได้เสีย (Stakeholder Engagement)

ขั�น้ที� 3  การจัดลำดับัประเด็น้ที�สำคัญ (Prioritize)

ขั�น้ที� 4  การทวน้สอบัประเด็น้ที�มีน้ัยสำคัญ
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รายงานความย่�งยืน ปีี 2564

ผ่ลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สังค่ม และ สิ�งแวดล้อมในปี 2564  : บริษััทฯ ไม่ม่ข้้อพัิพัาทท่�เก่�ยวกับการทุจริตค่อร์รัปชี้ัน 
และการดำเนินธุรกิจท่�ส่งผ่ลกระทบต่อสังค่ม และสิ�งแวดล้อมอย่างม่นัยสำค่ัญ

ด้านสิ�งแวดล้อม (Environmental)

ต�ำ

ต�ำ

ปานกลาง

Climate change

ปา
นก

ลา
ง

สูง

สูง

ด้านสังค่ม (Social)

ด้านเศรษัฐกิจและการกำกับดูแลกิจการท่�ด่ (Economics and Good Corporate Governance)

ความสำคัญตั่อ อิชิิตััน้ กร้�ป

คว
าม

สำ
คัญ

ตั่อ
ผูู้้ม

ีส่ว
น้ไ

ด้เ
สีย

แผู้น้ภาพัแสดงประเด็น้ที�สำคัญ (Materiality Matrix)

Usage Raw Material Efficiency

Waste &Water Management

Emission : TVER

Employee well-being

Operating Result & ProfitabilityCyber Security

Human Capital Development

Energy and Resource Efficiency

Energy Management

Tax Payment

Anti-CorruptionIntegrated Marketing Communitation

Employee Safety

Sustainable Supply Chain

Food SafetyStakeholder Engagement

Local Biodiversity Management

Human RightsRespect for Local Community

Good Corporate GovernanceDiversity&Equal Opportunity
Product  ResponsibilityInnovation

1. ด้าน้สิ�งแวดล้อม (Environmental) 2. ด้าน้สังคม (Social) 3.ด้าน้เศรษัฐกิจและการกำกับัดูแลกิจการ
(Economics and Corporate Governance)

1. กัารื่ใช้้ที่รื่ัพัยากัรื่วัต่ถุดื่ิบไดื่้อย่างม่ปรื่ะสุิที่ธุิภาพั

2. กัารื่ใช้้พัลังงานและที่รื่ัพัยากัรื่ไดื่้อย่างม่ปรื่ะสุิที่ธุิภาพั

3. กัารื่บรื่ิห้ารื่จัดื่กัารื่น�ำและของเสุ่ย

4. โครื่งกัารื่ลดื่ก๊ัาซีเร่ื่อนกัรื่ะจกัภาคสุมัครื่ใจ ต่ามมาต่รื่ฐาน  

    ของปรื่ะเที่ศไที่ย (TVER)

5. กัารื่เปล่�ยนแปลงของภูมิอากัาศ

1. กัารื่ปฏิิบัต่ิดื่้านแรื่งงานและสุิที่ธุิมนุษยช้น

2. ความเป็นอยู่ที่่�ดื่่ของพันักังาน

3. กัารื่พััฒนาที่รื่ัพัยากัรื่บุคคล / ทีุ่นมนุษย์

4. ความปลอดื่ภัยและอาช้่วอนามัย/ออกันโยบาย Work 

    From Home / จัดื่ที่ำปรื่ะกััน COVID-19 สุำห้รื่ับ

    บุคลากัรื่ในบรื่ิษัที่ฯ ภายใต่้สุถานกัารื่ณ์แพัรื่่รื่ะบาดื่โรื่ค 

    COVID-19

5. ความห้ลากัห้ลายและโอกัาสุที่่�เที่่าเที่่ยม

6. ความยั�งย่นในห้่วงโซี่อุปที่าน

7. เคารื่พัและรื่่วมสุ่บสุานปรื่ะเพัณ่ที่้องถิ�น

8. กัารื่สุ่งมอบเครื่่�องดื่่�มเพั่�อเสุรื่ิมภูมิต่้านที่านภายใต่้กัารื่

    แพัรื่่รื่ะบาดื่ของโรื่ค COVID-19 ในปรื่ะเที่ศไที่ย

1. กัารื่กัำกัับดืู่แลกัิจกัารื่ที่่�ดื่่

2. กัารื่ต่่อต่้านทีุ่จรื่ิต่คอรื่์รื่ัปช้ัน

3. ความรื่ับผ่ิดื่ช้อบและพััฒนาผ่ลิต่ภัณฑ์์

4. ผ่ลกัารื่ดื่ำเนินงาน และ ความสุามารื่ถในกัารื่ที่ำกัำไรื่

5. ความปลอดื่ภัยดื่้านอาห้ารื่

6. กัารื่ดื่ำเนินกัารื่ดื่้านภาษ่

7. กัารื่สุ่�อสุารื่กัารื่ต่ลาดื่แบบบูรื่ณากัารื่

8. กัารื่ม่สุ่วนรื่่วมและกัารื่สุรื่้างความผู่กัพัันผู่้ม่สุ่วนไดื่้เสุ่ย

9. สุรื่้างวัฒนธุรื่รื่มนวัต่กัรื่รื่มในองค์กัรื่

10. ความมั�นคงและปลอดื่ภัยที่างไซีเบอรื่์
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กรอบับัริหารจัดการเพัื�อความยั�งยืน้

 บรษัิัทฯ ม่นโยบายดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั�นในห่ลักการกำกบัดูแลกิจการท่�ด ่ม่จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
สรา้งค่วามเข้า้ใจในค่วามตอ้งการและค่วามค่าดห่วงัข้องกลุม่ผู้่ม่สว่นไดเ้ส่ยทกุฝ่่าย  เพัื�อสรา้งค่วามสมดลุในมติเิศรษัฐกจิ 
สังค่ม และสิ�งแวดล้อม และได้นำขั้�นตอนการพััฒนาท่�ยั�งยืนเข้้าเป็นส่วนห่นึ�งข้องแผ่นกลยุทธ์ในธุรกิจ มติท่�ประชีุ้มเมื�อ
วันท่� 13 สิงห่าค่ม 2557 ได้อนุมัติ “นโยบายบริห่ารจัดการเพัื�อค่วามยั�งยืน” โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

ม่การออกแบบกระบวนการผ่ลิต เค่รื�องจักร อุปกรณ์และผ่ลิตภัณฑ์์ท่�ลดผ่ลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม โดยค่วบคุ่มและลด
มลพิัษัก่อนปล่อยสู่สภาพัแวดล้อมภายนอก ลดการเกิดข้องเส่ยจากกระบวนการผ่ลิตและการใช้ี้งานทั�วไป การกำจัดข้อง
เส่ยให้่ดำเนินการด้วยวิธ่ท่�ถึูกต้อง ม่แผ่นงานในการลดปริมาณข้องเส่ยและเพัิ�มสัดส่วนการนำกลับมาใชี้้ซ่�ำให้่มากท่�สุด 
โดยห่ลักการปฎิบัติตามระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม ISO14001 ตามมาตรฐานสากล

ปรบัปรุงประสทิธภิาพัข้องกระบวนการผ่ลติ เค่รื�องจักร และเทค่โนโลยเ่พัื�อลดการใชี้ท้รพััยากรธรรมชี้าตใิห่น้อ้ยท่�สดุ ห่า
แนวทางนำข้องเส่ยต่างๆ กลับมาใชี้้ประโยชี้น์ โดยห่ลักการ Reduce/Reuse/Recycle และ ห่าแห่ล่งพัลังงานทดแทน ม่
แผ่นงานในการลดการใช้ี้ทรัพัยากรธรรมชี้าติ น�ำ และพัลังงาน โดยปรับปรุงเค่รื�องมือและกระบวนการให้่เกิดประโยชี้น์
สูงสุด ยึดห่ลักการปฎิบัติตามระบบการจัดการพัลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 (Energy Management System) 
ซ่ึ�งเป็นมาตรฐานสากล โดยม่การบำบัดข้องเส่ยท่�เกิดจากกระบวนการก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชี้าติ

1. รักษัาสภาพัแวดล้อม

2. อน้้รักษั์ทรัพัยากรธรรมชิาตัิ
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ออกแบบผ่ลิตภัณฑ์์ท่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพัแวดล้อมในการทำงานให้่ม่ค่วามปลอดภัยเป็นไปตามห่ลัก
การยุทธศาสตร์การปรับปรุงสภาพัการทำงานให่้เห่มาะกับบุค่ค่ล กำห่นดแนวทางในการป้องกันและค่วบคุ่มไม่ให่้เกิด
อุบัติเห่ตุจากการดำเนินงาน ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในด้านค่วามปลอดภัยในการดูแลสุข้ภาพัข้องพันักงานและ
ค่รอบค่รวัโดยม่แผ่นงานในการลดอบุตัเิห่ตจุากการปฏิบิตังิานข้องพันกังาน โดยค่วบค่มุตดิตามการดำเนนิงานตามแผ่น
งานด้านค่วามปลอดภัยและอาชี้่วอนามัยในปี 2564

ลดผ่ลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม ให่้การสนับสนุนสังค่มและชีุ้มชี้น จัดให่้ม่ระบบเปิดโอกาสให่้ชีุ้มชี้นและผู้่ม่ส่วนเก่�ยวข้้องม่
สว่นรว่มในการให่ข้้อ้ค่ดิเห่น็สำห่รับโค่รงการตา่งๆ ท่�อาจสง่ผ่ลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม สงัค่มและชี้มุชี้น รวมทั�งเสนอค่วาม
เห่็นห่รือข้้อร้องเร่ยนท่�เป็นผ่ลจากการดำเนินงานข้องโรงงาน การเผ่ยแพัร่ข้้อมูลข้่าวสารด้านสิ�งแวดล้อมและค่วาม
ปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจรวมทั�งผ่ลการดำเนินงานในเรื�องต่างๆ ท่�เก่�ยวข้้องต่อสาธารณะอย่างสม�ำเสมอผ่่านการ
จัดทำ “รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน” ให่้ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่ายรับทราบ

3. การพััฒน้าความปลอดภัยและส้ขอน้ามัย

4.การรับัผู้ิดชิอบัตั่อสังคม

เศรษัฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อม

• รื่ายไดื่้เต่ิบโต่อย่างยั�งย่น

• กัำไรื่

• วัต่ถุดื่ิบคุณภาพัใบช้าออรื่์แกันิค

• กัลยุที่ธุ์ 3N

   - New Product

   - New Business

   - New Market

• Sustainable Supply Chain

• ตั้น้แบับัจัดื่ปรื่ะชุ้มสุามัญ่ผู่้ถ่อหุ้้นผ่่านสุ่�ออิเล็กัที่รื่อนิกัสุ์ 

   (E-AGM) รื่ะบบ (Single system) รื่ายแรื่กัปรื่ะเที่ศไที่ย 

   ภายใต่้สุถานกัารื่ณ์แพัรื่่รื่ะบาดื่โรื่ค COVID-19 ที่ั�วโลกั 

   สุ่งผ่ลให้้บรื่ิษัที่จดื่ที่ะเบ่ยนในปรื่ะเที่ศสุามารื่ถจัดื่ปรื่ะชุ้มฯ

   ไดื่้ต่ามรื่ะยะเวลา และที่ำให้้บรื่ิษัที่ฯ ลดื่ค่าใช้้จ่ายสุถานที่่�

   จัดื่ปรื่ะชุ้ม

• ธุรื่รื่มมาภิบาล

• กัารื่บรื่ิห้ารื่ทีุ่นมนุษย์ในองค์กัรื่ (Human Capital)

• แผ่นพััฒนาบุคลากัรื่รื่ายบุคคล (IDP)

• กัารื่สุรื่้างสุรื่รื่ค์คุณค่าเพัิ�มรื่่วมกัันให้้กัับสุังคม (CSV)

• Human Right and Decent Work

• กัารื่จัดื่ปรื่ะชุ้มสุามัญ่ผู่้ถ่อหุ้้นผ่่านสุ่�ออิเล็กัที่รื่อนิกัสุ์ 

   (E-AGM) ลดื่ความเสุ่�ยงกัารื่แพัรื่่รื่ะบาดื่โรื่ค COVID-19 

   ต่ามนโยบายของรื่ัฐบาล

• เที่คโนโลย่กัารื่ผ่ลิต่เป็นมิต่รื่ ต่่อสุิ�งแวดื่ล้อม

• รื่ะบบคลังสุินค้าอัต่โนมัต่ิพัลังงานธุรื่รื่มช้าต่ิ

• มาต่รื่ฐานกัารื่ผ่ลิต่รื่ะดื่ับสุากัล

• โครื่งกัารื่ ICHTAN SUNergy

• กัารื่จัดื่ปรื่ะชุ้มสุามัญ่ผู่้ถ่อหุ้้นผ่่านสุ่�ออิเล็กัที่รื่อนิกัสุ์         

   (E-AGM) ที่ำให้้ลดื่ปรื่ิมาณกัารื่ใช้้กัรื่ะดื่าษ และกัารื่เดื่ิน

   ที่างเข้ารื่่วมปรื่ะชุ้ม
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กระบัวน้การพััฒน้าอย่างยั�งยืน้

1. การแข่งขัน้ที�เป็น้ธรรมส่งเสริมความรับัผู้ิดชิอบัตั่อสังคมใน้คู่ค้า

 บรษัิัทฯ ประกอบกิจการและบริห่ารจัดการด้วยค่วามเป็นธรรมสอดค่ล้องกับกฎห่มายและข้อ้บังค่บัในการแข่้งข้นั
ส่งเสริมให้่พันักงานตระห่นักถึึงค่วามสำคั่ญข้องการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม เปิดเผ่ยวิธ่การและมาตรการท่�ใชี้้ในการ
ตอ่ต้านการแข้ง่ขั้นท่�ไม่เป็นธรรมผ่่านช่ี้องทางการกำห่นดระเบ่ยบข้องบรษัิัทฯ และตรวจสอบได้ รวมทั�งม่ส่วนรว่มทางการ
เมืองอย่างรับผิ่ดชี้อบ ปฏิิบัติตามกฎห่มาย การส่งเสริมค่วามรับผ่ิดชี้อบต่อสังค่มให่้กับห่น่วยงานท่�อยู่ในข้อบเข้ตข้อง
บริษััทฯ ปฏิิบัติตามเงื�อนไข้ต่างๆ ท่�ตกลงกันไว้กับคู่่ค่้า ห่รือเจ้าห่น่�อย่างเค่ร่งค่รัด เป็นธรรม  ตามข้้อตกลงท่�ได้ให่้พัันธ
สัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ประกอบด้วย ซ่ัพัพัลายเออร์ เกษัตรกร และชีุ้มชี้นรอบข้้างว่าต้องพัึ�งพัิงซ่ึ�งกันและ
กนักอ่ให่เ้กิดค่วามเชี้ื�อมั�นอนัสง่ผ่ลดทั่�งตอ่กจิการและผู้่มส่ว่นไดเ้สย่ในระยะยาว บรษิัทัฯ ไดก้ำห่นดแนวทาง วธิก่ารปฏิบิตัิ
งานท่�ให่้ค่วามเป็นธรรมแก่ผู่้เก่�ยวข้้องทุกฝ่่าย ทุกกระบวนการ สามารถึตรวจสอบได้ โดยกำห่นดแนวทางในการปฏิิบัติ 
ดังน่�

ระบเุงื�อนไข้ข้อ้ตกลงตา่งๆ รว่มกนัไว้ในสญัญาซื่�อข้ายและปฏิบิตัติามเงื�อนไข้ท่�มต่่อลกูค่า้อยา่งเค่รง่ค่รดั กรณท่่�ไม่
สามารถึปฏิิบัติตามเงื�อนไข้ข้้อใด ต้องร่บแจ้งให่้ลูกค่้าและคู่่ค่้าทราบเพัื�อร่วมกันพัิจารณาห่าแนวทางแก้ไข้ปัญห่า

ม่การพัูดคุ่ย รับฟัง แลกเปล่�ยนค่วามค่ิดเห่็นและข้้อเสนอแนะกับลูกค่้าและคู่่ค่้าเป็นประจำสม�ำเสมอ เพัื�อก่อให่้เกิด
ประสิทธิภาพัสูงสุด และสามารถึตอบสนองค่วามต้องการทางธุรกิจซ่ึ�งกันและกันได้

ให่้ข้้อมูลข้่าวสารและค่ำแนะนำท่�ถึูกต้องเพั่ยงพัอและทันเห่ตุการณ์ ต่อลูกค่้าและคู่่ค่้า 

ส่งมอบสินค่้าท่�ม่คุ่ณภาพัตรงตามข้้อตกลงกับลูกค่้าในราค่าท่�เป็นธรรม

• 

• 

• 
• 
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2. การเคารพัตั่อสิทธิใน้ทรัพัย์สิน้

 บรษัิัทฯ สง่เสริมและปฏิบัิตติามสทิธใินทรพััย์สนิทางปัญญา ลขิ้สทิธิ� สทิธิบตัร สทิธิทางศล่ธรรม อย่างเค่ร่งค่รัด
ม่นโยบายปฏิิบัติตามกฎห่มายท่�เก่�ยวข้้อง ด้วยแนวคิ่ดท่�ว่าทรัพัย์สินทางปัญญาถืึอเป็นทรัพัย์สินท่�ม่ค่่ามากท่�สุดอย่าง
ห่นึ�งข้องบริษััทฯ และสำค่ัญต่อการรักษัาค่วามได้เปร่ยบในการแข้่งข้ันในเชี้ิงธุรกิจ เอกลักษัณ์ ตราสินค่้าประกอบด้วยชี้ื�อ
ข้องบรษัิัทฯ โลโก ้ลขิ้สทิธิ� สทิธบิตัร เค่รื�องห่มายการค่า้ เค่รื�องห่มายการบรกิาร ค่วามลบัทางการค่า้ ข้ั�นตอนการทำงาน 
นวตักรรม เนื�อห่า และสิทธโิดยชี้อบธรรมต่างๆ เป็นเรื�องสำคั่ญอยา่งมากท่�จะตอ้งปกป้องให้่เกย่รติตอ่ทรพััยส์นิเชี้น่น่�ข้อง
บุค่ค่ลอื�นด้วย รวมถึึงการใชี้้งานค่อมพัิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสารสนเทศใดๆ บริษััทฯ ต้องดำเนินธุรกิจให่้สอดค่ล้อง
กบักฎห่มาย ข้อ้บงัค่บั และข้อ้ผ่กูพันัตามสญัญาท่�เก่�ยวกบัสทิธใินทรพััย์สนิทางปญัญาท่�ถึกูตอ้งรวมถึงึสทิธบิตัร ลขิ้สิทธิ� 
ค่วามลับทางการค่้าและข้้อมูลกรรมสิทธิ�อื�นๆ บริษััทฯ และบริษััทย่อย ได้ม่การกำห่นดแนวทางในการปฏิิบัติดังน่�

พันกังานทุกระดับข้องบริษััทฯ ตอ้งเค่ารพัสิทธใินทรพััย์สนิทางปัญญาข้องผู้่อื�น ไม่นำผ่ลงานข้องผู้่อื�นแม้เพัย่งบาง
ส่วนไปใชี้้เป็นประโยชี้น์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตห่รือให่้ค่่าตอบแทนแก่เจ้าข้องงานเส่ยก่อน

สนับสนุนให่้พัันธมิตรทางการค่้า/คู่่ค้่ายอมรับ และนำไปปรับใชี้้นโยบายในลักษัณะเด่ยวกัน โดยไม่ก่อให้่เกิดการ
แข้่งข้ันท่�ไม่เป็นธรรม

พันกังานทุกระดับข้องบริษัทัฯ ท่�มห่่น้าท่�รกัษัาค่วามลับทางการค้่า สตูรลับทางการค้่า กระบวนการผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์์
ห่รือวิธ่การประกอบธุรกิจท่�เป็นค่วามลับจะต้องรักษัาค่วามลับนั�นๆ ให่้ปลอดภัยท่�สุด และป้องกันมิให่้ข้้อมูลเห่ล่า
นั�นรั�วไห่ล

บริษััทฯ กำห่นดให่้ผู่้บริห่ารและพันักงาน ทำรายงานการม่ส่วนได้เส่ยข้องตนและผู่้ท่�เก่�ยวข้้องให่้บริษััทฯ รับทราบ
ทุกค่รั�งท่�เกิดรายการ

ส่งเสริมการดำเนินงานด้านค่วามรับผ่ิดชี้อบต่อสังค่มข้องคู่่ค่้า และเปิดโอกาสให่้คู่่ค่้าเข้้ามาม่ส่วนร่วมในกิจกรรม                  
เพัื�อสังค่มข้องบริษััทฯ

บริษััทฯ ได้สื�อสารให่้คู่่ค่้ารับทราบชี้่องทางการร้องเร่ยน/ข้้อเสนอแนะเพัื�อนำมาปรับปรุงในเว็บไซ่ต์บริษััทฯ และ 
“การต่อต้านค่อร์รัปชี้ัน” ในรายงานแบบ 56-1 One Report เป็นต้น

สง่เสริมการดำเนินงานด้านค่วามรับผ่ดิชี้อบต่อสงัค่มข้องผู้่ข้าย และเปิดโอกาสให้่ผู้่ข้ายได้เข้า้มามส่่วนรว่มในการ
ดำเนนิกจิกรรมเพัื�อสงัค่มข้องบรษัิัทฯ อยา่งตอ่เนื�องทั�งทางตรงและทางออ้ม โดยเข้า้รว่มในกจิกรรมเพัื�อสงัค่มทาง
ตรงด้วยรูปแบบจิตอาสา ห่รือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพัย์ห่รือสิ�งข้องได้ตามค่วามสามารถึและค่วาม
ประสงค่์ข้องผู่้ข้าย

ตรวจสอบค่วามเก่�ยวโยงและเก่�ยวข้้องระห่ว่างพันักงานทุกระดับชี้ั�นกับผู่้ข้าย ผู่้รับจ้างชี้่วง ผู่้รับเห่มา ข้องบริษััทฯ
อย่างต่อเนื�อง เพืั�อป้องกันไม่ให่้เกิดค่วามไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาค่ในการดำเนินธุรกิจระห่ว่างผู้่ข้าย ผู้่รับจ้าง
ชี้่วงผู่้รับเห่มาแต่ละรายข้องบริษััทฯ

ชี้่�แจง ข้อค่วามร่วมมือและตรวจสอบถึึงค่วามเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิิบัติตามกฎห่มายแรงงานข้อง
ผู่้ข้าย ผู่้รับจ้างชี้่วง ผู่้รับเห่มาท่�เป็นคู่่ค่้าข้องบริษััทฯ ว่ายังค่งค่วามเป็นธรรมและปฏิิบัติตามกฎห่มายห่รือไม่อย่าง
ต่อเนื�อง

กำห่นดมาตรการเก่�ยวกับสังค่มและสิ�งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้้อปฏิิบัติในการจัดซ่ื�อ จัดจ้าง

บริษััทฯ จะไม่ละเมิดห่รือนำสิทธิในทรัพัย์สินทางปัญญาท่�ถึูกต้องไปใชี้้ในทางท่�ผ่ิด

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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เมื�อพั้นสภาพัจากการเป็นพันักงาน จะต้องส่งมอบทรัพัย์สินทางปัญญา ซ่ึ�งรวมไปถึึงผ่ลงาน สิ�งประดิษัฐ์ ฯลฯ 
ค่ืนให่้บริษััทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้้อมูลท่�เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

พันักงานท่�ใชี้้งานเค่รื�องค่อมพิัวเตอร์ข้องบริษััทฯ จะต้องใชี้้ซ่อฟท์แวร์ตามข้้ออนุญาตข้องเจ้าข้องลิข้สิทธิ� และ
เฉพัาะท่�ได้รับอนุญาตให่้ใชี้้งานจากบริษััทฯ เท่านั�น เพัื�อป้องกันปัญห่าการละเมิดทรัพัย์สินทางปัญญา

บริษััทฯ ไม่สนับสนุนการนำผ่ลงานห่รือข้้อมูลอันเป็นสิทธิข้องบุค่ค่ลภายนอกท่�ได้รับมาห่รือจะนำมาใชี้้ภายใน
บริษััทฯ จะต้องตรวจสอบเพัื�อให่้มั�นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพัย์สินทางปัญญาห่รือลิข้สิทธิ�ข้องผู่้อื�น

บริษััทฯ ปกป้องและคุ่้มค่รองรักษัาสินทรัพัย์ทางปัญญาท่�บริษััทฯ เป็นเจ้าข้องให่้พั้นจากการละเมิดห่รือการถึูก
นำไปใชี้้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึึงเค่ารพัต่อสิทธิในทรัพัย์สินทางปัญญาข้องผู่้อื�น โดยได้กำห่นดนโยบาย
จริยธรรมและข้้อพึังปฏิิบัติในการปฏิิบัติงาน

ผ่ลงานท่�เกิดจากการปฏิิบัติตามห่น้าท่�ถึือเป็นทรัพัย์สินทางปัญญาข้องบริษััทฯ

บริษััทฯ จะทำการตรวจสอบค่อมพัิวเตอร์และการใชี้้งานโปรแกรมต่างๆในบริษััทฯ อย่างต่อเนื�อง

บริษััทฯ ไม่อนุญาตให่้พันักงานทำการดาวน์โห่ลด (Download) โปรแกรมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3. การมีส่วน้ร่วมของผูู้้มีส่วน้ได้เสีย

 บริษััทฯ ม่นโยบายค่ำนึงถึึงสิทธิข้องผู่้ม่ส่วนได้เส่ย คุ่้มค่รองรักษัาสิทธิข้องผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทุกกลุ่มด้วยค่วาม
ซ่ื�อสัตย์ โปร่งใส ยึดห่ลักการสร้างคุ่ณค่่าร่วมกันระห่ว่างองค่์กรให่้ค่วามสำคั่ญต่อผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทุกกลุ่มในห่่วงโซ่่
อปุทาน (Supply Chain)  โดยกลุ่มห่ลกัภายในองค่ก์รประกอบดว้ย ค่ณะกรรมการ ผู้่บรหิ่าร พันกังาน ผู้่ถึอืหุ้่น  ภายนอก
องค่์กรประกอบด้วย คู่่ค่้า คู่่แข้่ง นิค่มอุตสาห่กรรม ลูกค่้า ผู่้บริโภค่ ชีุ้มชี้น สังค่ม สิ�งแวดล้อม สำนักงาน กลต. ตลาดห่ลัก
ทรัพัย์ฯ เป็นต้น  อิชี้ิตันได้กำห่นดแนวทางการบริห่ารจัดการผู้่ม่ส่วนได้เส่ยด้วยกระบวนการสื�อสารและการจัดประชีุ้ม 
เพัื�อรับฟังค่วามค่ิดเห่็นข้องผู่้ม่ส่วนได้เส่ย  ทำแบบสำรวจค่วามพัึงพัอใจ รับฟังข้้อเสนอแนะ ข้้อร้องเร่ยน เพัื�อให่้ได้ข้้อมูล
ค่รบถึ้วนทั�งในมิติเศรษัฐกิจ สังค่ม และสิ�งแวดล้อม โดยจัดตั�งแผ่นกนักลงทุนสัมพัันธ์ (Investor Relations; IR) เป็น
ห่น่วยงานรับผ่ิดชี้อบ

ข้้อมูลท่�ถึูกต้อง ค่รบถึ้วน ทันต่อการตัดสินใจลงทุน

เป้าห่มายผู่้ม่ส่วนได้เส่ย

ประชีุ้มสามัญผู่้ถึือหุ่้นประจำปี (AGM) / ประชีุ้มสามัญผู่้ถึือหุ่้นประจำปีผ่่าน

สื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การห่าชี้่องทางข้ยายตลาดทั�งในประเทศ และ ต่างประเทศ

แนวทางการปฏิิบัติและม่ส่วนร่วมข้องบริษััทฯ

ปฏิิบัติตามห่ลักการกำกับดูแลกิจการท่�ด่โปร่งใส ตรวจสอบได้
การจัดประชีุ้มนักวิเค่ราะห่์ / นักลงทุนสถึาบัน  ( Analyst Meeting)

ปฏิิบัติตามกฎห่มายท่�เก่�ยวข้้อง และ การกำกับดูแลกิจการท่�ด่

ผ่ลตอบแทนท่�ด่และเติบโต

การเปิดเผ่ยข้้อมูลอย่างถึูกต้องตามเกณฑ์์ท่�กำห่นด

สื�อสารผ่ลการดำเนินงานผ่่าน แบบ 56-1 One Report และ รายงานการ

พััฒนาอย่างยั�งยืน

การดำเนินการพััฒนาท่�ยั�งยืน

การร่วมกิจกรรมต่างๆกับตลาดห่ลักทรัพัย์ฯ เชี้่น Opportunity Day

สื�อสารทิศทางธุรกิจและ ผ่ลประกอบการข้องบริษััทฯ อย่างสม�ำเสมอ

สื�อสารผ่่าน Email : ir@ichitangroup.com

เว็บไซ่ต์บริษััทฯ  www.ichitangroup.com/ Social Media

เปิดเผ่ยข้้อมูลสำค่ัญและจำเป็นเก่�ยวกับการดำเนินงานข้องบริษััทฯ อย่าง

ชี้ัดเจนและทันกาล

ผู่้ถึือหุ่้น / นักลงทุน
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สินค่้าท่�ด่ม่คุ่ณภาพั

เป้าห่มายผู่้ม่ส่วนได้เส่ย

มุ่งมั�นผ่ลิตสินค่้าท่�ด่ม่คุ่ณภาพัตรงตามค่วามต้องการผู่้บริโภค่ / สินค่้าท่�

เสริมภูมิต้านทานผู่้บริโภค่

แนวทางการปฏิิบัติและม่ส่วนร่วมข้องบริษััทฯ

พััฒนาสินค่้าท่�ม่รสชี้าติตรงใจผู่้บริโภค่ และม่ค่วามห่ลากห่ลาย

ม่แผ่นพััฒนาทักษัะข้องพันักงานทุกระดับท่�ชี้ัดเจน

ว่าจ้างแรงงานในชีุ้มชี้นท่�บริษััทฯ เข้้าไปดำเนินธุรกิจ

พันักงานจะต้องทำงานร่วมกับคู่่ค่้า เสมือนคู่่ค่้าค่ือเพัื�อนร่วมงานในบริษััทฯ                                            

เชี้่น  ให่้ข้้อมูลท่�ถึูกต้อง ค่วามเชี้ื�อใจ แบ่งปันแนวค่ิดและวิสัยทัศน์

การวางโค่รงสร้างองค่์กร ท่�ม่ career path ท่�ชี้ัดเจน

พััฒนาเค่รื�องดื�มท่�ด่ต่อสุข้ภาพั

สนับสนุนองค่์ค่วามรู้การดำเนินงานท่�ค่ำนึงถึึงสิ�งแวดล้อม สังค่มและ 

ธรรมาภบิาล เพัื�อยกระดบัการดำเนนิงานคู่ค้่่าลดค่วามเส่�ยงในการปฏิบิติังาน

การบริห่ารจัดการน�ำ การบริห่ารจัดการพัลังงาน

โค่รงสร้างราค่า และการจัดการท่�เป็นธรรม

สินค่้าท่�ม่รสชี้าติอร่อย และม่ค่วามห่ลากห่ลาย

ส่งเสริมการพััฒนาทักษัะและเพัิ�มพัูนศักยภาพัอย่างต่อเนื�อง

สร้างรายได้ให่้กับชีุ้มชี้น ท่�บริษััทฯ เข้้าไปดำเนินธุรกิจ

การทำงานแบบเป็นมืออาชี้่พั 

ค่วามมั�นค่งในห่น้าท่�การงานและผ่ลตอบแทนท่�เห่มาะสม

นำเสนอเค่รื�องดื�มส่งเสริมสุข้ภาพัในราค่าท่�เห่มาะสม

การค่้าข้ายท่�เป็นธรรม

การลดการใชี้้ทรัพัยากรธรรมชี้าติ

ผ่ลกำไรท่�เห่มาะสม

การส่งเสริมการข้ายท่�น่าสนใจ น่าตื�นเต้น

การม่ส่วนร่วมในการเติบโตข้องบริษััทฯ

พััฒนาคุ่ณภาพัชี้่วิตและเสริมสร้างประโยชี้น์สุข้ข้องชีุ้มชี้นและสังค่มท่�

บริษััทฯ เข้้าไปดำเนินธุรกิจ

กระจายสินค่้าให่้ทั�วถึึง เพัิ�มชี้่องทางการข้ายให่้ห่มากข้ึ�น เชี้่น ชี้่องทาง

ออนไลน์

การสื�อสารแผ่นงาน เป้าห่มายองค่์กรข้องบริษััทฯให่้พันักงานทราบประจำปี

ส่งเสริมจิตสำนึกเรื�องสิ�งแวดล้อม ผ่่านศูนย์การเร่ยนรู้ตันแลนด์ และการ

สื�อสารเรื�องสิ�งแวดล้อมผ่่านชี้่องทางท่�เห่มาะสม

ค่วามสะดวกในการห่าซ่ื�อสินค่้า

สิ�งแวดล้อมในการทำงานท่�เห่มาะสมดูแลสภาพัแวดล้อม สุข้ภาพั และ

ค่วามปลอดภัยในการทำงานเพัื�อให่้พันักงานทำงานอย่างม่ค่วามสุข้ 

ส่งเสริมจิตสำนึกเรื�องรักษัาสิ�งแวดล้อม

สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานข้องคู่่ธุรกิจ                             

พััฒนาองค่์ค่วามรู้ เพัื�อให่้การทำงานเกิดประสิทธิภาพัสูงสุด

นำเสนอการส่งเสริมการข้ายท่�น่าสนใจ เห่นือค่วามค่าดห่มายและ การ

สื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

จัดทำแผ่นงานเพัื�อปรับปรุงสถึานท่� สุข้ลักษัณะ บรรยากาศ  เพัื�อให่้ม่

ประสิทธิภาพัมากยิ�งข้ึ�น

การบริห่ารจัดการสิ�งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน  และการพััฒนา

ชีุ้มชี้นเกษัตรกรผู่้ปลูกชี้าให่้ม่ค่วามเป็นอยู่ท่�ด่ข้ึ�น

การแจ้งข้้อมูลข้่าวสาร ค่วามเค่ลื�อนไห่วต่างๆ แก่พันักงานผ่่านอ่เมล์ /

website / Intranet ข้องบริษััทฯ เป็นต้น

ผู่้บริโภค่/ลูกค่้า

พันักงาน

สังค่ม / สิ�งแวดล้อม

คู่่ค่้า

1) ด้าน้การกำกับัดูแลกิจการที�ดี (CG) ของบัริษััทฯ สามารถืตัิดตั่อได้ตัามชิ่องทางตั่อไปน้ี�

3) สำน้ักงาน้ตัรวจสอบัภายใน้ สามารถืตัิดตั่อได้ตัามชิ่องทางตั่อไปน้ี�

2) สำน้ักเลขาน้้การบัริษััท โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษัณีย์ลงทะเบัียน้

ชิ่องทางการตัิดตั่อสำหรับัผูู้้มีส่วน้ได้เสีย

02-023 1111

02-023 1111

02-023 1111

cg@ichitangroup.com

internalaudit@ichitangroup.com

 ir@ichitangroup.com

ท่�อยู่  บริษััท อิชี้ิตัน กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น)
เลข้ท่� 8 อาค่ารท่วัน ชี้ั�น 42  ซ่อย สุขุ้มวิท 40 แข้วงพัระโข้นง เข้ตค่ลองเตย กรุงเทพัมห่านค่รฯ (10110)
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 บริษััทฯ ม่การบริห่ารค่วามสัมพัันธ์กับลูกค่้าใน 2 ระดับ ค่ือ คู่่ค่้า และผู่้บริโภค่ ในส่วนข้องคู่่ค่้า ม่การสื�อสาร
และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคู่่ค่้าทั�งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื�อง เพัื�อแนะนำสินค่้าและแค่มเปญต่างๆ  ม่การแลก
เปล่�ยนค่วามค่ิดเห่็น รวมถึึงนำข้้อค่ิดเห่็นท่�ได้กลับมาต่อยอดพััฒนารูปแบบสินค่้าและเทค่นิค่ทางการตลาดให่้ด่ข้ึ�น เพัื�อ
ตอบสนองต่อค่วามต้องการและส่งผ่ลต่อค่วามพัึงพัอใจ

 สำห่รับผู่้บริโภค่ อิชี้ิตันเน้นการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: 
IMC)  ทั�งชี้่องทางการสื�อสารห่ลัก  (Above the line) อย่างโทรทัศน์ สื�อสิ�งพัิมพั์ และชี้่องทางออนไลน์ผ่่านแพัลตฟอร์ม
ต่างๆ (Below the Line) เชี้่น การจัดอ่เว้นท์ โรดโชี้ว์ โดยพัิจารณาเลือกรูปแบบท่�สอดค่ล้องกับพัฤติกรรมข้องผู่้บริโภค่
แต่ละกลุ่ม เพัื�อให่้สินค่้าข้องบริษััทฯ อยู่ในใจผู่้บริโภค่และเป็นทางเลือกแรกท่�ผู่้บริโภค่จะเลือกดื�ม

 นอกจากน่�ม่การสำรวจค่วามพัึงพัอใจข้องผู้่บริโภค่ต่อสินค่้าข้องบริษััทฯ ดำเนินการโดยสถึาบันวิจัยตลาด
ระดับสากลเพัื�อเก็บข้้อมูลสำรวจค่วามค่ิดเห่็นและกลับมาวิเค่ราะห่์ เร่ยนรู้ค่วามต้องการผู่้บริโภค่  เพัื�อนำผ่ลลัพัธ์กลับ
มาปรับปรุงตัวสินค่้าให่้ได้รสชี้าติท่�ด่ ตรงค่วามต้องการโดยค่งไว้ซ่ึ�งคุ่ณภาพัสูงสุด รวมถึึงพััฒนาการจัดแค่มเปญการ
ตลาดท่�โดนใจผู่้บริโภค่ต่อไป

http://www.ichitangroup.com

https://www.facebook.com/ichitan

https://www.facebook.com/yenyen

https://www.facebook.com/ichitanHealthyDrink 

5. การบัริหารจัดการความสัมพััน้ธ์กับัลูกค้า
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การเพัิ�มศักยภาพัใน้การดำเน้ิน้ธ้รกิจและการบัริหารจัดการทรัพัยากร

1. เทคโน้โลยีการผู้ลิตัที�ทัน้สมัย

 โรงงาน อิชี้ิตัน สวนอุตสาห่กรรมโรจนะเฟส 3 จังห่วัดพัระนค่รศร่อยุธยา ออกแบบข้ึ�นด้วยแนวค่ิด 
Greenovation ดำเนินธุรกิจเป็นส่วนห่นึ�งข้องสังค่มท่�ให่้ค่วามเค่ารพัต่อธรรมชี้าติและรบกวนธรรมชี้าติน้อยท่�สุด ด้วย
การผ่สานเทค่โนโลย่ท่�ทันสมัยด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชี้ื�อ  (Cold  Aseptic  Filling  Technology)  ท่�สามารถึค่ง
คุ่ณค่่าสารอาห่ารตามธรรมชี้าติได้ด่กว่าระบบเดิม  ผ่นวกเข้้ากับจิตสำนึกการปลูกฝั่งค่นรุ่นให่ม่ให้่ตระห่นักถึึงค่วาม
สำค่ัญข้องธรรมชี้าติและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลให้่เกิดประโยชี้น์และประสิทธิภาพัสูงสุด ลดการสูญเส่ย พัร้อมทั�ง
จัดห่าพัลังงานทดแทนการใชี้้พัลังงานธรรมชี้าติ  และนำพัลังงานห่มุนเว่ยนกลับมาใช้ี้ให่ม่เพัื�อรบกวนธรรมชี้าติให่้น้อย
ท่�สุด 
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2. กระบัวน้การผู้ลิตัที�เป็น้มิตัรตั่อสิ�งแวดล้อม

 อิชี้ิตัน กร่น แฟค่ทอร่� ตั�งอยู่บนพัื�นท่� 76 ไร่ ประกอบไปด้วยโรงงานผ่ลิต 2 เฟส ม่กำลังผ่ลิตได้สูงสุด 
1,500,000,000 ข้วดต่อปี ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชี้ื�อ  (Cold  Aseptic Filling  Technology)  เทค่โนโลย่ทันสมัย
ในการผ่ลติเค่รื�องดื�มปจัจบุนั สนองตอบการบรโิภค่ยคุ่ให่มท่่�สามารถึค่งค่ณุค่า่สารอาห่ารข้องธรรมชี้าตไิวด้ก่วา่และเปน็
มติรกบัสิ�งแวดลอ้ม เนื�องจากกระบวนการผ่ลิตเริ�มท่�ผ่ลิตภณัฑ์เ์ค่รื�องดื�มท่�ผ่่านการตม้จะเดนิทางผ่่านทอ่ลำเล่ยงในระบบ
ปิดเข้้าสู่ถึังผ่สมรสชี้าติ จากนั�นเดินทางต่อเข้้าสู่ระบบฆ่าเชี้ื�อด้วยค่วามร้อนสเตอริไรส์ 4 วินาท่ จากนั�นลดอุณห่ภูมิลง
เห่ลือ 25 องศาเซ่ลเซ่่ยส เข้้าสู่การบรรจุเย็นแบบปลอดเชี้ื�อแล้วปิดผ่นึกฝ่าทันท่ เมื�อบรรจุเค่รื�องดื�มในอุณห่ภูมิปกติ ข้วด
บรรจุจึงไม่ต้องห่นาเพัื�อทนค่วามร้อนสูง  จึงสามารถึลดการใชี้้พัลาสติกได้ถึึง 27.5%  

 

3. ค้ณภาพัและความปลอดภัยตัลอดกระบัวน้การผู้ลิตั

 การผ่ลิตสินค่้าท่�ม่คุ่ณภาพัและปลอดภัยเริ�มต้นจากการปลูกฝ่ังจิตสำนึกสร้างค่วามตระห่นัก ถึ่ายทอดองค่์
ค่วามรู้และรับรองค่วามสามารถึข้องพันักงานฝ่่ายผ่ลิต เพัื�อให้่สามารถึตรวจสอบและค่วบคุ่มการผ่ลิตให้่ถูึกต้องตรง
ตามมาตรฐาน สร้างค่วามมั�นใจในคุ่ณภาพัและค่วามปลอดภัยให้่กบัลูกค้่าโดยการประกันคุ่ณภาพัสินค้่าแบบเชิี้งรกุค่วบคู่่
กับการประเมินค่วามเส่�ยงท่�อาจส่งผ่ลกระทบต่อผ่ลิตภัณฑ์์ เพัื�อการประกันคุ่ณภาพัสินค่้าอย่างเป็นระบบและม่
ประสิทธิภาพั
 
 ดำเนินงานตามนโยบายการจัดการเชี้ิงบูรณาการ “มุ่งมั�นพััฒนาและผ่ลิตสินค่้าคุ่ณภาพั ถึูกสุข้ลักษัณะและ
ปลอดภัยภายใต้สิ�งแวดล้อมท่�ด่ ส่งเสริมการอนุรักษั์พัลังงาน ป้องกันมลภาวะด้วยระบบการจัดการมาตรฐานสากลท่�ม่
ประสิทธิภาพั ค่วบคุ่มคุ่ณภาพัการผ่ลิตและค่วามปลอดภัยข้องสินค่้าอย่างเป็นระบบเพัื�อให่้การผ่ลิตสินค่้าม่คุ่ณภาพั 
ปลอดภัย ไม่ส่งผ่ลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ม่การปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง โดยม่ค่ณะทำงานค่วามปลอดภัยอาห่าร (Food 
Safety team) ทำห่น้าท่�ชี้่�บ่ง วิเค่ราะห่์ ประเมินอันตรายทุกข้ั�นตอนท่�อาจเกิดข้ึ�นตลอดห่่วงโซ่่อาห่ารจนถึึงมือผู่้บริโภค่ 
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รางวัลอ้ตัสาหกรรมสีเขียว

บริษััทฯ ได้ดำเนินงานบริห่ารคุ่ณภาพัและรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ ดังต่อไปน่�

1) มาตรฐานวิธ่การท่�ด่ในการผ่ลิตเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข้ (ฉบับท่� 420) พั.ศ.2563
2) TAS 9023-2021 GHP Codex Alimentarius (GHP) ; การปฏิิบัติทางสุข้ลักษัณะท่�ด่ในการผ่ลิตอาห่าร  
3) TAS 9024-2021 HACCP Codex Alimentarius (HACCP) ; ระบบการวเิค่ราะห่อ์นัตรายและค่วบค่มุจดุวกิฤต
4) FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 (FSSC22000) ; ระบบมาตรฐานการรับรองค่วาม
    ปลอดภัยสำห่รับการผ่ลิตอาห่าร 
5) ISO22000 : 2018 ; ระบบการจัดการค่วามปลอดภัยข้องอาห่าร
6) ISO9001 : 2015 ; ระบบบริห่ารคุ่ณภาพั
7) ISO14001 : 2015 ; ระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม
8) ISO50001 : 2018 ; ระบบการจัดการพัลังงาน
9) ISO/IEC 17025 : 2017 ; มาตรฐานข้้อกำห่นดทั�วไปสำห่รับค่วามสามารถึข้องห่้องปฏิิบัติการทดสอบและ
    สอบเท่ยบ
10) ISO/IEC 27001 : 2013 ; ระบบบริห่ารจัดการค่วามมั�นค่งปลอดภัยสำห่รับสารสนเทศ
11) MUI HALAL ; มาตรฐานฮาลาล ประเทศอินโดน่เซ่่ย
12) HALAL ; มาตรฐานฮาลาล ประเทศไทย
13) Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)
14) Carbon Footprint for organization (CFO)
15) อุตสาห่กรรมส่เข้่ยวระดับท่� 4 วัฒนธรรมส่เข้่ยว (Green Culture)
16) โค่รงการลดก�าซ่เรือนกระจกภาค่สมัค่รใจตามมาตรฐานข้องประเทศไทย (T-VER) : โค่รงการผ่ลิตไฟฟ้าจาก
       พัลังงานแสงอาทิตย์ อิชี้ิตัน กร่น แฟค่ทอร่
17) โค่รงการสนับสนุนกิจกรรมลดก�าซ่เรือนกระจก : ภารกิจลดการใชี้้พัลังงานจากการเปล่�ยนห่ลอด LED

มาตัรฐาน้การบัริหารค้ณภาพัและความปลอดภัยอาหาร
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4. การส่งเสริมการอน้้รักษั์พัลังงาน้

 อิชี้ิตันได้ปรับเปล่�ยนติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจากห่ลอด LED สามารถึสร้างค่วามสว่างอย่างม่
ประสิทธิภาพัสูงสุดในปัจจุบัน ไม่สร้างค่วามร้อน ลดการปลดปล่อยก�าซ่เรือนกระจก ชี้่วยลดการใชี้้พัลังงานในการปรับ
อากาศ ลดการใชี้้พัลังงานไฟฟ้า 60-80% เมื�อเท่ยบกับการใช้ี้งานห่ลอด High Bay light, Halogen และ HID  เมื�อเท่ยบ
กับการใชี้้งานห่ลอดไฟฟลูออเรสเซ่นต์ ชี้่วยลดการใชี้้ไฟฟ้าจากแสงสว่างได้ 50% การออกแบบอาค่ารข้องโรงงาน 
อชิี้ตินั กร่น แฟค่ทอร่� เนน้การใชี้แ้สงสวา่งจากธรรมชี้าต ิตดิตั�งระบบค่วบค่มุการทำงานเปดิ-ปดิไฟฟา้แสงสวา่งอตัโนมตัิ
ตามค่วามเห่มาะสมข้องการใช้ี้งานในแต่ละช่ี้วงเวลา  ม่การติดตั�งชี้อ่งรับแสงจากภายนอก (Sky Light) ทั�งในส่วนข้องพัื�นท่�
การผ่ลิตและพัื�นท่�ค่ลังเก็บสินค่้า ชี้่วยลดการใชี้้พัลังงานจากการใชี้้ไฟแสงสว่างในเวลากลางวัน 

โครงการพัลงังาน้ทดแทน้ solar cell  ปี 2561 บริษััทฯ ม่การตดิตั�งระบบพัลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ Solar Cell แบบ 
Grid-Connect บนพืั�นท่�  25,000 ตรม. บรเิวณห่ลงัค่าโรงงานผ่ลติข้นาด  2,544  กโิลวตัต ์(kWp)  เพัื�อชี้ว่ยสรา้งพัลงังาน
ไฟฟ้าไว้ใชี้้งานภายในโรงงาน ลดการพัึ�งพัาไฟฟ้าท่�ผ่ลิตจากโรงไฟฟ้าท่�ใชี้้เชี้ื�อเพัลิงฟอสซ่ิล เชี้่น น�ำมันเตา ถึ่านห่ิน และ
ก�าซ่ธรรมชี้าต ิลดการปลอ่ยก�าซ่เรอืนกระจกออกสู่ชัี้�นบรรยากาศไดถ้ึงึ 747 ตนัตอ่ป ี  สามารถึผ่ลติพัลงังานไฟฟา้จาก
แสงแดดได้ประมาณ 282,384 กิโลวัตต์/เดือน ชี้ดเชี้ยค่่าไฟฟ้าได้ประมาณ  1.1 ล้านบาท/เดือน (ค่ิดอัตราค่่าไฟฟ้าท่� 3.9 
บาทต่อห่น่วย กิโลวัตต์ ห่รือเท่ยบเท่า 14.4 ล้านบาทต่อปี)
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การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

1. การใช้พลังงานรวมทุกชนิด กิกะจูล 384,114 397,410 447,268.9

2. พลังงานรวมจากการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด

กิกะจูล 236,652 246,853 288,608.7

%เทียบกับพลังงานรวม 
ทุกชนิด

61.6 62 64.5

พลังงานจากน้ำามันเตาทุกชนิด กิกะจูล 0 0 0.0

พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 236,652 246,853 288,608.7

3. พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้

กิกะจูล 135,617 139,213 146,980

%เทียบกับพลังงานรวม
ทุกชนิด

35.3 35.0 32.8

4. พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผลิตใช้เอง

กิกะจูล 11,845 11,345 11,680

%เทียบกับพลังงานรวม 
ทุกชนิด

3.1 2.9 2.6

5. พลังงานรวมที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

กิกะจูลต่อจำานวนชิ้น
ผลิตภัณฑ์  (พันชิ้น)

0.5 0.5 0.6

กิกะจูลต่อน้ำาหนัก
ผลิตภัณฑ์ (ตัน)

1.5 1.5 1.7

6. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ตันคาร์บอนไดออกไซน์

เทียบเท่า
34,204 38,861.0 38,812.0

7. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ตันคาร์บอนไดออกไซน์
เทียบเท่าต่อจำานวนชิ้น

ผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น)
0.1 0.1 0.1

ตันคาร์บอนไดออกไซน์
เทียบเท่าต่อน้ำาหนัก

ผลิตภัณฑ์ (ตัน)
0.1 0.1 0.1

การใชิ้พัลังงาน้ไฟฟ้าและเชิื�อเพัลิง
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 ด้วยระบบ  Condensate  Return  น�ำท่�เห่ลือจากการแลกเปล่�ยนค่วามร้อนข้องไอน�ำในกระบวนการต้มและ
กระบวนการฆ่าเชืี้�อจนเปล่�ยนสถึานะเป็นน�ำร้อน เพัื�อทดแทนการปล่อยทิ�งเราไดน้ำกลับไปห่มุนเวย่นมาใช้ี้เปน็พัลงังานอก่
ค่รั�ง  โดยสง่ไปยงัเค่รื�องอุน่น�ำโดยใช้ี้ไอเส่ยจากการเผ่าไห่ม้ก�าซ่ธรรมชี้าต ิ(Economizer) ท่�ม่ค่วามรอ้นสงูถึงึ 190 ้C  ห่ลัง
จากท่�น�ำ Condensate return ผ่่านเข้้า Economizer จะทำให่้อุณห่ภูมิเพัิ�มข้ึ�น 15 ้C  (จาก 90 ้C  กลายเป็น 105 ้C) 
จากนั�นจะถึูกส่งเข้้าไปในห่ม้อต้มกำเนิดแรงดันไอน�ำเพัื�อเปล่�ยนเป็นไอน�ำ กระบวนการ Condensate Return น่�ส่งผ่ลให่้
สามารถึลดการใชี้้น�ำได้ 42,000 ลบ.ม. ต่อปี ห่ลังจากกระบวนการผ่ลิตเสร็จสิ�น น�ำเส่ยทั�งห่มดจะถึูกส่งไปยังบ่อบำบัด
น�ำเส่ย อิชี้ิตัน กร่น แฟค่ทอร่� เลือกใชี้้ระบบบำบัดน�ำเส่ยธรรมชี้าติด้วยการใชี้้จุลินทร่ย์ชี้นิดไร้อากาศสายพัันธุ์พัิเศษั ม่
ประสิทธิภาพัในการย่อยสลายสูง ชี้่วยในการปรับปรุงคุ่ณภาพัน�ำให่้ม่คุ่ณภาพัด่ข้ึ�น สามารถึนำกลับมาใชี้้ในการรดน�ำ
ต้นไม้ภายในบริเวณโรงงาน ชี้่วยประห่ยัดทรัพัยากรน�ำและลดปัญห่าการปล่อยน�ำเส่ยออกสู่ภายนอก

การบัริหารจัดการน้�ำ

ปริมาณการบัริหารจัดการน้�ำโรงงาน้อิชิิตััน้ จ.พัระน้ครศรีอย้ธยา ตัั�งแตั่ปี 2562 - ปี 2564

การบริหารจัดการน้ำา  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

นโยบายและแผนในการบริหารจัดการน้ำาระดับองค์กร              
(มี หรือ ไม่มี)                               มี มี มี

การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับน้ำา   
( มี หรือ ไม่มี)                    ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ผลกระทบทางการเงิน จากราคาค่าน้ำาที่เปลี่ยนแปลง                     
( มี หรือ ไม่มี)                                 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 ความเสี่ยงด้านน้ำาของคู่ค้าบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินการ ของบริษัท  ( มี หรือ ไม่มี)  ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความถี่ในการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำา
(ทุก 1 ปี  หรือ ทุก  2-3 ปี)  ทุก 1 ปี ทุก 1 ปี ทุก 1 ปี

1 .ปริมาณน้ำาที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. 1,522,070 1,507,131 1,881,558

ปริมาณน้ำาที่ใช้ในส่วนของกระบวนการผลิต (น้ำาประปา)

ลบ.ม. 1,317,328 1,316,212 1,666,153

%เทียบกับปริมาณน้ำา
ใช้ทั้งหมด

87 87 89

ปริมาณน้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่ เช่น นำามารดต้นไม้             
(น้ำาจากระบบผลิตน้ำา Treated)

ลบ.ม. 186,285 235,855 212,405

%เทียบกับปริมาณน้ำา
ใช้ทั้งหมด

13 16 13

ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ 1,000 ขวด 760,107 727,805

3.คุณภาพน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยออก  

pH ณ จุดปล่อย - 8 8 8

อุณหภูมิ ณ จุดปล่อย องศาเซลเซียส 35 36 37

ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/L 80 77 94

ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/L 220 192 264

ค่าน้ำามันและไขมันจากน้ำาที่ผ่านการบำาบัด(Grease and 
Oil)

mg/L 4 5 6

ค่าโลหะหนัก สังกะสีในน้ำาทิ้ง (Zn) mg/L 0 0 0

2.ปริมาณน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยออกทั้งหมด ลบ.ม. 664,128 696,746 684,428
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การควบัค้มค้ณภาพัอากาศ  ลดการปล่อยของเสียออกภายน้อกปี 2564

คุณภาพอากาศ  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

1. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน   

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide :CO) ppm 25 20.73 14

ก๊าซออกไซด์ ของ ไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen :NOx) ppm 15 13.43 10

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

ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates :TSP) mg/Nm3 6.92 5.52 6

2. การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี   

จำานวนครั้งการรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี ครั้ง 0 0 0

3. การดำาเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

ค่าปรับจากการดำาเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

บาท 0 0 0

จำานวนครั้งในการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

ครั้ง 0 0 0

4. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก  

จำานวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ครั้ง 0 0 0

5. ปริมาณการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก Solar Cell   

Roof Factory 1 Kwh 1,845,018        1,768,439        1,784,231 

Roof WH Kwh 1,469,888        1,382,818        1,460,243 

Total Solar Roof Kwh 3,298,053        3,151,257        3,244,474 

6. ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ   

ปริมาณก๊าซที่ใช้ในโรงงาน Mmbtu 252,570 233,984 273,563

ระดับเสียง  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

1 .ภายในโรงงาน    

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณการทำางาน
(Leq,TWA 8 hr)

dB(A) 82.7 81.12 79.57

ระดับเสียงสูงสุดในบริเวณการทำางาน (Lmax) dB(A) 91.2 94.57 91.7

2. ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน  

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน                 
(Leq 24 hr)

dB(A) 55.0 63.6 59.3

ระดับเสียงสูงสุดในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน (Lmax) dB(A) 89.3 81.2 85.4
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5. ความรับัผู้ิดชิอบัตั่อผูู้้บัริโภคและผู้ลิตัภัณฑ์์  

6. สิน้ค้าและน้วัตักรรมเพัื�อความยั�งยืน้  

 อิชี้ิตันให่้ค่วามสำคั่ญต่อคุ่ณภาพัและค่วามสะอาดข้องผ่ลิตภัณฑ์์โดยม่ผู่้ชี้ำนาญการเรื�องมาตรฐานอาห่าร
ปลอดภยัดแูล ม่การอบรมให้่ค่วามรูแ้ก่พันักงานทุกระดบัเพัื�อให่เ้ข้า้ใจและสามารถึปฏิบัิตงิานตามมาตรฐานท่�บรษัิัทฯ วาง
ไว้ โดยได้ม่การกำห่นดแนวทางในการปฏิิบัติท่�สำค่ัญดังน่�

เค่ารพัสิทธิการได้รับการตอบสนองค่วามต้องการด้านพัื�นฐานข้องผู่้บริโภค่พัร้อมพััฒนาสินค่้าท่�ด่ม่คุ่ณภาพั
อย่างสม�ำเสมอ

การผ่ลิตสินค่้าท่�ปลอดภัยต่อผู่้บริโภค่พัร้อมค่ำนึงถึึงสิ�งแวดล้อม

ไมจ่ำกดัสทิธดิา้นข้อ้มลูข้า่วสารข้องผู้่บรโิภค่ แสดงข้อ้มลูบนฉลากผ่ลติภณัฑ์ ์เพัื�อให่ผู้้่บรโิภค่ไดร้บัข้อ้มลูท่�ถึกูตอ้ง

คุ่้มค่รองสิทธิด้านค่วามปลอดภัยข้องผู่้บริโภค่

เค่ารพัสิทธิในการแสดงค่วามค่ิดเห่็นข้องผู่้บริโภค่

คุ่้มค่รองสิทธิท่�จะได้รับการชี้ดเชี้ยข้องผู่้บริโภค่ตามกฎห่มาย

• 

• 

• 
• 

• 
• 

 บริษััทฯ ให่้ค่วามสำค่ัญในการดำเนินธุรกิจด้วยค่วามรับผ่ิดชี้อบและจัดให่้ม่การบริห่ารจัดการตามแนวทาง
เศรษัฐกิจห่มุนเว่ยน การออกแบบกระบวนการ บรรจุภัณฑ์์ ทำให่้เกิดประสิทธิภาพัและค่วามคุ่้มค่่าสูง รวมทั�งตระห่นักถึึง
การใชี้้ทรัพัยากรธรรมชี้าติท่�ม่อยู่อย่างจำกัดให่้เกิดประโยชี้น์สูงสุดเพัื�อลดปัญห่าข้ยะพัลาสติกให่้ได้มากท่�สุด

 ห่ลังจากการระบาดข้องโค่วิด-19 โลกต้องเตร่ยมเผ่ชิี้ญกับผ่ลกระทบค่รั�งให่ญ่ท่�กำลังจะมาถึึงในเรื�อง “การ
เปล่�ยนแปลงสภาพัภูมิอากาศจากปัญห่าสิ�งแวดล้อม” เป็นท่�ทราบกันด่ว่าสถิึติการเกิดวิกฤติสิ�งแวดล้อมทั�วโลกเพัิ�ม
จำนวนมากและรุนแรงข้ึ�นในชี้่วงทศวรรษัท่�ผ่่านมา ดังนั�นจึงเป็นค่วามจำเป็นท่�เราทุกค่นจะต้องแสดงค่วามรับผ่ิดชี้อบต่อ
การใช้ี้ชี้่วิตท่�อาจส่งผ่ลให้่เกิดปัญห่าสิ�งแวดล้อมมากข้ึ�น สำห่รับประเทศไทยปัญห่าข้ยะและข้ยะในมห่าสมุทรกำลังก่อให้่
เกิดผ่ลกระทบต่อระบบนิเวศน์รุนแรงข้ึ�น และจะส่งผ่ลถึึงสภาพัค่วามเป็นอยู่ข้องมนุษัย์ทุกค่นไม่วันใดก็วันห่นึ�ง

การบัริหารจัดการตัามแน้วทางเศรษัฐกิจหม้น้เวียน้

100% Recyclable Packaing

จึงเป็นท่�มาข้องการกำห่นดเป้าห่มายข้องอิชี้ิตันในการเป็น 100% recyclable packaing ภายในปี 2566 เพัื�อร่วมเป็น
ส่วนห่นึ�งในการรณรงค่์ให่้เกิดการห่มุนเว่ยนนำพัลาสติกท่�ผ่่านการใชี้้งานแล้วเข้้าสู่ระบบ circular economy  โดยไม่
ปล่อยให่้กลายเป็นข้ยะเพืั�อลดปัญห่ามลพัิษัสิ�งแวดล้อม ท่มวิจัยและพััฒนาข้องอิชี้ิตันกำลังอยู่ในข้ั�นตอนการเปล่�ยนทุก
ส่วนข้องบรรจุภัณฑ์์ ไม่ว่าจะเป็นข้วดพัลาสติก ฉลาก ฝ่า กล่อง ห่ลอด ฯลฯ ให้่สามารถึเข้้าสู่กระบวนการร่ไซ่เคิ่ลได้ 
ปัจจุบันแบรนด์สินค่้าท่�พัร้อมแล้วสำห่รับเป็น 100% recyclable ได้แก่  ชี้าเข้่ยวชี้ิซ่ึโอกะ, อิชี้ิตัน กร่นท่ ข้นาด 500 มล. 
และอชิี้ตินั กรน่แลป  ภายในป ี2566  ผ่ลติภณัฑ์ทั์�งห่มดข้องอชิิี้ตนัจะใชี้พ้ัลาสตกิแบบ PET ซึ่�งสามารถึนำเข้า้สูก่ระบวนการ
ร่ไซ่เค่ิลได้ทั�งห่มด
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 ฝ่่ายวิจัยและพััฒนาได้ทดลองใชี้้พัร่ฟอร์มข้นาด 15 และ 16 กรัม มาเป่าข้ึ�นรูปบรรจุภัณฑ์์ทดแทนพัร่ฟอร์ม
ข้นาด 17.5 และ19  กรัม  เพืั�อลดการใชี้พ้ัลาสติกแตค่่งไวซ้่ึ�งรปูทรงข้วดท่�สวยงาม เห่มาะสำห่รับเปน็บรรจภุณัฑ์ท่์�ปลอดภยั
ได้มาตรฐาน อ่กทั�งสามารถึลดต้นทุนการผ่ลิตต่อข้วดลง  และสนับสนุนการใชี้้ทรัพัยากรอย่างม่ประสิทธิภาพั 

การพััฒน้าพัรีฟอร์ม ลดพัลาสตัิกก่อน้ข่�น้รูปบัรรจ้ภัณฑ์์ที�สวยงาม แตั่คงประสิทธิภาพัและลดตั้น้ท้น้

การบัริหารจัดการปรับัลดการใช้ิแผู่้น้ฟิลม์  และการนำแผ่น่ฟลิม์กลับเข้า้สู่การร่ไซ่เคิ่ลเพัื�อนำกลับมาใช้ี้ให่ม่ สามารถึ
ลดปริมาณการใชี้้พัลาสติกค่ลุมพัาเลทสินค่้า (top sheet) ได้ 39.72% เท่ยบเท่ากับพัลาสติก 20,000 กิโลกรัมต่อปี 
ห่รือเท่ยบเท่าการลดต้นทุน 1,411,996 บาทต่อปี

8. การพััฒน้าพัน้ักงาน้อย่างยั�งยืน้

 บรษัิัทฯ ให้่ค่วามสำคั่ญในการพัฒันาศกัยภาพัพันกังานทกุระดบั ในด้านสมรรถึนะ (Competency) ด้านค่วามรู ้
(Knowledge) ดา้นทกัษัะ (Skill)  ดา้นทศันค่ต ิ(Attitude)   ผ่่านการฝ่กึอบรมพััฒนาค่วามรูทั้�งภายในและภายนอกองค่ก์ร 
ม่การจัดการเร่ยนรู้ตามเส้นทางการเร่ยนรู้ (Training Roadmap) เพัื�อให่้พันักงานเพัิ�มข้่ดค่วามสามารถึในการแข้่งข้ัน
ในยคุ่ปจัจบุนัท่�เทค่โนโลย่เข้า้มามบ่ทบาทให่เ้กดิการเปล่�ยนแปลงตอ่ธรุกจิในอตุสาห่กรรมเค่รื�องดื�มอยา่งรวดเรว็ นอกจาก
น่�ยงัม่การพัฒันาทกัษัะด้านอื�นๆ ท่�จำเป็นในการทำงานเพัิ�มเตมิ  อาท ิการพัฒันานวัตกรรมและค่วามค่ดิรเิริ�มสรา้งสรรค่์ 
ภาวะค่วามเป็นผู่้นำ ค่วามเชี้่�ยวชี้าญในการใชี้้เทค่โนโลย่เค่รื�องจักรการผ่ลิต ฯลฯ เตร่ยมพัื�นฐานรองรับค่วามก้าวห่น้า
ในห่น้าท่�การงานค่วบคู่่กับการเติบโตข้องบริษััทฯ ผ่่านชี้่องทางการฝ่ึกอบรมทั�งภายในและภายนอกองค่์กร โดยม่การ
บูรณาการร่วมกับห่น่วยงานภายนอก เชี้่น กรมพััฒนาฝ่ีมือแรงงาน  มห่าวิทยาลัยทั�งในและต่างประเทศ พััฒนาชี้่องทาง 
สื�อการเร่ยนรู้ห่ลากห่ลายรูปแบบเพัื�อกระตุ้นค่วามสนใจในการเร่ยนรู้ข้องพันักงาน อำนวยค่วามสะดวกและส่งเสริม
บรรยากาศแห่่งการเร่ยนรู้พัร้อมสร้างโอกาสให่ม่ๆ ในโลกแห่่งการเปล่�ยนแปลง
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 เมื�อเทรนด์โลก สังค่ม และสิ�งแวดล้อม เปล่�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างสรรค่์นวัตกรรมจึงจำเป็นอย่างยิ�ง
ท่�จะช่ี้วยผ่ลักดันให้่องค์่กรเป็นผู้่นำนวัตกรรมการผ่ลิตเค่รื�องดื�มท่�เติบโตไปพัร้อมกับสังค่มท่�ด่  โค่รงการ Creativity 
Contest จัดขึ้�นเพืั�อสนับสนุนให้่พันักงานฝ่่ายวิจัยและพััฒนาได้นำเสนอไอเด่ยการผ่ลิตเค่รื�องดื�มท่�ตอบสนองค่วาม
ต้องการข้องผู่้บริโภค่ให่ม่ๆ เชี้่น เค่รื�องดื�มรสนมผ่สมแค่นตาลูปและบุก เค่รื�องดื�มนมถึั�วเห่ลืองผ่สมสารสกัดข้มิ�นชี้ัน  ชี้า
นมชี้่ส  เค่รื�องดื�มน�ำข้มิ�นผ่สมกระชี้ายข้าวและขิ้ง พัลัสวิตามินซ่่ 200%  Functional drink for Immune  เค่รื�องดื�มชีู้
กำลังผ่สม Functional drink เค่รื�องดื�มชี้นิดเข้้มข้้น  เค่รื�องดื�มชี้าเข้่ยวอัดแก�ส เป็นต้น รวมไปถึึง SD innovation เชี้่น 
ผ่ลิตภัณฑ์์เม็ดฟู่ละลายน�ำ   บรรจุภัณฑ์์ท่�ออกแบบมาเพัื�อผู่้พัิการทางสายตา  Green carton นวัตกรรมผ่ลิตกระดาษั
ลูกฟูกท่�ลดการใชี้้ปริมาณกระดาษัลง 25-75 กรัม แต่ยังค่งค่วามแข้็งแรงข้องลังเท่าเดิม  รวมถึึงไอเด่ยด้านการจัดการ
ให่ม่ๆ เพืั�อช่ี้วยเพิั�มประสิทธิภาพัข้องการผ่ลิตได้   ผ่ลงานท่�ไดร้บัเลือกจะได้รบัการนำไปผ่ลิตและวางจำห่น่ายจริง  สำห่รับ
ปี 2564 ผ่ลงานท่�ได้รับรางวัลได้แก่ “อิชี้ิตัน พัริกเกลือเดอะซ่่ร่ย์”  ชี้าเข้่ยวพัร้อมดื�ม 2 รสชี้าติให่ม่ “มะข้ามไฟเอ้อ” และ 
“สับปะรดธันเด้อ” ออกวางจำห่น่ายในชี้่วงห่น้าร้อน ปี 2564 กลุ่มเป้าห่มายห่ลักเป็นกลุ่มวัยรุ่นท่�กำลังจำเจกับชี้่วิตล็อค่
ดาวน์และการเร่ยนออนไลน์ ให่้ได้รู้สึกตื�นเต้นข้ึ�น นำเสนอเค่รื�องดื�มภายใต้แบรนด์ค่อนเซ่็ปต์ “TEA’NOMENAL”

Creativity Contest
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 พันกังานในโค่รงการน่�ไดร้บัการยอมรบัวา่เปน็กลุ่มพันักงานท่�ม่ศักยภาพัสูง สามารถึเตบิโตในสายงานได้อยา่ง
ม่อนาค่ต และสามารถึสืบทอดตำแห่น่งสำค่ัญข้ององค่์กรได้   โค่รงการ The Starter จึงอัดแน่นไปด้วยบทเร่ยนพััฒนา
ศกัยภาพั ภาวะผู่น้ำเพัื�อเพัิ�มข้ด่ค่วามสามารถึในการทำงานและพัร้อมจะก้าวข้ึ�นในตำแห่น่งสำคั่ญต่อไป ห่ลังจบโค่รงการ
พันักงานได้นำเสนอโค่รงการท่�น่าสนใจและสามารถึต่อยอดได้

The Starter Program

1. ผ่ลิตภัณฑ์์ Plant base milk 
2. ผ่ลิตภัณฑ์์เพัื�อสุข้ภาพัเพัื�อป้องกันการเกิดโรค่ NCD  
3. เค่รื�องดื�มน�ำวิตามิน C และ E ผ่สมสารสกัดธรรมชี้าติและสำห่รับกรุ�ปเลือด (Gentype vitamin water) 
4. CSD HERB สมุนไพัรอัดแก�ส 

1. โค่รงการธุรกิจวิจัยและพััฒนาเพัื�อรองรับการรับจ้างผ่ลิต (OEM) 
2. โค่รงการธุรกิจการจัดการข้ยะพัลาสติก

ประเภท Product 

ประเภท Project
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 กิจกรรมแสดงผ่ลงานและเผ่ยแพัร่ค่วามรู้ เทค่นิค่ต่างๆในการลดปัญห่ากระบวนการผ่ลิต นำมาประยุกต์ใชี้้ให่้
เกิดประโยชี้น์สูงสุดจากไอเด่ยสร้างสรรค่์ข้องพันักงาน เพัื�อห่าแนวทางในการเพัิ�มประสิทธิภาพัการผ่ลิตและลดการใชี้้
ทรัพัยากรธรรมชี้าตใิห่น้อ้ยท่�สุด ในปีน่�มพ่ันกังานสง่ผ่ลงานเข้้าประกวด 14 โค่รงการ ตวัอยา่งเชี้่น โค่รงการปรับปรุงชีุ้ด
ลดอุณห่ภูมิน�ำชี้า โค่รงการติดตั�งสัญญาณเตือนในเค่รื�องจักรพัันฟิล์มพัาเลท โค่รงการแก้ปัญห่าข้วดข้าวและข้วดบาง 
โค่รงการลดการสูญเส่ยพัร่ฟอร์ม เป็นต้น

Smart Production 2021

1. มุ่งเน้นพััฒนาค่วามสามารถึและศักยภาพับุค่ลากร พัร้อมการบริห่ารทรัพัยากรบุค่ค่ลให่้สอดค่ล้องกับ
    วิสัยทัศน์ พัันธกิจ และกลยุทธ์ข้ององค่์กร
2. ให่้ค่วามสำค่ัญในการสร้างคุ่ณค่่าข้ององค่์กรเพัื�อดึงดูดค่นด่ท่�ม่ศักยภาพัเข้้ามาร่วมงาน
3. พััฒนาแผ่นงานบริห่ารทรัพัยากรบุค่ค่ลเพัื�อรักษัาพันักงานท่�ด่ม่คุ่ณภาพั
4. สร้างสภาพัแวดล้อมและสุข้อนามัยท่�ด่ในท่�ทำงานเพัื�อการทำงานอย่างม่ค่วามสุข้

พััฒน้าทรัพัยากรมน้้ษัย์ให้มีศักยภาพั

 บริษััทฯ ม่ค่วามมุ่งมั�นในเรื�องการพััฒนาบุค่ลากรข้ององค่์กรให่้ม่ค่วามรู้ค่วามสามารถึเพัื�อเป็นข้้อได้เปร่ยบ
ทางการแข้ง่ข้นั โดยดำเนนิการค่วบคู่่ไปกบัการสรา้งค่วามสขุ้ และสรา้งค่วามภาค่ภมูใิจในค่วามเปน็ “อชิี้ตินั กรุ�ป” สนบัสนนุ
ค่วามก้าวห่น้าในสายอาชี้่พั ม่โค่รงสร้างค่่าตอบแทนและสวัสดิการท่�เป็นมาตรฐานสากล ม่การประเมินผ่ลการปฏิิบัติ
งานท่�ยุติธรรม (KPI) ท่�มุ่งเน้นการรวมพัลังทางค่วามค่ิดเพืั�อให่้เกิดค่วามสร้างสรรค่์ด้านผ่ลงาน ด้วยค่วามจริงใจและ
ซื่�อตรงกับทุกค่น บริษััทฯ ม่ค่วามรับผ่ิดชี้อบต่อพันักงานและต่อสังค่มทั�งในเรื�องคุ่ณภาพัข้องผ่ลิตภัณฑ์์ การตอบแทน
คุ่ณภาพัชี้่วิต ค่วามเป็นอยู่ท่�ด่  ให่้เก่ยรติทั�งทางด้านค่วามค่ิด ค่ำนึงถึึงสิทธิมนุษัยชี้นเพัื�อเปิดโอกาสไปสู่มุมมองแห่่งการ
เร่ยนรู้ให่ม่ พัร้อมทั�งสามารถึนำมาพััฒนาทักษัะ แนวค่วามค่ิด ปรับเปล่�ยนพัฤติกรรม และเปิดโลกแห่่งประสบการณ์ให่ม่
อันจะนำมาซ่ึ�ง ศักยภาพัการแข้่งข้ันข้ององค่์กรต่อไปในอนาค่ตด้วยห่ลักการดังน่�
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แน้วทางใน้การดำเน้ิน้งาน้ด้าน้การพััฒน้าบั้คลากร
บรษัิัทฯ ม่การวางแผ่นงานตามนโยบาย และเป็นไปตามยทุธศาสตรข์้ององค์่กรทางดา้นบรหิ่ารงานทรพััยากรบคุ่ค่ล ดงัน่�

1.1 วางแผ่นกลยุทธ์ และพััฒนาคุ่ณภาพังาน

2.1 ด้านโค่รงสร้างองค่์กรและสายการบังค่ับบัญชี้า

5.1 ด้านการสรรห่าและค่ัดเลือก

5.3 ด้านระเบ่ยบข้้อบังค่ับ

5.4 ด้านกิจกรรม และงานบริการบุค่ลากร

5.2 ด้านค่วามปลอดภัยและสุข้ภาพั

วิเค่ราะห่์ วางแผ่น พัิจารณาระบบงานและโค่รงสร้างค่่าตอบแทน ประเมินค่่าค่่าตอบแทนและจัดทำกรอบอัตราค่่า
ตอบแทน

ดำเนินการเรื�องทางก้าวห่น้าในสายอาชี้พ่ั (Career Path) และการวางแผ่นผู้่สืบทอด (Succession Plan) การประเมนิ
ผ่ลการปฏิิบัติงานรายบุค่ค่ล การรักษัาและพััฒนาบุค่ลากรและค่วามก้าวห่น้าตามสายอาชี้่พั  ให่้สอดค่ล้องกับผ่ล
งานและสมรรถึนะ เชี้น่  การวางระบบในการพัฒันาสายอาชี้พ่ั  การจดัทำโค่รงการฝ่กึอบรมและพัฒันาพันกังานราย
บุค่ค่ล (Individual Development Plan) เป็นต้น

วเิค่ราะห่ ์วางแผ่นทางด้านบคุ่ลากร วางแผ่นระบบการบริห่ารผ่ลการปฏิบิตังิานเพัื�อตอบสนองยทุธศาสตรข์้ององค่ก์ร
ตามแผ่นการบริห่ารผ่ลการปฏิิบัติงานจากระดับองค่์กรลงสู่ระดับบุค่ค่ล

วิเค่ราะห่์ วางแผ่น พัิจารณาระบบงานและโค่รงสร้างองค่์กร ประเมินค่่างานและจัดทำโค่รงสร้างองค่์กร

– การสรรห่าบุค่ลากรเพัื�อทำการสมัค่ร ทดสอบ ค่ัดเลือก ประเมินผ่ล บรรจุ แต่งตั�ง
– ดำเนินการเรื�องประเมินผ่ลการปฏิิบัติงานบุค่ลากรตาม KPI
– ดำเนินการเรื�องรับนักศึกษัาฝ่ึกงานในส่วนข้องบริษััท อิชี้ิตัน กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น)

–  กำกบัดแูลเรื�องวนิยั ข้อ้บงัค่บัเก่�ยวกบัการปฏิบิตังิาน วเิค่ราะห่ ์และตดิตามเรื�องรอ้งทกุข้ร์วมถึงึดแูลเรื�องบทลงโทษั
   ทางวินัย
– กำกับดูแลเรื�องทะเบ่ยนประวัติบุค่ลากร

– จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่วามสุข้ สร้างค่วามสามัค่ค่่ รักองค่์กร ลดค่วามข้ัดแย้งและลดการกระทำผ่ิดทางวินัย
– จัดกิจกรรมประจำปี และส่งเสริมวัฒนธรรมอันด่งาม
– จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู่้ส่งมอบค่วามสุข้
– ดำเนินการเรื�องงานฌาปนกิจศพัข้องค่รอบค่รัวพันักงาน เพัื�อชี้่วยเห่ลือและเป็นกำลังใจจากการสูญเส่ยบุค่ค่ล          
   อันเป็นท่�รัก
– บรกิารด้านข้้อมลูท่�เป็นประโยชี้น์ต่อบคุ่ลากรข้ององค์่กร เพืั�อสามารถึนำไปพััฒนาห่รือใช้ี้ประโยชี้น์จากข้้อมูล ฯลฯ

วิเค่ราะห่์ วางแผ่น และดำเนินการในเรื�องประกันสุข้ภาพั อุบัติเห่ตุและค่วามปลอดภัย รวมทั�งเรื�องสุข้ภาพัข้อง
บุค่ลากรในองค่์กร และสภาพัแวดล้อมในการทำงานอย่างสม�ำเสมอ

1. ด้าน้ย้ทธศาสตัร์

2. ด้าน้พััฒน้าโครงสร้างและพััฒน้าระบับังาน้

5. ด้าน้บัริหารงาน้บั้คคลและทะเบัียน้ประวัตัิ

3. ด้าน้พััฒน้าโครงสร้างค่าตัอบัแทน้

4. ด้าน้พััฒน้าความก้าวหน้้าใน้สายอาชิีพั (Career Development Plan)
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บริิษััท อิิชิิตััน กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชิน)

 ห่ากพันักงานห่ล่กเล่�ยงท่�จะไม่ปฏิิบัติตามระเบ่ยบวินัยห่รือฝ่่าฝ่ืนข้้อห่้ามท่�มิให่้ปฏิิบัติ พันักงานจะได้รับค่ำ
ตกัเตือนจากผู้่บังค่บับญัชี้าเบื�องตน้ ซ่ึ�งบรษัิัทฯ จะไม่ใชี้ก้ารลงโทษั ในทางบังค่บัข้ม่เห่งทางร่างกายและจิตใจ ห่รอืการ
ละเมิดทางวาจาต่อพันักงานอย่างไม่เป็นธรรม ซ่ึ�งการลงโทษัห่นักเบาข้ึ�นอยู่กับชี้นิดข้องการกระทำผ่ิดและเจตนาผ่ล
ข้องการกระทำและคุ่ณงามค่วามดใ่นอดต่โดยม่ข้ั�นตอนทางวนิยัตามลำดบั และห่ากม่ให่อ้อกจากงานบรษัิัทฯ จะชี้ดเชี้ย
ตามท่�กฎห่มายแรงงานกำห่นด

 บริษััทฯไม่สนับสนุนให้่ม่การจ้างแรงงานเด็กท่�ผ่ิดกฎห่มาย และบริษััทฯ ไม่ม่การจ้างแรงงานเด็กท่�ผ่ิด
กฎห่มายแรงงานท่�ถึกูบงัค่บั ห่รอืแรงงานทาส รวมถึงึเพัิ�มในมาตรการห่ลักการกำกับดแูลกจิการท่�ดใ่ห่ค้่รอบค่ลมุถึงึ
คู่่ค่้าข้องบริษััทฯด้วย

 บริษััทฯ ม่นโยบายสนับสนุนและเค่ารพัการปกป้องสิทธิมนุษัยชี้น โดยจัดให่้ม่การดูแลไม่ให่้ธุรกิจข้อง
บริษััทฯ เข้า้ไปม่สว่นเก่�ยวข้อ้งกบัการละเมดิสทิธิมนษุัยชี้น  เชี้น่  ให่ค้่วามเค่ารพันบัถึอืและปฏิบิตัติอ่ผู้่มส่ว่นไดเ้สย่ทกุ
ฝ่่ายด้วยค่วามเป็นธรรมบนพัื�นฐานข้องศักดิ�ศร่ค่วามเป็นมนุษัย์ ไม่เลือกปฏิิบัติ ไม่แบ่งแยกถึิ�นกำเนิด เชี้ื�อชี้าติ เพัศ 
อายุ ส่ผ่ิว ศาสนา สภาพัร่างกาย เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมให่้ม่การเฝ่้าระวังการปฏิิบัติตามข้้อกำห่นดด้านสิทธิ
มนุษัยชี้นภายในบริษััทฯ  และส่งเสริมให่้บริษััทย่อย  บริษััทร่วม  คู่่ค่้า  และผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย ปฏิิบัติตามห่ลักการ
สทิธมินษุัยชี้นตามมาตรฐานสากล คุ่ม้ค่รองสิทธขิ้องผู้่ม่ส่วนได้เส่ยท่�ได้รบัค่วามเส่ยห่ายจากการละเมิดสทิธอินัเกิด
จากการดำเนินธุรกิจข้องบริษััทฯ โดยบริษััทฯ ผ่่านการรับรองว่าเป็นโรงงานท่�ม่มาตรฐานด้านแรงงาน และได้รับ
การรบัรองจากกระทรวงแรงงานวา่เปน็โรงงานท่�ผ่่านมาตรฐานแรงงานไทย แสดงถึงึการท่�บรษิัทัฯ  ปฏิบิตัติอ่แรงงาน
และบุค่ลากรทุกระดับอย่างเท่าเท่ยมและเป็นธรรมโดยไม่ม่การเลือกปฏิิบัติ 
 พัร้อมกันน่�ในปี 2564 บริษััทฯ ไม่ม่เรื�องร้องเร่ยนเก่�ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษัยชี้นอันเนื�องมาจากการ
ดำเนนิธรุกจิข้องบรษิัทัฯ ตลอดจนไมม่ก่รณพ่ัพิัาททางกฎห่มายทั�งในเรื�องแรงงาน การบงัค่บัใชี้แ้รงงานห่รอืแรงงาน
ทาส การใชี้้แรงงานเด็ก  สิทธิข้องผู่้บริโภค่ โดยจัดให่้ม่การดูแลไม่ให่้ธุรกิจข้องบริษััทฯ เข้้าไปม่ส่วนเก่�ยวข้้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษัยชี้น ตลอดจนส่งเสริมให่้ม่การเฝ่้าระวังการปฏิิบัติตามข้้อกำห่นดด้านสิทธิมนุษัยชี้นโดยห่น่วย
งานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้่บริษััทย่อย บริษััทร่วม คู่่ค้่า และผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย ปฏิิบัติตามห่ลักการสิทธิ
มนุษัยชี้นตามมาตรฐานสากล คุ่ม้ค่รองสิทธิข้องผู้่มส่่วนได้เส่ยท่�ได้รบัค่วามเส่ยห่ายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจาก
การดำเนินธุรกิจข้องบริษััทฯ โดยพัิจารณาชี้ดเชี้ยค่่าเส่ยห่ายให่้ไม่ต้�ากว่าอัตราท่�กฎห่มายกำห่นด

6. การลงโทษัทางวิน้ัย

7. ไม่สน้ับัสน้้น้การจ้างแรงงาน้เด็ก

8. การไม่ละเมิดสิทธิมน้้ษัยชิน้

การปฏิิบััตัิตั่อแรงงาน้อย่างเป็น้ธรรม

 บรษัิัทฯใช้ี้ห่ลกัธรรมาภิบาลในการดูแลพันักงานเพัื�อสร้างค่วามไว้วางใจซึ่�งกนัและกัน กระตุ้นให้่พันกังานมส่่วน
รว่มในการผ่ลักดนัและเปล่�ยนแปลงองค์่กรอย่างสร้างสรรค์่  ตระห่นักในสิทธแิละห่น้าท่� ม่ค่ณุธรรมยดึมั�นในค่วามถูึกตอ้ง  
พัร้อมเชิี้ญชี้วนคู่่ค่้าให้่ตระห่นักถึึงการเค่ารพัและปฏิิบัติตามกฎห่มาย ห่ลักจริยธรรม และนโยบายแรงงานสัมพัันธ์ซ่ึ�งม่
สว่นสำคั่ญยิ�งท่�จะสร้างค่วามยุตธิรรม  ค่วามมั�นค่ง ค่วามสงบสุข้ในองค์่กรและสังค่ม อนัสะท้อนถึงึค่วามมั�นค่งและค่วาม
เจริญเติบโตข้องกิจการได้อย่างยั�งยืน โดยบริษััทฯ จะปฏิบัิตต่ิอพันักงานทกุค่นตามปฏิญิญาวา่ดว้ยห่ลักการและสิทธขัิ้�น
พัื�นฐานตามท่�กฎห่มาย และ/ห่รือ กฎระเบ่ยบข้องบริษััทฯ กำห่นดไว้ห่รือมากกว่า  รวมถึึงการให่้ค่วามคุ่้มค่รองในสภาพั
การทำงาน สุข้ภาพั และค่วามปลอดภัยข้องพันักงานดังน่�
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รายงานความย่�งยืน ปีี 2564

 บรษิัทัฯ  พัจิารณาการสรรห่าพันกังานให่มจ่ากค่วามเห่มาะสมทั�งในดา้นค่วามรู ้ ค่วามสามารถึ  ประสบการณ์  
ทศันค่ต ิ และการแสดงออกเชี้งิพัฤตกิรรมท่�ด่ กระบวนการค่ดัเลอืกม่ทั�งในรปูแบบการสอบข้อ้เข้ย่น  การทดสอบสมรรถึนะ 
และการทดสอบอื�นๆท่�เก่�ยวข้้อง รวมถึึงการสัมภาษัณ์ แบบสมรรถึนะเชี้ิงพัฤติกรรม ม่การจัดจ้างงานโดยไม่ม่การเลือก
ปฏิบิตั ิยดึมั�นในค่วามเสมอภาค่เทา่เท่ยมกนั  และรักษัาซ่ึ�งค่วามเปน็ธรรมาภบิาล ไมน่ำค่วามค่วามค่ดิเห่น็ข้องบคุ่ค่ลดา้น
การเมือง อายุ เพัศ ห่รือ ค่วามทุพัพัลภาพัมาเป็นปัจจัยในการพัิจารณาและตัดสินการจ้างงาน ในปี 2564 บริษััทฯ ม่
พันักงานทั�งห่มด จำนวน 312 ค่น 

ชี้ั�วโมงการทำงานจะเป็นไปตามแนวทางปฏิิบัติท่�เห่มาะสม โดยวันและเวลาทำงานข้องพันักงานบริษััทฯ ม่ดังน่�
• ทำงาน วันจันทร์ ถึึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
• งานปฏิิบัติภาค่สนาม วันและเวลาทำงานข้ึ�นกับการตกลงกับผู่้บังค่ับบัญชี้าและคู่่ค่้าภายใต้กรอบกฎห่มาย
   ตามพัระราชี้บัญญัติคุ่้มค่รองแรงงาน พั.ศ.2541 และกฎห่มายท่�เก่�ยวข้้อง

1. การจ้างงาน้

เวลาทำงาน้

ปี 2564 มีจำน้วน้พัน้ักงาน้ทั�งหมด 312 คน้ แยกตัามเพัศได้ดังน้ี�  (จำน้วน้ : คน้)

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563

จำานวน (คน) คิดเป็น (%) จำานวน (คน) คิดเป็น (%) จำานวน (คน) คิดเป็น (%)

รวมพนักงานชาย 214 68.59 227 73 % 248 66.9%

รวมพนักงานหญิง 79 25.32 85 27% 123 33.15%

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563

พนักงานใหม่ทั้งหมด(คน) 29 40 71

พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด (คน) 65 51 60

อัตราการลาออกจากองค์กร (% ของพนักงานทั้งหมด) 1.85% 1.23% 1.78%

การลาคลอดบุตร(2) (คน)  

พนักงานที่ลาคลอดบุตร 3 2 2

พนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากคลอดบุตร 3 2 2

อัตราการกลับมาทำางานหลังจากคลอดบุตร (%) 100% 100% 100%

ด้านความปลอดภัย  

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลงเป็น (ราย) 0 0 4

อุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลงเหลือ (ราย) 2 0 3

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม สำาเร็จตามแผนงาน (%) 100% 100% 100%

ห่มายเห่ตุ: (1)  รวมพันักงานสัญญาจ้างและผู่้รับเห่มา (Subcontractor)

 (2)  ไม่รวมพันักงานสัญญาจ้างและผู่้รับเห่มา (Subcontractor)

ชิาย หญิง
จำน้วน้ จำน้วน้

คิดเป็น้ คิดเป็น้

214 79
68.59% 25.32%

คน้ คน้



48
บริิษััท อิิชิิตััน กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชิน)

 บรษัิัทฯ  ม่นโยบายการจา่ยค่า่ตอบแทนให่แ้กพ่ันกังานในรปูแบบเงนิเดอืนอยา่งเปน็ธรรมให่ส้อดค่ลอ้งกบัอตัรา
ท่�สามารถึเท่ยบเค่่ยงกับค่่าจ้างในกลุ่มอุตสาห่กรรม  สอดค่ล้องกับผ่ลงานท่�ปฏิิบัติได้จริงตาม KPI (Key Performance 
Indicator)  สำห่รบัผ่ลตอบแทนในการทำงาน มก่ารปรบัเลื�อนตำแห่นง่-การโยกยา้ย มก่ารให่ร้างวลัซ่ึ�งตั�งอยูบ่นพัื�นฐาน
ข้องค่วามรู้ ค่วามสามารถึ ค่วามเห่มาะสมเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิิบัติ  นอกจากน่� บริษััทฯ ยังจัดให้่ม่สวัสดิการอื�นๆ 
อย่างเห่มาะสม รวมถึึงม่การทบทวนอัตราผ่ลตอบแทนประจำปีตามผ่ลการปฏิิบัติงานอย่างสม�ำเสมอ

 อิชี้ิตันมุ่งเน้นการสื�อสารกับพันักงานเพัื�อสร้างการรับรู้ ค่วามเข้้าใจ และม่ส่วนร่วมในการผ่ลักดันเป้าห่มาย
องค์่กรไปพัร้อมกันอย่างม่ประสิทธิภาพัด้วยการใช้ี้ “ค่่านิยมองค์่กร” เป็นหั่วใจห่ลักในการสื�อสารผ่่านกิจกรรม เช่ี้น 
Town Hall Meeting  การปฐมนิเทศ  การสื�อสารผ่่านระบบ Intranet  สื�อวิด่ทัศน์ภายใน และการประชีุ้มในแบบทางการ
และไมเ่ปน็ทางการ เพัื�อให่พ้ันกังานเข้า้ถึงึข้อ้มลูสำค่ญัข้ององค่ก์ร  เพืั�อสามารถึตอบรบัต่อการเปล่�ยนแปลงตา่งๆ ไดอ้ยา่ง
ม่ประสิทธิภาพั

 บริษััทฯ ม่กระบวนการรับเรื�องร้องเร่ยนซ่ึ�งพันักงานสามารถึนำปัญห่าส่วนตัวและปัญห่าท่�เก่�ยวข้้องกับการ
ปฏิิบัติงานมาร้องเร่ยนได้ท่�ฝ่่ายทรัพัยากรบุค่ค่ล Email : internalaudit@ichitangroup.com โดยให่้พันักงานท่�รู้สึกว่า
ตนม่เรื�องร้องเร่ยนเก่�ยวกับการถึูกข้่มเห่ง การถึูกเลือกปฏิิบัติ การถึูกละเมิดสิทธิ ห่รือตกเป็นเห่ยื�อข้องผู่้อื�น ม่สิทธิร้อง
เรย่นปญัห่าตามกระบวนการรอ้งเร่ยนได ้ห่รอืกลอ่งรบัค่วามค่ดิเห่น็ ห่รอืปรกึษัาไดท้่�ห่วัห่นา้งานแตล่ะสายงานไดโ้ดยตรง 
บริษััทฯ ม่มาตรการคุ่้มค่รองและรักษัาค่วามลับข้องผู่้ร้องเร่ยนเพัื�อเป็นการคุ่้มค่รองสิทธิข้องผู่้ร้องเร่ยนและผู่้ให่้ข้้อมูลท่�
กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษััทฯ จะปกปิด ชี้ื�อ ท่�อยู่ ห่รือข้้อมูลใดๆ ท่�สามารถึระบุตัวผู่้ร้องเร่ยนห่รือผู่้ให่้ข้้อมูลได้ และเก็บ
รักษัาข้้อมูลข้องผู่้ร้องเร่ยนและผู่้ให่้ข้้อมูลไว้เป็นค่วามลับ โดยจำกัดเฉพัาะผู่้รับผ่ิดชี้อบในการดำเนินการตรวจสอบเรื�อง
ร้องเร่ยนเท่านั�นท่�จะเข้้าถึึงข้้อมูลดังกล่าวได้ ทั�งน่� ผู่้ได้รับข้้อมูลจากการปฏิิบัติห่น้าท่�ท่�เก่�ยวข้้องกับเรื�องร้องเร่ยน ม่ห่น้า
ท่�เก็บรักษัาข้้อมูล ข้้อร้องเร่ยน และเอกสารห่ลักฐานข้องผู้่ร้องเร่ยนและผู้่ให่้ข้้อมูลไว้เป็นค่วามลับ ห่้ามเปิดเผ่ยข้้อมูลแก่ 
บุค่ค่ลอื�นท่�ไม่ม่ห่น้าท่�เก่�ยวข้้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผ่ยตามห่น้าท่�ท่�กฎห่มายกำห่นดตามรายละเอ่ยดปรากฎในรายงาน
แบบ 56-1 One Report “การต่อต้านการทุจริตค่อร์รัปชี้ัน”

2. การจ่ายค่าจ้าง

3. การสื�อสารเพัื�อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน้เป้าหมายภายใน้องค์กร 

4. กระบัวน้การร้องท้กข์
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 บริษััทฯ ได้รับรางวัลสถึานประกอบกิจการต้นแบบด่เด่นด้านค่วามปลอดภัยอาชี้่วอนามัยและสภาพัแวดล้อม
ในการทำงานระดับจังห่วัดจากกรมสวัสดิการและคุ่้มค่รองแรงงาน ม่การจัดสภาพัแวดล้อมการทำงานท่�เห่มาะสมให้่
พันกังานไดท้ำงานอยา่งปลอดภยัและม่ศกัดิ�ศร ่ โดยค่ำนงึถึงึสิ�งแวดล้อมท่�ด ่ผ่่อนค่ลายเพัื�อสขุ้อนามัยและค่วามปลอดภัย
ต่อชี้่วิตข้องพันักงาน ให่้พันักงานได้ปรับค่วามสมดุลระห่ว่างชี้่วิตและการทำงานให่้ด่ข้ึ�น 

 บริษััทฯสง่เสรมิให่พ้ันกังานม่ค่ณุภาพัชี้ว่ติท่�ดย่ิ�งข้ึ�นและสนบัสนนุให่ม่้การพัฒันาชี้ว่ติค่วามเปน็อยูข่้องค่รอบค่รวั
พันกังานให่ม่้ค่วามสขุ้และสามารถึพัึ�งพัาตนเองอยา่งยั�งยนื  โดยสนบัสนนุในการเกบ็ออม  การแบง่เวลาในการทำงานและ
การใชี้ช้ี้ว่ติกบัค่รอบค่รวัอยา่งสรา้งสรรค่ ์ในป ี2564 บรษัิัทฯ ไดม่้การจดักจิกรรมท่�เก่�ยวข้อ้งกบัสวสัดกิารในการสง่เสรมิ
และพััฒนาบุค่ลากร ในทั�งด้านร่างกายและจิตใจ ดังน่�

- จัดการตรวจสุข้ภาพัประจำปีให้่กับพันักงาน โดยม่การจัดโปรแกรมการตรวจสุข้ภาพัให่้สอดค่ล้องกับลักษัณะการ
ทำงานข้องพันักงาน และม่การประสานงานกับทางโรงพัยาบาลให่้พันักงานสามารถึเพัิ�มรายการการตรวจสุข้ภาพัได้ใน
อัตราราค่าพัิเศษั รวมถึึงโปรแกรมการตรวจสุข้ภาพัในอัตราราค่าพัิเศษัให่้กับสมาชี้ิกในค่รอบค่รัวข้องพันักงานพัร้อม
ทั�งอำนวยค่วามสะดวกโดยการให่้ทางโรงพัยาบาลมาให่้บริการตรวจสุข้ภาพัท่�สำนักงานข้องบริษััทฯ

5. การจัดสภาพัแวดล้อมการทำงาน้ที�ดี

6. การส่งเสริมด้าน้ค้ณภาพัชิีวิตั

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ  ปี 2564  ปี 2563  ปี 2562

จำานวนข้อเรียกร้องจากการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
ที่เข้าสู่ระบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี)

0 0 0

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจที่ตรวจสอบแล้ว
เป็นความจริง (กรณี)

0 0 0

ที�มา:  คณะกรรมการธุรรมาภัิบาล  และ ฝ่่ายตรวจสอีบภัายใน
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ประเภทของการฝึกอบรม
จำานวนหลักสูตร จำานวนรุ่น

จำานวนพนักงานที่ผ่านการ
พัฒนาและฝึกอบรม

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

การเรียนรู้และฝึกอบรมในบริษัทฯ 34 46 39 42 89 68 112 1,335 1,317

การเรียนรู้และฝึกอบรม นอกบริษัทฯ 8 25 69 8 25 76 9 52 124

การเรียนรู้และฝึกอบรม                            
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด

112 26 24 20 28 27 112 252 243

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 12 8 14 12 46 25 293 311 345

* จำนวนชี้ั�วโมงเฉล่�ยในการฝ่ึกอบรมข้องพันักงานต่อปี 8 ชี้ั�วโมง/ค่น
* จำนวนพันักงานท่�เข้้าอบรมเป็นการนับซ่�ำ
* การเร่ยนรู้และฝ่ึกอบรม ตามเกณฑ์์ท่�กฎห่มายกำห่นด ห่มายถึึง การสอบประเมินค่วามรู้ค่วามสามารถึ ตามพัระราชี้บัญญัติส่งเสริมการพััฒนาฝ่ีมือแรงงาน  
พั.ศ. 2545 ในสาข้าชี้่พั ชี้่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และค่อมพัิวเตอร์ สาข้า ชี้่างไฟฟ้าภายในอาค่าร 

7 การจัดหลักสูตัรฝ่ึกอบัรมให้กับัพัน้ักงาน้

 บรษัิัทฯ  ม่ค่วามมุ่งมั�นท่�จะบรรลกุารด้าเนนิกจิการตามมาตรฐานการบรหิ่ารและการจดัการดา้นค่วามปลอดภยั 
อาช่ี้วอนามยั สภาพัแวดลอ้มในการท้างาน และในสภาพัการท้างานท่�ปลอดอบุตัเิห่ต ุโดยมุ่งเนน้ให่พ้ันกังานทกุค่นม่สว่น
รว่ม ท่�ประชุี้มค่ณะกรรมการค่วามปลอดภยัจงึได้ม่มตเิปล่�ยนแปลงนโยบายตั�งแตว่นัท่� 11 มกราค่ม 2564 เพัื�อให้่ค่รอบค่ลมุ
แนวปฏิิบัติเก่�ยวกับค่วามปลอดภัยและสุข้อนามัยในสถึานท่�ท้างาน ดังน่� 

• บริษััท อิชิี้ตัน กรุ�ป จำกัด(มห่าชี้น) ให่้ค่วามสำค่ัญด้านค่วามปลอดภัย อาชี้่วอนามัยและสภาพัแวดล้อมในการ
ทำงานเป็นอันดับแรกในทุกสถึานการณ์  พันักงานทุกค่นต้องยึดถึือค่วามปลอดภัยฯ ให่้เป็นห่น้าท่�และค่วามรับผ่ิด
ชี้อบเป็นอันดับแรกเชี้่นกัน
• บริษััท อิชี้ิตัน กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น) ม่ค่วามมุ่งมั�นป้องกันอุบัติการณ์ อุบัติเห่ตุ การเจ็บป่วยจากการทำงานทั�งใน
และนอกงาน
• ทุกค่นม่ห่น้าท่�รับผ่ิดชี้อบต่ออุบัติเห่ตุท่�เกิดข้ึ�น  โดยม่ห่น้าท่�รายงานค่วามเส่�ยงท่�อาจเกิดข้ึ�นในสถึานท่�ทำงานและ
ต้องชี้่วยห่าแนวทางการป้องกันท่�เห่มาะสม เพืั�อค่งไว้ซ่ึ�งสถึานท่�ทำงานท่�ปลอดภัยและถึูกสุข้อนามัยแก่พันักงานทุก
ค่น 
• บริษััท อิชี้ิตัน กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น) ให่้ค่วามเชี้ื�อมั�นว่า เราจะปฏิิบัติตามกฎห่มายและข้้อกำห่นดด้านค่วามปลอดภัย
อย่างเค่ร่งค่รัด 
• บริษััท อิชี้ิตัน กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น) ให่้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั�งในเรื�องบุค่ลากร เวลา งบประมาณ และการฝ่ึก
อบรม รวมถึึงการจัดห่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุค่ค่ล เพัื�อให้่บรรลุวัตถึุประสงค์่และเป้าห่มายด้านค่วาม
ปลอดภัย อาชี้่วอนามัยและสภาพัแวดล้อมในการทำงานท่�กำห่นดไว้ 
• บริษััท อิชี้ิตัน กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น) ดำเนินการและพััฒนาระบบบริห่ารจัดการด้านค่วามปลอดภัย อาชี้่วอนามัย
และสภาพัแวดล้อมในการทำงานเพัื�อให่้เกิดการปรับปรุงและพััฒนาอย่างต่อเนื�อง

8. การดําเน้ิน้งาน้ด้าน้ความปลอดภัย อาชิีวอน้ามัย และสภาพัแวดล้อมใน้การทํางาน้ 
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สร้ปผู้ลการดำเน้ิน้งาน้ด้าน้ความปลอดภัย

ด้านความปลอดภัย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลงเป็น (ราย) 0 0 4

อุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลงเหลือ (ราย) 2 0 3

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม สำาเร็จตามแผนงาน (%) 100% 100% 100%

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม สำาเร็จตามแผนงาน (%)
โครงการอบรมตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน

100%  

โครงการเกี่ยวกับการจัดการของสารเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯ  100%   

โครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการ  100%   

โครงการตรวจสอบ Safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety sign  100%   

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน  100%   

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่และลักษณะการทำางานต่างๆ  100%   

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  100%   

โครงการปรับปรุงระบบห้องพยาบาล NursSys 2  100%   

โครงการขับขี่รถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  100%   

โครงการปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  100%   

โครงการการอบรมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำาปี  100%   

โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานและสารเคมี ประจำาปี  100%   
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ที่ รายละเอียดการดำาเนินการ

1 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำาเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2 เดินตรวจความปลอดภัย ประจำาเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3 อบรมด้านความปลอดภัย
• อบรมและชี้แจงรายละเอียดการเข้ามาทำางานของผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำางาน

• อบรมตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (สำาหรับพนักงานใหม่)

• อบรมความปลอดภัยหลักสูตรจิตสำานึกความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ทบทวนสำาหรับพนักงานเก่า)

• อบรมหลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน 
ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน) จำานวน 2 ท่าน

• อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการขับขี่รถยก ประเภทยืนขับและนั่งขับ ประจำาปี 2564

• อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น+Solar cell+ SCBA  ประจำาปี 2564 

4 การตรวจสอบ
• ตรวจสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำา (Boiler) ประจำาปี

• การตรวจเช็คสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ประจำาปี (2 ครั้ง/ปี)

• ตรวจสิ่งแวดล้อมประจำาปี (2 ครั้ง/ปี)

• ตรวจสอบภาชนะรับแรงดัน (CA7/CA40)

• ตรวจสอบอาคารและไฟฟ้า ประจำาปี 2564

• ตรวจสอบลิฟท์และซ่อมบำารุงประจำาเดือน (ทุกเดือน)

• ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ ประจำาปี

• ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานประจำาปี 2564 

• ตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบแอมโมเนีย ประจำาปี 2564

• ตรวจสอบระบบ รอก เครน ประจำาปี 2564

• ตรวจระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ประจำาปี 2564

• ตรวจสอบ ระบบ Detector แอมโมเนีย โรงงาน1+2

• ตรวจสอบก๊าซธรรมชาติ เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

5 การซ้อมแผนฉุกเฉิน
• ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีน้ำาท่วม

• ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำาปี 2564 (กะกลางวัน และกะกลางคืน)

• ซ้อมแผนระบบแอมโมเนียรั่วไหล

• ซ้อมแผนสารเคมีรั่วไหล ของระบบบ่อบำาบัดน้ำาเสีย

 การออกแบบผ่ลิตภัณฑ์ท่์�เป็นมติรตอ่ผู้่บรโิภค่รวมทั�งปรบัปรงุสภาพัแวดล้อมในการทำงานให้่ม่ค่วามปลอดภัย
เป็นไปตามห่ลักการยุทธศาสตร์การปรับปรุงสภาพัการทำงานให้่เห่มาะกับค่น โดยกำห่นดแนวทางในการป้องกันและ
ค่วบคุ่มไม่ให่้เกิดอุบัติเห่ตุจากการดำเนินงาน ทั�งพันักงาน ผู่้รับเห่มาและบุค่ค่ลภายนอกท่�เก่�ยวข้้อง รวมถึึงการส่งเสริม
และสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุข้ภาพัข้องพันักงานและค่รอบค่รัว ในปี 2564 บริษััทฯ ได้ม่การฝ่ึกอบรมพันักงานท่�เก่�ยว
กับเรื�องอาชี้่วอนามัยและสิ�งแวดล้อมห่รือกิจกรรมท่�เก่�ยวกับสิ�งแวดล้อมโดยสรุปดังน่�

9. การพััฒน้าความปลอดภัยและอาชิีวอน้ามัย



53
รายงานความย่�งยืน ปีี 2564

ที่ รายละเอียดการดำาเนินการ

• ซ้อมแผนก๊าซธรรมชาติรั่วไหล

• ซ้อมแผนหม้อไอน้ำาผิดปกติ

6 รายงานราชการ
• รายงานการตรวจสอบไฟฟ้า ประจำาปี 2564

• รายงานการตรวจสอบอาคาร ประจำาปี 2564

• รายงานตรวจความปลอดภัยหม้อไอน้ำา (Boiler) 

• รายงานการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ ประจำาปี 2564

• รายงานบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ ประจำาเดือน (ทุกเดือน)

• รายงานผลการดำาเนินงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามรอบทุก 3 เดือน

• รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2564

• รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมี
อันตราย (สอ.3)

• รายงานแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข(แบบ จสผ.1)

• รายงานแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย(แบบ สอ.1) จำานวน 10 รายการ 

• ต่อใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ (ย.ภ. 5)

• เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับแรงดัน ประจำาปี 2564

• ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำาเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(วอ./
อก. 7 ) ไตรมาศ 1/2564 จำานวน 19 รายการ

• ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน(แบบ รว.1, รว.2, รว.3, รว.3/1)

• รายงานรับรองความปลอดภัยของระบบแอมโมเนีย โรงงาน 1,2 ประจำาปี 2564

• ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการสวัสดิการ

7 กิจกรรมด้านความปลอดภัย
• โครงการพบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

• ฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี,ไข้หวัดใหญ่ 

• ฉีดวัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก

• ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์และปอดอักเสบ

• กิจกรรม Safety Day ประจำาปี 2564  (Safety role model / Ichitan KYT 2021)

• การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการสวัสดิการ

• ตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี 2564

• ตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง "โครงการส่งสุขกลับบ้านเดินทางปลอดภัย"

8 อัพเดตกฎหมายใหม่และประเมินความสอดคล้องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำาเดือน

9 การจัดการสารเคมี (ขึ้นทะเบียน สารเคมีใหม่ รวมจำานวน 27 ตัว)

10 กิจกรรมอื่นๆ
• การจัดทำามาตรการ ควบคุม ป้องกัน ไวรัสโคโรนา (โควิด19) ภายในบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

• โครงการ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
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 ท่ามกลางสถึานการณ์แพัร่ระบาดข้องเชี้ื�อโค่วิด-19 บริษััทฯ ได้กำห่นดแนวทางการปฏิิบัติเพัื�อลดค่วามเส่�ยง
การแพัรร่ะบาดข้องเชี้ื�อไวรสัโค่โรนา่ (Covid - 19) ภายในโรงงานอชิิี้ตนั  โดยกำห่นดให่พ้ันักงาน  พันกังานรบัเห่มาแรงงาน  
นักศึกษัาฝ่ึกงาน ผู่้รับเห่มาและผู่้ปฏิิบัติงานภายในโรงงาน อิชี้ิตัน กรุ�ป จำกัด (มห่าชี้น) ปฏิิบัติตามกฏิระเบ่ยบข้องบริษััท
และห่นังสือเว่ยนภายใน มาตรการป้องกันการแพัร่ระบาดข้องโรค่ติดเชี้ื�อ Covid-19  เชี้่น  การให่้ค่วามรู้เรื�องการดูแล
ป้องกันตนเอง ข้้อค่วรปฏิิบัติ และการดูแลสุข้ลักษัณะให่้ปลอดภัยจาก covid, ข้อค่วามร่วมมือพันักงานงดการเดินทาง
ไปยังพัื�นท่�เส่�ยง , ปฏิิบัติงานท่�บ้าน (WFH)  กำห่นดบันทึกรายงานไทม์ไลน์ต่อสายบังค่ับบัญชี้า , จัดตั�งท่ม Bubble and 
seal และจัดห่าท่�พักัชี้ั�วค่ราวให้่กบัพันักงานท่�เก่�ยวข้อ้งกับสายการผ่ลิตโดยตรง เพืั�อลดค่วามเส่�ยงในการรับเชี้ื�อ , สนับสนุน
การจัดห่าวัค่ซ่่นเข้็ม 1- 3 ให่้กับพันักงานและผู่้ท่�ปฏิิบัติภายในสถึานประกอบการและค่รอบค่รัวใกล้ชี้ิด  และตรวจ ATK 
ให่้กับพันักงานทุกสัปดาห่์แบบ 100% เพัื�อสร้างค่วามมั�นใจว่าพันักงานม่ค่วามปลอดภัยต่อกระบวนการผ่ลิต และลด
ค่วามเส่�ยงการแพัร่ระบาดในสถึานประกอบการ ทั�งน่�การแพัร่ระบาดข้องโรค่ COVID-19 ส่งผ่ลกระทบให่้กิจกรรมท่�ม่
การชี้มุนมุรวมตัวต้องห่ยดุชี้ะงกัลง  บริษััทฯ จงึปรบัตวัตามแนวปฏิบัิตวิถิึใ่ห่ม่จดัให่ม้ก่ารฝึ่กอบรม รวมถึงึจัดงานสัมมนา
ภายในองค่์กรผ่่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ เพัื�อค่งไว้ซ่ึ�งเป้าห่มายข้องแผ่นการพััฒนาศักยภาพัข้องพันักงาน 

10. กิจกรรมสร้างความผูู้กพััน้ใน้องค์กร
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การพััฒน้าดูแลสังคม

 อิชี้ิตันมุ่งมั�นเป็นองค์่กรท่�อยู่เค่่ยงคู่่กับสังค่มไทยในยามวิกฤต โดยในชี้่วงเวลาท่�โค่วิด-19 แพัร่ระบาดระลอก
ให่ญ่ เมื�อม่ผู่้ป่วยติดโค่วิดท่�ต้องการเข้้ารับการรักษัาจำนวนมากกว่าจำนวนเต่ยงในโรงพัยาบาล “ศูนย์พัักค่อยตันปัน” 
จึงเกิดข้ึ�นจากค่วามร่วมมือข้องอิชี้ิตัน เพัจเราต้องรอด และเพัจห่มอแล็บแพันด้า เปิดให่้บริการเพัื�อชี้่วยเห่ลือผู่้ป่วยโค่วิด
โดยไม่ค่ดิค่า่บริการ ตอ่มาด้วยมาตราฐานอันดเ่ย่�ยมจากค่วามตั�งใจท่�จะชี้ว่ยเห่ลือผู้่ป่วยโค่วิดกลุ่มพิัเศษัให้่ไดร้บัการดูแล
อยา่งเตม็กำลงั จงึไดร้บัการข้ยบัข้ึ�นเปน็ “โรงพัยาบาลสนามตนัปนั” ให่บ้รกิารผู่ป้ว่ยโค่วดิท่�เปน็ค่ณุแมตั่�งค่รรภ ์ เดก็ออ่น 
ผู่้พัิการ ผู่้ท่�ม่โรค่ประจำตัว และผู่้สูงอายุ รวมแล้วกว่า 932 ค่นในปัจจุบัน และยังค่งให่้บริการต่อไปจนกว่าสถึานการณ์
โค่วิดจะค่ล่�ค่ลาย

 นอกจากน่� อิชี้ิตันยังม่ภารกิจส่งมอบ “อิชี้ิตัน น�ำด่าง” เพัื�อดูแลสุข้ภาพัให่้กับบุค่ลากรทางการแพัทย์ และ
บคุ่ลากรด่านห่น้ารวมไปถึงึประชี้าชี้นค่นไทยท่�ไดร้บัค่วามเดือดรอ้น ซึ่�งไดด้ำเนินการอย่างต่อเนื�องตลอดทั�งป ีอาทิ ในช่ี้วง
ท่�ม่การแพัร่ระบาดท่�ให่ญ่ท่�สดุในจังห่วัดสมุทรสาค่ร เส้นทางการเข้า้ออกถูึกปิดกั�น ค่วามช่ี้วยเห่ลือถึกูส่งเข้า้ไปอย่างยาก
ลำบาก แต่อิชี้ิตันส่งมอบกำลังใจพัร้อมสินค่้าอิชี้ิตัน น�ำด่าง จำนวน 17,328 ข้วด ไปยังโรงพัยาบาลสมุทรสาค่ร และโรง
พัยาบาลสนามท่�ข้าดแค่ลน เพัื�อบรรเทาค่วามเดือดร้อน

 ต่อมาเมื�อรัฐบาลกำห่นดด่เดย์วันแรกข้องการกระจายฉ่ดวัค่ซ่่นป้องกันโค่วิด-19 พัร้อมกันทั�วประเทศ เพัื�อ
สร้างภูมิคุ่้มกันให่้ประชี้าชี้นค่นไทยเดินห่น้าให่้เร็วท่�สุด อิชี้ิตันได้มอบสินค่้า อิชี้ิตัน น�ำด่าง เค่รื�องดื�มเพัื�อสุข้ภาพั จำนวน 
132,000 ข้วด เพัื�อสนับสนุนการปูพัรมฉ่ดวัค่ซ่่นต้านโค่วิด-19 ค่รั�งให่ญ่ ด้วยค่วามห่่วงใยในการดูแลสุข้ภาพับุค่ลากร
ทางการแพัทยท์่�เส่ยสละให่บ้ริการฉ่ดวคั่ซ่น่ รวมถึงึประชี้าชี้นท่�เดนิทางมารบัวคั่ซ่น่ ณ จดุฉด่วคั่ซ่น่นอกโรงพัยาบาล, โรง
พัยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์ฉ่ดวัค่ซ่่นสถึาน่กลางบางซ่ื�อ เป็นต้น

 รวมถึึงอิชี้ิตันได้ร่วมมือกับรายการเรื�องเล่าเชี้้าน่�  ผ่่านโค่รงการ “เรื�องเล่าแบ่งปัน” ส่งค่วามชี้่วยเห่ลือให่้กับผู่้ท่�
กำลงัยากลำบากจากสถึานการณโ์ค่วดิ-19 ให่้ได้อิ�มทอ้ง อิ�มใจ สู้วกิฤต สง่มอบอชิี้ตินั น�ำดา่งตลอดทั�งปจีำนวน 209,808 
ข้วด ทั�งห่มดเพัื�อเป็นกำลังใจให่้สังค่มไทยฝ่่าวิกฤตน่�ไปด้วยกัน



56
บริิษััท อิิชิิตััน กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชิน)

องค์กรแห่งความยั�งยืน้

 ในปี 2564 อิชี้ิตัน กรุ�ป ได้รับรางวัลการเปิดเผ่ยข้้อมูลค่วามยั�งยืน  (Sustainability Disclosure) จากสถึาบัน
ไทยพััฒน์ แสดงค่วามโปร่งใสและค่วามจริงใจในการเผ่ยแพัร่ข้้อมูลการดำเนินงานท่�ค่รอบค่ลุมด้านเศรษัฐกิจ สังค่ม สิ�ง
แวดล้อม ห่รือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเห่นือจากข้้อมูลทางการเงิน
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 บรษัิัทฯ ตระห่นักถึงึประโยชี้นข์้องการดำเนนิกจิการท่�ม่ค่วามรบัผ่ดิชี้อบตอ่สังค่ม ผู้่บรโิภค่ สิ�งแวดลอ้ม ในข้ณะ
เด่ยวกันก็สามารถึสร้างสมรรถึนะข้ององค่์กรแห่่งอนาค่ตได้ จึงได้สร้างแนวค่ิดนวัตกรรมแห่่งค่วามยั�งยืนข้ึ�น เชี้่น การ
เลอืกเทค่โนโลยผ่่ลติท่�สามารถึค่งคุ่ณค่่าสารอาห่ารได้ดก่ว่าระบบเดมิเพัื�อประโยชี้นต์อ่สขุ้ภาพัข้องผู่บ้ริโภค่ การพัฒันา
ผ่ลติภณัฑ์ล์ดน�ำตาล การพัฒันาบรรจุภณัฑ์ท่์�สามารถึนำเข้า้สู่กระบวนการร่ไซ่เค่ลิได ้100%  การสร้างกระบวนการลด 
ทดแทน บำบัด และนำพัลังงานกลับมาใชี้้ให่ม่ และยินด่ท่�จะเผ่ยแพัร่นวัตกรรมเพัื�อร่วมเป็นส่วนห่นึ�งข้องจิตสำนึกในการ
อยู่ร่วมกันเป็นสังค่มคุ่ณภาพั โดยม่ห่ลักดังต่อไปน่�

บรษัิัทฯ ม่นโยบายเผ่ยแพัรป่ระโยชี้นแ์ละค่ณุค่า่ข้องการดำเนินกิจการท่�ม่ค่วามรบัผิ่ดชี้อบต่อสงัค่มและผู้่ม่สว่นได้เส่ย
ทกุฝ่่าย เชี้น่เดย่วกบัการเผ่ยแพัรค่่วามรูแ้ละค่ณุค่า่ข้องการสรา้งนวตักรรม  โดยใชี้ป้ระโยชี้นจ์ากรายงานค่วามยั�งยนื
ข้องกิจการซ่ึ�งสามารถึเผ่ยแพัร่ข้้อมูลต่างๆ ด้านค่วามรับผ่ิดชี้อบต่อสังค่มและผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่ายได้
บริษััทฯ ค่้นค่ว้าด้วยวิธ่การให่ม่ๆ โดยฝ่่ายวิจัยและพััฒนา (Research & Development Department) ค่รอบค่ลุม
ทั�งทางธุรกิจ เศรษัฐกิจ สังค่ม เทค่โนโลย่ และสิ�งแวดล้อม
การพััฒนาค่วามรู้ให่ม่ท่�ก่อให่้เกิดคุ่ณค่่า เปิดให่้ผู่้เก่�ยวข้้องทั�งภายในห่รือภายนอกบริษััทฯ ได้ม่ส่วนร่วมในการต่อ
ยอดคุ่ณค่่าดังกล่าว 
บรษัิัทฯ ตดิตามศกึษัางานวิจยัตลอดจนการเรย่นรูเ้ก่�ยวกับนวตักรรมท่�เกดิข้ึ�นให่ม่ๆ  เพัื�อนำไปสู่การพัฒันานวตักรรม
ต่อไป
บริษััทฯ ม่เป้าห่มายสร้างนวัตกรรมเพัื�อให่้เกิดประโยชี้น์ทั�งภายในองค่์กรและสังค่ม รวมถึึงผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย
สรา้งค่า่นิยมและวฒันธรรมองค่ก์ร เปดิกวา้งและอำนวยประโยชี้น์ให่ผู้้่เก่�ยวข้อ้งม่ค่วามค่ดิสรา้งสรรค่ซ์่ึ�งเปน็รากฐาน
ข้องค่วามสามารถึในการสร้างนวัตกรรม
ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้่ม่ส่วนได้เส่ยกับกิจการ เชี้่น คู่่ค้่า เพืั�อพััฒนานวัตกรรมอย่างม่ค่วามรับผิ่ดชี้อบต่อสังค่ม
บรษัิัทฯ ม่การสำรวจกระบวนการธรุกจิข้องกจิการอยู่เสมอวา่ก่อให่เ้กิดค่วามเส่�ยงห่รอืม่ผ่ลกระทบทางลบตอ่สงัค่ม
และสิ�งแวดลอ้มห่รือไม่อย่างไร  และห่ากมค่่วามเส่�ยงห่รอืม่ผ่ลกระทบทางลบจะแก้ไข้ทันท่ผ่่านการพัจิารณาข้องค่ณะ
กรรมการบริห่ารค่วามเส่�ยง
บริษััทฯ เชี้ื�อมโยงนวัตกรรมเข้้ากับเป้าห่มายทางธุรกิจและวิถึ่สังค่มไทย ด้วยการพััฒนาประสิทธิภาพัการผ่ลิตให่้ม่
คุ่ณภาพัม่ค่วามสามารถึในการแข้่งข้ันอย่างสมดุลในเชี้ิงคุ่ณค่่าทางสังค่มและเศรษัฐกิจ
บริษััทฯ จะรักษัาข้้อมูลอันเป็นค่วามลับห่รือทรัพัย์สินทางปัญญาข้องผู่้อื�นเสมือนเป็นข้องตนเอง

การเผู้ยแพัร่น้วัตักรรมที�คำน้่งถื่งความรับัผู้ิดชิอบัตั่อผูู้้บัริโภค สังคม และสิ�งแวดล้อม

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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การแสดงข้อมูลตัามตััวชิี�วัด GRI Standard และ UN SDGs

เป้าหมายการิพััฒนาที�ยั�งยืนแห่งสี่หปริะชิาชิาตัิข้อิง อิิชิิตััน กริ๊�ป
(SDGs with Ichitan Group)

 บริษััทฯ ได้ประยุกต์เป้าห่มายการพััฒนาท่�ยั�งยืนแห่่งสห่ประชี้าชี้าติเข้้ากับการดำเนินงานด้านค่วามยั�งยืนข้อง
บริษััทฯ ท่�สอดค่ล้องกับข้่ดค่วามสามารถึและศักยภาพัข้องบริษััทฯ อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจท่�ยั�งยืน
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Global Reporting Initiative Content Index : GRI Standard

GRI Standard 
Number

Disclosure Title
The 2021 SD Report  

Page No. 

 Form 56-1
One Report 

Year 2021 -Page No.
Remark

GRI 102-1 Name of the organization 3 4

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 3/8 4-11

GRI 102-3 Location of headquarters 31 51

GRI 102-4 Location of operations 3 51

GRI 102-5 Ownership and legal form 3 26

GRI 102-6 Markets served 8/21 8/11

GRI 102-7 Scale of the organization 5/47 70

GRI 102-8 Information on employees and other workers 47 86-87

GRI 102-9 Supply chain 19 33

GRI 102-10
Significant changes to the organization and its 
supply chain

GRI 102-11 Precautionary Principle or approach 13-17 28-32

GRI 102-12 External initiatives

GRI 102-13 Membership of associations 11 62

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 1 3

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 13-17 28-32

GRI 102-16
Values, principles, standards, and norms of 
behavior 

6/22-24/48

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 11/30 68

GRI 102-18 Governance structure 5/9 70/184-190

GRI 102-19 Delegating authority 5/9 53-56/70/72-73

GRI 102-20
Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics 

1/22-24

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

22/30-31

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

5 70/74-80

GRI 102-23 Chair of the highest governance body 5 70

GRI 102-24
Nominating and selecting the highest governance 
body 

22 70

GRI 102-25 Conflicts of interest 103-109

GRI 102-26
Role of highest governance body in setting
purpose, values, and strategy

9-10 53-62

GRI 102-27
Collective knowledge of highest governance 
body

53-62
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GRI Standard 
Number

Disclosure Title
The 2021 SD Report  

Page No. 

 Form 56-1
One Report 

Year 2021 -Page No.
Remark

GRI 102-28
Evaluating the highest governance body’s
performance 

10 94

GRI 102-29
Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts

9/13/27 28-32

GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes 13-17 28-32

GRI 102-31
Review of economic, environmental, and social 
topics

1/24-27

GRI 102-32
Highest governance body’s role in sustainability 
reporting 

1/22 200

GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns

GRI 102-35 Remuneration policies 48 84-87

GRI 102-36 Process for determining remuneration 48 84/86

GRI 102-37 stakeholder's involvement in remuneration

GRI 102-38 Annual total compensation ratio

GRI 102-39
Percentage increase in annual total
compensation ratio

GRI 102-40 List of stakeholder groups 30-31 59

GRI 102-41 Collective bargaining agreements

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 28-31

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 28-31

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 14-17/30-31

GRI 102-45
Entities included in the consolidated financial 
statements 

3-4 2

GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 2/24

GRI 102-47 List of material topics 25/30-31 14-15

GRI 102-48 Restatements of information 2

GRI 102-49 Changes in reporting 2

GRI 102-50 Reporting period 2

GRI 102-51 Date of most recent report 2

GRI 102-52 Reporting cycle 2

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 31

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

2

GRI 102-55 GRI content index 59-63

GRI 102-56 External assurance 

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 24-25

GRI 103-2 The management approach and its components 24-27
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GRI Standard 
Number

Disclosure Title
The 2021 SD Report  

Page No. 

 Form 56-1
One Report 

Year 2021 -Page No.
Remark

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 24-25/30-31

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 7-8/12/21/47
Financial Statement 

117-121

GRI 201-2
Financial implications and other risks and
opportunities due to climate change

13/16-17/24/26/40

GRI 201-3
Defined benefit plan obligations and other 
retirement plans

49

GRI 201-4 Financial assistance received from government 12

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

GRI 203-1
Infrastructure investments and services 
supported

1/7

GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers 7/17

GRI 205-1
Operations assessed for risks related to 
corruption

11/14-16

GRI 205-2
Communication and training about
anti-corruption policies and procedures

11 62-64

GRI 205-3
Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

25/49

GRI 206-1
Legal actions for anti-competitive behavior, 
anti-trust, and monopoly practices

14/19/23/28/48

GRI 207-1 Approach to tax 12

GRI 207-2 tax governance, control, and risk management

GRI 207-3
Stakeholder engagement and management of 
concerns related to tax

GRI 207-4 Country-by-country reporting

GRI 301-1 Materials used by weight or volume 38

GRI 301-2 Recycled input materials used 34/40-41

GRI 301-3
Reclaimed products and their packaging 
materials

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 36-37

GRI 302-3 Energy intensity 36-37

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 36-37

GRI 302-5
Reductions in energy requirements of products 
and services

33-34/36-37

GRI 303-1 Interactions with water as a shared resource 38

GRI 303-2 Management of water discharge-related impacts 38

GRI 303-3 Water withdrawal 38
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GRI Standard 
Number

Disclosure Title
The 2021 SD Report  

Page No. 

 Form 56-1
One Report 

Year 2021 -Page No.
Remark

GRI 303-4 Water discharge   38

GRI 303-5 Water consumption 38

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

3/36/38

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

38-39

GRI 304-3 Habitats protected or restored

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

58

GRI 305-1 Direct (scope 1)  GHG emissions

GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 37

GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

GRI 305-4 GHG emissions intensity 37 34-35

GRI 305-5 Reduction of GHG emissions 37 34-35

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

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

39

GRI 306-1
Waste generation and significant waste-related 
impacts

16/33-41

GRI 306-2 Management of significant waste-related impacts 33-40

GRI 306-3 Waste generated

GRI 306-4 Waste diverted from disposal 33-41

GRI 306-5 Waste directed to disposal

GRI 308-1
New suppliers that were screened using 
environmental criteria

17-19/23/31

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 47 86-87

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

7/25/31/41-55 86-87

GRI 401-3 Parental leave 47

GRI 402-1
Minimum notice periods regarding operational 
changes

GRI 403-1
Occupational health and safety management 
system

49-53

GRI 403-2
Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation

49-53
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GRI Standard 
Number

Disclosure Title
The 2021 SD Report  

Page No. 

 Form 56-1
One Report 

Year 2021 -Page No.
Remark

GRI 403-3 Occupational health services 49-53

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

49-53

GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety 49-53

GRI 403-6 Promotion of worker health 49

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

49-53

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 47/51

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 50

GRI 404-2
Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs

41-45

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees 54

GRI 406-1
Incidents of discrimination and corrective actions 
taken

47/51

GRI 408-1
Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of child labor

46

GRI 410-1
Security personnel trained in human rights 
policies or procedures

44-46

GRI 412-2
Employee training on human rights policies or 
procedures

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

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

7/27/31/55

GRI 414-1
New suppliers that were screened using social 
criteria

19

GRI 415-1 Political contributions 11

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

31/34-35/40

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

34-35/40

GRI 418-1
"Substantiated complaints concerning breaches 
of customer privacy and losses of customer data"
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