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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาส่ ง ผลกระทบอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคม และก�ำลังจะพลิกโฉมอนาคตโลกของเรา บาง
ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง หลายคนจึงมอง
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปในทิศทางท�ำลายล้าง ใน
ขณะที่มีธุรกิจอีกไม่น้อยที่ได้รับประโยชน์ในเชิงบวกและ
มองเห็นเป็นความท้าทายที่น่าสนใจเพราะการปลี่ยน
แปลงครั้งนี้จะท�ำให้เกิดการพัฒนา ขับเคลื่อนโลกไปสู่
อีกยุคหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์
ด้วยความรวดเร็วของการส่งผ่านข้อมูลผ่าน
ระบบดิจิทัล  จึงส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป    
สินค้าต้องมีคุณภาพดีที่สุด เป็นการแสดงความจริงใจ
ที่สุด  และตอบสนองความต้องการรวดเร็วที่สุด   สิ่ง
เหล่ า นี้ คื อ ปั จ จั ย แห่ ง การผลั ก ดั น ให้ อิ ชิ ตั น เร่ ง ขั บ
เคลื่อนไปในทิศทางใหม่ ๆ โดยเราเลือกที่จะเป็นองค์กร
โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งแนวคิด กระบวนการผลิต ไป
จนถึงตัวผลิตภัณฑ์  
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ต่อปี ซึ่งความตั้งใจครั้งนี้คือที่มาของการได้รับรางวัล
เกียรติยศองค์กรต้นแบบ การลดก๊าซเรือนกระจกจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   แห่งประเทศ
ไทย ในปีที่ผ่านมา
การผลั ก ดั น ภายในองค์ ก รเกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ
เนื่องและสม�่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรมองค์กรที่
หล่อหลอมให้พนักงานของเราใส่ใจ ส�ำนึกคุณค่าของ
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพคู่กับการดูแลผลกระทบต่อ
ธรรมชาติ จนได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมภายใน 2018 ผลิตภัณฑ์ของอิชิ
ตันน�ำเสนอความตั้งใจด้านความรับผิดชอบ และความ
โปร่งใสด้านการผลิต ผ่านทางฉลากข้างขวด ซึ่งจะ
ปรากฏข้อมูลทางโภชนาการ  ปริมาณแคลอรี่ ปริมาณ
น�้ำตาลที่ลดลงจนได้รับโลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพภาย
ใต้แนวคิด “อิชิตัน ชาที่ใส่ใจคุณเป็นที่ ๑”
อีกไม่นานแนวคิดเหล่านี้ก�ำลังจะขยายออกไปใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่อิชิตันเข้าไปท�ำการตลาด  หลังจาก
ประสบความส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจกับการขยายเข้าสู่
ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ก็เพื่อการส่งต่อความรู้สึกเชื่อม
โยง ระหว่างอิชิตันและผู้บริโภคของเรา ซึ่งไม่ได้มีเพียง
ผู้บริโภคในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอีกหลาย
ประเทศในภูมิภาคอย่างไม่หยุดยั้ง

ภายในต้นปี 2018 ผู้บริโภคจะได้เห็นผลิตภัณฑ์
อิชิตัน กรีนที และเย็นเย็น น�้ำสมุนไพรจับเลี้ยงสูตร
ปรับลดความหวานลง และได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตราสัญญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ เพื่อที่จะตอบ
สนองการบริโภคเพื่อสุขภาพ ด้วยความห่วงใยที่ตั้งใจ
ส่งไปถึงผู้บริโภค เช่นเดียวกันกับความห่วงใยต่อสิ่ง
แวดล้ อ มซึ่ ง เป็ น หลั ก คิ ด ในการท� ำ ธุ ร กิ จ ของอิ ชิ ตั น
เสมอมา มีหลายโครงการเกิดขึ้นภายในกระบวนการ
ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความขอบคุณและความห่วงใย
การผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพ อย่างไม่หยุดยั้งและช่วย ต่อผู้บริโภคทุกคน  ของอิชิตันด้วยความจริงใจครับ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นสาระส�ำ คัญ   
อาทิเช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   
ICHITAN  SUNergy   ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่
ใช้ในการผลิตเฉลี่ย ได้ถึง 3,354 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อ
ปีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้น
บรรยากาศถึง 747 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ตัน  ภาสกรนที

การด�ำเนินธุรกิจ

บนพื้นฐานความอย่างยั่งยืน
ในปี 2560
01
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4
ประจ�ำปี 2560”
จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาห-       
กรรม มอบให้กับองค์กรที่มีจิตส�ำนึกด้านความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ทาง
เศรษฐกิ จ ของภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมโดยคุ ณ อิ ง
ภาสกรนที รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ เป็นตัวแทน
บริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล
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02
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
รับรางวัลเกียรติยศองค์กรต้นแบบการลด
ก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER)
โดยมีคุณวิโรจน์ สุภาสูรย์ (ซ้าย) รองกรรมการ
ผู้จัดการโรงงาน เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศ
องค์กรต้นแบบในการลดก๊าซเรือนกระจก จาก
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ขวา) ปลัดกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction: T-VER) โดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หรือ อบก.  ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลก
ร้อน” ประจ�ำปี 2560

03
นายอรัญ อังศานาม รองผู้อ�ำนวยการโรงงาน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ICHI

04

ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในงาน “Food Focus Thailand Roadmap#41: Drinking Edition”
ในหัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมเครื่องดื่มรุดหน้าด้วย
เทคโนโลยี 4.0”  ณ  ห้องจูปิเตอร์ 12 อาคารชาเลน
เจอร์ เมืองทองธานี ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้านการ
เลือกใช้เทคโนโลยีทันสมัยในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ไทยจาก โรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคตอรี่ จ.อยุธยา  
ที่มีก�ำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย และยังเป็น
บริ ษั ท แห่ ง แรกของประเทศที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
คลังสินค้าด้วยระบบ Auto Warehouse โดยภายใน
งานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเข้า
ร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจ�ำนวนมาก

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณวีรศักดิ์
โฆสิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน Corporate
Governance and Social Responsibility คุณ
รัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คุณพรชัย ถาวารานนท์  
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล คุณ
ณัฐศิริ บุญชวน รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เข้าให้ข้อมูลด้านความยั่งยืน
แก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ
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05
“อิชิตัน ชาคืนต้น”
กิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สานต่อพันธ
สั ญ ญาครอบครั ว เดี ย วกั บ เกษตรกรชาวเขา                
สร้างโอกาสทางความรู้ ด้วยการมอบห้องสมุดอีโค
บอร์ดจากกล่องผลิตภัณฑ์ “อิชิตัน” พร้อมระบบ
อิ น เตอร์ เ นตความเร็ ว สู ง ส่ ง มอบโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างยั่งยืน ให้เด็กนักเรียนลูกหลานเกษตรกร
ผู้ปลูกชาชาวอาข่า

06
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
จัดโครงการ “ICHITAN Experience Academy”
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เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก สาขาวิ ช าที่ เ กี ย วกั บ การ
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม ได้เข้าเรียนรู้และฝึกการ
ปฏิบัติงานจริงกับเครื่องจักรจริงในแบบที่ไม่มีสอนใน
มหาวิทยาลัย กับ 7 ผู้บริหารระดับสูงของอิชิตัน ที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม โดยใช้ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ หนึ่งใน
โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
เป็นห้องเรียนที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

อย่างยั่งยืนฉบับนี้  
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้จัดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงผลการด�ำเนินการ
ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาด้ า น
เศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท ฯ                             
ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
ครอบคลุมถึงบริษัทฯ และโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ โดยได้มีการจัดท�ำขึ้นตามแนวทางการรายงานให้
มี ค วามสอดคล้ อ งตามกรอบของมาตรฐานระดั บ
สากล Global Reporting Initiative Index: Version
G4/(GRI) G4 พร้อมเปิดเผยดัชนีชี้วัด (GRI Content
Index) ในท้ายรายงานโดยบริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อ
องค์ประกอบหลักของวิธีการของ (GRI) G4 เป้าหมาย
สําคัญแสดงถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไป การเติบโต
ไปพร้อมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และมี
ความยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับสากล
ดังเช่นเกษตรกรผู้ปลูกชาในจังหวัดเชียงราย
คือบุคคลกลุ่มที่ อิชิตัน กรุ๊ป ได้เข้าไปด�ำเนินการอย่าง
จริงจังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจาก
การรับซื้อใบชาจากชาวเขาเผ่าอาข่ากว่า 10,000 คน
ในแต่ละปีแล้ว บริษัทฯ ยังเข้าไปให้ความรู้ด้านการปลูก
ชาให้ได้คุณภาพ และพัฒนาระบบน�้ำประปาภูเขาในพื้นที่
ห่างไกลเพื่อให้ชุมชนมีน�้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถผลิตใบชาออร์แกนิคที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพส่งให้บริษัทฯ รวมไปถึงแผน
เข้าไปพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการสร้าง
อาคารเรียนให้มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับการ
เสริมสร้างพัฒนาการส�ำหรับเด็กเล็กและเด็กโต ภายใต้
ชื่อโครงการ “อิชิตัน ชาคืนต้น”  เพราะบริษัทฯเชื่อว่า
ทั้ง “น�้ำ” และ “การศึกษา” คือพื้นฐานส�ำคัญในการ
สร้างโอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรชาว

9
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี
ย
่
วกั
บ
รายงานการพัฒนา

เขาผู้ปลูกชาส่งให้บริษัทฯ
ส่วนภายในองค์กร “อิชิตัน กรีน  แฟคทอรี”่
โรงงานผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ใน
ประเทศไทย คือสิ่งที่พนักงาน อิชิตัน กรุ๊ป ทุกคนมี
ความภาคภูมิใจไม่เพียงแค่ศักยภาพการผลิตที่สูงถึง
1,200-1,500 ล้านขวดต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 600
ขวดต่อนาที ระบบการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ
คือเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ที่
สามารถยั ง คงคุ ณ ค่ า สารอาหารในเครื่ อ งดื่ ม ตาม
ธรรมชาติได้ดีกว่าระบบการผลิตแบบทั่วไปและสามารถ
ลดการใช้พลาสติคได้มากถึง 36% บรรเทาภาระในการ
ย่อยสลาย และช่วยให้บริษัทฯบริหารต้นทุนการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดการท�ำก�ำไรให้
องค์กรอย่างยั่งยืน  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนิน
การเดินสายการผลิตเครื่องจักรตัวใหม่ที่สามารถใส่
ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ และอัดก๊าซคาบอนได-ออกไซค์ ซึ่งจะ
ท�ำให้บริษัทฯ สามารถผลิตเครื่องดื่มที่มีความหลาก
หลายและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ไม่จ�ำกัด แทบทุกขั้นตอน
การผลิตของ “โรงงาน อิชิตัน กรุ๊ป” ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อช่วยลด ทดแทน บ�ำบัด และน�ำพลังงาน
กลับมาใช้ใหม่ โดยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดและรบกวนธรรมชาติ
ให้น้อยที่สุด
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee)
และการจัดประชุมการส�ำรวจความคิดเห็น จากหน่วย
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เชื่ อ มโยงผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และ
พิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่ส�ำคัญที่อาจเป็นประโยชน์
ต่อการรายงานของรายงานฉบับนี้ซ่ึงครอบคลุมถึง
องค์กร เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งเเวดล้อม
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเนื้อหาของ
รายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาและเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและรั บ รองโดยคณะ
กรรมการบริษัท โดยคณะท�ำงานชุดนี้มุ่งเน้นแนวทาง
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น แนวทางให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี

พันธกิจ
ต่อลูกค้า

ต่อผู้ถือหุ้น

ต่อสังคม

พัฒนาเครื่องดื่มให้คุณภาพ
ที่ดีต่อสุขภาพ น�ำเสนอผ่าน
รูปแบบที่ทันสมัยเพื่อ สร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อ สร้ า งแบบอย่ า งการเป็ น
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ องค์กรที่ดีของสังคม
มองหาโอกาสใหม่ ๆ พัฒนา
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และ
ต่ อ ยอดสู ่ ก ารสร้ า งผล
ประกอบการสูงสุด

ต่อพนักงาน
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาความ
สามารถของพนั ก งานให้ มี
ความมืออาชีพ พร้อมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความ
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร

ค่านิยมองค์กร
Initiative &
Innovation

Teamwork &
Cooperation

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

Flexibility

ยืดหยุ่น/รวดเร็ว/ท้าทาย   

ท�ำงานเป็นทีม  

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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Honesty
ซื่อสัตย์

Achievement
Orientation

มุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: SET

เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชา
เขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที”
เครื่องดื่มสมุนไพร
“เย็นเย็น โดย อิชิตัน”
และเครื่องดื่มน�้ำผลไม้ “ไบเล่”

ชื่อย่อหลักทรัพย์: ICHI
เลขทะเบียนบริษัท: 0107556000485
กลุ่มอุตสาหกรรม/ หมวดธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร

วันที่ก่อตั้งบริษัท

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์

3

21

กันยายน
2553

อาหารและเครื่องดื่ม

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

เมษายน
2557

ที่ตั้งโรงงาน

2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญ
อิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310
02 716 5555
ir@ichitangroup.com

โรงงานอิชิตัน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 3
เลขที่ 111/1 หมู่ 4
ต�ำบลอุทัย อ�ำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13210

www.ichitangroup.com

บริษัทย่อย
บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
1 ล้านบาท
ด�ำเนินธุรกิจ    เพื่อด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
                 ทุกชนิดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
         2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
         ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
         กรุงเทพฯ 10310
         02 716 5555

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

บริษัทร่วม
บริษัท พีที อิชิตัน อินโดนีเซีย จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน
400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย                              
(ประมาณ 1,184 ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
270,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
                           (ประมาณ 375 ล้านบาท)
ด�ำเนินธุรกิจ เป็นผูด้ ำ� เนินธุรกิจผลิต และจัดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่    
                  ชาพร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ “อิชิตัน”
        Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec.
        Tangerang,Tangerang 15117 Banten- Indonesia
        021 5575 5951
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ทุนจดทะเบียน
1,300 ล้านบาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
1,300 ล้านบาท

www.facebook.com/ichitan

ใส่ใจในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
เพื่อความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12

ธุรกิจของ
“อิชิตัน กรุ๊ป”
ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2553
ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้จ�ำหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ ตั้งแต่
เดือนมกราคม ปี 2554 และวางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว
พร้อมดื่มครั้งแรก ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน กรีนที
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2554 เครื่องดื่มน�้ำสมุนไพร จับ
เลี้ยง ภายใต้ชื่อทางการค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2556

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “อิชิตัน กรุ๊ป”)
เดิมชื่อ บริษัท ไม่ตัน จ�ำกัด

ปัจจุบัน บริษัทฯ
มีก�ำลังการผลิต 7 สาย
การผลิ ต ขวดแบบบรรจุ
เย็น และ 2 สายการผลิต
กล่องที่สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ

วันที่ 21 เมษายน 2557
ได้เปิดท�ำการซื้อขายวันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
วันที่ 8 มีนาคม 2561
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
กว่าร้อยละ 90 และมีการถือครองหุ้นสัญชาติอื่นร้อยละ
7.86 ซึ่งต�่ำกว่าข้อจ�ำกัดการถือหุ้นต่างด้าวตามกฎหมาย
ไม่เกินร้อยละ 49 และมีการถือครองหุ้นผ่าน Thai NVDR
ร้อยละ 2.08

โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์คือ “ICHI” ด้วยทุนจดทะเบียน
1,300 ล้านบาทและมีทุนช�ำระแล้ว 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ณ มีนาคม 2561 ตามข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด                                             
(Market Capitalization) ที่ 10,335 ล้านบาท

บริษัทร่วม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
บริษัทฯ ได้รับจดหมายจากการร่วมค้าเรียกให้ชําระเงินทุน
จัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็นจํานวนเงิน 40,000 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 115.6 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อนําไปซื้อที่ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ ได้จ่าย
ชําระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559  และ
การร่วมค้าได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2559 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับจดหมาย
จากการร่วมค้าเรียกให้ชําระเงินทุนจัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็น
จํานวนเงิน 45,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่าเงิน
ไทยได้เป็น 121.1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปเป็น
เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ ได้จ่ายชําระเงินทุนดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  และการร่วมค้าได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board
แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
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บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่
แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ใน ประเทศอินโดนีเซีย
และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มพร้อม
ดื่มภายใต้แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัทฯ
และ AP จะเข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน
(อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออก และจ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
ของกิจการร่วมค้า) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ�ำนวนรวม
200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือประมาณ 575 ล้าน
บาท) บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระเงินทุนจัดตั้งบริษัทงวดแรกใน
อัตราร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน
135.6 ล้านบาท และกิจการร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งเสร็จเมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จึงกลายเป็นกิจการที่
ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว   1,300 ล้านบาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
1.00 บาท

99.9 %

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
หมายเหตุ

บริษัทย่อย

มีแนวโน้มเติบโต และเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยล่าสุดคว้า 2 รางวัล
MARKETING AWARD 2017 ด้าน “แคมเปญการตลาดที่ดี
ที่สุด” และ “การตลาดที่เป็นเลิศแห่งปี” ประเภทธุรกิจอาหาร
เครื่องดื่ม ณ ประเทศอินโดนีเซีย
14
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บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน
400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย บริษัทร่วม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถพิจารณาได้จาก รายงานประจ�ำปี 2560 “ภาพรวมการประกอบธุรกิจ”

ในปี 2560 พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
ได้เร่งกิจกรรมการตลาดและออกสินค้าใหม่

Find more for TVC.

50 %

โครงสร้างองค์กร

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่  31  ธันวาคม 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สัดส่วนการจ�ำหน่าย
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

Domestic sale volumes
by Brand and Export sales volume of year 2017 **

บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินการส่งออกผลิตภัณฑ์อย่าง
จริงจังเมื่อปลายปี 2559 โดยมุ่งเน้น ประเทศใน
กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีความนิยมสินค้าที่ผลิต
จากประเทศไทย ส่งผลท�ำให้สัดส่วนยอดขายในปี
2560 เติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1,337

การด�ำเนินการด้านภาษี
บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับ
รัฐบาล และกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ยัง
มีการด�ำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงตามเวลาที่ก�ำหนด
โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,719 ล้านบาท
และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็นจ�ำนวนเงิน 8.19 ล้าน
บาท

ตารางแสดงภาษีเงินได้และก�ำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากการ
ส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนี้  
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์ตามพันธกิจในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
นโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจเพื่อภารกิจสู่เป้าหมายการเป็นผู้น�ำทางธุรกิจเครื่องดื่มทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศเริ่มโดยจากการใช้วัตถุดิบใบชาที่ปลูกในระบบออร์แกนิค เป็นต้น รวมถึงการน�ำนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่มีคุณภาพและเป็นทางเลือกสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคและเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี ด�ำเนินกิจการบนพื้น
ฐานการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากที่สุด ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที” เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชิตัน”    
เครื่องดื่มชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว “อิชิตัน ชิวชิว” และเครื่องดื่มน�้ำผลไม้ไม่อัดลมและเยลลี่ “ไบเล่” ภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ทัน
สมัย ผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิต “บรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ” ที่คงคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาติของเครื่องดื่มได้ดีกว่า
ระบบเดิมถึง 5 เท่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลาสติกถึง 36% ลดภาระการย่อยสลายของธรรมชาติ ซึ่ง
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานการผลิตระดับสูงสุด
ส�ำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัทฯ ได้วางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูง เริ่มจากการคัดสรร
วัตถุดิบตลอดจนกรรมวิธีในการผลิตที่พิถีพิถัน และบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค และรสชาติที่ยัง
คงความเป็นธรรมชาติ

โดยกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรมี 4 แนวทางคือ
องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมกับมุ่งเน้นการส่งมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูง และ
ดีต ่อสุ ขภาพไปยั งกลุ่มลูกค้าเดิมและคนรุ่นใหม่ในตลาด
ประเทศไทย รวมถึงลูกค้าในตลาดต่างประเทศด้วยซึ่งเมื่อ
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับก็จะส่งผลให้ผล
ประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศในแถบเอเชีย

มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะให้ความส�ำคัญกับการส่ง
เสริมสุขภาพผู้บริโภคที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจเริ่มจาก
การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนกรรมวิธี ในการ
ผลิตที่พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย โดยมาก
ทุกผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาคิดค้นปรับลดปริมาณความ
หวานให้อยู่ในระดับที่ผ่านมาตรฐานให้ได้รับ “โลโก้ทางเลือก
เพื่อสุขภาพ” จากกระทรวงสาธารณะสุขแต่ยังคงรสชาติที่
เป็นธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์และเป็นนวัตกรรม ของ “อิชติ นั ”
พร้อมทั้งแสดงส่วนประกอบใน เครื่องดื่มและคุณค่าทาง
อาหารที่ชัดเจนบนฉลากบรรจุภัณฑ์

การส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์
บริษัทฯ มีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง เช่น
“อิชิตัน กรีนที” หมายถึง ชาที่ใส่ใจคุณเป็นที่ ๑ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการผลิตชาพร้อมดื่ม หรือ “ร้อนร้อน เผ็ดเผ็ด สู้ด้วยเย็น
เย็น จากอิชิตัน” หมายถึงผู้น�ำในตลาดชาผสมสมุนไพรพร้อม
ดื่มโดยถ่ายทอดเพื่อแสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัวสินค้าที่
จะออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในปี 2561 พร้อมทั้ง การสื่อสาร
ผ่านกิจกรรมทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
ในปี 2561 บริษัทฯ มีแนวทาง ที่จะจัดเก็บ และพัฒนาระบบฐาน
ข้ อ มู ล ของผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น รายบุ ค คลเพื่ อ ให้ รู ้ ลึ ก ถึ ง ความ
ต้องการพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้จัดสรรโปรแกรม
ทางการตลาดที่เหมาะสมและโดนใจผู้บริโภค และลูกค้าแต่ละกลุ่ม
อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมกับทุกแบรนด์ของบริษัทฯ
และความจดจ�ำของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเป็นการช่วย
สร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ของบริษัทฯและผู้บริโภคได้
อย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก�ำลังการผลิตรวมของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ก�ำลังสายการผลิตขวด

รวม

7

ก�ำลังสายการผลิตกล่องยูเอชที

รวม

สายการผลิต

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

2

สายการผลิต

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

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 21 รสชาติภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9 ประเภทโดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างดังนี้           

ราคา
(หน่วย : บาท)

ถุง
150  g
12

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม

กล่อง
ขวด
300  ml. 280  ml.
10-12

12

•

•

ขวด
280 ml

ขวด
290 ml

ขวด
315 ml

ขวด
400 ml

ขวด
410-420

ขวด
555 ml

ขวด
600 ml

15

12/13

10

15

20

20

25

•
•

เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว
•

เครื่องดื่มชาด�าพร้อมดื่ม
•

เครื่องดื่มสมุนไพร

•

เครื่องดื่มชูก�าลัง

•

•

•

เครื่องดื่มน้�าผลไม้
เยลลี่ผลไม้

•

•
•
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บรรจุภัณฑ์

การสรรหาวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญ
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ผลิตภัณฑ์ของอิชิตันมาจากโรงงานของอิชิตันและ
การว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอก โดยที่อิชิตันจะว่าจ้างผู้ผลิต
ภายนอกเฉพาะในกรณีที่ก�ำลังการผลิตของโรงงานไม่เพียง
พอต่อปริมาณการขายที่คาดการณ์ไว้ หรือกรณีมีการผลิต
สินค้าใหม่ที่บริษัทฯ ต้องการทดลองตลาดส�ำหรับช่วงระยะ
เวลา 2 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2560) สัดส่วนการว่าจ้างผลิต
ภายนอกในปี 2559 และปี 2560 อยู่ที่ 3% และ 8% ตามล�ำดับ
โดยส�ำหรับในปี 2560 มีการว่าจ้างการผลิตเฉพาะในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่บางสินค้า  
วัตถุดิบหลักได้แก่ ใบชา น�้ำตาลฟรุกโตส น�้ำตาล
ทราย น�้ำ  เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรการ
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต  
ตั้งแต่การเพาะปลูกใบชา การคัดเลือกวัตถุดิบ และการจัดเก็บ
วัตถุดิบ เพื่อที่มั่นใจได้ว่าจะได้วัตถุดิบที่น�ำไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ส�ำหรับการ
ว่าจ้างผลิตสินค้านั้น บริษัทฯ มีการจัดส่งพรีมิกซ์ไปให้ผู้รับ
จ้ า งผลิ ต เพื่ อ ปกป้ อ งสู ต รการผลิ ต และมี ม าตรการตรวจ
สอบอย่างเข้มงวด และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่ผู้ผลิต
ภายนอกใช้ โดยการระบุรายชื่อ Supplier ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์คู่ค้าของอิชิตันเอง (Approved Vendor List) และชนิด
ของวัตถุดิบอย่างชัดเจน อีกทั้งมีการส่งพนักงานของอิชิตัน
เข้าไปตรวจสอบ เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตของผู้ผลิต
ภายนอกอีกด้วย

น�้ำตาลฟรุกโตส และน�้ำตาลทราย : เป็น
วัตถุดิบที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย และไม่มี
ความแตกต่ า งอย่ า งเป็ น สาระส� ำ คั ญ ด้ า น
คุณภาพในกลุ่มผู้ผลิต ทั้งนี้เนื่องจากราคา
น�้ำตาลมีความผันผวนบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณ
ผลผลิตในแต่ละปี และสอดคล้องกับราคาตลาดโลก อย่างไร
ก็ตามตามแนวทางเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพในปี 2561 นี้ท�ำให้มี
แนวโน้มที่จะใช้ปริมาณน�้ำตาลลดลง

ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ วางแผนการผลิต
และก�ำหนดปริมาณการใช้ใบชาในแต่ละปี โดยมี
การท�ำสัญญาโดยเฉลี่ยอายุ 1 ปี กับผู้จัด
จ�ำหน่ายใบชา ผู้รวบรวมใบชาจากชาวไร่เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ
และมีการควบคุมคุณภาพของใบชา โดยมีการก�ำกับระบุการ
ใช้ใบชาที่ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมีเพื่อควบคุมคุณภาพ
ของใบชาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่ อิชิตัน ก�ำหนดก่อน
น�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต ใบชาที่พร้อมเข้ากระบวนการผลิต
จะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของใบชา
ให้คงที่

ก๊าซธรรมชาติ : บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาซื้อขาย
ก๊ า ซธรรมชาติ กั บ บริ ษั ท ในประเทศไทยแห่ ง
หนึ่ง ตามก�ำหนดการสัญญามีผลบังคับใช้ถึง                                
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุ
ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

SUGAR

น�้ำ : ได้มาจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะแล้วน�ำ
มาผ่านกระบวนการท�ำน�้ำบริสุทธิ์ (Reverse
Osmosis) เพื่อน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานน�้ำบริโภค
บรรจุภัณฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที
ฝา กล่อง และฉลาก บริษัทฯ มีกระบวนการ
คัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบ
การท�ำงานของผู้ผลิตเป็นส�ำคัญ เพื่อมั่นใจ
ได้ว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตาม
คุณภาพและเวลาที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีการสอบทานและ
ติดตามคุณสมบัติของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิต และเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะเลือกซื้อ
วัตถุดิบจาก คู่ค้าผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย อีกทั้งบริษัทฯ
ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ และที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�ำหน่ายรายใดเกิน
ร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นอย่างยิ่ง
ที่จะยกระดับของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ และมีการบริหาร
จัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดย
มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ซึ่งได้ก�ำหนดเป็นนโยบายด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีโดยบริษัทฯ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามหลักการที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยเปิดเผยโดยละเอียดในรายงานประจ�ำปี  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี   
http://www.ichitangroup.com/investor.php/corporate
จรรยาบรรณธุรกิจ
http://www.ichitangroup.com/corporate_governance5.html
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บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นสถานประกอบกิจการที่มีการพิจารณาถึง
ความเสี่ยงในการด�ำเนินงานให้เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญในทุก
กระบวนการตัดสินใจ และการด�ำเนินงานต่าง ๆ โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายในบริษัทฯ ทั้งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ทั้งในผลลัพธ์
และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์ธุรกิจที่
เหมาะสมกับบริษัทฯ ก�ำหนดการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ในทุกกิจกรรม กระบวนการ ตามหลักการ COSO ERM อย่าง
เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินผล การวัดผล การติดตามผล การป้องกัน และการ
ลดผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่จะท�ำให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ โดยใช้
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง และการ
ยอมรับความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้
อย่างยั่งยืนหากเกิดเหตุการณ์ ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ จากทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
ได้เปิดเผยโดยละเอียดในรายงานประจ�ำปี 2560 หัวข้อ ปัจจัย
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

อิชิตัน บริหารความเสี่ยงบนหลักการของ COSO ERM
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
การจัดโครงสร้างองค์กร สายงานการบังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ฝ่าย
บริหารสามารถด�ำเนินตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได้ โดยก�ำหนดเป็นดัชนีชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) รวมทั้งมีการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
บริษัทฯ มีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ศึกษา ติดตาม และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงของบริษัทฯ และน�ำเสนอบทวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ โดยคณะท�ำงานฯ จะควบคุมและติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งความเสี่ยงปกติของ
ธุรกิจ และแนวโน้มความเสี่ยงในอนาคต เพื่อพิจารณาบ่งชี้เป็นความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระดับฝ่ายงาน จนถึงระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะมีนัยส�ำคัญที่จะกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ โดย
ประเมินจากสถานการณ์ในอนาคตจากตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดเป็นมาตรการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของ บริษัทฯ รวม
ทั้งมีการสื่อสารการผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
บริษัทฯ มีการน�ำเสนอข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัทโดยมีการน�ำเสนอ
เพื่อติดตามความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใหม่ทุกปี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ ได้มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวในการปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ
คอร์รัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายว่าด้วย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวการปฏิบัติในการด�ำเนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition:CAC) ในการต่อ
ต้านการทุจริตของภาคเอกชน” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทฯ นั้นมีความ
โปร่งใส รวมถึงได้มีการขยายเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและเปิด
เผยใน “แบบ 56-1” และรายงานประจ�ำปีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น มีการก�ำหนดข้อปฏิบัติเรื่องการรับของ
ขวัญของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรอง โดยพนักงานสามารถรับของขวัญที่มีมูลค่าน้อยกว่า 3,000 บาทได้ แต่ต้องมีการ
รายงานไปยังหัวหน้างาน ส�ำหรับของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนถึงจะ
สามารถรับได้ โดยมาตรการหลักของบริษัทฯ มีดังนี้
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย

นโยบายว่าด้วยการต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายว่าด้วยการ
สนับสนุนด้านการเมือง

นโยบายว่าด้วยการรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใด

นโยบายว่าด้วยการแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำผิด
หรือข้อร้องเรียนและให้
ความคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้ อันน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้เปิดเผยไว้
โดยละเอียดในรายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.ichitangroup.com/investor.php

หมายเหตุ: ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�ำปี 2560 ของบริษัทฯในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”
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จากการที่บริษัทฯให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตามพันธกิจหลักของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น ผู้
บริโภค นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และพนักงาน เป็นต้นโดยบริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความมั่นคง ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม และสังคมที่ดี ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งในปี
2560 จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วม
กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ซึ่ง
เป็นระดับสูงสุดในเกณฑ์การประเมิน

ขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานความ
ยั่งยืน เริ่มจากคณะกรรมการบริษัทให้ นโยบาย และมอบ
หมายให้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลท�ำหน้าที่ดูแล ติดตาม
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคณะท�ำงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(1)

การพัฒนาความสามารถบุคคลากรภายในองค์กร

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและความรับผิดชอบ โดยการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
และความสามารถผ่านหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่จัดสรรให้เหมาะสมกับกลุ่ม หรือรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ น�ำ
ศักยภาพออกมาใช้ได้สูงสุด รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยส่งเสริมให้ยึดมั่นกับเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว เพื่อการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

(2)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การมุ่งมั่นสู่การบริหารห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)
การคัดเลือกวัตถุดิบ ไม่เพียงแค่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพก่อนที่จะน�ำเข้ากระบวนการผลิต แต่บริษัทฯ ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน�้ำ เช่น เกษตรกรที่ปลูก เก็บเกี่ยว ใบชา ณ แหล่งผลิต เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพที่เสถียร
ของวัตถุดิบ  
การจัดซื้อจัดหา ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องได้มาตรฐานสูงสุดส�ำหรับ
เครื่องจักรของบริษัทฯ ที่เป็น Hi-Speed สามารถบรรจุ 600 – 900 ขวดต่อนาที ต้องมีความเที่ยงตรง แม่นย�ำ
ในมาตรฐานขั้นสูงสุดอีกทั้งบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยบรรจุภัณฑ์หลักจะมีคู่ค้า 2 - 3 รายทุกรายการ
เพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่ตรงตามมาตรฐาน และปริมาณ ตามความต้องการ      
การผลิต การบริหารจัดการ บริษัทฯ ลงทุนกับเครื่องจักร และระบบที่ทันสมัยที่สุด อันดับต้น ๆ ของโลก เมื่อ
รวมกับวัตถุดิบที่ดี บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับทีมงานที่ควบคุม บริหาร จัดการการผลิต จะต้องมีทักษะ และ
ประสบการณ์ จึงได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
การขนส่ง การกระจายสินค้า เริ่มต้นจากการเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน คือที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีท�ำเลใกล้กับ ศูนย์กระจายสินค้าของตัวแทนจ�ำหน่ายหลักของบริษัทฯ และศูนย์กระจาย
สินค้าหลักของช่องทางการขายปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ายหลักทั้งสิ้น 3 ราย คือ บริษัท ดีเคเอชเอส จ�ำกัด (DKSH)
บริษัท ไอจีที จ�ำกัด และ บริษัท บุญรอด เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งตัวแทนจ�ำหน่ายทั้ง 3 ราย สามารถกระจายสินค้าได้
ครอบคลุมทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และดั้งเดิม (Traditional Trade) ส่วนในต่างประเทศ
กระจายสินค้าผ่านตัวแทนจัดจ�ำหน่าย
การพัฒนาหน้าร้าน ในประเทศบริษัทฯ วางแผนร่วมกับตัวแทนจ�ำหน่ายทั้ง 3 ราย ในการบริหารจัดการพื้นที่
ขายที่ชั้นวางปกติ และสื่อส่งเสริมการขายที่หน้าร้าน รวมทั้งพื้นที่ขายพิเศษให้มีความโดดเด่น ภายในต้นทุนการ
ขายที่มีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง รวมทั้งโปรแกรมที่ส่งเสริมการขายที่สามารถแข่งขันได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขายสินค้าของบริษัทฯในตลาดเครื่องดื่ม
การตลาดและการขาย   ความยั่งยืนขององค์กรส�ำหรับทางการตลาดบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างคุณค่า
ของแบรนด์ โดยมีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง โดยถ่ายทอดเพื่อแสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมใน
ตัวสินค้าที่จะออกมาอย่างต่อเนื่องในปี 2561รวมทั้ง การสื่อสาร กิจกรรมด้านการตลาด  ในทุกๆ สัมผัสกับผู้
บริโภคกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการพัฒนาสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง และตรงตามความต้องการของผู้
บริโภคซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯไม่ต้องแข่งขันด้านราคา เมื่อมีแบรนด์สินค้า และโครงสร้างราคาที่แข็งแรง คู่ค้าและ
ตัวแทนจ�ำหน่ายก็สามารถขายได้เร็ว และมีก�ำไรมากพอส�ำหรับการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทฯ

(3)

การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการท�ำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ โดยมีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐาน
สากลได้แก่ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร (FSSC22000) ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001) ระบบอาหารฮา
ลาล (HALAL) เป็นต้น ซึ่งจัดท�ำเป็นระเบียบปฏิบัติเชิงบูรณาการ เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการวางแผน  
ตรวจสอบ รับรองการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีการระบุข้อก�ำหนดของสินค้า
จากข้อมูลที่รับจากลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตและข้อก�ำหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขั้นตอนการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตจากบริษัทฯ ถือว่าท�ำการรับรองในเรื่องมาตรฐานคุณภาพสุขลักษณะ และความปลอดภัยจาก
บริษัทฯ ตามมาตรฐานของประเทศไทย และประเทศของลูกค้าที่สั่งผลิตผลิตภัณฑ์ ความทุ่มเทเพื่อให้ได้รู้ถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคคือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น ๆ เพราะตระหนักถึงอนาคตขององค์กรอยู่ที่สินค้าใหม่ที่มีคุณภาพ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ไม่เพียงผู้บริโภคชาวไทยในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้พัฒนาเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มกลุ่มชาพร้อมดื่ม และเครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง ที่มีรสชาติเฉพาะในแต่ละประเทศ   เพื่อ
ตอบสนองลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งการตอบรับดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนยอดขายการส่งออกของบริษัทฯ ปี 2560
สูงถึงร้อยละ 27

(4)

การเติบโตไปพร้อมคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับ การพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายในประเทศทั้ง ช่องทาง   MT (Modern
Trade) และ TT (Traditional Trade) ผ่านคู่ค้าผู้จัดจ�ำหน่ายหลักทั้ง 3 ราย โดยมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตร่วมกัน ก�ำหนด
แนวทาง และพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการขายเฉพาะในแต่ละช่องทาง แต่ละห้าง เพื่อให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการจับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ในประเทศที่เข้าไปท�ำตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดย
มีการร่วมพัฒนาสินค้า และกิจกรรมการตลาดที่โดนใจ ตรงความต้องการของผู้บริโภค และพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพ
ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายจากการส่งออกเติบโตถึงร้อยละ 1,337 คิดเป็นสัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ปี 2560 สูงถึงร้อยละ
27 ยิ่งกว่านั้นในปี 2561 บริษัทฯได้มีแผนการร่วมมือกับพันธมิตรในหลายประเทศ เพื่อให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

(5)

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดย
จัดท�ำเป็นเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งในภาวะปกติ ภาวะไม่ปกติและภาวะฉุกเฉิน การชี้บ่ง
และประเมินลักษณะสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นให้มีแนวทางการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายใน
องค์กรเพื่อท�ำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการ
ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานการ
อนุรักษ์พลังงานในคู่มือการจัดการพลังงาน

ICHITAN GREEN
FACTORY
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กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กระบวนการวางแผนการพัฒนาความยั่งยืนบริษัทฯ ก�ำหนดขึ้นเริ่มจากการพิจารณานโยบายธุรกิจ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับกลยุทธ์การบริหารงานที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดไว้เพื่อให้องค์กร
สามารถปฏิบัติพันธกิจให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ค�ำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย รวมถึงให้ความส�ำคัญการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อป้องกันในควบคุมสถานการณ์ทุกด้านที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจ และการสร้างคุณค่าในทุกมิติธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจดี
เลิศได้อย่างยั่งยืน (Operational Excellence Management System: OEMS) โดยด�ำเนินการตรวจสอบดูแลภายใต้คณะ
กรรมการธรรมาภิบาลที่จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังรายละเอียดปรากฎใน “แบบ 56-1” และ รายงานประจ�ำปี
ส่วน “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯ

นโยบายกรอบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
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บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจปกติด้วยความค�ำนึงผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการยึดมั่นในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจในความต้องการและความ
คาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายเพื่อสร้างความสมดุลในทุกมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทฯ ได้น�ำ
ขั้นตอนการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในธุรกิจ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ประเด็นด้านความยั่งยืนได้ถูกกําหนดเป็นส่วนหนึ่งใน Corporate KPI ของผู้
บริหาร และพนักงาน ในองค์กรทุกระดับ บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะ
เข้าใจว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ�ำกัด และเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิต และการดําเนินธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รักษาสภาพแวดล้อม
ได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยควบคุม
และลดมลพิษต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยสู่สภาพ
แวดล้อมภายนอก โดยลดการเกิดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตและการใช้งานทั่วไป โดยของเสียที่ต้องกําจัด ให้ดําเนิน
การด้วยวิธีที่ถูกต้องรวมทั้งหาแนวทางเพื่อลดการส่งของ
เสียออกไปกําจัดภายนอกให้มากที่สุด ่โดยมีแผนงานในการ
ปฏิบัติลดปริมาณของเสียและเพิ่มสัดส่วนการนํากลับมาใช้
ซ�้ำให้มากที่สุด ซึ่งควบคุมมลพิษและจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยถือหลักการปฎิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO14001 ตามมาตรฐานสากล

2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต
เครือ่ งจักรและเทคโนโลยี เพือ่ ลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้น้อยที่สุดพร้อมทั้งหาแนวทางนําของเสียต่างๆกลับมาใช้
ประโยชน์ โดยหลักการ Reduce/Reuse/Recycle และหา
แหล่งพลังงานทดแทน โดยมีแผนงานในการปฏิบัติลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น�้ำ  และพลังงาน โดยปรับปรุง
เครื่องมือและกระบวนการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
การยึดถือหลักการปฎิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน
ตามมาตราฐาน ISO50001 (Energy Management System) ซึ่งเป็นเป็นมาตรฐานสากลการฟื้นฟูธรรมชาติ โดยมี
การบําบัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อนปล่อย ออกสู่
ธรรมชาติ

3. การพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี ความปลอดภัยและเป็นไป
ตามหลักการยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการทํางานให้
เหมาะกับบุคคลกําหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่
ให้เกิดอุบัติเหตุจากการดําเนินงาน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึก
ในด้านความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพของพนักงานและ
ครอบครัว โดยมีแผนงานในการปฏิบัติลดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยควบคุมติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปี 2560ิ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานอยู่ที่ 4 ราย

4. การรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรฐานหรือข้อตกลงที่จัดทําขึ้น เพื่อช่วยป้องกันหรือ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและให้การสนับสนุนสังคมและ
ชุ ม ชนโดยเฉพาะชุ ม ชนเกษตรกรผู ้ ป ลู ก ชาในจั ง หวั ด
เชียงรายโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยเปิดให้เข้าเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสําหรับ
โครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และชุมชน รวมทั้งเสนอความเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่
เป็นผลจากการดําเนินงานของโรงงาน การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการด�ำเนิน
ธุรกิจรวมทั้ง ผลการดําเนินงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ต่อสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอผ่านการจัดทํา “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบในปี
2560

TASTE OF ASIA

อิชิตัน กรุ๊ป จะมุ่งเติบโตไปกับชุมชน และสังคม ด้วยการคัดสรรรสชาติ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ จากเอเชีย
เพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคด้วยปัญญา (Consumption with Wisdom)
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย และแนวทางด�ำเนินการที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลพิจารณาติดตาม และตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่ก�ำหนดไว้ การดําเนินธุรกิจที่ผ่านมาบริษัทฯ ยึดหลัก
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรรวมถึงให้ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่ง
กําหนดโดยคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee: SD Committee) โดยการก�ำหนด
ขึ้นอยู่กับระดับความสําคัญซึ่งกันและกัน โดยกลุ่มหลักภายในองค์กรประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือ
หุ้น และภายนอกองค์กรประกอบด้วย คู่ค้า คู่แข่ง นิคมอุตสาหกรรม ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ส�ำนักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น บนพื้นฐานการ มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ผ่านนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้เสีย  กระบวนการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาด้วยการท�ำแบบสํารวจความพึงพอใจ ข้อ
เสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการจัดประชุม ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationship Management)
ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่ให้ความส�ำคัญในการผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค โดยลูกค้าก็เป็นส่วนส�ำคัญ
ที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้า และสินค้าของบริษัทฯอย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะกระจายสินค้าผ่านคู่ค้าหลัก แต่บริษัทฯ ก็มี
การสื่อสารและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับพันธมิตร และลูกค้าทั้งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ และลูกค้ารายเดิม เริ่มจากการอบรม
เกี่ยวกับสินค้าและแคมเปญต่าง ๆ กับคู่ค้าหลักของบริษัทฯ เพื่อที่จะได้สื่อสาร และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
และน�ำข้อคิดเห็นที่ได้จากลูกค้ามาเสนอแนะแก่บริษัทฯ เพื่อการพัฒนารูปแบบสินค้าการตลาด และการรักษาความสัมพันธ์ได้ดี
กว่าเดิมและยั่งยืน ส่วนบริษัทฯ ก็จะเน้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Intregrated Marketing Coomunication: IMC)
ทั้ง Above the line และ Below the Line เพื่อให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และสร้างการมีส่วมร่วมกับลูกค้า รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ก็จะมีจัดกิจกรรมพบลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมร่วมให้ความรู้ ด้านการ
ขายและการตลาดมีการแลกเปลี่ยนระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อออกแคมเปญโปรโมชั่นที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด
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ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 24 ชั่วโมงของ อิชิตัน กรุ๊ป
โทรศัพท์ 02  206 5477

ส�ำหรับการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้ารายย่อย และผู้บริโภคต่อประสบการณ์กับสินค้าเครื่องดื่มของบริษัทฯ
โดยการว่าจ้างสถาบันวิจัยตลาดระดับสากลเพื่อเก็บข้อมูลส�ำรวจความคิดเห็น และปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ความต้องการผู้บริโภค
น�ำมาวิเคราะห์ และน�ำผลลัพธ์ ที่ได้มาปรับปรุงในตัวสินค้าให้ได้ รสชาติที่ดี และคุณภาพสูงสุดโดยผ่านกระบวนการฝ่ายวิจัย
และพัฒนา (Research & Development Department) ของบริษัทฯ และจากการที่ได้ส�ำรวจความพึงพอ และความต้องการ
ของผู้บริโภคในด้านคุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพและดีต่อผู้บริโภคในปี 2561 ฉลากสินค้าทุกรายของบริษัทฯ จะมีการแจ้งข้อมูล
แคลอรี่และคุณประโยชน์ทุกขวดโดย “ชาเขียว รสธรรมชาติ” “ชาอู่หลง” “ชาเขียวมัทฉะ” และกลุ่มสินค้า “เย็น เย็น” เป็นต้น ได้
ผ่านการรับรองเป็นเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพและมีการติดโลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพบนฉลากผลิตภัณฑ์ด้วย
1) เว็บไซต์บริษัทฯ : http://www.ichitangroup.com/contact.html
2) Facebook : https://www.facebook.com/ichitan/

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
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บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ภายในองค์กรบริษัทฯ มีหน่วย
งานตรวจสอบภายใน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลโดยเปิดเผยช่องทางการติดต่อไว้ในเว็บไซต์/ แบบ 56-1/ รายงาน
ประจ�ำปีและระบบ Intranet มีรายละเอียดใน “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “ช่องทางการติดต่อสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย”  
ภายนอกองค์กรยกตัวอย่าง เช่น การดูแล ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดตั้ง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) เป็นผู้ดูแลส�ำรวจความคิดเห็น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหลากหลายช่องทางเช่น โทรศัพท์/ อีเมล์ ir@ichitangroup.com รวมถึงการเก็บ สถิติการเข้าชม
เว็บไซต์ในทุกเดือน และการส�ำรวจความคิดเห็น (Survey) เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day) การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) เป็นต้น โดยนักลงทุนสัมพันธ์กลั่นกรองน�ำเสนอความคิดเห็นแจ้งต่อฝ่าย
บริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อน�ำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีการด�ำเนินกิจการบนพื้นฐานความ
ยั่งยืนในระดับสากล

ประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญ
บริษัทฯ ท�ำการประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้น�ำหลักการก�ำหนดเนื้อหาของ
รายงานความยั่งยืนของ GRI: Version G4 (Global Reporting Initiative) และ SDGs มาประยุกต์ใช้โดยคัดเลือกประเด็นที่มี
ความส�ำคัญที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนและจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นโดยพิจารณา
จากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่มีนัยส�ำคัญในการจัดล�ำดับของประเด็นมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ 4 ขั้น
ตอนโดยอาศัยกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถสรุปได้ ดังนี้

ขั้นที่ 1: การระบุประเด็นที่ส�ำคัญ (Identify)
บริษัทฯ ระบุประเด็นความส�ำคัญด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากลักษณะ
และกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมกับตัวชี้วัดมาตรฐาน
ของ GRI: Version G4 และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเป้าหมายความ
ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:
SDGs) ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ โดยรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางจากหน่วยงานของบริษัทฯ
ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ส�ำคัญนั้น ซึ่งรวมถึงประเด็นที่
มีความส�ำคัญในปี 2560

ขั้นที่ 2:การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement)
การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านการมีส่วนร่วมช่องทางที่หลากหลายจาก
หน่วยงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดปี 2560

ขั้นที่ 3: การจัดล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญ (Prioritize)
การจัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐานที่ส�ำคัญ เช่น ISO
14001 และ ISO50001 เป็นต้น และสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทฯ โดยพิจารณาความส�ำคัญในแต่ละ
ประเด็น ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการด�ำเนินธุรกิจ
และด้านความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งช่วยให้เห็นภาพและสามารถล�ำดับความส�ำคัญเพื่อรับทราบและ
เข้าใจผู้มีส่วนได้เสียและก�ำหนดลงไปในแผนภาพ (Materiality Matrix)    

ขั้นที่ 4: การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
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บริษัทฯ ทวนสอบความครบถ้วนประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ และระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ส�ำคัญกับหมวดการรายงาน
ของ GRI: Version G4 โดยคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee) แล้วจึงน�ำเสนอ
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผ่านการทวนสอบแล้วต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายใต้ขอบเขตผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental)
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2. ด้านสังคม (Social)

3. ด้านเศรษฐกิจและการก�ำกับดูแล
กิจการ (Economics &Corporate
Governance)

1. การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบได้อย่างมี 1. การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิ
    ประสิทธิภาพ
    มนุษยชน
1. การดูแลผลิตภัณฑ์
2. การใช้พลังงานและทรัพยากร
2. ความเป็นอยุ่ที่ดีของพนักงาน
2.
การต่อต้านคอร์รัปชั่น
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การบริหารจัดการน�้ำและของเสีย
4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4. ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถ
4. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
5. ความหลากหลาย และโอกาสที่เท่า
     ในการท�ำก�ำไร
    สมัครใจตามมาตรฐานของ              เทียม
5. ความปลอดภัยด้านอาหาร
    ประเทศไทย (TVER)
6. ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
6. การด�ำเนินการด้านภาษี
5. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
7. เคารพและร่วมสืบสานประเพณี
7. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
    ท้องถิ่น
8. การมีส่วนร่วมและการสร้าง
    ความผูกพันผู้มีส่วนได้เสีย
9. นวัตกรรมในองค์กร
10. Cyber Security (Ref: Global      
    Risks Report 2017)
ณ ปี 2560 ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีนัยส�ำคัญ

ผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ

ช่องทางการติดต่อสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย
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1)    ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
      โทรศัพท์  : 02-716-5555                             E-mail : cg@ichitangroup.com
2)    ส�ำนักเลขานุการบริษัท โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
      ที่อยู่  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
      เลขที่ 2992/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง                      
      กรุงเทพมหานคร (10310)
      โทรศัพท์  : 02-716-5555                             E-mail : ir@ichitangroup.com
3)    ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
      โทรศัพท์  : 02-716-5555                             E-mail : internalaudit@ichitangroup.com

“ห่วงโซ่อุปทานแห่งความยั่งยืน” ของบริษัทฯ
(Sustainable Supply Chain)
บริษัทฯ นํานโยบายการบริหารจัดการมาใช้ในการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาตั้งแต่ต้นนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีต่อผู้บริโภค
ด้วยเครื่องจักรทันสมัย และสร้างผลประกอบการที่ดี รวมทั้งให้ความสําคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างผลประโยชน์และ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งระบบของ “ห่วงโซ่อุปทานแห่งความยั่งยืน” บริษัทฯ ใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบ
โดย การจัดซื้อจัดหา ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริหารจัดการ การขนส่ง การกระจายสินค้า ที่มีคุณภาพตรงตามข้อ
ก�ำหนดมาตรฐานของบริษัทฯ พร้อมให้ความส�ำคัญในการพัฒนา หน้าร้าน คู่ค้า การตลาด และการขาย เพื่อการเติบโตและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า

บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม ที่
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริม
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นธรรมรวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ใน
การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งผ่านช่องทางการ
ก�ำหนดระเบียบของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้มีการตกลงกันไว้กับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้มีการให้พันธ
สั ญ ญาไว้ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง หั ว ข้ อ ใน
เรื่องจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้เข้าใจในลักษณะของธุรกิจและ
สถานการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ซัพพลายเออร์  
เกษตรกร และ ชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันก่อ
ให้เกิดความเชื่อมั่นอันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการ และผู้มีส่วนได้
เสียในระยะยาว

•    ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงาน
ทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็น
ธรรม และไม่เสมอภาคในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับ
จ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริษัทฯ
•   ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรม
ในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย
ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคง
ความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง
•   ก�ำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อมไว้ใน
นโยบาย และข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
•   สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/ คู่ค้ายอมรับ และน�ำไป
ปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม
•   ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคู่ค้า และได้เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ
•   ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ทาง
ตรงด้วยรูปแบบของ จิตอาสา หรือทางอ้อมด้วยการ
สนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและ
ความประสงค์ของผู้ขาย
•   บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ท�ำรายงานการ
มีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯรับทราบทุก
ครั้งที่เกิดรายการ
• บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมาปรับปรุงในเว็บไซต์บริษัทฯ และ “การ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น” ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 เป็นต้น

บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานที่ให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกระบวนการระบบงานมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
•   ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุร่วมกันไว้ใน
สัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้อง
รีบแจ้งให้ลูกค้าและคู่ค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา
•   ให้ข้อมูลข่าวสารและค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทัน
เหตุการณ์ ต่อลูกค้า และคู่ค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
•   ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม
•   มีการพูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอ
แนะกับทาง ลูกค้า และ คู่ค้า เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ  เพื่อก่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจซึ่งกันและกันได้
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การแข่งขันที่เป็นธรรม

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
บริษัทฯ ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่าง
เคร่งครัด มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ที่
ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ และส�ำคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ  
เอกลักษณ์ตราสินค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ความ
ลับทางการค้า ขั้นตอนการท�ำงาน นวัตกรรม เนื้อหา และสิทธิโดยชอบธรรมต่าง ๆ เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างมากที่บริษัทฯ จะ
ต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และให้เกียรติต่อทรัพย์สิน เช่นนี้ ของบุคคลอื่นด้วย รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
และสารสนเทศใดๆ บริษัทฯ ต้องด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องรวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้มีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
•   บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือน�ำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
•   พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้น ๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้
ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
•   พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่น�ำผลงานของผู้อื่นแม้
เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน
•   ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
•   เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์
ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ
•   บริษัทฯ จะท�ำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
•   พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
•   บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานท�ำการดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
•   บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการน�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือจะน�ำมาใช้ภายใน
บริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
•   บริษัทฯ ปกป้องและคุ้มครองรักษาสินทรัพย์ทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการละเมิด หรือการ
ถูกน�ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยได้ก�ำหนดนโยบาย
จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
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ใส่ใจในการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อผลลัพธ์การท�ำงานที่
มีประสิทธิภาพ
พนักงานคือส่วนส�ำคัญขององค์กร
บริษัทฯเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติสร้างค่านิยมองค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อ การพัฒนาศักยภาพ
ได้เต็มที่ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน

การรับผิดชอบ ดูแล และพัฒนาศักยภาพ
ด้วยอุดมการณ์ในการพัฒนาพนักงานให้มีความเชื่อ
มันในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ อิชิตัน กรุ๊ป ให้ความส�ำคัญ
ในการดูแลพนักงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็น
มากกว่าพนักงาน ดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด ให้พนักงานมี
ความรู้สึกเสมือนบ้านหลังที่ 2 ในขณะที่ปฏิบัติงาน ในแต่ละวัน
ดั่งในคนครอบครัวเดียวกัน และที่ส�ำคัญบริษัทฯ เน้นการ
พัฒนาให้พนักงานมี สมรรถนะทางด้านความรู้ (Knowledge
Competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skill Competency)
และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (Attributes Competency)  
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�ำเร็จ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้าน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานระดับโลก
บริษัทฯ ได้น�ำหลักธรรมาภิบาลในการดูแลพนักงานด้านการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น
ผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพ และนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อม
กับสังคมที่ดีซึ่งการดูแลบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร เป็น
ปั จ จั ย พื้ น ฐานและมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะเป็ น แรงขั บ
เคลื่ อ นการเจริ ญ เติ บ โตทางธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น การสร้ า ง
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ

ในความเป็นครอบครัวของ อิชิตัน กรุ๊ป โดยสนับสนุนความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพมีโครงสร้างค่าตอบแทน และสวัสดิการ
ที่เป็นมาตรฐานสากล และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ยุติธรรม (KPI) ที่มุ่งเน้นการรวมพลังทางความคิด เพื่อให้
เกิดความสร้างสรรค์ด้านผลงานและความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน
ด้วยความจริงใจ และซื่อตรงกับทุกคน และมีความรับผิดชอบ
ต่อพนักงานของบริษัทฯ ต่อสังคมทั้งในเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และตอบแทนคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีคืนให้
กับสังคม สร้างการยอมรับ ชื่นชมในผลงาน ให้ความเคารพ
ให้เกียรติทั้งทางด้านความคิด และด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเปิด
โอกาสไปสู่มุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่พร้อมทั้งสามารถน�ำมา
พัฒนาทักษะ แนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเปิด
โลกแห่งประสบการณ์ใหม่ อันจะน�ำมาซึ่งการพัฒนางานอย่าง
มืออาชีพ และเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในรูปแบบ
ครอบครัว อิชิตัน กรุ๊ป
แนวทางในการบริ ห ารและดู แ ลทรั พ ยากรบุ ค คล
บริษัทฯได้ตระหนักถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจและเพื่อให้
เกิดความมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งพนักงานและองค์กร
โดยได้วางแนวความคิดที่มุ่งหวัง และสิ่งที่ต้องด�ำเนินการคือ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
2. กลยุทธ์และวิธีการสรรหาได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร
4. รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน การพัฒนาความรู้ความสามารถนั้นจะด�ำเนิน
การควบคู่ไปกับการสร้างความสุข และสร้างความภาคภูมิใจ
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดูแลพนักงานเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการผลักดันและเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และมีคุณธรรมยึดมั่นในความถูก
ต้องดีงามทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม คือการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมซึ่งมี
ส่วนส�ำคัญยิ่งที่จะสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคมอันรวมถึงความมั่นคง ยั่งยืน และความเจริญ
เติบโตของกิจการ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
และ/หรือกฎระเบียบกิจการพร้อมทั้งให้ ความคุ้มครองในสภาพการท�ำงาน สุขภาพ และความปลอดภัย ของพนักงาน ดังนี้

1. การจ้างงาน

ในการพิจารณาสรรหาพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ทัศนคติ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรม โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก ทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การทดสอบต่าง ๆ
รวมถึงการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์นั้น บริษัทฯ จะมีการสัมภาษณ์ในแบบสมรรถนะเชิงพฤติกรรม (Competency) รวม
อยู่ด้วย เพื่อทดสอบถึงคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯหรือไม่ และยังเป็นผู้
ที่มีสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานที่จะรับผิดชอบหรือไม่ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
แต่อย่างใด ยึดมั่นในความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมาภิบาลยืนยันความเสมอภาคทางโอกาสโดยไม่น�ำ
ความความคิดเห็นของบุคคล ด้านการเมือง อายุ เพศ หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา และตัดสินการจ้าง
งานโดยรวมถึงการขจัดปัจจัยอื่น ๆ ที่น�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติจากการพิจารณาและตัดสินการจ้างงานเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดตามกฎหมาย

เวลาท�ำงาน

    ชั่วโมงการท�ำงานจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมโดยวันและเวลาท�ำงานของพนักงานบริษัทฯมีดังนี้
•  ท�ำงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
•  งานปฏิบัติภาคสนาม วันและเวลาท�ำงานขึ้นกับการตกลงกับผู้บังคับบัญชาและคู่ค้าภายใต้กรอบกฎหมาย
   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2. การจ่ายค่าจ้าง
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในรูปแบบเงินเดือนอย่างยุติธรรมให้สอดคล้องกับอัตราที่สามารถ
เทียบเคียงกับค่าจ้างในอุตสาหกรรมรวม ทั้งให้ผลตอบแทนในการท�ำงานมีการแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึง ให้รางวัลโดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ และสวัสดิการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม และมี
การทบทวนอัตราผลตอบแทนประจ�ำปีตามผลการปฏิบัติงาน

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
         บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะ และดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคลากรออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในงานโดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลงานที่มีประสิทธิภาพ และโดดเด่น โดยจะคัด
กรอง และประเมินความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้มีการเรียนรู้ในการ
พัฒนาความสามารถในแต่ละสายงาน และเปิดโอกาสให้เรียนรู้ในสายงานอื่นตามเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ และ
มีการปรับเปลี่ยนงาน โอนย้ายงานเพื่อความเหมาะสม เมื่อเห็นศักยภาพที่มีอยู่ในพนักงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ที่
ท้าทายให้กับบุคลากรหรือมีการเลื่อนต�ำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานเมื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ
ให้การส่งเสริม ความเท่าเทียมกันทางสังคมไม่มีการปิดกั้นเรื่องเพศ หรือ คุณลักษณะ หรือการแบ่งแยกใดที่จะมาเป็นการลด
โอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ บริษัทฯ จะท�ำการประเมินความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะ เชิงพฤติกรรมของ
บุคคลที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างละเอียด
•
แนวทางในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯมีการวางแผนงานตามนโยบาย และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กรทางด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1.ด้านยุทธศาสตร์
1.1 วางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพงาน
– วิเคราะห์ วางแผนทางด้านบุคลากร วางแผนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กร

2. ด้านพัฒนาโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน
2.1 ด้านโครงสร้างองค์กร และ สายการบังคับบัญชา
– วิเคราะห์ วางแผน และพิจารณาระบบงาน และโครงสร้างองค์กร ประเมินค่างานและจัดท�ำโครงสร้างองค์กร

3. ด้านพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทน
– วิเคราะห์ วางแผน และพิจารณาระบบงาน และโครงสร้างค่าตอบแทน ประเมินค่าค่าตอบแทน และจัดท�ำกรอบอัตราค่า
ตอบแทน

4. ด้านพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan)
- ด�ำเนินการเรื่อง Career Path , Succession Plan , การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
- การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

5. ด้านบริหารงานบุคคล และทะเบียนประวัติ
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5.1 ด้านการสรรหาและคัดเลือก
– การสรรหาบุคลากรเพื่อท�ำการสมัคร ทดสอบ คัดเลือก ประเมินผล บรรจุ แต่งตั้ง
– ด�ำเนินการเรื่องประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตาม KPI
– ด�ำเนินการเรื่องรับนักศึกษาฝึกงานในส่วนของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
5.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
– วางแผน และด�ำเนินการในเรื่องประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และความปลอดภัยรวมทั้งเรื่องของสุขภาพของบุคลากรในองค์กร
5.3 ด้านระเบียบข้อบังคับ
– ก�ำกับดูแลเรื่องวินัย ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และติดตามเรื่องร้องทุกข์และดูแลเรื่องบทลงโทษทางวินัย
– ก�ำกับดูแลเรื่องทะเบียนประวัติบุคลากร
5.4 ด้านกิจกรรม และงานบริการบุคลากร
– จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข สร้างความสามัคคี รักองค์กร ลดความขัดแย้งและลดการกระท�ำผิดทางวินัย
– จัดกิจกรรมประจ�ำปี และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
– จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ส่งมอบความสุข
– ด�ำเนินการเรื่องงานฌาปนกิจศพของครอบครัวพนักงาน เพื่อช่วยเหลือ และเป็นก�ำลังใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
– บริการด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์กร เพื่อสามารถน�ำไปพัฒนา หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล

สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขในการท�ำงาน
เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ/ ประกันภัย/ การจัดงานวันเกิด  เป็นต้น

6. การลงโทษทางวินัย
หากพนักงานหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยหรือฝ่าฝืนข้อห้ามที่มิให้ปฏิบัติพนักงานจะได้รับค�ำตักเตือนจาก
ผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นซึ่งบริษัทฯ จะไม่ใช้การลงโทษ ในทางบังคับข่มเหง ทางร่างกาย และจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจาต่อ
พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งการลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับชนิดของการกระท�ำผิด และเจตนาผลของการกระท�ำ  และคุณงาม
ความดีในอดีตโดยมีขั้นตอนทางวินัยตามล�ำดับ และหากมีให้ออกจากงานบริษัทฯจะชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานก�ำหนด

7. ไม่สนับสนุนการจ้างแรงงานเด็ก
ไม่สนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายบริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายแรงงานที่ถูกบังคับ
หรือแรงงานทาส

8.การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เช่น  ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
บนพื้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย
เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิด จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่า
เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงาน และได้รับการรับรองจาก กระทรวงแรงงานว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย
แสดงถึงการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ พร้อมกัน
นี้ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจาก การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอด
จนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิของผู้
บริโภค เป็นต้น

9. การสื่อสารภายในองค์กร
บริษัทฯ มีแผนงาน และมุ่งมั่นที่จะสื่อสารนโยบายและเจตนารมณ์นโยบายบริษัทฯทั้งหมดไปยังพนักงานทุกท่านผ่าน
การปฐมนิเทศพนักงาน และการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯมีการประชุมพนักงานทั้งอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงาน และสภาพที่แท้จริงของบริษัทฯรวมถึงแจ้งข้อมูลที่สมเหตุสมผลและภายในระยะ
เวลาที่สมควรโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานได้แสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม
และสามารถตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์

10. กระบวนการการร้องทุกข์
บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งพนักงานสามารถน�ำปัญหาส่วนตัวและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานมาร้องเรียนได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email: hrd@ichitangroup.com โดยให้พนักงานที่รู้สึกว่าตนมีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการถูกข่มเหง การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นมีสิทธิร้องเรียนปัญหาตาม
กระบวนการร้องเรียนได้ หรือกล่องรับความคิดเห็น หรือปรึกษาได้ที่หัวหน้างานแต่ละสายงานได้โดยตรง

11. การจัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี
          จัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ท�ำงานอย่างปลอดภัย และมีศักดิ์ศรีโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่
ดี ผ่อนคลาย เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน และให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิต และการ
ท�ำงานส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นต้น

12. การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัว
พนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการท�ำงานและ
การใช้ชีวิตกับครอบครัว อย่างสร้างสรรค์ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริม
และพัฒนาบุคคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
       -  จัดการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับพนักงานโดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วง
อายุของพนักงาน และยังมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการการตรวจสุขภาพได้ในอัตรา
ราคาพิเศษ รวมถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพในอัตราราคาพิเศษให้กับสมาชิกในครอบครัวของพนักงานพร้อมทั้งอ�ำนวย
ความสะดวกโดยการให้ทางโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่ส�ำนักงานของบริษัทฯ
      -   สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการเงินช่วย
เหลือและอื่นๆ
      -  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในที่ท�ำงานเช่น “กิจกรรมกินข้าวหม้อเดียวกัน” “กิจกรรมงานวันเกิด” เป็นต้น

13.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภคโดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของ
ผลิตภัณฑ์โดยมีผู้ช�ำนาญการเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยดูแล  และนอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุก
ระดับเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ วางไว้โดยได้มีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ส�ำคัญดังนี้
                              - เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค
                              - คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
                              - ไม่จ�ำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
                              - เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
                              - คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
                              - ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายที่
ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างมีระบบ โดยมีมาตรฐานเพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามกลยุทธ์นโยบาย และ
เป้าหมายของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บริษัทฯให้ความส�ำคัญในการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลโดยพนั ก งานทุ ก
ระดับได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
ด�ำเนินงาน เช่น การพัฒนาสมรรถนะด้าน
ความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skill)  ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) ผ่านการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ ตามเส้นทางการเรียนรู้ (Training
Roadmap) เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ความสามารถที่จะ
ปฏิ บั ติ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความสามารถของ
พนั ก งานด้ ว ยการให้ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านที่
สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่ม อาทิเช่น การท�ำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตร สานพลัง สร้าง
แรงงาน Thailand 4.0 ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาน
ประกอบกิจการ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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นอกจากนี้บริษัทฯยังมุ่งพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นใน
การท�ำงานเพิ่มเติมของบุคคลากร อาทิเช่น การพัฒนา
นวัตกรรมและ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะความเป็น
ผู ้ น� ำ การพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานการพั ฒ นาทั ก ษะ
มากกว่า 1 ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการใช้ เทคโนโลยี
เครื่ อ งจั ก รการผลิ ต โดยมุ ่ ง หวั ง ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้
ทักษะและเจตคติที่ดีในการท�ำงานที่หลากหลายและยั่งยืน
เพื่อเตรียมพื้นฐานรองรับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ ส�ำหรับช่องทางในการ
เรียนรู้ บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม ทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มหาวิทยาลัยทั้งในและต่าง
ประเทศ พัฒนาช่องทาง สื่อการเรียนรู้หลากหลายรูป
แบบเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของพนักงานรวม
ทั้ ง อ� ำ นวยความสะดวกให้ บุ ค คลากรได้ มี โ อกาสพั ฒ นา
ความรู้ ทักษะ ตลอดเวลา

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงาน
ประเภทของการฝึกอบรม

จ�านวนพนักงานที่ผ่าน
การพัฒนาและฝึกอบรม

จ�านวนรุ่น

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

การเรียนรู้และฝึกอบรม ในบริษัท

23

30

25

23

30

30

544

642

548

การเรียนรู้และฝึกอบรมนอกบริษัท

82

40

35

82

40

40

120

65

75

การเรียนรู้และฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่
กฎหมายก�าหนด

5

3

3

5

5

4

150

15

15

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

7

12

2

7

12

4

193

150

98

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

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือ
แรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง
บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือของพนักงานให้เป็นตามเกณฑ์ มาตรฐานในระดับสากล เป็นที่
ยอมรับ จึงได้เข้าร่วมประสานความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ฝีมือพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือขั้นสูง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รองรับการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตจึงได้ท�ำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงระหว่าง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) โดยก�ำหนดกรอบความร่วมมือพอสังเขป ดังนี้
1.    บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากรฝึก อาคารสถานที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการพัฒนา
ทักษะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตให้แก่พนักงานของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและสหกิจศึกษา โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันตามภารกิจที่เหมาะสม

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มีการบูรณาการ
ร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ กับ กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
มีดังนี้

1.โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับ
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster และ New Engine
of Growth สาขาการประยุกต์ใช้ PLC ในงาน
อุตสาหกรรม ระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง
จ�ำนวนพนักงานทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและฝึกอบรม 25 คน
2.โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ
Thailand 4.0 รายการ อบรมเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศสาขาพูดอังกฤษค�ำต่อค�ำเพื่อ
การท�ำงาน ระดับ 2 ระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง
จ�ำนวนพนักงานทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและฝึกอบรม 25 คน
3.โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับ
เคลื่อนการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม สาขาเทคนิค
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ มโครซอฟท์ เ อ็ ก เซลกั บ การ
ท�ำงาน ระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง จ�ำนวน
พนักงานที่ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม 25 คน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

44

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน โดย
มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพ ภาวะผู้น�ำ พร้อมวางแนวทาง
การดูแลพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง เช่นโครงการ
ฝึกอบรมพนักงานเชิงปฏิบัติการ “Pinging Talent”
(กระตุกพรสวรรค์ ให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อน
พลังภายในที่สะท้อนสมรรถนะของบุคคลออกมาใช้กับ
การปฏิบัติงานได้ดีที่สุด ก็คือการให้บุคคลนั้นพัฒนา
ตนเอง ให้สามารถค้นพบตัวเอง อย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นด้วยหลักการปฏิบัติ
การแบบร่วมมือ (Co-operation) และให้น�ำสมรรถนะ
(Competency)
ที่อยู่ภายในมาประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์กับงานขององค์กรได้ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้น�ำในกลุ่มพนักงานเป้าหมาย
ซึ่งได้แก่ พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยโครงการจะแบ่ ง พนั ก งาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่ม Leadership Development
Participant (LDP) คือ พนักงานระดับผู้บริหาร
งานที่มีศักยภาพเติบโตไปเป็นผู้บริหารฝ่ายได้
2. กลุ่ม High Potential (HiPo) คือ
พนักงาน ระดับหัวหน้าแผนก หรือเจ้าหน้าที่
อาวุโสที่มีศักยภาพเติบโตไปเป็นผู้บริหารงาน
โดยพนักงานที่อยู่ในโครงการทั้งหมดจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ภาวะผู้น�ำและทักษะต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงาน และเพือ่ ให้
พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นและมีความเชื่อ
ว่า พนักงานที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา
จะเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง และสามารถ
เติ บ โตในสายงานได้ อ ย่ า งมั่ น คงและอยู ่ กั บ
บริษัทฯ ได้ในระยะยาว และมีการสืบทอดต�ำแหน่ง
ในอนาคตต่อไป
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การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
ที่จะบรรลุการดําเนินกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และในสภาพการทํางานที่ปลอดอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557   ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน ดังนี้

การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภครวมทั้งยังปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามหลักการยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการท�ำงานให้เหมาะกับคน
โดยก�ำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จากการด�ำเนินงาน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกในการดูแลสุขภาพ ของพนักงานและครอบครัวในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการ
ฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้
ที่

รายละเอียดที่ด�าเนินการ

1 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจ�าเดือน
2

ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ
สถานที่ท�างาน

3 ตรวจรับรองความปลอดภัยของหม้อไอน้�าขนาด 10 ตัน (No.2)
4
5
6
7
8

ที่

13 ขึ้นทะเบียนผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยก
14

รายงานผลการด�าเนินงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน / 16 อบรมความปลอดภัยในการท�างานและสิ่งแวดล้อม
อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน
17 ด�าเนินโครงการ Safety Sign
ตรวจสภาพของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM 200) จ�านวน 6 จุด
รายงานการใช้สารเคมีอันตราย (วอ./อก.7)
18
(FM200)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต ประจ�าปี + CPR
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และได้รับหนังสือรับรองช่าง
19
จ�านวน 32 คน
ไฟฟ้าภายในอาคาร
หัวหน้า จปหัวหน้างานและพนักงานพูดเรื่องความปลอดภัย / ตรวจ
รายงานรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ
การแต่งกาย / ออกก�าลังกาย
(สอ.1) จ�านวน 73 ฉบับ
20
สอนเรื่องการตรวจสอบและการใช้เครื่องเชื่อม /งานที่ก่อประกายไฟ /
อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย
สอนเรื่องการท�างานบนที่สูง การสวมใส่อุปกรณ์กันตก /
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10 ขึ้นทะเบียน ควบคุม และ update รายการสารเคมี

11

อัพเดตและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกฎหมายที่มีการ
ประกาศใช้

15 เดินตรวจความปลอดภัยประจ�าเดือน

9 จัดท�าบัตรอนุญาตขับรถยก
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รายละเอียดที่ด�าเนินการ

จัดเตรียม เบิก -จ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล
ประจ�าเดือน

12 อบรมพนักงานผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ อิชิตัน กรุ๊ป

งาน Safety Month 2560
21

กิจกรรมเปิดงาน + ออกร้าน / กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ +ตอบ
ค�าถาม /กิจกรรมให้ความรู้ทางไลน์ / กิจกรรมสร้างจิตส�านึก /
กิจกรรมสร้างความตระหนัก

Safety Talk ของผู้รับเหมาประจ�าสัปดาห์ > หัวหน้า จป .หัวหน้างาน
และพนักงานพูดเรื่องความปลอดภัย / สอนเรื่องการตรวจสอบและ
22
การใช้เครื่องเชื่อม / งานที่ก่อประกายไฟ /สอนเรื่องการท�างานบนที่สูง
การสวมใส่อุปกรณ์กันตก / ตรวจการแต่งกาย / ออกก�าลังกาย
23

งานด้านมาตรฐานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ

รางวัลด้านสถานประกอบการ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
สรุปผลการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จากการน� ำ นโยบายอาชี ว อนามั ย ฯไปสู ่ ก าร
ปฏิบัติด้วยความร่วมมือของพนักงานทั่วทั้ง
องค์ ก รผ่ า นการขั บ เคลื่ อ นของคณะ
กรรมการความปลอดภัยในโรงงาน สามารถ
สรุปผลการด�ำเนินงาน ได้ดังนี้ปี2560 ได้รับ
การพิจารณามอบใบประกาศสถานประกอบที่
ด�ำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ในสถานประกอบการ ระดับทอง
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นโยบายความยั่งยืนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ผู้ปลูกชา จ.เชียงราย ชุมชนต้นน�้ำของ อิชิตัน กรุ๊ป
น�้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ฯลฯ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้ได้รับการอนุญาติใช้
ตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” นั้น
ผลิตภัณฑ์จะต้องมีน�้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร
รวมถึงแสดงความพิถีพิถันใส่ใจ ด้วยการแสดงฉลากการให้
พลังงานน้อยเพียง 60 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 ขวด ในคอนเซ็ปต์
“อิชติ นั ชาที่ใส่ใจคุณเป็นที่หนึ่ง” เพื่อสนองความต้องการ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกด้วย  

อิชิตัน ชาที่ใส่ความห่วงใยไว้เต็มขวด

ภารกิจของอิชิตัน กรุ๊ป บนเส้นทางความยั่งยืนใน
ฐานะผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพ และนวัตกรรม ที่เติบโตไป
พร้อมกับสังคมที่ดี ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทุกขวดของอิชิตัน โดยไม่เพียงแต่มี
คุณภาพต่อผู้บริโภคเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

อี ก หนึ่ ง ความใส่ ใ จที่ อิ ชิ ตั น ให้ ค วามส� ำ คั ญ มาโดย
ตลอด   คือบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ริเริ่ม
โครงการอิชิตัน ชาคืนต้นที่เป็นพันธสัญญาแห่งการเชื่อมโยง
ความผูกพันระหว่างธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง อิชิตัน
กรุ๊ป ยึดถือในการด�ำเนินนโยบายการสร้างการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกชาเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อม
อิชิตัน โดย โครงการอิชิตัน ชาคืนต้น เป็นโครงการต่อเนื่อง
ระยะยาวเพื่อสังคมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวอา
ข่าผู้ปลูกชา ในพื้นที่ดอยพญาไพร อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
แหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สินค้าอิชิตันทุกขวดผลิตจาก อิชิตัน กรีน แฟคทอรี
บนพื้นที่ผลิตกว่า 30,000 ตรม.ประกอบด้วย 6 สายการ
ผลิตเครื่องดื่มแบบขวด และ 2 สายการผลิตแบบกล่อง มี
ก�ำลังการผลิตสูงสุด 1,200 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่อง
ต่อปี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกท�ำให้ อิชิตัน กรีน
แฟคทอรี กลายเป็นโรงงานต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย
ตามแนวคิด ลด ทดแทน บ�ำบัด และน�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่
การันตีด้วยการได้รับ 2 รางวัลคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม คือ
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level
4) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จากการที่เป็นองค์กรที่มีจิตส�ำนึกด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และได้รับรางวัล
เกียรติยศองค์กรต้นแบบในการลดก๊าซเรือนกระจก ในภายใต้
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction:
T-VER) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก. ประจ�ำปี 2560
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นอกจาก อิชิตัน จะห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการ
รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดแล้ว ยังมุ่งมั่นในการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค ด้วยการให้ความใส่ใจต่อ
สุขภาพเป็นส�ำคัญ จึงผลักดันสินค้าในกลุ่มหลัก เช่น อิชิตัน
รสต้นต�ำรับ รสจมูกข้าวญี่ปุ่น เย็นเย็น จับเลี้ยง เก๊กฮวย และ
เย็นเย็นโกลด์ ให้เป็นสินค้าที่ได้รับโลโก้ “ทางเลือกสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชา เริ่มด้วยการพัฒนา
(Healthier Choice)” สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์เครื่อง ระบบน�้ำประปาจากการขุดเจาะแหล่งน�้ำบาดาล จนท�ำให้
ดื่มของอิชิตัน ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณ นอกจากนักเรียนโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร

มีน�้ำดื่ม น�้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี ความช่วย
เหลือยังเผื่อแผ่ถึงกว่า 700 ครัวเรือนในชุมชน
ดอยพญาไพร คิดเป็นเกษตรกรไร่ชากว่า 3,000
คน ให้หลุดพ้นจากปัญหาขาดแคลนน�้ำอย่างถาวร
ต่ อ มาขยายขอบเขตไปถึ ง การสร้ า งโอกาสทาง
ความรู้ ด้วยการสร้างห้องสมุดชาคืนต้น พร้อม
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ทั้งนักเรียน
และชุมชนรอบข้างเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างเหมาะ
สม
โดยห้องสมุดชา คืนต้นสร้างขึ้นจากนวัตกรรมการ
รี ไ ซเคิ ล กล่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ ชิ ตั น ในลั ก ษณธแบบ
UHT ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ กระดาษ
พลาสติก และอลูมิเนียมฟอยด์ เรียงซ้อนกัน 6 ชั้น
ระหว่างที่กล่อง UHT ท�ำหน้าที่บรรจุ วัสดุทั้ง 6
ชั้นจะปกป้องเครื่องดื่มให้คงคุณค่าสารอาหารโดย
ไม่ต้องใส่สารกันเสีย โดยเมื่อดื่มเครื่องดื่มหมดไป
แทนที่จะทิ้งกล่องให้เป็นขยะ อิชิตันได้น�ำกล่องดัง
กล่าวเข้ากระบวนการแยกชิ้นส่วนวัสดุแล้วขึ้นรูป
ใหม่กลายเป็นวัสดุพื้นผิว “อีโคบอร์ด” เนื่องจาก
เล็งเห็นว่า ในแต่ละปี คนไทยบริโภคผลิตภัณฑ์จาก
กล่อง UHT กว่า 80,000 ตัน มีเพียง 7.5% ที่มีน�ำ
ไปรีไซเคิล การสร้างห้องสมุดจากอีโคบอร์ดครั้งนี้
เป็นการแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง อิชิตัน และ
ชุมชนเกษตรกรชาวเขาที่ปลูกชาให้บริษัทฯ ใบชา
เดินทางจากชุมชนแห่งนี้เข้าสู่โรงงานอิชิตัน กลาย
เป็นเครื่องดื่มบรรจุในกล่องเพือ่ ส่งถึงมือผูบ้ ริโภค
หลังจากใช้งาน บริษัทฯ ท�ำให้กล่องมีชีวิตและมี
คุณค่าอีกครั้งแล้วน�ำกลับมาสร้างการพัฒนาใช้
กับชุมชนต้นน�้ำทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นความตั้งใจ
และมุ่งมั่นที่ท�ำให้สินค้าอิชิตันในมือผู้บริโภคทุกขวด
บรรจุความใส่ใจในคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมเพราะอิชิตันเป็นชาที่ใส่ใจคุณ
เป็นที่ ๑
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ใส่ใจในคุณภาพการผลิตเพื่อสินค้าที่ดีต่อผู้บริโภค
คุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต
บริษัทฯยึดหลักด�ำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในทุกกระบวนการ
ผลิต ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
แล้วบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระ
ทบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มรวมถึ ง การกระท� ำ ที่ เ ป็ น การ
ละเมิ ด หรื อ ท� ำ ให้ เ สี ย สิ ท ธิ ข องผู ้ บ ริ โ ภคโดยมี ก ารก� ำ หนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะ
เป็นผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไป
พร้อมกับสังคมที่ดีดังนั้นในระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ จะมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อ
เนื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายและรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมมุ่ง
เน้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต โดยจะน� ำ
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาสนั บ สนุ น กระบวนการผลิ ต เพื่ อ
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนเพิ่มการตอบแทน
คืนให้ ผู้มีส่วนได้เสียและ สังคมบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำระบบ
การจัดการเชิงบูรณาการ เพื่อให้การผลิตผสินค้ามีคุณภาพ
และความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารจนถึงมือผู้บริโภค มี
การรักษา ด�ำรงค์ไว้ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องระเบียบ
ปฏิบัติเชิงบูรณาการ โดยมีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มต้นก�ำหนดให้มีการตรวจประเมินผู้ขาย
เพื่อคัดเลือกประเมินผู้ขายเป็นประจ�ำทุกปีและมีการก�ำหนด
มาตรฐานของวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์หรือการรับเหมาช่วง
ต่าง ๆ ร่วมกับผู้ขายตามมาตรฐานที่ก�ำหนดและสอดคล้อง
กับกฏหมาย ซึ่งมีการด�ำเนินงานดังนี้

เมื่อมีการจัดส่งวัตถุดิบหรือบรรจุ
ภัณฑ์เข้าโรงงานของบริษัทฯ ต้องผ่านขั้น
ตอนการตรวจวิเคราะห์หากผลการตรวจเป็น
ไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดจึงจะรับเก็บเข้าคลัง
วัตถุดิบ
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ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เมื่อมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนเริ่มท�ำการผลิตจะมีการ
ประเมิ น จุ ด ควบคุ ม วิ ก ฤตตามหลั ก การของ
ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต
(HACCP) เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของ
สิ น ค้ า ระหว่ า งการผลิ ต มี เ ครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ
ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดด้วยเครื่อง
ตรวจจับอัตโนมัติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ
สอบตามแผนที่ก�ำหนด และมีการบันทึกข้อมูล
แบบอัตมัติเพื่อให้สามารถสอบกลับข้อมูลได้

มี ก ารรตรวจวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปโดย
ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ทั้งทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา
และประสาทสั ม ผั ส เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพและความปลอดภัย

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปก่อนปล่อยสินค้าออก
จากโรงงานมี ก ารทบทวนข้ อ มู ล ผล
วิเคราะห์ต่าง ๆ และสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ระหว่ า งการขนส่ ง ตลอดจนการเก็ บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว อย่ า งตลอดอายุ ก ารเก็ บ
รักษา(retain sample) เพื่อท�ำการสุ่มตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุ และเป็น
ตัวแทนผลิตภัณฑ์เมื่อมีข้อร้องเรียน

การจัดท�ำระบบบริหารคุณภาพเชิง
บู ร ณาการเพื่ อ ให้ มี ก ารรั ก ษาปรั บ ปรุ ง  
ตรวจสอบการท� ำ งานเพื่ อ พั ฒ นาระบบ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานบริหารคุณภาพและรับรองมาตรฐาน
ด้านต่างๆดังต่อไปนี้
- GMP 349  มาตรฐานระบบการผลิตตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2555
- TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius (GMP) ;
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  
- TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius (HACCP) ; ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต
- FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000
(FSSC 22000) ; ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย
ส� ำ หรั บ หารผลิ ต อาหารหนั ง สื อ ส� ำ คั ญ ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมาย

รับรองฮาลาล
- HALAL ASSURANCE SYSTEM STATUS (MUI HALAL) ; การรับรองฮาลาลของอินโดนีเซีย
- ISO 22000 : 2005 ; ระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหาร
- ISO 9001 : 2015 ; ระบบบริหารงานคุณภาพ
- ISO/IEC 17025 : 2005 ; มาตรฐานข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับ
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
- ISO 14001 : 2015 ; ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ISO 50001 : 2011 ; ระบบการจัดการพลังงาน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green
Culture) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก :
ภารกิจลดการใช้พลังงานจากการเปลี่ยนหลอด LED
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด
โรงงาน อิชิตัน  สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด Greenovation  

ด�ำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด ด้วยการผสาน
เทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology)
ผนวกจิตส�ำนึกการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักความส�ำคัญของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล และเน้นการด�ำเนิน
การใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า พอเพียง ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสีย พร้อมทั้งจัดหาพลังงานทดแทน
การใช้พลังงานธรรมชาติ และน�ำพลังงาน หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังท�ำการบ�ำบัดและฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะ
เรา “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” รับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเลือกการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและเป็นมิตรกับ สิ่ง
แวดล้อม มากที่สุดเพื่อรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดย
บริษัทฯ วางแนวทางหลักดังนี้

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายเชิงบูรณาการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยภายใต้สิ่ง
แวดล้อมที่ดี โดยมีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ป้องกันมลภาวะด้วยระบบการจัดการเชิงบูรณาการแห่งมาตรฐานสากล
ที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
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บนเนื้อที่ทั้งหมด 76 ไร่ ประกอบไปด้วยโรงงานการผลิต 2 เฟส  
เงินลงทุนก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่า 4,300
ล้านบาท ท�ำให้เราสามารถผลิตได้สูงสุด 1,000,000,000 ขวดต่อปี ด้วย
ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology)
เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในการผลิตเครื่องดื่มปัจจุบัน ถึงแม้การลงทุนติด
ตั้งระบบนี้จะสูงถึง 3,500 ล้านบาท แต่ในระยะยาวระบบบรรจุเย็นแบบปลอด
เชื้อจะเป็นค�ำตอบที่ดีที่สุดของคนรักสุขภาพ สนองตอบการบริโภคยุคใหม่
ที่ให้ความส�ำคัญต่อเครื่องดื่มที่   คงคุณค่าสารอาหารของธรรมชาติไว้มาก
ที่สุดและยังให้ความส�ำคัญต่อการรักโลกไปพร้อม ๆ กันในตอนแรกขั้นตอน
ผลิตเริ่มที่   อิชิตัน  กรีนที ที่ผ่านการต้มแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแยกตะกอน
เหลือเพียงน�้ำชาใสจากนั้นจะเดินทางผ่านท่อล�ำเลียงในระบบปิดเข้าสู่ ถังผสม
รสชาติเข้าสู่ระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสเตอริไรส์เป็นเวลา 4 วินาที จากนั้น
ลดอุณหภูมิลงเหลือ 25 องศาเซลเซียสเข้าสู่การบรรจุเย็น แบบปลอดเชื้อ
บรรจุลงขวดแล้วปิดผนึกฝาทันที ด้วยความเร็ว 600 ขวดต่อหนึ่งนาทีและ
บรรจุแบบกล่อง 200 กล่อง ต่อหนึ่งนาที

ใส่ใจในชุมชน สังคม สิ่งเเวดล้อมทุกกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
การบริหารจัดการทรัพยากร
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
การบรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดขณะอุณหภูมิปกติ ท�ำให้ขวดบรรจุไม่จ�ำเป็นต้องหนาเพื่อทนความร้อนขวด PET ใน
ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อใช้พลาสติกเพียง 17.5 กรัม ต่างจากระบบเดิมที่ใช้พลาสติคถึง 26 กรัม ใช้พลังงานของโลก
น้อยลงถึง 36% ซึ่งเมื่อน�ำมาค�ำนวณ การเปลี่ยนจากบรรจุร้อนมาเป็นเทคโนโลยีการบรรจุเย็นช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติ
คลงได้ถึง 5,500,000 กิโลกรัม ลดการใช้น�้ำมันปิโตรเลียม  ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและส่วนประกอบอื่น ๆ บรรเทาปัญหาการ
ย่อยสลาย รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด อีกทั้งการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อเครื่องจะท�ำการปิดฝาทันที โดยไม่ต้องรอลด
อุณหภูมิท�ำให้ผลิตภัณฑ์คงความสดใหม่ และเก็บสารอาหารตามธรรมชาติได้ดีกว่าถึง 5 เท่า ในปัจจุบัน พลังงานไฟฟ้า และ
ทรัพยากรน�้ำ  เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิต ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันท�ำให้มีความต้องการใช้สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องดังนั้นจะ
ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในการจัดท�ำรายงาน ในปี 2560 นี้จะ
กล่าวรายงานถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้น�้ำของโรงงานอิชิตันฯ โดยมีการด�ำเนินงานในเรื่องการบริหาร
จัดการพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
การออกแบบอาคารของโรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ เน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ติด
ตั้งระบบควบคุมการท�ำงานเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติตามความเหมาะสมการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา มีการติดตั้งช่องรับ
แสงจากภายนอก (Sky Light) ทั้งในส่วนของพื้นที่การผลิตและพื้นที่คลังเก็บสินค้า ช่วยลดการใช้พลังงานจากการใช้ไฟแสง
สว่างในเวลากลางวัน

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ส�ำหรับส่วนส�ำนักงานทั้งหมดและในส่วนสายการผลิต ได้ปรับเปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอด LED
สามารถสร้างความสว่างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน ไม่สร้างความร้อน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลด
การใช้พลังงานในการปรับอากาศ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 60-80% เมื่อเทียบกับการใช้งานหลอด High Bay light,
Halogen และ HID เมื่อเทียบกับการใช้งานหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากแสงสว่างได้ 50%

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน (MWh)
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2558

การด�ำเนินงานตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ Solar Cell แบบ Grid-Connect เพื่อช่วยสร้าง
พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานภายในโรงงาน ลดการพึ่งพาไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น�้ำมันเตา ถ่านหิน
และก๊าซธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ลดภาวะโลกร้อน ระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ดังกล่าวจะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดได้ประมาณ 282,384 กิโลวัตต์/เดือน ชดเชยค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.1 ล้านบาท/
เดือน (คิดอัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.9 บาทต่อหน่วย กิโลวัตต์)
-  ปฏิบัติตามกฏหมายและปฏิบัติตามกฏหมายที่เป็นปัจจุบัน
-  ได้ขอและรับการรับรองระบบ ISO 9001 , ISO 14001 version 2015เพื่อให้ทันสมัยเป็นตามมาตรฐาน
   สากลโลก
-  การเข้าร่วมส่งเสริมโครงการอุตสาหกรรมธรรมมาภิบาลและสิ่งแวดล้อมต้นแบบประจ�ำจังหวัด
   พระนครศรีอยุธยา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 3
-  เข้าร่วมโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกคือ โครงการ LESS และ T-VER ของ อบก.เข้าร่วมกิจกรรม
   ส่งเสริมด้านธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม
-  การด�ำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ในปี 2560
-  อิชิตันได้ลงทุนติดตั้งSolar Roof top เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยมีก�ำลังผลิตที่ 2.54 MWp
   และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณ 778 ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี
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ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้
พลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ต่อปีในปีแรกคือ 3,454,281 กิโลวัตต์ การพิจารณาอัตราประสิทธิภาพของแผง
ตามที่มีการรับประกัน โดยประสิทธิภาพที่ลดลง 0.38% ต่อปีในการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ในปีที่ 1-7 ดังนี้
ตารางที่ 1: ปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ตลอดอายุโครงการ 7 ปี
ปีที่

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (KWh)

1

3,454,281

2

3,441,155

3

3,428,078

4

3,415,052

5

3,402,074

6

3,389,147

7

3,376,268

รวม

23,906,055

เฉลี่ย (กิโลวัตต์ /ปี)

3,415,151

ตารางที่ 2: ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุโครงการ 7 ปี
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกนอกขอบเขต
โครงการ

ปริมาณการดูดกลับ/การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

1 (1 มิ.ย. 60- 31 พ.ค. 61)

778

0

0

778

2 (1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)

778

0

0

778

3 (1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63)

778

0

0

778

4 (1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64)

778

0

0

778

5  (1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65)

778

0

0

778

6 (1 มิ.ย. 65-31 พ.ค. 66)

778

0

0

778

7  (1 มิ.ย. 66-31 พ.ค. 67)

778

0

0

778

รวม (tCO2e)

5,446

0

0

5,446

0

778

7

จ�านวนปี
เฉลี่ยปีละ (tCO2e/y)

778

0
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ปี

ปริมาณการดูดกลับ/การ ปริมาณการดูดกลับ/การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน
การด�าเนินโครงการ

การบริหารจัดการน�้ำ
ด้วยระบบ Condensate Return ซึ่งน�้ำร้อนที่เหลือจากการแลกเปลี่ยนความร้อนของไอน�้ำในกระบวนการต้มและ
กระบวนการฆ่าเชื้อจนเปลี่ยนสถานะเป็นน�้ำร้อนอุณหภูมิ แทนการปล่อยทิ้งเราได้กลับไปหมุนเวียนกลับมาใช้เป็นพลังงานอีก
ครั้ง โดยส่งไปยังเครื่องอุ่นน�้ำโดยใช้ไอเสียจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ (Economizer) ที่มีความร้อนสูงถึง 190 ํC หลัง
จากที่น�้ำ Condensate return ผ่านเข้า Economizer จะท�ำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 15 ํC (จาก 90 ํC กลายเป็น 105 ํC) จากนั้นจะ
ถูกส่งเข้าไปในหม้อต้มก�ำเนิดแรงดันไอน�้ำ เพื่อเปลี่ยนเป็นไอน�้ำ กระบวนการ Condensate Return ส่งผลให้สามารถลดการใช้
น�้ำได้ 42,000 ลบ.ม. ต่อปี หลังจากกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น น�้ำเสียทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย อิชิตัน กรีน แฟค
ทอรี่ เลือกใช้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียธรรมชาติด้วยการใช้จุลินทรีย์ชนิดไร้อากาศสายพันธุ์พิเศษ มีประสิทธิภาพใน การย่อยสลาย
สูง และยังช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน�้ำ  ให้มีคุณภาพดีขึ้นกลับมาใช้ในการรดน�้ำต้นไม้ภายในบริเวณโรงงานช่วยประหยัด
ทรัพยากรน�้ำ และช่วยลดปัญหาการปล่อยน�้ำเสียออกสู่ภายนอก
ปริมาณการบริหารจัดการน�้ำโรงงานอิชิตัน จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี 2557- ปี 2560

ปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ�ำบัดน�้ำเสียโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อลดสีน�้ำ
เสียและค่า BOD , COD ที่ลดลงและมีเสถียรภาพผ่านเกณฑ์
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การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ปี 2560 ด�ำเนินการควบคุมคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามกฏหมาย

การใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบในแนวทาง 3-R
ปรับลดการใช้แผ่นฟิล์มพันผลิตภัณฑ์โดยการรวบรวมส่งเศษแผ่นฟิล์ม PE กลับไปยังผู้ผลิตเพื่อหลอมเป็นท๊อปชี๊ตน�ำมาใช้ใหม่
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การเผยแพร่นวัตกรรมที่ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการปฏิบัติ
บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ และ
คุณค่าของการด�ำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ว่าสามารถสร้าง
มูลค่าที่ท�ำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้ อาทิเช่น การ
จัดการในด้านการใช้พลังงาน การผลิตสินค้าที่ดีต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคโดย การลดน�้ำตาล แต่ยังคง
คุณภาพ รสชาติ และสารอาหารครบถ้วน มีการ
พั ฒ นาสิ น ค้ า ตามข้ อ ก� ำ หนดของสิ น ค้ า ทางเลื อ ก
สุขภาพจะวางจ�ำหน่ายในเดือน เมษายน 2561
•    บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่าในการด�ำเนินกิจการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในลักษณะหรือในวิธีการ
เดี ย วกั น กั บ การเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการสร้ า ง
นวัตกรรมโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ จากรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการซึ่ง
สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายได้
•    บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
(R&D Department) ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ หรือเคยรับรู้มาโดยเป็นความรู้ที่
ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
•     การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดมูลค่าบริษัทฯ จะ
เปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในหรือภายนอกบริษัทฯ ได้เข้ามาร่วมกัน
พัฒนา
•     บริษัทฯจะติดตามผลการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลรวมถึงผล
ของงานวิจัยตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมในเรื่องใหม่ต่อไป
•       บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อ
เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนวัตกรรมที่บริษัทฯ
สร้างขึ้นมานั้นจะไม่ท�ำให้เกิดการส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
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•       สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและอ�ำนวยประโยชน์ให้ผู้
เกี่ยวข้องสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรากฐานของความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมอันจะท�ำให้เกิดความต่อเนื่องของการสร้างนวัตกรรมจากภายใน
กิจการของบริษัทฯ
•   ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเช่น คู่ค้า เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และได้น�ำหลักของบริษัทฯ ที่ท�ำดีต่อ
สังคมไปปฏิบัติด้วยการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวรวมถึงเป็นกิจการตัวอย่างใน
การพัฒนานวัตกรรมอย่างมความรับผิดชอบต่อสังคม
•       บริษัทฯ ได้มีการส�ำรวจกระบวนการธุรกิจของกิจการอยู่เสมอว่าก่อให้เกิด
ความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรและ
หากมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบควรแก้ไขทันทีผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
•      บริษัทฯ จะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจและวิถีสังคมไทย
ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพความสามารถในการแข่งขันอย่าง
มีสมดุลในเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
•      บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
เสมือนเป็นของตนเอง

การวิจัยและพัฒนา

1) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
     บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของ
ลู ก ค้ า ต่ อ ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น โดยภายหลั ง การ
ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ล้ ว ฝ่ า ยวิ จั ย จะมี ก ารออกแบบ
ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี ต ่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องดื่มของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ดี ขึ้ น และตรงตามความต้ อ งการของผู ้
บริโภคมากขึ้น
2) การลดต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์นอกจากการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว แผนกวิจัยฯ ยังมี
ขอบข่ายการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในการวิจัยพัฒนากร
รมวิธีใหม่ ๆ หรือการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุทดแทนเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงความ
หนาของฉลากบรรจุภัณฑ์ จากความหนาของฟิลม์  40
+ 5 ไมคอน เป็น 35 + 5 ไมคอน การพัฒนาเกรดกล่อง
กระดาษลูกฟูกเพื่อให้ใช้เนื้อกระดาษลดลง มีผลช่วยให้
บริษัทฯ ลดต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์

องค์กรแห่งนวัตกรรม
ตามนโยบายของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้
ความส�ำคัญกับนวัตกรรมภายในองค์กรและได้สื่อสารกับพนักงาน
ในทุกระดับเพื่อที่พนักงานจะได้มีความรู้ เกิดแนวคิด และสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในงานที่รับผิดชอบอย่างสม�่ำเสมอเช่น
การน�ำระบบ QR Code มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวคิด:  ต้องการเผยแพร่เอกสารและการส�ำรวจความคิดเห็นให้      
ทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มโดยไม่ท�ำลายสิง่ แวดล้อม และประหยัดต้นทุน
วิธีการ: เช่นในการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
และ การจัดงานOpportunity Day เป็นต้น แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ได้ประยุกต์ น�ำระบบ QR Code มาใช้ในกระบวนการท�ำงานซึ่งยังไม่
เคยมีมาก่อนในองค์กร โดยทุกคนสามารถแสกนและ download ได้
ทุกที่
ผลลัพธ์: ท�ำให้ลดต้นทุนในการพิมพ์เอกสาร และไม่เป็นการท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลสามารถเผยแพร่ได้ครบถ้วน
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การวิ จั ย และพั ฒ นาถื อ เป็ น หนึ่ ง ในหั ว ใจหลั ก
ของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากถือเป็นขั้น
ตอนที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเพื่อความ
เป็ น หนึ่ ง ในผู ้ น� ำ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม และเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น
ฝ่ายธุรกิจเครื่องดื่ม ฝ่ายโรงงาน และฝ่ายการตลาดเข�้ำ
มามีส่วนร่วมกับแผนกวิจัยและพัฒนาในการออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค
ทุกกลุ่มทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯมีดังนี้
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Global Reporting Initiative Content Index: Version G4
รายงานฉบับนี้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ http://www.ichitangroup.com/sustainability_report.html
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  โทรศัพท์  02-716 5555  Email:  ir@ichitangroup.com
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ศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์”
ด้วยพื้นที่มากกว่า 2,000 ตรม.
ผู้เข้าชมจะได้ศึกษาตั้งแต่ประวัติการเกิดชาบนโลกใบนี้ เมื่อกว่า 5,000 ปี  เทคโนโลยีการผลิตชาในประเทศไทยจากถุงพลาสติก
ธรรมดาจนกลายเป็นเทคโนโลยีบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อที่ทันสมัยที่สุดของโลกพร้อมเรื่องราวความเป็น โรงงานกรีนแฟคทอรี่
ที่นอกจากจะเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดพลังงานธรรมชาติได้ทั้งระบบอย่างมหาศาล
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