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ปี 2563 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มี

การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่ งยืนให้

ครอบคลุมทุกด้านของส่ิงแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล 

(ESG) เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ภายในองค์กร 

การมีส่วนร่วมพัฒนาให้ความรู้กับชุมชนเกษตรกรใน

การผลิตวัตถุดิบคุณภาพและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ

การเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสทันการณ์

เพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯยังคงยึดมั่นแนวทางการดำาเนินธุรกิจผลิตชาพร้อม

ดื่มคุณภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค 

โดยในปี2563 มีการออกสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่กลุ่มชา 

(Non-Tea)  เช่น น้ำาด่าง 8.5 และ กลุ่มวิตามิน ซึ่งเป็นกลุ่ม

เสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายแก่ผู้บริโภค ในสภาวะวิกฤติ

การแพร่ระบาดโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19 ส่วนการดำาเนินการ

ภายในองค์กรนั้นบริษัทฯมีการดำาเนินการหลายด้านโดยเน้น

ให้ความสำาคัญกับพนักงานในองค์กร เช่น การติดตามและ

สอบถามความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ การออก

มาตรการ Work from Home การนำาเทคโนโลยีมาใช้ใน

กระบวนการทำางานของแตล่ะแผนกในองคก์รเพือ่การทำางาน

ได้อย่างต่อเน่ืองและการตรวจสอบป้องกันในกระบวนการผลิต

ที่เป็นระบบปิดอัตโนมัติทั้งระบบอย่างเข้มงวด เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทฯให้

ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการประยุกต์

ใช้แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามหลักการ 

COSO ERM 2017 ตั้งแต่ Top-Down to Bottom-Up 

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 

อันนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการดำาเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้นคือปัจจัยแห่ง

การผลักดันให้ อิชิตัน กรุ๊ป ขับเคลื่อนไปในทิศทางการเป็น

องค์กรต้นแบบในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์  กระบวนการ 

ตลอดจนผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้เติบโตไปพร้อมกับสังคม

ที่ดี

นาย ตัน  ภาสกรนที

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

31 ธันวาคม 2563

สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
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นอกจากการปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว การให้ความช่วยเหลือต่อบุคลากรของประเทศและ

ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ก็ดำาเนินควบคู่ไปอย่างเร่งด่วนเช่นกัน เมื่อการระบาดรอบแรกในประเทศไทยทำาให้

บุคลากรทางการแพทย์กลายเป็นด่านหน้ารับบทหนักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว อิชิตัน กรุ๊ป จึงร่วมมือกับโรงแรม อีสติน ตัน โฮเทล จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการห้องพักพร้อมอาหารและ

เครื่องดื่มตลอด 24 ชม. โดยไม่คิดมูลค่า ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ได้พักผ่อนในโรงแรมอย่าง

เต็มที่ มุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และตัดความกังวลว่าจะนำาเชื้อไปแพร่ให้กับสมาชิก

ในครอบครัว ตลอดจนการเปิดให้บริการเฉพาะกิจ เป็นเวลา 2 เดือน อิชิตัน น้ำาด่าง 8.5, ชาเขียวพร้อมดื่มอิชิตัน และ ชิซึโอกะ, 

เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม เย็นเย็น และ นมอัดเม็ด อิชิตัน วันมอร์ อาสาเป็นเครื่องดื่มที่ให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติ

การด่านหน้าอย่างเต็มที่

ปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญวิกฤติการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้าง

ความท้าทายให้กับหลายธุรกิจในระหว่างความสับสน

กับข้อมูลท่ีมีไม่มากนัก รวมถึง อิชิตัน กรุ๊ป ก็มีการปรับ

ตัวอย่ าง เร่ งด่ วนกับแผนธุรกิจที่ สามารถตอบสนอง

ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการปรับพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อ

สนองตอบเทรนด์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภค การทำางาน

จากบ้าน หรือการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์ม 

(E-Commerce)  การปรับตัวดังกล่าวต้องทำาอย่างรวดเร็ว

แม่นยำา เพื่อให้เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

การดำาเนินธุรกิจ
บนพ้ืนฐานความย่ังยืน
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ความรุนแรงและยาวนานของผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลเป็นลูกโซ่ทำาให้ธุรกิจจำานวนมากได้รับผลกระทบจนต้อง

ปิดตัวลง ผู้บริหารและพนักงาน อิชิตัน กรุ๊ปทุกคนจึงพร้อมใจบริจาคเงินเดือนจำานวน 1,017,324 บาท พร้อมเครื่องดื่ม 88,080 

ขวด เพื่อนำาไปใช้เป็นทุนร่วมแบ่งปันมื้ออาหาร บรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ตามชุมชนต่างๆ 

ผ่านโครงการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” โดยมีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความ

ช่วยเหลือให้แก่คนไทย

อิชิตัน กรุ๊ป ยังคงยึดมั่นในนโยบายการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

อย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการประเมินคาร์บอน 

ฟุตพริ้นท์องค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงาน ‘ร้อยดวงใจ 

ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำ�ปี ๒๕๖๓’ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) 

นอกจากการให้ความช่วยเหลือภายในประเทศ  อิชิตัน กรุ๊ป ได้ส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนมา ซึ่งมีการระบาดพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติด

เชื้อสะสมเป็นจำานวนมาก ด้วยการมอบทุน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการสร้างโรงพยาบาลสนาม ณ ประเทศ

เมียนมา ในโครงการ “มิตรภาพปันน้ำาใจสู้ภัย Covid-19 ในเมียนมา” ดำาเนินการโดยสภาธุรกิจไทย-เมียนมา 

(Thai-Myanmar Business Council : TMBC) ภายใต้คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำาปีฉบับนี้ เป็นรายงาน

ฉบับท่ี 5 ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการดำาเนินการด้านความยั่งยืน 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ 

และ ธรรมาภิบาล ของบริษัทฯระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2563 

ถึง 31 ธันวาคม 2563 ครอบคลุมถึงบริษัทฯ และโรงงานอิชิตัน                

จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้จัดทำาขึ้นตามแนวทางการรายงาน

ให้มีความสอดคล้องตามกรอบของมาตรฐานระดับสากล Global 

Reporting Initiative : GRI Standard พร้อมเปิดเผยดัชนีช้ีวัด

(GRI Content Index) ในแบบหลัก (Core) และเชื่อมโยงการจัด

ทำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals–SDGs) ในท้ายรายงานโดยบริษัทฯให้ความสำาคัญต่อ

องค์ประกอบหลักของวิธีการ และเป้าหมายสำาคัญแสดงถึง

ความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีควบคู่ไปการเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มี

คุณภาพและมีความยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ระดับสากล

ขอบเขตรายงาน
กระบวนการในการกำาหนดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้เชื่อมโยง

กับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯซึ่งสอดคล้อง

กับประเด็นด้านความยั่งยืนทางธุรกิจที่สำาคัญโดยผู้บริหารระดับ

สูงและคณะทำางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ระบุประเด็น

และพิจารณาถึงความสำาคัญโดยคำานึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ประเด็นสำาคัญและขอบเขตของการจัดทำารายงานฉบับนี้แสดง

ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

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

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงสำานักงานใหญ่และโรงงาน อิชิตัน 

ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

พร้อมระบบการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อที่ดีที่สุดและ

สามารถยังคงคุณค่าสารอาหารในเครื่องดื่มตามธรรมชาติได้ดี

กว่าระบบการผลิตแบบทั่วไปโดยสามารถลดการใช้พลาสติกได้

กว่าร้อยละ 36 และ ช่วยให้บริษัทฯบริหารต้นทุนการผลิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืน  

โดยทุกขั้นตอนการผลิตของโรงงาน อิชิตัน ได้รับการออกแบบ

มาเพื่อช่วยลด ทดแทน บำาบัด และนำาพลังงานกลับมาใช้ใหม่

โดยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดเกิดประโยชน์

สูงสุด รบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยรายงานฉบับนี้ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการรายงานอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบ

กับรายงานความยั่งยืนฉบับก่อนหน้านี้แต่อย่างใดสำาหรับข้อมูล         

การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลนอกเหนือจากรายงาน

ฉบับนี้แสดงอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2563 แบบ 

56-1 One Report ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 

Development Committee :SD Committee) และการจัด

ประชุมการสำารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียและพิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่สำาคัญ

ที่อาจเป็นประโยชน์ ต่อการรายงานของรายงานฉบับนี้ซึ่ง

ครอบคลุมถึง องค์กร เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งเเวดล้อม และ

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code)

โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบ

จากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับรองโดยคณะกรรมการ

บริษัท คณะทำางานฯชุดนี้มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งเป็นแนวทางให้บริษัทฯสามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เก่ียวกับรายงาน
การพัฒนาอย่างย่ังยืนฉบับน้ี



พันธกิจ

พัฒนาเครื่องดื่มใหคุณภาพ 
ที่ดีตอสุขภาพนำเสนอผาน 
รูปแบบที่ทันสมัยเพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับผูบริโภค

สรางแบบอยางการเปนองคกร
ที่ดีของสังคม

สนับสนุนและพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานใหมีความมืออาชีพ 
สรางคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิด
ความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร

ใชนวัตกรรมสรางธุรกิจเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 
มองหาโอกาสในการพัฒนา
ชองทางการจัดจำหนายใหมๆ 
และตอยอดสูการสราง
ผลประกอบการสูงสุด

  ต
อลู
กค

า

ตอผูถือหุน      ตอ
พน

ักง
าน

    ตอสังคม

คานิยมองคกร

Achievement
Orientation
มุงมั่นสูความสำเร็จความคิดริเริ่มสรางสรรค

Initiative & 
Innovation

Teamwork&Cooperation
ทำงานเปนทีม

ยึดมั่นในจริยธรรม
Integrity ยืดหยุน/รวดเร็ว/ทาทาย

Flexibility

เปนผูนำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพ
และนวัตกรรม ที่เติบโตไปพรอมกับ
สังคมที่ดี

วิสัยทัศน
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ข้อมูลการดำาเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ธุรกิจของ อิชิตัน  กรุ๊ป 
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อิชิตัน 

กรุ๊ป”) เดิมชื่อ บริษัท ไม่ตัน จำากัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 

2553 ด้วยทุนจดทะเบียน500 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วย

การเป็นผู้จำาหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ภายใต้ชื่อทางการค้า 

อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊ งค์  ตั้ งแต่ เดือนมกราคม ปี  2554 และ 

วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มครั้ งแรก ภายใต้ชื่อ

ทางการค้า อิชิตัน กรีนที ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2554 

เครื่องดื่มน้ำาสมุนไพร จับเลี้ยง ภายใต้ชื่อทางการค้า เย็นเย็น 

โดย อิชิตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 บริษัทฯ ประกอบ

ธุ รกิ จ เป็นผู้ ผลิ ตและจำ าหน่ าย เครื่ อ งดื่ มชา เขี ยวพร้อมดื่ ม 

“อิชิตัน กรีนที” “ชิซึโอกะ กรีนที” เครื่องดื่มสมุนไพร  “เย็นเย็น 

โดยอชิตินั” ภายใตบ้รรจภุณัฑ ์ทีท่นัสมยั ผลติโดยเทคโนโลยกีารผลติ 

“บรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ” ที่คงคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาติ

ของเครือ่งดืม่ไดด้กีวา่ระบบเดมิถงึ 5 เทา่ เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มดว้ย

การลดการใช้พลาสติกถึง 36% เมื่อเทียบกับการผลิตด้วยเทคโนโลยี

บรรจุร้อน ลดภาระการย่อยสลายของธรรมชาติซึ่งบริษัทฯยังคง

มุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานการผลิต

และความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตสูงสุดปัจจุบัน บริษัทฯ 

มีกำาลังการผลิต 7 สายการผลิตขวดแบบบรรจุเย็น และ 2 สาย

การผลิตกล่อง ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา  และ

ในปี 2563 มีออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกลุ่ม Non Tea น้ำาด่าง 8.5 / 

วิตามิน Vitt CC / วิตามิน C200 / Terpene เพื่อให้สอดคล้องความ

ต้องการของผู้บริโภค กลุ่มรักสุขภาพเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทาน

ของร่างกาย

วันที่  21 เมษายน 2557 ได้ เปิดทำาการซื้อขายวันแรกใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมชีือ่ยอ่หลกัทรพัยค์อื “ICHI” 

ด้วยทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาทและมีทุนชำาระแล้ว 1,300 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,300 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1.00 บาท ณ เมษายน 2564 ตามข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บริษัทฯมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 

Capitalization)  ที่  17,550 ล้านบาท   

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯมี ผู้ถือหุ้น

สัญชาติไทยร้อยละ 92 และการถือครองหุ้น

สัญชาติอื่นร้อยละ 8 ซึ่งต่ำากว่าข้อจำากัดการถือ

หุ้นต่างด้าวตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ 49 

บริษัทย่อย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ “บริษัท อิชิตัน เพ�เวอร์ 

จำ�กัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

(หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องดื่ม

ทุกชนิดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดย

บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9
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บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ

อินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย(“PTI”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศ

อินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซีย

โดยบริษัทฯและ AP จะเข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำาหน่าย

ได้ทั้งหมดของกิจการร่วมค้า) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำานวนรวม 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 575 

ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายชำาระเงินทุนจัดตั้งบริษัทงวดแรกในอัตราร้อยละ 50  ของทุนที่เรียกชำาระแล้วเป็นจำานวนเงิน 

50,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 135.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 “PTI” จึงกลายเป็นกิจการ

ที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ     

ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 บริษัทฯได้รับจดหมายจากการร่วมค้าเรียกให้ชำาระเงินทุนจัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็นจำานวน

เงิน 60,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 158.7 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ

ได้จ่ายชำาระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2561 และการร่วมค้าได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ Indonesia 

Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัทฯได้รับ

จดหมายจากการร่วมค้าเรียกให้ชำาระเงินทุนจัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็นจำานวนเงิน 45,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือ

เทียบเท่า 104.4 ล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯได้จ่ายชำาระเงินทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อ

วันที่ 23 มกราคม 2562 และการร่วมค้าได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board 

แล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯสามารถพิจารณาได้จาก “ แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2563“ ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำากัด

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

(บริษัทย่อย)99.9 %

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย 

ทุนจดทะเบียน 400,000 

ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย 

(บริษัทร่วม)
50 %

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท

ทุนชำาระแล้ว 1,300 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท

บริษัทร่วม
เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2557 
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัท
The Board of Directors

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชี-การเงิน
Executive Vice President,  
Accountingand Finance

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม
Executive Vice President,  

Beverage Business

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโรงงาน 

Executive Vice President, 
Manufacturing

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล
The Corporate  
Governance  
Committee

คณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน
The Nomination  

and Remuneration  
Committee

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง
The Risk  

Management  
Committee

สำานักเลขานุการบริษัท
Office of the  

Company Secretary

คณะกรรมการบริหาร
The Executive  
Committee

รองกรรมการ 
ผู้อำานวยการ

Senior Executive  
Vice President

ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน 

Internal Audit  
Department

ฝ่ายกำากับ 
การปฏิบัติงาน 

Compliance  
Department

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

The Audit Committee

กรรมการ 
ผู้อำานวยการ 

นาย ตัน ภาสกรนที
Chief Executive Officer 

Mr. Tan Passakornnatee

ผู้อำานวยการส่วนบัญชี 
(สมุห์บัญชี)

Director  of Accounting 
(Chief  Accountant)
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การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน

Market Capital เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นท้ังปี

อัตราผลตอบแทน
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

อัตราผลตอบแทน 
จากสินทรัพย์ (ROA)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น พนักงานท้ังหมด

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทน ผู้บริหาร /พนักงาน/
พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดความสัมพันธ์
กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

Human Capital Development cost
(ต้นทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

อัตราการจ่ายเงิน
ปันผลต่อกำาไรสุทธิ

EBITDA อัตราการทำากำาไรสุทธิ

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

(ณ  เมษายน 2564)  

คน

ล้านบาท

รายได้รวม

ล้านบาท
5,108.0

ค่าใช้จ่ายรวม

ล้านบาท
4,565.7

กำาไรสุทธิ 

ล้านบาท
515.5

กำาไร ต่อหุ้น

บาท0.40

สินทรัพย์รวม

หน้ีสินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

7,404.6

1,125.9

6,278.7

ล้านบาท266.6

1.3

1.8

17,550.0

398

650.0

126.1%

8.3% 6.8%

23.1% 10.1%

ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม 2563

บาท4.8

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดความสัมพันธ์กับลูกค้า

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน  
สังคม  และ  ส่ิงแวดล้อม

ล้านบาท

ล้านบาท

288.8

4.4
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สัดส่วนการจำาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทฯมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศโดยมียอดขายในปี 2563 สัดส่วนต่างประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 21.1 และในประเทศอยู่

ที่ร้อยละ 78.9

การจัดจำาหน่าย
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ปี 2563

งบการเงินรวม 
ปี 2562

งบการเงินรวม
ปี 2561

ในประเทศ 78.9% 72.3% 67.5%

ต่างประเทศ 21.1% 27.7% 32.5%

รวม 100% 100% 100%

48.5%
Main Competitor 

23.6%
Ichitan 

Green Tea

6.9%
Yen Yen 

21%
Others player 

Market Share 
Year 2020

21.1
ต่างประเทศ ร้อยละ 78.9

ในประเทศ ร้อยละการส่งออกผลิตภัณฑ์
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การดำาเนินการด้านภาษี

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความร่วมมือและมี 

ส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นใน 

การดำาเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นการดำาเนินกิจการบน 

หลักธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีหลักการบริหาร

จัดการด้านภาษีอากรที่ตระหนักในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายทั้งหมด ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายด้านภาษีแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และในประเทศที่บริษัทฯไปลงทุนโดยสอดคล้องกับ 

การดำาเนินธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กำาหนด “นโยบ�ยภ�ษี

อ�กร” เพื่อการบริหารกิจการบนหลักการธรรมาภิบาลที่ดีและการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน ในปี 2563 บริษัทฯมีรายได้รวม 5,108.0 ล้านบาท และได้

จ่ายภาษีสรรพสามิต*ให้รัฐบาล เป็นจำานวนเงินทั้งหมด 589.95 ล้านบาท  

โดยเปิดเผยรายละเอียดในเว็บไซต์บริษัทฯ

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

หมายเหตุ : ปี 2562 ใช้ยอดภาษีสรรพสามิต ภาษีนิติบุคคลยังไม่มียอดจ่ายเพราะได้ BOI

หน่วย : ล้านบาท ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

54.68 (45.94) (82.2)

กำาไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี
จากการส่งเสริมการลงทุน 

149.79 444.06 207.3

บริษัทฯ บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการ ปีเริ่มต้น - ปีสิ้นสุด หมายเหตุ

อิชิตัน กรุ๊ป 5175(2)/2556 • ผลิตน้ำาพืช ผัก ผลไม้
• บรรจุภาชนะผนึก

16/3/2555-15/3/2563

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนี้

ตารางแสดงภาษีเงินได้และกำาไรท่ีได้รับการยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 256314

ลดการใช้พลาสติก

36%
บรรจุภัณฑ์ทันสมัย

บรรจุเย็น
แบบปลอดเชื้อ

กลยุทธ์ตามพันธกิจ
ในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจเพื่อภารกิจสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำาทาง

ธุรกิจเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มจากการใช้วัตถุดิบใบชาที่ปลูก

ในระบบออร์แกนิค เป็นต้น รวมถึงการนำานวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต

เพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่มีคุณภาพและเป็นทางเลือกสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคและเติบโต

ไปพร้อมกับสังคมที่ดี พร้อมดำาเนินกิจการบนพื้นฐานการคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมโดย

การสร้างโรงงานอิชิตัน ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากที่สุดธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที” 

เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชิตัน” เครื่องดื่มชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว 

“อิชิตัน ชิวชิว” และเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ไม่อัดลมและเยลลี่ “ไบเล่”  และ กลุ่มสินค้า

ชาพร้อมดื่มที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดี คือ ตลาดชาพร้อมดื่มพรีเมี่ยม เช่น “ช�เขียว

ชิซึโอกะ” และเครื่องดื่มกลุ่มที่ไม่ใช่ชา (Non Tea) ที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ 

ภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิต “บรรจุเย็นแบบ

ปลอดเชื้อ” ที่คงคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาติของเครื่องดื่มได้ดีกว่าระบบเดิมถึง 

5 เท่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลาสติกถึง 36% ลดภาระการย่อย

สลายของธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ได้

มาตรฐานการผลิตระดับสูงสุด 

สำาหรบักลยทุธท์างการตลาด บรษัิทฯวางตำาแหนง่ผลติภณัฑเ์ปน็เครือ่งดืม่ทีม่คีณุภาพสงู เริม่จากการคดัสรร

วัตถุดิบตลอดจนกรรมวิธี ในการผลิตที่พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

และรสชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ โดยกลยุทธ์ทางการตลาดหลักขององค์กรคือ

• องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บริษัทฯให้ความสำาคัญ กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมมุ่งเน้นการส่งมอบเครื่องดื่ม

ที่มีคุณภาพสูงและดีต่อสุขภาพไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและคนรุ่นใหม่ตลาดในประเทศ รวมถึง

ลูกค้าในตลาดต่างประเทศด้วยซึ่งเมื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับก็จะส่งผลให้                

ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย 

• ก�รส่งเสริมคุณค่�ของแบรนด์  

บริษัทฯมีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง เช่น “อิชิตัน กรีนที” หมายถึง ชา

ที่ใส่ใจคุณเป็นท่ี๑ เป็นผู้เช่ียวชาญในการผลิตชาพร้อมด่ืม หรือ “เย็นเย็น จ�ก อิชิตัน” หมายถึง

ผู้นำาในตลาดชาผสมสมุนไพรพร้อมดื่มโดยถ่ายทอดเพื่อแสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัวสินค้าที่

จะออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการสื่อสารผ่านกิจกรรมทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย

นโยบายธุรกิจของบริิษัท
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• มุ่งเน้นพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดี 

ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคที่ดี ทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจเริ่มจากการคัดสรร วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนกรรมวิธี ในการผลิตที่

พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย โดยมากทุกผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาคิดค้นปรับ

ลดปริมาณความหวานให้อยู่ในระดับที่ผ่านมาตรฐานให้ได้รับ “โลโก้ท�งเลือกเพื่อสุขภ�พ” 

จากกระทรวงสาธารณะสุขแต่ยังคงรสชาติที่เป็นธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ และ เป็นนวัตกรรม 

ของ “อิชิตัน” พร้อมทั้งแสดงส่วนประกอบในเครื่องดื่มและคุณค่าทางอาหารที่ชัดเจนบนฉลาก

บรรจุภัณฑ์

• สร้�งประสบก�รณ์ร่วมของผู้บริโภค

บริษัทฯ มีแนวทางและนโยบาย ในการจัดเก็บ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้บริโภคเป็น

รายบุคคลเพื่อให้รู้ลึกถึง ความต้องการพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้นำามาวิเคราะห์จัดสรร

โปรแกรมทางการตลาดที่เหมาะสมและโดนใจผู้บริโภค และลูกค้าแต่ละกลุ่ม อันจะก่อให้เกิด

ประสบการณ์ร่วมกับทุกแบรนด์ของบริษัทฯ และ ความจดจำาของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะ

สร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ของบริษัทฯและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

• กลยุทธ์ด้�นคว�มย่ังยืน ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีธรรม�ภิบ�ล 

บริษัทฯให้ความสำาคัญกับการเป็นองค์กรคุณภาพ ในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้

กับ สังคม ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการดำาเนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในทุกกระบวนการระบบห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) จนถึงระดับกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain) ให้ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่ดี และส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมปลูกจิตสำานึกให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน  ทำางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม 

• เจ�ะกลุ่มสินค้�ใหม่ที่ใส่ใจสุขภ�พ สร้�งกระแส

รักสุขภ�พอย่�งต่อเนื่อง

บริษัทฯมุ่ งพัฒนากลุ่มสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ  

โดยเร่ิมจากกลุ่มท่ีไม่ใช่ชา (NonTea) เช่นวิตามิน 

วอร์เตอร์(Vitamin Water) เช่น น้ำาด่าง 8.5 

ผสมวิตามินบีรวม และ วิตามินซีพลัสอี (C200: 

C+E) เพื่อตอบรับกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ใส่ใจ

เรื่องสุขภาพ และ สถานการณ์ที่ให้ทุกคนต้อง

ตระหนักถึงการบริโภคสินค้าที่ใส่ใจสุขภาพมาก

ยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายเป็นที่ผู้นำาตลาดกลุ่มน้ำา

วิตามิน(Vitamin Water)
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  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 กำ�ลังก�รผลิตรวมของบริษัทฯ เป็นดังนี้

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 27 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 11 ประเภท 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้                                              

กำาลังสายการผลิต
กล่องยูเอชที

รวม 2 สายการผลิต 

200 ล้านกล่อง/ปี 
(หรือเทียบเท่า 60 ล้านลิตร/ปี) 

กำาลังสาย
การผลิตขวด
รวม 7 สายการผลิต 

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

หรือคิดเป็น 

หรือคิดเป็น 

บรรจุภัณฑ์
กล่อง
300 
ml.

ขวด
280 
ml.

ขวด
280 
ml.

ขวด
290 
ml.

ขวด
315 
ml.

ขวด
350 
ml.

ขวด
400 
ml.

ขวด
410-420 

ml.

ขวด
440 
ml.

ขวด
550 
ml.

ขวด
600 
ml.

ราคา (หน่วย : บาท) 10 10 15 10 10 20 15 20 30 20 25

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม

เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว

เครื่องดื่มชาดำาพร้อมดื่ม

เครื่องดื่มสมุนไพร

เครื่องดื่มน้ำาผสมวิตามิน

เครื่องดื่มวิตามินซี 200(C+E)

เครื่องดื่มโอเลี้ยง
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การสรรหาวัตถุดิบหลักท่ีสำาคัญ  

ผลิตภัณฑ์ของ อิชิตัน กรุ๊ป มาจากโรงงานอิชิตันและการว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอก ซึ่งอิชิตันจะว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกเฉพาะในกรณี

ที่กำาลังการผลิตของโรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณการขายที่คาดการณ์ไว้ หรือกรณีผลิตสินค้าใหม่ที่บริษัท ฯ ต้องการทดลองตลาด 

สำาหรับ ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2560 – 2562) สัดส่วนการว่าจ้างผลิตภายนอก ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 อยู่ที่ 

7.6% , 3.4% และ 0 % ตามลำาดับสำาหรับปี 2563 ไม่มีว่าจ้างการผลิตจากภายนอก

ในส่วนของการสรรหาวัตถุดิบหลักที่สำาคัญ ซึ่งได้แก่ ใบชา น้ำาตาลฟรุกโตส น้ำาตาลทราย และ น้ำา เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานบริษัทฯ

มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนนำาเข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ และการจัดเก็บ

วัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบที่นำาไปใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ สำาหรับการว่าจ้างผลิตสินค้านั้น 

บริษัทฯ จะจัดส่ง Premix ไปให้ ผู้รับจ้างผลิตเพื่อปกป้องสูตรการผลิต และมีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ

ที่ผู้ผลิตภายนอกใช้ โดยการระบุรายชื่อ Supplier ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คู่ค้าของอิชิตันเอง (Approved Vendor List) และชนิด

ของวัตถุดิบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานของ อิชิตัน กรุ๊ป เข้าไปตรวจสอบรายเดือน เพื่อสอบทานการควบคุมคุณภาพ

การผลิตของผู้ผลิตภายนอกอีกด้วย

ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯได้วางแผนการผลิตและ

กำาหนดปริมาณการใช้ใบชาในแต่ละปีโดยได้มีการทำาสัญญา

โดยเฉลี่ย อายุ 1 ปี กับผู้จัดจำาหน่ายใบชาซึ่งเป็นผู้รวบรวม

ใบชาจากชาวไร่เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบไม่

เพียงพอนอกจากนี้ยังได้ควบคุมคุณภาพของใบชาโดยมี

การกำากับระบุการใช้ใบชาที่ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี

เพื่อควบคุมคุณภาพของใบชาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่

อิชิตันกำาหนดก่อนนำาเข้าสู่กระบวนการผลิตใบชาพร้อมรอ

ผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของ

ใบชาให้คงที่ 

น้ำาตาลฟรุกโตส 
และน้ำาตาลทราย : 
เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ จั ด ห า ไ ด้ ง่ า ย ใ น

ประเทศไทย และไม่มีความแตกต่าง

อย่างเป็นสาระสำาคัญด้านคุณภาพ

ในกลุ่มผู้ผลิต ทั้งนี้ ราคาน้ำาตาลมี

ความผันผวนบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณ

ผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้องกับ

ราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตามแนวทาง

เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพในปี2563ทำาให้

มีแนวโน้มที่จะใช้ปริมาณน้ำาตาลลดลง

น้ำา : ได้มาจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

แล้วนำามาผ่านกระบวนการทำาน้ำาบริสุทธิ์ 

(Reverse Osmosis) เพื่อนำามาใช้ใน

การผลิตตามมาตรฐานน้ำาบริโภค

บรรจุภัณฑ์  :  ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา 

กล่อง และฉลาก บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิต

บร รจุ ภัณฑ์ อย่ า ง ร ะมั ด ร ะ วั ง  โ ดยพิ จ า รณาถึ ง

ความน่าเชื่อถือของระบบการทำางานของผู้ผลิตเป็น

สำาคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะสามารถ

ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามคุณภาพและเวลาท่ีกำาหนดไว้ 

และมีการสอบทานและติดตามคุณสมบัติของผู้ผลิต

บรรจุภัณฑ์อย่างสม่ำาเสมอ 

ก๊าซธรรมชาติ : บริษัทฯ ได้ทำา

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท

ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสัญญามีผล

บังคับใช้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ

สามารถต่ออายุได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์

อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุด

สัญญา

ของวัตถุดิบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานของ อิชิตัน กรุ๊ป เข้าไปตรวจสอบรายเดือน เพื่อสอบทานการควบคุมคุณภาพ

 บริษัทฯได้วางแผนการผลิตและ

กำาหนดปริมาณการใช้ใบชาในแต่ละปีโดยได้มีการทำาสัญญา

โดยเฉลี่ย อายุ 1 ปี กับผู้จัดจำาหน่ายใบชาซึ่งเป็นผู้รวบรวม



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 256318

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบ

จาก คู่ค้าผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มี

การสั่งซื้อวัตถุดิบจาก ผู้จัดจำาหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม

• DKSH
• Boonrawd ASIA
• IGT
• Distributor in 

abroad

• ระบบการผลิตบรรจุ
เย็นแบบปลอดเชื้อ

• ระบบบริหารคลัง
สินค้าอัตโนมัต 
(Auto Warehouse)

• แผนสื่อสารการ
ตลาดรูปแบบ 360 
องศา การดำาเนิน
ธุรกิจด้วยธรรมา
ภิบาล

• วัตถุดิบคุณภาพ
• เครื่องจักรที่

ทันสมัย
• บุคคลากรคุณภาพ

ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสายงาน

• ระบบการผลิต
บรรจุเย็นแบบ
ปลอดเช้ือ (Cold 
Aseptic Filling 
Technology) ที่
ทันสมัยที่สุด และ 
คงคุณค่าสาร
อาหารได้ครบถ้วน
และปลอดภัยที่สุด

• คัดสรรวัตถุดิบ
คุณภาพตลอด
กระบวนการ

• คิดค้นวิจัยและ
พัฒนาเครื่องดื่ม
ใหม่ รสชาติดีเพื่อ
ตอบสนองลูกค้า
กลุ่ม เป้าหมาย
อย่างสม่ำาเสมอ

• บรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม มีข้อมูล
บริโภค มีนวัตกรรม 
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ต้นทุนการผลิตที่ต่ำา

การตลาดรูปแบบ 360 
องศา
• Above the line
• Below the line
• Analytical 

consumer 
behavior

• Modern Trade
• Traditional Trade
• Distributor

กลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพ
ที่ต้องการเครื่องดื่ม
พร้อมดื่ม (Ready to
Drink) คุณภาพผลิต
จากระบบ การผลิตที่ทัน
สมัยและชื่นชอบบรรจุ
ภัณฑ์ที่แปลกใหม่และดี
ต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้ถือหุ้น และ
นักลงทุนใน 
ตลาดหลักทรัพย์

Cost Structure Revenue
ต้นทุนค่าใช้จ่าย 4,565.7 ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำาไรในกิจการร่วมค้า 28  ล้านบาท

รายได้รวม 5,108.0 ล้านบาท

Key Partner Key Activity Value 
Proposition

Customer 
Relationship

Customer 
Segmentation

Key Resource

Channel
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การกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

และ บริษัทย่อย (บริษัทฯ) ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี และ มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการ

กำากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพใน

การดำาเนินธุรกิจที่มีการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดีโดย

มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนไดเ้สยี สงัคม 

และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ยดึมัน่ คณุธรรม จรยิธรรม

ในการดำาเนินธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้จัดทำาเป็น “นโยบ�ยด้�น

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ทำาหน้าที่ดูแลให้ กรรมการ/ กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ 

ของสำานักงาน ก.ล.ต. / ข้อบังคับบริษัทฯ / ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย/ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนรวมทั้งกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ “นโยบ�ย

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี”  ของบริษัทฯในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 

2556และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ตามประกาศเลขที่ 023/2561 ลงวัน

ที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และที่

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2563 เมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 

2563ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง “หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” 

เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันที่ครอบคลุม นโยบาย หลักการ 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

พร้อมได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่หัวข้อ “ก�รปฎิบัติ

ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี”

หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
การมุ่งสร้างวัฒนธรรมการกำากับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส 

เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้ รวมทั้งเคารพ กฎหมายและข้อ

บังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อติดตาม 

ตรวจสอบ  ธรรมาภิบาล และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

โดยปี 2563 บริษัทฯ มีการดำาเนินงานที่สำาคัญ ได้แก่ ปรับปรุง

กระบวนการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุม

ภายใน มาใช้ในองค์กร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน

ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส พร้อมทบทวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนติดตามตรวจ

สอบเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎเกณฑ์

ที่กำาหนดไว้ และมีบทลงโทษอย่างชัดเจนหากมีการฝ่าฝืน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย

ในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies) ประจำาปี 2561 /ปี2562/ปี 2563/

ปี 2564 (4 ปีซ้อน) บริษัทฯได้รับการประเมินผลโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอยู่ในระดับ 

“ดีเลิศ” และในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ

ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำานักงาน ก.ล.ต. และ 

ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 
http://www.ichitangroup.com/corporate_
governance3.html

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

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริม 

ผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำานักงาน ก.ล.ต. 

และ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา

ปี 2563(AGM Checklist) ของบริษัทฯอยู่ในระดับ “100 

คะแนน” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

หม�ยเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ้างอิงได้จาก แบบ 56-1 One 

Report ประจำาปี 2563 ในหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการที่ดี”

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตาม 
หลักการ COSO ERM  2017
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป 

จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ 

การบริหารความเสี่ยง ในการดำาเนินธุรกิจในทุกกระบวนการ

ระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก

ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก องค์กรโดย

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทั้ง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และลดผล 

กระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น

โอกาส (Risk Appetite) เพ่ือการพัฒนา และการเติบโตอย่างย่ังยืน 

ของบริษัทฯบนหลักการ การกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 

Governance Code) และประยุกต์ใช้ 5 องค์ประกอบ 20 

หลักการของกรอบแนวทาง COSO-ERM 2017 : Enterprise 

Risk Management (Integrating with Strategy and  

Performance) นำาไป ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรโดยจัดให้มีโครงสร้าง

การบริหารความเสี่ยง มี 3 ระดับ ดังนี้ 

• ระดบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ติดตาม และปรับปรุง  

แผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการให้ความเห็น

เสนอแนะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ 

(Top Down) 

• ระดับผู้บริหารระดับสูง ให้คำาแนะนำา กำากับดูแล และติดตาม

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงาน เสนอผล             

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาทุกไตรมาส

• ระดับหน่วยงาน เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงใน

ระดับฝ่าย บ่งชี้ ประเมิน ทำาแผน ดำาเนินการ รายงานเสนอ

ผลต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกเดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่พิจารณาและติดตาม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ          

กลยุทธ์ขององค์กรโดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำากระบวนการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติไป

ปฏิบัติ เช่นการจัดทำาคู่มือการบริหารความเสี่ยง การจัดทำาแผน

บริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำาเนิน

งาน การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจำาปี เป็นต้น เพื่อ

เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล 

ทบทวนประเด็นความเสี่ยงสำาคัญและแผนรองรับที่เหมาะสม

เพียงพอให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่

อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำาคัญแบ่งเป็น 4 ด้าน

สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการติดตามความเสี่ยง 

ท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ท่ัวโลก(Global Emerging Risk) อย่างสม่ำาเสมอ 

โดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจกระทบหรือเป็นโอกาสต่อ 

การดำาเนินธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่าง 

พลิกผัน (Disruptive Innovation) /ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบกะทันหัน เป็นต้น โดยมี 

การวิเคราะห์โอกาสจะเกิดและแนวทางป้องกันและแก้ไข 

อย่างเป็นระบบ

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk)

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) 

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ 
(Compliance Risk)

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน 

(Financial Risk)

1 2

34
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หม�ยเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ้างอิงได้จาก “แบบ56-1 One 

Report ประจำาปี 2563” ของบริษัทฯในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 

และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและ

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้

แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นใน

ทุกรูปแบบและดำาเนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อแสดงออก

ถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกซึ่งบริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติและยื่นขอรับรองใน

ปี2561 และได้รับการรับรองในปี 2562 จากภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 

ดำาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำาหนดความรับ

ผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำาหนดในการดำาเนินการท่ีเหมาะสม 

เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มี

มติอนุมัติ “นโยบ�ยว่�ด้วยก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน” และ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 

9 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติ เรื่อง แนวปฏิบัติ “ก�รต่อต้�น

ก�รทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติ ใน

การดำาเนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ

แนวปฏิบัติ“ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน” 

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน มีการกำาหนดข้อปฏิบัติ

เรื่องการรับของขวัญของกำานัลและการเลี้ยงรับรอง โดยพนักงาน

สามารถรับของขวัญที่มีมูลค่าน้อยกว่า 3,000  บาทได้ แต่ต้องมี

การรายงานไปยังหัวหน้างานสำาหรับของขวัญ ที่มีมูลค่า มากกว่า 

3,000 บาทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนถึงจะ

สามารถรับได้ โดยมาตรการหลักของบริษัทฯมีดังนี้

การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ

การกำากับดูแล กิจการที่ดี กล่าวคือ การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำานาจ 

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้อันนำาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้เปิดเผยไว้

โดยละเอียดในรายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯที่

   

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

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

ม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน 

ประกอบด้วย

• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

• นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

• นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใด

• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือ

ข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียน
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การสร้างมูลค่าร่วมกันยังคงเป็นหลักการขั้นพื้นฐานสำาหรับ

การทำา ธุร กิจของบริษัทฯ โดยเ ป้าหมายของบริษัทฯคือ

การยกระดับคุณภาพชีวิตและนำาไปสู่อนาคตที่ดีต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจตาม

หลักการความยั่งยืน โดยเริ่มจากคณะกรรมการบริษัทให้ 

นโยบาย และมอบหมายให้  คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ทำาหน้าที่ดูแล ติดตามการดำาเนิงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของ คณะทำ�ง�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

(1) ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถบุคคล�กรภ�ยในองค์กร

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ

และความรับผิดชอบ โดยการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

และความสามารถผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่จัดสรร

ให้เหมาะสมกับกลุ่ม หรือรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรของ

บรษิทัฯ นำาศกัยภาพออกมาใชไ้ดส้งูสดุ รวมทัง้การเสรมิสรา้ง

วัฒนธรรมองค์กรโดยส่งเสริมให้ยึดมั่นกับเป้าหมาย ทั้งระยะ

สั้นและระยะยาวเพื่อการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

(2) ก�รมุ่งมั่นสู่ก�รบริห�รห่วงโซ่อุปท�นในธุรกิจอย่�งยั่งยืน 

(Sustainable Supply Chain)

ก�รคัดเลือกวัตถุดิบ ไม่เพียงแค่การคัดสรรวัตถุดิบที่มี

คุณภาพก่อนนำาเข้ากระบวนการผลิต แต่บริษัทฯ ได้เข้าไป

มีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นน้ำา เช่น เกษตรกรที่ปลูก เก็บเกี่ยว 

ใบชา ณ แหล่งผลิต เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพที่เสถียรของวัตถุดิบ  

ก�รจัดซื้อจัดห� ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์  มาตรฐานของ

บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องได้มาตรฐานสูงสุดสำาหรับ 

เครื่องจักรของ บริษัทฯที่เป็น Hi-Speed สามารถบรรจุ 

600 - 900 ขวดต่อนาที ต้องมีความเที่ยงตรง แม่นยำา

ในมาตรฐานขั้นสูงสุด อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการบริหาร

ความเสี่ยง โดยบรรจุภัณฑ์หลัก จะมีคู่ค้า 2-3 ราย 

ทุกรายการ เพื่อความมั่นใจว่า จะได้รับสินค้าที่ตรงตาม

มาตรฐาน และปริมาณตามความต้องการ      

ก�รผลิต ก�รบริห�รจัดก�ร บริษัทฯ ลงทุนกับเครื่องจักร 

และระบบที่ทันสมัยที่สุด อันดับต้นๆ ของโลก เมื่อรวมกับ

วัตถุดิบที่ดี บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับทีมงาน ที่ควบคุม 

บริหาร จัดการการผลิต จะต้องมีทักษะ และประสบการณ์ 

จึงได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

ก�รขนส่ง ก�รกระจ�ยสินค้� เริ่มต้นจากการเลือกที่

ตั้งโรงงาน อิชิตัน ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทำาเลใกล้กับ ศูนย์กระจายสินค้า

ของตัวแทนจำาหน่ายหลักของบริษัทฯและศูนย์กระจาย

สินค้าหลักของช่องทางการขายปลีกสมัยใหม่ (Modern 

Trade) ส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ มี

ประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทตัวแทนจำาหน่ายหลัก

ทั้งสิ้น 3 ราย คือ บริษัท ดีเคเอชเอส จำากัด (DKSH)  บริษัท 

ไอจีที จำากัด และ บริษัท บุญรอด เอเชีย จำากัด ซึ่งตัวแทน

จำาหน่ายทั้ง 3 ราย สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุม

ทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และดั้งเดิม                       

(Traditional Trade) ส่วนในต่างประเทศกระจายสินค้าผ่าน

ตัวแทนจำาหน่ายในประเทศนั้นๆ

ก�รพัฒน�หน้�ร้�น ในประเทศบริษัทฯ วางแผนร่วมกับ 

ตัวแทนจำาหน่ายทั้ง 3 ราย ในการบริหาร จัดการ พื้นที่ขาย

ที่ชั้นวางปกติ และ สื่อส่งเสริมการขายที่หน้าร้าน รวมทั้ง

พื้นที่ขายพิเศษ  ให้มีความโดดเด่น ภายในต้นทุนการขาย

ที่มีประสิทธิภาพในทุกช่องทางรวมทั้งโปรแกรมส่งเสริม

ขับเคล่ือนธุรกิจ
บนพ้ืนฐานความย่ังยืน

คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

คณะทำ�ง�น
เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

(Sustainable Development 
Committee)
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การขายที่สามารถแข่งขันได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า

ของบริษัทฯในตลาดเครื่องดื่มส่วนต่างประเทศวางแผน 

ร่วมกับตัวแทนจำาหน่ายในประเทศนั้นๆ

ก�รตล�ดและก�รข�ย ความยั่งยืนขององค์กร สำาหรับ

ทางการตลาด บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างคุณค่าของ

แบรนด์ โดยมีจุดยืน ของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง  

โดยถ่ายทอดเพื่อแสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัวสินค้าที่จะ

ออกมาอยา่งตอ่เนือ่ง ในป ี2562 รวมทัง้ การสือ่สาร กจิกรรม

ดา้นการตลาด ในทกุรปูแบบใหค้รอบคลมุลกูคา้และผูบ้รโิภค

กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการพัฒนาสินค้าที่มีความแตกต่างจาก

คู่แข่ง และ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯไม่ต้องแข่งขันด้านราคาเมื่อมีแบรนด์

สินค้า และโครงสร้างราคาที่แข็งแรง คู่ค้า และ ตัวแทน

จำาหน่ายก็สามารถขายได้เร็วและ มีกำาไรเพียงพอสำาหรับ 

การพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับบริษัทฯ

(3) ก�รวิจัยและพัฒน�เครื่องดื่มที่มีคุณภ�พต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการทำาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มี

คุณภาพ โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐาน

สากลได้แก่ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร 

(FSSC22000) ระบบการจัดการคุณภาพ(ISO9001) ระบบ

อาหารฮาลาล (HALAL) เป็นต้น ซึ่งจัดทำาเป็นระเบียบปฏิบัติ

เชิงบูรณาการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพื่อให้มีการวางแผน  ตรวจสอบ รับรองการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังม ี

การระบุข้อกำาหนดของสินค้าจากข้อมูลที่รับจากลูกค้าในรูป

แบบต่างๆภายใต้ขอบเขตและข้อกำาหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต

จากบริษัทฯ ถือว่าทำาการรับรองในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ

สุขลักษณะและความปลอดภัยจากบริษัทฯ ตามมาตรฐาน

ของประเทศไทยและประเทศของลูกค้าที่สั่งผลิตผลิตภัณฑ์ 

ความทุ่มเทเพื่อให้ได้รู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคคือ 

สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญเป็นลำาดับต้นๆ เพราะตระหนัก

ถึงอนาคตขององค์กรอยู่ที่สินค้าใหม่ ที่มีคุณภาพที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

และผู้บริโภคไม่เพียงผู้บริโภคชาวไทยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ

ได้พัฒนาเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มกลุ่มชาพร้อมดื่ม และ 

เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีรสชาติเฉพาะในแต่ละประเทศ

(4) ก�รเติบโตไปพร้อมคู่ค้� 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับ การพัฒนาช่อง

ทางการจำาหน่ายในประเทศทั้ง ช่องทาง MT (Modern 

Trade) และ TT (Traditional Trade) ผ่านคู่ค้าผู้จัดจำาหน่าย

หลักทั้ง 3 ราย โดยมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตร่วมกัน 

กำาหนดแนวทาง และพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการขาย

เฉพาะในแต่ละช่องทาง แต่ละห้าง เพื่อให้ตรงใจกับกลุ่ม

ลูกค้าที่แตกต่างกัน

(5) ก�รบริห�รจัดก�รผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการทำางาน 

โดยจัดทำาเป็นเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ซึ่ งครอบคลุมกิจกรรมทั้ งในภาวะปกติ  ภาวะไม่ปกติ

แ ละภาวะฉุ ก เ ฉิ น  ก า รชี้ บ่ ง และประ เมิ นลั กษณะ 

สิง่แวดลอ้ม นอกจากนีย้งัมกีารมุง่เนน้ใหม้แีนวทางการปฏบิตัิ 

การอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายในองค์กรเพื่อทำาให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการดำาเนินการอนุรักษ์พลังงาน  

และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการลด

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯและประหยัดพลังงาน ตามนโยบาย

ของรัฐบาล ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำาหนดแนวทางการดำาเนิน

งานการอนุรักษ์พลังงานในคู่มือการจัดการพลังงาน



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 256324

กระบวนการวางแผนการพัฒนาความยั่งยืนบริษัทฯ กำาหนด

ขึ้นเริ่มจากการพิจารณานโยบายธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ของบริษัทฯ โดยมีการปรับ กลยุทธ์การบริหารงานที่คณะ

กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำาหนดไว้เพื่อให้องค์กร

สามารถปฏิบัติพันธกิจ ให้บรรลุ เป้ าหมาย โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลที่คำ านึงถึงความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงให้ความสำาคัญการบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อป้องกันในควบคุมสถานการณ์

ทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และการสร้างคุณค่า

ในทุกมิติธุรกิจด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะ

นำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจดีเลิศได้อย่างยั่งยืน (Operational  

Excellence Management System: OEMS) โดยดำาเนิน

การตรวจสอบดูแลภายใต้คณะกรรมการธรรมาภิบาลที่จะ

ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังรายละเอียดปรากฎใน  

“แบบ 56-1 One Report” ประจำาปี 2563 ส่วน “ก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�ร” ของบริษัทฯ

นโยบายกรอบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
บริษัทฯ มีนโยบายดำาเนินธุรกิจปกติด้วยความคำานึงผู้มี

ส่วนได้เสีย ด้วยการยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ทุกประการและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจในความต้องการและ  

ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย ทุกฝ่ายเพื่อสร้าง 

ความสมดุลในทุกมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง

บริษัทฯ ได้นำาขั้นตอนการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนกลยทุธใ์นธรุกจิ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ คำานงึถงึ  

ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ประเด็น

ด้านความยั่งยืนได้ถูกกำาหนดเป็นส่วนหนึ่งใน Corporate 

KPI ของผู้บริหารและพนักงาน ในองค์กรทุกระดับ บริษัทฯ  

ใหค้วามสำาคญักบัการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

เพราะเข้าใจว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัด และเป็น

ปัจจัยหลักในการดำารงชีวิต และการดำาเนินธุรกิจ โดยที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 13 

สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ “นโยบ�ยบริห�รจัดก�รเพื่อ 

คว�มยั่งยืน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รักษาสภาพแวดล้อม
ได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์และ

ผลิตภัณฑ์ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมและลด

มลพิษต่างๆ รวมทั้งสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยสู่สภาพแวดล้อม

ภายนอก โดยลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและ

การใช้งานทั่วไป โดยของเสียที่ต้องกำาจัด ให้ดำาเนินการด้วย

วิธีที่ถูกต้องรวมทั้งหาแนวทางเพื่อลดการส่งของเสียออกไป

กำาจัดภายนอกให้มากที่สุด่โดยมีแผนงานในการปฏิบัติลด

ปริมาณของเสียและเพิ่มสัดส่วนการนำากลับมาใช้ซ้ำาให้มาก

ที่สุด ซึ่งควบคุมมลพิษและจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยถือ

หลักการปฎิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

ตามมาตรฐานสากล

2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเครื่องจักร

และเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อย

ที่สุดพร้อมทั้งหาแนวทางนำาของเสียต่างๆ กลับมาใช้

ประโยชน์ โดยหลักการ Reduce/Reuse/Recycle และ                    

หาแหล่งพลังงานทดแทน โดยมีแผนงานในการปฏิบัติลด

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำา และพลังงาน โดยปรับปรุง

เครื่องมือและกระบวนการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย

มีการยึดถือหลักการปฎิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน 

ตามมาตราฐาน ISO 50001 (Energy Management  

System) ซึ่ ง เป็นมาตรฐานสากลการฟื้นฟูธรรมชาติ  

โดยมีการบำาบัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อนปล่อย  

ออกสู่ธรรมชาติ

3. การพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทำางานให้มี ความปลอดภัยและเป็นไป

ตามหลักการยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการทำางานให้

เหมาะกับบุคคลกำาหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุม

ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการดำาเนินงาน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา

และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำานึก

ในด้านความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

กระบวนการพัฒนา
อย่างย่ังยืน
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และครอบครัวโดยมีแผนงานในการปฏิบัติลดอุบัติเหตุจาก 

การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยควบคุมติดตามการดำาเนิน

งานตามแผนงานด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน

ปี 2563

4. การรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรฐานหรือข้อตกลงที่จัดทำาขึ้น เพื่อช่วยป้องกันหรือ

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและให้การสนับสนุนสังคม

และชุมชนจัดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำาหรับโครงการ

ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน 

รวมทั้งเสนอความเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆที่ เป็นผล

จากการดำาเนินงานของโรงงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการดำาเนินธุรกิจรวม

ทั้ง ผลการดำาเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อสาธารณะ

อย่างสม่ำาเสมอผ่านการจัดทำา “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�ง

ยั่งยืน” ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบในปี 2563

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

• รายได้เติบโตอย่างยั่งยืน

• กำาไร

• วัตถุดิบคุณภาพใบชาออร์แกนิค

• กลยุทธ์ 3N

• Sustainable Supply Chain

• ต้ น แ บ บ จั ด ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ

ผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM) ระบบ (Single system) 

รายแรกในประเทศไทย ภายใต้

สถานการณ์แพร่ระบาด โรค 

COVID-19 ทั่วโลก ส่งผลให้

บริษัทจดทะเบียนในประเทศ

สามารถจัดประชุมฯได้ตาม

ระยะเวลา และทำาให้บริษัทฯ 

ลดค่าใช้จ่ายสถานที่จัดประชุม

• ธรรมมาภิบาล

• การบริหารทุนมนุษย์ในองค์กร 

(Human Capital)

• แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(IDP)

• การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกัน

ให้กับสังคม (CSV)

• Human Right and Decent 

Work

• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                       

ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด

โรค COVID-19 ตามนโยบาย

ของรัฐบาล

• เทคโนโลยีการผลิตเป็นมิตร  

ต่อสิ่งแวดล้อม

• ร ะบบคลั ง สิ น ค้ า อั ต โ นมั ติ

พลังงานธรรมชาติ

• มาตรฐานการผลิตระดับสากล

• โครงการ ICHTAN SUNergy

• ก า รจั ดประชุ มส ามัญผู้ ถื อ

หุ้ น ผ่ านสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์   

(E-AGM) ทำาให้ลดปริมาณ การ

ใช้กระดาษ และการเดินทางเข้า

ร่วมประชุม

New Product

New Business

New Market
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การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย     

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน

ได้เสีย รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม 

อย่างยุติธรรมและถูกต้อง ตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย 

และแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาติดตาม และตรวจสอบข้อมูลตาม

กระบวนการที่กำาหนดไว้ การดำาเนินธุรกิจที่ผ่านมาบริษัทฯ ยึดหลัก 

การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรรวมถึงให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งกำาหนดโดยคณะทำางาน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee:SD 

Committee) โดยการกำาหนดขึ้นอยู่กับระดับความสำาคัญซึ่งกันและกัน 

โดยกลุ่มหลักภายในองค์กรประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

ผู้ถือหุ้น และภายนอกองค์กรประกอบด้วย คู่ค้า คู่แข่ง นิคมอุตสาหกรรม 

ลูกค้าผู้บริโภค ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สำานักงาน กลต. และการม ี

ส่ วนร่ วมกั บผู้ มี ส่ วน ได้ เ สี ย  ( S t a keho lde r  Engagement )  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น บนพื้นฐานการ มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  

ผ่านนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียกระบวน 

การสื่อสาร รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาด้วยการทำา

แบบสำารวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน และการจัดประชุม 

ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นกำาหนดให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ครบถ้วนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติและมีส่วนร่วมของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  

ทันต่อการตัดสินใจลงทุน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี (AGM) / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้

การจัดประชุมนักวิเคราะห์ / นักลงทุนสถาบัน ( Analyst Meeting)

การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ผลตอบแทนที่ดีและเติบโต การร่วมกิจกรรมต่างๆกับตลาดหลักทรัพย์ฯเช่น Opportunity Day

การดำาเนินการพัฒนาที่ยั่งยืน การหาช่องทางขยายตลาดทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

เปิดเผยข้อมูลสำาคัญและจำาเป็น

เกี่ยวกับการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ อย่างชัดเจนและ 

ทันกาล

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ การกำากับดูแลกิจการที่ดี

สื่อสารผลการดำาเนินงานผ่าน แบบ 56-1 One Report  

และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สือ่สารทศิทางธรุกจิและ ผลประกอบการของบรษิทัฯอยา่งสม่ำาเสมอ

สื่อสารผ่าน  Email : ir@ichitangroup.com /   

เว็บไซต์บริษัทฯ  www.ichitangroup.com/ Social Media

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ (Stakeholder Engagement)
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ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติและมีส่วนร่วมของบริษัทฯ

ผู้บริโภค/ลูกค้า สินค้าที่ดีมีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการผู้บริโภค / 

สินค้าที่เสริมภูมิต้านทานผู้บริโภค

สินค้าที่มีรสชาติอร่อย และมี

ความหลากหลาย

พัฒนาสินค้าที่มีรสชาติตรงใจผู้บริโภค และมีความหลากหลาย

ความสะดวกในการหาซื้อสินค้า กระจายสินค้าให้ทั่วถึง เพิ่มช่องทางการขายให้หมากขึ้น   

เช่น ช่องทาง ออนไลน์

การส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ 

น่าตื่นเต้น

นำาเสนอการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เหนือความคาดหมายและ 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

พนักงาน ความมั่นคงในหน้าที่การงานและ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม

 การวางโครงสร้างองค์กร ที่มี career path ที่ชัดเจน

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ

เพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

 มีแผนพัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับที่ชัดเจน

สิ่งแวดล้อมในการทำางานที่

เหมาะสมดูแลสภาพแวดล้อม 

สุขภาพ และความปลอดภัย

ในการทำางานเพื่อให้พนักงาน

ทำางานอย่างมีความสุข 

การสื่อสารแผนงาน เป้าหมายองค์กรของบริษัทฯให้พนักงาน

ทราบประจำาปี

การมีส่วนร่วมในการเติบโต 

ของบริษัทฯ

จัดทำาแผนงานเพื่อปรับปรุงสถานที่ สุขลักษณะ บรรยากาศ เพื่อให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ชุมชม/ สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม

นำาเสนอเครื่องดื่มส่งเสริมสุข

ภาพในราคาที่เหมาะสม

พัฒนาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน  

ที่บริษัทฯเข้าไปดำาเนินธุรกิจ

ว่าจ้างแรงงานในชุมชน ที่บริษัทฯเข้าไปดำาเนินธุรกิจ

ส่งเสริมจิตสำานึกเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมจิตสำานึกเรื่องรักษา 

สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมจิตสำานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

และการสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางที่เหมาะสม

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

เสริมสร้างประโยชน์สุขของ

ชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ 

เข้าไปดำาเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน และ 

การพัฒนาชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกชา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำา การบริหารจัดการพลังงาน
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ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติและมีส่วนร่วมของบริษัทฯ

คู่ค้า การค้าขายที่เป็นธรรม “สนับสนุนองค์ความรู้การดำาเนินงานที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 

และธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการดำาเนินงานคู่ค้าลดความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงาน”

การทำางานแบบเป็นมืออาชีพ พนักงานจะต้องทำางานร่วมกับคู่ค้า เสมือนคู่ค้าคือเพื่อนร่วมงาน

ในบริษัทฯ เช่น ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความเชื่อใจ แบ่งปันแนวคิด

และวิสัยทัศน์
สนับสนุนและยกระดับ 

การดำาเนินงานของคู่ธุรกิจ 

พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ 

การทำางานเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

ผลกำาไรที่เหมาะสม  โครงสร้างราคา และการจัดการที่เป็นธรรม 
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ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ ให้ความสำาคัญในการผลิต

เครื่องดื่มที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค โดยลูกค้าก็เป็นส่วนสำาคัญที่

บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อม

ทั้งสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง

ความผูกพันระหว่างลูกค้า และสินค้าของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน 

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะกระจายสินค้าผ่านคู่ค้าหลัก แต่บริษัทฯ 

ก็มีการสื่อสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร และ

ลูกค้าทั้งลูกค้า กลุ่มเป้าหมายใหม่ และลูกค้ารายเดิม เริ่มจาก

การอบรม เกี่ยวกับสินค้าและแคมเปญต่างๆ กับคู่ค้าหลักของ

บริษัทฯ เพื่อที่จะได้สื่อสาร และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย และนำาข้อคิดเห็นที่ได้จากลูกค้ามาเสนอแนะ

แก่บริษัทฯ เพื่อการพัฒนารูปแบบสินค้าการตลาด และ

การรักษาความสัมพันธ์ได้ดีกว่าเดิมและยั่งยืนส่วนบริษัทฯ 

ก็จะเน้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Intregrated 

Marketing Communication: IMC) ทั้ง Above the lineและ 

Below the Line เพื่อให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และสร้าง

การมีส่วมร่วมกับลูกค้า รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

ก็จะมีจัดกิจกรรมพบลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง

สม่ำาเสมอ พร้อมร่วมให้ความรู้ ด้านการขายและการตลาดมี

การแลกเปลี่ยนระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อออกแคมเปญ 

โปรโมชั่นที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด

สำาหรับการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้ารายย่อย และผู้บริโภค

ต่อประสบการณ์กับสินค้าเครื่องดื่มของบริษัทฯ โดยการว่าจ้าง

สถาบันวิจัยตลาดระดับสากลเพื่อเก็บข้อมูลสำารวจความคิดเห็น 

และปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ความต้องการผู้บริโภค นำามาวิเคราะห์ 

และนำาผลลัพธ์ ที่ได้มาปรับปรุงในตัวสินค้าให้ได้ รสชาติที่ดี 

และคุณภาพสูงสุดโดยผ่านกระบวนการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

(Research & Development Department) ของ บริษัทฯ และ

จากการที่ได้สำารวจความพึงพอ และความต้องการของผู้บริโภค

ในด้านคุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพและดีต่อผู้บริโภค ในปี 2563 

ฉลากสินค้าทุกรายของบริษัทฯ จะมีการแจ้งข้อมูล แคลอรี่และ

คุณประโยชน์บนขวด และบางกลุ่มสินค้าได้ผ่านการรับรองเป็น

เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพและมีการติดโลโก้ทางเลือกเพื่อ

สุขภาพบนฉลากผลิตภัณฑ์ด้วย

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร เช่น ภายในองค์กรบริษัทฯ มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลโดยเปิดเผย

ช่องทางการติดต่อไว้ในเว็บไซต์/ แบบ 56-1 One Reportและ

ระบบ Intranet มีรายละเอียดใน “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร” 

และ “ช่องท�งก�รติดต่อสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย” ภายนอก

องค์กรยกตัวอย่าง เช่น การดูแล ผู้ถือหุ้น นักลงทุนนักวิเคราะห์ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้ง 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) เป็นผู้ดูแล

สำารวจความคิดเห็น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยให้ข้อมูล

เบื้องต้นผ่านหลากหลายช่องทางเช่น 

รวมถึงการเก็บ สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ในทุกเดือน และการสำารวจ

ความคิดเห็น เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดย นักลงทุนสัมพันธ์ 

กลั่นกรองนำาเสนอความคิดเห็นแจ้งต่อฝ่ายบริหารและเลขานุการ

บริษัท เพื่อนำาเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาองค์กร

ให้มีการดำาเนินกิจการบนพื้นฐานความยั่งยืนตามหลักการสากล

การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า    

02 0231111 

ir@ichitangroup.com

ichitangroup.com

facebook.com/ichitan
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ประเด็นความย่ังยืน
ท่ีมีนัยสำาคัญ   

บริษัทฯ ได้ทำาการประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยนำาหลักการกำาหนดเนื้อหาของรายงาน 

ความยั่งยืน ของ GRI Standard และ SDGs มาประยุกต์ใช้ โดย

คัดเลือกประเด็นที่มีความสำาคัญที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจ

ของบริษัทฯ โดยทบทวนและ จัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น

โดยพิจารณาจาก ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และ สังคม ที่มีนัยสำาคัญในการจัดลำาดับของประเด็นมีขั้นตอนที่

สำาคัญ 4 ขั้นตอนโดยกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ  

และผู้มีส่วนได้เสียสามารถสรุปได้ ดังนี้

ขั้นที่ 1  การระบุประเด็นที่สำาคัญ
บริษัทฯ ระบุประเด็นที่มีความสำาคัญด้านความยั่งยืนโดย

พิจารณาจากลักษณะและกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจของ 

บริษัทฯ ร่วมกับตัวชี้วัดมาตรฐานของ GRI Standard และใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ตลอดจนความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ 

ภายนอกบริษัทฯโดยการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางจาก

หน่วยงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับประเด็นที่สำาคัญนั้น รวมถึงประเด็นที่มีความสำาคัญในปี 2563

ขั้นที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Engagement)
การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านการมีส่วนร่วมช่องทาง

ที่หลากหลายจากหน่วยงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องในปี 2563

ขั้นที่ 3  การจัดลำาดับประเด็นที่สำาคัญ (Prioritize)

ขั้นที่ 4 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำาคัญ
บริษัทฯทวนสอบความครบถ้วนประเด็นที่มีนัยสำาคัญ และ

ระบุความสอดคล้องระหว่ างประเด็นที่ สำ าคัญกับหมวด 

การรายงานของ GRI Standard โดยคณะทำางานเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainable DevelopmentCommittee) แล้วจึงนำา 

เสนอประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผ่านการทวนสอบแล้วต่อคณะ

กรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติภายใต้ขอบเขตผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและ  

ภายนอกองค์กร

แผนภาพแสดงประเด็นที่สำาคัญ 
(Materiality Matrix )

ด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental)

ด้านสังคม(Social)

ด้านเศรษฐกิจและการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี

(Economics and Good 

Corporate Governance)

Climate change

Innovation

Diversity&Equal Opportunity

Integrated Marketing Communitation

Cyber Security

Stakeholder Engagement

Respect for Local Community
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1. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

2. ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล / ทุนมนุษย์

4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย/ออกนโยบาย Work 

From Home / จัดทำาประกัน COVID-19 สำาหรับบุคลากร

ในบริษัทฯ ภายใต้ สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

5. ความหลากหลาย และโอกาสที่เท่าเทียม

6. ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

7. เคารพและร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น

8. การส่งมอบเครื่องดื่มเพื่อเสริมภูมิต้านทานภายใต้การแพร่

ระบาด โรค COVID-19 ในประเทศไทย

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental)

1. การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การบริหารจัดการน้ำาและของเสีย

4. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐาน

ของประเทศไทย (TVER)

5. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

3. ความรับผิดชอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. ผลการดำาเนินงาน และ ความสามารถในการทำากำาไร

5. ความปลอดภัยด้านอาหาร

6. การดำาเนินการด้านภาษี

7. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

8. การมีส่วนร่วมและการสร้างความผูกพันผู้มีส่วนได้เสีย

9. สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร

10. ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์

ณ ปี 2563 ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำาคัญ

ด้านสังคม (Social)

ด้านเศรษฐกิจและการกำากับ
ดูแลกิจการ (Economics 
and Corporate Governance)

ช่องทางการติดต่อสำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย

1) ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

3) สำานักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

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

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

2) สำานักเลขานุการบริษัท โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

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

ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42  ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครฯ (10110)
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ห่วงโซ่อุปทาน
แห่งความย่ังยืนของบริษัทฯ   

• การคัดเลือกวัตถุดิบหลัก
เป็นใบชาออร์แกนิค ที่มี
การวางแผนการผลิตและ
กำาหนดปริมาณการเพาะ
ปลูกใบชาในแต่ละปี โดยได้
มีการทำาสัญญา โดยเฉลี่ย
อายุ 1 ปี กับผู้จัดจำาหน่าย
ใบชา

• คัดเลือกวัตถุดิบ วิตามิน
คุณภาพ

• วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสม
หลักเช่น น้ำาระบบRO, น้ำา
ตาลฟรุกโตส, น้ำาตาลทราย, 
บรรจุภัณฑ์ , ก๊าซธรรมชาติ

• ระบบ Approved 
Vendor list System 
เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ

• เลือกซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้า
ผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย

• ความก้าวหน้าในสายงานของ
พนักงานตาม Caree path, 
การประเมินตัวชี้วัดผล
การทำางาน(KPI)

• ผลิตโดยระบบปิดบรรจุเย็น
แบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic 
Filling Technology) ซึ่งเป็น
ระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุด
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

• นโยบายบริหารต้นทุน
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ

• ระบบตรวจสอบคุณภาพก่อนถึง
ลูกค้า/ ผู้บริโภค (Quality 
Assurance) ท่ีได้รับการรับรอง
การผลิตตามมาตรฐานสากล 
เช่น FSSC22000

• ระบบการบริหารคลังสินค้า
อัตโนมัติ (Auto Warehouse) 
เสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคลัง การติดตั้ง Solar 
cell บนหลังคาอาคารผลิต 
เพื่อนำามาใช้ทดแทนพลังงาน
ไฟฟ้าบางส่วน

• กระจายสินค้าผ่านคู่ค้า
หลักทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศคู่ค้าหลักสามารถ
กระจายสินค้าได้ครอบคลุม
ทั้งช่องทาง 
• ค้าปลีกสมัยใหม่ 

(ModernTrade) 
• ค้าปลีกดั้งเดิม 

(Traditional 
Trade) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• กระจายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ( E-Commerce )

ทรัพยากรวัตถุดิบ การจัดซ้ือจัดหา
“กระบวนการผลิต

และการบริหารจัดการ”
“การขนส่ง

การกระจายสินค้า”

การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร

คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) 
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บริษัทฯ ได้นำานโยบายการบริหารจัดการมาใช้ในการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยเน้นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มและการพัฒนาตั้งแต่ต้นนำ้าไปจนถึงปลายนำ้า ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพ

ผู้บริโภคด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และสร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโต รวมทั้งให้ความสำาคัญกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง

ผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งระบบ ของ “ห่วงโซ่อุปท�นแห่งคว�มยั่งยืน” บริษัทฯ ใส่ใจ

ในการคัดเลือกวัตถุดิบ โดยการจัดซื้อจัดหา ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริหารจัดการ การขนส่ง การกระจายสินค้า 

ที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำาหนดมาตรฐานของบริษัทฯพร้อมให้ความสำาคัญในการพัฒนาหน้าร้าน คู่ค้า การตลาด การขาย 

และ ช่องทางการขาย เพื่อการเติบโต และการพัฒนาที่ยั่งยืน

• วางแผนร่วมกับคู่ค้าหลักใน
การบริหาร จัดการพื้นที่ขาย
หน้าร้าน รวมทั้งพื้นที่ขาย
พิเศษ ให้มีความโดดเด่น 
ภายใต้ต้นทุนขายที่มี
ประสิทธิภาพ ในทุกช่อง
ทางการจัดจำาหน่ายทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

• โปรแกรมส่งเสริมการขายที่
สามารถแข่งขันได้ในตลาด

• การเสริมสร้างคุณค่าของ
แบรนด์ให้โดดเด่น แข็งแรง
ผ่านคุณภาพสินค้า

• การสื่อสารและการจัด
กิจกรรมการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) อย่างต่อ
เนื่อง และเหมาะสมกับยุค 
VUCA World* ให้ตรงกลุ่ม
เป้าหมาย

• โครงสร้างราคาที่เหมาะสม 
ยุติธรรมและสามารถสร้าง
ผลกำาไรให้ คู่ค้า ตัวแทน
จำาหน่ายทุกระดับชั้น

• การพัฒนาสินค้านวัตกรรม
ที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติ
ที่ดีมีเอกลักษณ์ ให้ตรงกับ
ลูกค้าและผู้บริโภคกลุ่มเป้า
หมาย 

• การร่วมพัฒนากลยุทธ์กับ
ผู้จัดจำาหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่าง
สม่ำาเสมอ 

• ส่งเสริมนวัตกรรมใน
องค์กรเพื่อผลการทำางาน
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

• เครื่องดื่มคุณภาพและ ดี
ต่อสุขภาพ

• กระบวนการผลิตระบบ
ปิดทั้งระบบ

• จ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือ
หุ้นได้

การพัฒนาหน้าร้าน การตลาด 
และ การขาย การพัฒนาท่ีย่ังยืน

“ผู้ถือหุ้น /
ลูกค้า / ผู้บริโภค

สังคม / ส่ิงแวดล้อม”

Valatility ความผันผวน
Uncertainly ความไม่แน่นอน
Complexity ความซับซ้อน
Ambiguity ความคลุมเครือ

Note
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การเพ่ิมศักยภาพ
ในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน   

การแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมความรับผิด
ชอบต่อสังคมในคู่ค้า
บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม 

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขันส่งเสริมให้

พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานอย่างเป็น

ธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อ

ต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการกำาหนดระเบียบ

ของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานที่อยู่ใน

ขอบเขตของบริษัทฯการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกัน

ไว้กับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันซึ่งเป็น

หนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้เข้าใจในลักษณะ

ธุรกิจและสถานการณ์ทั้งลูกค้าคู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ซัพพลาย

เออร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน

ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้มีส่วน ได้

เสียในระยะยาวบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน

ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกระบวนการ ระบบ

งานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยกำาหนดแนวทางใน

การปฏิบัติ ดังนี้

• ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันไว้ในสัญญาซื้อขาย

และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง

ให้ลูกค้า และ คู่ค้า ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา

• ให้ข้อมูลข่าวสารและคำาแนะนำาที่ถูกต้อง เพียงพอ และทัน

เหตุการณ์ ต่อลูกค้าและ คู่ค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า

• ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคา

ที่เป็นธรรม

• มีการพูดคุย รบัฟงัแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

กับทาง ลูกค้า และ คู่ค้า เป็นประจำาสม่ำาเสมอ เพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการ

ทางธุรกิจซึ่งกันและกันได้

• ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงาน

ทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ของบริษัทฯ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและ

ไม่เสมอภาคในการดำาเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง 

ผู้รับเหมาแต่ละราย ของบริษัทฯ

• ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรม

ในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของ

ผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯว่ายังคง

ความเปน็ธรรมและปฏบิตัติามกฎหมายหรอืไมอ่ยา่งตอ่เนือ่ง

• กำาหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ใน

นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง

• สนบัสนนุใหพ้นัธมติรทางการคา้/คูค่า้ยอมรบั และนำาไปปรบั

ใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน

ที่ไม่เป็นธรรม

• ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

คู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อ

สังคมของบริษัทฯ

• ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม โดยเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ทาง

ตรงด้วยรูปแบบ จิตอาสา หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุน

ทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์

ของผู้ขาย

• บริษัทฯกำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำารายงาน

การมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯรับทราบ

ทุกครั้งที่เกิดรายการ

• บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/ข้อ

เสนอแนะเพื่อนำามาปรับปรุงในเว็บไซต์บริษัทฯ และ“ก�รต่อ

ต�้นคอรร์ปัชนั” ในรายงานแบบ 56-1 One Report   เปน็ตน้
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การเคารพ
ต่อสิทธิในทรัพย์สิน  

บริษัทฯ ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทาง

ปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัดมี

น โยบายที่ จ ะปฏิบั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วกั บ

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็น

ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ และสำาคัญต่อ

การรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เอกลักษณ์                                       

ตราสินค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ความลับทางการค้า

ขั้นตอนการทำางาน นวัตกรรม เนื้อหา และสิทธิโดยชอบธรรม

ต่างๆ เป็นเรื่องสำาคัญอย่างมากที่บริษัทฯ จะต้องปกป้องทรัพย์สิน

เหล่าน้ีและให้เกียรติต่อทรัพย์สินเช่นน้ีของบุคคลอ่ืนด้วย รวมถึง

การใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ สารสนเทศใดๆ 

บริษัทฯต้องดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ 

และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ถูกต้องรวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูล

กรรมสิทธิ์อื่นๆ บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้มีการกำาหนดแนวทาง

ในการปฏิบัติดังนี้

• บริษัทฯจะไม่ละเมิดหรือนำาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูก

ต้องไปใช้ในทางที่ผิด

• พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับ

ทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่ เป็นความลับจะต้องรักษา

ความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่า

นั้นรั่วไหล

• พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำาผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วน

ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่า

ตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

• ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบริษัทฯ

• เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สิน

ทางปัญญา ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯคืนให้

บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

• บริษัทฯ จะทำาการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการใช้งาน

โปรแกรมต่างๆในบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

• พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯจะต้องใช้

ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะ

ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกัน

ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• บ ริ ษัทฯ ไ ม่อ นุญาตใ ห้พนักงานทำ าการดาว น์โหลด 

(Download) โปรแกรมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

• บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการนำาผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิ

ของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือจะนำามาใช้ภายในบริษัท 

จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

• บริษัทฯ ปกป้องและคุ้มครองรักษาสินทรัพย์ทางปัญญาที่

บริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการละเมิด หรือการถูกนำาไป

ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่นโดยได้กำาหนดนโยบายจริยธรรมและข้อพึง

ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน



ผู้นำาธุรกิจเคร่ืองด่ืมคุณภาพ และนวัตกรรม

ท่ีเติบโตไปพร้อมกับสังคมท่ีดี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 256336

ผู้นำาธุรกิจเคร่ืองด่ืมคุณภาพ และนวัตกรรม

ท่ีเติบโตไปพร้อมกับสังคมท่ีดี
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มุ่งม่ันพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรทุนมนุษย์

มุ่งม่ันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัทฯเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและครอบคลุมถึงพนักงานของคู่ค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

พร้อมสร้างค่านิยมองค์กรควบคู่ไปกับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพได้เต็มที่ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน เนื่องจากพนักงานคือส่วนสำาคัญขององค์กรที่จะนำา

มาซึ่งความสำาเร็จและการพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การรับผิดชอบ  ดูแล และพัฒนาศักยภาพ
ด้วยอุดมการณ์ในการพัฒนาพนักงาน ให้มีความเชื่อมันในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ อิชิตัน กรุ๊ป 

ให้ความสำาคัญในการดูแลพนักงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นมากกว่าคำาว่าพนักงาน ดูแล

พนักงานอย่างใกล้ชิด ให้พนักงานมีความรู้สึกเสมือนบ้าน ในขณะที่ปฏิบัติงานในแต่ละวันดั่งในคนครอบครัว

เดียวกัน และที่สำาคัญบริษัทฯเน้นการพัฒนาให้พนักงานมี สมรรถนะทางด้านความรู้ (Knowledge

Competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skill Competency) และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ  (Attributes 

Competency)  โดยบริษัทฯมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำาเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ

รองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจของบริษัทฯให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานระดับโลกบริษัทฯใช้หลัก

ธรรมาภิบาลในการดูแลพนักงานด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำาธุรกิจ

เครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีซึ่งการดูแลบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 

เป็นปัจจัยพื้นฐานและมีความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 256338

การสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน                                    

โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถนั้นจะดำาเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความสุข และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครอบครัว

ของ “อิชิตัน กรุ๊ป” โดยสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพมีโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นมาตรฐานสากล 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม (KPI) ที่มุ่งเน้นการรวมพลังทางความคิด เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ด้านผลงาน 

มีความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยความจริงใจและซื่อตรงกับทุกคน บริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อพนักงานและต่อสังคมทั้งใน

เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตอบแทนคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีคืนให้กับพนักงาน สร้างการยอมรับ ชื่นชมในผลงาน 

ให้ความเคารพ ให้เกียรติทั้งทางด้านความคิด คำานึงถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อเปิดโอกาสไปสู่มุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ พร้อมทั้ง

สามารถนำามาพัฒนาทักษะ แนวความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเปิดโลกแห่งประสบการณ์ใหม่ อันจะนำามาซึ่ง การพัฒนางาน

อย่างมืออาชีพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในรูปแบบครอบครัว “อิชิตัน กรุ๊ป”

4.

3.

2.

1. การมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและศักยภาพบุคลากร พร้อม

การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และ กลยุทธขององค์กร

ให้ความสำาคัญในการสร้างคุณค่าขององค์กรเพื่อดึงดูดคนดีที่มี

ศักยภาพเข้ามาร่วมงาน

พัฒนาแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรักษาพนักงานที่ดีมี

คุณภาพ

สร้างสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในที่ทำางานเพื่อการทำางาน

อย่างมีความสุข



บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 39

กิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร

เวลาทำางาน
ชั่วโมงการทำางานจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม โดยวันและเวลาทำางานของพนักงานบริษัทฯมีดังนี้

ทำ�ง�น 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

เวลา 8.30 - 17.30 น.

ง�นปฏิบัติภ�คสน�ม วันและเวลาทำางานขึ้นกับการตกลงกับ 

ผู้บังคับบัญชาและคู่ค้าภายใต้กรอบกฎหมาย ตามพระราช

บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษัทฯใช้หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดูแลพนักงานเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงาน มีส่วนร่วม

ในการผลักดันและเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ มีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ทั้งนี้

บริษัทฯจะปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมพร้อมเชิญชวนคู่ค้าให้ตระหนักการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม 

และนโยบายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งมีส่วนสำาคัญยิ่งที่จะสร้างความยุติธรรม ความมั่นคง ความสงบสุขในองค์กรและสังคม อันสะท้อน

ถึงความมั่นคง และความเจริญเติบโตของกิจการได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนตามปฏิญญาว่าด้วยหลัก

การและสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบของบริษัทฯ กำาหนดไว้หรือมากกว่า  รวมถึงการให้ความคุ้มครองใน

สภาพการทำางาน สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานดังนี้

1. การจ้างงาน
ในการพิจารณาสรรหาพนักงานใหม่  บริษัทฯ  พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  ทัศนคต ิ

และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่ดี โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก ทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถนะ 

และการทดสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์นั้น บริษัทฯ จะมีการสัมภาษณ์ในแบบสมรรถนะ 

เชิงพฤติกรรมรวมอยู่ด้วย เพื่อทดสอบถึงคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ

หรือไม่ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานที่จะรับผิดชอบหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงาน

โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ยึดมั่นในความเสมอภาค เท่าเทียมกันและรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมาภิบาล ยืนยัน 

ความเสมอภาคทางโอกาสโดยไมน่ำาความความคดิเหน็ของบคุคล ดา้นการเมอืง  อาย ุ เพศ หรอื ความทพุพลภาพมาเปน็ปจัจยัใน 

การพิจารณาและตัดสินการจ้างงานโดยรวมถึงขจัดปัจจัยอื่นๆ ที่อาจนำาไปสู่การเลือกปฏิบัติ การพิจารณาและตัดสินการจ้าง

งานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดตามกฎหมาย ในปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด จำานวน 312 

คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะ การปฏิบัติงานที่หลากหลาย

กิจกรรม ICHITAN SPORT FUN ONE SPIRIT รวม

กิจกรรมสันทนาการ บันเทิง และกีฬารวมไว้ด้วยกัน 

วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความการทำางานเป็นทีม 

ความมุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จ ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น 

และเกิดศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของพนักงานในองค์กร
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จำานวนพนักงานท้ังหมด 312 คน ปี 2563 แยกตามเพศได้ดังน้ี  (จำานวน : คน)

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามเพศ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวน
(คน)

คิดเป็น
(%)

จำานวน
(คน)

คิดเป็น
(%)

จำานวน
(คน)

คิดเป็น
(%)

รวมพนักงานชาย 227 73 % 248 66.9% 208 60.1%

รวมพนักงานหญิง 85 27% 123 33.15% 138 39.8%

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

พนักงานใหม่ทั้งหมด(คน) 40 71 84

พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด (คน) 51 60 63

อัตราการลาออกจากองค์กร (% ของพนักงานทั้งหมด) 1.23% 1.78% 2.14%

การลาคลอดบุตร(2) (คน)

พนักงานที่ลาคลอดบุตร 2 2 6

พนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากคลอดบุตร 2 2 6

อัตราการกลับมาทำางานหลังจากคลอดบุตร (%) 100% 100% 100%

ด้านความปลอดภัย

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลงเป็น (ราย) 0 4 6

อุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลงเหลือ (ราย) 0 3 2

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม สำาเร็จตามแผนงาน(%) 100% 100% 100%

(1)  รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor)

(2)  ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor) 

หม�ยเหตุ 

ชาย หญิง

จำานวน 227 คน

คิดเป็น  73  % 

จำานวน 85 คน

คิดเป็น  27  % 
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2. การจ่ายค่าจ้าง
บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือนอย่างเป็นธรรมให้สอดคล้องกับอัตราที่ สามารถ

เทียบเคียงกับค่าจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรม  สอดคล้องกับผลงานที่ปฏิบัติได้จริงตาม KPI (Key Performance Indicator)                                       

สำาหรับผลตอบแทนในการทำางาน มีการปรับเลื่อนตำาแหน่ง-การโยกย้าย มีการให้รางวัลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 

ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ  

อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนประจำาปีตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะ และดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคลากรออกมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในงานโดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลงานที่มีประสิทธิภาพและโดดเด่น 

โดยจะคัดกรองและประเมินความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้มี

การเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถในแต่ละสายงาน  และเปิดโอกาสให้เรียนรู้ในสายงานอื่นตามเหมาะสมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางการเรียนรู้ และมีการปรับเปลี่ยนงาน โอนย้ายงานเพื่อความก้าวหน้าตามเหมาะสม ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส

ใหม่ที่ท้าทายให้กับบุคลากร  หรือการเลื่อนตำาแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเมื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดย

บริษัทฯให้การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม ไม่มีการปิดกั้นเรื่องเพศ หรือ คุณลักษณะ หรือการแบ่งแยกใดที่จะ

มาเป็นการลดโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ บริษัทฯ มีการประเมินความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะ 

เชิงพฤติกรรมของบุคคลที่ได้กำาหนดไว้อย่างละเอียดพร้อมเทียบเคียงผลก่อนและหลังการพัฒนาพนักงาน

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อันส่งผลกระทบให้กิจกรรมที่มีการชุมนุมรวมตัว รวมถึง 

การอบรมสัมมนาต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง  บริษัทฯ จึงปรับตัวตามแนวปฏิบัติวิถีใหม่ (New Normal) จัดให้มีการฝึกอบรม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคงไว้ซึ่งเป้าหมายของแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

ภ�พก�รอบรมหลักสูตร ISO 50001 : 2018 เม่ือวันท่ี 15-5-2563  โดยสถ�บัน BSI 
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แนวทางในการดำาเนินงานด้านการพัฒนา
บุคลากร
บริษัทฯมีการวางแผนงานตามนโยบาย และเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ขององค์กรทางด้านบริหารงานทรัพยากร

บุคคล ดังนี้

1. ด้�นยุทธศ�สตร์

1.1 วางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพงาน

วิเคราะห์ วางแผนทางด้านบุคลากร วางแผนระบบ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์

ขององค์กร ตามแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานจาก

ระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล

2. ด้�นพัฒน�โครงสร้�งและพัฒน�ระบบง�น

2.1 ด้านโครงสร้างองค์กร และ สายการบังคับบัญชา

วิเคราะห์ วางแผน และพิจารณาระบบงาน และโครงสร้าง

องค์กร ประเมินค่างานและจัดทำาโครงสร้างองค์กร

3. ด้�นพัฒน�โครงสร้�งค่�ตอบแทน

วิเคราะห์ วางแผน และพิจารณาระบบงาน และโครงสร้าง

ค่าตอบแทน ประเมินค่าค่าตอบแทนและจัดทำากรอบอัตรา

ค่าตอบแทน

4. ด้�นพัฒน�คว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ (Career  

Development Plan)

ดำาเนินการเร่ืองทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

และ การวางแผนผู้สืบทอด (Success ion Plan)  

การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล การรักษาและ

พัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชีพให้

สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะ เช่นการวางระบบใน 

การพัฒนาสายอาชีพ การจัดทโครงการฝึกอบรมและ 

พัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development 

Plan)  เป็นต้น

5. ด้�นบริห�รง�นบุคคล และทะเบียนประวัติ

5.1 ด้านการสรรหาและคัดเลือก

• การสรรหาบคุลากรเพือ่ทำาการสมคัร ทดสอบ คดัเลอืก 

ประเมินผล บรรจุ แต่งตั้ง

• ดำาเนินการเรื่องประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ตาม KPI

• ดำาเนินการเรื่องรับนักศึกษาฝึกงานในส่วนของบริษัท 

อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

5.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

วิเคราะห์ วางแผน และ ดำาเนินการในเรื่องประกันสุขภาพ 

อุบัติเหตุ และความปลอดภัยรวมทั้งเรื่องของสุขภาพ

ของบุคลากรในองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

อย่างสม่ำาเสมอ

5.3 ด้านระเบียบข้อบังคับ

• กำากับดูแลเรื่องวินัย ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

วิเคราะห์ และติดตามเรื่องร้องทุกข์รวมถึงดูแลเรื่อง

บทลงโทษทางวินัย

• กำากับดูแลเรื่องทะเบียนประวัติบุคลากร

5.4 ด้านกิจกรรม และงานบริการบุคลากร

• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข สร้างความสามัคคี  

รักองค์กร ลดความขัดแย้งและลดการกระทำาผิด 

ทางวินัย

• จัดกิจกรรมประจำาปี และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ส่งมอบความสุข

• ดำาเนินการเรื่องงานฌาปนกิจศพของครอบครัว

พนักงาน เพื่อช่วยเหลือ และเป็นกำาลังใจจากการสูญ

เสียบุคคลอันเป็นที่รัก

• บริการด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ

องค์กร เพื่อสามารถนำาไปพัฒนา หรือใช้ประโยชน์

จากข้อมูล ฯลฯ



บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 43

6. การลงโทษทางวินัย
หากพนักงานหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย

หรือฝ่าฝืนข้อห้ามที่มิให้ปฏิบัติพนักงานจะได้รับคำา

ตักเตือนจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นซึ่งบริษัทฯ จะไม่

ใช้การลงโทษ ในทางบังคับข่มเหง ทางร่างกาย และ 

จิตใจ หรือการละเมิดทางวาจาต่อพนักงานอย่างไม่เป็น

ธรรมซึ่งการลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับชนิดของการกระ

ทำาผิดและเจตนาผลของการกระทำาและคุณงามความดี

ในอดีตโดยมีขั้นตอนทางวินัยตามลำาดับ และหากมีให้

ออกจากงานบริษัทฯจะชดเชยตามที่กฎหมายแรงงาน

กำาหนด

7. ไม่สนับสนุนการจ้างแรงงานเด็ก
บริษัทฯไม่สนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิด

กฎหมาย และบริษัทฯไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่

ผิดกฎหมายแรงงานที่ถูกบังคับหรือแรงงานทาส  

รวมถึงเพิ่มในมาตรการหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ให้ครอบคลุมถึงคู่ค้าของบริษัทฯด้วย

8. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้อง

สิทธิมนุษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของ 

บริษัทฯเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน  เช่น  ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐาน

ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่ง

แยกถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพ

ร่างกาย เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายใน

บริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้า  

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิ

มนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

อันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยบริษัทฯ 

ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้าน

แรงงาน และได้รับการรับรองจาก กระทรวงแรงงาน

ว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย แสดงถึง 

การที่บริษัทฯปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับ

อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

พร้อมกันนี้ ในปี2563 บริษัทฯไม่มี เรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจาก 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณี

พิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้

แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิของ

ผู้บริโภค โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ 

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้า 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิ

มนุษยชนตาม มาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

อันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยพิจารณา

ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ตำ่ากว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด

9. การส่ือสารภายในองค์กร
บริษัทฯ มีแผนงานและ มุ่งมั่นที่จะสื่อสารนโยบายและ

เจตนารมณ์นโยบายบริษัทฯทั้งหมดไปยังพนักงานทุก

ท่านผ่าน การปฐมนิเทศพนักงาน/ ระบบIntranet/ 

เว็บไซต์บริษัทฯ/ สื่อวีดีทัศน์ภายในองค์กร/ โบรชัวร์ 

และการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ

มีการจัดประชุมพนักงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ เพื่อให้ทราบผลการดำาเนินงาน และสภาพ

ที่แท้จริงของบริษัทฯรวมถึงแจ้งข้อมูลที่สมเหตุสมผล

และภายในระยะเวลาที่สมควรโดยเฉพาะเมื่อต้องมี

การเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท  เพื่อให้พนักงานได้

แสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม และสามารถ

ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์
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10. กระบวนการการร้องทุกข์
บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งพนักงานสามารถนำาปัญหาส่วนตัวและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

มาร้องเรียนได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Email : internalaudit@ichitangroup.com โดยให้พนักงานที่รู้สึกว่าตนมีเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกข่มเหงการถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นมีสิทธิร้องเรียนปัญหา

ตามกระบวนการร้องเรียนได้หรือกล่องรับความคิดเห็น หรือ ปรึกษาได้ที่หัวหน้างานแต่ละสายงานได้โดยตรง บริษัทฯมี

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำาโดย

เจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษา

ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้อง

เรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่

เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและ ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่ 

บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ที่กฎหมายกำาหนดตามรายละเอียดปรากฎในรายงาน

ประจำาปี “ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน”

11. การจัดสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีดี
จัดสภาพแวดล้อมการทำางานที่เหมาะสมให้พนักงาน

ได้ทำางานอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีโดยคำานึง

ถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่อนคลายเพื่อสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานและให้พนักงาน

ได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำางานให้

ดีขึ้น

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนข้อเรียกร้องจากการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจที่เข้า 

สู่ระบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี)

0 0 0

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 

ที่ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง (กรณี)

0 0 0

ที่มา:  คณะกรรมการธรรมาภิบาล  และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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12. การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิต  ความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงาน

ให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการทำางานและ

การใช้ชีวิตกับครอบครัว อย่างสร้างสรรค์ ในปี2563 บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริม

และพัฒนาบุคคลากรในทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้

จัดการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงาน 

โดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

ให้สอดคล้องกับลักษณะการทำางานของ

พนักงาน และมีการประสานงานกับทาง

โรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการ

การตรวจสุขภาพได้ ในอัตราราคาพิ เศษ 

รวมถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพในอัตรา

ราคาพิเศษให้กับสมาชิกในครอบครัวของ

พนักงานพร้อมทั้งอำานวยความสะดวกโดย

การให้ทางโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจ

สุขภาพที่สำานักงานของบริษัทฯ

จัดโครงการพบแพทย์เพื่อปรึกษา

ปัญหาเรื่องสุขภาพโดยแพทย์

อาชีวเวชศาสตร์
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13. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์
บริษัทฯให้ความสำาคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

และผู้บริโภคโดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์โดย

มีผู้ชำานาญการเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยดูแล และนอกจาก

นี้ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้เข้าใจ

และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯวางไว้โดยได้มี 

การกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติที่สำาคัญดังนี้

• เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้าน

พื้นฐานของผู้บริโภคพร้อมพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพอย่าง

สม่ำาเสมอ

• การผลิตสินค้ าที่ ปลอดภัยต่อผู้ บริ โภคพร้อมคำ านึ งถึ ง 

สิ่งแวดล้อม

• คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

• ไม่จำากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค และแสดงข้อมูล

บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

• คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภคตามกฎหมาย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี  ความปลอดภัยและ 

ความผูกพันในองค์กรเช่น กิจกรรมกินข้าวหม้อเดียวกัน/ กิจกรรม

งานวันเกิด/ กิจกรรมนมโรงงาน / กิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปี/ 

เป็นต้น

สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การประกัน

ชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม /สวัสดิการเงินช่วยเหลือ/กองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพและอื่นๆ
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน

เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บริษัทฯให้ความสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ  

(Competency) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินงาน เช่น 

การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skill)  ด้านทัศนคติ (Attitude)  ผ่านการฝึกอบรมพัฒนา

ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ ตามเส้นทางการเรียนรู้ (Training Roadmap) เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความรู้  

ความสามารถที่จะปฏิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนา

ศักยภาพ ความสามารถของพนักงานด้วยการให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ 

เครื่องดื่ม เช่น การสรรหาวิทยากรผู้ชำานาญการจากมหาวิทยาลัย  มาเป็นผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษา

ในการทำากิจกรรม TPM  เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯยังมุ่งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ที่จำาเป็นในการทำางานเพิ่มเติมของบุคคลากร อาทิ การพัฒนานวัตกรรม

และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะความเป็นผู้นำา การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การพัฒนาทักษะมากกว่า 1 ทักษะ  

ความเชี่ยวชาญในการใช้ เทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิต โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีใน 

การทำางานที่หลากหลายและยั่งยืน เพื่อเตรียม  พื้นฐานรองรับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ควบคู่กับการเติบโต

ของบริษัทฯ สำาหรับช่องทางในการเรียนรู้ บริษัทฯมีการจัดฝึกอบรมท้ังภายใน และภายนอกองค์กร โดยมีการบูรณา 

การร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาช่องทาง  

สื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของพนักงานรวมทั้งอำานวยความสะดวกให ้

บุคคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ตลอดเวลา
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ประเภทของ
การฝกอบรม

จำานวนหลักสูตร จำานวนรุ่น จำานวนพนักงานที่ผ่าน
การพัฒนาและฝกอบรม

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

การเรียนรู้และฝึกอบรม

ในบริษัทฯ

46 39 42 89 68 60 1,335 1,317 1,027

การเรียนรู้และฝึกอบรม 

นอกบริษัทฯ

25 69 52 25 76 53 52 124 80

การเรียนรู้และฝึกอบรม                            

ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด

26 24 28 28 27 31 252 243 229

การฝึกอบรมด้าน

ความปลอดภัย

8 14 12 46 25 19 311 345 216

*จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 8 ชั่วโมง/คน
* จำานวนพนักงานที่เข้าอบรมเป็นการนับซ้ำา
* การเรียนรู้และฝึกอบรม ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด หมายถึง การสอบประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  
   2545 ในสาขาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

โครงการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนา
ฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีช้ันสูง 
บริษัทฯเล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือของพนักงานให้เป็นตามเกณฑ์ มาตรฐานในระดับสากล 

เป็นที่ยอมรับ จึงได้เข้าร่วมประสานความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะฝีมือขั้นสูง ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต จึงได้ทำาบันทึกข้อตกลงว่าด้วย

การพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) โดยกำาหนดกรอบความร่วมมือพอสังเขป ดังนี้

1. บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากรฝึก อาคารสถานที่ 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน

2. ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ

การพัฒนาทักษะ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตให้แก่พนักงานของบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ70 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมและเป็นไปตาม

ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันตามภารกิจที่เหมาะสม

พัฒนาฝีมือ
ให้ความรู้

ความสามารถ

ทักษะฝีมือ
ขั้นสูง

ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
บริษัทฯมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพ ภาวะผู้นำา พร้อมวางแนวทางการดูแลพนักงานที่มี

ศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี การเปลี่ยนแปลง 

เช่นโครงการฝึกอบรมพนักงานเชิงปฏิบัติการ “Pinging Talent” (กระตุกพรสวรรค์) ให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนพลัง

ภายในท่ีสะท้อนสมรรถนะของบุคคลออกมาใช้กับการปฏิบัติงานได้ดีท่ีสุด ก็คือการให้บุคคลน้ันพัฒนาตนเอง ให้สามารถค้นพบตัวเอง  

อย่างสร้างสรรค์ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นด้วยหลักการปฏิบัติการแบบร่วมมือ (Co-operation) และให้นำาสมรรถนะ 

(Competency)  ที่อยู่ภายในมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์กับงานขององค์กรได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้นำาในกลุ่มพนักงาน 

เป้าหมาย เช่น พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องโดยโครงการจะแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุ 

การดำาเนินกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมใน การทำา

งาน และในสภาพการทำางานที่ปลอดอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย  

จึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เพื่อให้ครอบคลุมละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย

ในสถานที่ทำางาน ดังนี้

1. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด(มหาชน) ให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานเป็น 

อันแรก ในทุกสถานการณ์  พนักงานทุกคนต้องยึดถือความปลอดภัยฯ ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอันดับแรกเช่นกัน

2. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่นป้องกันอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการทำางานทั้งในและนอกงาน

3. ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยมีหน้าที่รายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำางานและต้องช่วยหา

แนวทางการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งสถานที่ทำางานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัยแก่พนักงานทุกคน

4. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด(มหาชน) ให้ความเชื่อมั่นว่า เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดด้านความความปลอดภัย 

อย่างเคร่งครัด 

5. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องบุคคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรม  

รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ที่กำาหนดไว้ 

6. บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ดำาเนินการและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สถาพแวดล้อมในการทำางานเพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. กลุ่ม Leadership Development Participant (LDP)
คือ พนักงานระดับผู้บริหารงานที่มีศักยภาพเติบโตไปเป็นผู้บริหารฝ่ายได้

2. กลุ่ม High Potential (HiPo) 
คือ พนักงาน ระดับหัวหน้าแผนก หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีศักยภาพเติบโตไปเป็น 

ผู้บริหารงานโดยพนักงาน  ที่อยู่ในโครงการทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ภาวะ

ผู้นำาและทักษะต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำางาน เพื่อให้พนักงานสามารถ

แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯเล็งเห็นและมีความเชื่อว่า พนักงาน

ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาจะเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง และสามารถเติบโต

ในสายงานได้อย่างมั่นคงและอยู่กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว และมีการสืบทอดตำาแหน่ง

ในอนาคตต่อไป
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ด้านความปลอดภัย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานลดลงเป็น (ราย) 0 4 6

อุบัติเหตุไม่หยุดงานลดลงเหลือ (ราย) 0 3 2

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม สำาเร็จตามแผนงาน(%) 100% 100% 100%

โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม สำาเร็จตามแผนงาน(%) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

โครงการอบรมตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

โครงการ ส่งสุขกลับบ้าน  เดินทาง ปลอดภัย รณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่)

โครงการป้องกันโรคติดต่อคือจัดฉีดวัคซีนตามโครงการรณรงค์ไวรัสตับอักเสบบี และ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

โครงการป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก

โครงการเกี่ยวกับ การจัดการของสารเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯ

โครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการ

โครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety sign

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่

และลักษณะการทำางานต่างๆ

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

โครงการปรับปรุงระบบห้องพยาบาล NursSys 2

โครงการขับขี่รถยก อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

การทำาการหยั่งรู้อันตรายด้วยระบบ KYT  

(วิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำางาน)

โครงการการอบรมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำาปี

โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานและสารเคมี ประจำาปี

อบรมปฐพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ +การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED 

ประจำาปี 2563

กิจกรรม Safety Day จัดบอร์ดให้ความรู้ ตอบคำาถามความปลอดภัยรับของรางวัล 

สรุปผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย

โครงการป้องกันโรคติดต่อคือจัดฉีดวัคซีนตามโครงการรณรงค์ไวรัสตับอักเสบบี และโครงการป้องกันโรคติดต่อคือจัดฉีดวัคซีนตามโครงการรณรงค์ไวรัสตับอักเสบบี และ

โครงการป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกโครงการป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก

โครงการเกี่ยวกับ การจัดการของสารเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯโครงการเกี่ยวกับ การจัดการของสารเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯ

โครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการโครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการ

โครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety signโครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety sign

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่

โครงการป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกโครงการป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก

โครงการเกี่ยวกับ การจัดการของสารเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯโครงการเกี่ยวกับ การจัดการของสารเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯ

โครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการโครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการ

โครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety signโครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety sign

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่

โครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการโครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการ

โครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety signโครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety sign

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่

โครงการเกี่ยวกับ การจัดการของสารเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯโครงการเกี่ยวกับ การจัดการของสารเคมีที่มีใช้ในบริษัทฯ

โครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการโครงการประเมินอันตรายและชี้บ่งของเครื่องจักรของแต่ละกระบวนการ

โครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety signโครงการตรวจสอบ safety guard,Safety sensor และจัดทำา Safety sign

โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ขึ้นทะเบียน Roll Plug/ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน
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ที่ รายละเอียดการดำาเนินการ

1 ประชุมคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัยประจำ�เดือน อย่�งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2 เดินตรวจคว�มปลอดภัย ประจำ�เดือน อย่�งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3 อบรมด้�นคว�มปลอดภัย

• อบรมและชี้แจงรายละเอียดการเข้ามาทำางานของผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำางาน

• อบรมตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน                              

(สำาหรับพนักงานใหม่)

• อบรมความปลอดภัยหลักสูตรจิตสำานึกความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ทบทวนสำาหรับพนักงานเก่า)

• หลักสูตรผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน) จำานวน 2 ท่าน

• อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการขับขี่รถยก ประเภทยืนขับและนั่งขับ ประจำาปี 2563

• อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น+Solar cell+ SCBA  ประจำาปี 2563

4. ก�รตรวจสอบ

• ตรวจสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำา (Boiler) No.2 ขนาด 10 ตัน ประจำาปี

• ตรวจสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำา (Boiler) No.3 ขนาด 10 ตัน ประจำาปี

• การตรวจเช็คสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ประจำาปี ครั้งที่ 1

• การตรวจเช็คสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ประจำาปี ครั้งที่ 2

• ตรวจสิ่งแวดล้อมประจำาปี ครั้งที่ 1

• ตรวจสิ่งแวดล้อมประจำาปี ครั้งที่ 2

• ตรวจสอบภาชนะรับแรงดัน (CA7/CA40)

• ตรวจสอบอาคารและไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2563

• ตรวจสอบอาคารและไฟฟ้า ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2563

• ตรวจสอบลิฟท์และซ่อมบำารุงประจำาเดือน (ทุกเดือน)

• ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ ประจำาปี

• ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานประจำาปี 2563 ครั้งที่ 2

• ตรวจสอบอาคารและไฟฟ้า ประจำาปี 2563 ครั้งที่ 3 ตรวจติดตาม

• ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ ประจำาปี

• ตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบแอมโมเนีย ประจำาปี 2563

• ตรวจสอบระบบ รอก เครน ประจำาปี 2563

• ตรวจสอบระบบลิฟท์ โดยสาร ตันแลนด์ ประจำาปี 2563

• ตรวจรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำา ขนาด 15 ตัน (No.4) UT2

การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภครวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยและเป็นไป ตามหลัก

การยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสภาพการทำางานให้เหมาะกับคน โดยกำาหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  

จากการดำาเนินงาน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเสริมและสร้างจิตสำานึกในการดูแลสุขภาพ 

ของพนักงานและครอบครัว ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรม

ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยสรุปดังนี้
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ที่ รายละเอียดการดำาเนินการ

• ตรวจระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ประจำาปี 2563

• ตรวจสอบ ระบบ Detector แอมโมเนีย โรงงาน1+2

• ตรวจสอบก๊าซธรรมชาติ เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

• ตรวจรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำา ขนาด 15 ตัน (No.1) UT1

• ประกันสำารวจภัยโรงงาน

• ตรวจสอบอาคารและไฟฟ้า ประจำาปี เพื่อใบอนุญาต ร.1

• ตรวจสอบลิฟท์และซ่อมบำารุงประจำาเดือน

5 ก�รซ้อมแผนฉุกเฉิน

• ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีน้ำาท่วม

• ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำาปี 2563 กะกลางคืน

• ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำาปี 2563 กะกลางวัน

• ซ้อมแผนระบบแอมโมเนียรั่วไหล โรงงาน 1

• ซ้อมแผนสารเคมีรั่วไหล ของระบบบ่อบำาบัดน้ำาเสีย

• ซ้อมแผนก๊าซธรรมชาติรั่วไหล

• ซ้อมแผนหม้อน้ำาผิดปกติ NO.2 โรงงาน 1,NO.4 โรงงาน 2

6 ร�ยง�นร�ชก�ร

• รายงานการตรวจสอบไฟฟ้า ประจำาปี 2562

• รายงานการตรวจสอบอาคาร ประจำาปี 2562

• รายงานตรวจความปลอดภัยหม้อไอน้ำา (Boiler) No.2 ขนาด 10 ตัน

• รายงานการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ ประจำาปี 2562

• รายงานบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ ประจำาเดือน (ทุกเดือน)

• รายงานผลการดำาเนินงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามรอบทุก 3 เดือน

• รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2563 (ครั้งที่ 1)

• รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำางานและ

สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ.3)

• รายงานแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกัน

แก้ไข(แบบ จสผ.1)

• รายงานแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย(แบบ สอ.1) 

จำานวน 10 รายการ 

• ต่อใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ (ย.ภ. 5) ใบอนุญาตเลขที่ 630505676 ชุดที่ 1 หน้ากาก

• เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับแรงดัน ประจำาปี 2563 รอบที่ 2

• เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำา หมายเลข 3 ขนาด 10 ตัน

• ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำาเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม(วอ./อก. 7 ) ไตรมาศ 1/2563 จำานวน 19 รายการ

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

• เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับแรงดัน ประจำาปี 2563 

• รายงานรับรองความปลอดภัยของระบบแอมโมเนีย โรงงาน 1,2 ประจำาปี 2563

• ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการสวัสดิการ
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ที่ รายละเอียดการดำาเนินการ

7 กิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัย

• โครงการพบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

• ฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี,ไข้หวัดใหญ่ 

• ฉีดวัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก

• ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์และปอดอักเสบ

• กิจกรรม Safety Day ประจำาปี 2563 (Safety role model / Ichitan KYT 2020)

• การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการสวัสดิการ

• ตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี 2563

• ตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง “โครงงานส่งสุขกลับบ้านเดินทางปลอดภัย”

8 อัพเดตกฎหม�ยใหม่และประเมินคว�มสอดคล้องของกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ประจำ�เดือน

9 ก�รจัดก�รส�รเคมี (ขึ้นทะเบียน ส�รเคมีใหม่ รวมจำ�นวน 27 ตัว)

10 กิจกรรมอื่นๆ

• การจัดทำามาตรการ ควบคุม ป้องกัน ไวรัสโคโรนา(โควิด19)ภายในบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำากัด(มหาชน)

• โครงการ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)

ภ�พกิจกรรม Safety Day เพ่ือรณรงค์ให้พนักง�นตระหนักถึงคว�มปลอดภัย

ภ�พก�รซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำ�ปี 2563

ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัย
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นโยบายความย่ังยืนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เหตุการณ์สภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการยืนยัน

ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมกำาลังเข้าขั้นวิกฤติทั้ งในระดับโลก ระดับ

ประเทศ และระดับใกล้ตัวเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูง

ขึ้นจนกระทบต่อชีวิตของคน สัตว์และการเกษตร ปัญหาขยะล้น

เมืองจนกระทบต่อระบบนิเวศน์ในทะเล ฝุ่นอนุภาคเล็ก PM 2.5 

ฯลฯ เหตุการณ์จากหลายเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนำามา

ซึ่งการกำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป 

จำากัด (มหาชน) ที่ยึดมั่นในการเติบโตไปพร้อมกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะตระหนักดีว่าเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคน

ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ โรงงานผลิตของอิชิตันจึงได้รับการออกแบบ

มาด้วยการใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ทุกกระบวนการออกแบบเพื่อลด ทดแทน บำาบัด 

และ นำาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ อย่างมีศักยภาพ ปีที่ผ่านมาอิชิ

ตัน ดำาเนินการติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในโครงการ ICHITAN SUNergy ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานสะอาดได้ถึง 3,298,053 kWh พลังงานทั้งหมดนำาไปใช้ผลิต

เครือ่งดืม่ คดิเปน็  54,493,082  ขวดตอ่ป ีจนไดร้บัประกาศนยีบตัรรบัรอง

การขึ้นทะเบียน “ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)”  จาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะองค์กรที่ให้

ความสำาคัญต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

นอกจากเครื่องดื่มอิชิตันจะผลิตด้วยพลังงานสะอาดที่ช่วยลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วยังมี โครงการ “ICHITAN Bottle 

Back For Good” ซึ่งเป็นการทำางานร่วมกับ “แบรนด์ควอลี่” ผู้ผลิต

สินค้าไลฟสไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำาขวดพลาสติก

ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต 571,400 ขวดหรือคิดเป็นขยะพลาสติก

หนัก 10 ตัน ไปอัพไซเคิล ด้วยการแปรรูปให้เกิดคุณค่าใหม่อีกครั้ง 

จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

ผู้บริโภครับทราบถึงความตั้งใจในการเปลี่ยนชีวิตขยะด้วยไอเดีย

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่สวยงาม เป็นการสร้างคุณค่า

ใหม่และ ไม่เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อม
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ส่งเสริมแนวคิด ZERO WASTE  โดยการนำาขวดพลาสติกมาเกิด
ประโยชน์อีกครั้ง
ในด้านการพัฒนาชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกชา อิชิตัน ยังคงยึดมั่นในการเติบโตควบคู่ไปกับ

ชุมชน เพราะใบชาคือหัวใจสำาคัญของการทำาธุรกิจ “โครงการชาคืนต้น” ยังได้เชิญบุคลากร

ที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมชา อาทิ ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล 

ผู้อำานวยการสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.เกริก มีมุ่งกิจ และ อาจารย์พินิจ 

ภูมิแดง ปราชญ์เกษตรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ รวมถึงคุณลี อายุ จือปา เจ้าของ

แบรนด ์“อาขา่ อามา่” ชาวอาขา่รุน่ใหมผู่เ้ปลีย่นผลผลติในพืน้ทีใ่หก้ลายเปน็แบรนดด์งัระดบั

โลกเข้าร่วมโครงการ ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำานวยการสถาบันชา มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “พื้นที่ดอยพญาไพรมีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพทางภูมิศาสตร์

ที่เอื้ออำานวย ภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนดอยสูงทำาให้อากาศและสภาพดินเหมาะสม ชาอาข่า

จึงสามารถนำาไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้ด้วยการพัฒนาให้เป็นแหล่งปลูกชาออร์แกนิค ปัจจุบัน

ปริมาณความต้องการชาออร์แกนิคทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ผลิตชารายใหญ่ของโลก อาทิ จีน 

และ อินเดีย ยังไม่สามารถผลิตชาอินทรีย์ได้ตามปริมาณความต้องการ ดังนั้นการส่งเสริม

การปลูกชาดังที่อิชิตันทำาอยู่จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง สิ่งสำาคัญต่อไปคือการจับมือร่วมกัน

ของกลุ่มของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้จัดจำาหน่ายให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด

ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมชาในประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล

ที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นนครแห่งชาและกาแฟระดับโลกภายในเวลา 5 ปี เพื่อ

ดึงดูดทั้งผู้ดื่มชาและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่อันจะนำาไปสู่การเพิ่มรายได้ของชุมชน

และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต”  

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ปราชญ์เกษตร หนึ่งในวิทยากรที่มาให้ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานเพื่อ

การปลอดสารพิษ กล่าวว่า “ชาวอาข่าถือเป็นชนเผ่าที่น่าอิจฉาเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ์ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์เหมาะ การนำาความรู้ด้าน

เกษตรออร์แกนิคเข้ามาประยุกต์นอกจากช่วยประหยัดต้นทุนให้กับการปลูกชาในพื้นที่ได้ 

ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในปัจจุบัน 

กระบวนการที่ใช้ก็ล้วนนำามาจากทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นนำามาดัดแปลงเป็นปุยอินทรีย์

ชีวภาพ หรือการนำากิ่งไม้ที่ตกตามป่ามาเผาให้เกิดน้ำาส้มควันไม้เพื่อใช้ไล่แมลงศัตรูพืชจน

ไม่จำาเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ” เราทุกคนหวังว่า “ชาเขียวของชุมชนชาวอาข่า” จะทำาให้

ผู้บริโภคได้ซึมซับวิถีชีวิต เรื่องราวจิตวิญญาณที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน 

จนทำาให้ชาอาข่ามอบประสบการณ์ที่พิเศษกว่าการดื่มชาเขียวทั่วไปให้คนไทยทุกคนร่วม

ภูมิใจกับพวกเรา”
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ดำาเนินงานตามนโยบายการจัดการเชิงบูรณาการ “มุ่งมั่นพัฒน�

และผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภ�พ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยภ�ยใต้ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�น ป้องกันมลภ�วะด้วย

ระบบก�รจัดก�รเชิงบูรณ�ก�รแห่งม�ตรฐ�นส�กลที่มีประสิทธิภ�พมี 

ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องและปฏิบัติต�มกฏหม�ยเพื่อตอบสนอง 

คว�มพึงพอใจสูงสุดของลูกค้�”

ควบคุมคุณภาพการผลิตและความปลอดภัยของสินค้าอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม มีการรักษา ดำารงค์ไว้ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย

มีคณะทำางานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety team) มีหน้าที่ใน

การชี้บ่ง วิเคราะห์ ประเมินอันตรายทุกขั้นตอนที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วง

โซ่อาหารจนถึงมือผู้บริโภคและกำาหนดให้อันตรายนั้นๆเป็นจุดวิกฤตที่

ต้องควบคุม ทวนสอบและยืนยันกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยเร่ิมต้นจากฝ่ายผลิต การปลูกฝัง

จิตสำานึกสร้างความตระหนัก ถ่ายทอดองค์ความรู้และรับรอง 

ความสามารถของพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อให้สามารถตรวจสอบและ

ควบคุมการผลิตให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน สร้างความมั่นใจใน

คุณภาพและความปลอดภัยให้กับลูกค้าโดยการประกันคุณภาพ

สินค้าแบบเชิงรุกควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อการประกันคุณภาพสินค้าอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการผลิต
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพและความปลอดภภัยอาหาร
บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานบริหารคุณภาพและรับรองมาตรฐานด้านต่างๆดังต่อไปนี้

1. GMP 349 มาตรฐานระบบการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556

2. GMP 220 มาตรฐานระบบการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544

3. TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius (GMP) ; หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  

4. TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius (HACCP) ; ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุม

จุดวิกฤต

5. FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 (FSSC22000) ; ระบบมาตรฐานการรับรอง

ความปลอดภัยสำาหรับหารผลิตอาหาร 

6. ISO22000 : 2018 ; ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

7. ISO9001 : 2015 ; ระบบบริหารคุณภาพ

8. ISO14001 : 2015 ; ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

9. ISO50001 : 2018 ; ระบบการจัดการพลังงาน

10. ISO/IEC 17025 : 2017 ; มาตรฐานข้อกำาหนดทั่วไปสำาหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทียบ

11. MUI HALAL ; มาตรฐานฮาลาล ประเทศอินโดนีเซีย

12. HALAL ; มาตรฐานฮาลาล ประเทศไทย

13. Carbon Footprint for organization (CFO)

14. อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

15. โครงการสนับสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก : ภารกิจลดการใชพ้ลงังานจากการเปลี่ยนหลอด LED

ภ�พกิจกรรม Safety Day เพ่ือรณรงค์ให้พนักง�นตระหนักถึงคว�มปลอดภัย
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บริษัทฯ วางแนวทางหลักบนเส้นทางความยั่งยืน

ในฐานะผู้นำาธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม 

ที่ เ ติ บ โต ไปพร้ อมกับสั งคมที่ ดี  ผ่ านกิ จกรรม 

CREATIVITY CONTEST เมื่อ Trend ของโลก 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย

ผลักดันให้องค์กรเป็นผู้นำานวัตกรรมการผลิตเครื่อง

ดื่มที่ เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี  อิชิตันจึงผลัก

ดันพนักงานให้มีความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพ

ในการทำางานและก้าวนำานวัตกรรมสร้างสรรค์ 

ผ่านการประกวด CREATIVITY CONTEST คร้ังท่ี 1 มีผล

งานโครงงานความริเร่ิมสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ เพื่อ

ปรับเปลี่ยนการทำางานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

และมุง่เนน้การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑส์รา้งสรรคท์ี่

ตอบโจทย์ทั้งสังคม เศรษฐกิจ เพิ่มความหลอกหลาย

รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและมีส่วน

ช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสามารถต่อยอดเป็น

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริงให้กับองค์กรต่อไป

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด 
โรงงาน อิชิตัน สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกแบบขึ้นด้วย

แนวคิด Greenovation  ดำาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และ

รบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด ด้วยการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย 

ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold  Aseptic Filling Technology) ผนวกจิตสำานึก

การปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักความสำาคัญของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

และเน้นการดำาเนินการใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า พอเพียง ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ

สูงสุด ลดการสูญเสีย พร้อมทั้งจัดหาพลังงานทดแทนการใช้พลังงานธรรมชาติ และนำาพลังงาน 

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งยังทำาการบำาบัดและฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเรา  

“อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” รับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเลือกการใช้เทคโนโลยี

ที่ดีที่สุดและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มากที่สุดเพื่อรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดควบคู่ไปกับ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯวางแนวทางหลักดังนี้

• จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• ประเมินผลจากการดำาเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ

• ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไข

• สนับสนุนพนักงานให้มีจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บนเนื้อที่ทั้ งหมด 76 ไร่  ประกอบไปด้วยโรงงานการผลิต 2 

เฟส เงินลงทุนก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดกว่า 4,300 ล้านบาท ทำาให้ เราสามารถผลิตได้สู งสุด 

1,000,000,000 ขวดต่อปี ด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ 

(Cold Aseptic Filling Technology) เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด

ในการผลิตเครื่องดื่มปัจจุบัน ถึงแม้การลงทุนติดตั้งระบบนี้จะ

สูงถึง 3,500 ล้านบาท แต่ในระยะยาวระบบบรรจุ เย็นแบบ

ปลอดเชื้อจะเป็นคำาตอบที่ดีที่สุดของคนรักสุขภาพ สนองตอบ

การบริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำาคัญต่อเครื่องดื่มที่ คงคุณค่าสาร

อาหารของธรรมชาติไว้มากที่สุดและยังให้ความสำาคัญต่อการรัก

โลกไปพร้อมๆกันในตอนแรกขั้นตอนผลิตเริ่มที่ อิชิตัน กรีนที ที่ผ่าน

การต้มแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแยกตะกอนเหลือเพียงน้ำาชาใสจาก

นั้นจะเดินทางผ่านท่อลำาเลียงในระบบปิดเข้าสู่  ถังผสมรสชาติเข้าสู่

ระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสเตอริไรส์ 4 วินาที จากนั้นลดอุณหภูมิ

ลงเหลือ 25 องศาเซลเซียสเข้าสู่การบรรจุเย็น แบบปลอดเชื้อบรรจุ

ลงขวดแล้วปิดผนึกฝาทันที ด้วยความเร็ว 600 ขวดต่อหนึ่งนาทีและ

บรรจุแบบกล่อง 200 กล่อง ต่อหนึ่งนาที

กิจกรรม Smart Production 2020 เป็นกิจกรรมแสดงผล

งานและเผยแพร่ความรู้ เทคนิคต่างๆในการลดปัญหากระบวน

การผลิต นำามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้

ยังหาแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด 

ในกระบวนการผลิต

การต้มแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแยกตะกอนเหลือเพียงน้ำาชาใสจาก

นั้นจะเดินทางผ่านท่อลำาเลียงในระบบปิดเข้าสู่  ถังผสมรสชาติเข้าสู่

ระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสเตอริไรส์ 4 วินาที จากนั้นลดอุณหภูมิ

ลงเหลือ 25 องศาเซลเซียสเข้าสู่การบรรจุเย็น แบบปลอดเชื้อบรรจุ

ลงขวดแล้วปิดผนึกฝาทันที ด้วยความเร็ว 600 ขวดต่อหนึ่งนาทีและ

การต้มแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแยกตะกอนเหลือเพียงน้ำาชาใสจาก

นั้นจะเดินทางผ่านท่อลำาเลียงในระบบปิดเข้าสู่  ถังผสมรสชาติเข้าสู่

ระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสเตอริไรส์ 4 วินาที จากนั้นลดอุณหภูมิ

ลงเหลือ 25 องศาเซลเซียสเข้าสู่การบรรจุเย็น แบบปลอดเชื้อบรรจุ

ลงขวดแล้วปิดผนึกฝาทันที ด้วยความเร็ว 600 ขวดต่อหนึ่งนาทีและ

บรรจุแบบกล่อง 200 กล่อง ต่อหนึ่งนาที
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การบริหาร
จัดการทรัพยากร

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต
การบรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดขณะอุณหภูมิปกติ ทำาให้ขวด

บรรจุไม่จำาเป็นต้องหนาเพื่อทนความร้อนขวด PET ใน

ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อใช้พลาสติกเพียง 17.5 กรัม 

ต่างจากระบบเดิมที่ใช้พลาสติคถึง 26 กรัม ใช้พลังงานของ

โลกน้อยลงถึง 36% ซึ่งเมื่อนำามาคำานวณ การเปลี่ยนจาก

บรรจุร้อนมาเป็นเทคโนโลยีการบรรจุเย็นช่วยลดปริมาณการใช้ 

พลาสติคลงได้ถึง 5,500,000 กิโลกรัม ลดการใช้น้ำามัน 

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและส่วนประกอบอื่นๆ 

บรรเทาปัญหาการย่อยสลาย รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด 

อีกทั้งการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อเครื่องจะทำาการปิดฝา

ทันที โดยไม่ต้องรอลดอุณหภูมิทำาให้ผลิตภัณฑ์คงความสด

ใหม่ และ เก็บสารอาหารตามธรรมชาติได้ดีกว่าถึง 5 เท่า ใน

ปัจจุบัน พลังงานไฟฟ้า และ ทรัพยากรน้ำา เป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อ

การดำาเนินชีวิต ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันทำาให้มีความต้องการใช้

สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องดังนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุก

คนในการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งใน

การจัดทำารายงาน  ในปี 2562 รายงานถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้า

และปริมาณการใช้น้ำาของโรงงานอิชิตันฯโดยมีการดำาเนินงาน

ในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 
การออกแบบอาคารของโรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ เน้น

การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ติดตั้ ง

ระบบควบคุมการทำางานเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติตาม

ความเหมาะสมการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา มีการติดตั้งช่องรับ

แสงจากภายนอก (Sky Light) ทั้งในส่วนของพื้นที่การผลิตและ

พื้นที่คลังเก็บสินค้า ช่วยลดการใช้พลังงานจากการใช้ไฟแสงสว่าง

ในเวลากลางวัน

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำาหรับส่วนสำานักงานทั้งหมดและในส่วนสายการผลิต ได้ปรับ

เปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอด LED สามารถ

สร้างความสว่างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน ไม่สร้าง

ความร้อน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดการใช้

พลังงานในการปรับอากาศ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 60-80% 

เมื่อเทียบกับการใช้งานหลอด High Bay light, Halogen และ 

HID เมื่อเทียบกับการใช้งานหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ช่วยลด

การใช้ไฟฟ้าจากแสงสว่างได้ 50%

โครงก�รพลังง�นทดแทน solar cell การติดตั้งโซล่ารูฟ ซึ่ง

เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุน

ให้อิชิตันรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด เพราะนอกจากจะลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 747 ตัน

ต่อปีแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 14.4 

ล้านบาทต่อปี โดยปัจจุบัน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี มีพื้นที่รวม 

76 ไร่ เป็นพื้นที่ผลิตกว่า 30,000 ตรม.ประกอบด้วย 6 สาย

การผลิตเครื่องดื่มแบบขวด และ 2 สายการผลิตแบบกล่อง 

มีกำาลังการผลิตสูงสุด 1,400 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี 

การติดตั้งแผ่นโซลาร์ รูฟ ขนาด 2,544 กิโลวัตต์ (kWp) บนพื้นที่

ของหลังคาโรงงาน ขนาด 25,000 ตรม. สามารถผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มของอิชิตัน ทดแทนได้ถึงปีละ 

3,354 เมกะวัตต์ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้น

บรรยากาศได้ถึง 747 ตันต่อปี

มีการสื่อสารผ่านศูนย์การเรียนรู้ เพื่อ สร้างความตระหนักรู้

ในสถานการณ์พลังงานไทย สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้

พลังงานหมุนเวียน ปลูกฝังความรักและเคารพต่อธรรมชาติ 

และเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี

อย่างคุ้มค่า

โซล่ารูฟ

747 ตันต่อปี

14.4 
ล้านบาทต่อปี

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ลดค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า
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การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

1. การใช้พลังงานรวมทุกชนิด กิกะจูล 397,410 447,268.9 417,309.9

2. พลังงานรวมจากการใช้

   เชื้อเพลิงทุกชนิด

กิกะจูล 246,853 288,608.7 266,461.4

%เทียบกับพลังงานรวม ทุกชนิด 62 64.5 63.9

พลังงานจากน้ำามันเตาทุกชนิด กิกะจูล 0 0.0 0.0

พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 246,853 288,608.7 266,461.4

3. พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาใช้ กิกะจูล 139,213 146,980 138,975.6

%เทียบกับพลังงานรวมทุกชนิด 35.0 32.8 33.3

4. พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผลิตใช้เอง กิกะจูล 11,345 11,680 11,873.0

%เทียบกับพลังงานรวมทุกชนิด 2.9 2.6 2.8

5. พลังงานรวมที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ กิกะจูลต่อจำานวนชิ้น

ผลิตภัณฑ์  (พันชิ้น)

0.5 0.6 0.6

กิกะจูลต่อน้ำาหนักผลิตภัณฑ์ (ตัน) 1.5 1.7 1.6

6. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่า 38,861.0 38,812.0 38,704.0

7. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

   ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่า

ต่อจำานวนชิ้นผลิตภัณฑ์ (พันชิ้น)

0.1 0.1 0.1

ตันคาร์บอนไดออกไซน์เทียบเท่า

ต่อน้ำาหนักผลิตภัณฑ์ (ตัน)

0.1 0.1 0.1

การดำาเนินงานตามกฏหมายด้านส่ิงแวดล้อม
ตั้งแต่ปี2561 บริษัทฯมีการติดตั้งระบบ พลังงานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ Solar Cell แบบ Grid-Connect เพื่อช่วยสร้าง

พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานภายในโรงงาน ลดการพึ่งพาไฟฟ้าที่ผลิต

จากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำามันเตา ถ่านหิน และ

ก๊าซธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้น

บรรยากาศ ลดภาวะโลกร้อน ระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ดัง

กล่าวจะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดได้ประมาณ 282,384 

กิโลวัตต์/เดือน ชดเชยค่าไฟฟ้าได้ประมาณ  1.1  ล้านบาท/เดือน 

(คิดอัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.9 บาทต่อหน่วย กิโลวัตต์) 

• ปฏิบัติตามกฏหมายและปฏิบัติตามกฏหมายที่เป็นปัจจุบัน

• ได้ขอและรับการรับรองระบบ ISO 9001, ISO 14001 

version 2015 เพื่อให้ทันสมัยเป็นตามมาตรฐานสากลโลก

• การเข้าร่วมส่งเสริมโครงการอุตสาหกรรมธรรมมาภิบาลและ

สิ่งแวดล้อมต้นแบบประจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย

กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 3

• เข้ า ร่ วม โคร งการด้ านการลดก๊ าซ เรื อนกระจกคื อ 

โครงการLESSและT-VER ของ อบก.เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมด้านธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม

• การดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานได้รับ

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ใน ปี2560

• อิชิตันได้ลงทุนติดตั้ง Solar Roof top เพื่อผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยมีกำาลังผลิตที่ 2.54 MWp และ

สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณ 778 

ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี

11,680

288,608.7 266,461.4

146,980

11,680

2.6

1.5

38,861.0
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ปริมาณไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะผลิตได้
พลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ต่อปีในปีแรกคือ 

3,454,281 กิโลวัตต์ การพิจารณาอัตราประสิทธิภาพ

ของแผงตามที่มีการรับประกัน โดยประสิทธิภาพที่ลด

ลง ร้อยละ 0.38 ต่อปีในการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่

คาดว่าจะผลิตได้ในปีที่ 1-7 ดังนี้

การบริหารจัดการน้ำา   
ด้วยระบบ  Condensate  Return  ซึ่งน้ำาร้อนที่เหลือจากการแลกเปลี่ยนความร้อนของไอน้ำาในกระบวนการต้มและกระบวนการ

ฆ่าเชื้อจนเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำาร้อนอุณหภูมิ แทนการปล่อยทิ้งเราได้กลับไปหมุนเวียนกลับมาใช้เป็นพลังงานอีกครั้ง  โดยส่งไปยัง

เครื่องอุ่นน้ำาโดยใช้ไอเสียจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ (Economizer) ที่มีความร้อนสูงถึง 190ºC หลังจากที่น้ำา Condensate 

return ผ่านเข้า Economizer จะทำาให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 15ºC (จาก 90ºC กลายเป็น 105ºC ) จากนั้นจะถูกส่งเข้าไปในหม้อต้ม

กำาเนิดแรงดันไอน้ำา เพื่อเปลี่ยนเป็นไอน้ำา กระบวนการ Condensate Return ส่งผลให้สามารถลดการใช้น้ำาได้ 42,000 ลบ.ม.  

ต่อปี หลังจากกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น น้ำาเสียทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบ่อบำาบัดน้ำาเสีย อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ เลือกใช้ระบบบำาบัด

น้ำาเสียธรรมชาติด้วยการใช้จุลินทรีย์ชนิดไร้อากาศสายพันธุ์พิเศษ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูง ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำา ให้มีคุณภาพดีขึ้นกลับมาใช้ในการรดน้ำาต้นไม้ภายในบริเวณโรงงานช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำา และลดปัญหาการปล่อยน้ำาเสีย

ออกสู่ภายนอก

ต�ร�งท่ี 1: ปริม�ณไฟฟ้�ท่ีค�ดว่�จะผลิตได้ตลอดอ�ยุโครงก�ร 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

ต�ร�งท่ี 2: ปริม�ณก�รลดก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกตลอดอ�ยุโครงก�ร 7  ปี

ปี ปริมาณการดูดกลับ/การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน

ปริมาณการดูดกลับ/ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการดำาเนินโครงการ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกนอกขอบเขตโครงการ

ปริมาณการดูดกลับ/การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

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

จำานวน 7 ปี

เฉลี่ยปีละ (tCO2e/y) 778 0 0 778
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การบริหารจัดการน้ำา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

นโยบายและแผนในการบริหารจัดการน้ำาระดับองค์กร (มี หรือ ไม่มี)                             มี มี มี

การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับน้ำา (มี หรือ ไม่มี)                  ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ผลกระทบทางการเงิน จากราคาค่าน้ำาที่เปลี่ยนแปลง (มี หรือ ไม่มี)                               ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความเสี่ยงด้านน้ำาของคู่ค้าบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินการ 

ของบริษัท (มี หรือ ไม่มี)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

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

1 .ปริม�ณน้ำ�ที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. 1,507,131 1,881,558 1,541,399

ปริมาณน้ำาที่ใช้ในส่วนของกระบวนการผลิต

(น้ำาประปา)

ลบ.ม. 1,316,212 1,666,153 1,529,068

% เทียบกับปริมาณ

น้ำาใช้ทั้งหมด

87 89 99

ปริมาณน้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่ เช่น นำามารดต้นไม้

(น้ำาจากระบบผลิตน้ำา Treated)

ลบ.ม. 235,855 212,405 194,929

% เทียบกับปริมาณ

น้ำาใช้ทั้งหมด

16 13 13

ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ 1,000 ขวด 727,805 693,972

2. ปริม�ณน้ำ�ทิ้งที่ผ่�นก�รบำ�บัด

    ก่อนปล่อยออกทั้งหมด

ลบ.ม. 696.746 684,428 574,364

3. คุณภ�พน้ำ�ทิ้งที่ผ่�นก�รบำ�บัดก่อนปล่อยออก

pH ณ จุดปล่อย 8 8 8

อุณหภูมิ ณ จุดปล่อย องศาเซลเซียส 36 37 35

ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/L 77 94 52

ค่าความต้องการออกซิเจนทางคมี (COD) mg/L 192 264 180

ค่าน้ำามันและไขมันจากน้ำาที่ผ่านการบำาบัด

(Grease and Oil)

mg/L 5 6 2

ค่าโลหะหนัก สังกะสีในน้ำาทิ้ง (Zn) mg/L 0 0 0

ปริมาณการบริหารจัดการน้ำาโรงงานอิชิตัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
ต้ังแต่ปี 2561 - ปี 2563

727,805

696.746 684,428

212,405

87

235,855

16

235,855 194,929

693,972

574,364
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1. คุณภาพอากาศ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

1. ภ�ยในโรงง�น

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในบริเวณการทำางาน (Leq,TWA 8 hr) dB(A) 81.12 79.57 81.73

ระดับเสียงสูงสุดในบริเวณการทำางาน (Lmax) dB(A) 94.57 91.7 92.03

2. ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงง�น 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน                 

(Leq 24 hr)

dB(A) 63.6 59.3 60.80

ระดับเสียงสูงสุดในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน (Lmax) dB(A) 81.2 85.4 92.50

2. การรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี

จำานวนครั้งการรั่วไหลของน้ำามันและสารเคมี ครั้ง 0 0 0

3.การดำาเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ค่าปรับจากการดำาเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม บาท 0 0 0

จำานวนครั้งในการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้ง 0 0 0

4. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

จำานวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ครั้ง 0 0 0

5. ปริมาณการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก Solar Cell

Roof Factory 1 Kwh    1,768,439    1,784,231 1,828,165

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

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

6. ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ปริมาณก๊าซที่ใช้ในโรงงาน Mmbtu 233,984 273,563 252,570

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ปี2563 ดำาเนินการควบคุมคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกให้ลดลง
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การใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบในแนวทาง
ปรับลดการใช้แผ่นฟิล์มพันผลิตภัณฑ์โดยการรวบรวมส่ง

เศษแผ่นฟิล์มPE กลับไปยังผู้ผลิตเพื่อหลอมเป็นท๊อปชี๊ต 

นำามาใช้ใหม่

การเผยแพร่นวัตกรรมท่ีคำานึงถึงความรับ
ผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และส่ิงแวดล้อม

แนวทางในการปฏิบัติ
บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่า

ของการดำาเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม

และสิ่งแวดล้อมว่าสามารถ สร้างมูลค่าที่ทำาให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรมได้ เช่นการจัดการด้านการใช้พลังงาน การผลิต

สินค้าที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดย การลดน้ำาตาล แต่ยัง

คงคุณภาพ รสชาติ และสารอาหารครบถ้วน มีการพัฒนา

สินค้าตามข้อกำาหนดของสินค้าทางเลือกสุขภาพและได้วาง

จำาหน่ายในปี 2563

• บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่า

ของการดำาเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในลักษณะหรือในวิธีการเดียวกัน

กับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของ

การสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ จาก

รายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการซึ่งสามารถเผยแพร่

ข้อมูลต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายได้

• บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆโดย

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research & Development 

Department) ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับ

รู้มาโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจ

สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆที่จะก่อให้

เกิดมูลค่าบริษัทฯจะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้ง

ภายในหรือภายนอกบริษัทฯ มาร่วมกันพัฒนา

• บริษัทฯจะติดตามผลการศึกษา การตรวจสอบ 

การประเมินผลรวมถึ งผลของงานวิจัยตลอดจน 

การเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อนำาไป

สู่การพัฒนานวัตกรรมในเรื่องใหม่ต่อไป

• บริษัทฯมีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์

แกบริษัทฯ หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและนวัตกรรมที่บริษัทฯสร้าง

ขึ้นมานั้นจะไม่ทำาให้เกิดการส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้

เสียแต่อย่างใด

• สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ เปิดกว้างและ

อำานวยประโยชน์ให้ผู้ เกี่ยวข้องสามารถมีความคิด

สร้างสรรค์ซึ่งเป็นรากฐานของความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมอันจะทำาให้เกิดความต่อเนื่องของการสร้าง

นวัตกรรมจากภายในกิจการของบริษัทฯ

• ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเช่น  

คู่ค้า เพื่อพัฒนา นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและนำาหลักของบริษัทฯที่ทำาดีต่อสังคมไปปฏิบัติ

ด้วยการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวรวมถึงเป็นกิจการ

ตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

• บริษัทฯได้มีการสำารวจกระบวนการธุรกิจของกิจการ

อยู่เสมอ ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทาง

ลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร และหากมี 

ความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบ ควรแก้ไขทันทีผ่าน

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• บริษัทฯ จะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายทาง

ธุรกิจและวิถีสังคมไทยด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การผลิตคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขันอย่างมี

สมดุลในเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ

• บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สิน

ทางปัญญาของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนเอง

ถึง 39.72 % ต่อปี

คิดเป็นเงิน  1,411,996 บาท/ปี

ลดต้นทุนการใช้ท้อปชี๊ต

ลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ได้ ประมาณ
20,000 กิโลกรัม ต่อปี
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การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ เนื่องจากถือเป็นขั้นตอนที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ

การแข่งขันเพื่อความเป็นหนึ่งในผู้นำาธุรกิจเครื่องดื่ม และเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่าย

ธุรกิจเครื่องดื่ม ฝ่ายโรงงาน และฝ่ายการตลาดเข้ามามีส่วนร่วม

กับแผนกวิจัยและพัฒนาในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจ

ของลูกค้าและผู้บริโภค ทุกกลุ่ม

ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯมีดังนี้

1) ก ารออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์บริ ษั ทฯ  ได้ ให้  

ความสำาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อทุกผลิตภัณฑ์

ที่คิดค้นขึ้นโดยภายหลังการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ฝ่าย

วิจัยจะมีการออกแบบสำารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่

มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภคมากขึ้น

2) การลดต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์นอกจากการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว แผนกวิจัยฯยังมีขอบข่าย 

การดำาเนินการที่สำาคัญในการวิจัยพัฒนากรรมวิธีใหม่ๆ หรือ

การใช้วัตถุดิบหรือวัสดุทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตอีก

ด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงความหนาของฉลากบรรจุภัณฑ์ 

จากความหนาของฟิลม์ 40 + 5 ไมคอน เป็น 35 + 5 ไมคอน 

การพัฒนาเกรดกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อให้ใช้เนื้อกระดาษ

ลดลง มีผลช่วยให้บริษัทฯ ลดต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์

องค์กรแห่งนวัตกรรม

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่ เป็นองค์กรหลักใน 

การเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เล็งเห็นถึงการเชื่อมโยง

ทุนมนุษย์ งานวิจัย และธุรกิจ เพื่อนำาไปสู่ความสามารถทาง

ด้านนวัตกรรม และเป็นโจทย์ที่รัฐบาลให้ความสำาคัญและนำาไป

สู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด

การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนา

ทุนมนุษย์ และงานวิจัย รวมถึงการใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อ

นาไปสู่นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้าน

นวัตกรรมของประเทศไทย โดยในงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย 

ประจำาปี 2561 “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” 

จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “INNOVATION NATION” ระหว่าง

วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและ 

การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีการบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงาน ทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

สถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนา

ทุนมนุษย์และงานวิจัยการใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรร 

นวัตกรรม
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การแสดงข้อมูลตามตัวช้ีวัด 
GRI Standard และ UN SDGs

รายงานฉบับน้ีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯท่ี 

ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี  “ นักลงทุนสัมพันธ์ ”
โทรศัพท์  02-023-1111              Email:  ir@ichitangroup.com  

http://www.ichitangroup.com/investor.php/sustainability_report
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การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
บริษัทฯให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าลดการเกิดของเสีย รวมทั้งตระหนัก

ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ที่มุ่งให้ความสำาคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ 

การลดการเกิดของเสียและมลพิษตลอดทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติของ อิชิตัน กรุ๊ป  
(SDGs with Ichitan Group) 
บริษัทฯได้ประยุกต์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเข้ากับการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่สอดคล้อง

กับขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัทฯอันจะนำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

3 / 11 / 15 3 / 11

27 / 38 / 41

65 / 66

30 / 31 / 39 / 40 / 41 / 42 
/ 43 / 44

39 / 40 / 43

3 / 7 / 14

39 / 40

62 / 63 / 65 / 67

24 / 25 / 27 / 32 / 33 / 
46 / 58

19 / 20

10 / 26 / 27 / 28 / 29

61-68 61 - 68

58 / 59 / 60 - 63

61-68

3 / 4 / 5 / 8 / 26 / 27 / 
32 / 33
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GRI  
Standard 
Number

Disclosure Title  The 2020 SD Report  
Page No. 

 Form 56-1 One Report  
Year 2020 -Page No. Remark

General Disclosure

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

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 19/20/21 33-37

GRI 102-1 Name of the organization 8 4

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 7/8/9 4-11

GRI 102-3 Location of headquarters 8/31 29

GRI 102-4 Location of operations 8 29/30

GRI 102-5 Ownership and legal form 8/9 29/30/31

GRI 102-6 Markets served 7/8/9/12 4-14

GRI 102-7 Scale of the organization 10/40 59

GRI 102-8 Information on employees and other workers 10/40 82/83

GRI 102-41 Collective bargaining agreements

GRI 102-9 Supply chain 32/33 38

GRI 102-11 Precautionary Principle or approach 20 33-37

GRI 102-12 External initiatives

GRI 102-13 Membership of associations 20/21

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial  
statements 

8/9 2/3

GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 6/30

GRI 102-47 List of material topics 26/27/28/30/31

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 29/30/31

GRI 102-49 Changes in reporting 6

GRI 102-40 List of stakeholder groups 26/27/28

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 24-28/30-31

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 25/25/26/27

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 16/17/18/19/24/26/27

GRI 102-50 Reporting period 6 29/30/31

GRI 102-51 Date of most recent report 6

GRI 102-52 Reporting cycle 6

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 29/31

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

6

GRI 102-55 GRI content index 72

GRI 102-18 Governance structure 10 59/115-129

GRI 102-19 Delegating authority 10 59/115-129

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

3/10/22/23
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GRI  
Standard 
Number

Disclosure Title  The 2020 SD Report  
Page No. 

 Form 56-1 One Report  
Year 2020 -Page No. Remark

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

22/23

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

10 59/115-129

GRI 102-23 Chair of the highest governance body 10 59

GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance 
body 

22 59

GRI 102-25 Conflicts of interest 106-110

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

59-72

GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body 59-72

GRI 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 77

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

19/20/25 33-38

GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes 20 33-38

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

3/6/22/23

/24/25/30/31

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

22 59

GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns 39-45 139-141

GRI 102-35 Remuneration policies 39/41 81-83

GRI 102-36 Process for determining remuneration 40/41 83

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 7/10/15/18

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 21/26-28

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 30/31

GRI 103-2 The management approach and its components 26/27/28/30/31

GRI 103-3 Evaluation of the management approach 26/29/30/31

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 11-13 Financial Statement 7-11

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

20/23/56/57/58/59

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

39-41

GRI 201-4 Financial assistance received from government 11-13

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

39-41

GRI 203-1 Infrastructure investments and services supported 3/11

GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers 11/24/56/57

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

21 92/93

GRI 301-1 Materials used by weight or volume 58/59

GRI 301-2 Recycled input materials used 60-66
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GRI  
Standard 
Number

Disclosure Title  The 2020 SD Report  
Page No. 

 Form 56-1 One Report  
Year 2020 -Page No. Remark

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 64/65

GRI 302-3 Energy intensity 64/65

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 64/65

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

32/33/56/64/65

GRI 303-1 Interactions with water as a shared resource 65/66

GRI 303-2 Management of water discharge-related impacts 65/66

GRI 303-3 Water withdrawal 65/66

GRI 303-4 Water discharge   65/66

GRI 303-5 Water consumption 65/66

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

8/9/65/66

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

66

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

27/56/57

GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 64/65

GRI 305-4 GHG emissions intensity 64/65 39

GRI 305-5 Reduction of GHG emissions 64/65 39

GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 64/65

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

67

GRI 306-2 Waste by type and disposal method 64/65

GRI 301-3 Reclaimed products and their packaging materials

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

17/22/27/32

GRI 103-2 The management approach and its components 3-69

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 39/40 82/83

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

11/24/25/27/37-55 82/83/84

GRI 401-3 Parental leave 40

GRI 403-1 Occupational health and safety management system 45-55

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

49-55

GRI 403-3 Occupational health services 49-55

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

49-55

GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety 49-55

GRI 403-6 Promotion of worker health 49/50/51/52/55
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GRI 403-7 Prevention and mitigation of occupational health 
and safety impacts directly linked by business  
relationships

49-55

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

management system 

52

GRI 403-9 Work-related injuries 40/52

GRI 403-10 Work-related ill health 40

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 48

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

22/25/27/36-43

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and employees 10/39

GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 32/33

GRI 103-2 The management approach and its components 3-69

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

32/33/43

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

21/39/42/43

GRI 410-1 Security personnel trained in human rights policies 

or procedures

21/39/42/43

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

6/11/15-18

GRI 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 20/46/49/50/51

GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures

21 93

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 21

GRI 415-1 Political contributions 21

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

31/43/44

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

26-28/58-63

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

26-28/58-63

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 26-28/30-31

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 30-31
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