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“	สร้างความม่ันใจ	และสู้วิกฤต	 
เคียงข้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
อันจะน�าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน	”

สารจากประธานกรรมการ 
บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
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ปี 2563 ทีผ่่ำนมำไม่เพียงแต่ระดับองค์กรทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรสัโคโรน่ำสำยพนัธุใ์หม่
หรือโควิด-19 แต่ส่งผลไปในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก ซึ่งวิกฤตกำรณ์ดังกล่ำว  
ล้วนส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและกำรเงิน ซึ่งอำจมีระดับควำมรุนแรงที่แตกต่ำงกันไป 

จำกควำมพยำยำมที่ต้องกำรยับยั้งกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ภำครัฐจึงได้ก�ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ 
อำทิเช่น กำรปิดประเทศ เคอร์ฟิว และกำรปิดห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นต้น ซึ่งมำตรกำรเหล่ำนี้ส่งผลกระทบต่อ 
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมำก โดยเฉพำะภำคบริกำร ไม่ว่ำจะเป็น ธุรกิจกำรบิน กำรท่องเที่ยว โรงแรม ร้ำนอำหำร  
ซึ่งบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ในฐำนะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่มก็ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์นี้ไม่น้อย 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ในฐำนะที่เป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรแนะน�ำสนับสนุน 
ให้คณะท�ำงำนบรหิำรควำมยัง่ยนืและควำมเสีย่ง รวมถงึผูบ้รหิำรได้ด�ำเนนิงำนตำมกรอบกำรบรหิำรควำมยัง่ยนื
และควำมเสี่ยง กลยุทธ์ และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงในช่วงสถำนกำรณ ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งวิกฤตครั้งนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ควำมยั่งยืนขององค์กร ว่ำบริษัท
สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรเคำรพในสิทธิ และกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทุกภำคส่วน โดยก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับทุกหน่วยงำนและพนักงำนทุกระดับ รวมทั้งก�ำหนด
แนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงหรือผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรวิเครำะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม 
อย่ำงเหมำะสม มุ่งเน้นสร้ำงควำมสัมพนัธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ผ่ำนกจิกรรมและช่องทำงกำรสือ่สำรต่ำง ๆ พร้อมรบัฟัง
ควำมต้องกำร ยอมรับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพรำะข้อมูลเหล่ำนี้เป็นประโยชน์ส�ำหรับกำรบูรณำกำร
และกำรก�ำหนดกลยทุธ์ ทศิทำง แผนด�ำเนนิงำน และแนวทำงด�ำเนนิธรุกจิเพือ่ให้บรษิทัเกิดควำมมัน่คงและย่ังยนื

กำรก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิ แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม 
และมิติเศรษฐกิจ เรำพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกัน 
กด็แูลใส่ใจสงัคมชมุชนด้วยกำรจดัโครงกำรทีส่่งเสรมิคณุภำพชวีติ ดงัจะเห็นได้จำกกำรทีก่ลุม่บรษิทัได้มอบสิง่ต่ำง ๆ 
ดูแลในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 ที่ผ่ำนมำ และค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
กล่ำวคือ กระบวนกำรผลิตของโรงงำนผลิตอำหำรและเครื่องดื่มมีกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ใช้เครื่องจักรทันสมัย จึงใช้ก�ำลังคนและใช้พลังงำนน้อยลง ในปีที่ผ่ำนมำ เรำสำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
เชือ้เพลงิ น�ำ้ และบรรจภัุณฑ์พลำสตกิได้เป็นอย่ำงด ีรวมทัง้สำมำรถบรหิำรจดักำรของเสยีได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ผมมั่นใจว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและค�ำนึงถึงควำมยั่งยืนของบริษัทจะช่วยสร้ำงคุณค่ำระยะยำว 
ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ ซึง่จะน�ำไปสูก่ำรขบัเคลือ่นกระบวนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ไม่เพยีงในระดับองค์กร
อย่ำงกลุ่มบริษัทโออิชิเท่ำนั้น แต่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในระยะยำวของประเทศด้วย ในนำมของ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมยัง่ยนืและควำมเสีย่ง ผมขอส่งก�ำลงัใจและหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำทกุท่ำนจะสำมำรถ 
ยืนหยัดและต่อสู้กับโควิด-19 ขอให้ทุกท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง และขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
ที่ยังคงสนับสนุน เรำจะผ่ำนพ้นวิกฤตกำรณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี 

นายชัย	จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการ 
บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
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นางนงนุช	บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จัดการ

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้ำทำยอย่ำงมำกส�ำหรับบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (“โออิชิ”) เนื่องจำกบริษัท 
ต้องเผชิญกับวิกฤตกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 รวมถึงกำรแข่งขันด้ำนรำคำและคุณภำพจำกคู่แข่ง
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งตลอดปีที่ผ่ำนมำโออิชิรับมือกับควำมท้ำทำยจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยสำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจให้ด�ำเนินต่อไปได้ มีกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำปรับใช้
เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์และขยำยกำรเข้ำถึงผู้บริโภค ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส  
ยึดมั่นในคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำลมำโดยตลอด ส่งผลให้โออิชิสำมำรถสร้ำงผลก�ำไรให้กับธุรกิจ และ 
ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A+ อย่ำงต่อเนื่องด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” 
ซึ่งจัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) สถำบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของประเทศไทย 
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งควำมส�ำเร็จและควำมภำคภูมิใจขององค์กร

โออิชิ ในฐำนะกลุ่มธุรกิจไม่มีแอลกอฮอล์และกลุ่มธุรกิจอำหำรภำยใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) 
ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้น�ำในกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องดื่มระดับโลกในดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Indicesหรอื DJSI) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 และเป็นสมำชกิในดชันคีวำมยัง่ยนืดำวโจนส์ในกลุม่ดชันโีลก 
(DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โออิชิจึงน�ำแนวปฏิบัติด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทไทยเบฟมำเป็นแนวทำง 
ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ท�ำให้โออิชิสำมำรถผลักดันธุรกิจให้เข้ำไปอยู่กับผู้บริโภค
ทุกกลุ่ม ทุกโอกำส ทุกไลฟ์สไตล์ ครองต�ำแหน่งผู้น�ำอันดับหนึ่งในธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น 
ในประเทศไทย ตลอดจนขยำยสำขำทั้งในประเทศและน�ำแบรนด์ออกสู่ตลำดต่ำงประเทศได้ส�ำเร็จ

จำกควำมเปลี่ยนแปลงในช่วงวิกฤติโควิด-19 ก่อให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ประกอบกับพฤติกรรม
กำรบรโิภคและกำรด�ำเนนิชวีติของผู้บรโิภคในยคุดจิทัิลทีต้่องกำรควำมสะดวกสบำยและใส่ใจในสุขภำพมำกขึน้ 
ท�ำให้บริษัทต้องปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยเดินหน้ำพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์และรูปแบบกำรให้บริกำร เช่น ขยำยกำรให้บริกำร
ผ่ำนออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี (Online Food Delivery) เพิ่มระบบสั่งอำหำรออนไลน์ (Online Ordering) รวมไปถึง
กำรพัฒนำอำหำรและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรใช้วัตถุดิบที่ปรำศจำกไขมันทรำนส์ 100% 
กำรลดปริมำณน�้ำตำลและโซเดียม ทั้งหมดนี้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย  
และสร้ำงควำมยั่งยืนทำงธุรกิจให้กับองค์กร

ขณะที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้ำงหน้ำตำมวิสัยทัศน์ “ผู้น�ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น 
เพื่อมอบคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน” โออิชิยังคงมุ่งเน้นนโยบำย 
สร้ำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไปด้วย โดยได้น�ำเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื 17 ประกำร
ขององค์กำรสหประชำชำติมำปรับใช้เป็นแนวทำงก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนำควำมยั่งยืน 
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำ โออิชิมีส่วนร่วมในกำรริเริ่มกิจกรรม
และโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตในชุมชน เช่น โครงกำร “น�้ำดื่มสะอำด” เพื่อช่วยปรับปรุงระบบ
น�้ำดื่มสะอำดให้กับชุมชนใกล้เคียงกับโรงงำนโออิชิ ขณะเดียวกันบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรและ
ป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยวำงแผนจัดกำรและมุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน
อย่ำงรู้คุณค่ำและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมไปถึงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
ต่ำงๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรลดปริมำณอำหำรส่วนเกินในกระบวนกำรผลิต 

ในนำมของบรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) ดฉินัขอขอบคณุท่ำนผูถ้อืหุน้ ลกูค้ำ คูค้่ำ ผูเ้กีย่วข้องทกุภำคส่วน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยที่ให้กำรสนับสนุนและมอบควำมไว้วำงใจให้กับบริษัท ตลอดจนขอขอบคุณ 
คณะกรรมกำรบรษิทั คณะผูบ้รหิำรทกุท่ำน และพนักงำนทีร่่วมกนัฝ่ำฟัน ทุม่เท ท�ำงำนอย่ำงหนกัตลอดปีทีผ่่ำนมำ 
ท�ำให้องค์กรของเรำสำมำรถยืนหยดัและจะยงัคงด�ำเนนิต่อไปอย่ำงม่ันคงและยัง่ยนื พร้อมทีก้่ำวขึน้เป็นอนัดบัหน่ึง
ในธุรกิจเครื่องดื่มและอำหำรในภูมิภำคอำเซียนตำมเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนำคต
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บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	 
จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้ังแต่ปี	2562	 
ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นฉบับที่	2	ประจ�าปี	2563	 
เพื่อน�าเสนอผลการบริหารจัดการความยั่งยืน 
ของบริษัท	ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2562	ถึงวันที่	 
30	กันยายน	2563	ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 
โดยรายงานฉบับปี	2563	นี้ได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์ 
ของการรายงานด้านความยั่งยืนของ	 
Global	Reporting	Initiative	(GRI)	 
ฉบับ	GRI	Standards	

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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รำยงำนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่ือสำรประเด็นส�ำคัญทำงธุรกิจ
และกำรพัฒนำควำมยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมี
หัวข้อและเนื้อหำของรำยงำนครอบคลุมประเด็นส�ำคัญทั้ง 3 ด้ำน 
ได้แก่ สิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ โดยมีกำรล�ำดบักำรเล่ำเรือ่ง 
เร่ิมจำก ส่ิงแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกจิ ด้วยโออชิไิด้ให้ควำมส�ำคญั
กับส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือเป็นรำกฐำนของชุมชนและสังคมทีแ่ขง็แกร่ง 
และสนับสนุนเศรษฐกจิให้มกีำรเตบิโตอย่ำงมัน่คง โดยได้ก�ำหนด
เป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนท้ัง 17 ประกำร 
ขององค์กำรสหประชำชำติ (UN Sustainable Development Goals 
: SDGs) 

ขอบเขตการรายงาน	

ข้อมูลทีน่�ำเสนอในรำยงำนฉบบันีเ้ป็นข้อมลูในปีงบประมำณ 2563 
กลุ่มบริษัทโออิชิรำยงำนประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนครอบคลุมระยะเวลำ 12 เดือน  
จำกเดือนตุลำคม 2562 ถึงเดือนกันยำยน 2563

ขอบเขตกำรรำยงำนครอบคลมุกลุม่บริษทัโออิชิในประเทศไทยเท่ำน้ัน 
ทัง้น้ีในส่วนข้อมลูด้ำนกำรพัฒนำควำมย่ังยืนด้ำนส่ิงแวดล้อม 
และสังคมเป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกโรงงำนผลิตของโออิชิ 4 แห่ง 
ได้แก่ โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสำหกรรม
นวนคร จังหวัดปทุมธำนี, เขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุรี, เขตอ�ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโรงงำน 
ผลิตอำหำร 1 แห่ง ต้ังอยู่ที่อ�ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี รวมท้ัง
ร้ำนอำหำรในเครือโออิชิ จ�ำนวน 270 สำขำ 

บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ รวมถึงมีกำรเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโออิชิ 
www.oishigroup.com หำกท่ำนมีข้อเสนอแนะและควำมเห็น 
เพิ่มเติม สำมำรถใช้แบบฟอร์มที่แนบท้ำยรำยงำนฉบับนี้ส่งต่อ 
ให้คณะท�ำงำนได้พิจำรณำข้อเสนอแนะดังกล่ำวด้วยควำมยินดี
เป็นอย่ำงยิ่ง และน�ำไปปรับปรุงคุณภำพของรำยงำนต่อไป 
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โออิชิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 และเข้ำจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2547 ภำยใต้ชื่อ 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ใช้ชื่อย่อใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ “OISHI” ปัจจุบัน
ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอำหำรและเครื่องดื่ม โดยเป็นหนึ่ง 
ในแรงขับเคลื่อนส�ำคัญของกลุ่มธุรกิจไม่มีแอลกอฮอลล์
และกลุ่มธุรกิจอำหำรภำยใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด 
(มหำชน) 

วิสัยทัศน์องค์กร

“เป็นผู้น�ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม 
สไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภค 
และสร้ำงกำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน”

พันธกิจของเรา

1. รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำน
อำหำร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ มุ่งมั่นสร้ำง
และรกัษำควำมนิยมของผูบ้ริโภค ในสนิค้ำของ “โออชิ”ิ  
ให้มีควำมต่อเนื่อง อีกทั้งให้ควำมส�ำคัญกับกำรผลิต
สินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีกำรจัดกำรด้ำนสุขลักษณะที่ดี

2. เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ ปลอดภัย และสร้ำง 
ควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ เพื่อให้ได้รับกำรยอมรับ
จำกทั้งตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

เกี่ยวกับโออิชิ
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำร 
น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกระบวนกำรผลิต  
กำรวิจัย และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

4. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต และควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันด้ำนรำคำและคุณภำพ เมื่อเทียบกับ 
คู่แข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น 

5. ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำลที่ดี โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย เพื่อสร้ำง 
กำรเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน

จุดยืนของโออิชิ

ปัจจุบันโออิชิเป็นแบรนด์ชั้นน�ำของอำหำรและเครื่องดื่ม
สไตล์ญ่ีปุน่ทีผู้่บรโิภคชืน่ชอบและยกให้เป็น แบรนด์ยอดนิยม 
อันดับ 1 กำรันตีโดยรำงวัลมำกมำย โดยมีจุดยืนที่ชัดเจน 
ได้แก่

• พรเีมยีม - สร้ำงสรรค์อำหำรและเคร่ืองดืม่สไตล์ญ่ีปุน่ 
เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับ 
เวิลด์คลำส กำรคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจำกแหล่ง
วัตถุดิบคุณภำพ ไปจนถึงกำรส่งมอบสินค้ำที่ตั้งใจ 
ให้เป็นมำกกว่ำควำมอร่อยแก่ลูกค้ำของโออิชิ  
ทั้งประสบกำรณ์ที่ประทับใจและควำมพึงพอใจสูงสุด 
จนกลำยเป็นสินค้ำที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพำะตัว
ในแบบฉบับของโออิชิ ที่ผู้บริโภคต่ำงชื่นชอบและ
ให้กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี 
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• พถิพิีถนั - สตูรส�ำเร็จของกำรสร้ำงสรรค์ทุกเมนอูำหำร
และเครื่องดื่มของโออิชิคือกำรเติมควำมใส่ใจลงไป 
พิถีพิถัน ละเมียดละไมในแบบฉบับของโออิชิ  
ควำมเอำใจใส่ในทุกขั้นตอนเสมือนก�ำลังปรุงอำหำร 
ให้คนในครอบครัวรับประทำน 

• นวตักรรม - กำรวจิยัค้นคว้ำและพัฒนำทีไ่ม่เคยหยดุนิง่
เป็นกุญแจส�ำคัญที่เปิดสู่กำรค้นพบสิ่งใหม่ ๆ  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
อย่ำงรวดเร็วในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยจึงเป็นหัวใจในกำรขับเคลื่อน และพำเรำ 
ก้ำวเข้ำไปใกล้ชิดลูกค้ำ รับรู้และเข้ำใจควำมรู้สึก 
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและลึกซึ้งมำกขึ้น จึงเป็น
ค�ำตอบที่ดีว่ำท�ำไม โออิชิ จึงสำมำรถครองใจผู้บริโภค
มำทุกยุค ทุกสมัย

• ความรับผิดชอบ - โออิชิยึดหลักคุณธรรมและ 
จรรยำบรรณในกำรประกอบธรุกจิเสมอมำ ทกุกระบวนกำร
ผลิตสินค้ำยึดมั่นในมำตรฐำน และควำมโปร่งใส  
ไม่ประนีประนอมกับปัจจัยที่จะเข้ำมำลดทอนคุณภำพ 
ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ละเลยกำรใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม 
มีกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ มำกมำย ทัง้ด้ำนกำรอนรุกัษ์พลงังำน 
รกัษำส่ิงแวดล้อม ช่วยเหลอืชมุชน สนับสนุน 
กำรศกึษำ ช่วยเหลอืเยยีวยำผูป้ระสบภยั และให้ก�ำลงัใจ
แก่ผูด้้อยโอกำส เพรำะเชือ่ว่ำกำรเตบิโตไปพร้อมกับสังคม 
ทีเ่ข้มแขง็ จะน�ำมำซึง่ควำมมัน่คงยัง่ยนือย่ำงแท้จริง

สินค้าและบริการ

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่มและ 
ธุรกิจอำหำร โดยธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทเป็นผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวโออิชิหลำกหลำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ดงันี ้ผลติภณัฑ์กลุม่โออชิ ิกรนีท,ี ผลติภณัฑ์กลุม่โออชิ ิโกลด์, 
ผลิตภัณฑ์โออิชิ แบล็คที และผลิตภัณฑ์โออิชิ ชำคูลล์ซ่ำ 
ส่วนธุรกิจอำหำรแบ่งเป็นธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่น และธุรกิจ
อำหำรส�ำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทำน กล่ำวคือ ในส่วน
ธรุกจิร้ำนอำหำรญีปุ่น่ ประกอบด้วย ร้ำนอำหำรญ่ีปุน่ประเภท
บฟุเฟต์ : โออชิิ แกรนด์, โออชิ ิอีทเทอเรยีม, โออชิ ิบุฟเฟต์, 
นิกุยะ และชำบูชิ ส่วนร้ำนอำหำรญี่ปุ่นประเภท a la carte 
หรอืตำมส่ัง : ซำคำเอะ, โฮว ยู, โออชิ ิรำเมน, และ คำคำชิ 
ส�ำหรับร้ำนขนมญี่ปุ่น : โอโยกิ รวมทั้งบริกำรจัดส่งอำหำร
ถึงบ้ำน : โออิชิ เดลิเวอรี่ และ โออิชิ คิทเช่น ทั้งนี้  
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 โออิชิมีร้ำนอำหำรทั่วประเทศ 
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 270 สำขำ ส่วนธุรกิจอำหำรส�ำเร็จรูป
พร้อมปรุงและพร้อมทำน ภำยใต้ตรำสินค้ำ โออิชิ อีทโตะ 
(OISHI EATO) เป็นธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
ส�ำเรจ็รปูแช่เยน็และแช่แขง็สไตล์ญ่ีปุน่ทีม่คีณุภำพหลำกหลำย
รปูแบบ อำท ิโออิช ิอทีโตะ เก๊ียวซ่ำ, โออิช ิอทีโตะ แซนวชิ, 
โออิชิ อีทโตะ รำเมน และโออิชิ อีทโตะ คำนิ
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แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยของกำรเปลีย่นแปลงต่ำง ๆ ท่ีเกดิข้ึน 
อย่ำงรวดเร็ว ทั้งในเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
บรษัิท โออิช ิกรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) จงึต้องสร้ำงทัง้กำรเตบิโต
ทำงธุรกิจตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล ควบคู่
ไปกับกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนอย่ำงสมดุลทั้ง 3 มิติ 
ได้แก่ มติด้ิานสิง่แวดล้อม ดแูลสิง่แวดล้อมและใช้ทรพัยำกร 
ธรรมชำติอย่ำงมีคุณค่ำมำกที่สุด เพรำะเชื่อว่ำสิ่งแวดล้อม
ถอืเป็นรำกฐำนของชมุชนและสงัคมทีแ่ขง็แกร่ง มติด้ิานสังคม 
ท�ำธุรกิจควบคู่กับกำรดูแลชุมชนและสังคม และ มิติด้าน
เศรษฐกิจ เสริมสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งและยั่งยืน 
โดยยึดถือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 17 ประกำรของ
องค์กำรสหประชำชำติ น�ำมำปรับใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อพัฒนำควำมยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง

กลยุทธ์องค์กรและการสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในค่ำนิยมกลุ่มไทยเบฟ หรือ ThaiBev Global 
Values เพื่อช่วยสร้ำงวิถีกำรท�ำงำนที่เป็นหนึ่งเดียวกันของ
กลุ่มไทยเบฟทั่วโลก อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้
กลุม่ธุรกจิของไทยเบฟประสบควำมส�ำเรจ็ เป็นผูน้�ำทีม่ัน่คง
และยัง่ยนืในระดบัอำเซยีน ซึง่วถีิกำรท�ำงำนท่ีสอดคล้องตำม 
Global Values ทั้ง “3C” ประกอบด้วย

Collaboration ร่วมกันผสานพลัง ใช้ประโยชน์จำกจุดแข็ง
และควำมหลำกหลำยของแต่ละบุคคล เพื่อผสำน 
ควำมแข็งแกร่ง และมุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมกัน

Creating Values สร้างสรรค์คุณค่า กล้ำที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ 
และพร้อมที่จะคว้ำโอกำสในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำ ให้แก่
องค์กรและสังคม

Caring for Stakeholders เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง เอำใจใส่
และท�ำควำมเข้ำใจต่อทกุมมุมองของทกุฝ่ำยด้วยควำมตัง้ใจดี 
เพือ่ให้มัน่ใจว่ำทกุคนเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนืไปพร้อมกนั

การสนับสนุนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในกำรวำงทิศทำง-กลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ของกลุม่บรษัิทโออชิ ินอกจำกค�ำนงึถงึกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ  
ที่เปลี่ยนไปตำมยุคสมัยแล้ว บริษัทยังยึดถือเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 17 ประกำรขององค์กำรสหประชำชำติ 
น�ำมำปรับใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อพัฒนำควำมยั่งยืน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 โออิชิมีกิจกรรมเพื่อสังคม 
ที่สอดคล้องกับกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ขององค์กรสหประชำชำติและตอบสนองต่อสิ่งที่เป็น 
สำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนของโออิชิ ดังนี้
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SDGs การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

มีสุขภาพและความเป็นอยู ่ที่ดี	(Good	Health	&	Well-Being)

โครงการ : น�้าดื่มสะอาด
พัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืนให้แก่ชุมชนผ่ำนโครงกำร “น�้ำดื่มสะอำด” ที่บริษัทเข้ำไปปรับปรุง 
ระบบน�้ำดื่มที่สะอำด ได้มำตรฐำนให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงงำนโออิชิ  
เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้มีน�้ำดื่มสะอำด ถูกหลักอนำมัยบริโภคอย่ำงต่อเนื่อง

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู ้	(Quality	Education)

โครงการ 1 : มอบทุน
ส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนโครงกำร “มอบทุนบุตรพนักงำน” ที่มอบให้กับ 
บุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดีตั้งแต่ระดับประถมศึกษำถึงอุดมศึกษำมำต่อเนื่อง 13 ปี

โครงการ 2 : Work Integrated Learning
ประสำนควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรระหว่ำงบริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด กับมหำวิทยำลัย 
สงขลำนครนิทร์ เพือ่ร่วมพฒันำระบบกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรจดักำรเทคโนโลยอีตุสำหกรรมเกษตร 
โดยจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรพร้อมฝึกปฏิบัติงำนจริงที่บริษัท เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษำ 
ได้น�ำประสบกำรณ์ที่ได้รับตลอดหลักสูตรไปปรับใช้ อันจะน�ำมำซึ่งโอกำสที่ดีในหน้ำที่กำรงำน 
ในอนำคต

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้	(Affordable	and	Clean	Energy)

• ควบคุมกำรใช้พลังงำนและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับมำตรฐำนหรือต�่ำที่สุด
• พัฒนำนวัตกรรมส�ำหรับกำรจัดกำรด้ำนกำรใช้พลังงำนในโรงงำนและกำรบริหำรจัดกำรของเสีย

อย่ำงต่อเนื่อง

การว่าจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 
(Decent	Work	and	Economy	Growth)

• สร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
• กระจำยกำรจ้ำงงำนทัว่ประเทศผ่ำนร้ำนอำหำรและโรงงำนกำรผลติทีบ่รษิทัด�ำเนินกำรอยู่
• ปกป้องสิทธิทำงด้ำนแรงงำนและส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยและมั่นคง

ส�ำหรับพนักงำนทุกคน

แผนการบริ โภคและการผลิตที่ยั่งยืน	 
(Responsible	Consumption	and	Production)

• ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
• จัดกำรของเสียด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ลดกำรเกิดของเสียด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น ลดปริมำณกำรใช้ น�ำมำใช้ซ�้ำ น�ำกลับมำใช้ใหม่  

และมีกำรน�ำอำหำรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มำพัฒนำสร้ำงสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
• สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงำนในบริษัทรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
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โครงสร�างการพัฒนาความยั่งยืน
ของโออิชิ

ผู �มีส �วนได�ส�วนเสีย
ของโออิชิ

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

ความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะทํางานบร�หาร

ความยั่งยืนและความเสี่ยง

ผูบริโภค

หนวยงานกํากับดูแล

พนักงาน

สังคม ชุมชน

นักลงทุน

ลูกคา

คูคา

แนวคิดในกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิ คือ  
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ภำยใต้หลักบรรษัทภิบำล  
มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย พร้อมกำร
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรดูแล
ปกป้องสิ่งแวดล้อม และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม  
เพือ่สร้ำงประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้องค์กรมคีวำมมัน่คงและยัง่ยนื

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

โครงสร้าง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของบริษัท  
โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) มีจ�ำนวนทั้งหมด 13 ท่ำน 
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงที่ได้รับ 
กำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีกรรมกำรบริษัททีเ่ป็น
กรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำครอบคลุมควำมรับผิดชอบ 
ในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ
ทั้งหมด

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง 

ของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

- ก�ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง รวมถึง
กลยุทธ์ และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมยั่งยืน
และควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์และกรอบ
กำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงจะต้องสำมำรถระบุ 
วิเครำะห์ ประเมิน ตอบสนอง และติดตำมกระบวนกำร
บริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญทั้งหมดของ 
กลุ่มบริษัทโออิชิได้อย่ำงมีประสิทธิผล

- ก�ำหนดระดับเบี่ยงเบนของควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
(Levels of risk tolerance) และระดบัควำมเสีย่งท่ียอมรบัได้ 
(Levels of risk appetite) ในมิติต่ำง ๆ ของควำมเสี่ยง 
ทีมี่นยัส�ำคญัทัง้ในระดบัองค์กรและระดับกลุม่ธรุกจิ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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- ก�ำกับดแูลฝ่ำยบริหำรในด้ำนกำรออกแบบ กำรลงมอืปฏิบติั 
และกำรติดตำมผลของระบบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

- แต่งตั้งคณะท�ำงำนจำกบุคลำกรภำยในองค์กรและก�ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้กับคณะท�ำงำนเพื่อกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

- รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส
- จัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์กำรบริหำร 

ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เปิดเผย 
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี (Annual Report) และรำยงำน 
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท
ตำมควำมเหมำะสม

คณะท�างานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
โครงสร้ำงคณะท�ำงำนประกอบด้วย กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประธำน 
โดยมีตัวแทนจำกส่วนงำนต่ำง ๆ รวมถึง รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้อ�ำนวยกำรในแต่ละส่วนงำน 
ร่วมเป็นกรรมกำรคณะท�ำงำน

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ก�ำหนดโครงสร้ำงและผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- พิจำรณำ ควบคุม ดูแล สนับสนุน และติดตำมงำน 

ด้ำนกำรบริหำรควำมย่ังยืนและควำมเสีย่งของแต่ละส่วนงำน
- รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ 

ควำมเสี่ยง
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทาง 
การมีส่วนร่วม

ความสนใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ

พนักงาน

• กำรประชุมประจ�ำไตรมำส 
Town Hall Meeting

• กำรสื่อสำรภำยในกับพนักงำน 
• ผู้บริหำรสื่อสำรกับพนักงำน 

ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น  
อีเมล Intranet

• ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 
ที่เหมำะสม

• กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
พัฒนำศักยภำพพนักงำน

• มีควำมปลอดภัยและ 
สุขอนำมัยที่ดีในกำรท�ำงำน

• ควำมผูกพันของพนักงำน 
ต่อองค์กร

• กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

• เพิ่มหลักสูตรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนต่ำง ๆ ให้กับบุคลำกร

• สร้ำงแรงจูงใจและรักษำพนักงำน
ที่มีควำมสำมำรถ 

• ดูแลด้ำนควำมปลอดภัยและ 
สุขอนำมัยที่ดีในกำรท�ำงำน

คู ่ค ้า

• กำรจัดประชุมร่วมกับคู่ค้ำ
• กำรสนับสนุน แบ่งปัน 

องค์ควำมรู้ และพัฒนำคู่ค้ำ

• กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม และ 
ไม่เลือกปฏิบัติ

• กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
คู่ค้ำ

ลูกค้า

• งำนนิทรรศกำรและ 
งำนสัมมนำประจ�ำปี

• งำนประชุมลูกค้ำประจ�ำปี
• กำรจัดอบรมและให้ควำมรู้

ลูกค้ำ
• กิจกรรมกำรเยี่ยมชมโรงงำน
• กำรส�ำรวจประเด็น 

ด้ำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี

• ควำมปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
• ควำมชัดเจนของนโยบำย 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
• ควำมโปร่งใสในกำร 

ประกอบธุรกิจ
• กำรรับผิดชอบต่อกำรบริโภค

ของผู้บริโภค
• กำรประกอบกำรค้ำที่ยืดหยุ่น

และตรงตำมควำมต้องกำร
ของสภำวะตลำด

• กำรบริหำรจัดกำร 
ควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ

• กำรพัฒนำนวัตกรรม 
ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 

• กำรประกอบธรุกจิด้วยควำมโปร่งใส 
และมีจรรยำบรรณ

โออชิิได้ก�ำหนดแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยผ่ำนกิจกรรมและช่องทำง 
กำรสื่อสำรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรับฟังควำมต้องกำร 
ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ โดยที่ควำมถี่ 

ของกำรสือ่สำรกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่แตกต่ำงกนั
ไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ข้อมูลเหล่ำนี้จึงเป็น
ประโยชน์ต่อกำรก�ำหนดกลยทุธ์ ทิศทำง แผนกำรด�ำเนินงำน 
และแนวทำงในกำรพัฒนำธุรกิจให้เกิดควำมยั่งยืน รวมถึง
ป้องกันควำมเสี่ยงหรือผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ

การมีส่วนร่วมกับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทาง 
การมีส่วนร่วม

ความสนใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ

ผู ้บริ โภค

• กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 
และกำรส่งเสริมกำรขำย  
ทั้งในรูปแบบนอกสถำนที่  
และจำกช่องทำงออนไลน์

• ช่องทำงกำรสื่อสำรดิจิทัล 
และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook Fanpage, Website, 
Instagram, Mobile Application

• กำรรับเรื่องร้องเรียนลูกค้ำ 
ผ่ำนหน่วยงำน Call Center 

• กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ  
และรับข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ
ที่มำใช้บริกำรภำยในร้ำนผ่ำน 
QR Code ท้ำยใบเสร็จรับเงิน

• คุณภำพของสินค้ำและ
บริกำร

• ควำมปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
• รำคำสินค้ำที่เป็นธรรม 

และเหมำะสม
• ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

• กำรส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร

• กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนดิจิทัล
มำร์เก็ตติ้ง โดยเฉพำะด้ำนบริกำร
จัดส่งถึงบ้ำน (Home Delivery) 
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
ในรูปแบบต่ำง ๆ 

• และกำรขยำยช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
สินค้ำออนไลน์ของร้ำนอำหำร

• มีระบบกำรให้บริกำรในร้ำน 
ที่สอดรับกับเทรนด์สุขภำพ 
และวถิ ีNew Normal ทีผู่บ้รโิภค
ค�ำนึงถงึควำมปลอดภยัเป็นส�ำคญั 

นักลงทุน

• กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี

• กำรจัดประชุม Analyst Meeting 
ทุกไตรมำส

• รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลท.”)  
รำยไตรมำส

• กำรร่วมกิจกรรมพบนักลงทุน
รำยย่อยกับ ตลท. รำยปี 
(Opportunity Day) 

• ผลประกอบกำรของบริษัท
• ข้อมูลด้ำนธุรกิจของโออิชิ
• เป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ 

ของบริษัท
• ควำมโปร่งใสในกำร 

ประกอบธุรกิจ 
• กำรด�ำเนินงำนที่มี 

ควำมรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

• กำรให้ข้อมูลด้ำนธุรกิจ 
อย่ำงโปร่งใส

• กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

• กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเหมำะสม

สังคม/ชุมชน

• กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
รอบพื้นที่ปฏิบัติงำน

• กำรประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน
• พฒันำและเผยแพร่องค์ควำมรู ้

อันน�ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงกำร
เติบโตและคุณภำพชีวิตที่ดี 
ให้แก่ชุมชน

• ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
และแจ้งเบำะแส

• กำรสร้ำงงำน และส่งเสริม
อำชีพให้แก่ชุมชน

• กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
• กำรส่งเสรมิด้ำนคณุภำพชวีติ 

กำรมีสุขอนำมัยที่ดีให้กับ
ชุมชน

• กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ 
ให้กับชุมชน

• กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และดูแลเรื่องสภำพแวดล้อม
ในชุมชน

• กำรสร้ำงงำน ส่งเสริมอำชีพ 
ให้แก่ชุมชน และกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจชุมชน

• งำนชุมชนสัมพันธ์ 
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ 

• โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริม 
ด้ำนสุขอนำมัยที่ดีให้กับชุมชน 

• กำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
ให้กับชุมชน

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

• กำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของกฎหมำย 

• กำรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ 
เเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
กับทำงรำชกำรหรือ 
หน่วยงำนก�ำกับดูแล

• กำรบริหำรและจัดกำร 
ด้ำนภำษีอย่ำงโปร่งใส

• กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
สิ่งแวดล้อม

• กำรโฆษณำและกำรขำยสนิค้ำ
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
ตำมกฎหมำย และมจีริยธรรม

• กำรดูแลสวัสดิภำพและ 
ควำมปลอดภัยด้ำนแรงงำน

• กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

• กำรด�ำเนินธรุกจิอย่ำงมจีรรยำบรรณ
• กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
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CARING FOR 
STAKEHOLDER

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ

ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท

การสงเสริมนวัตกรรมของกลุมบริษัทโออิชิ
ประกอบดวย 3 แนวทาง

Global Values

นวัตกรรม

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปประเด็นสําคัญในการรายงาน SUSTAINABILITY
DEVELOPMENT GOALS

บท

การกํากับดูแลองคกรและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ประเด็นสาระสําคัญ บริษัท พนักงาน คูคา
ลูกคา /
ผูบริโภค ผูถือหุน ชุมชน

หนวยงาน
กํากับดูแล

ขอบเขตของผลกระทบ

การกํากับดูแลความเส่ียง
และการปฏิบัติตามขอกําหนด

ความย่ังยืนดานเศรษฐกิจ

สิทธิมนุษยชน

ความย่ังยืนดานสังคม

ความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอม

องคกรท่ีดีของสังคม

ผลิตภัณฑท่ีดีตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูบริโภค

การใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ํา
และอนุรักษแหลงน้ํา

การจัดการของเสีย

บรรจุภัณฑรักษโลก

การจัดหาอยางย่ังยืน

การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดตั้ง 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมยัง่ยนืและควำมเสีย่ง ประกอบด้วย
กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
จำกคณะกรรมกำรบรษิทัตำมจ�ำนวนทีเ่หมำะสม เพือ่บรหิำร
ควำมเสีย่ง โดยมกีำรตดิตำม ประเมนิ และบรหิำรจดักำร 
ควำมไม่แน่นอนตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
ของโออชิกิรุป๊ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีดี่ 
เพ่ือช่วยให้เหน็ควำมเสีย่งทำงธรุกจิทีส่�ำคญัและโอกำสใหม่ ๆ 
ส�ำหรับกำรเติบโตอย่ำงต่อเนือ่งและยัง่ยนื สำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมท้ำทำยและบรรเทำผลกระทบรวมถึงใช้ประโยชน์
จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นผู้น�ำ
และสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น  
เพื่อมอบคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้ำงกำรเติบโต
แก่ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

แบ่งปันคุณค่า

กลุ่มบริษัทโออิชิยึดมั่นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นแนวทำง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ กลยุทธ์กำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยนืของกลุม่บริษทัโออิชจิงึครอบคลุมกำรก�ำกับดแูล
กิจกำรที่ดีและกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยเฉพำะควำมเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อควำมยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ บริษัทจึงด�ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตำมแนวทำงของ COSO : 
Enterprise Risk Management โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญ 
ดังนี้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

1. โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ 
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
ควำมยั่งยืนและควำมเส่ียง คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ีและคณะท�ำงำนบรหิำรควำมยัง่ยนืและ
ควำมเส่ียง

2. ควำมเข้ำใจในบริบทและกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ทีเ่น้นแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยทกุหน่วยงำน
ท�ำงำนร่วมกนัอย่ำงใกล้ชิดเพือ่ท�ำควำมเข้ำใจ วเิครำะห์
ติดตำมและสื่อสำรปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มส�ำคัญ 
ในอนำคตที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจหรือ
กลยุทธ์องค์กร

3. กระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียงแบบบรูณำกำร ทัง้ในระดบั
องค์กร ระดบัจดักำร จนถงึระดบัปฏบิติักำร กำรประเมนิ
ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญและก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ภำยใต้กรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ
ควำมเสี่ยงโดยจะต้องสำมำรถ ระบุวิเครำะห์ ประเมิน
ตอบสนอง และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมย่ังยนื
และควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญทั้งหมดของบริษัท รวมถึง 
กำรสร้ำงโอกำสใหม่ ๆ ทำงธุรกิจ มีควำมสอดคล้อง
กบักลยทุธ์และแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื ซ่ึงต้ังอยู่
บนพืน้ฐำนของสำระส�ำคญัด้ำนควำมยัง่ยนืของโออชิกิรุป๊

4. กำรติดตำม รำยงำน และประเมินผล มีกำรบริหำร
ควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดบัสำยงำน ระดับสำยธรุกิจ และระดบัองค์กร

5. กำรสร้ำงวัฒนธรรมด้ำนควำมยั่งยืนและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง โดยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยืนและกำรบรหิำรควำมเสีย่งกบักรรมกำรบรษัิท 
ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับในองค์กร ส่งเสริม 
ให้พนักงำนได้พดูคยุหรอืเสนอควำมเหน็ด้ำนกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืนและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ผ่ำนกำรท�ำงำนและกจิกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรท�ำเวร์ิคชอ็ป
ร่วมกันในงำน Oishi Group Conference เป็นต้น
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โอกาส / ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ

Severity (S)

P
ro

b
a

b
ili

ty
 (P

)

มาตรการตอบสนองความเส่ียง

มาตรการ

การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงน้ันทันที

ผูบริหารระดับสูง
ตองใหความสนใจหรือความสําคัญ

ตองมีการระบุหนาท่ีความรับผิดชอบใหแก
ฝายจัดการ ระดับผูชวยกรรมการ ผูอํานวยการฝาย

บริหารจัดการโดยวิธีการปฏบัติงานประจํา

ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของโออิชิ

ระดับ
ระดับความเส่ียง

สูงมาก (E)

สูง (H)

ปานกลาง (M)

ต่ํา (L)

1
นอยมาก

2
นอย

3
ปานกลาง

4
คอนขางมาก

5
มาก

M
5

H
8

H
12

H
16

20
E

H
10

H
15

E
20

E
25

M
4

M
6

H
9

H
12

15
H

L
3

M
4

M
6

H
8

10
H

L
2

L
2

L
3

M
4

L
1

M
5

2

3

4

5

1

กําหนดวัตถุประสงค

1

2
ระบุความเส่ียง /
โอกาสทางธุรกิจ

3
ประเมินความเส่ียง

4
กําหนดมาตราการจัดการ
และดัชนีช้ีวัด

5
รายงาน ติดตาม
และประเมินผล

กระบวน
การบร�หารความเสี่ยง
ของโออิชิ

ความมุ่งมั่นและความส�าเร็จ

กลุ่มบริษัทโออิชิพิจำรณำ “ควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืนของ
องค์กร” จำกสำระส�ำคญัด้ำนกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน ทัง้ 3 ด้ำน 
คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เป็นประจ�ำทุกปี 
โดยก�ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กร
ที่มีทั้งผลกระทบและโอกำสต่อธุรกิจ แบ่งเป็น 4 ระดับ  
คือ 1) ระดับ “สูงมำก” (E) 2) ระดับ “สูง” (H) 3) ระดับ 
“ปำนกลำง” (M) และ 4) ระดบั “ต�ำ่” (L) กำรบริหำร
จดักำรควำมเสี่ยงในระดับต่ำง ๆ ถือเป็นควำมท้ำทำย 
ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง  
คณะท�ำงำนบรหิำรควำมยัง่ยืนและควำมเสีย่ง รวมถงึผูบ้รหิำร 
ที่จะต้องหำวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน 
และมีกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด 

นอกจำกนี้ บริษัทได้ร่วมท�ำกำรประเมินด้ำนควำมยั่งยืน
ภำยใน (Internal Sustainability Assessment) กับ 
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ เพื่อให้เกิดควำมตระหนักรู้และผนวก
เรื่องกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและควำมเสี่ยงให้เกี่ยวโยงกับ
กระบวนกำรด�ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน

วัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและความเสี่ยง

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นภำยในองค์กร 
ที่มีกำรปลูกฝังวัฒนธรรมด้ำนควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง
ให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้พนักงำนทุกคน
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โอกาส / ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ

Severity (S)

P
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b
a
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ty
 (P

)

มาตรการตอบสนองความเส่ียง

มาตรการ

การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงน้ันทันที

ผูบริหารระดับสูง
ตองใหความสนใจหรือความสําคัญ

ตองมีการระบุหนาท่ีความรับผิดชอบใหแก
ฝายจัดการ ระดับผูชวยกรรมการ ผูอํานวยการฝาย

บริหารจัดการโดยวิธีการปฏบัติงานประจํา

ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของโออิชิ

ระดับ
ระดับความเส่ียง

สูงมาก (E)

สูง (H)

ปานกลาง (M)

ต่ํา (L)

1
นอยมาก

2
นอย

3
ปานกลาง

4
คอนขางมาก

5
มาก

M
5

H
8

H
12

H
16

20
E

H
10

H
15

E
20

E
25

M
4

M
6

H
9

H
12

15
H

L
3

M
4

M
6

H
8

10
H

L
2

L
2

L
3

M
4

L
1

M
5

2

3

4

5

1

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของควำมยั่งยืนและร่วมกันพัฒนำ
ให้เกิดควำมยั่งยืน รวมถึงกำรป้องกัน ติดตำมและจัดกำร
ควำมเส่ียงภำยในองค์กรท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อควำมยัง่ยนื
ขององค์กร บริษัทจึงได้ก�ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของกำรตัดสินใจทำงธุรกิจตั้งแต่กำรวำงแผน
กลยุทธ์ กำรวำงแผนงำนตำมกลยุทธ์ขององค์กร กำรจัดท�ำ
งบประมำณ และกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวัน โดยพิจำรณำ
ถงึควำมสมดลุระหว่ำงควำมเสีย่ง โอกำสกำรเติบโตของธรุกจิ
และผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีจะได้รับเป็นส�ำคัญ ซึง่ 
ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ 

หำกประเมนิว่ำมีโอกำสเกิดควำมเส่ียงและอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจก็จะน�ำเสนอประเด็นควำมเสี่ยงต่ำง ๆ 
กบัคณะท�ำงำนบรหิำรควำมยัง่ยนืและควำมเส่ียง เพือ่รวบรวม
ข้อมูลในทะเบียนควำมเสี่ยงองค์กรและรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงต่อไป 
นอกจำกนี้ยังส่งเสริมให้หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
เข้ำรับกำรอบรมและสัมมนำเป็นประจ�ำทุกปี และน�ำควำมรู้
มำถ่ำยทอดให้ผู้บริหำรและพนักงำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนืและกำรบริหำรควำมเส่ียง
อย่ำงต่อเนื่องด้วย 

23 รายงานการพัฒนาที่ย่ังยืน 2563



72%
AlcoholJapanese Rice

20 b.

30 b.
Oishi Gold

การจัดการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)



72%
AlcoholJapanese Rice

20 b.

30 b.
Oishi Gold

จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่ำนมำ 
บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) ได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงเร่งด่วน
เพ่ือรับมือกับสถำนกำรณ์ เพือ่ให้ธรุกจิด�ำเนนิต่อไปได้ 
อย่ำงรำบรื่นและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยได้มีกำร
จัดกำรครอบคลุมทั้ง 5 ด้ำน ดังนี้

ด้านพนักงาน

โออิชิให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรดูแลพนักงำนทุกคน 
เพรำะถือว่ำพนักงำนทุกคนคือสมำชิกของครอบครัวโออิชิ 
บริษัทจึงดูแลสวัสดิภำพพนักงำน โดยจัดอุปกรณ์ป้องกัน 
ทั้งหน้ำกำกอนำมัย รวม 20,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ 72% 
รวม 22,000 ลติร ให้พนักงำนอย่ำงทัว่ถงึ ทัง้ทีส่�ำนกังำนใหญ่ 
โรงงำน ร้ำนอำหำร อีกทั้งดูแลพื้นที่กำรท�ำงำนให้ปลอดภัย 
มีกำรวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำงำน มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริกำร
ทุกทำงเข้ำ พ่นสเปรย์ฆ่ำเชื้อ และจัดพื้นที่ตำมหลัก Social 
Distancing เว้นระยะห่ำง 1.8 เมตร และให้พนักงำน 
ท�ำแบบประเมินควำมเสี่ยงต่อเนื่องผ่ำนแอปพลิเคชัน  

เพือ่ให้มัน่ใจว่ำพนกังำนปลอดภยัและสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบั
ลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทได้แบ่งพนักงำนออกเป็น 3 กลุ่ม 
เพื่อปรับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลุ่มให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ ได้แก่ (1) พนักงำนที่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติงำน 
ในสถำนที่เดิม (2) พนักงำนที่จ�ำเป็นต้องท�ำงำนด้วยกัน 
สำมำรถท�ำงำนให้สถำนที่ปฏิบัติงำนส�ำรองได้ และ  
(3) พนักงำนที่สำมำรถปฏิบัติงำนจำกบ้ำนได้ ซึ่งบริษัท 
ได้มนีโยบำยให้ Work From Home เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำร
ติดเช้ือแบบกลุม่ ทีส่�ำคญั เพิม่ควำมปลอดภยัให้แก่พนกังำน 
โดยมอบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและไวรัสโควิด-19 
มูลค่ำควำมคุ้มครองคนละ 100,000 บำท ให้กับพนักงำน
ทุกคน รวมจ�ำนวน 8,163 คน พร้อมได้สร้ำงขวัญก�ำลังใจ
ให้แก่พนักงำน โดยประกำศว่ำจะไม่มีกำรเลิกจ้ำงงำน  
ให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรขอรับเงนิประกนัสังคมแก่พนักงำน 
ที่ได้รับผลกระทบ รวม 3,842 คน ให้กำรสนับสนุน  
“ถุงน�้ำใจไทยเบฟ” แก่พนักงำนกลุ่มที่ขำดรำยได้ 776 คน 
และจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำพิเศษให้แก่พนักงำนทั่วประเทศ

25 รายงานการพัฒนาที่ย่ังยืน 2563



ด้านลูกค้า

กำรดูแลด้ำนลูกค้ำ แบ่งกำรจัดกำรออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
(1) มำตรกำรช่วงก่อนปิดร้ำนอำหำร ทำงร้ำนได้ปรับเปลีย่น
บริกำรจำกแบบบุฟเฟต์มำเป็นกำรสั่งอำหำรและเสิร์ฟ 
เปลี่ยนจำกกำรวำงอุปกรณ์รับประทำนบนโต๊ะมำเป็น 
กำรน�ำมำเสิร์ฟ ส่วนอุปกรณ์ส่วนกลำงที่ให้บริกำรบริเวณ
เคำน์เตอร์และเครื่องปรุงอำหำรเปลี่ยนใหม่ทุก 1 ชั่วโมง 
พร้อมมีมำตรกำรเข้มงวดในกำรท�ำควำมสะอำดภำชนะ
และอปุกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ิมข้ันตอนกำรท�ำควำมสะอำดอปุกรณ์ 
ด้วยกำรแช่ในผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ  
(Suma Bac) เพิ่มขึ้น 10 นำที เพื่อควำมปลอดภัยและ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำที่มำใช้บริกำร (2) มำตรกำร
ช่วงทีร้่ำนอำหำรต้องปิดให้บริกำร บริษทัอ�ำนวยควำมสะดวก
และเพิ่มกำรเข้ำถึงลูกค้ำ โดยเฉพำะกำรให้บริกำรเดลิเวอรี่ 
พร้อมทั้งออกเมนูพิเศษส�ำหรับรับประทำนที่บ้ำน และ 
จดัโปรโมชัน่ดงึดดูลกูค้ำ อำท ิบรกิำรส่งฟร ีจดัชดุรำคำพิเศษ 
แถมสินค้ำฟร ีรวมถึงโปรโมชัน่ท่ีสร้ำงควำมฮอืฮำ อย่ำงร้ำน
ชำบูชิ ที่แถมหม้อชำบูเมื่อสั่งอำหำรตั้งแต่ 990 บำทขึ้นไป 
เป็นต้น และยังได้เพิ่มควำมเข้มงวดด้ำนสุขอนำมัยส�ำหรับ
กำรบริกำรเดลิเวอรี่โดยให้พนักงำนใส่หน้ำกำกอนำมัยและ
พกสเปรย์แอลกอฮอล์ตลอดเวลำ ให้ล้ำงมอืก่อนเริม่ปฏบิติังำน
และท�ำควำมสะอำดมืออย่ำงน้อยทุก 30 นำที ให้ฉีด 

สเปรย์แอลกอฮอล์ล้ำงมอืทกุครัง้ก่อนจดัส่งและมอบอำหำร
ให้ลูกค้ำ และฆ่ำเชื้อท�ำควำมสะอำดกล่องส่งอำหำร  
รถจักรยำนยนต์ หมวกกันน็อค กุญแจรถ ทุกครั้งหลัง
เสร็จกำรจัดส่ง ต่อมำเมื่อสถำนกำรณ์ดีขึ้น (3) มำตรกำร
ช่วงร้ำนอำหำรกลบัมำเปิดให้บรกิำรใหม่ ทำงร้ำนได้ยกระดบั
ควำมปลอดภัยเพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ ทัง้จดัเตรยีม
เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมอืให้ลกูค้ำทีจ่ดุเข้ำออกและบรเิวณต่ำง ๆ 
ในร้ำน จดัทีนั่ง่เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบคุคลอย่ำงน้อย 2 เมตร 
อำหำรท�ำเมื่อลูกค้ำสั่ง (Made to order 100%) เสิร์ฟ 
โดยมีฝำครอบ เสิร์ฟเครือ่งดืม่ทีโ่ต๊ะแทนกำรให้กดจำกเคร่ือง 
งดเสิร์ฟอำหำรบนสำยพำน มีกำรท�ำควำมสะอำดโต๊ะเก้ำอี้
ด้วยน�ำ้ยำฆ่ำเชือ้ทกุครัง้หลงัลกูค้ำใช้บรกิำรเสรจ็  
ท�ำควำมสะอำดพ้ืนทำงเดินและเคำน์เตอร์ด้วยน�ำ้ยำฆ่ำเชือ้
อย่ำงน้อยวนัละ 1 ครัง้ ให้พนกังำนสวมหน้ำกำก 
ขณะปฏบิตังิำนและท�ำควำมสะอำดมือทุก 30 นำที  
ส่วนกำรช�ำระเงินได้ให้พนักงำนแคชเชียร์ฉีดสเปรย์
แอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้ท่ีมอืทกุคร้ังหลงัจำกรบัและทอนเงนิลกูค้ำ 
ใส่เงินทอนในถุงพลำสติก รวมถึงได้จัดท�ำระบบช�ำระเงิน
ผ่ำน QR Code นอกจำกนี้ ยังพัฒนำระบบสั่งอำหำรแบบ 
ไร้กำรสมัผสัด้วยกำรสแกน QR Code จำกโทรศัพท์ของลกูค้ำ
กจ็ะสำมำรถเลอืกและสัง่อำหำรได้จำกโทรศพัท์ของลกูค้ำเอง 
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ด้านธุรกิจ

ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำร ได้ใช้กำรท�ำงำนร่วมกัน  
ทั้งระหว่ำงสำยงำน (Cross Function) และ กำรร่วมมือกัน
กบับรษิทัพนัธมิตรในเครือไทยเบฟ (Collaboration) ในกำร
ขับเคลื่อนธุรกิจ ได้มีกำรจัดท�ำ Business Continuity 
Planning (BCP) เพื่อเตรียมควำมพร้อมและควำมต่อเนื่อง
ในกำรบรหิำรธรุกิจ และ Plant BCP Management เพือ่เตรยีม
รับมือหำกต้องเผชิญภำวะวิกฤตในทุกโรงงำน ควบคู่ไปกับ
กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย ด้วยกำรบริหำรเรื่องคนและค่ำแรง 
กำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ�ำเป็น กำรบริหำรกำรซื้อวัตถุดิบ 
และกำรพิจำรณำเลื่อนกำรเปิดสำขำใหม่และปรับปรุงร้ำน 
เพื่อให้สำมำรถใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

ส�ำหรับธุรกิจอำหำร นอกเหนือจำกจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ให้บรกิำรและยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยัในร้ำนอำหำร
ให้สอดคล้องกบัมำตรกำรในช่วงโควดิ-19 แล้ว บรษิทัยงัปรบั
แผนและรูปแบบกำรขำยให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว น�ำเทคโนโลยี-ดิจิทัล 
มำพัฒนำช่องทำงกำรขำย เน้นช่องกำรขำยแบบเดลิเวอรี่ 
ทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มของบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์  
www.oishidelivery.com นอกเหนือจำกกำรโทร 1773 
รวมทั้งผ่ำนช่องทำง Food Aggregator อำทิ foodpanda, 

Grab Food และ LINEMAN ซ่ึงท�ำให้สำมำรถขยำยบรกิำรได้
หลำกหลำยแบรนด์มำกขึน้ อีกทัง้เพ่ิมช่องทำงกำรขำยเชิงรกุ 
ทัง้กำรบรกิำรจดัส่งเดลิเวอรีโ่ดยพนกังำนในร้ำน (Own Rider) 
กำรขำยในส่วนของ Cash Van กำรขำยแบบ Door to Door 
และกำรออกบูธ นอกจำกนั้นยังมีกำรเปิดตัว Oishi Kitchen 
ในรูปแบบของ Cloud Kitchen หรือครัวกลำง ให้ลูกค้ำ
สำมำรถสั่งอำหำรหลำกหลำยแบรนด์ในเครือโออิชิ 
ได้อย่ำงสะดวกสบำยในครั้งเดียว 

ขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่ม ในช่วงเผชิญสถำนกำรณ์โควิด-19 
ก็เพิ่มช่องทำงกำรขำยเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่ผ่ำนทำง
ออนไลน์เช่นเดียวกัน โดยร่วมมือกับพำร์ทเนอร์ต่ำง ๆ  
เพื่อเพิ่มโอกำสกำรขำยและช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้บริโภคในช่วงที่มีกำรปิดห้ำงสรรพสินค้ำ รวมทั้งมีกำรใช้
กลยุทธ์กำรขำยแบบ Street Fighter น�ำสินค้ำไปขำยนอก
สถำนที่ เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงผู้บริโภค นอกจำกนั้นยังมี 
กำรปรบัแผนกำรตลำดโดย หยดุแคมเปญชงิโชคช่วงหน้ำร้อน 
น�ำงบส่งเสริมกิจกรรมกำรตลำดและเครื่องดื่มโออิชิ โกล์ด 
รวมมูลค่ำ 24 ล้ำนบำท ไปบริจำคผ่ำนสภำกำชำดไทย 
เพื่อมอบให้กับโรงพยำบำล 7 แห่ง เป็นก�ำลังสนับสนุน 
ในกำรต่อสู้กับ โควิด-19 

“สร้างความมั่นใจให้ลูกค้ารู ้สึกปลอดภัยทุกครั้ง	 
เมื่อใช้บริการร้านอาหารโออิชิ”

“ไม่ว่ำเกิดวิกฤตใด ๆ เรำห่วงใยในสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกค้ำ 
เป็นล�ำดบัต้น ๆ เรำจงึต้องท�ำให้ลกูค้ำรูส้กึมัน่ใจในควำมสะอำดและปลอดภยั
ทุกครัง้เมือ่มำใช้บรกิำรทีร้่ำนอำหำรในเครือโออชิ ิโดยเฉพำะช่วงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 เป็นบททดสอบครั้งส�ำคัญให้เรำเรียนรู้  
เร่งปรับตัวให้ทันกับสถำนกำรณ์ ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยสูงสุด
รับวิถี New Normal คุมเข้มทุกมำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยที่ได้รับกำรรับรอง
ระดับสำกล เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ลูกค้ำ และรักษำควำมปลอดภัย 
ของพนกังำน โดยมำตรกำรต่ำง ๆ ได้รบักำรทวนสอบจำกหน่วยงำนภำยใน 
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยประกันคุณภำพ ฝ่ำยกำรตลำด ฝ่ำยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยฏิบัติกำรหน้ำร้ำน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัย
ของลูกค้ำและพนักงำนของเรำเอง”

คุณสุวิทย์ ศรีชู
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
ฝ่ำยปฏิบัติกำรธุรกิจอำหำร

คุณค่าแห่งการแบ่งปัน
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ด้านคู่ค้า

ด้วยสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพำะในธุรกิจร้ำนอำหำร 
บรษัิทได้ท�ำงำนร่วมกบัคู่ค้ำ (Supplier) เพือ่ปรบักำรบรหิำร
จัดกำรในด้ำนวัตถุดิบ โดยจัดท�ำรำยกำรสินค้ำกลุ่มเสี่ยง
และเตรยีมแผนรองรบั พร้อมเพิม่ประสทิธภิำพในกำรต่อรอง
กำรซื้อวัตถุดิบ ภำยใต้เงื่อนไขที่เป็นผลดีสูงสุด 
ต่อทั้งสองฝ่ำย
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ด้านสังคม

บริษัทได้ด�ำเนินโครงกำร โออิชิ “ให้” สู้ภัยโควิด-19  
โดยมอบเงินบริจำค พร้อมผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม
โออิชิ รวมมูลค่ำ 24 ล้ำนบำท ผ่ำนทำงสภำกำชำดไทย 
เพือ่ช่วยเหลอื 7 โรงพยำบำล ได้แก่ โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ 
โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ โรงพยำบำลศริริำช โรงพยำบำล
รำมำธิบดี โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
โรงพยำบำลรำชวิถี และสถำบันบ�ำรำศนรำดูร แบ่งเป็น 
เงนิบริจำคโรงพยำบำลละ 2 ล้ำนบำท และเป็นผลติภณัฑ์อำหำร
และเคร่ืองด่ืมโออิช ิมลูค่ำ 10 ล้ำนบำท ทัง้เครือ่งดืม่ 
โออิชิ โกลด์ ชำเขียวพรีเมียมจำกญี่ปุ่นสูตรไม่มีน�้ำตำล 
และแซนวิชโออิชิอีทโตะ ส�ำหรับให้บริกำรในอำคำร 
ผู้ป่วยติดเชื้อ โดยจัดส่งให้ตลอดระยะเวลำ 3 เดือน  
ตั้งแต่ 27 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563 นอกจำกนั้น 

โออิชิยังมีควำมห่วงใยต่อประเทศเพือ่นบ้ำน ในฐำนะ 
คูค้่ำทำงธรุกจิได้ร่วมสนบัสนนุแอลกอฮอล์ เพื่อใช้งำน 
ด้ำนกำรแพทย์และกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
โดยมอบให้กับกระทรวงสำธำรณสุขกัมพูชำ จ�ำนวน  
3,600 ลิตร และกระทรวงสำธำรณสขุ สปป. ลำว จ�ำนวน 
2,100 ลติร เพือ่ให้กระทรวงสำธำรณสุขของแต่ละประเทศ
ได้ด�ำเนินกำรแจกจ่ำยไปยังโรงพยำบำลต่ำง ๆ ต่อไป  
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ส�ำคัญ
ต่อควำมแข็งแกร่งของกลุ่มบรษิทัโออชิใินหลำกหลำยมติิ 
แต่ด้วยพลังจำกกำรร่วมมอืกันของพนักงำนทุกคนและ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ท�ำให้กำรจดักำรในทกุด้ำน 
ด�ำเนินไปได้ด้วยด ีจนสำมำรถยนืหยัดข้ำมผ่ำนอุปสรรค 
และพร้อมขับเคลื่อนไปสู่ควำมส�ำเร็จในก้ำวต่อ ๆ ไป
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เม่ือโลกทั้งใบเกิดการเปล่ียนแปลงเพ�่อส�งเสียงบอกเรา
ยิ�งเป�นการตอกยํ้าถึงการทํางานที่ต�องคํานึงถึงสภาพแวดล�อม
ลดการเบียดเบียน และเพ��มการทํานุบํารุงดูแล
คือ หนทางที่ยั่งยืนที่สุดของการทําธุรกิจในยุคน้ี



เม่ือโลกทั้งใบเกิดการเปล่ียนแปลงเพ�่อส�งเสียงบอกเรา
ยิ�งเป�นการตอกยํ้าถึงการทํางานที่ต�องคํานึงถึงสภาพแวดล�อม
ลดการเบียดเบียน และเพ��มการทํานุบํารุงดูแล
คือ หนทางที่ยั่งยืนที่สุดของการทําธุรกิจในยุคน้ี

บรษิทั โออชิ ิกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส�ำคญั
ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีกระบวนกำรดูแล 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้พลังงำนและน�้ำให้มีประสิทธิภำพ 
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ต่ำง ๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อร่วมแก้ปัญหำขยะพลำสติก รวมถึงกำรก�ำจัดวัตถุดิบ
เหลือใช้ กำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ  
ได้มำตรฐำน และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย  
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำวตัถุดบิเหลอืใช้ ขยะ และของเสยีดงักล่ำว
สำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ ตลอดจนก�ำจัดอย่ำงถูกวิธี  
ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการพลังงาน

ส�ำหรับกระบวนกำรผลิต โออิชิใช้เทคโนโลยีกำรผลิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้
ใช้พลังงำนน้อย ลดวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในกำรผลิต 
รวมถึงลดกำรใช้ทรัพยำกร และปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร
จดักำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental 
Management Standard) ซึง่โรงงำนผลติเครือ่งดืม่ของโออชิิ 
ทุกโรงงำนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว

นอกจำกนั้นในปี 2563 โออิชิยังได้จัดท�ำระบบกำรจัดกำร
ด้ำนพลงังำน ISO50001 version 2018 เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
กำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสทิธภิำพ และยังได้รับกำรรับรอง
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

• ประกาศนียบตัร คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร 
ในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for 
Organization: CFO) ขององค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐำนะทีบ่รษิทั  
โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ำกดั โดยโรงงำนผลติเครือ่งดืม่โออชิิ  
3 แห่ง ได้แก่ ทีน่คิมอุตสำหกรรม นวนคร จ.ปทมุธำน,ี 

นคิมอตุสำหกรรมอมตะนคร จ.ชลบรุ,ี อ.วงัม่วง จ.สระบุรี 
และ โรงงำนผลติอำหำรครวักลำง อ.บ้ำนบงึ จ.ชลบรุี 
ได้สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัหลกักำรและวธิกีำร
ประเมนิคำร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กร เพือ่ให้สำมำรถ
ค�ำนวณปรมิำณคำร์บอนฟตุพริน้ท์ทีเ่กดิขึน้จำกกำร
ด�ำเนนิงำนได้อย่ำงถกูต้อง อนัจะน�ำไปสูก่ำรก�ำหนด
แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก
ขององค์กรได้อย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพต่อไป 

• ใบประกาศเกยีรตคิณุ เครือ่งหมายรบัรองคาร์บอน 
ฟตุพริน้ท์ผลติภณัฑ์ หรอื ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 
ของผลติภณัฑ์ (CFP) จาก องค์การบริหารจดัการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ส�ำหรบัผลติภณัฑ์
เครือ่งดืม่โออิชิ กรนีที รสต้นต�ำรบั ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดืม่
โออชิ ิกรนีท ีรสน�ำ้ผึง้ผสมมะนำว และผลติภณัฑ์ 
เครือ่งดืม่โออชิ ิกรนีท ีกลิน่องุน่เคยีวโฮ ผสมวุ้นมะพร้ำว 
ขนำด 380 มลิลลิติร ทีผ่่ำนกำรประเมนิและได้รบักำร
รบัรองปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

• ใบประกาศเกยีรติคณุ เคร่ืองหมายลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
ผลติภณัฑ์ หรอืฉลากลดโลกร้อน (CFR) จาก องค์การ
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
ส�ำหรบัผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่โออชิ ิกรนีท ีรสน�ำ้ผึง้ 
ผสมมะนำว และผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่โออชิ ิกรนีที 
กลิน่องุน่เคยีวโฮ ผสมวุน้มะพร้ำว ขนำด 380 มลิลลิติร 
ทีผ่่ำนกำรประเมนิและลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก

• ใบประกาศเกยีรตคิณุ การรบัรองวอเตอร์ฟตุพริน้ท์ 
ของผลติภณัฑ์ (WFP) จากสภาอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ส�ำหรบัผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่โออชิิ  
กรนีท ีรสน�ำ้ผึง้ผสมมะนำว ขนำด 380 มลิลลิติร  
ทีผ่่ำนกำรประเมนิและรบัรองค่ำฟตุพริน้ท์ 
กำรขำดแคลนน�ำ้ (Water Scarcity Footprint)

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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• ใบรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จาก กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในฐำนะทีโ่รงงำน 
โออชิปิล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในปรมิำณทีเ่หมำะสม 
ได้แก่ โรงงำนนคิมอุตสำหกรรมนวนครปล่อยก๊ำซ 
เรอืนกระจกประมำณ 18,205 ton CO2-eq โรงงำน 
ในนคิมอตุสำหกรรมอมตะนคร 2,333 ton CO2-eq 
โรงงำนวงัม่วง 23,334 ton CO2-eq และครวักลำงทีบ้่ำนบงึ 
9,688 ton CO2-eq พร้อมผ่ำนกำรประเมินและได้รับ
กำรรบัรองเป็น “โรงงานสเีขยีวระดบั 3” (Green Industry 
Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับที่
แสดงให้เห็นว่ำบริษัทได้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและ
พัฒนำกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• เกยีรตบิตัรการเข้าร่วมโครงการและเป็นบรษิทัน�าร่อง 
ในโครงการทดสอบ และปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐาน
ส�าหรบัระบบ-ซือ้ขายสทิธใินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ภาคสมคัรใจของประเทศไทย จากองค์การบรหิาร
จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐำนะ 
ทีเ่ป็นบรษิทัน�ำร่องในกำรเรยีนรู ้พฒันำ และปรบัปรุง
แนวทำงกำรตดิตำม และรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซ 
เรอืนกระจกรำยสำขำอตุสำหกรรม

แนวทางการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในปี	2563

No. โรงงาน แนวทางการบริหารจัดการ ผลลัพธ์

1 โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม  
เขตนิคมอุตสำหกรรม 
นวนคร จ.ปทุมธำนี 

จัดท�ำระบบกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน ISO50001 version 2018 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน โดยสำยกำรผลิตเครื่องดื่ม
แบบบรรจุเย็นในขวด PET ปรบัปรงุกระบวนกำร ด้วยกำรลด 
ขัน้ตอนท�ำควำมสะอำดโดยไม่ต้องถอดชิน้ส่วน (Cleaning  
In Place, CIP) เมือ่มกีำรเปล่ียนรุน่กำรผลติผลิตภณัฑ์

ลดไฟฟ้ำ  
12,000 หน่วยต่อปี

2 โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม  
เขตนิคมอุตสำหกรรม 
นวนคร จ.ปทุมธำนี

สำยกำรผลติเคร่ืองดืม่แบบบรรจกุล่อง UHT ปรบัปรงุเครือ่งฆ่ำเชือ้ 
(AUHT) และเครื่องพำสเจอร์ไรซ์ โดยควบคุมกำรท�ำงำน 
ของปั๊มให้สอดคล้องกับอัตรำกำรบรรจุ

ลดไฟฟ้ำ  
220,000 หน่วยต่อปี

3 โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม  
อ.วงัม่วง จ.สระบรุี

ปรบัปรงุสำยกำรผลติชำเขยีวบรรจุเยน็ในขวด PET โดยลดแรงดัน
ไอน�ำ้ของระบบต้นก�ำลัง

ลดเชื้อเพลิง (Fuel oil) 
70,000 ลิตรต่อปี

4 โรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส 
อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี

ปรับปรุงระบบต้นก�ำลัง โดยกำรน�ำมอเตอร์ประสิทธิภำพสูง 
เข้ำมำใช้ในระบบท�ำควำมเย็นของโรงงำน

ลดไฟฟ้ำ  
800,000 หน่วยต่อปี

5 โรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส 
อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี

ปรับปรุงเครื่องจักรของสำยกำรผลิตเกี๊ยวซ่ำ โดยพัฒนำให้
เครื่องแช่แข็งแบบอุโมงค์ (Tunnel Freezer) ท�ำงำนได้อย่ำง 
เต็มประสิทธิภำพ 

ลดกำรใช้ก๊ำซไนโตรเจน 
700 ตันต่อปี
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การบริหารจัดการน�้าและอนุรักษ์แหล่งน�้า

โออิชิมีแนวทำงกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำอย่ำงคุ้มค่ำ รวมถึง
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำย พร้อมทั้งมีระบบ
มำตรฐำนสำกลในกำรก�ำกับดแูลและตรวจสอบควำมถกูต้อง
ของกำรด�ำเนินธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบักำรใช้น�ำ้ รวมถึงควบคุม
มำตรฐำนกำรปล่อยน�้ำทิ้งจนมีคุณภำพดีกว่ำมำตรฐำน 
ทีก่�ำหนดก่อนปล่อยสูแ่หล่งน�ำ้ธรรมชำต ิและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับใบประกำศเกียรติคุณกำรรับรอง 

“กำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรรับรอง 
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ 
ชำเขียวญี่ปุ่น โออิชิ กรีนที รสน�้ำผึ้งผสมมะนำว  
ขนำด 380 มิลลิลิตร จำกสถำบันน�้ำและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อควำมยั่งยืน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
จำกกำรประเมินปริมำณกำรใช้น�้ำในกระบวนกำรผลิต
ตลอดห่วงโซ่อำหำรอย่ำงเหมำะสม

แนวทางการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพในปี	2563

“ทรัพยำกรน�้ำ ถือได้ว่ำเป็นปัจจัยในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและกำรพัฒนำสังคม 
อีกทั้งถือเป็นทรัพยำกรพื้นฐำนที่ส�ำคัญในกำรรักษำควำมสมบูรณ์ของสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติ องค์กรของเรำจึงมีนโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำให้มีควำมสมดุลกับควำม
ต้องกำรใช้น�้ำที่มีเพิ่มขึ้น รวมถึงสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเป็นรูปธรรม 
กำรน�ำทรัพยำกรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือกำรน�ำหมุนเวียนกลับมำใช้ไหม่อย่ำงคุม
ค่ำด้วยนวัตกรรมใหม่ จะส่งผลให้องค์กรด�ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วม
กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน”

คุณอ�ำนำจ เอกตระกูล
ผู้จัดกำรฝ่ำยวิศวกรรมโรงงำน

คุณค่าแห่งการแบ่งปัน

No. โรงงาน แนวทางการบริหารจัดการน�้า ผลลัพธ์

1 โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม  
เขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร 
จ.ปทุมธำนี

ปรับปรุงสำยกำรผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง UHT โดย
ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำควำมสะอำดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน 
(Cleaning In Place, CIP) จึงช่วยลดปริมำณกำรใช้น�้ำ 
ล้ำงระบบในขั้นตอนสุดท้ำย (Final rinse)

ลดปริมำณน�้ำ 37,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อปี

2 โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม  
เขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร 
จ.ปทุมธำนี

ปรับปรุงสำยกำรผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็นในขวด PET  
โดยลดขั้นตอนท�ำควำมสะอำดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน 
(Cleaning In Place, CIP) เมื่อมีกำรเปลี่ยนรุ่นกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์

ลดปริมำณน�้ำ 250 
ลูกบำศก์เมตรต่อปี

3 โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม  
อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ปรับปรุงระบบ CIP โดยกำรน�ำน�้ำอ่อน (Soft water) มำใช้ 
ในกระบวนกำร CIP แทนกำรใช้น�้ำที่ผ่ำนกำรกรองด้วยเครื่อง 
รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO)

ลดปริมำณน�้ำ RO  
36,000 ลกูบำศก์เมตรต่อปี

33 รายงานการพัฒนาที่ย่ังยืน 2563



บรรจุภัณฑ์รักษ์ โลกและของเสีย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองในแง่ควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค กำรเก็บรักษำ และคงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 
รวมไปถึงควำมเหมำะสมในแง่ของกำรขนส่ง เพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่คงคุณภำพให้กับผู้บริโภค อย่ำงไรก็ตำม  
ด้วยสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำร
ตระหนักในด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศ
หรือระดับสำกล จึงท�ำให้ทำงบริษัทได้มีกำรใช้หลักเกณฑ์
ในด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกำรออกแบบและพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์หรือ กำรลดกำรใช้งำนบรรจุภัณฑ์ที่อำจ 
ส่งผลกระทบต่อสภำวะแวดล้อม รวมถึงกำรค�ำนึงถึง
กำรน�ำบรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ 
หรือบรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถน�ำกลับไปใช้ใหม่ได้มำกยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ โออิชิตั้งเป้ำลดปริมำณขยะหรือของเสียจำก
กระบวนกำรผลิตตั้งแต่ปี 2558 – 2563 ให้ได้อย่ำงน้อย
ปีละ 1% เพือ่บรรเทำผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสร้ำงวงจร
ธุรกิจอำหำรที่ยั่งยืน 

ภารกิจส�าคัญ	/	การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์	

1. ธุรกิจเครื่องดื่ม
1.1 การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับลดน�้าหนักพรีฟอร์ม 

(Preform) 
 ในกำรผลิตขวดพลำสติกเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

หลักของเครื่องดื่มนั้น พรีฟอร์มถือเป็นวัตถุดิบ

ส�ำคัญในกำรเป่ำขึ้นรูปขวด โดยในแต่ละปีบริษัท 
โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด มีกำรใช้งำนพรีฟอร์ม
ปริมำณมำกกว่ำ 567 ล้ำนชิ้นต่อปี ในขณะที่ 
ยังไม่สำมำรถหำวัตถุดิบอื่นมำทดแทนหรือ 
ใช้พลำสติกรีไซเคิลได้ เนื่องจำกยังรอกำรรับรอง
จำกหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกำรลด 
น�้ำหนักพรีฟอร์มที่ใช้ส�ำหรับกำรเป่ำขวดพลำสติก
จึงเป็นทำงเลือกหนึ่งส�ำหรับลดปริมำณกำรใช้
พลำสติก ซึ่งโครงกำรที่ทำงบริษัทได้ทดลอง  
คือ กำรลดน�้ำหนักพรีฟอร์มของขวด 350 มล. 
และ 380 มล. จำกเดิม 17 กรัม ลดลงเหลือ 
15.89 กรัม และกำรลดน�้ำหนักพรีฟอร์มของขวด 
500 มล. จำกเดิม 18.50 กรัม ลดลงเหลือ  
18.16 กรัม โดยด�ำเนินกำรศึกษำและทดสอบ 
ในห้องปฏิบัติกำรเสร็จสิ้นแล้วในปี 2563 

1.2 การพัฒนาฉลากที่ท�าจากวัสดุ PET ทดแทน PVC 
 ปัจจุบันฉลำกของขวดเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที

รสชำติต่ำง ๆ เป็นฉลำกแบบ PVC ซึ่งปัจจุบัน 
ยังไม่สำมำรถรีไซเคิลได้ ดังนั้นบริษัทจึงร่วมกับ 
ผูผ้ลติฉลำกท�ำกำรศกึษำและพัฒนำสูตรฟิล์ม PET 
ที่มีคุณสมบัติน�ำไปรีไซเคิลได้ เพื่อให้สำมำรถ 
น�ำฉลำก PET มำใช้ทดแทนฉลำก PVC โดย 
ยังคงมีคุณสมบัติที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนกับ
สำยกำรผลิตจริง 
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1.3 การเปลีย่นขวดสม่ีวงเป็นขวดใสส�าหรบัผลติภณัฑ์ 
โออิชิ กรีนที องุ่นเคียวโฮ 

 ในประเทศไทยขวด PET ที่ถูกเติมสีหรือ 
สำรคงคุณภำพอื่นใด ยังไม่สำมำรถน�ำมำรีไซเคิล
ร่วมกับขวด PET ใสแบบปกติได้ ดังนั้นตั้งแต่
เดือนกุมภำพันธ์ 2563 บริษัทจึงยกเลิกกำรใช้งำน
ขวด PET สีม่วงส�ำหรับผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที 
องุ่นเคียวโฮ ในขนำดบรรจุ 350 มล. และ 380 
มล. และเปลี่ยนมำใช้งำนขวด PET ใสแบบปกติ
แทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขวด PET ของ 
โออิชิ กรีนทีสำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลได้ทั้งหมด

2. ธุรกิจร้านอาหาร
 มุ่งเน้นกำรใช้บรรจุภัณฑ์ภำยใต้กรอบควำมยั่งยืน 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 แนวทำง ได้แก่
2.1 ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท�ามาจากพลาสติกที่สามารถ 

น�าไปรีไซเคิลได้ 100%
2.2 ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท�ามาจากวัสดุที่สามารถ 

ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ
2.3 ลดปริมาณการใช้พลาสตกิผ่านทางการออกแบบ

โดยยังคงสามารถรกัษาคณุภาพของอาหาร 
ได้ตามมาตรฐาน

 จำกแนวทำงดงักล่ำว บริษัทจงึสำมำรถลดปรมิำณ
กำรใช้พลำสตกิลงได้ 8.7 ตันต่อปี โดยมรีำยละเอยีด 
ดงันี้ 

- ปรับชนิดของถุงพลำสติก ให้เป็นชนิดที่สำมำรถ
น�ำไปรีไซเคิลได้ พร้อมทั้งลดควำมหนำของถุง 
ที่เป็นบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

- ปรับชนิดของบรรจุภัณฑ์พลำสติกส�ำหรับ 
ใส่ชุดจำน-ช้อนจำกวัสดุไนลอน (Nylon)  
เป็นโพลิโพรพิลีน (Polypropylene – PP)  
ซึ่งเป็นพลำสติกประเภทที่สำมำรถน�ำกลับมำ
รีไซเคิลได้

- เปลี่ยนชนิดของวัสดุที่ใช้ท�ำบรรจุภัณฑ์แบบชนิด
ใช้ครั้งเดียวทิ้งจำกพลำสติกให้เป็นกระดำษ

- เปลี่ยนชุดถำดเกี๊ยวซ่ำที่ท�ำจำกพลำสติกชนิด 
โพลิโพรพิลีน (Polypropylene – PP)  
เป็นกระดำษเคลือบ 

- ปรับชนิดของพลำสติกที่ใช้ให้ท�ำจำกวัสดุเดียวกัน 
เพื่อที่จะสำมำรถน�ำไปเข้ำกระบวนกำรรีไซเคิลได้

- เปลี่ยนถุงหิ้วพลำสติกชนิด High Density 
Polyethylene (HDPE) ผสม BIO เป็นชนิด High 
Density Polyethylene (HDPE) 100% เพือ่สำมำรถ
น�ำไปเข้ำกระบวนกำรรีไซเคิลได้

- ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่สำมำรถย่อยสลำย
ได้ตำมธรรมชำติ (Polylactic Acid – PLA) โดย
เริ่มใช้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์โอโยกิ (OYOKI) 
เช่น ถ้วยไอศครีม แก้วน�้ำ ฝำ หลอด และช้อน 
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3. ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน
3.1 ปรับลดความหนาถุงที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ลดควำมหนำถงุ Linear Low Density Polyethylene 
(LLDPE) และถุง High Density Polyethylene 
(HDPE) ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต โดยลักษณะ
กำรใช้งำนเป็นถงุแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้ ซึง่หลงัจำก
ปรบัลดควำมหนำถุงทั้ง 2 ชนิดแล้ว สำมำรถลด
ปริมำณกำรใช้พลำสติกโดยรวมลงได้ประมำณ  
5.8 ตนัต่อปี โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

- ถุง LLDPE ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต มีปริมำณ 
กำรใช้งำนเฉลี่ยต่อปี 100,000 ใบ บริษัทปรับลด
ควำมหนำจำก 240 ไมครอน (น�้ำหนักต่อใบเฉลี่ย 
85 กรัม) เป็น 180 ไมครอน (น�้ำหนักต่อใบเฉลี่ย 
64 กรัม) น�้ำหนักพลำสติกที่ลดลงต่อใบเฉลี่ย
เท่ำกับ 21 กรัม หรือคิดเป็นปริมำณพลำสติก 
ที่ลดลงประมำณ 2.1 ตันต่อปี

- พลำสติกรองโต๊ะ HDPE ส�ำหรับใช้ใน 
กระบวนกำรผลิตมีปริมำณกำรใช้งำนเฉลี่ยต่อปี 
87,000 ใบ ปรับลดควำมหนำจำก 40 ไมครอน 
(น�ำ้หนกัต่อใบเฉลี่ย 86 กรัม) เป็น 20 ไมครอน 
(น�้ำหนักต่อใบเฉลี่ย 43 กรัม) น�้ำหนักพลำสติก 
ที่ลดลงต่อใบเฉล่ียเท่ำกับ 43 กรัม หรือคดิเป็น
ปรมิำณพลำสตกิที่ลดลงประมำณ 3.7 ตันต่อปี

3.2 ปรับวัสดุซองผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปพร้อมทาน 
โออิชิ อีทโตะ แบบแช่เย็นเป็นวัสดุชนิดเดียว  
(Mono-material) 

 ตำมหลักกำรของกระบวนกำรรีไซเคิล พลำสติก 
ที่ท�ำจำกวัสดุต่ำงประเภทกัน จะต้องใช้กระบวนกำร 
ในกำรแยกวัสดุทั้งสองออกจำกกันก่อนน�ำเข้ำ
กระบวนกำรรีไซเคิล ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มี
กระบวนกำรดังกล่ำว ในปี 2563 โออิชิจึงปรับเปลี่ยน
วัสดุของบรรจุภัณฑ์โออิชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่ำ 
ไส้หมูทรงเครื่องซอสฮอตชิลลี่ และแซนวิชผสมธัญพืช 
ไส้อกไก่สลัดไข่ผสมเวย์โปรตีนให้เป็นฟิล์มลำมิเนต
จำกวัสดุชนิดเดียวกัน (Mono-Material) เพื่อช่วยลด
ปรมิำณพลำสตกิทีไ่ม่สำมำรถรไีซเคลิได้ โดยบรรจภุณัฑ์
เกี๊ยวซ่ำไส้หมูทรงเครื่องซอสฮอตชิลลี่ ช่วยลดปริมำณ
พลำสติกทีไ่ม่สำมำรถรีไซเคลิลงได้ประมำณ 500 กิโลกรมั 
ส่วนแซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่สลัดไข่ผสมเวย์  
ช่วยลดปริมำณพลำสติกที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลลงได้ 
ประมำณ 1,000 กิโลกรัม 
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3.3 ปรับลดขนาดกล่องกระดาษส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์แช่แข็ง 

 ปรับลดขนำดกล่องที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ภำยนอก 
ส�ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตัดแต่งแช่แข็งที่ส่งให้
กับร้ำนอำหำร เช่น เนื้อนุ่ม หมูข้ำวโพด หมูนุ่ม 
เป็นต้น โดยปรับให้มีขนำดและคุณภำพเหมำะสม 
ต่อกำรใช้งำนยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิ่มควำมสะดวกในกำร
ท�ำงำนของฝ่ำยผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต และสำมำรถ
ลดปริมำณกระดำษได้ประมำณ 2,000 กิโลกรัมต่อปี

3.4 ปรับลดความหนาของซองบรรจุภัณฑ์ราเมนแช่แข็ง 
 เพือ่ให้โครงกำรปรบัลดกำรใช้พลำสตกิส�ำหรบัผลติภณัฑ์

โออิชิ อีทโตะ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2563 บริษัท
จึงลดกำรใช้พลำสติกโดยปรับลดควำมหนำชั้นฟิล์ม 
ในผลิตภณัฑ์รำเมนแช่แขง็ในส่วนของรำเมนกะเพรำหมู
แช่แข็งและรำเมนผัดขี้เมำไก่แช่แข็ง โดยสำมำรถลด
ปริมำณกำรใช้พลำสติกลงได้ประมำณ 180 กิโลกรัม
ต่อปี 

คุณณพลักษณ์ ทรัพย์ยิ่ง 
ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจร้ำนอำหำร

“กำรขยำยช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยไปสู่ 
กำรเดลิเวอรี่นั้น แน่นอนว่ำบรรจุภัณฑ์ 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้น ย่อมเพิ่มมำกขึ้น  
ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน 
ในด้ำนสิ่งแวดล้อม แนวคิดที่จะใช้ 
บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจึงเกิดขึ้น โดยยึดหลัก 
ในกำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพอำหำร 
จนถึงมือผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ แต่ยังสำมำรถ
ลดปริมำณกำรใช้พลำสติก รวมถึงใช้วัสดุ 
ที่สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ  
หรือใช้วัสดุที่น�ำกลับไปรีไซเคิลได้ 
ซึ่งเหล่ำนี้เป็นแนวทำงในกำรท�ำงำน 
ของเรำ”

คุณค่าแห่งการแบ่งปัน
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การจัดการวัตถุดิบเหลือใช้

• รีไซเคิลน�้ามันพืชเก่าจากการประกอบอาหาร 
- บริษัทน�ำน�้ำมันพืชเก่ำที่ได้จำกกำรปรุงประกอบ

อำหำร จำกร้ำนอำหำรในเครือโออิชิและจำก 
โรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำนวนประมำณ 
192,322 กิโลกรัมต่อปี หรือประมำณ  
192.33 ตันต่อปี ไปจ�ำหน่ำยให้กับบริษัทคู่สัญญำ
ที่ได้รับรองมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ 
ในกำรจัดกำรน�้ำมันทีผ่่ำนกำรใช้งำนแล้ว  
โดยจะน�ำไปเข้ำสูก่ระบวนกำรรไีซเคลิเป็นไบโอดเีซล
หรืออำหำรสัตว์ เป็นต้น โดยทั้งหมดจะถูกน�ำไป
ใช้งำนอย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฏหมำยและ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรลดปริมำณควำมสูญเปล่ำ
ทำงอำหำร (Food Waste) 

- หนังปลาแซลมอนทอดกรอบคลุกไข่เค็ม  
ร้ำนอำหำรโออิชิยกระดับสู่ควำมยั่งยืนทำงอำหำร 
สร้ำงสรรค์ผลติภณัฑ์ “หนงัปลำแซลมอนทอดกรอบ
คลุกไข่เค็ม” ผลิตจำกหนังปลำแซลมอนที่ได้จำก
กำรตัดแต่งของร้ำนโออิชิ บุฟเฟ่ต์ และโออิชิ  
อทีเทอเรียม น�ำมำพัฒนำจนได้เป็นอำหำรทำนเล่น
ที่อร่อยและมีประโยชน์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ 

ที่สะอำด ปลอดภัย จ�ำหน่ำยที่ร้ำนอำหำรในเครือ
โออิชิ และโออิชิ เดลิเวอรี่ ในปี 2563 บริษัท
สำมำรถลดปริมำณอำหำรส่วนเกินจำกหนังปลำ
แซลมอนได้ปริมำณ 4.5 ตัน พร้อมสร้ำงรำยได้ 
ให้กับองค์กรได้ถึงปีละ 1,500,000 บำท 

- ผลิตภัณฑ์น�้าพริกน�้าย้อยแซลมอน จำกกำรที่
โรงงำนผลิตอำหำรโออิชิ (ครัวกลำง) ผลิตสินค้ำ
กลุ่มปลำแซลมอนเป็นปริมำณมำก จึงน�ำเศษ 
ปลำแซลมอนที่เหลือจำกกำรผลิตมำพัฒนำเป็น
สินค้ำใหม่น�้ำพริกน�้ำย้อยแซลมอน จ�ำหน่ำยให้กับ
พนักงำนด้วยรำคำย่อมเยำ นับเป็นกำรบริหำร
จัดกำรวัตถุดิบอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน พร้อมสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กรด้วยรำยได้กว่ำ 1 แสน
บำทในปี 2563
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การจัดการวัตถุดิบเหลือใช้

• รีไซเคิลน�้ามันพืชเก่าจากการประกอบอาหาร 
- บริษัทน�ำน�้ำมันพืชเก่ำที่ได้จำกกำรปรุงประกอบ

อำหำร จำกร้ำนอำหำรในเครือโออิชิและจำก 
โรงงำนโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำนวนประมำณ 
192,322 กิโลกรัมต่อปี หรือประมำณ  
192.33 ตันต่อปี ไปจ�ำหน่ำยให้กับบริษัทคู่สัญญำ
ที่ได้รับรองมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ 
ในกำรจัดกำรน�้ำมันทีผ่่ำนกำรใช้งำนแล้ว  
โดยจะน�ำไปเข้ำสูก่ระบวนกำรรไีซเคลิเป็นไบโอดเีซล
หรืออำหำรสัตว์ เป็นต้น โดยทั้งหมดจะถูกน�ำไป
ใช้งำนอย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฏหมำยและ
วตัถปุระสงค์ขององค์กร

• ลดปริมาณความสูญเปล่าทางอาหาร (Food Waste) 
- หนังปลาแซลมอนทอดกรอบคลุกไข่เค็ม  

ร้ำนอำหำรโออิชิยกระดับสู่ควำมยั่งยืนทำงอำหำร 
สร้ำงสรรค์ผลติภณัฑ์ “หนงัปลำแซลมอนทอดกรอบ
คลุกไข่เค็ม” ผลิตจำกหนังปลำแซลมอนที่ได้จำก
กำรตัดแต่งของร้ำนโออิชิ บุฟเฟ่ต์ และโออิชิ  
อทีเทอเรียม น�ำมำพัฒนำจนได้เป็นอำหำรทำนเล่น
ที่อร่อยและมีประโยชน์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ 



“กู ้ชีพอาหารส่วนเกิน	 
ยกระดับสู ่ความยั่งยืนทางอาหาร”

“สถติอินัน่ำตกใจ คอื ขยะอำหำรทีค่นไทยทิง้
ต่อวนัมปีรมิำณสงูถงึ 300 – 500 ตนั คดิเป็น
มำกกว่ำครึง่หนึง่ของขยะมลูฝอยทั้งหมด  
ซึ่งส่วนหนึ่งในนั้นเป็นอำหำรส่วนเกิน 
ทีย่งัไม่หมดอำยแุละคณุภำพด ีอำหำรเหล่ำนี้ 
จะกลำยเป็นขยะอำหำรทนัท ีถ้ำถกูทิง้ขว้ำงไป
โดยไม่ได้ก่อให้เกดิประโยชน์ใดๆ 

โออชิ ิในฐำนะภำคธรุกจิไทยทีเ่ป็นผูผ้ลติอำหำร
และให้บรกิำรร้ำนอำหำร เรำขอร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในกำรแก้ไขปัญหำ “ควำมสูญเปล่ำทำงอำหำร” 
(Food Waste) โดยใช้ศักยภำพองค์ควำมรู้ 
มำด�ำเนินโครงกำรที่ลดปริมำณกำรสูญเสีย
ทรัพยำกรอำหำร โดยเริ่มจำกกำรใช้ประโยชน์ 
“อำหำรส่วนเกิน” ที่เกิดจำกกำรตัดแต่ง  
แต่ยังรับประทำนได้ ไม่หมดอำยุ และมีคุณค่ำ
ทำงอำหำร ได้แก่ หนงัปลำแซลมอน มำพัฒนำ 
ผลติเป็น หนงัปลำแซลมอนทอดกรอบคลกุไข่เคม็ 
ที่ได้คุณภำพ มำตรฐำน นอกเหนือจำก 
ได้พัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกร
อำหำรอย่ำงยั่งยืนแล้ว ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 
ยังสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับองค์กรอีกด้วย”

- สารปรับปรุงดิน โรงงำนผลิตอำหำรโออิชิ  
(ครัวกลำง) น�ำเศษผักที่เหลือจำกกระบวนกำร
ผลติมำหมกัด้วยวธิธีรรมชำต ิจนได้สำรปรบัปรงุดนิ
ส�ำหรับใช้บ�ำรุงต้นไม้ หลังจำกนั้นจึงน�ำไปใช้บ�ำรุง
ต้นไม้ภำยในบริเวณโรงงำน และมอบให้แก่
โรงเรียนบ้ำนหนองชำก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับ
ครัวกลำงโออิชิ ส�ำหรับใช้บ�ำรุงแปลงผักที่ปลูกไว้
เป็นอำหำรกลำงวนัของทำงโรงเรียน โดยในปี 2563 
สำมำรถน�ำเศษผักปริมำณ 3,215 กิโลกรัม  
มำท�ำสำรปรับปรุงดินเพื่อเตรียมขยำยผลท�ำ 
ในเชิงอุตสำหกรรมในปีต่อไป โครงกำรดังกล่ำว
นอกจำกเป็นกำรใช้ทรัพยำกรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ให้เกิดคุณค่ำแล้ว ยังช่วยลดค่ำก�ำจัดขยะ 
ให้โรงงำนได้อีกด้วย 

คุณค่าแห่งการแบ่งปัน

คุณศุภมงคล มงคลสมัย 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำรธุรกิจอำหำร
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ว�กฤตการณ�จะเป�นบทพ�สูจน�ที่ดีว�า
“สังคมที่เราอยู�น้ันน�าอยู�เพ�ยงไร” เพราะการดูแล
ช�วยเหลือ และสนับสนุน กันและกัน อย�างลดเง�่อนไข
จะทําให�คุณภาพชีว�ตที่ดี ไม�เคยลดลงเลย
แต�กลับจะเพ��มเติมกําลังกายและใจ
…ให�กันและกันอย�างไม�สิ�นสุด



ว�กฤตการณ�จะเป�นบทพ�สูจน�ที่ดีว�า
“สังคมที่เราอยู�น้ันน�าอยู�เพ�ยงไร” เพราะการดูแล
ช�วยเหลือ และสนับสนุน กันและกัน อย�างลดเง�่อนไข
จะทําให�คุณภาพชีว�ตที่ดี ไม�เคยลดลงเลย
แต�กลับจะเพ��มเติมกําลังกายและใจ
…ให�กันและกันอย�างไม�สิ�นสุด

ควำมส�ำเร็จทำงธรุกจิและกำรเป็นแบรนด์ทีห่น่ึงในใจผูบ้รโิภค
ไม่ใช่เพยีงเป้ำหมำยเดยีวขององค์กร แต่โออิชยิงัมุง่มัน่ใส่ใจ
พฒันำชมุชนและสงัคมไทยให้เตบิโตอย่ำงมคีณุภำพไปด้วยกัน
อย่ำงย่ังยืน บรษิทัจงึร่วมสร้ำงประโยชน์ให้สงัคมผ่ำนกิจกรรม
สร้ำงสรรค์สังคมตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ 
ภำยใต้ โครงกำร “โออิช ิให้” ซึง่เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือ
สังคมและแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกำสหลำกหลำยรูปแบบ 

ที่ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับกำรสนับสนุน 
เป้ำหมำยสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ 
(Sustainable Development Goals) และตอบสนองต่อ 
สิ่งที่เป็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนของโออิชิ กรุ๊ป  
โดยเฉพำะในด้ำนส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน 
(Good Health and Well-Being) และด้ำนส่งเสริมโอกำส
ในกำรเรียนรู้ (Quality Education) 

ความยั่งยืนด้านสังคม
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน	 
(Good	Health	and	Well-Being)

โครงการ	“โออิชิ	ให้	สู ้ภัยโควิด-19”

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) หนึ่งในเครือบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) ผสำนควำมร่วมมือกับ 
หอกำรค้ำไทย และ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย  
จัดโครงกำร “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งก�ำลังใจให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่เป็นทัพหน้ำ 
และเป็นกลไกส�ำคัญในกำรต่อสู้กับกำรแพร่ระบำด 
ของโควิด-19 ในประเทศไทย โดยมอบเงินสนับสนุนและ
ผลิตภัณฑ์อำหำร-เครื่องดื่มโออิชิ รวมมูลค่ำ 24 ล้ำนบำท 
ผ่ำนสภำกำชำดไทยเพื่อมอบให้กับ 7 โรงพยำบำล  
โรงพยำบำลละ 2 ล้ำนบำท ประกอบด้วย โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์สภำกำชำดไทย โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 
โรงพยำบำลศิริรำช โรงพยำบำลรำมำธิบดี โรงพยำบำล
ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลรำชวิถี และ
สถำบันบ�ำรำศนรำดูร รวมทั้งผลิตภัณฑ์อำหำรและ 
เครือ่งดื่มโออิชิ มูลค่ำ 10 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเครือ่งดืม่
ชำเขยีวพรเีมีย่มโออิชิ โกลด์ และแซนวิช โออิชิ อีทโตะ 
จัดส่งตลอดระยะเวลำ 3 เดือน ให้บริเวณหวอดผู้ป่วย 
ติดเชื้อโควิด-19 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่เหล่ำบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ ทั้งแพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วย

โครงการ	“Oishi	Care	for	Cambodia	and	Laos”

นอกเหนือจำกกำรดูแลสังคมในช่วงกำรแพร่ระบำด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยแล้ว โออิชิยังให้
ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำน โดยบริจำคแอลกอฮอล์
ผ่ำนกระทรวงสำธำรณสุขของประเทศกัมพูชำจ�ำนวน 
3,600 ลิตร และกระทรวงสำธำรณสุขประเทศลำว จ�ำนวน 
2,100 ลิตร เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยำบำลในกัมพูชำและลำว
ส�ำหรับใช้ในทำงกำรแพทย์และกำรป้องกนักำรระบำด 
ของโควดิ-19 
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สรุปภาพรวมโครงการ “อิ่มจัง”

ป 2559 สงตอความอ่ิม 450 คน

ป 2560 สงตอความอ่ิม 1,010 คน

ป 2561 สงตอความอ่ิม 1,755 คน

ป 2562 สงตอความอ่ิม 3,640 คน

ป 2563 สงตอความอ่ิม 2,145 คน

รวม 9,000 คน

สรุปภาพรวมโครงการ “นํ้าด่ืมสะอาด”

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 3 แหง

โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี
อ.วังมวง จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดพืชนิมิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โรงเรียนบานหนองซาก
อ.บานบึง จ.ชลบุรี

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ท่ีไดรับประโยชน 1,350 คน

450
คน

400
คน

500
คน

โครงการ	“น�้าดื่มสะอาด”

ด�ำเนินโครงกำรต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 3 ส�ำหรับ
โครงกำร “น�้ำดื่มสะอำด” เพื่อตอบโจทย์
วัตถุประสงค์กำรสร้ำงเสริมสุขอนำมัยที่ดีให้กับ
ชุมชน โดยเฉพำะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เขต
โรงงำน อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์อันดี 
กับชุมชนที่บริษัทเข้ำไปด�ำเนินธุรกิจอยู่  
โดยในปี 2563 โออิชไิด้เข้ำไปปรับปรุงระบบน�ำ้ด่ืม 
ให้สะอำด ได้มำตรฐำน ถูกหลักอนำมัยให้กับ
โรงเรียนบ้ำนหนองชำก อ�ำเภอบ้ำนบึง จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงงำนครัวกลำง
โออิชิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยนอกของ 
ตัวอำคำรระบบน�้ำดื่ม ตั้งแต่กำรซ่อมแซม ทำสี 
ท�ำควำมสะอำด ทั้งนี้ มีนักเรียนและบุคลำกร 
ในโรงเรียนได้รับประโยชน์จำกโครงกำรนี้กว่ำ 
500 คน ซึ่งส่วนหนึ่งในโรงเรียนนี้ก็เป็นลูกหลำน
พนักงำนของโรงงำนโออิชิ นับเป็นอีกหนึ่ง
โครงกำรที่โออิชิได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืนให้กับชุมชน
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สนับสนุนโครงการ	“ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว”

สนับสนุนโครงกำร “ไทยเบฟ...รวมใจต้ำนภัยหนำว”  
โออิชิร่วมคำรำวำนผ้ำห่มผืนเขียวของไทยเบฟเดินทำงไปที่
อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรให้
ควำมช่วยเหลือชุมชน น�ำอำหำรญี่ปุ่นเกี๊ยวซ่ำทอดโออิชิ  
อีทโตะ และเครื่องดื่มชำเขียวโออิชิไปแบ่งบันให้กับเด็ก ๆ 
และพี่น้องชำวแม่แจ่ม

โครงการ	“Fit	Fun	Run&Walk	วิ่งน้ีเพื่อน้อง”

โครงกำร “Fit Fun Run&Walk วิ่งนี้เพื่อน้อง” กิจกรรม 
กำรวิ่งกำรกุศล จัดโดยทีมพนักงำนจิตอำสำโออิชิ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหำทุนทรัพย์สมทบโครงกำร “น�้ำดื่ม
สะอำด” ปีที่ 3 ให้แก่โรงเรียนบ้ำน หนองชำก อ�ำเภอ
บ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี โดยสำมำรถหำทุนทรัพย์สมทบ 
ได้อีก 16,000 บำท เพื่อน�ำไปซื้อตู้กดน�้ำดื่มมอบให้แก่ 
ทำงโรงเรียน นอกเหนือจำกได้เงินสมทบทุนโครงกำรแล้ว 
กิจกรรมดังกล่ำวยังส่งเสริมสุขภำพของพนักงำนและ 
สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของพนกังำน (Employee Engagement) 
โดยมีพนักงำนร่วมท�ำกิจกรรมจ�ำนวนกว่ำ 200 คน
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สรุปภาพรวมโครงการ “อิ่มจัง”

ป 2559 สงตอความอ่ิม 450 คน

ป 2560 สงตอความอ่ิม 1,010 คน

ป 2561 สงตอความอ่ิม 1,755 คน

ป 2562 สงตอความอ่ิม 3,640 คน

ป 2563 สงตอความอ่ิม 2,145 คน

รวม 9,000 คน

สรุปภาพรวมโครงการ “นํ้าด่ืมสะอาด”

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 3 แหง

โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี
อ.วังมวง จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดพืชนิมิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โรงเรียนบานหนองซาก
อ.บานบึง จ.ชลบุรี

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ท่ีไดรับประโยชน 1,350 คน

450
คน

400
คน

500
คน

โครงการ	“อิ่มจัง”

โออิชิส่งเสริมด้ำนควำมเป็นอยู่ที่ดี ผ่ำนกำรส่งมอบอำหำร
ญี่ปุ่นมื้อพิเศษให้กับเด็ก ๆ และผู้ด้อยโอกำส ภำยใต้
โครงกำร “อิ่มจัง” โดยด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2559  
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ด�ำเนินโครงกำรมำ 5 ปี 
สำมำรถแบ่งปันควำมอิ่ม มอบอำหำรให้กับเยำวชนและ 
ผู้ด้อยโอกำสจ�ำนวนรวมกว่ำ 9,000 คน โดยในปี 2563 
มอบอำหำรและเครื่องดื่มภำยใต้โครงกำร “อิ่มจัง”  
ให้เยำวชนรวมกว่ำ 2,145 คน 
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โครงการ	“The	Magical	Makeover”

เพื่อเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินชีวิตให้กับสตรี 
ผู้ด้อยโอกำส โออิชิสนับสนุนกิจกรรม “The Magical 
Makeover” กิจกรรมประกวดแฟชั่นโชว์ของสตรี 
ผู้ด้อยโอกำสจำกบ้ำนพักฉุกเฉินดอนเมือง จัดโดยมูลนิธิ 
Haven โดยมอบอำหำรญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ 
เพือ่ส่งต่อทัง้พลงักำยและพลงัใจให้กบัเหล่ำสตรผีูด้้อยโอกำส
ในสังคม

กิจกรรมวันเด็กส�าหรับเด็กก�าพร้า 
ใน	3	จังหวัดชายแดนใต้

เพื่อส่งก�ำลังใจให้เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ในโอกำสวันเด็ก
แห่งชำติประจ�ำปี 2563 โออิชิจึงร่วมสนับสนุนอำหำร 
เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ขนมต่ำง ๆ มอบผ่ำนมูลนิธิ 
อะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กก�ำพร้ำ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ซึ่งมีเด็กก�ำพร้ำที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของมูลนิธิจ�ำนวน 
กว่ำ 7,000 คน 
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กิจกรรม	TEAM	KORAT

เพรำะคนไทยไม่ทิ้งกัน เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ควำมสูญเสีย 
ที่ไม่คำดคิดอันเกิดขึ้นจำกเหตุกรำดยิงในพื้นที่ 
จ.นครรำชสีมำ โออิชิส่งต่อน�้ำใจร่วมมอบเครื่องดื่ม 
โออชิ ิกรีนท ีภำยใต้โครงกำร “โออชิ ิให้” สนบัสนนุกจิกรรม 
“TEAM KORAT” ที่จัดโดย กรมสุขภำพจิต กระทรวง
สำธำรณสุข ที่ศูนย์กำรค้ำเทอร์มินอล 21 โครำช  
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรเยียวยำจิตใจพี่น้องชำวโครำช 
จำกเหตุกำรณ์สูญเสียดังกล่ำว

โครงการ	“เดิน-วิ่งตามลมหายใจ”

โออิชิสนับสนุนกำรออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพที่แข็งแรง 
โดยมอบอำหำรญี่ปุ่นในรูปแบบข้ำวหน้ำต่ำง ๆ ให้กับ
โครงกำร “เดิน-วิ่งตำมลมหำยใจ” กิจกรรมเดิน-วิ่ง 
กำรกุศลหำรำยได้สมทบกองทุนจุฬำลงกรณ์บรมรำชสมภพ
ในพระรำชูปถัมภ์ในพระบำทสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งจัดโดยคณะนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
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ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้	 
(Quality	Education)

โครงการให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

โออิชิดูแลใส่ใจในชีวิตควำมเป็นอยู่พนักงำนและยังดูแล
บุตรพนักงำน ผ่ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำโดยมอบทุน 
กำรศึกษำให้แก่บุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดีตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำถึงระดับอุดมศึกษำ เพื่อช่วงแบ่งเบำภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยกำรศึกษำให้กับครอบครัวพนักงำน โดยโออิชิ 
ได้มอบทนุกำรศกึษำให้แก่บตุรพนักงำนตัง้แต่ปี 2551 จนถงึ
ปัจจุบันปี 2563 เป็นปีที่ 13 โดยในปี 2563 บุตรพนักงำน
ได้รับทุนจ�ำนวน 117 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่ำ 7 แสนบำท 

โครงการ	Work	Integrated	Learning	

โครงกำร Work Integrated Learning เริ่มขึ้นเมื่อปี 2556 
เกิดจำกกำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรระหว่ำง
บริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด กับมหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์ ด้วยจุดมุ่งหมำยเพื่อร่วมพัฒนำระบบกำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ด้ำนกำรจัดกำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร โดยเป็นกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเชิงบูรณำกำรกับกำรฝึกปฏิบัติงำนจริงเสมือนเป็น
บุคลำกรขององค์กร นอกจำกนี้ยังได้พัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรพี่เลี้ยงในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรโครงกำร 

กำรฝึกภำวะผู้น�ำและกำรสอนงำน กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
เป็นต้น ในปี 2556 - 2562 เป็นกำรผสำนควำมร่วมมือ
จัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบสหกิจศึกษำมุ่งเน้นกำร
ท�ำงำนจริง ขณะที่ปี 2563 เป็นกำรขยำยผลต่อยอด 
ควำมส�ำเร็จของโครงกำรเดิม และท�ำหลักสูตรร่วมกัน
ระหว่ำงมหำวทิยำลยัและบรษัิท (Joint Industry University 
Course) ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นประสบกำรณ์ 
(Experience and Problem Based Case Study) และ 
กำรท�ำโครงกำรสหกิจศึกษำ (Cooperative Study Project) 
เปิดโอกำสให้นักศึกษำน�ำร่องจ�ำนวน 5 คน เข้ำมำศึกษำ
รำยวิชำที่เกี่ยวกับระบบจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร  
กำรประกันและควบคุมคุณภำพ รวมถึงเรื่องเครื่องจักร
และอุปกรณ์ในอุตสำหกรรมและกำรบ�ำรุงรักษำที่โรงงำน
ผลิตเครื่องดื่ม นวนครและโรงงำนผลิตอำหำรครัวกลำง
บ้ำนบึง ซึ่งถือเป็นกำรแบ่งปันควำมรู้และถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์จำกรุน่พีผู้่เชีย่วชำญให้กบัน้อง ๆ เยำวชนไทย 
สร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนแก่สังคม ทั้งนี้ โออิชิ  
เชือ่ม่ันว่ำ นกัศกึษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรดงักล่ำวต้ังแต่ปี 2556 
จ�ำนวนรวมกว่ำ 41 คน จะสำมำรถน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์
ที่ได้รับตลอดหลักสูตรไปปรับใช้ เพื่อน�ำมำซึ่งโอกำสที่ดี 
ในหน้ำที่กำรงำนในอนำคต
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คุณค่าแห่งการแบ่งปัน

โครงการ	“การวิจัยและการวางแผน
รณรงค์ โฆษณา”

ด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโครงกำร 
“กำรวิจัยและกำรวำงแผนรณรงค์โฆษณำ”  
ให้กับคณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กิจกรรมนี้เปิดโอกำส 
ให้กลุ่มนักศึกษำปีที่ 4 ส่งโครงกำรท�ำกำรวิจัยและ
กำรวำงแผนรณรงค์โฆษณำ กรณศีกึษำ : ผลติภณัฑ์
อำหำรส�ำเร็จรูปสไตล์ญี่ปุ่น “โออิชิ อีทโตะ”  
เข้ำร่วมประกวด โดยมีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร
ทัง้หมด 50 คน นับเป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีเ่ปิดโลกทศัน์
นอกห้องเรยีนจำกกำรแบ่งปันควำมรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญ 
เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษำน�ำไปพัฒนำต่อยอดโอกำส 
ที่ดีในอนำคต

คุณมนต์ฤดี อัครรำช 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร

บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ�ำกดั (มหำชน) มุ่งมัน่ 
ในกำรตอบแทนสังคมไทยด้วยกำรสนับสนนุ
กจิกรรมเพือ่สังคมและชุมชน ภำยใต้โครงกำร  
“ให้” มำโดยตลอด 

ส�ำหรับปี 2563 คงปฏิเสธไม่ได้ว่ำ “กำรแพร่ระบำด
ของเช้ือโควดิ-19” เป็นเสมอืนภัยพบิติัคร้ังยิง่ใหญ่ 
ทีส่่งผลกระทบไปทัว่โลก ซึง่ธรุกิจอำหำรและ 
เครือ่งดืม่ของโออชิเิองกต้็องเผชิญกบัวกิฤตในครัง้นี้
เช่นกัน แต่เรำกย็งัตระหนักถงึควำมเดอืดร้อน 
ของสังคมโดยรวม ดงัน้ันกจิกรรมเพือ่สังคมในปีนี้
จงึมุง่เน้นให้กำรสนบัสนนุด้ำนอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
และส่งก�ำลงัใจให้แก่เหล่ำบคุลำกรทำงกำรแพทย์-
สำธำรณสขุ ผูเ้ป็นทพัหน้ำในกำรต่อสูก้บัภยัโควดิ-19 
อย่ำงเสยีสละและกล้ำหำญ โดยร่วมกับไทยเบฟ 
หอกำรค้ำไทย และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
มอบเงินและผลติภัณฑ์อำหำร-เครือ่งดืม่โออชิิ 
มลูค่ำรวม 24 ล้ำนบำท บริจำคผ่ำนสภำกำชำดไทย
เพือ่ส่งต่อให้แก่โรงพยำบำล 7 แห่ง ภำยใต้โครงกำร 
“ โออชิิ ให้ สู้ภยัโควดิ-19”

นับเป็นควำมภูมิใจของพวกเรำชำวโออิชิ  
ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในกำร “ให้” ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในปรชัญำ
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัท 
ได้ยึดถือและปฏิบัติมำอย่ำงต่อเนื่อง
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การเติบโตที่ยั่งยืน คือ การเติบโตที่ม่ันคงทั้งระบบ
เราจ�งมุ�งม่ันในการสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ที่ดีที่สุด
เพ�่อสร�างงาน กระจายรายได� อย�างมีมาตรฐานระดับสูง
และแสวงหาหนทางใหม� ๆ ในการเข�าถึงความต�องการที่แท�จร�ง
เพ�่อความคุ�มค�าทางเศรษฐกิจอย�างสูงสุด

2
การปรับปรุงสูตร

ของผลิตภัณฑ�เพิ่มคุณค�า
ทางโภชนาการ

1
การพัฒนากลยุทธ�

ด�านสุขภาพ
และโภชนาการ

นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ



การเติบโตที่ยั่งยืน คือ การเติบโตที่ม่ันคงทั้งระบบ
เราจ�งมุ�งม่ันในการสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ที่ดีที่สุด
เพ�่อสร�างงาน กระจายรายได� อย�างมีมาตรฐานระดับสูง
และแสวงหาหนทางใหม� ๆ ในการเข�าถึงความต�องการที่แท�จร�ง
เพ�่อความคุ�มค�าทางเศรษฐกิจอย�างสูงสุด

2
การปรับปรุงสูตร

ของผลิตภัณฑ�เพิ่มคุณค�า
ทางโภชนาการ

1
การพัฒนากลยุทธ�

ด�านสุขภาพ
และโภชนาการ

นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเพิม่ศักยภำพทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำยของวสิยัทศัน์และพนัธกจิ 
โออิชิจึงก�ำหนดทิศทำงแผนกลยุทธ์พร้อมมีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ น�ำเทคโนโลยี-ดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ำมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน ประกอบกับใช้งบประมำณ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
สงูข้ึน เพือ่เพ่ิมอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุของธรุกิจ ควบคูไ่ปกบักำร 
เสรมิสร้ำงบคุลำกร เพ่ิมประสทิธิภำพด้ำนทักษะควำมช�ำนำญในกำรท�ำงำน 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำมคล่องตัวสูง รวมทั้งมีกำรท�ำงำนแบบ 
Cross function และ Collaboration ผนึกพลังร่วมกับบริษัทพันธมิตร 
ในเครือไทยเบฟ เพื่อผลักดันธุรกิจให้ก้ำวเดินต่อไป พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรกระตุ้นภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศ จำกมูลค่ำเศรษฐกิจ 
ทีถ่กูแจกจ่ำย ท้ังกำรสร้ำงอำชพี กำรกระจำยรำยได้ กำรสนบัสนนุวตัถดุบิ
จำกเกษตรกรไทย กำรสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศจำกกำรส่งออกสินค้ำ 
ไปจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ	และความปลอดภัย 
ของผู้บริโภค	

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ควำมส�ำคัญกับสุขภำพ คุณภำพชีวิต และ 
ควำมปลอดภยัมำกขึน้ ดงันัน้ บริษทั โออิช ิกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) เลง็เหน็
ควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมยั่งยืนและกำรกินดีอยู่ดีอย่ำงมีสมดุล 
โออิชิจึงพัฒนำสินค้ำโดยค�ำนึงถึงสุขภำพของผู้บริโภค พร้อมตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคและสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบัน และที่ส�ำคัญ
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำเมื่อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ของโออิชิ

นโยบำยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้ำนโภชนำกำรและควำมปลอดภัย
ด้ำนอำหำร ประกอบด้วย 2 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ 

1.	 การพัฒนากลยุทธ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ	
(Development	of	Health	&	Nutrition	Strategy)

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) มีหน่วยงำนวิจัยและพัฒนำ
ผลติภณัฑ์ (R&D) ด�ำเนนิกำรด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์ผลติภณัฑ์
ที่ดีต่อสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีกำรท�ำสัญญำควำมร่วมมือ 
ในกำรวิจัยด้ำนโภชนำกำรกับสถำบันต่ำง ๆ ในปี 2563 ได้แก่

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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1.1 ผลติภณัฑ์อำหำรส�ำเร็จรูปพร้อมทำนตรำโออิช ิอทีโตะ 
เข้ำร่วม “โครงกำรมำตรกำรปรับลดปริมำณเกลือหรือ
โซเดยีมในผลติภณัฑ์อำหำรเชงิสมคัรใจ” ของส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ในฐำนะที่โออิชิ 
เป็นหนึ่งในภำคีเครือข่ำยภำคเอกชนที่ร่วมรณรงค์และ
สร้ำงกำรตระหนักรู้เรื่องกำรลดกำรบริโภคเกลือหรือ
โซเดยีมและกำรได้รบัโภชนำกำรทีเ่หมำะสมในกำร
บริโภคอำหำร

1.2 กลุ่มธุรกิจอำหำร ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดลท�ำกำร
วิเครำะห์ข้อมูลทำงโภชนำกำรในเมนูอำหำรของ 
ร้ำนอำหำรในเครือโออิชิ ทั้งหมด 42 รำยกำร  
หลงัจำกน้ันจงึวำงแผนทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูทำงโภชนำกำร
ให้ผู้บริโภคได้รับทรำบในอนำคต พร้อมปรับปรุงและ
พัฒนำ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ทำงโภชนำกำรมำกขึ้น 
เพือ่ให้ได้รบัเคร่ืองหมำย ‘อำหำรทำงเลอืกเพ่ือสุขภำพ’ 
(Healthier Choice Logo) จำกมูลนิธส่ิงเสริมโภชนำกำร 
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัย
มหิดลในอนำคต และตั้งเป้ำลดปริมำณโซเดียมให้ได้ 
30% ภำยในปี 2568

1.3 กลุ่มธุรกิจอำหำรโออิชิ ร่วมกับ บริษัท คีนน์ จ�ำกัด  
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท�ำควำมสะอำดด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ พัฒนำกระบวนกำร 
ท�ำควำมสะอำด-ฆ่ำเชือ้ภำยในร้ำนอำหำรโดยใช้ผลติภณัฑ์ 

ที่สกัดจำกธรรมชำติ 100% โดยใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ชวีบ�ำบดัจำกธรรมชำติ ทัง้น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดอปุกรณ์
ท�ำครัว น�้ำยำฆ่ำเชื้อท�ำควำมสะอำดพื้น สบู่ล้ำงมือ 
น�้ำยำฉีดพ่นฆ่ำเชื้อโรค น�้ำยำท�ำควำมสะอำดระบบ
หมุนเวียนอำกำศภำยในร้ำน โดยน�ำมำใช้น�ำร่อง 
ที่ร้ำนอำหำร โออิชิ รำเมน ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวม 26 สำขำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจด้ำน
ควำมปลอดภยัให้กบัผูม้ำใช้บรกิำรในยคุ New Normal 
เพรำะเป็นสำรสกัดจำกธรรมชำติ แต่ยงัคงมปีระสิทธภิำพ
ในกำรท�ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชื้อได้ดี ที่ส�ำคัญ
ไม่มีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ และ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.	 การปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ	 
(Health	&	Nutrition	Reformulation)	

 เพื่อตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำอำหำรและเครื่องดื่มสไตล์
ญี่ปุ่นที่ดีต่อสุขภำพ โออิชิจึงมุ่งพัฒนำสูตรอำหำรและ
เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยคัดสรร 
ส่วนประกอบในอำหำรที่ปรำศจำกไขมันทรำนส์ 100% 
(Trans-Fat Free 100%) และวัตถุดิบมำกกว่ำ 135 
รำยกำร ลดปรมิำณโซเดยีมและน�ำ้ตำล โดยในปี 2563 
ผลติภณัฑ์อำหำรและเครือ่งดืม่ทีด่ต่ีอสุขภำพทีโ่ดดเด่น 
ได้แก่ 
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2.1 ธุรกิจเครื่องดื่ม
 สร้ำงสรรค์และพัฒนำสินค้ำโดยค�ำนึงถึงสุขภำพ 

ของผูบ้ริโภค เพือ่ตอบสนองตำมควำมต้องกำร 
ของผูบ้รโิภคและเทรนด์สุขภำพในปัจจุบัน ได้แก่ 

2.1.1 ในกระบวนกำรจัดหำและคัดเลือกวัตถุดิบ 
ทำง บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ำกดั ได้มกีำรประเมนิ
เรื่อง GMOs โดยวัตถุดิบในกลุ่มใบชำ  
กลุ่มน�้ำตำลฟรุคโตส กลุ่ม Concentrate  
รวมถึงสำรสกัดจำกธรรมชำติ มีหนังสือรับรอง 
Non-GMOs จำกผู้ผลิต

2.1.2 พัฒนำปรับลดน�้ำตำลในผลิตภัณฑ์เดิมที่มี
จ�ำหน่ำยอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนำผลิตภัณฑ์
ใหม่สูตรไม่มีน�้ำตำลและสูตรหวำนน้อย เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรับรอง “สัญลักษณ์ 
ทำงเลือกสุขภำพ” (Healthier Choice Logo)  
จำกมูลนธิส่ิงเสริมโภชนำกำรฯ สถำบันโภชนำกำร 
มหำวิทยำลัยมหิดลอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่

- โออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ ที่สุดของชำเขียวพรีเมียม  
คดัสรรเฉพำะสำมยอดอ่อนใบชำจำกต้นฤดเูกบ็เกีย่วแรก
ของปี หลงัจำกกำรคลมุด้วยตำข่ำยด�ำนำนกว่ำ 3 สัปดำห์ 
น�ำมำนวดและม้วนด้วยมืออย่ำงพิถีพิถันจนใบชำ 
เผยรสสัมผัส “อูมำมิ” อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อม 
คุณประโยชน์จำกสำร คำเทชิน ที่ช่วยต้ำนอนุมูลอิสระ 
และ แอล-ธีอะนีน ที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลำย มี 2 สูตร 
ได้แก่ สูตรไม่มีน�้ำตำล และ สูตรดีไลท์ (หวำนน้อย)

- โออิชิ กรีนที ไลท์ ชาเขียวสูตรไม่มีน�้าตาล  
รสต้นต�ารับ และรสน�้าผึ้งผสมมะนาว ผลิตภัณฑ์ใหม่
ชำเขยีวสูตรไม่มีน�ำ้ตำล มี 2 รสชำติ ได้แก่ รสต้นต�ำรบั 
และ รสน�้ำผึ้งผสมมะนำว เหมำะกับผู้ใส่ใจในสุขภำพ
ที่ชื่นชอบชำเขียว แต่ไม่อยำกกังวลเรื่องน�้ำตำลและ
แคลอรี่

- โออิชิ กรีนที รสข้าวญี่ปุ่น พัฒนำสูตรที่ดีต่อสุขภำพ
ยิ่งขึ้น โดยลดปริมำณน�้ำตำลลง 12% แต่ยังคงให้
รสชำติที่อร่อยสดชื่นไว้เช่นเคย
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2.2 ธุรกิจร้านอาหาร
 ทำงทีมวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์พัฒนำเมนูอำหำร

สุขภำพโดยเลอืกใช้วถุัดบิทีม่คีณุค่ำทำงโภชนำกำร 
ขำยผ่ำนช่องทำงเดลเิวอรี ่ภำยใต้ Oishi Kitchen เช่น 
สลดัแซลมอนตาตากนิ�้าสลัดงาใสยูซุ ใช้วัตถุดิบหลัก
เป็นปลำแซลมอนเทร้ำต์ชิ้นใหญ่ เนื้อแน่น อุดมด้วย
โปรตีนและสำรอำหำรที่มีประโยชน์ ได้แก่ กรดไขมัน
โอเมก้ำ 3 วิตำมินเอ วิตำมินบี 12 วิตำมินดี ซีลิเนียม 
และไอโอดีน น�ำมำคลุกพริกไทยด�ำและข้ำวคั่ว 
แล้วย่ำงแบบทำทำกิ สไลด์เป็นชิ้นๆ น�ำมำรับประทำน
คูก่บัผกัสลดั เสร์ิฟพร้อมกับน�ำ้สลดังำใสยุซ,ุ ข้าวกล้อง
ญี่ปุ่นผสมควินัวผัดกระเทียมและปลาแซลมอนย่าง
เกลือหิมาลายัน ใช้น�้ำมันมะกอก 100% ในกำรผัด 
เสิร์ฟพร้อมปลำแซลมอนเทร้ำต์ที่น�ำมำปรุงสุก 
บนกระทะที่ทำด้วยน�้ำมันมะกอก 100% ฟักทองญี่ปุ่น 
บล็อกโคลี่ แครอท ที่อุดมไปด้วยใยอำหำร  

วิตำมิน และแร่ธำตุที่มีประโยชน์, สปาเกตตี้เส้น 
ผักโขมเมนไตโกะเห็ดหอมและแซลมอนย่าง  
เส้นสปำเกตตี้ผักโขมท�ำจำกแป้งดูรัมผสมกับผักโขม 
น�ำมำผัดคลุกเคล้ำกับควินัว เห็ดหอม และเมนไทโกะ 
ซึ่งมีคุณประโยชน์ทั้งโปรตีน วิตำมินและแร่ธำตุ
มำกมำย เสิร์ฟพร้อมเนื้อปลำแซลมอนเทร้ำต ์
ที่ปรุงสุกด้วยน�้ำมันมะกอก 100% นอกจำกนั้นในช่วง
เทศกำลกินเจ ร้ำนโออิชิ รำเมนและคำคำชิ
สร้ำงสรรค์เมนูอำหำรเจจำนด่วนสไตล์ญี่ปุ่น  
โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็น Plant Based Protein จำก 
OMNIMEAT มีประโยชน์จำกโปรตีนจำกพืช อันได้แก่ 
ถั่ว ถั่วเหลือง (Non GMO) เห็ดหอมและข้ำวที่ให้
โปรตีนสูง ได้แก่ เมนูข้ำวหน้ำกะเพรำเจ ข้ำวหน้ำ 
ผดัเห็ดรวมเจ ข้ำวหน้ำมำโบโทฟ ูรำเมนผัดซอส
โหระพำเจ และรำเมนมำโบโทฟู

บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 54



2.3 ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน 
2.3.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มรำเมนแช่แข็งมีกำรปรับลด

โซเดียมลง ได้แก่ รำเมนแช่แข็งยำกิโซบะ 
หมูและผัก และ รำเมนแช่แข็งกะเพรำหมู  
มีกำรปรับลดโซเดียม

2.3.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มอำหำรพร้อมรับประทำน  
พัฒนำสูตรทั้งผลิตภัณฑ์เดิมในปัจจุบันและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีปรมิำณโซเดยีมให้ไม่เกนิ 
1400 มิลลกิรัมต่อ/ซอง เช่น ผลติภัณฑ์กลุม่ 
รำเมนแช่เย็น เบนโตะรำเมนไก่เทอริยำกิ 
ผัดซอสนำเบะ และ เบนโตะรำเมนแฮม 
ผัดซอสหม่ำล่ำ

2.3.3 ผลิตภัณฑ์กลุ่มแซนวิชพรีเมียม พัฒนำสูตรที่ดี
ต่อสุขภำพยิ่งขึ้น ได้แก่ แซนวิชผสมธัญพืชไส้
อกไก่สลัดไข่-เวย์โปรตีน โดยตัวขนมปังแซนวิช
เป็นสูตรธัญพืชผลิตจำกข้ำวสำลี ข้ำวบำร์เลย์ 
และถั่วเหลือง ผสำนกับไส้อกไก่สลัดไข่ที่มี 
ส่วนผสมของเวย์โปรตีน ให้สำรอำหำรครบถ้วน
และโปรตีนสูง

2.3.4 ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่ำกลุ่มเฮลท์ตี้ ได้แก่ เกี๊ยวซ่ำ 
ไส้หมูไก่สำหร่ำยวำกำเมะ เน้นกำรคัดเลือก
วัตถุดิบและเพิ่มส่วนประกอบที่มีประโยชน์ 
ต่อสุขภำพ เช่น เนือ้อกไก่ และ สำหร่ำย เป็นต้น

2.3.5 กำรพัฒนำสูตรโดยหลีกเลี่ยงกำรใช้ผงชูรส  
(No MSG Added) และไม่ใช้วัตถุกันเสีย  
(No Preservative Added) โดยในปี 2020  
มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำสูตรตำมแนวทำงดังกล่ำว 
และออกสู่ตลำดแล้ว ดังนี้ รำเมนผัดซอสต้มย�ำ
หม ูท่ีทัง้ No MSG Added และ No Preservative 
Added และรำเมนไส้กรอกอำรำบิกิผัดพริกแห้ง 
เกี๊ยวซ่ำหมูสับไข่เค็ม เกี๊ยวซ่ำหมูสไปซี่  
ซอสยำกินิกุ ซึ่ง No Preservative Added
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มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของโออิชิ

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร GMP และ 
HACCP, ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 และ
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส�ำหรับ
กระบวนกำรผลิตเครื่องดื่มโออิชิทั้งหมด

2. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร 
FSSC 22000 Version 5 (Food Safety System 
Certification) ส�ำหรับกระบวนกำรผลติเคร่ืองดืม่โออชิิ 
แบบบรรจุกล่องและบรรจุขวดแบบเย็น โดยระบบ
ครอบคลุมถึงควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร  
กำรจดักำรทรพัยำกร กำรวำงแผนกำรผลติ และกำรผลติ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย รวมถึงเรื่องของกำรจัดกำรงำน
บริกำร กำรปกป้องอำหำร (Food Defense)  
กำรป้องกนัอำหำรปลอม (Food Fraud) และกำรแสดง
ฉลำกผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มเติมจำกที่ระบบ ISO22000 
ก�ำหนดไว้

3. ผลติภณัฑ์เคร่ืองดืม่ทัง้หมดของ บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง 
จ�ำกัด ได้รับกำรรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร
ผลิตตำมมำตรฐำนอำหำรฮำลำล (HALAL) จำก
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย

4. ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง 
จ�ำกัด ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
สอบเทยีบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ตำมเงือ่นไข
กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร  
จำกส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

5. ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง 
จ�ำกัด ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ตำมเงื่อนไข
กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร จำกกรม
วิทยำศำสตร์บริกำร และกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

6. ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นในเครือ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) ทุกสำขำ ผ่ำนกำรตรวจรับรองมำตรฐำน 
ระบบ GMP และ HACCP จำกบริษัท SGS (Thailand)

7. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร GMP และ 
HACCP ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรทุกกลุ่มสินค้ำ จำก
บริษัท SGS (Thailand) และส�ำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เกี๊ยวซ่ำเพื่อกำรส่งออก จำกกรมปศุสัตว์ กรมประมง 
และ กรมวิชำกำรเกษตร

8. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร BRC 
(British Retail Consortium) Issue 8 ของสมำคม 
ผู้ประกอบธุรกิจค้ำปลีกแห่ง สหรำชอำณำจักร ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเกี๊ยวซ่ำทั้งหมด

9. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ�ำกัด ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับอุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry System) 
และระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
ส�ำหรับกระบวนกำรผลิตอำหำรทุกกลุ่มสินค้ำ

10. ห้องปฏบัิตกิำรตรวจวเิครำะห์ บรษิทั โออชิ ิฟูด้ เซอร์วสิ 
จ�ำกัด ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ตำมเงื่อนไข
กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร 
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

11. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด โรงงำนนวนคร ได้รับ
กำรรับรองระบบ ISO 45001 และโรงงำนวังม่วง ได้รับ
กำรรับรองระบบ TIS/OHSAS 18001 (ระบบบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำน)

12. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ได้รับรำงวัล “อย. 
ควอลิตี้ อวอร์ด” 3 ปี ต่อเนื่อง (ปี 2560, 2561, 
2562) จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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คุณฉัตรชัย จุฑำกร 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ

คุณค่าแห่งการแบ่งปัน

เนือ่งจำกโออชิเิป็นบริษทัทีใ่ห้ควำมส�ำคญัในกำรพัฒนำ
องค์กร เพือ่ตอบสนองควำมพึงพอใจของลกูค้ำ โดยเฉพำะ
งำนด้ำนประกนัคณุภำพท่ีบริษทัมุ่งม่ันด�ำเนนิงำน จนส่งผล
ให้บริษทัสำมำรถลดปัญหำกำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั
อำหำร (Food Safety) จำกปีทีแ่ล้วได้ถึง 25 % ด้วยกำร
ด�ำเนินงำนแบบองค์รวม (Holistic) กล่ำวคือ กำรคดัเลอืกคู่
ค้ำทีม่มีำตรฐำนสำกล (Codex Alimentarius Commission 
– CAC) เพ่ือให้ม่ันใจว่ำสำมำรถผลติสนิค้ำทีป่ลอดภยัตำม
ข้อก�ำหนดของ FAO/WHO กำรคัดเลอืกและตรวจสอบ
วตัถดุบิว่ำมคีณุภำพและปลอดภยัผ่ำนกำรรับรองระบบ
มำตรฐำน GMP จำก Thai FDA เป็นอย่ำงน้อย กำรมรีะบบ
กำรจดักำรและกำรขนส่งวัตถุดบิด้วยระบบ Cold Chain 
Logistics ทีไ่ด้มำตรฐำนสำกลผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน GMP 
และ HACCP (Codex Alimentarius Commission – CAC) 
ส่วนขัน้ตอนกำรปรุงประกอบในร้ำน ต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล ซึง่ได้รับกำรรับรองระบบ GMP และ HACCP 
จำก SGS และสำมำรถสอบกลบัได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ  
โดยมีกำรทวนสอบผ่ำนจดุ CCP (Critical Control Point) 
อย่ำงสม�ำ่เสมอ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำทกุเมนมีูควำมปลอดภยั  
ทัง้น้ีมกีำรฝึกอบรม ถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช�ำนำญทัง้เร่ือง 
Personal Hygiene และ Cleaning Program ให้กับพนกังำน

อย่ำงสม�ำ่เสมอ มีกำรยกระดบักระบวนกำรท�ำควำมสะอำด
และฆ่ำเช้ือภำยในร้ำน รวมถงึกำรท�ำควำมสะอำดอปุกรณ์
ต่ำงๆ ด้วยสำรท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้แบบชวีภำพ  
(Bio Hygienic) ซึง่ปลอดภยัต่อทัง้ลูกค้ำ ผูใ้ช้งำน และ 
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม โดยมกีำรน�ำร่องใช้ในธรุกิจ 
ร้ำนอำหำร โออชิ ิรำเมน ในพ้ืนทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล

นอกจำกนี้ ในช่วงที่มีกำรระบำดของโควิด-19 หน่วยงำน
ประกันคุณภำพถือเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนิน
แนวทำงป้องกัน ทั้งในส่วนพนักงำนและลูกค้ำ บริษัทจึงยก
ระดับแนวทำงด้ำนสุขลักษณะและควำมปลอดภัยอำหำร 
(Food Safety and Food Hygiene Policy) โดยก�ำหนด
เป็นนโยบำยเพื่อให้ทำงร้ำนด�ำเนินอย่ำงเคร่งครัด ได้แก่ 
กำรท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโดยกำรพ่นสเปรย์เต็มพื้นที่ 
(Full Spray) ก่อนเปิดให้บริกำร หลังจำกมีกำรปิดสำขำ
ตำมนโยบำยของภำครัฐ และในระหว่ำงที่ร้ำนเปิดให้บริกำร
ก็มีกำรท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้ออย่ำงสม�่ำเสมอ จัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่กระจำย เช่น Table Shield,  
Face Shield, Alcohol Gel และ Thermo Scan  
พร้อมหมั่นตรวจสอบกำรปฏิบัติของพนักงำนในร้ำน 
อย่ำงสม�่ำเสมอและเคร่งครัด 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ทรพัยำกรบคุคล ถือเป็นหัวใจส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นองค์กร 
บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพด้วยกำรพัฒนำ
ศกัยำภำพและขดีควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มปีระสิทธภิำพ
มำกที่สุด โดยเฉพำะในปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำก
เทคโนโลยดีจิทัิลเป็นเร่ืองท้ำทำย ท�ำให้เกิดกำรด�ำเนนิธุรกจิ
รูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้วิถีในกำรด�ำเนินงำนขององค์กร
เปลี่ยนไป บุคลำกรในองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อ
สถำนกำรณ์โลก สำมำรถน�ำดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้ใน 
กำรท�ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด เพรำะเมื่อบุคลำกร 
มีประสิทธิภำพ ก็จะส่งผลให้ธุรกิจเกิดควำมยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรขององค์กร

บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจ
แบบไร้ขีดจ�ำกัดในด้ำนองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ กำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร จึงมีทั้งส�ำหรับพนักงำนทุกระดับ  
ทั้งในระดับต้น ระดับกลำง และระดับสูง เป็นกำรพัฒนำ
ด้ำนควำมรู้ กำรบริหำรจัดกำร และภำวะผู้น�ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำแบบเฉพำะเจำะจงตำมควำมต้องกำร 
และควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำนและแต่ละบุคคล 
(Individual Development Plans) ด้วยแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมกลุ่มระดับของบุคลำกร เช่น กลุ่มบริหำร 
กลุ่มจัดกำร กลุ่มหัวหน้ำงำน และกลุ่มปฏิบัติกำร  

โดยร่วมกบับริษัทในเครือจดัโครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพ
ของผู้น�ำระดับต้น Supervisory Development Program 
(SDP) จำกคณำจำรย์มหำวิทยำลัยชั้นน�ำของประเทศ  
ที่มำช่วยสร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนระดับ
หัวหน้ำงำน และหลักสูตรที่เน้นกำรวำงแผนกลยุทธ์ส�ำหรับ
ผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งกำรจัดอบรมภำยในองค์กรที่ 
แตกต่ำงกันตำมควำมเหมำะสมของแต่ละลักษณะงำนเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญภำยใน
องค์กร ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำจึงริเริ่มโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำวิทยำกรภำยในเพื่อเป็นกำรบริหำรองค์ควำมรู้แบบ
ยั่งยืนในองค์กรอีกด้วย

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

ส�ำหรบัด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำนของพนักงำน บริษัทมีแนวนโยบำยและ 
กำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตำม
กฎหมำย ทั้งในส�ำนักงำน โรงงำน และร้ำนอำหำร  
โดยพนักงำนทุกคนและผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องปฏิบัติ
ตำมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำน
อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 โออิชิให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรดูแล
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พนกังำนทกุคน โดยจดัอุปกรณ์ป้องกัน ท้ังหน้ำกำกอนำมยั 
แอลกอฮอล์ 72% ให้พนักงำนอย่ำงทั่วถึง ทั้งที่ส�ำนักงำน
ใหญ่ โรงงำน ร้ำนอำหำร อีกทั้งดูแลพื้นที่กำรท�ำงำนให้
ปลอดภัย มีกำรวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำงำน มีเจลแอลกอฮอล์
ให้บริกำรทุกทำงเข้ำ พ่นสเปรย์ฆ่ำเชื้อ และจัดพื้นที่ตำม
หลักกำรเว้นระยะห่ำง 1.8 เมตร (Social Distancing)  
และให้พนักงำนท�ำแบบประเมินควำมเสี่ยงต่อเนื่องผ่ำน
แอปพลิเคชัน่ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำพนกังำนปลอดภยั นอกจำกนี้ 
บริษัทได้แบ่งพนักงำนออกเป็นกลุ่ม เพื่อปรับกำรปฏิบัติ
งำนของแต่ละกลุ่มให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เพื่อลด
ควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อ พร้อมมอบประกันภัยคุ้มครอง
อุบัติเหตุและไวรัสโควิด-19 มูลค่ำควำมคุ้มครอง 
คนละ 100,000 บำท ให้กับพนกังำนทกุคน อีกทัง้สร้ำงขวญั
ก�ำลงัใจให้แก่พนกังำน โดยประกำศว่ำจะไม่มีกำรเลกิจ้ำงงำน 
ให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรขอรับเงนิประกนัสังคมแก่พนักงำน
ที่ได้รับผลกระทบ ให้กำรสนับสนุน “ถุงน�้ำใจไทยเบฟ”  
แก่พนักงำนกลุ่มที่ขำดรำยได้ 

ในส่วนระบบบริหำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยัภำยในโรงงำน 
ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรผลิต บริษัทด�ำเนินกำรตำม
แนวทำงที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและกฎหมำย  
โดยจดัตัง้ฝ่ำยควำมปลอดภัย (OH&S) ท่ีมีโครงสร้ำงชดัเจน 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย (คปอ.) ที่ช่วย
ด�ำเนินงำนและผลักดันระบบงำนด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำง
เข้มแข็งจริงจัง บริษัทได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำร 
ด้ำนควำมปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ระบบ ISO45001 
อีกทั้งมีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำทิ 
กำรอบรมข้อก�ำหนดระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
ISO45001 กำรประเมินควำมเสี่ยง FMEA เพื่อค้นหำ 
ควำมเสี่ยงในกระบวนกำรผลิตและหำแนวทำงป้องกัน 
อย่ำงเป็นระบบ กำรจดัฝึกซ้อมอพยพหนไีฟโดยหน่วยดบัเพลิง
เทศบำลประจ�ำพืน้ที ่เป็นกำรฝึกซ้อมจรงิกบัพนกังำนทุกคน 
ทุกระดับซึ่งต้องอพยพออกจำกจุดท�ำงำนจริง และปฏิบัติ
ตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบตำมแผนที่ก�ำหนด นอกจำกนั้น 
ยังสร้ำงสุขลักษณะที่ดีให้กับพนักงำนด้วย โรงอำหำร 
ที่ถูกสุขลักษณะ จัดสถำนที่ออกก�ำลังกำยให้ มีบริกำร 
รถรับส่ง สร้ำงทัศนียภำพสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 
ให้น่ำอยู ่เป็นระเบยีบเรยีบร้อย สบำยตำน่ำท�ำงำน เพือ่สร้ำง
บรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำงำน ซึ่งส่งผลต่อควำมรู้สึกของ
พนักงำน สร้ำงแรงบันดำลใจและผลักดันให้เกิดผลงำน 
ที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะน�ำมำสู่ควำมส�ำเร็จให้กับองค์กร 
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กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของโรงงำน แบ่งเป็น 
4 ส่วน ประกอบด้วย
• ปฏบิติังำนสอดคล้องตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนด

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมำยส่วนท้องถิ่น
• มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำย และแผนงำน Master Plan 

5 ปีที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรท�ำงำน 
รวมทั้งมีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง

• ด�ำเนินงำนสอดคล้องตำมข้อก�ำหนดของระบบ
บริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยฯ ISO 45001

• ด�ำเนินงำนสอดคล้องตำมข้อก�ำหนดของลูกค้ำ

การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

• ก�ำหนดค่ำนิยมองค์กร เพื่อเป็นรำกฐำนส�ำคัญที่
หล่อหลอม ยดึเหนีย่วพนกังำนทกุคนให้มพีฤตกิรรม
ในกำรท�ำงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มีควำม
เป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดควำมรู้สึกร่วมกับองค์กร
มำกขึ้น และมุ่งมั่นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี 

• ก�ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้กับพนักงำน
ด้วยควำมเหมำะสม มีกำรปฏิบัติต่อพนักงำน 
อย่ำงเป็นธรรม และสมศกัดิศ์รใีนฐำนะท่ีเป็นส่วนหนึง่
ของบริษัท

• ดแูลคุณภำพชวีติทีด่ใีห้กับพนกังำนอย่ำงเหมำะสม 
เช่น จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี มีกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำให้กับบุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดี 
เพื่อสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้กับพนักงำน และรักษำ
บุคลำกรที่มีคุณค่ำให้อยู่กับองค์กรยำวนำนขึ้น

ทัง้หมดนี ้ส่งผลให้ปี 2563 บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ำกดั 
ได้รับรำงวัลอันทรงคุณค่ำต่ำง ๆ ได้แก่ โรงงำนผลิต
เครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ได้รับ
รำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย
ระดับประเทศ และรำงวัล Zero accident รวมถึง
โรงงำนผลิตเครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ ที่เขตนิคม
อุตสำหกรรมนวนคร จ.ปทุมธำนี ได้รับรำงวัลระดับ
โลก TPM Excellence Award จำก JIPM ประเทศ
ญี่ปุ่น ในฐำนะองค์กรที่มีแนวทำงในกำรสร้ำง
ประสิทธิภำพของระบบกำรผลิต จำกควำมร่วมมือ
ของพนักงำนทุกระดับ จนสำมำถลดต้นทุนกำรผลิต 
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

“ดูแลและใส่ ใจพนักงาน	 
ให้องค์กรแข็งแกร่ง 
และเติบโตอย่างยั่งยืน”

บุคลำกรเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจ  
โดยเฉพำะธุรกิจอำหำรที่มีพนักงำนเป็นแรง 
ขับเคลื่อนส�ำคัญ บริษัทจึงให้กำรดูแลใส่ใจสุขภำพ
และควำมปลอดภัยของพนักงำน โดยเฉพำะ 
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19  
ที่ผ่ำนมำ บริษัทดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัย
ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรมอบประกันภัย
คุ้มครองอุบัติเหตุและไวรัสโควิด-19 มูลค่ำ 
ควำมคุ้มครองคนละ 100,000 บำท ให้กับ
พนักงำนทุกคน พร้อมจัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรค 
ที่จ�ำเป็นให้กับพนักงำน น�ำกฎเกณฑ์กำรเว้น 
ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) มำใช้
อย่ำงเข้มงวด ติดตำมเฝ้ำระวังพนักงำนที่เดินทำง
ไปยังพื้นที่สุ่มเสี่ยงและติดตำมควำมเคลื่อนไหว
ของพนักงำนอย่ำงใกล้ชิดด้วยกำรให้ท�ำกำร
ประเมินสุขภำพทุกๆ 7 วัน พร้อมติดตำมข้อมูล
ต�ำแหน่งที่อยู่ของพนักงำนซึ่งสำมำรถติดตำมตัว
ได้ทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน นอกจำกนั้น 
ยังใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรส�ำหรับกำรประชุม 
และกำรติดต่อต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คุณค่าแห่งการแบ่งปัน

คุณชลิตำ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์
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เราใชประโยชนจากจุดแข็ง
และความหลากหลาย

ของแตละบุคคลเพ่ือผสาน
ความแข็งแกรงและ
มุงสูเปาหมายรวมกัน

เรามุงม่ัน
สูการเติบโตรวมกัน

เรามุงม่ันท่ีจะริเร่ิมส่ิงใหม
และพรอมท่ีจะควาโอกาส

ในการสรางสรรค

1
ร�วมกันสานพลัง
Collaboration

2
สร�างสรรค�คุณค�า
Creating Values

3
เอาใจใส�ต�อ
ผู �ที่ เกี่ยวข�อง
Caring For

Stakeholders

ค�านิยามของ	Global	Values

Global Values คือ ค่ำนิยมของกลุ่มบริษัทที่ได้ก�ำหนดขึ้น เพื่อสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียว 
และร่วมกันสนับสนุนพันธกิจขององค์กร ประกอบด้วย

สิทธิมนุษยชน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) มีระบบบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิทธมินษุยชนทีส่อดคล้องกับแนวปฏบัิตด้ิำนสทิธมินษุยชน
ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล โดยให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพและ
ควำมเสมอภำค รวมทัง้มข้ีอก�ำหนดให้พนกังำนทกุคนรบัทรำบ
แนวปฏิบัติด้ำนจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
มำตรฐำนทำงจรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
เพือ่เน้นย�ำ้ให้พนักงำนเข้ำใจและตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของ
กำรเคำรพสทิธมินุษยชนในทกุพืน้ทีท่ีบ่รษิทัเข้ำไปด�ำเนนิธรุกิจ

เป้าหมาย

• สร้ำงควำมเชือ่ม่ันให้ผูถื้อหุน้ คูค้่ำและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ในทุกภำคส่วนว่ำบริษัทมีควำมตระหนักรู้ เอำใจใส่ 
และเฝ้ำระวังเรื่องสิทธิมนุษยชนภำยในองค์กร

• สร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่พนักงำนถึงสทิธมินุษยชนพืน้ฐำน
ที่ตนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนพึงได้รับ 

รวมถึงร่วมกันป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ให้
เกิดขึ้นภำยในองค์กร

แผนปฎิบัติการ

• มีกำรสื่อสำร หรือประกำศนโยบำยสิทธิมนุษยชน 
โดยผู้บริหำรภำยในองค์กรและสำธำรณชน

• ด�ำเนินกำรตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน 
(Human Rights Due Diligence)

• ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและมีโอกำสจะเกิดขึ้นและมีกำรบูรณำ
กำรผลกำรประเมินเข้ำกับกลไกกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กร

• มีกระบวนกำรและกลไกเยียวยำผลกระทบ 
หรือควำมเสียหำย หำกเกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

• ติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
• ทบทวนควำมมุ่งมั่นเชิงนโยบำย
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การสงเสริมนวัตกรรมของกลุมบริษัทโออิชิ
ประกอบดวย 3 แนวทาง
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-
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นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

กำรสร้ำงสรรค์ “นวัตกรรม” เพื่อควำมยั่งยืน เป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์หลักของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) เพรำะ
ปัจจุบันผู้บริโภคเกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่ำงมำก 
ดงัน้ันโออชิไิม่หยดุนิง่ ปรบักลยุทธ์ให้ตำมทันและตำมเทรนด์ 
ด้วยกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมเพ่ือควำมยัง่ยนืในหลำกหลำย
มิติ ทั้งกำรท�ำกำรวิจัย พัฒนำ ส่งเสริมนวัตกรรม  
น�ำเทคโนโลยี-ดิจิทัล มำพัฒนำสินค้ำ-บริกำร รวมทั้ง 
กำรบรหิำรจดักำรให้ตอบโจทย์สถำนกำรณ์ตลำด สอดรบักับ
เทรนด์และผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 

1.	 นวัตกรรมแบบเปิด	(Open	Innovation)	

 ผนึกก�ำลังเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ระหว่ำงบริษัท 
สถำบัน และองค์กรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ตอกย�้ำ 
กำรสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนกำรมีส่วนร่วม กำรแชร์
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ แบ่งปันควำมรู้ เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรผลติ ลดต้นทนุ พัฒนำบคุลำกร เพ่ิมควำมปลอดภยั 
โดยโครงกำรทีเ่กีย่วข้องกบันวตักรรมแบบเปิดในปี 2563 
ได้แก่
• ธุรกิจอาหารโออิชิร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงโภชนำกำรในเมนู
อำหำรของร้ำนอำหำรในเครือโออิชิ ทั้งหมด  
42 รำยกำร หลังจำกนั้นจึงจะประมวลผล เพื่อ
เตรียมเปิดเผยข้อมูลทำงโภชนำกำรและปรมิำณ
สำรอำหำรต่ำงๆ ให้ผูบ้รโิภคได้รับทรำบในอนำคต 

• ผลติภณัฑ์อาหารส�าเรจ็รปูพร้อมทาน ตราโออชิิ  
อทีโตะ เข้าร่วม “โครงการมาตรการปรับลด
ปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิง
สมัครใจ” ของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ในฐำนะภำคีเครือข่ำยภำคเอกชน 
ที่ร่วมรณรงค์และสร้ำงกำรตระหนักรู้เรื่องกำรลด
กำรบริโภคเกลือหรือโซเดียมและกำรได้รับ
โภชนำกำรที่เหมำะสมในกำรบริโภคอำหำรโดยมี
รำยกำรผลิตภัณฑ์กลุ่มรำเมนแช่แข็งที่ปรับลด
โซเดียมและออกสู่ตลำดเพิ่มเติมอีก 2 รำยกำร 
คือ ยำกิโซบะหมูและผัก และรำเมนกะเพรำหมู
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การสงเสริมนวัตกรรมของกลุมบริษัทโออิชิ
ประกอบดวย 3 แนวทาง
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• ธุรกิจอาหารโออิชิ ร่วมกับ บริษัท คีนน์ จ�ากัด  
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท�ำควำมสะอำดด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ ร่วมกันพัฒนำกระบวนกำร
ท�ำควำมสะอำด-ฆ่ำเชื้อภำยในร้ำนอำหำรโดยใช้
ผลติภณัฑ์ท่ีสกดัจำกธรรมชำติ 100% เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์
จำกธรรมชำติ ทั้งน�้ำยำท�ำควำมสะอำด น�้ำยำฆ่ำเชื้อ
ส�ำหรับท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์ท�ำครัว พื้นผนังครัว 
รวมถึงสบู่ล้ำงมือ น�้ำยำฉีดพ่นฆ่ำเชื้อโรค น�้ำยำ
ท�ำควำมสะอำดระบบหมุนเวียนอำกำศภำยในร้ำน  
โดยน�ำมำใช้น�ำร่องที่ร้ำนอำหำร โออิชิ รำเมน ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 26 สำขำ เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจด้ำนควำมปลอดภัยให้กับผู้มำใช้บริกำร 
ในยุค New Normal เพรำะเป็นสำรสกัดจำกธรรมชำติ 
ที่มีประสิทธิภำพในกำรท�ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชื้อ
ได้ดี ที่ส�ำคัญไม่มีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ริเริ่มโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
จำกส่วนที่เหลือจำกกำรตกแต่งปลำแซลมอน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกำรใช้วัตถุดิบอย่ำงคุ้มค่ำ  
ลดปริมำณ food waste และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ผลติภณัฑ์อย่ำงมีเอกลกัษณ์ แตกต่ำงจำกผลติภณัฑ์ทีม่ี
อยู่แล้วในท้องตลำด โดยบรษิทัโออิช ิฟูด้ เซอร์วสิ จ�ำกดั 

มเีศษเหลือทิ้งจำกกำรผลิตปลำแซลมอนตัดแต่ง  
เฉลี่ยประมำณ 14,000 กิโลกรัมต่อเดือน หรือคิดเป็น 
168,000 กิโลกรัมต่อปี 

• บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เปิดรับองค์ความรู้
จากคู่ค้า บริษัท นิชชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จ�ากัด  
(ผู้ผลิตแป้ง) เพื่อด�ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำปรับปรุง
คุณภำพด้ำนเนื้อสัมผัสของขนมปังธัญพืช โดยพัฒนำ
เทคนิคด้ำนกระบวนกำรกำรผลิตและกำรเลือกใช้
วัตถุดิบอย่ำงเหมำะสม จำกควำมส�ำเร็จของโครงกำร
สำมำรถน�ำเทคนิคดังกล่ำวมำปรับใช้และผลิตเป็น
ขนมปังธัญพืชที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มขึ้น และใช้ประกอบเป็น
ขนมปังแซนวิชของผลิตภัณฑ์ทุกรำยกำรในกลุ่มแซนวิช
ผสมธัญพืช โออิชิ อีทโตะ

• บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำฯ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
และอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยคำร์เนกีเมลลอน 
(Carnegie Mellon University) ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
เพื่อวิเครำะห์และศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น 
ควำมถี่ในกำรใช้บริกำร ช่วงเวลำที่มำใช้ ท�ำให้สำมำรถ
เข้ำใจผู้บริโภคในด้ำนต่ำงๆ เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์  
ปรับโปรแกรมกำรตลำดหรือส่วนผสมทำงกำรตลำด 
น�ำเสนอให้ลกูค้ำแต่ละบคุคลท่ีมปัีจจยัในกำรตดัสินใจซ้ือ
แตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสม 
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2.	 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์	 
(Product	Innovation)	

 โออิชิเดินหน้ำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์เพื่อ 
น�ำมำซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย แตกต่ำง ตอบโจทย์ 
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค สร้ำงควำมตื่นเต้นให้กับ 
กลุ่มเป้ำหมำย น�ำมำซึ่งกำรเติบโตขององค์กร 
และกำรเติบโตด้ำนรำยได้อย่ำงยั่งยืน โดยมีนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่โดดเด่นในปีที่ผ่ำนมำภำยใต้ธุรกิจ 
เครือ่งดืม่ ธรุกิจอำหำร และธรุกิจอำหำรส�ำเร็จรูปพร้อมปรงุ
และพร้อมทำน ดังนี้

2.1 ธุรกิจเครื่องดื่ม
 มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้ง

ด้ำนผลิตภัณฑ์และแคมเปญกำรตลำด ได้แก่ 

2.1.1 ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
1. โออิชิ แอปเปิลฮันนี่ ชำเขียวที่ผสำนควำมอร่อย

ของแอปเปิลญีปุ่น่อำโอโมร ิ(Aomori) กบัน�ำ้ผึง้ 
เฮยีกขะมทิสแึท้จำกเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
ได้อย่ำงลงตัว และเพิ่มตัวเลือกส�ำหรับผู้บริโภค
ด้วยผลิตภัณฑ์ทำงเลือกสุขภำพ โออิชิ แอปเปิล
ฮันนี่ไลท์ สูตรไม่มีน�้ำตำล 0 แคลอรี่

2. โออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ ชำเกียวคุโระ คือสุดยอด
ชำพรีเมียมที่ชำวญี่ปุ่นยกย่องให้เป็นหนึ่งในชำที่ 
หำได้ยำก กำรผลิตชำเกียวคุโระพิถีพิถันตั้งแต่ 
ขัน้ตอนเกบ็เกีย่วทีค่ดัสรรเฉพำะสำมยอดอ่อนใบชำ
จำกต้นฤดูเก็บเกี่ยวแรกของปีหลังจำกคลุมด้วย
ตำข่ำยด�ำนำนกว่ำ 3 สัปดำห์ จำกนั้นน�ำมำนวด
และม้วนด้วยมืออย่ำงพิถีพิถันจนใบชำเผยรส
สัมผัสอูมำมิอันเป็นเอกลักษณ์เปี่ยมประโยชน์
จำกสำรคำเทชิน ช่วยต้ำนอนุมูลอิสระ และ
แอล-ธีอะนีนที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลำย 

3. โออิช ิกรนีที ไลท์ ชำเขยีวสูตรไม่มีน�ำ้ตำล รสต้น
ต�ำรบั และรสน�้ำผึ้งผสมมะนำว ผลิตภัณฑ์ทำง
เลือกสุขภำพชำเขยีวสูตรไม่มนี�ำ้ตำล มี 2 รสชำติ 
ได้แก่ รสต้นต�ำรบั และรสน�้ำผึ้งผสมมะนำว 
พัฒนำสูตรส�ำหรับผู้บริโภคที่ต้องกำรควำมอร่อย 
สดชืน่ ทีป่รำศจำกน�ำ้ตำลและแคลอรีใ่นขวดเดยีว
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2.1.2 นวัตกรรมด้านแคมเปญการตลาด
1. แคมเปญ #OishiGoldChallenge ฉีกกรอบ

จำกกำรโฆษณำ และฉีกกรอบกำรเป็น 
เครื่องดื่มชำเขียวธรรมดำไปสู่กำรออกแบบ
เมนูอำหำร ตอบโจทย์ผู้บริโภคในบรรยำกำศ
กักตัวช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 สำมำรถ
สร้ำงปรำกฎกำรณ์ #OishiGoldChallenge 
เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ จำกำรสร้ำงสรรค์
เมนูใหม่ด้วย ‘โออิชิ โกลด์’ ให้กลำยเป็น 
ไอเท็มคู่กับเมนูอำหำรผ่ำน KOL หรือ Online 
Influencer ที่มำท�ำ Food Creation โดยน�ำ
โออิชิ โกลด์ มำเป็นส่วนหนึ่งของกำร 
ท�ำอำหำร ดันรสสัมผัสชำพรีเมียมคู่อำหำร
ให้หลำยคนอยำกลองท�ำตำม เช่น น�ำโออชิิ 
โกลด์ เกียวคุโระ มำท�ำซุปรำเมนแบบญี่ปุ่น 
ท�ำให้ได้น�้ำซุปรสชำติอูมำมิหอมกลิ่นชำ หรือ 
กำรท�ำเมนูชำผลไม้จำกโออชิ ิโกลด์ เกยีวคโุระ 
ที่ทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ต่อสุขภำพ

 นอกจำกนั้น ยังต่อยอดแคมเปญนี้ผ่ำน 
ช่องทำงทวิตเตอร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภค
อยำกเข้ำร่วมกิจกรรม ดงักล่ำว เพ่ือชิงรำงวัล
สุดพิเศษ ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับกำรตอบรับ
ล้นหลำมดึงผู้บริโภคเข้ำร่วมสร้ำงสรรค์เมนู

อำหำรและเครื่องดื่มได้มำกกว่ำ 1,500 เมนู 
จึงนับว่ำแคมเปญนี้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภค
ในยุค New Normal ที่ส�ำคัญยังช่วยสร้ำง
กำรรับรู้ของแบรนด์ และกระตุ้นให้เกิด 
กำรทดลองสินค้ำ

2. แคมเปญ “Oishi X ROV รับยกเซ็ท 5 สกิน 
ญี่ปุ่น” นับเป็นกำรสร้ำงปรำกฎกำรณ์
แคมเปญสุดยิง่ใหญ่ทีโ่ออชิ ิกรนีท ีผูน้�ำอนัดบั 
1 ด้ำนชำเขยีวจบัมอื ROV เกมส์ MOBA อนัดบั 
1 ของประเทศไทย ตอกย�้ำภำพลักษณ์คนรุ่น
ใหม่ Gen-M ที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยี 
มีควำมสนุกสนำน และทันสมัย เปิดโอกำส
ให้แฟนโออิชิและเหล่ำเกมเมอร์วัยทีนได้ลุ้น
รำงวัลสุดยิ่งใหญ่รับยกเซต 5 สกินญี่ปุ่น 
และลุ้นรำงวัลกว่ำ 50,000 ไอเท็มทุกวัน 

2.1.3 แอปพลิเคชัน “โออิชิ คลับ” 
 สร้ำงปรำกฎกำรณ์ครั้งแรกของแอปพลิเคชัน

สะสมแต้มในตลำดชำพร้อมดื่มให้วัยทีนได้สะสม 
“โออชิิ พอยท์” จำกรหสัใต้ฝำเพือ่แลกของรำงวลั
ไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจำกศิลปินสุดฮอตตลอด
ทั้งปี เช่น ชุดเกรำะซำมูไร เป๊ก ผลิตโชค ที่ใช้ใส่
ถ่ำยภำพยนตร์โฆษณำโออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ
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2.2 ธุรกิจร้านอาหาร
 สร้ำงสรรค์และพัฒนำเมนูอำหำรเพิ่มเติมภำยใต้กรอบ

ของนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อส่งต่ออำหำรที่มีคุณภำพดี
และมีนวัตกรรมให้กับผู้บริโภค 

2.2.1 กลุ่มเมนูอาหารปรุงจ�าหน่ายจากร้านอาหาร
1. เมนูโซบะเย็นซอสไข่เค็ม เส้นโชบะเหนียวนุ่ม

กับน�้ำซุปที่สร้ำงสรรค์รสชำติใหม่ที่แตกต่ำง 
เป็นน�้ำซอสไข่เค็มรสเข้มข้น จำกร้ำนโออิชิ 
บุฟเฟ่ต์ 

2. เมนูเครื่องดื่มใหม่ พัฒนำเมนูเครื่องดื่มให้
ทันกับเทรนด์ฮิตของเครื่องดื่มสไตล์ชำนม 
เช่น ชำนมถั่วแดง นมสดบรำวน์ชูกำร์ที่ร้ำน
คำคำชิ และเครื่องดื่มแนวเจลลี่ เช่น  
คำลพิสโซดำใส่เจลลี่ หอมหวำน นุ่มหนึบ  
ที่ร้ำนโออิชิ รำเมน 

3. ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ ให้บริกำรด้วยอุปกรณ์
อันทันสมัยจำกเครื่องกดไอศกรีมอัตโนมัติ 
(Vending Machine) ผ่ำนบริกำรหยอด
เหรียญที่ร้ำนชำบูชิ สำขำสยำมเซ็นเตอร์

4. สร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบในร้าน  
ร้ำนคำคำชิน�ำวัตถุดิบในร้ำนที่มีอยู่แล้ว  
มำสร้ำงสรรค์เป็นเมนูอำหำรใหม่ๆ เช่น 
ข้ำวต้มปลำแซลมอน โอนกิิรแิซลมอนเทอรยิำกิ

5. เมนูพิเศษส�าหรับเทศกาลกินเจ ด้วยกำรใช้ 
Plant Based Protein แทนเนื้อสัตว์ เช่น  
รำเมนผัดซอสโหระพำเจ ข้ำวหน้ำกระเพรำ
กรอบเจ

6. ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ จำกร้ำนใหม่ OYOKI 
ร้ำนขนมร้ำนแรกในเครือโออิชิ ผลิตจำกนม
ฮอกไกโดสไตล์ญี่ปุ่นแท้ จึงโดดเด่นด้วยเนื้อ
ไอศกรีมเนียนนุ่ม และมีเมนูหลำกหลำย  
เช่น เครมบูเล่ พำร์เฟ่ต์ ไอศกรีมโฟลท 

7. ซอสน�้าจิ้มชาบู สร้ำงสรรค์ซอสใหม่เพิ่มเติม
จำกเดิม 5 ตัว ได้แก่ ชำบซูอสสึ, สไปซีซ่อสส,ึ 
สุกี ้โกมะดำเระ, พอนสึโกมะดำเระ และสไปซี ่
โกมะดำเระ ทีร้่ำนชำบชู ิสำขำสยำมเซน็เตอร์ 
ให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกตักเองได้ตำมใจชอบ
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8. เซ็ท DIY Cooking Kit ตอบรับสถำนกำรณ์ 
โควิด-19 ที่ผู้บริโภคหันมำท�ำอำหำร 
รับประทำนเองที่บ้ำน โออิชิจึงน�ำเมนูยอด
นิยมในแต่ละแบรนด์ อำทิ ชำบูชิ, คำคำชิ, 
โออิชิ รำเมน มำจัดเซท DIY Cooking Kit 
ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่ำงๆ 
ให้ลูกค้ำสำมำรถน�ำไปปรุงเองได้ที่บ้ำน โดย
สำมำรถดูรำยละเอียดขั้นตอนวิธีกำรปรุงจำก
กำรสแกน QR code จ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง
ฟู้ดเดลิเวอรี่ (Aggregator) 

9. ผลิตภัณฑ์หนังปลาแซลมอนทอดคลุกไข่เค็ม 
ผลติจำกหนงัปลำแซลมอนคณุภำพดทีีไ่ด้จำก
กำรตัดแต่ง น�ำมำพัฒนำจนได้เป็นอำหำร
ทำนเล่นที่อร่อย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอำด 
ปลอดภัย ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรลดปริมำณ 
food waste แล้ว ยังสำมำรถสร้ำงรำยได้ 
ให้กับองค์กรอีกด้วย

2.2.2 ผลิตภัณฑ์ใหม่จากครัวกลาง
1. ผลติภณัฑ์อาหารพร้อมปรงุ ส�าหรบัร้านอาหาร

ในเครือและลูกค้ากลุ่มเดลิเวอรี่ ครัวกลำง 
ได้พัฒนำสินค้ำเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
ทำงเดลิเวอรี่ เช่น น�้ำจิ้มสุกี้บรรจุถุง หมู
ข้ำวโพดบรรจุถุง ช่วยเพิ่มควำมสะดวกและ
ส่งมอบสินค้ำคุณภำพให้กับผู้บริโภค และ 
ยังเป็นกำรตอบรบัสถำนกำรณ์โควิด-19  
ทีผู่บ้รโิภคมแีนวโน้มกำรปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
มำรบัประทำนอำหำรทีบ้่ำนมำกขึน้ นอกจำกน้ี
ครวักลำงยงัได้พฒันำสินค้ำส�ำหรบัเป็นวตัถดุบิ
ของร้ำนอำหำรในเครือ ได้แก่ สินค้ำซุป ซอส 
เนื้อสัตว์ตัดแต่ง และวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ควำมสะดวกในกำรใช้งำนของร้ำนอำหำร 
(Operation Friendly) อีกทั้งช่วยควบคุม
รสชำติและคณุภำพวตัถดุบิให้มคีวำมสม�ำ่เสมอ 
เพิ่มควำมมั่นใจว่ำลูกค้ำจะได้รับประทำน
อำหำรที่มีคุณภำพเดียวกันในทุกสำขำ
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2. ผลิตภัณฑ์ซอสบรรจุขวดแช่เย็นตราโออิชิ  
ครัวกลำงพัฒนำผลิตภัณฑ์ซอสในรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นซอสบรรจุขวดแบบแช่เย็น 
จดัจ�ำหน่ำยท่ีร้ำนอำหำรในเครือโออชิ ิเพือ่ตอบรบั
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่ชื่นชอบในน�้ำจิ้ม 
ซิกเนเจอร์รสเด็ดที่เสิร์ฟเฉพำะในร้ำนอำหำร 
นอกจำกตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 แล้ว ยังช่วยเพิ่ม
ยอดขำยและเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย 
แบบใหม่ของร้ำนอำหำรอีกด้วย

2.3 ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน 
 พฒันำนวตักรรมผลติภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุงและ 

พร้อมทำนโออชิ ิอทีโตะ ทั้งในด้ำนกำรส่งเสริมคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรและกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง  
โดยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ 

2.3.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ราเมนแช่เย็น
 ราเมนไส้กรอกอาราบิกิผัดพริกแห้ง และราเมน

ผัดซอสต้มย�าหมู ผสมผสำนรสชำติระหว่ำง
สไตล์ญี่ปุ่นและรสชำติจัดจ้ำนแบบไทยๆ  
อีกทั้งปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของรำเมนผัดซอส
ต้มย�ำหมูให้มีฝำใสด้ำนหน้ำ เพิ่มควำมสะดวก
ในกำรตัดสินใจเลือกซื้อจำกกำรมองเห็น
อำหำรจริงในถำด

2.3.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่า
1. เกี๊ยวซ่ารูปแบบใหม่ราดซอสพร้อมทาน 

(เกี๊ยวซ่ำซอสขลุกขลิก) โดยพัฒนำสินค้ำ
กลุ่มเกี๊ยวซ่ำให้เป็นรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมี
ในตลำด ได้แก่ เกี๊ยวซ่ำหมูทรงเครื่องซอส

ฮอตชิลลี่ เกี๊ยวซ่ำรูปแบบใหม่รำดซอสเผ็ด
พร้อมทำนบนหน้ำเกี๊ยวซ่ำ เพิ่มควำมสะดวก
โดยสำมำรถเข้ำไมโครเวฟอุ่นร้อนพร้อม 
รับประทำนได้โดยไม่ต้องฉีกซองน�้ำจิ้ม  
บรรจุในบรรจภุณัฑ์ถำด Top seal ด้วยฟิล์ม
พลำสตกิ สะดวกต่อกำรขนส่งและเก็บรักษำ 
จึงช่วยคงลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ดู 
น่ำรบัประทำนตัง้แต่ผลติจนส่งถงึมือผูบ้รโิภค

2. เกี๊ยวซ่ารสชาติใหม่ขนาดบรรจุ 5 ชิ้น ได้แก่ 
เกี๊ยวซ่ำหมูสไปซี่ยำกินิกุ เกี๊ยวซ่ำไส้หมูไก่
สำหร่ำยวำกำเมะ เกี๊ยวซ่ำหมูสับไข่เค็ม โดย
ออกแบบซองบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มี window 
ใสด้ำนหลังแพ็คสินค้ำ เพื่อให้ผู้บริโภค
สังเกตเห็นซองซอสและส้อม ช่วยให้ไม่ลืมน�ำ
น�้ำจิ้มและส้อมออกก่อนน�ำเข้ำไมโครเวฟ  
ลดปัญหำซองน�้ำจิ้มแตกเลอะจำกกำรน�ำเข้ำ
อุ่นในไมโครเวฟ

3. เกี๊ยวซ่าแช่แข็งขนาดบรรจุใหม่ส�าหรับขายส่ง 
เกี๊ยวซ่ำแช่แข็งพร้อมรับประทำนผลิตจำก
แป้งเกี๊ยวซ่ำชนิดที่สำมำรถปรุงเป็นอำหำร 
ได้หลำยแบบตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
เมื่อทอดแล้วแป้งกรอบ หรือเมื่อน�ำไปต้ม
หรือนึ่งแล้วแป้งยังคงรูปน่ำรับประทำน  
โดยบรรจุในขนำดบรรจุใหม่ รองรับตลำด 
โมเดิร์นเทรด และธุรกิจค้ำส่ง เป็นกำรเพิ่ม
ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยและเพิ่มโอกำสกำร
ขยำยตัวของธุรกิจได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ได้แก่ เกีย๊วซ่ำไส้ไก่ซอสเทอรยิำก ิขนำด 50 ชิน้ 
และเกีย๊วซ่ำไส้ไก่ ขนำด 30 ชิน้ เก๊ียวซ่ำไส้หมู
และเกีย๊วซ่ำไส้หมผูสมไก่ทรงเครือ่ง ขนำด 30 
และ 50 ชิ้น 
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2.3.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์แซนวิช
1. แซนวิชพลัส พัฒนำไส้แซนวิชรสชำติใหม่ 

ที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรจำกธัญพืช เช่น  
แซนวชิผสมธญัพืชไส้อกไก่สลดัแตงกวำญ่ีปุน่ 
แซนวิชผสมธัญพืชไส้ทูน่ำโบนิโตะสลัดไข่  
แซนวชิผสมธญัพืชไส้อกไก่สลดัธญัพืช 4 ชนดิ 
แซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่ผักโขมมำโย  
แซนวิชผสมธัญพืชไส้แซลมอนมำโยโนริ
สำหร่ำย และแซนวิชผสมธัญพืชไส้แซลมอน
เทอริยำกิ

2. แซนวิชพรีเมียม พัฒนำผลิตภัณฑ์แซนวิช
พรีเมียมเพื่อสุขภำพ ได้แก่ แซนวิชผสม
ธัญพืชไส้อกไก่ สลัดไข่ผสมเวย์โปรตีน ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง 
เช่น เวย์โปรตีน อกไก่ และไข่ ซึ่งให้โปรตีน
สูง และเพิ่มควำมแปลกใหม่ด้วยรูปแบบ 
แซนวิชชิ้นสี่เหลี่ยม บรรจุในถำดกระดำษ
และซอง แซนวิชพรีเมียม

3. เฟรนช์โทสแซนวิช พัฒนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เฟรนช์โทสต์แซนวิชต่อยอดจำกปีที่แล้ว  
โดยเพิ่มไส้ ปรับรสชำติให้อร่อยยิ่งขึ้น และ
พฒันำผลติภณัฑ์รสชำตใิหม่ เช่น เฟรนช์โทสต์
แซนวิชไส้คอร์นชีส เฟรนช์โทสต์แซนวิช 
ไส้คำรำเมลอัลมอนด์ เฟรนช์โทสต์แซนวิช 
ไส้เบคอน แฮมชีส เฟรนช์โทสต์แซนวิช 
ไส้ข้ำวโพดชีส

4. แซนวิชรับประทานแบบแช่เย็น พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์แซนวิชแช่เย็นรสชำติใหม่ ได้แก่ 
แซนวิชไส้แฮมสลัดมันฝรั่งสไตล์ญี่ปุ่น  
แซนวิชไส้อกไก่ไข่เค็มสเปรด และแซนวิช 
ไส้ปูอัดวำซำบิมำโย

5. แซนวิชรับประทานแบบอบร้อน เพื่อเพิ่ม
โอกำสทำงกำรขำยและเพิ่มช่องทำงกำร 
จัดจ�ำหน่ำยใหม่ บริษัทจึงพัฒนำผลิตภัณฑ์
ใหม่กลุ่มแซนวิชอบร้อน ได้แก่ แซนวิช
หมูหยองน�้ำสลัด และ แซนวิชแฮมชีส

2.3.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ส�าหรับธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส
 เพื่อขยำยตลำดในกลุ่มธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส  

บริษัทจึงพัฒนำสินค้ำใหม่ ได้แก่ ซอสพริกและ
ซอส มะเขือเทศส�ำหรับจ�ำหน่ำยให้กับเคเอฟซี 
โดยรสชำติและคุณภำพของสินค้ำตรงตำม
มำตรฐำนระดบัโลก ของบริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ 
อินเทอร์เนชันแนล

2.3.5 ผลติภณัฑ์ทีส่ร้างสรรค์เพิม่มลูค่าจากเศษวตัถดุบิ
เหลือใช้

 จำกกำรที่บริษัทมีกำรใช้ปลำแซลมอนเป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตในปริมำณสูง บริษัทจึงได้
พัฒนำสินค้ำใหม่จำกเศษปลำแซลมอน ได้แก่ 
น�้ำพริกน�้ำย้อยแซลมอน เพื่อบริหำรจัดกำร 
กำรใช้วัตถุดิบอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน อีกทั้ง 
ยังเป็นสวัสดิกำรแก่พนักงำน โดยจัดจ�ำหน่ำย
ให้กับพนักงำนในรำคำย่อมเยำ 
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3.	 นวัตกรรมด้านกระบวนการ	 
	 (Process	Innovation)

 เป้ำหมำยส�ำคัญของนวัตกรรมด้ำนกระบวนกำร  
คือ กำรเพิ่มรำยได้ และลดต้นทุน-ค่ำใช้จ่ำย ดังนั้น
นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรที่ดีจึงต้องสำมำรถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกระบวนกำรท�ำงำน และสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริกำร 

3.1 ธุรกิจเครื่องดื่ม
1. พัฒนำกระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์

หลำกหลำยรูปแบบยิ่งขึ้น ได้แก่ เครื่องดื่ม 
ชำเขียวปรุงส�ำเร็จชนิดผง ส�ำหรับใช้ที่ร้ำน
อำหำรในเครือโออิชิโดยน�ำไปชงเป็นเครื่องดื่ม
ชำเขียวทั้งแบบเย็นและร้อนบริกำรลูกค้ำ
ภำยในร้ำน เพื่อใช้ทดแทนเครื่องดื่มชำเขียว
เข้มข้นชนิดน�้ำ ช่วยเพิ่มควำมสะดวกในกำร 
ใช้งำน (Operation Friendly) และลดพื้นที่ 
ในกำรขนส่งและจัดเก็บ

2. ขยำยช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยให้เข้ำถึงผู้บริโภค
มำกยิ่งขึ้นด้วยช่องทำงใหม่ๆ โดยเพิ่มบริกำร
เดลิเวอรี่ผ่ำนช่องทำง Oishi Delivery  
(www.oishidelivery.com) และพันธมติร 
โมเดร์ินเทรดทำงช่องทำงออนไลน์ เช่น Big C 
Shopping Online, Tesco Lotus Shop Online, 
Tops Online

3.2 ธุรกิจร้านอาหาร
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบในชีวิตประจ�ำวัน 
อำทิ ออนไลน์ช้อปปิ้ง หรือกำรท�ำธุรกรรมผ่ำนออนไลน์
เป็นเทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคในปัจจุบัน โออิชิจึงก�ำหนด
กลยุทธ์โดยน�ำเทคโนโลยี-ดิจิทัลมำพัฒนำนวัตกรรม
ด้ำนดิจิทัลมำร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) โดยเฉพำะ
นวัตกรรมเกี่ยวกับบริกำรจัดส่งถึงบ้ำน (Home 
Delivery) ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ในรปูแบบต่ำงๆ เพือ่ให้ 
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ เข้ำถึงไลฟ์สไตล์ในกำรด�ำเนินชีวิต สร้ำง
ประสบกำรณ์ที่ดีในกำรซื้อสินค้ำและใช้บริกำร อีกทั้ง
ยังเพื่อสร้ำงกำรรับรู้แบรนด์และสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ในกำรเป็นผู้น�ำธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปุ่นที่ครองใจผู้บริโภค 
ผ่ำนกำรด�ำเนินกำรดังนี้

1. ขยำยช่องทำงกำรสั่งซื้อออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์ม
ของตัวเอง (เพิ่มเติมจำกกำรสั่งซื้อผ่ำนทำง โทร. 
1773) ได้แก่ www.oishidelivery.com ทั้งนี้ โออิชิ 
กรุ๊ป พัฒนำเว็บไซต์ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยน�ำ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงมำวิเครำะห์ 
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์-บริกำรรูปแบบใหม่ๆ ให้ 
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรลูกค้ำ พร้อมเพิ่มโอกำส 
ในกำรขำยของบริกำร Oishi Delivery 
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2. พฒันำควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงธรุกิจ โดยขยำย
ช่องทำงกำรขำยสนิค้ำออนไลน์ผ่ำนฟู้ดเดลเิวอรี่
แอปพลิเคชันต่ำงๆ ได้แก่ foodpanda, GrabFood, 
LINEMAN และผ่ำน E- market place ได้แก่ 
Shopee เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำร 
สั่งอำหำร และ/หรือซื้อ e-voucher ของร้ำนต่ำงๆ  
ในเครือโออิชิ 

3. เปิดตัว Cloud Kitchen ภำยใต้ชือ่ “Oishi Kitchen” 
(สำขำแรกที่พระรำม 4) เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก
ให้กบัลกูค้ำในกำรสัง่อำหำรเดลเิวอร่ีจำกหลำกหลำย
แบรนด์ในเครือโออิชิได้ภำยในครั้งเดียวผ่ำน 
ฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชัน อย่ำง GrabFood,  
LINE MAN, foodpanda โดยมีเมนูให้เลือกกว่ำ 
100 เมนู พร้อม Healthy Meal เมนูใหม่ 
เพื่อคนรักสุขภำพสไตล์ญี่ปุ่น 

4. พัฒนำเว็บไซต์อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน
ผ่ำนอุปกรณ์กำรสื่อสำรต่ำงๆ ทั้งสมำร์ทโฟน  
แท็บแล็ต และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งพัฒนำกำร
ช�ำระเงนิผ่ำนระบบ payment gateway ทีค่รอบคลมุ
ทั้งกำรจ่ำยผ่ำนเงินสด บัตรเครดิต และคิวอำร์โค้ด 

5. พัฒนำระบบรองรับบริกำรจัดส่งและรับอำหำร  
โดยลูกค้ำสำมำรถสั่งอำหำรผ่ำนช่องทำง  
www.oishidelivery.com และแอปพลิเคชัน 
BevFood จำกนั้นเลือกช่องทำงกำรรับสินค้ำ 
ได้ระหว่ำงกำรจัดส่งถงึบ้ำน (Home Delivery)  
หรอืกำรเลอืกรบัสินค้ำด้วยตนเองที่ร้ำนอำหำร 
สำขำต่ำงๆ ในเครือโออิชิ (click & collect) 

6. พัฒนำระบบกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำผ่ำน
แอปพลิเคชัน BevFood โดยมอบ สิทธิพิเศษ  
โปรโมชั่นส่วนลด และกำรสะสมคะแนน

7. ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรส�ำเร็จรูปพร้อมปรุงและ
พร้อมทำนโออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่ม ชำเขียว 
โออิชิเพิ่มช่องทำงสั่งซื้อแบบจัดส่งผ่ำน  
www.oishidelivery.com แอปพลิเคชัน BevFood 
และกำรสั่งซื้อผ่ำนทำงโทร 1773 

8. ร้ำนอำหำรโออชิ ิบฟุเฟ่ต์ และร้ำนโออชิ ิอทีเทอเรยีม 
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์อำหำรทำนเล่น หนังปลำ
แซลมอนทอดกรอบคลุกไข่เค็ม ท�ำจำกหนังปลำ
แซลมอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ น�ำมำทอดจนเหลือง
กรอบคลุกเคล้ำด้วยรสชำติของไข่เค็มแท้ จ�ำหน่ำย
ที่ร้ำน โออิชิ บุฟเฟต์ และร้ำนโออิชิ อีทเทอเรียม 
ช่วยลดทั้ง food waste และสร้ำงรำยได้จำกอำหำร
เหลือทิ้งให้กับองค์กรได้ถึง 1,500,000 บำท 
ในปี 2563
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9. พัฒนำระบบบรกิำรในร้ำนอำหำรให้สอดรบักบัเทรนด์
สขุภำพทีผู่บ้ริโภคค�ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นส�ำคญั 
ได้แก่ 
• ระบบสั่งอาหารไร้สัมผัส (QR Order) ผ่ำนกำร

สแกนคิวอำร์โค้ด โดยใช้โทรศัพท์ ลูกค้ำ  
ระบบนี้เริ่มใช้แล้วที่ ร้ำนโออิชิ แกรนด์, โออิชิ 
บุฟเฟต์, โออิชิ อีทเทอเรียม, ชำบูชิ และก�ำลัง
ทยอยใช้ในร้ำนอื่นๆ ต่อไป เพื่อลดกำรสัมผัส
ในกำรสั่งอำหำรตอบรับวิถี New Normal 

• การช�าระเงินแบบไร้สัมผัส (Cashless 
Payment) โดยช�ำระผ่ำนคิวอำร์โค้ด เพื่อลด
กำรสัมผัสและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ

• การจองโต๊ะผ่านแอปพลิเคชัน BevFood  
ลูกค้ำสำมำรถเลือกแบรนด์ สำขำ วันที่ เวลำ 
และจ�ำนวนที่จองโต๊ะผ่ำนแอปพลิเคชัน  
จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะส่งข้อควำมติดต่อกลับเพื่อ
ยืนยันสถำนะกำรจอง เพื่อลดควำมแออัดกำร
มำต่อคิวรอที่หน้ำร้ำน เป็นบริกำรที่ลูกค้ำ 
เริ่มหันมำใช้กันมำกขึ้นในช่วง New Normal 

3.3 ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน
พัฒนำและปรับปรุงกระบวนออกแบบด้ำนกำร 
จัดส่งสินค้ำ กำรจัดเรียงสินค้ำในตู้ คอนเทนเนอร์และ
บนพำเลต (Loading Pattern และ Pallet Pattern) 
และก�ำหนดมำตรฐำนกำรท�ำงำนส่วนกำรจัดส่งสินค้ำ 
โดยใช้โปรแกรม Cargo Optimizer Network แทนกำร
ใช้คนค�ำนวณ จึงลดระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนของกำร
ก�ำหนดมำตรฐำน Loading Pattern และ Pallet 
Pattern สำมำรถแจ้งข้อมูลลูกค้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
ด้วยข้อมลูทีน่่ำเชือ่ถอื เป็นระบบแบบแผน มปีระสิทธภิำพ 
และมีกำรแสดงผลในรูปแบบของรำยงำน
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ด้วยกระแสควำมนิยมและควำมใส่ใจสุขภำพของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมำพิถีพิถันในกำรเลือก
สนิค้ำบรโิภคมำกขึน้ ดังนัน้ กำรบริโภคอำหำรและเครือ่งดืม่ 
ผู้บริโภคจึงไม่ได้ค�ำนึงถึงแค่รสชำติ กำรให้พลังงำน  
ควำมอิม่ หรอืแก้กระหำยเท่ำน้ัน หำกแต่ยงัต้องประกอบด้วย
คุณค่ำทำงโภชนำกำร กำรใช้วัตถุดิบจำกธรรมชำติ และ
ปรำศจำกกำรปนเปื้อนสำรเคมี 

ดังน้ันแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของ
บริษัท จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญด้วย ส�ำหรับด้ำน 
กำรรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำ
เทคโนโลยีเพื่อบุกเบิกเทรนด์และสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยเฉพำะ 
ในสถำนกำรณ์โควิด-19 เทรนด์บริโภคที่มำแรง คือ 
อำหำรเพื่อสุขภำพ ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำจึงก�ำหนดแนวทำง
กำรพัฒนำสินค้ำที่ดีต่อสุขภำพหลักๆ 2 แนวทำง ดังนี้ 
แนวทำงที่ 1 : พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ลดหวำน เค็ม มัน  
ไม่ใช้ผงชรูสและสำรกันบดู กำรันตคีณุภำพได้จำกกำรได้รบั
เครือ่งหมำย Healthier Choices Logo บนฉลำกสนิค้ำ เช่น 
เครือ่งดืม่ชำเขยีว โออิช ิกรีนท ีรสต้นต�ำรับและรสข้ำวญ่ีปุน่ 
เครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ ทุกรสชำติ และผลิตภัณฑ์โออิชิ  
อีทโตะ กลุ่มเกี๊ยวซ่ำและรำเมนแช่เย็น-แช่แข็งพร้อมทำน 
ส่วนแนวทำงที่ 2 : คือกำรเพิ่มสำรอำหำร และคุณค่ำทำง
โภชนำกำรที่มีประโยชน์ เช่น วิตำมินซี ที่ช่วยเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน รวมถึงจัดสัดส่วนของส่วนประกอบให้เหมำะสม
กับมื้ออำหำร และกำรกระจำยกำรได้รับพลังงำน  
จำกคำร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ตำมที่ 

องค์กำรอนำมัยโลก และกรมอนำมัยแนะน�ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแซนวิชผสมธัญพืช  
ตรำโออชิ ิอทีโตะ นอกจำกนีเ้รำยงัค�ำนึงถงึกำรแสดงข้อมลู 
ด้ำนโภชนำกำรบนฉลำกสินค้ำอย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดควำมตระหนักรู้และสำมำรถเลือก 
รับประทำนได้อย่ำงเหมำะสม ส่วนด้ำนกำรรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เรำมีกำรพัฒนำคู่ค้ำและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ร่วมกัน เพือ่สร้ำงรรค์ผลติภณัฑ์ท่ีปลอดภยัและดต่ีอสุขภำพ 
ขณะที่ด้ำนกำรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีกำร
จดักำรด้ำนทรพัยำกรอย่ำงมคีณุภำพและใช้งำนอย่ำงคุม้ค่ำ 
เช่น กำรจัดกำรของเสีย ลดปริมำณกำรใช้พลำสติก 
กำรน�ำอำหำรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงกำรลดคำร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
เพือ่ให้เกดิเป็น Circular economy อนัจะน�ำไปสู่ควำมยัง่ยนื
ของระบบเศรษฐกิจ 

และเพื่อให้ข้อมูลกำรพัฒนำมีควำมน่ำเชื่อถือและแม่นย�ำ 
บริษัทได้ร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและค้นคว้ำเทคโนโลยี-นวัตกรรม
ใหม่ๆ โดยมคีวำมมุง่หวังว่ำนวตักรรมใหม่ๆ ทีส่ร้ำงสรรค์ขึน้ 
จะน�ำมำซึ่งกำรจัดกำรทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ มูลค่ำของลูกค้ำ และมูลค่ำของ
ผู้ผลิต เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอันจะน�ำไปสู่ 
ควำมยั่งยืนของทั้งระบบเศรษฐกิจ และท�ำให้บริษัท 
มีควำมมั่นคงในตลำดอำหำร ยืนหยัดเป็นผู้น�ำเทรนด์
ตลำดเครื่องดื่มชำเขียวทั้งในประเทศไทยและภูมิภำค 
ได้อย่ำงยั่งยืน

คุณค่าแห่งการแบ่งปัน

คุณกรวิกำ สุขศรีวงษ์ 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
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การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำเดิมในระยะยำวและ 
สร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่ ๆ พร้อมตอบสนองควำม พึงพอใจ
ของลูกค้ำมำกยิง่ขึน้และตอบรับเทรนด์-พฤติกรรมผู้บรโิภค
ทีเ่ปล่ียนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) ได้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำเครื่องมือในกำร
บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริกำรรูปแบบใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรผู้บริโภค 
พร้อมเพิ่มโอกำสให้กับธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจเครื่องด่ืม	

จัดท�ำแอปพลิเคชัน “Oishi Club” เป็นครั้งแรกของ 
แอปพลิเคชั่นสะสมแต้มในตลำดชำพร้อมดื่ม ให้ผู้บริโภค
ได้สะสมโออิชิพอยท์จำกรหัสใต้ฝำเพื่อเลือกลุ้นและ 
แลกของรำงวัลมำกมำย 

ธุรกิจอาหาร	

• พัฒนำแอปพลิเคชัน “BevFood” ระบบบัตรสมำชิก
ครบวงจร ทั้งกำรสะสม แลกคะแนน แจ้งข่ำวสำร 
โปรโมชั่นต่ำง ๆ พร้อมกันนี้ยังพัฒนำบริกำรส�ำรอง

โต๊ะอำหำรผ่ำนระบบออนไลน์ (Online Reservation) 
ที่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำ และยังเป็นกำร
เพิ่มมำตรกำรควำมปลอดภัย ช่วยให้ลูกค้ำหลีกเลี่ยง
กำรยืนต่อคิวแบบใกล้ชิดกัน รวมไปถึงกำรสั่งอำหำร
ออนไลน์เดลิเวอรี่ ซึ่งสำมำรถใช้บริกำรได้กับทุกร้ำน
อำหำรในเครือโออิชิ กรุ๊ป

• พัฒนำระบบในกำรจัดเก็บ ค้นหำ และกำรจัดกำร
ลูกค้ำสัมพันธ์ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
- จดักลุม่ฐำนสมำชกิ ตำมควำมถีใ่นกำรเข้ำใช้บรกิำร

และยอดใช้จ่ำยที่มีต่อแบรนด์ร้ำนอำหำรต่ำงๆ 
ภำยใต้เครือโออิชิ กรุ๊ป

- จดักลุม่ฐำนสมำชกิ ตำมสถำนะควำมภักดรีะหว่ำง
ลูกค้ำกับแบรนด์ (Brand Loyalty) 

- กำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรซื้อของกลุ่มเป้ำหมำย
และท�ำควำมเข้ำใจผู้บริโภคในด้ำนต่ำงๆ โดย 
ส่งข้อควำมโปรโมชั่น (Promotion Message)  
ที่แตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่ม แล้วน�ำข้อมูลมำ
วเิครำะห์ (Personalized Marketing) เพือ่ก�ำหนด 
กลยุทธ์ ปรับโปรแกรมกำรตลำดหรือโปรโมชั่น
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เพื่อน�ำเสนอให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
แต่ละบุคคลที่มีปัจจัยในกำรตัดสินใจซื้อแตกต่ำง
กันได้อย่ำงเหมำะสม

- จัดท�ำ QR Survey ท้ำยใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บ
ข้อมูลลูกค้ำที่ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็น แนะน�ำ 
และตชิม โดยหำกมข้ีอใดทีล่กูค้ำให้คะแนนต�ำ่กว่ำ
มำตรฐำนที่ก�ำหนดจะมีอีเมล์แจ้งไปยังร้ำน 
ที่ให้บริกำรในทันทีเพื่อท�ำกำรแก้ไขปัญหำและ
แจ้งผลกำรด�ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในระยะ 
ที่ก�ำหนดไว้ในแต่หัวข้อ ทุกควำมคิดเห็นจึงเป็น
แหล่งข้อมูลส�ำคัญที่จะถูกน�ำมำวิเครำะห์  
กลั่นกรอง เพื่อน�ำไปพัฒนำ ปรับปรุง และช่วยให้
องค์กรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

- พัฒนำแอปพลิเคชันส�ำหรับจ่ำยเงินตอบโจทย์
สังคมไร้เงินสด และเป็นกำรเพิ่มมำตรกำร 
ควำมปลอดภัยในยุค New Normal

- แสวงหำลูกค้ำใหม่ ส�ำหรับลูกค้ำใหม่หรือกลุ่ม
ลูกค้ำที่สูญเสียไปแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นจะกระตุ้น
ผ่ำนเมนูและโปรโมชั่นที่สื่อสำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ  

รวมถึงกำรแนะน�ำกระตุ้นให้เกิดกำรดำวน์โหลด
แอปพลิเคชัน BevFood เพื่อสื่อสำรถึงสิทธิ
ประโยชน์และข้อเสนอพิเศษที่ลูกค้ำจะได้รับหำก
เป็นสมำชิก

- จัดระบบ Centralized Database เพื่อรองรับ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection Act – PDPA) โดยข้อมูลของลูกค้ำ 
จะถูกเก็บเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยต่อภำยนอก
และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่น�ำข้อมูลส่วนตัว 
ของลูกค้ำไปใช้ในทำงที่ไม่เหมำะสมหรือไม่เกิด
ประโยชน์กับตัวผู้บริโภค 
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“การพัฒนาเทคโนโลยี-ดิจิทัล	 
เพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์และสร้างการเติบโต
ให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน”

“ส�ำหรับปี 2563 นับเป็นช่วงเวลำที่ธุรกิจร้ำนอำหำร 
ต้องประสบควำมท้ำทำยครั้งใหญ่ ทั้งผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 กำรแข่งขันของ
ตลำดในทุกช่องทำง รวมไปถึงกำรปรับตัวให้ทันต่อกระแส 
Digital Disruption ดังนั้นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่จะสร้ำงกำร
เติบโตให้กับธุรกิจอำหำรอย่ำงยั่งยืน คือ กำรพัฒนำ
เทคโนโลยี-ดิจิทัลให้ตอบรับเทรนด์และควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ลูกค้ำเปลี่ยนพฤติกรรมมำรับประทำนอำหำรที่บ้ำนและ 
ใช้บริกำรสั่งซื้ออำหำรออนไลน์มำกขึ้น ในช่วง 2-3 ปี 
ทีผ่่ำนมำ จะสงัเกตได้ว่ำธุรกิจ Online Food Delivery เติบโต
อย่ำงมำก และมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
เข้ำมำตอบโจทย์และแก้ไขข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนนิชวีติของคน 
ในปัจจุบัน ดังนั้น Food Delivery จึงมีส่วนส�ำคัญในกำร
สร้ำงกำรเติบโตให้ธุรกิจอำหำร รวมทั้งธุรกิจอำหำรของ 
โออิชิด้วย โดยในปีที่ผ่ำนมำบริกำรแบบออนดีมำนด์เพื่อ
ไลฟ์สไตล์คนเมืองและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่มีกำร
เติบโตระดับเลขสองหลัก จำกทั้ง Online Own Platform 
ทีส่ร้ำงประสบกำรณ์กำรสัง่ซือ้อำหำรออนไลน์ จดัส่งถงึบ้ำน
หรือเลือกรับที่สำขำที่ต้องกำรผ่ำนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ 
Home Delivery ของตวัเองอย่ำง www.oishidelivery.com 

และ BevFood Application รวมไปถงึกำรสร้ำงควำมร่วมมอื
กับพันธมิตรทำงธุรกิจที่เรำขยำยช่องทำงกำรขำยสินค้ำ
ออนไลน์ผ่ำนฟู้ด เดลิเวอรี่ แอปพลิเคชัน (Food 
Aggregators) และ e-Marketplace ได้แก่ foodpanda, 
GrabFood, LINEMAN และ Shopee เป็นต้น 

นอกจำกนั้นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงกำรเติบโต 
ให้ธุรกิจ คือ กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ให้ได้อย่ำงยั่งยืน 
กลุ่มธุรกิจอำหำรโออิชิจึงจัดท�ำแอปพลิเคชัน BevFood  
ที่ให้บริกำรลูกค้ำแบบครบวงจรในแอปพลิเคชันเดียว  
ทั้งระบบบัตรสมำชิก สะสมคะแนน แลกคะแนนเป็นคูปอง
ส่วนลดใช้แทนเงินสด กำรส�ำรองโต๊ะ รวมไปถึงกำร 
สั่งอำหำรออนไลน์เดลิเวอรี่ พัฒนำแอปพลิเคชันส�ำหรับ
จ่ำยเงินตอบโจทย์สังคมไร้เงนิสด และเป็นกำรเพิม่มำตรกำร
ควำมปลอดภัยในยุค New Normal อีกทั้งยังสำมำรถเก็บ
ข้อมูลลูกค้ำเพื่อสร้ำงสรรค์โปรแกรมกำรตลำด-โปรโมชั่น
น�ำเสนอลูกค้ำแต่ละบุคคลที่มีปัจจัยในกำรตัดสินใจซื้อ 
แตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนั้นเรำยังให้ควำม
ส�ำคัญกับควำมคิดเห็นของลูกค้ำ จึงจัดท�ำระบบ QR 
Survey เก็บข้อมูลลูกค้ำที่ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็น 
แนะน�ำ และติชม เพื่อน�ำไปพัฒนำ ปรับปรุง เพื่อช่วยให้
องค์กรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น”

คุณค่าแห่งการแบ่งปัน

คุณจิรำลักษณ์ ณ เชียงตุง  
Marketing Excellence Director
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิได้วำงยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำนที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กระบวนกำรผลิตเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และกำรผลิตสินค้ำที่ดีต่อสุขภำพ 

พร้อมทัง้กำรส่ือสำรด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงย่ังยนื
ในทุกมิติ ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แก่คู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน อีกทั้งส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กับคู่ค้ำที่โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งมีกำรจัดกำรด้ำน 
สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมให้แก่ผู้บริโภค
และสังคมในฐำนะผู้น�ำธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม 
ในประเทศไทย

การบริหารจัดการคู ่ค ้า

กลุ่มคู่ค้ำถือเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน�้ำ 
ไปจนถึงปลำยน�้ำ บริษัทจึงบริหำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทำน โดยสรรหำและคัดเลือกคู่ค้ำ 
ที่มีศักยภำพและปฏิบัติตำมกฎหมำย จรรยำบรรณของกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด สอดคล้องกับมำตรฐำนของ 
UN Global และหลักกำรของดัชนีชี้วัดด้ำนควำมยั่งยืน
ระดับสำกล เช่น DJSI (Dow Jones Sustainability 
Indices) เป็นต้น รวมถึงกำรคัดเลือกโดยพิจำรณำ 
ถึงควำมสำมำรถในกำรผลิตที่มีคุณภำพ ควำมปลอดภัย
ของอำหำร ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบย้อนกลับ  
และกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน ขณะเดียวกันบริษัทมี 
กำรบริหำรคู่ค้ำผ่ำนระบบที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกับคู่ค้ำ 
ได้อย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกำรตรวจสอบศักยภำพและ
ติดตำมประเมินผลกำรท�ำงำนของคู่ค้ำให้สอดคล้องกับ
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำอีกด้วย นอกจำกนั้น  
ยังสร้ำงควำมผูกพันและรักษำควำมสัมพันธ์ระยะยำว 
กับคู่ค้ำตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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การจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ

กำรขำดแคลนวัตถุดบิหลกัในกำรผลติเป็นหน่ึงในควำมเส่ียง
ที่ส�ำคัญของบริษัท เพื่อให้กำรจัดหำวัตถุดิบเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบักำรท�ำงำนอย่ำงใกล้ชดิ
กับคู่ค้ำในกำรวำงแผนจัดหำวัตถุดิบ รวมทั้งกำรจัดเตรียม
วัตถุดิบทดแทนในกรณีฉุกเฉินเพื่อควำมต่อเนื่องของธุรกิจ 
โดยจดัให้มกีำรประชมุอย่ำงสม�ำ่เสมอกบัคูค้่ำหลกั นอกจำกนี้
บรษิทัยงัร่วมมือกับ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) 
(“ไทยเบฟ”) และบริษัทพันธมิตรในเครือไทยเบฟ เพื่อให้
เกดิประโยชน์จำกกำรประสำนก�ำลงั ในเรือ่งกำรจดัหำวตัถดุบิ
ซึ่งช่วยให้มีอ�ำนำจในกำรต่อรองที่ดีกว่ำเดิม และเพื่อให้
มั่นใจว่ำวัตถุดิบที่ได้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้

การพัฒนาคู ่ค ้าอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ
คู่ค้ำ ควบคู่ไปกับกำรให้ควำมส�ำคัญกับกิจกรรมต่ำง ๆ  
ทีส่ร้ำงผลประโยชน์และคณุภำพชวีติทีด่ต่ีอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกฝ่ำยทั้งระบบของ “ห่วงโซ่อุปทำน” เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
กำรพัฒนำคู่ค้ำนี้จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแนวทำง
ของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนร่วมกันอย่ำงแท้จริง

การจัดหาอย่างยั่งยืน	

“การจัดหาอย่างยัง่ยนื” เป็นรำกฐำนส�ำคญัของห่วงโซ่อปุทำน
ทีย่ัง่ยนื เพรำะกำรจดัหำเป็นจดุเริม่ต้นของวงจรชวีติ
ผลติภณัฑ์ และเป็นส่วนส�ำคญัทีจ่ะก�ำหนดคณุภำพและ
ผลกระทบจำกกำรเลอืกใช้วตัถดุบิและแหล่งวตัถดุบิ 
ทีเ่หมำะสม ด้วยเหตนุี ้บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) 
จงึใส่ใจในกำรคดัสรรวตัถดุบิ สนิค้ำ บรกิำร รวมถงึคูค้่ำ 
โดยค�ำนงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ทัง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในปัจจบุนัและทีอ่ำจจะส่งผลระยะยำว 

โออชิิจึงให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรทีม่คีวำมถูกต้อง 
รวมถึงกำรจัดระบบและกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มี
ประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ขณะเดียวกัน 
ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนของคู่ค้ำ โดยน�ำกลไก
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสินค้ำและบริกำรมำใช้
ควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงคู่ค้ำ ตั้งแต่กำร
คดัสรรวตัถดิุบไปจนถงึคดักรองคูค้่ำ และตรวจสอบผลงำน
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและกระบวนกำรจัดกำรที่เหมำะสม 
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม  
และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
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นอกจำกนั้น โออิชิยังได้มีกำรปรับเพิ่มนโยบำยที่รัดกุม 
ในกำรจดักำรต่อโรคภยัใหม่ๆ ทีเ่พ่ิงเกิดขึน้และทีอ่ำจเกิดขึน้
ใหม่ในอนำคต เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำและบริกำรที่ส่งถึงมือ
ผู้บริโภคนั้นมีคุณภำพและปลอดภัย ดังเช่นในปี 2563  
เกดิสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 อย่ำงรนุแรง
ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
เป็นอย่ำงมำก ดังนั้นในส่วนกำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำในช่วง
สถำนกำรณ์โควิด-19 โออิชิได้จัดเตรียมแผนรองรับ ดังนี้

• ส�ำรวจควำมพร้อมของซัพพลำยเออร์ และจัดเตรียม
ซัพพลำยเออร์ทำงเลือก พร้อมจัดท�ำรำยกำรสินค้ำ
กลุ่มเสี่ยง เช่น สินค้ำที่เป็นวัตถุดิบหลัก สินค้ำที่มี 
ปริมำณกำรใช้สูง และสินค้ำน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

• เตรยีมวตัถดุบิทดแทน ในกรณทีีว่ตัถุดบิหลกัไม่เพยีงพอ
• ท�ำงำนร่วมกับซัพพลำยเออร์มำกขึ้นในกำรแก้ปัญหำ 

รวมถึงกำรขอรับกำรสนับสนุนตำมควำมเหมำะสม 

ส�ำหรับกำรจดัซือ้จดัหำ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
มีแนวนโยบำยชัดเจนที่ไม่สนับสนุนและไม่ท�ำธุรกรรมกับ 
ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ค้ำมนุษย์  

และละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ ที่ส�ำคัญ โออิชิ 
ยงัตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยให้ควำมส�ำคญั
ในกำรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
จำกผู้ประกอบกำรและเกษตรกรภำยในประเทศ  
ประกอบด้วย

• กำรใช้วัตถุดิบใบชำที่มีคุณภำพสูงจำกเกษตรกร 
ในประเทศ ซึ่งมำจำกพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับกำร
รับรองตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)

• กำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตอำหำร
และเครื่องดื่มจำกผู้ประกอบกำรในโครงกำรประชำรัฐ
และผู้ประกอบกำรท้องถิ่นที่มีระบบกำรจัดกำรที่ดี 

นอกจำกนั้น โออิชิส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคู่ค้ำและ
เกษตรกรทั้งทำงตรงและทำงอ้อมควบคู่กันไปด้วย เช่น  
ให้ควำมรู้เกษตรกร ร่วมกันพัฒนำกระบวนกำรผลิตกับ 
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง 
รำยได้อย่ำงยัง่ยนืและสร้ำงกำรเติบโตให้แก่ชุมชนเกษตรกร
และผูป้ระกอบกำรท้องถิน่ รวมถงึเพ่ิมโอกำสในกำรพจิำรณำ
ท�ำสัญญำระยะยำวเพื่อเป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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การบริหารจัดการคู ่ค ้าอย่างยั่งยืน	

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) คัดเลือกคู่ค้ำที่มี 
ธรรมำภิบำล มีมำตรฐำนกำรผลิตที่เป็นไปตำมกฎหมำย 
มำตรฐำนสำกล และพร้อมที่จะให้ควำมร่วมมือกับโออิชิ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทั้งในภำคอุตสำหกรรมและ 
ภำคสังคม ดังนั้น กำรคัดเลือกคู่ค้ำใหม่ทุกรำยจึงต้องผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินตำมนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
มีควำมโปร่งใส มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่เหมำะสม แสดง
ข้อมูลสินค้ำที่มีส่วนประกอบของยีนส์ดัดแปลงพันธุกรรม 
(GMO) และแสดงข้อมูลสินค้ำที่มีส่วนประกอบไขมัน
ทรำนส์ (Trans Fat) เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรใช้วัตถุดิบ 
ให้เกิดประโยชน์และมีควำมปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค

นอกจำกนัน้ กำรจดัซือ้จดัจ้ำงมีกำรตรวจสอบ เปรียบเทยีบ
รำคำกับคณุภำพ เนือ่งจำกมีผลต่อต้นทนุในกำรด�ำเนนิธุรกจิ 
อีกทั้งมีกำรสรรหำ หรือพัฒนำคู่ค้ำรำยใหม่ หรือแหล่ง
วัตถุดิบใหม่ๆ มีกำรรวมปริมำณกำรจัดซื้อในแต่ละครำว 
ให้เหมำะสม เพื่อสร้ำงควำมสนใจให้กับคู่ค้ำ สร้ำงโอกำส
ในกำรแข่งขัน เพิ่มอ�ำนำจในกำรต่อรองรำคำ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำวัตถุดิบที่จัดหำมำนั้นมีคุณภำพดี รำคำเหมำะสม และ 
มีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำร พร้อมหมั่นทบทวน
รำคำสินค้ำและวัตถุดิบอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้กำรจัดซื้อ 
มคีวำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวะของตลำดอยูเ่สมอ 

หลักเกณฑ์ส�าคัญในการคัดเลือกคู ่ค ้า	

• มีข้อก�ำหนด นโยบำย และคุณสมบัติที่เป็นไปตำม 
หลักเกณฑ์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
และมีธรรมำภิบำล มีควำมรับผิดชอบต่อทั้งคู่ค้ำ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม

• มีผลตรวจรับกำรรับรองสินค้ำจำกหน่วยงำนที่ได้รับ
กำรรับรอง และสถำนประกอบกำรได้รับกำรตรวจสอบ
รับรองตำมข้อก�ำหนดและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
วัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต กำรตรวจสอบคุณภำพ  
กำรจัดเก็บ กำรจัดส่ง กำรบริหำรจัดกำร  
และกำรคัดกรองของเสีย 

• มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สำมำรถจัดหำวัตถุดิบ 
ให้ได้อย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

• มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีกำรน�ำเสนอนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจ
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การก�ากับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กลุ่มบริษัทโออิชิ ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
ซื่อสัตย์ และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นปฏิบัติ
ภำยใต้กรอบจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  
กำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีดี่จงึเป็นปัจจยัส�ำคัญอย่ำงหนึง่ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพขององค์กร และกำรก�ำกับดูแล 
ก่อให้เกดิโครงสร้ำงส�ำคัญระหว่ำงฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำร 
คณะผู้บริหำร พนักงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็น
กลไกในกำรก�ำหนดวตัถปุระสงค์ แนวทำงของกำรด�ำเนนิธรุกิจ 
รวมไปถึงกำรพร้อมรับกำรตรวจสอบในทุกกระบวนกำร  
อันจะน�ำไปสู่ควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย

การก�ากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรจัดให้มี
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงระบบบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทมุ่งมั่น
พฒันำและยกระดบักำรก�ำกับดแูลกจิกำร โดยคณะกรรมกำร
บริษัทก�ำหนดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท
ที่สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 
ซึ่งอ้ำงอิงหลักกำรที่เป็นสำกลของ Organization for 
Economic CO-operation and Development (OECD) 
ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น  
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร รวมถึงจรรยำ
บรรณของบริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทำงให้ผู้
บริหำร พนักงำน และบุคลำกรทุกคนของบริษัทและบริษัท
ย่อยต้องปฏบิตัติำม รวมถึงจดัให้มีกำรสือ่สำร สร้ำงควำม
เข้ำใจ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในด้ำนกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ค�ำนึงถึงประโยชน์และ 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย

จำกควำมมุ่งมั่นในกำรยกระดับกำรด�ำเนินกำรด้ำนกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้
บริษัทได้รับกำรจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A+  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำกกำรมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดี 
ประกอบกับกำรมีตรำสินค้ำซึ่งเป็นที่รู้จัก ซึ่งจัดอันดับโดย
สถำบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของประเทศไทย  
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) อีกทั้งยังได้รับ
คะแนนตำมผลส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” 
เป็นปีทีส่องติดต่อกนั ซึง่ประเมนิโดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษัิทไทย (“IOD”) ซึง่ถอืเป็นอกีหน่ึงควำมส�ำเรจ็
และควำมภำคภูมิใจที่ส�ำคัญขององค์กร 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	

กลุ่มบริษัทโออิชิด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
มีจรรยำบรรณทำงธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้เป็นส�ำคัญ อีกทั้งค�ำนึงถึงประโยชน์และ 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย โดยปฏิบัติ 
ต่อผู้มีส่วนเกีย่วข้องทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ต้ังแต่ผูถื้อหุน้ 
พนกังำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนภำครัฐ นอกจำกนี้ บริษัทจัดให้มีกำรเปิดเผย
และรบัฟังข้อมลูจำกผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทยีม 
เหมำะสม และทันต่อเหตุกำรณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงกำร
ด�ำเนินกำรอันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ด้วยบริษัทตระหนักดีว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดถือเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญทีจ่ะส่งเสริมและเก้ือกูลให้กำรด�ำเนนิธรุกจิ
ของบรษิทัประสบควำมส�ำเร็จ 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	

กลุม่บรษิทัโออชิิมีนโยบำยทีช่ดัเจนในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้สินบน หรือกำรคอร์รัปชั่น โดยเข้ำร่วม
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ตำมควำมเหมำะสม พร้อมกันนี้ ยังได้ก�ำหนดให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
คอร์รัปชั่น กำรให้หรือรับสินบนจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและ
เอกชน ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อให้ได้มำหรือคงไว้ซึ่ง
ธรุกจิหรอืข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือห้ำมใช้ประโยชน์
จำกกำรบริจำคและกำรท�ำสำธำรณกุศลไปสนับสนุน 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงเด็ดขำด รวมทั้งกำรเปิดโอกำส
ให้แจ้งเบำะแสกำรกระท�ำทุจริต โดยพร้อมจะจ่ำยเงิน
รำงวัลแก่ผู้แจ้งเบำะแส เพื่อให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญและยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมไม่ประมำทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้ำที่  
ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสและเอื้อประโยชน์ต่อกำรกระท�ำผิด 
ทุจริตต่อหน้ำที่ อันอำจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและ
ควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้

บรษิทัป้องกนัและต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่อย่ำงต่อเน่ือง 
ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ อีกทั้งยังมี
กำรติดตำมประเมินและก�ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้นโดย 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง ซึ่งจะมี
กำรรำยงำนควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญไปยังคณะกรรมกำร
บริษัทในทุกไตรมำส พร้อมก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกัน 
กำรทุจริตในองค์กร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. จัดให้มีหลักสูตรกำรอบรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นแก่ผู้บริหำรและพนักงำน ครอบคลุม 
ทั้งในส่วนของส�ำนักงำนใหญ่ โรงงำน และร้ำนอำหำร 

2. ปลกูฝัง ส่ือสำร ท�ำควำมเข้ำใจ และก�ำหนดให้พนักงำน
และผู้บริหำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

3. หำกบริษัทตรวจพบกำรทุจริต บริษัทจะด�ำเนินกำร 
ขั้นเด็ดขำดทันที

4. มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรทุจริตในองค์กร 
อย่ำงเป็นระบบและจริงจัง รวมถึงสนับสนุนหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน 

5. สื่อสำรกับคู่ค้ำถึงเจตนำรมณ์และนโยบำยที่ชัดเจน 
ในกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

การตรวจสอบทุจริตภายในองค์กร	

ส�ำหรับกำรรับเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส กลุ่มบริษัทโออิชิ
จัดให้มีมำตรกำรก�ำกับดูแลและมีช่องทำงสื่อสำรส�ำหรับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยรวมทั้งพนักงำนในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท�ำที่สงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืน  
กำรละเมิดสิทธิ์ หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ  
ข้อบังคับ จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบ
ควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง โดยสำมำรถแจ้งต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยตรงผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงที่เปิดเผย  
รวมถึงช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ 
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ช่องทางการรับเรื่อง 
ร้องเรียนหรือเบาะแส

เว็บไซต์ : www.oishigroup.com
อีเมล : AuditCommittee@Oishigroup.com
ไปรษณีย์ : คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
  เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์  
  ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601  
  ถนนรัชดำภิเษก  
  แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
  กรุงเทพมหำนคร 10310

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส โดยถือว่ำข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือ 
ผู้แจ้งเบำะแสเป็นควำมลับ บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือ 
ผูแ้จ้งเบำะแส เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมทีก่ฎหมำยและหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก�ำหนด รวมถึงจัดให้มีระเบียบกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือเบำะแสและกำรให้ควำมคุ้มครองตำมนโยบำย 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 (“ระเบียบกำรรับเรื่องร้องเรียน”) 
เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบำะแส 
ของกลุ่มบริษัทโออิชิมีแบบแผนที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ  
มคีวำมคล่องตัว และมมีำตรฐำนสำกลทัดเทยีมกบับรษัิทชัน้น�ำอืน่ ๆ 
ตลอดจนสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย รวมถึง
พนักงำนว่ำจะได้รับกำรป้องกันจำกกำรถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษ  
หรือปฏิบัติอย่ำงไม่เหมำะสมอันเนื่องมำจำกกำรร้องเรียนหรือ 
ให้เบำะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่กำรกระท�ำดังกล่ำวได้กระท�ำ
โดยไม่สุจริตหรือมีเจตนำมุ่งร้ำยท�ำลำยบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือ
ผิดกฎหมำย หรือระเบียบวินัยของบริษัท 

พร้อมกันนี ้คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เป็นผู้ดูแลและก�ำหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแสที่ผ่ำน
เข้ำมำตำมช่องทำงดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนและ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรคัดกรอง บริหำร
จัดกำร และตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบำะแส หำกมีมูลควำมจริง
ที่จะน�ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
พิจำรณำ และแนะน�ำแนวทำงกำรแก้ไข หรือรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทต่อไป โดยภำยหลังกำรพิจำรณำด�ำเนินกำร
แก้ไข ปรับปรุงตำมข้อร้องเรียนหรือเบำะแสที่ได้รับมำแล้ว บริษัท
จะแจ้งกำรด�ำเนินกำรให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทรำบ 
ตำมขั้นตอนภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 

ทั้งนี้ หำกมีกรณีที่เรื่องร้องเรียนหรือกำรให้เบำะแสกระท�ำ 
ด้วยเจตนำที่ดี ปรำศจำกกำรมุ่งร้ำยท�ำลำยชื่อเสียงของบริษัทหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทถูกศำลพิจำรณำแล้วว่ำได้ละเมิดสิทธิ
ตำมกฎหมำยของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับกำร
ชดเชยจำกบริษัทตำมควำมเหมำะสม พอสมควรแก่เหตุ และ 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด
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ปี	2563	บริษัท	โออิชิ	กรุ ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	 
ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร	ดังนี้

รางวัล

1. รางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจ�าปี 2563  
จาก : นิตยสาร BrandAge 
เครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุด
ในกลุ่มสินค้ำชำเขียวพร้อมดื่ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

2. รางวัล “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020”
 จาก : บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ผู้น�ำเทคโนโลยีวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนโซเชียลมีเดีย
เครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ เป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่มีผลงำนยอดเยี่ยม
บนโซเชียลมีเดียในหมวด Best Brand Performance on Social 
Media

3. รางวัล Zero Accident Campaign 2020 
 จาก : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (องค์กำรมหำชน)
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด (วังม่วง) ได้รับรำงวัลโล่ 
และประกำศเกียรติคุณ ระดับทองแดง ปีที่ 3 ในกิจกรรมกำร
รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนให้เป็นศูนย์ ประจ�ำปี 2563 

4. รางวัล Award for TPM excellence category A - 2019
 จาก : สถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance)

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด โดยโรงงำนผลิตเครื่องดื่มนวนคร  
ได้รับรำงวัลระดับโลก TPM Excellence, Category A-2019 ในฐำนะ
องค์กรที่มีแนวทำงในกำรสร้ำงประสิทธิภำพของระบบกำรผลิต  
จำกควำมร่วมมือของพนกังำนทกุระดบั จนสำมำถลดต้นทุนกำรผลติ 
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

รางวัลและความส�าเร็จด้านความยั่งยืน
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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ประกาศนียบัตร

1. เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบ และปรับปรุงโครงสร้างพื้น
ฐานส�าหรับระบบ-ซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย 

 จาก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โรงงำนผลิตเครื่องดื่มโออิชินวนคร ได้รับเกียรติบัตรกำรเข้ำร่วม 
โครงกำรทดสอบและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับระบบซื้อขำย
สิทธิในกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจของประเทศไทย  
ในฐำนะทีเ่ป็นบรษัิทน�ำร่องในกำรเรยีนรู ้พัฒนำ และปรับปรงุแนวทำง
กำรติดตำมและรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก สำขำอตุสำหกรรม 

2. ประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 
หรือ ฉลากลดโลกร้อน (CFR)

 จาก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด ได้รับใบประกำศเกียรติคุณผ่ำน 
กำรรับรองให้ใช้ เครื่องหมำยลดคำร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ หรือ 
ฉลำกลดโลกร้อน (CFR) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำเขียวสไตล์
ญี่ปุ่น กลิ่นองุ่น เคียวโฮ ผสมวุ้นมะพร้ำว ตรำโออิชิ กรีนที  
ที่ผ่ำนกำรประเมินและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

3. ประกาศนียบัตร การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)
 จาก : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

โรงงำนผลิตเครื่องดื่มโออิชิ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงำนโออิชิที่นิคม
อุตสำหกรรมนวนคร จ.ปทุมธำนี, โรงงำนโออิชิที่นิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร จ.ชลบุรี, โรงงำนโออิชิที่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี และ
โรงงำนผลิตอำหำร 1 แห่ง ได้แก่ ครัวกลำงโออิชิ ที่ อ.บ้ำนบึง 
จ.ชลบุรี ได้รับประกำศนียบัตรผ่ำนกำรรับรองคำร์บอนฟุตพริ้นท์ 
องค์กร (CFO) ส�ำหรับกำรร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนด้ำน
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กร ประจ�ำปี 2563
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GRI	Standards
บริษัท โออิชิ กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

Universal Standards
Profile Reference Topics

GRI	102	:	 
General	Disclosures

Organizational Profile

GRI 102-1 Name of the organization Refer to Oishi Annual Report - General Information: Oishi Group 

Public Company Limited

GRI 102-2 Activities, brands, products, and 

services 

Refer to Oishi Annual Report - Oishi Products

GRI 102-3 Location of headquarters Refer to Oishi Annual Report - General Information: Unit B3601 36th 

Floor, CW TOWER, 90 

Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, 

Bangkok 10310, Thailand” 

GRI 102-4 Location of operations Refer to Oishi Annual Report - General Information

- Notes to Financial Statements

GRI 102-5 Ownership and legal form Refer to Oishi Annual Report - Business Asset

- Capital Structure 

GRI 102-6 Markets served Refer to Oishi Annual Report - Overall Business Operations of the 

Company and its Subsidiaries

GRI 102-7 Scale of the organization Refer to Oishi Annual Report - Oishi Group Structure 

GRI 102-8 Information on employees and 

other workers 

Refer to Oishi Annual Report - Human Capital and Human Capital 

Training and Development Policy

- Corporate Governance

GRI 102-9 Supply chain Refer to Oishi Annual Report - Product and Service Procurement

- Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Economic
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Profile Reference Topics

GRI 102-10 Significant changes to the 

organization and its supply chain 

Refer to Oishi Annual Report - Business Assets 

- Management Structure

- Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Economic

GRI 102-11 Precautionary Principle or 

approach 

Refer to Oishi Annual Report - Risk Factors

- Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Corporate Goverance

GRI 102-12 External initiatives Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: Sustainability Strategy 

and Sustainable Development Goals

GRI 102-13 Membership of associations The Company is a member of Thai 

Chamber of Commerce and various 

other organizations.

Strategy

GRI 102-14 Statement from senior 

decision-maker 

Refer to Oishi Annual Report - Message from the President and CEO 

GRI 102-15 Key impacts, risks, and 

opportunities 

Refer to Oishi Annual Report - Risk Factors

- Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Corporate Governance: Risk 

Management Criteria

Ethics and Integrity

GRI 102-16 Values, principles, standards, 

and norms of behavior 

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: Sustainability Strategy 

and Sustainable Development Goals
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Profile Reference Topics

GRI 102-17 Mechanisms for advice and 

concerns about ethics 

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: Sustainability Strategy 

and Sustainable Development Goals

Governance

GRI 102-18 Governance structure Refer to Oishi Annual Report - Board of Directors and the Executives

- Management Structure

GRI 102-25 Conflicts of interest Refer to Oishi Annual Report - Related Party Transaction

- Corporate Governance Report

GRI 102-28 Evaluating the highest 

governance body’s performance 

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

GRI 102-30 Effectiveness of risk 

management process 

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

GRI 102-32 Highest governance body’s 

role in sustainability reporting

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: About This Report

Stakeholder Engagement

GRI 102-40 List of stakeholder groups Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

GRI 102-41 Collective bargaining 

agreements

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Social: Human Resources 

Management

GRI 102-42 Identifying and selecting 

stakeholders

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

GRI 102-43 Approach to stakeholder 

engagement

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Social: Developing Communities and 

Society

GRI 102-44 Key topics and concerns 

raised

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Reporting Practice

GRI 102-45 Entities included in the 

consolidated financial statements 

Refer to Oishi Annual Report - Financial Statements
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Profile Reference Topics

GRI 102-46 Defining report content and 

topic Boundaries

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: About This Report

GRI 102-47 List of material topics Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Economic 

- Environment

- Social

GRI 102-48 Restatements of information Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

GRI 102-49 Changes in reporting Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

GRI 102-50 Reporting period 1 October 2019 to 30 September 2020.

GRI 102-51 Date of most recent report 1 October 2019 to 30 September 2020.

GRI 102-52 Reporting cycle Annual

GRI 102-53 Contact point for questions 

regarding the report 

Refer to Oishi Annual Report - General Information

GRI 102-54 Claims of reporting in 

accordance with the GRI Standards

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: About This Report

GRI 102-55 GRI content index Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- GRI Standards Content Index

GRI 102-56 External assurance N/A

GRI	103	:	 
Management	Approach

GRI 103-1 Explanation of the material topic 

and its boundary 

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

- Product and Service Procurement

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: About This Report

GRI 103-2 The management approach and 

its components 

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: About This Report
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Profile Reference Topics

GRI 103-3 Evaluation of the management 

approach 

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: Structure of 

Sustainability Development

GRI	204	:	 
Procurement	Practices

GRI 204-1 Proportion of spending on local 

suppliers

Refer to Oishi Annual Report - Product and Service Procurement

GRI	205	:	 
Anti-Corruption	

GRI 205-2 Communication and training 

about anti-corruption policies and 

procedures

Refer to Oishi Annual Report - Human Capital and Human Resources 

Development Policy

- Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Organization: Sustainability Strategy 

and Sustainable Development Goals

GRI 205-3 Confirmed incidents of 

corruption and actions taken 

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Corporate Governance: Good 

Corporate Governance

GRI	302	:	Energy

GRI 302-1 Energy consumption within the 

organization 

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Corporate Social Responsibility and 

Sustainability Report

GRI 302-4 Reduction of energy 

consumption

Refer to Oishi Annual Report - Product and Service Procurement

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Environment

GRI	303	:	Water

GRI 303-1 Water withdrawal by source Refer to Oishi Annual Report - Product and Service Procurement

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Environment
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Profile Reference Topics

GRI 303-3 Water recycled and reused Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Environment

GRI	305	:	Emission

GRI 305-5 Reduction of GHG emissions Refer to Oishi Annual Report - Business Policy Overview

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Environment

GRI	306	:	 
Effluent	and	Waste

GRI 306-2 Waste disposal by type and 

method

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Environment

GRI 308-1 New suppliers that were 

screened using environmental criteria

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Policy Overview

GRI	403	:	 
Occupational	Health	and	Safety

GRI 403-2 Types of injury and rates of 

injury, occupational diseases, lost days, and 

absenteeism, and number of work-related 

fatalities

Refer to Oishi Annual Report - Human Capital and Human Resources 

Development Policy

GRI	404	:	 
Traning	and	Education

GRI 404-1 Average hours of training per 

year per employee

Refer to Oishi Annual Report - Human Capital and Human Resources 

Development Policy

GRI 404-2 Program for upgrading 

employee skills and transition assistance 

programs

Refer to Oishi Annual Report - Human Capital and Human Resources 

Development Policy

GRI	406	:	 
Non-Discrmination	

GRI 406-1 Incidents of discrimination and 

corrective actions taken 

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Governance Report
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GRI	407	:	 
Freedom	of	Association	and	Collective	Bargaining

GRI 407-1 Operations and suppliers in 

which the right to freedom of association 

and collective bargaining may be at risk 

Refer to Oishi Annual Report - Risk Factors

- Corporate Governance Report

GRI	409:	 
Forced	or	Compulsory	Labor	

GRI 409-1 Operations and suppliers at 

significant risk for incidents of forced or 

compulsory labor

Refer to Oishi Annual Report - Product and Service Procurement

- Corporate Governance Report

GRI	413	:	 
Local	Communities	

 

GRI 413-1 Operations with local community 

engagement, impact assessments,  

 and development programs

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Social

GRI	414	:	 
Supplier	Social	Assessment

GRI 414-1 New suppliers that were 

screened using social criteria

Refer to Oishi Annual Report - Corporate Policy Overview

GRI	416	:	 
Customer	Health	and	Safety

GRI 416-1 Assessment of the health and 

safety impacts of product and service 

categories

Refer to Oishi Annual Report - Business Nature

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Corporate Governance: Risk 

Management Criteria

GRI	417	:	 
Marketing	and	Labeling

GRI 417-1 Requirements for product and 

service information and labeling

Refer to Corporate Social 

Responsibility and Sustainability 

Report

- Social
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ขอบคุณที่ให้ความสนใจรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของโออิชิ 2563 ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเรา 
ที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานโดยรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรายงานในอนาคต

*ข้อมูลที่จ�าเป็นต้องกรอก 
ขอความกรุณากรอกแบบตอบกลับและส่งมุมมองของคุณมาที่อีเมล : apisara.j@oishigroup.com 
หรือส่งจดหมายมาที่
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ชั้น 43
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

1. หัวข้อใดเกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด* (กรุณาใส่เครื่องหมาย P ได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
 o ชุมชน  o ผู้บริโภค   o ลูกค้า    o พนักงาน
 o นักลงทุน  o องค์กรพัฒนาเอกชน  o หน่วยงานก�ากับดูแล  o คู่ค้า
 o อืน่ ๆ  โปรดระบ ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ประสิทธิภาพในการสื่อสารความยั่งยืนของโออิชิผ่านรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร*
 (กรุณาให้คะแนนโดยใส่เครื่องหมาย P เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง)

 หัวข้อ       1 2 3 4 5
2.1 แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ    o o o o o
2.2 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม     o o o o o
2.3 ความยั่งยืนด้านสังคม      o o o o o
2.4 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ     o o o o o
2.5 อืน่ ๆ  โปรดระบ ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. กรุณาให้คะแนนเนื้อหาและคุณภาพของรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของโออิชิ 2563 ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 (โดย 5 หมายถึง ดีเยี่ยม และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง)

 หัวข้อ       1 2 3 4 5
3.1 ความสมดุลของเนื้อหา      o o o o o
3.2 ความชัดเจนของเนื้อหา      o o o o o
3.3 การเปรียบเทียบได้กับบริษัทอื่น     o o o o o
3.4 การท�าสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนและสาระที่เกี่ยวข้อง  o o o o o
3.5 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา     o o o o o
3.6 ความถูกต้องของเนื้อหา     o o o o o
3.7 ความโปร่งใสของเนื้อหา     o o o o o
3.8 โครงสร้างและการเรียบเรียงเนื้อหา    o o o o o
3.9 การออกแบบรูปเล่ม      o o o o o

4. กรุณาให้ความเห็นอื่น ๆ ต่อความยั่งยืนและรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบตอบกลับรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของโออิชิ	2563
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