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だんけつ
โออชิิ ด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืนด้วยความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป ตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา โออชิิให้ความ
ส�าคัญกับการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังพนักงาน ซึ่งถือเป็น
ฟันเฟืองส�าคัญขององค์กร เราจงึดูแลอย่างเต็มท่ี นอกจากน้ี เรายังคง
ด�าเนินงานช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน่ืองภายใต้โครงการ “ให้” ท่ีพรอ้ม
เคียงข้างคนไทยทุกคน เพ่ือส่งมอบรอยยิ้ม อิม่ใจ อิม่ท้องอย่างเป็นสุข
แม้ในยามวกิฤต  ท่ีส�าคัญท่ีสุด โออชิิ มุ่งมั่นสรา้งความยั่งยืนให้กับโลก
ใบน้ี ด้วยการหลอมรวมใจให้เป็นพลังส�าคัญท่ีจะช่วยดูแลและรกัษา 
ส่ิงแวดล้อมอย่างรบัผิดชอบ เพ่ืออนุรกัษ์โลกใบน้ีให้สวยงามน่าอยู่ ควบคู่
ไปกับการเติบโตของธุรกิจท่ีมั่นคงและยั่งยืน

โออชิพิร�อมใจ ก�าวไปด�วยั่กัน
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สารจากประธานกรรมการ
บรหิารความยั่ั�งยั่ืนและความเส่�ยั่ง

ต้ังแต่ป ี2563 ท่ีผ่านมาจนถึงปจัจบุนั ไมเ่พียงแต่ระดับองค์กร 
ท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 
สายพันธุใ์หม่หรอืโควดิ-19 แต่ส่งผลไปในระดับประเทศ ระดับ
ภมูภิาค และระดับโลก ซึง่วกิฤตการณ์ดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งอาจมีระดับความรุนแรง 
ท่ีแตกต่างกันไป 

จากความพยายามท่ีต้องการยับยั้งการแพรร่ะบาดของไวรสั 
โควดิ-19 ภาครฐัจงึได้ก�าหนดมาตรการต่าง ๆ อาทิ การปดิประเทศ
เคอรฟิ์ว และการปดิห้างสรรพสินค้า เปน็ต้น ซึง่มาตรการเหล่าน้ี 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธรุกิจอยา่งมาก โดยเฉพาะภาคบรกิาร 
ไม่วา่จะเป็นธุรกิจการบิน การท่องเท่ียว โรงแรม รา้นอาหาร  
ซึง่บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ในฐานะเปน็ผูผ้ลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่งด่ืมก็ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
น้ีไม่น้อยเชน่กัน 

คณะกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียง ในฐานะท่ีเป็น 
ผู้มีบทบาทส�าคัญในการแนะน�าสนับสนุนให้คณะท�างานบรหิาร 
ความยัง่ยนืและความเส่ียง รวมถึงผูบ้รหิารได้ด�าเนินงานตามกรอบ
การบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียง กลยุทธ์ และทรพัยากร 
ท่ีใช้ในการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียงในช่วงสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ท่ีผ่านมา รวมท้ังการก�าหนด
มาตรการปอ้งกันการแพรร่ะบาดของกลุ่มบรษัิท เพ่ือเฝ้าระวงั 
และดแูลพนักงานในชว่งท่ีผ่านมา ซึง่วกิฤตครัง้น้ี ถือเปน็บทพิสจูน์
ความยั่งยืนขององค์กร วา่บรษัิทสามารถด�าเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ืองและสรา้งความเชื่อม่ันต่อผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝา่ย

นอกจากน้ี กลุ่มบรษัิทโออชิิยังให้ความส�าคัญกับการเคารพ 
ในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุภาคส่วน โดยก�าหนดเปน็แนวปฏิบติัส�าหรบัทกุหน่วยงาน 
และพนักงานทกุระดับ รวมท้ังก�าหนดแนวทางปอ้งกันความเส่ียง 
หรอืผลกระทบจากการด�าเนินธรุกิจ มกีารวเิคราะห์และระบกุลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีอาจได้รบัผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ 

ของบรษัิท เพ่ือจะได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม 
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นสรา้งความสัมพันธ์อย่างสรา้งสรรค์ผ่าน
กิจกรรมและชอ่งทางการส่ือสารต่าง ๆ พรอ้มรบัฟงัความต้องการ
ยอมรบัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพราะข้อมูลเหล่าน้ีเป็น
ประโยชน์ส�าหรบัการบูรณาการและการก�าหนดกลยุทธ ์ทิศทาง 
แผนด�าเนินงาน และแนวทางด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรษัิทเกิด 
ความมั่นคงและยั่งยืน

การก�าหนดแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของกลุ่มบรษัิทโออชิ ิ 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน 
ส่ิงแวดล้อม เราพรอ้มเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนการเติบโต 
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็ดูแลใส่ใจสังคม 
ชมุชนด้วยการจดัโครงการท่ีส่งเสรมิคณุภาพชีวติ ดังจะเห็นได้ 
จากการท่ีกลุ่มบรษัิทได้มอบส่ิงต่าง ๆ ดูแลในช่วงสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดไวรสัโควดิ-19 ท่ีผ่านมา และค�านึงถึงความ 
รบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ กระบวนการผลิตของ 
โรงงานผลิตอาหารและเครือ่งด่ืมมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม ใชเ้ครือ่งจกัรทันสมยั จงึใชก้�าลังคนและใชพ้ลังงาน
น้อยลง ในปท่ีีผ่านมาเราสามารถลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ เชือ้เพลิง
น�า และบรรจภัุณฑ์พลาสติกได้เปน็อยา่งดี รวมท้ังสามารถบรหิาร
จดัการของเสียได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

ผมมั่นใจวา่การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปรง่ใสและค�านึงถึง 
ความยั่งยืนของบรษัิทจะช่วยสรา้งคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มี 
ส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ซึ่งจะน�าไปสู่การขับเคล่ือนกระบวนการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ไม่เพียงในระดับองค์กรอย่างกลุ่มบรษัิทโออชิิ
เท่าน้ัน แต่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวของ 
ประเทศด้วย ในนามของคณะกรรมการบรหิารความยั่งยืน 
และความเส่ียง ผมขอส่งก�าลังใจและหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ทกุท่าน 
จะสามารถยนืหยดัและต่อสู้กับโควดิ-19 ขอให้ทกุท่านมีสขุภาพ
รา่งกายท่ีแขง็แรง และขอบคณุผูมี้ส่วนได้เสียทกุฝา่ยท่ียงัคง
สนับสนนุ เราจะผ่านพ้นวกิฤตการณ์ครัง้น้ีไปได้ด้วยดี

นายชยั จรงุธนาภิบาล
ประธานกรรมการบรหิาร 
ความยัง่ยนืและความเส่ียง

“ สร�างความมั�นใจ และส้� วกิฤต เค่ยั่งข�างผู้้�มส่่วนได�เส่ยั่  
 อนัจะน�าพาองค์กรไปส้่ความยั่ั�งยั่นื ”
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สารจากกรรมการผู้้�จดัการ

ปี 2564 นับเป็นอีกหน่ึงปีท่ีท้าทายอย่างมากส�าหรบับรษัิท  
โออิชิ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) เพราะนอกจากต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 แล้ว ยังต้อง 
รบัมือกับการปรบัเปล่ียนวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งส่งผล 
ต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง 

โออชิ ิในฐานะกลุม่ธรุกิจไมม่แีอลกอฮอล์และกลุม่ธรุกิจอาหาร 
ภายใต้บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ซึง่ได้รบัคัดเลือก
เปน็ผูน้�าในกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมของโลกในดัชนีความยัง่ยนื
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) มาอยา่ง
ต่อเน่ือง และได้รบัการยอมรบัให้เป็นสมาชิกของประเภทกลุ่ม 
ดัชนีโลก (World Index) เป็นปีท่ี 5 โออชิิ จงึน�าแนวปฏิบัติด้าน 
ความยัง่ยนืของไทยเบฟมาเปน็ต้นแบบในการด�าเนินธรุกิจท่ีใส่ใจ 
ในด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู่ไปกับการยึดมั่นเรือ่งความ
ซื่อสัตย์ โปรง่ใส คุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลเสมอมา  
อกีท้ังได้น�าเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื 17 ประการขององค์การ
สหประชาชาติมาปรบัใช้เป็นแนวทางก�าหนดเป้าหมายการ 
ด�าเนินธรุกิจ เพ่ือความยัง่ยนืด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และขับเคล่ือนธรุกิจให้เติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

จากสถานการณ์วกิฤตโควดิ-19 ท่ีเกิดขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อ
ทกุธรุกิจ โออชิ ิได้ปรบัแผนกลยทุธก์ารด�าเนินธรุกิจให้รบัมอืกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อยา่งทันท่วงที โดยเรยีนรูแ้ละท�าความ
เข้าใจพฤติกรรมของผู้บรโิภคในยุคน้ีท่ีเปล่ียนไป หันมาใส่ใจ
สขุภาพมากขึ้น ตระหนักถึงความสะอาด ถกูสขุลักษณะ อนามยั 
เน้นความปลอดภัย และต้องการความสะดวกสบาย รวดเรว็  
โออชิิ จงึเดินหน้าพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังด้านผลิตภัณฑ์และ 
รปูแบบการให้บรกิาร เชน่ นวตักรรมผลิตภัณฑ์ท่ีตอบรบัเทรนด์ 
Health & Wellness รวมถึงพัฒนาอาหารและเครือ่งด่ืมท่ีดี 
ต่อสขุภาพมากยิง่ขึ้น อาทิ การใชว้ตัถดิุบท่ีปราศจากไขมันทรานส์ 
100% การลดปรมิาณน�าตาลและโซเดียม บรกิารท่ีสรา้งความ
สะดวกสบายและยกระดับความปลอดภัยให้ผูบ้รโิภคได้มัน่ใจยิง่ขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเทรนด์พฤติกรรมการบรโิภคและการด�าเนิน
ชวีติของผูบ้รโิภคยคุปจัจบุนั 

โออชิิ สามารถรกัษาสถานภาพทางการเงินท่ีแข็งแกรง่และ 
สภาพคล่องเอาไวไ้ด้ ท่ามกลางผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาด 
ของโรคโควดิ-19 ท่ียดืเยือ้และเศรษฐกิจท่ีซบเซา ส่งผลให้โออชิ ิ
ได้รบัการจดัอนัดับเครดิตองค์กรในระดับ A+ อย่างต่อเน่ือง  
ด้วยแนวโน้มอนัดับเครดิต “Stable” หรอื “คงท่ี” จากบรษัิท  
ทรสิเรทต้ิง จ�ากัด (“ทรสิเรทต้ิง”) สถาบันจดัอนัดับเครดิตแห่งแรก 
ของประเทศไทย นอกจากน้ันธรุกิจเครือ่งด่ืมยงัคงครองต�าแหน่ง
ผู้น�าในตลาดชาพรอ้มด่ืมในประเทศไทยและมีผลการด�าเนินงาน 
ท่ีดี จงึได้รบัรางวลั “Thailand’s Most Admired Brand 2021”  
ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี 10 

นอกจากน้ี โออชิ ิด�าเนินธรุกิจโดยยดึหลักความยัง่ยนื ซึง่สอดคล้อง
กับเทรนด์ของผู้บรโิภคในปัจจบัุนท่ีให้ความสนใจกับแนวคิด 

ความยัง่ยนื รกัษ์โลก และใส่ใจส่ิงแวดล้อมมากขึ้นด้วย โดยมุง่เน้น
นโยบายสรา้งความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่ 
กันไป โดยให้ความส�าคัญกับการดูแลพนักงานขององค์กร 
โดยเฉพาะในชว่งวกิฤตโควดิ-19 ด้วยมาตรการเชงิรกุ (Proactive) 
เช่น การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 เชิงรกุ การอ�านวยความสะดวก 
ในการฉีดวคัซีนป้องกันโควดิ-19 การดแูลรกัษาพนักงานท่ีป่วย 
ติดเชื้อโควดิ-19 การแจกอปุกรณ์ป้องกัน ท้ังหน้ากากอนามัย 
และแอลกอฮอล์ เปน็ต้น เพ่ือให้พนักงานปลอดภัย พรอ้มให้บรกิาร
ลกูค้าได้อยา่งมัน่ใจ อกีท้ังเปน็ส่วนหน่ึงในการรเิริม่กิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติคนในชมุชนและชว่ยเหลือ 
ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดไวรสัโควดิ-19 เชน่ โครงการ 
“ให้ สู้ภัยโควดิ-19” ซึง่ผสานความรว่มมอืกับบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ  
จ�ากัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหาร-เครือ่งด่ืมในเครอืไทยเบฟ  
และโออชิิ ให้กับโรงพยาบาล 7 แห่ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน
โครงการ “ส่งอิม่ ให้ ยิม้สู้ไปด้วยกัน” จดัขึ้นในวาระครบรอบ 22 ปี
ของโออชิ ิมอบผลิตภัณฑ์อาหารญ่ีปุน่และเครือ่งด่ืมชาเขยีวโออชิิ
ให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19  
และในส่วนโครงการท่ีชว่ยพัฒนาคณุภาพชวีติ โออชิ ิจดัโครงการ 
“น�าด่ืมสะอาด” เปน็ปท่ีี 4 ชว่ยปรบัปรงุระบบน�าด่ืมให้กับโรงเรยีน 
ในชมุชนบรเิวณใกล้เคียงกับโรงงานได้มีน�าสะอาดไวบ้รโิภค  
ในด้านส่ิงแวดล้อม บรษัิทมีการจดัการและป้องกันผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อม การใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่าและ 
เกิดประสิทธภิาพสงูสดุ การออกแบบบรรจภัุณฑ์ต่าง ๆ ให้เปน็มติร
ต่อส่ิงแวดล้อม เชน่ ใชบ้รรจภัุณฑ์ท่ีท�าจากวสัดท่ีุสามารถยอ่ยสลาย
ทางธรรมชาติและลูกค้าสามารถน�ากลับมาใช้ซ�าได้ (Reuse) 
ปรบัเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ท่ีลดปรมิาณการใช้พลาสติก รวมถึง 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และมีการบรหิารจดัการอาหาร
ส่วนเกินหรอืขยะอาหารท่ีมปีระสิทธภิาพ ตลอดจนควบคมุคณุภาพ
ของสินค้าให้ถกูต้องตามขอ้ก�าหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
การจดัการต่าง ๆ ซึง่ครอบคลมุด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย 
และผู้บรโิภคจากบรษัิท SGS (Thailand) เช่น มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยอาหาร GHP, HACCP, BRC, มาตรฐานระบบการ
จดัการคณุภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001 

ในนามของบรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ดิฉันขอบคุณ 
ท่านผูถื้อหุน้ ลกูค้า คูค้่า ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝา่ยท่ีให้การสนับสนนุ
และมอบความไวว้างใจให้กับบรษัิทมาโดยตลอด ขอขอบคณุ 
คณะกรรมการบรษัิท คณะผูบ้รหิารทกุท่าน และพนักงานท่ีรว่มกัน
ฝ่าฟัน ทุ่มเท ท�างานอย่างหนักตลอดปีท่ีผ่านมา ท�าให้องค์กร 
ของเราเติบโต และจะยงัคงยนืหยดัด�าเนินธรุกิจต่อไปอยา่งมัน่คง
และยัง่ยนื

นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ
กรรมการผู้จดัการ
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わけあう



このほうこくしょ
について

บรษัิท โออชิิ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) 
จดัท�ารายงานการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือน�าเสนอ 
ผลการบรหิารจดัการความยัง่ยนืของบรษัิท 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน  
2564 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยจดัท�าขึ้น
ตามหลักเกณฑ์ของการรายงานด้านความยัง่ยนื
ของ Global Reporting Initiative (GRI)  
ฉบับ GRI Standards

เก่�ยั่วกับรายั่งานฉบบัน้่
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ขอบเขตการรายั่งาน 

ข้อมูลท่ีน�าเสนอในรายงานฉบับน้ีเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 รายงานประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

ขอบเขตการรายงานครอบคลมุกลุ่มบรษัิทโออชิใินประเทศไทยเท่าน้ัน ท้ังน้ี เปน็การรวบรวมข้อมลู
จากโรงงานโออชิ ิ4 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตเครือ่งด่ืม 3 แห่ง ต้ังอยูท่ี่เขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร
จงัหวดัปทมุธานี เขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรุ ีเขตอ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุ ี
และโรงงานผลิตอาหาร 1 แห่ง ต้ังอยูท่ี่อ�าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบรุ ีรวมท้ังรา้นอาหารในเครอืโออชิ ิ
จ�านวน 255 สาขา (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564) และส�านักงานใหญ่

บรษัิทได้จดัท�ารายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืฉบับน้ีท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงมีการเผยแพร ่
ในเวบ็ไซต์ของโออชิิ www.oishigroup.com หากท่านมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติม สามารถ
ใชแ้บบฟอรม์ท่ีแนบท้ายรายงานฉบับน้ีส่งต่อให้คณะท�างานได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว 
ด้วยความยนิดีเปน็อยา่งยิง่และน�าไปปรบัปรงุคณุภาพของรายงานต่อไป 

รายั่งานฉบับน้่ม่วตัถปุระสงค์เพื�อสื�อสารประเด็น
ส�าคัญทางธุรกิจและการพัฒนาความยั่ั�งยั่ืน 
ขององค์กรต่อผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ ซึ�งม่เน้ือหา
ครอบคลุมการพัฒนาขององค์กรอยั่่างยั่ั�งยั่ืน 
ท้ัง 3 ด�าน ได�แก่ ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม  
และด�านสิ�งแวดล�อม และม่เปา้หมายั่สอดคล�อง
กับการพัฒนาท่�ยั่ั�งยั่นืท้ัง 17 ประการ ขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development 
Goals: SDGs) 
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やさしさ



おいしいについて

โออชิิ ก่อต้ังขึ้นเม่ือปี 2542 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ในป ี2547 ภายใต้ชือ่ บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) 
ใชช้ือ่ยอ่ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวา่ “OISHI” ปจัจบุันด�าเนิน
ธรุกิจเก่ียวกับอาหารและเครือ่งด่ืม โดยเปน็หน่ึงในแรงขับเคล่ือนส�าคัญ 
ของกลุ่มธรุกิจไม่มีแอลกอฮอล์และกลุ่มธรุกิจอาหารภายใต้บรษัิท  
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 

วสัิยั่ทัศน์องค์กร

เปน็ผู้น�าและสรา้งสรรค์ธรุกิจอาหารและเครือ่งด่ืมสไตล์ญ่ีปุน่ เพ่ือมอบคณุภาพชวีติท่ีดีแก่ผู้บรโิภค
และสรา้งการเติบโตแก่ธรุกิจอยา่งยัง่ยนื”

พันธกิจของเรา
1. รกัษาคณุภาพการผลิตและการบรกิารธรุกิจ ทางด้านอาหารเบเกอรี ่และเครือ่งด่ืมเพ่ือสขุภาพ 

มุ่งมั่นสรา้งและรกัษาความนิยมของผู้บรโิภคในสินค้าของ “โออชิิ” ให้มีความต่อเน่ือง อกีท้ัง 
ให้ความส�าคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจดัการด้านสุขลักษณะท่ีดี

2. เลือกใชว้ตัถดิุบท่ีมคีณุภาพ ปลอดภัย และสรา้งความพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า เพ่ือให้ได้รบั 
การยอมรบัจากท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

3. ปรบัปรงุกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง โดยการน�าเทคโนโลยท่ีีทันสมัยมาใชใ้นกระบวนการผลิต 
การวจิยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4. เพ่ิมประสิทธภิาพในการผลิต และความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคาและคณุภาพ เม่ือเทียบกับ 
คู่แขง่ขนัท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งเปน็ส่วนหน่ึงท่ีชว่ยผลักดันให้ประเทศไทยมกีารเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 

5. ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
เพ่ือสรา้งการเติบโตแก่ธรุกิจอยา่งมั่นคงและยัง่ยนื

เก่�ยั่วกับโออชิิ

“
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จดุยั่ืนของโออชิิ

ปจัจบุนั โออชิ ิเปน็แบรนด์ชัน้น�าของอาหารและเครือ่งด่ืมสไตล์ญ่ีปุน่ท่ีได้รบัความนิยมจากผู้บรโิภค  
โดยมจีดุยนืท่ีชดัเจน ได้แก่

• คณุภาพ - สรา้งสรรค์อาหารและเครือ่งด่ืมสไตล์ญ่ีปุน่ เริม่ต้ังแต่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลย ี
ระดับโลก การคัดสรรวตัถดิุบชั้นเยี่ยมจากแหล่งวตัถดิุบคณุภาพ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า 
ท่ีต้ังใจให้เปน็มากกวา่ความอรอ่ยแก่ลกูค้า ท้ังประสบการณ์ท่ีประทับใจและความพึงพอใจสงูสดุ
จนกลายเปน็สินค้าท่ีเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบบัของโออชิ ิท่ีผูบ้รโิภคต่างชืน่ชอบ
และให้การตอบรบัเปน็อยา่งดี 

• พิถ่พิถัน - สตูรส�าเรจ็ของการสรา้งสรรค์ทกุเมนอูาหารและเครือ่งด่ืมของโออชิ ิคือการเติม 
ความใส่ใจลงไป พิถีพิถัน ละเมียดละไมในแบบฉบับของโออชิิ ความเอาใจใส่ในทกุขั้นตอน 
เสมือนก�าลังปรงุอาหารให้คนในครอบครวัรบัประทาน 

• นวัตกรรม - การวจิยัค้นควา้และพัฒนาท่ีไม่เคยหยุดน่ิงเป็นกุญแจส�าคัญท่ีเปิดสู่การค้นพบ 
ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเรว็ในยุคดิจทัิล
นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีทันสมัยจงึเปน็หัวใจในการขับเคล่ือนและพาเราก้าวเข้าไปใกล้ชดิลกูค้า
รบัรูแ้ละเขา้ใจความรูสึ้ก ความต้องการท่ีหลากหลายและลึกซึง้มากข้ึน จงึเปน็ค�าตอบท่ีดีวา่ท�าไม 
โออชิ ิจงึสามารถครองใจผู้บรโิภคมาทกุยคุ ทกุสมัย

• ความรบัผิู้ดชอบ - โออชิิ ยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเสมอมา  
ทุกกระบวนการผลิตสินค้ายึดมั่นในมาตรฐานและความโปรง่ใส ไม่ประนีประนอมกับปัจจยั 
ท่ีจะเข้ามาลดทอนคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยการใส่ใจสังคมและส่ิงแวดล้อม มีการ
สรา้งสรรค์กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย ท้ังด้านการอนรุกัษ์
พลังงาน รกัษาส่ิงแวดล้อม ชว่ยเหลือชมุชน สนับสนนุการศึกษา ชว่ยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย
และให้ก�าลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส เพราะเชือ่วา่การเติบโตไปพรอ้มกับสังคมท่ีเข้มแข็งจะน�ามาซึ่ง
ความมั่นคงยัง่ยนือยา่งแท้จรงิ

สินค�าและบรกิาร

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประกอบด้วย 2 ธรุกิจหลัก ได้แก่ ธรุกิจเครือ่งด่ืม
และธุรกิจอาหาร โดยธุรกิจเครือ่งด่ืม โออิชิ เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมชาเขียวโออิชิ
หลากหลายกลุม่ผลิตภัณฑ์ ดังน้ี ผลิตภัณฑ์กลุม่โออชิ ิกรนีที ผลิตภัณฑ์กลุม่โออชิ ิโกลด์ ผลิตภัณฑ์ 
โออชิ ิแบล็คที และผลิตภัณฑ์โออชิ ิชาคลูล์ซา่ 

ส่วนธรุกิจอาหารแบ่งเปน็ธรุกิจรา้นอาหารญ่ีปุน่ และธรุกิจอาหารส�าเรจ็รปูพรอ้มปรงุและพรอ้มทาน
กล่าวคือ ในส่วนธรุกิจรา้นอาหารญ่ีปุน่ ประกอบด้วยรา้นอาหารญ่ีปุน่ประเภทบฟุเฟต์่ ได้แก่ โออชิ ิ 
แกรนด์ โออชิ ิอทีเทอเรยีม โออชิ ิบฟุเฟต์่ ชาบชู ิและนิกยุะ ส่วนรา้นอาหารญ่ีปุน่ประเภทอาลาคารท์
หรอืตามส่ัง ได้แก่ โออชิิ ราเมน คาคาชิ ซาคาเอะ และโฮว ยู ส�าหรบัรา้นขนมญ่ีปุ่น ได้แก่ โอโยกิ  
รวมท้ังบรกิารจดัส่งอาหารถึงบ้าน ได้แก่ โออชิ ิเดลิเวอรี ่และโออชิ ิคิทเชน่ 

ท้ังน้ี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 โออชิ ิมีรา้นอาหารท่ัวประเทศ จ�านวนรวมท้ังส้ิน 255 สาขา ส่วนธรุกิจ
อาหารส�าเรจ็รปูพรอ้มปรงุและพรอ้มทาน ภายใต้ตราสินค้า โออชิ ิอทีโตะ (OISHI EATO) เปน็ธรุกิจ
การจดัจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารส�าเรจ็รูปแช่เย็นและแช่แข็งสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีมีคุณภาพหลากหลาย 
รูปแบบ อาทิ โออชิิ อทีโตะ เก๊ียวซ่า โออชิิ อทีโตะ แซนวชิ โออชิิ อทีโตะ ราเมน โออชิิ อทีโตะ คานิ 
และยงัมีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มน�าจิม้และซอสปรงุรสโออชิ ิประกอบด้วย น�าจิม้สก้ีุยาก้ี ซอสเทอรยิากิ
และซอสโชยุ
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แนวทางการพัฒนาท่�ยั่ั�งยั่ืนของโออชิิ

โออชิิ วางแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยยึดเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ียัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ 17 ประการ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ประกอบกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาขององค์กร 
อยา่งยัง่ยนื (ESG: Environment, Social, and Governance) ท่ีครอบคลมุ
ท้ังด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลหรอืการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี  
มกีารถ่ายทอดสู่สายงานระดับปฏิบติัการต่าง ๆ ขององค์กร และบรูณาการ
แผนการปฏิบัติงานให้มีความเชือ่มโยงกัน เพ่ือสรา้งสมดลุตลอดห่วงโซ่
คณุค่า อนัจะน�ามาซึ่งประโยชน์สงูสดุแก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยมีการ
ก�าหนดแนวทางการพัฒนาความยัง่ยนืของโออชิ ิดังต่อไปน้ี

25รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



แนวทางการพัฒนาท่�ยั่ั�งยั่ืนของโออชิิ

1.  ค�านึงถึงและรกัษาไวซ้ึ่งความสมดลุระหวา่งเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม รวมถึงผูมี้ส่วนได้เสียทกุฝา่ยในการด�าเนินงาน 
เพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยนืของธรุกิจ 

2.  ลดผลกระทบของการด�าเนินงานในห่วงโซค่ณุค่าของโออชิ ิ
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเติบโตของธรุกิจ โดยครอบคลมุ 
ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม อาชวีอนามัย และความปลอดภัย 

3.  โออชิ ิยดึหลักแนวปฏิบติัท่ีดีในการด�าเนินธรุกิจและการบรหิาร
จดัการความเส่ียง โดยครอบคลุมทุกด้านท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธรุกิจอยา่งเหมาะสมและปฏิบติัตามกฎหมาย 
และขอ้บังคับ 

4.  สนับสนนุการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือให้เกิด 
การเติบโต และมกีารด�าเนินงานอยา่งยัง่ยนืต่อเศรษฐกิจ  
สังคม และส่ิงแวดล้อม

5.  เปดิเผยพันธกิจและการด�าเนินงานในด้านความยัง่ยนื 
อยา่งโปรง่ใส เพ่ือการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

6.  ตระหนักถึงความส�าคัญของทรพัยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม โดยสนับสนนุการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสิทธผิล 
พรอ้มท้ังพัฒนานวตักรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

7.  ให้ความส�าคัญและใส่ใจคณุภาพและความปลอดภัยในห่วงโซ่
อาหาร โดยมอบผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ 
ให้ผูบ้รโิภคด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

8.  มส่ีวนรว่มในการยกระดับคณุภาพชวีติของชมุชน โดยใชค้วาม
เชีย่วชาญด้านธรุกิจในการพัฒนา ชว่ยเหลือ เพ่ือความยัง่ยนื
ของชมุชนและส่วนรวม

9. ตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายความยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่
คณุค่าของโออชิิ

นอกจากน้ัน โออชิิ ยังยึดกรอบการด�าเนินธุรกิจท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social, and 
Governance) เป็นพ้ืนฐานส่วนหน่ึงในการระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นตามเกณฑ์ 
การประเมนิความเส่ียงของโออชิ ิตลอดจนการพิจารณารว่มกับเปา้หมายและกลยทุธใ์นการด�าเนินธรุกิจ ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสีย 
ปจัจยัท้ังภายในและภายนอก และแนวโน้มท่ีส�าคัญในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในอนาคต

สรปุประเด็นสาระส�าคัญด�านความยั่ั�งยั่ืนในการรายั่งาน

ในป ี2564 โออชิ ิได้ทวนสอบสาระส�าคัญด้านความยัง่ยนืขององค์กร จงึสรปุประเด็นสาระส�าคัญด้านความยัง่ยนืในการรายงาน 
เปน็ 17 ประเด็น ดังน้ี

1. สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
2. ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสขุภาพและคณุค่าทางโภชนาการ
3. การก�ากับดแูลองค์กรและจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกิจ
4. การรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภคขององค์กร
5. ความปลอดภัยของข้อมลูและความปน็ส่วนตัว
6. การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า
7. การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทานท่ียัง่ยนื
8. นวตักรรม
9. ความเปน็อยูท่ี่ดีของพนักงาน

10. การพัฒนาชมุชนและการเปน็พันธมิตร
11. สิทธมินษุยชน
12. การพัฒนาบคุลากร
13. การสรา้งแรงจงูใจและรกัษาพนักงานท่ีมีความสามารถ
14. การบรหิารจดัการพลังงาน
15. การบรหิารจดัการของเสียและบรรจภัุณฑ์
16. การบรหิารจดัการน�า
17. การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ
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ห่วงโซค่ณุค่าของโออชิิ

การพัฒนาห่วงโซค่ณุค่าเปน็ยทุธศาสตรส์�าคัญท่ีจะส่งผลส�าเรจ็ให้กับธรุกิจ โออชิ ิจงึให้ความส�าคัญกับกระบวนการของห่วงโซค่ณุค่า 
ทกุขั้นตอน เพ่ือเสรมิสรา้งความเชือ่มั่นในผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพและการเติบโตรว่มกันอยา่งยัง่ยนื 

1. การจดัซือ้จดัหา
 
โออชิิ ให้ความส�าคัญกับกระบวนการจดัซื้อจดัหา ในฐานะผู้น�า
ธรุกิจอาหารและเครือ่งด่ืมสไตล์ญ่ีปุน่ในประเทศไทย กระบวนการ
จดัซือ้จดัหาจ�าเปน็ต้องมปีระสิทธภิาพ มีความโปรง่ใส และมุง่เน้น 
ให้เกิดผลสัมฤทธิเ์พ่ือรกัษาคณุภาพของสินค้าและบรกิาร

การด�าเนินงาน 
• มีการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ

เติบโตไปพรอ้มกับโออชิ ิโดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรบั 
คู่ค้า การบรหิารจดัการความเส่ียงด้านสินค้าและบรกิาร โดย
มีการตรวจสอบผลงานให้เปน็ไปตามมาตรฐาน มีกระบวนการ
จดัการท่ีเหมาะสมและส่งเสรมิให้มีการปรบัปรุงคุณภาพ 
อยา่งยัง่ยนื โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมินอยา่งเปน็ระบบ

• มีการวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบและท�างานอย่างใกล้ชิด
กับคู่ค้า รวมท้ังการจดัเตรยีมวตัถดิุบทดแทนในกรณีฉกุเฉิน
เพ่ือความต่อเน่ืองของธุรกิจ โดยจดัให้มีการประชุมอย่าง
สม�าเสมอกับคู่ค้าหลักในการจดัหาวตัถดิุบ 

• มกีารรว่มมอืกับบรษัิทในกลุม่ไทยเบฟ เพ่ือผสานความรว่มมอื
ในการจดัหาวตัถดิุบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
อ�านาจในการต่อรอง และเพ่ือให้มั่นใจวา่วตัถดิุบท่ีได้เปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้

2. การผู้ลิต

โออชิิให้ความส�าคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
อยา่งพิถีพิถันและเปน็มืออาชพี เพ่ือส่งมอบสินค้าท่ีดีมีคณุภาพ
แก่ผู้บรโิภค

การด�าเนินงาน 
• สรา้งสรรค์นวตักรรมผลิตภัณฑ์ท่ีตอบรบัเทรนด์ผู้บรโิภค 

ท่ีใส่ใจเรือ่งสขุภาพและสขุอนามัยท่ีดี

• มีการควบคมุคณุภาพของสินค้าให้ถกูต้องตามข้อก�าหนด
ทางกฎหมายและมาตรฐานการจดัการต่าง ๆ ตามหลักสากล
ซึ่งครอบคลมุด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และผู้บรโิภค
เช่น มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 GMP 
HACCP และ BRC

• เลือกใชว้ตัถดิุบท่ีดีมีคณุภาพและปลอดภัยต่อผู้บรโิภค

• มีการจดัการด้านความปลอดภัยและสขุลักษณะท่ีดีภายใน
โรงงานและแหล่งผลิตต่าง ๆ

• ใช้ทรพัยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ท้ังด้าน
ทรพัยากรน�าและพลังงานต่าง ๆ มีการใช้พลังงานทดแทน 
การติดต้ังระบบ Solar Rooftop เพ่ือน�าพลังงานหมนุเวยีน 
มาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟา้ รวมถึงมีการพัฒนานวตักรรม
และเทคโนโลยใีนด้านต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง

3. การกระจายั่สินค�าและบรกิาร

โออชิ ิใชเ้ครอืข่ายจดัส่งสินค้าภายใต้กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ จงึมี 
ระบบการกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธภิาพ ครอบคลมุทกุพ้ืนท่ี 
ท่ัวประเทศไทย
 
การด�าเนินงาน
• ให้ความส�าคัญกับการรกัษาคณุภาพสินค้า และการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการให้
บรกิารอยา่งมืออาชพี

• การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบรหิารจดัการระบบการ
ขนส่งและกระจายสินค้า เช่น การวางระบบควบคุมวนัิย 
ในการขับขี่อยา่งปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ การบรหิาร
การใชพ้ลังงานเชือ้เพลิงเพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพสงูสดุ

• ใชร้ะบบการกระจายสินค้าแบบควบคมุอณุหภมูิ ส�าหรบั
ผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือรกัษาคณุภาพและความสดใหม่

 ต้ังแต่ออกจากโรงงานไปจนถึงมือผู้บรโิภค

• ขยายสาขาของรา้นอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ ตอบโจทยว์ถีิ New Normal และพฤติกรรม 
ผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น โออชิิ ฟู้ด ทรคั รถจ�าหน่าย
อาหารเคล่ือนท่ีท่ีรวมแบรนด์ต่าง ๆ ของเครอืโออิช ิ 
เน้นกลยทุธส์ะดวก รวดเรว็ และเขา้ถึงงา่ย และเคล่ือนยา้ยได้
ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป หรอืรา้นโออชิิ ทู โก  
เปิดให้บรกิารในรูปแบบ To Go จ�าหน่ายอาหารพรอ้มทาน
สไตล์ญ่ีปุ่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่ท่ีมีพฤติกรรม 
เรง่รบี มีเวลาน้อย ต้องการความสะดวก รวดเรว็ แต่ยัง 
มองหาสินค้าท่ีดีต่อสขุภาพ พกพาได้งา่ย อาทิ ขา้วหน้าญ่ีปุน่  
สลัด ซชู ิโอนิกิร ิอกีท้ังจ�าหน่ายวตัถดิุบส�าหรบัการประกอบ
อาหารญ่ีปุน่แบบง่าย ๆ ได้เองท่ีบ้าน 

• ธุรกิจรา้นอาหารขยายช่องทางการขายแบบผสมผสาน 
โดยการใชร้า้นอาหารเปน็ศนูยก์ลาง ผู้บรโิภคสามารถเลือก
ซือ้สินค้าผ่านชอ่งทางออนไลน์ ระบสุาขา/จดุรบั รวมไปถึง  
วนัและเวลารบัสินค้าได้ตามความต้องการ 

• มีกระบวนการจดัซือ้จดัหาท่ีมีมาตรฐาน โดยค�านึงถึงปจัจยั
ทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม เช่น การบรหิารจดัการ
พลังงาน อาชวีอนามัย และความปลอดภัย รวมถึงการก�ากับ
ดแูลกิจการ เพ่ือให้มั่นใจวา่สินค้าและบรกิารส่งถึงมือผู้บรโิภค
อยา่งปลอดภัยและมีคณุภาพ

• ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บรโิภค โดยค�านึงถึงผลกระทบ
หลังการบรโิภคด้วย

การ
กระจาย
สินค้า

การตลาด
และการขาย

การ
ผลิต

การจัดซื�อ
จัดหา

การบริการ
หลังการขาย

ห่วงโซ่คุณค่า
ของโออิชิ
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4. การตลาดและการขายั่

ธรุกิจอาหารและธรุกิจเครือ่งด่ืมโออชิส่ิงมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ 
ผู้บรโิภคผ่านช่องการจดัจ�าหน่ายท่ีทันสมัย ครอบคลุม  
มีประสิทธิภาพ พรอ้มปรบัตัวและปรบักลยุทธ์ในการท�า 
การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจบุัน

การด�าเนินงาน 
• มีการปรบัแผนกลยทุธใ์ห้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจบุัน

และรองรบัพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงจาก
วกิฤตโควดิ-19 เพ่ือรกัษาการเปน็ผู้น�าตลาด และสรา้งการ
เติบโต

• ขยายบรกิารให้ครอบคลุม เช่น การเพ่ิมความหลากหลาย 
ของเมนูอาหาร โดยใช้ครวัในรา้นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันภายใต้ 
ชือ่บรกิาร “Oishi Kitchen” ส่งผลในการเพ่ิมโอกาสการขาย 
ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีไม่มีรา้นต้ังอยูใ่นพ้ืนท่ีน้ัน ๆ 

• น�าดิจทัิลและเทคโนโลยเีข้ามาใชเ้พ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยให้กับลกูค้า

• มุ่งเน้นการเพ่ิมชอ่งทางใหม่ ๆ ในการขายและการเข้าถึงลกูค้า 
ได้แก่

- Food Aggregator: ขยายชอ่งทางการขายผ่านพันธมิตร  
Food Aggregator เพ่ือสรา้งยอดขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์และเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บรกิารจดัส่งอาหาร 

-  e-Market Place: เพ่ิมโอกาสในการขายด้วยการท�าการ
ตลาดแบบ O2O โดยเข้าไปท่ีกลุ่มซื้อขายท่ีมีลูกค้า 
เปา้หมายผ่านรปูแบบ e-Voucher

-  WWW.SHOPTEENEE.COM (ช�อปท่�น่�ดอทคอม):  
เพ่ิมชอ่งทางในการจ�าหน่ายสินค้า ท้ังอาหารและเครือ่งด่ืม
ในเครอืโออชิ ิผ่าน ‘อมีารเ์ก็ตเพลส’ แพลตฟอรม์ในรปูแบบ
เวบ็ไซต์และโมบายแอปพลิเคชนั

-  BevFood: แอปพลิเคชนัท่ีอ�านวยความสะดวกให้กับลกูค้า
แบบครบวงจร โดยสามารถใชด้�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใน
แอปพลิเคชนัเดียว เชน่ การส่ังอาหารออนไลน์พรอ้มบรกิาร
จดัส่งถึงท่ี หรอืเลือกรบัท่ีสาขา การจองโต๊ะรวมไปถึงการ
สะสมแต้มสมาชกิและการเปล่ียนแต้มเปน็คปูองเงินสด 

• สรา้งสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค้าผ่านแคมเปญการตลาด 
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังการสรา้งสรรค์ Application OISHI 
Club ของธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีชว่ยเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับ
ผู้บรโิภคส�าหรบัรว่มกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรม 
เอก็ซค์ลซูฟี พรอ้มสิทธพิิเศษในการลุ้นและแลกของรางวลั 
อกีท้ังเปน็การสรา้ง Brand Loyalty และความสัมพันธท่ี์ดี 
กับกลุ่มลูกค้าท่ีชื่นชอบชาเขียวโออชิิอกีด้วย ขณะท่ีธุรกิจ
อาหารมี Application BevFood ท่ีอ�านวยความสะดวกให้กับ
ลกูค้าแบบครบวงจร ท้ังการส่ังอาหารและสะสมแต้มจากการ
ใช้บรกิาร คะแนนสะสมแลกเป็นคูปองส่วนลดแทนเงินสด 
กดรบั e-Coupon เพ่ือรบัสิทธิประโยชน์ท่ีแต่ละแบรนด์ 
จดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย

• ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ถึงความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค 
และสังคม และกิจกรรมส่งเสรมิการขายเพ่ือสรา้งความ
สัมพันธกั์บผู้บรโิภค พรอ้มรบัฟงัความคิดเห็นจากผู้บรโิภค
ผ่านชอ่งทางติดต่อส่ือสาร เพ่ือน�ามาพัฒนาและตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าให้มากท่ีสดุ

5. การบรกิารหลังการขายั่

การบรกิารหลังการขายเปน็อกีหน่ึงหัวใจของการรกัษาลกูค้า 
ในระยะยาว โออชิจิงึให้ความส�าคัญต่อการบรกิารหลังการขาย
อยา่งมีประสิทธภิาพ

การด�าเนินงาน
• มีทีมงานประสานงานกับลกูค้ากรณีเกิดเหตท่ีุท�าให้ลกูค้า 

เกิดข้อสงสัย หรอืไม่พอใจในผลิตภัณฑ์และบรกิาร

• มีการจดัท�า QR Survey เครือ่งมือการบรหิารจดัการความ
สัมพันธ์ลูกค้า ซึ่งถือวา่เป็นกุญแจหลักในการสรา้งความ
สัมพันธท่ี์ดีกับลกูค้า และเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสงูสดุ
ของลกูค้า โดยระบบจะแสดง Unique QR Code ท่ีลิงก์กับ
การเขา้รบับรกิารของสาขาน้ัน ๆ บนใบเสรจ็ การแสดงความ
คิดเห็น แนะน�า ติชมผูใ้ชบ้รกิารเพียงแค่สแกน จากน้ันระบบ 
จะน�าไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ในทันที และหากมีประเด็นใดท่ีได้
คะแนนต�ากวา่มาตรฐานระบบจะดึงเข้าสู่ข้อรอ้งเรยีนและ 
น�าส่งข้อมลูไปยงัสาขาท่ีให้บรกิารเพ่ือท�าการแก้ไขในทันที  
ด้วยการน�าเทคโนโลยมีาชว่ยในการปรบักระบวนการเก็บ
ข้อมลูลกูค้า ส่งผลให้องค์กรสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้รวดเรว็และมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น
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การม่ส่วนรว่มของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่
ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ ความคาดหวงัของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ การตอบสนองความคาดหวงัของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่

พนักงาน • ค่าตอบแทน สิทธปิระโยชน์ และสวสัดิการ
•  ความมั่นคงในอาชพี
•  โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
•  ความปลอดภัยในการท�างานและอาชวีอนามัย
• การส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพ
• การเคารพสิทธมินษุยชน

• ประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีให้กับ 
 พนักงานอยา่งเปน็ธรรมเปน็ประจ�าทกุปี
• สรา้งแรงจงูใจและรกัษาพนักงานท่ีมีความสามารถ 
• เพ่ิมหลักสตูรพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ  
 ให้กับบคุลากร
• ดแูลด้านความปลอดภัยและสขุอนามัยท่ีดี 
 ในการท�างาน

ค้่ค�า •  ความยดืหยุน่และความต่อเน่ืองในการด�าเนินธรุกิจ
•  วสัิยทัศน์ของผู้บรหิารและแนวทางการด�าเนินธรุกิจ
•  แนวทางปฏิบัติส�าหรบัคู่ค้า
•  กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งท่ีสะดวก รวดเรว็ ถกูต้อง   
 โปรง่ใส เปน็ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
•  การรกัษามาตรฐานด้านคณุภาพการส่งมอบบรกิาร 
 และความยัง่ยนืในการด�าเนินธรุกิจของคู่ค้า
• การรว่มมือกันระหวา่งบรษัิทและคู่ค้าในการบรหิาร  
 จดัการความเส่ียงตลอดท้ังห่วงโซอ่ปุทาน
• การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า

• การจดัประชมุรว่มกับคู่ค้า
• การประเมินความเส่ียงด้านความต่อเน่ือง 
 ในการด�าเนินธรุกิจ
• การรเิริม่โครงการด้านการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 
 ในมิติต่าง ๆ รว่มกับคู่ค้า
• การสนับสนนุ แบ่งปนัองค์ความรู ้และพัฒนาคู่ค้า

ลก้ค�า •  ความปลอดภัยในการบรโิภคผลิตภัณฑ์ 
 ของผู้บรโิภค
•  ความชดัเจนของนโยบายในการด�าเนินธรุกิจ
•  ความโปรง่ใสในการประกอบธรุกิจ
•  การรบัผิดชอบต่อการบรโิภคของผู้บรโิภค
•  การสรา้งความรว่มมือและเครอืข่าย 
 เพ่ือสรา้งคณุค่าสู่สังคม
•  การประกอบการค้าท่ียดืหยุน่และ
 ตรงตามความต้องการของสภาวะตลาด

• กิจกรรมพัฒนาธรุกิจผ่านการแบ่งปนั   
 ความรูแ้ละความคิดเห็นระหวา่งโออชิ ิและลกูค้า
• กิจกรรมการเยีย่มชมโรงงาน
• การส�ารวจประเด็นการมีส่วนรว่มของลกูค้า 
 ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย
• การบรหิารความสัมพันธล์กูค้า

ผู้้�บรโิภค •  คณุภาพและความปลอดภัยของสินค้า
•  การให้บรกิารท้ังก่อนและหลังการขาย
•  การรบัผิดชอบต่อการบรโิภคของผู้บรโิภค
• ราคาสินค้าท่ีเปน็ธรรมและเหมาะสม
•  ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ 
 ของผู้บรโิภคและสภาวะตลาด
•  ความชดัเจนของนโยบายในการด�าเนินธรุกิจ
•  ความโปรง่ใสในการด�าเนินธรุกิจ
•  ความรบัผิดชอบต่อการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม
•  ผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
•  การจดัท�าโครงการท่ีเปน็ประโยชน์ต่อสังคม

•  พัฒนานวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
 อยา่งต่อเน่ือง
•  การประกอบธรุกิจด้วยความโปรง่ใส  
 และมีจรรยาบรรณ
• การบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมอยา่งมี  
 ประสิทธภิาพ
• การจดัโครงการท่ีเปน็ประโยชน์ต่อชมุชนและสังคม

ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ ความคาดหวงัของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่ การตอบสนองความคาดหวงัของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยั่

นักลงทนุ • ผลประกอบการของบรษัิท
• ข้อมลูด้านธรุกิจของโออชิิ
• เปา้หมายและวสัิยทัศน์ของบรษัิท
• ความโปรง่ใสในการประกอบธรุกิจ 
• การด�าเนินงานท่ีรบัผิดชอบ
 ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม
• การให้ข้อมลูด้านธรุกิจอยา่งโปรง่ใส

• การประชมุผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การจดัประชมุนักวเิคราะห์รายไตรมาส  
 (Analyst Meeting) 
• การรว่มกิจกรรมพบนักลงทนุรายยอ่ยกับ  
 ตลท. รายป ี(Opportunity Day) 
• การเข้าเยีย่มชมโรงงาน

ชมุชน สังคม • การสรา้งงานและส่งเสรมิอาชพีให้แก่ชมุชน
• การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน
• การส่งเสรมิคณุภาพชวีติ-สขุอนามัยท่ีดี 
 ให้กับชมุชน
• การส่งเสรมิด้านการศึกษาให้กับชมุชน
• การส่งเสรมิด้านส่ิงแวดล้อม และดแูลเรือ่ง 
 สภาพแวดล้อมในชมุชน
• การลดปรมิาณขยะอาหารและปรมิาณ 
 การใชบ้รรจภัุณฑ์พลาสติก

• สรา้งงาน ส่งเสรมิอาชพีให้แก่ชมุชน และพัฒนา 
 เศรษฐกิจชมุชน
• ท�ากิจกรรมรว่มกับชมุชนรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
• มีการลงพ้ืนท่ีและประชมุรว่มกับชมุชน เพ่ือติดตาม 
 ความคืบหน้าโครงการท่ีรว่มมือกันด�าเนินงาน
• การจดัโครงการเพ่ือสังคมชว่ยเหลือชมุชน 
 และสังคม
• บรหิารจดัการทรพัยากรได้อยา่งมีประสิทธภิาพ  
 และบรหิารจดัการผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
 จากการด�าเนินงานอยา่งเปน็ระบบ

หน่วยั่งาน 
ก�ากับดแ้ล

• การบรหิารและจดัการด้านภาษีอยา่งโปรง่ใส
• การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม
• การโฆษณาและการขายสินค้าเปน็ไปอยา่งถกูต้อง 
 ตามกฎหมาย และมีจรยิธรรม
• การดแูลสวสัดิภาพและความปลอดภัยด้านแรงงาน
• การเคารพสิทธมินษุยชน

• ด�าเนินธรุกิจอยา่งมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตาม 
 ระเบียบ ขอ้บังคับ กฎหมาย และนโยบาย 
 ของหน่วยงานก�ากับดแูล
• รายงานผลการด�าเนินธรุกิจและผลปฏิบัติงาน 
 ต่อหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องตามความถ่ี 
 ท่ีหน่วยงานก�าหนด
• เขา้รบัการอบรมในหลักสตูรด้านต่าง ๆ ท่ีจดัโดย 
 หน่วยงานรฐัหรอืหน่วยงานอืน่ท่ีรฐัให้การรบัรอง
• บรหิารจดัการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 อยา่งเหมาะสม

องค์กร 
พัฒนาเอกชน

• ด�าเนินธรุกิจอยา่งมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตาม 
 ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายของ 
 หน่วยงานก�ากับดแูล
• รายงานผลการด�าเนินธรุกิจและผลปฏิบัติงาน 
 ต่อหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องตามความถ่ี 
 ท่ีหน่วยงานก�าหนด
• เข้ารบัการอบรมในหลักสตูรด้านต่าง ๆ ท่ีจดัโดย 
 หน่วยงานรฐัหรอืหน่วยงานอืน่ท่ีรฐัให้การรบัรอง
• บรหิารจดัการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 อยา่งเหมาะสม

• การสรา้งความสัมพันธกั์บองค์กรต่าง ๆ
• การส�ารวจประเด็นด้านความยัง่ยนืประจ�าปี
• บรหิารจดัการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 อยา่งเหมาะสม
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การก�ากับดแ้ลกิจการท่�ด่

โออชิ ิด�าเนินธรุกิจด้วยความโปรง่ใส เปน็ธรรม ซือ่สัตย ์และมีความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยยดึมั่นปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกิจ
ของบรษัิท การก�ากับดแูลกิจการท่ีดีจงึเปน็ปจัจยัส�าคัญอยา่งหน่ึงในการ
ปรบัปรงุประสิทธภิาพขององค์กร และการก�ากับดแูลก่อให้เกิดโครงสรา้ง
ส�าคัญระหวา่งฝ่ายจดัการคณะกรรมการ คณะผู้บรหิาร พนักงานและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย อนัเป็นกลไกในการก�าหนดวตัถุประสงค์ แนวทางของ 
การด�าเนินธรุกิจ รวมไปถึงการพรอ้มรบัการตรวจสอบในทกุกระบวนการ 
อนัจะน�าไปสู่ความเชือ่มั่นของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝา่ย

การก�ากับดแ้ลกิจการเพื�อสร�างคณุค่าส้่ความยั่ั�งยั่ืน

โออชิใิห้ความส�าคัญอยา่งยิง่กับการจดัให้มีการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งสะท้อนถึงระบบบรหิารจดัการ 
ท่ีมีประสิทธภิาพ เปน็ธรรม และตรวจสอบได้ บรษัิทมุง่มัน่พัฒนาและยกระดับการก�ากับดแูลกิจการ  
โดยคณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษัิทท่ีสอดคล้องกับหลักการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) 
และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ซึง่อา้งองิหลักการท่ีเปน็สากลของ Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธขิอง 
ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล 
และความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณของบรษัิท เพ่ือเป็น
หลักเกณฑ์และแนวทางให้ผู้บรหิาร พนักงาน และบุคลากรทกุคนของบรษัิทและบรษัิทย่อยต้อง 
ปฏิบัติตาม รวมถึงจดัให้มีการส่ือสาร สรา้งความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้าน 
การก�ากับดแูลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบรษัิทเป็นไป 
อย่างถกูต้อง ค�านึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และสรา้งความเชื่อมั่น 
แก่ผูมี้ส่วนได้เสียทกุฝา่ย

จากความมุ่งมั่นในการยกระดับการด�าเนินการด้านการก�ากับดแูลกิจการของบรษัิทอยา่งต่อเน่ือง  
ส่งผลให้บรษัิทได้รบัการจดัอนัดับเครดิตองค์กรท่ีระดับ A+ จากการมีผลการด�าเนินงานท่ีดี  
ประกอบกับการมีตราสินค้าซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัซึ่งจดัอนัดับโดยสถาบันจดัอนัดับเครดิตแห่งแรก 
ของประเทศไทย บรษัิท ทรสิเรทต้ิง จ�ากัด (“ทรสิเรทต้ิง”) อกีท้ังยังได้รบัคะแนนตามผลส�ารวจ 
การก�ากับดูแลกิจการของบรษัิทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�าปี 2564 ในระดับดีเลิศ เป็นปีท่ี 4  
ติดต่อกัน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (“IOD”) ซึ่งถือเปน็อกีหน่ึง
ความส�าเรจ็และความภาคภมูิใจท่ีส�าคัญขององค์กร

きぎょうとうち
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การบรหิารความเส่�ยั่ง

โออชิิ ได้จดัต้ังคณะกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียง
ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษัิทและผู้บรหิารระดับสูงท่ีได้รบั 
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิทตามจ�านวนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือบรหิารความเส่ียง โดยมีการติดตาม ประเมิน และบรหิาร
จดัการความไม่แน่นอนตามกรอบการบรหิารความเส่ียงองค์กร
ของโออชิิ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
เพ่ือช่วยให้เห็นความเส่ียงทางธุรกิจท่ีส�าคัญและโอกาสใหม่ ๆ 
ส�าหรบัการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน สามารถตอบสนอง
ต่อความท้าทายและบรรเทาผลกระทบ รวมถึงใช้ประโยชน์ 
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้น�าและ
สรา้งสรรค์ธุรกิจอาหารและเครือ่งด่ืมสไตล์ญ่ีปุ่น เพ่ือมอบ
คุณภาพชีวติท่ีดีแก่ผู้บรโิภคและสรา้งการเติบโตแก่ธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน

โออชิ ิยดึมั่นการพัฒนาท่ียัง่ยนืเปน็แนวทางในการด�าเนินธรุกิจ
บนพ้ืนฐานของความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม กลยุทธก์ารพัฒนาท่ียั่งยืนของโออชิิ จงึครอบคลมุ
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการบรหิารความเส่ียง โดยเฉพาะ
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบรษัิท เพ่ือให้การ
บรหิารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ โออชิิ จงึด�าเนินการบรหิาร
จดัการความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรตามแนวทางของ COSO:  
Enterprise Risk Management โดยมีองค์ประกอบส�าคัญ 
ดังน้ี

1. โครงสร�างการก�ากับด้แล 
 ครอบคลุมต้ังแต่ระดับคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการ

บรหิาร คณะผู้บรหิาร คณะกรรมการบรหิารความยั่งยืน 
และความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

 
2. ความเข�าใจในบรบิทและกลยั่ทุธใ์นการด�าเนินธรุกิจท่�เน�น

แนวทางการพัฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
 โดยทุกหน่วยงานท�างานรว่มกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือท�าความ

เข้าใจ วเิคราะห์ติดตาม และส่ือสารปัจจยัเส่ียงและแนวโน้ม
ส�าคัญในอนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
หรอืกลยุทธ์องค์กร

3. กระบวนการบรหิารความเส่�ยั่งแบบบร้ณาการ 
 ท้ังในระดับองค์กร ระดับจดัการ จนถึงระดับปฏิบัติการ  

การประเมินความเส่ียงท่ีส�าคัญและก�าหนดกลยุทธ์ในการ
จดัการความเส่ียงภายใต้กรอบการบรหิารความยั่งยืนและ
ความเส่ียงโดยจะต้องสามารถระบ ุวเิคราะห์ ประเมนิ ตอบสนอง 
และติดตามกระบวนการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียง
ท่ีส�าคัญท้ังหมดของบรษัิท รวมถึงการสรา้งโอกาสใหม่ ๆ 
ทางธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของสาระส�าคัญ
ด้านความยั่งยืนของโออชิิ

4. การติดตาม รายั่งาน และประเมินผู้ล 
 มีการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 

ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับสายงาน ระดับสายธุรกิจ และระดับ
องค์กร

5. การสร�างวฒันธรรมด�านความยั่ั�งยั่นืและการบรหิารความเส่�ยั่ง
 โดยให้ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืและการ

บรหิารความเส่ียงกับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ 
ในองค์กร ส่งเสรมิให้พนักงานได้พูดคยุหรอืเสนอความเห็น
ด้านการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืและการบรหิารจดัการความเส่ียง
ผ่านการท�างานและกิจกรรมต่าง ๆ เชน่ การท�าเวริก์ชอ็ปรว่มกัน 
ในงาน Oishi Group Conference เปน็ต้น
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โอกาส/ความถ่�ในการเกิดเหตกุารณ์

ระดับ
ผู้ลกระทบ

1
น�อยั่มาก

2
น�อยั่

3
ปาน

กลาง

4
ค่อนข�าง

มาก

5
มาก

5 
สง้มาก M5 H10 H15 E20 E25

4 
สง้ M4 H8 H12 H1 6 E20

3 
ปานกลาง L3 M6 H9 H12 H15

2
เล็กน�อยั่ L2 M4 M6 H8 H10

1 
ไม่ม่ผู้ล L1 L2 L3 M4 M5

ตารางแผู้นภม้ิความเส่�ยั่งของโออชิิ

มาตรการตอบสนองความเส่�ยั่ง

ระดับ 
ความเส่�ยั่ง มาตรการ

สง้มาก (E) การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงน้ัน
ทันที

สง้ (H) ผู้บรหิารระดับสงูต้องให้ความสนใจ 
หรอืความส�าคัญ

ปานกลาง
(M)

ต้องมีการระบหุน้าท่ีความรบัผิดชอบให้แก่
ฝา่ยจดัการ (ระดับผู้ชว่ยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการฝา่ย)

ต�า (L) บรหิารจดัการโดยวธิกีารปฏิบัติงานประจ�า

จรรยั่าบรรณในการด�าเนินธรุกิจ 
โออชิ ิด�าเนินธรุกิจโดยยดึหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณ 
ทางธรุกิจ มคีวามโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้เปน็ส�าคัญ  
อกีท้ังค�านึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝา่ย  
โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝา่ยอยา่งเท่าเทียมกัน ต้ังแต่
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชมุชน สังคม ส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงานภาครฐั นอกจากน้ี บรษัิทจดัให้มีการเปิดเผยและ 
รบัฟงัข้อมลูจากผู้มีส่วนได้เสียทกุฝา่ยอยา่งเท่าเทียม เหมาะสม  
และทันต่อเหตกุารณ์ รวมถึงหลีกเล่ียงการด�าเนินการอนัอาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ด้วยบรษัิทตระหนักดีวา่ 
ผูม้ส่ีวนได้เสียท้ังหมดถือเปน็องค์ประกอบส�าคัญท่ีจะส่งเสรมิ 
และเก้ือกลูให้การด�าเนินธรุกิจของบรษัิทประสบความส�าเรจ็ 

การต่อต�านการทจุรติคอรร์ปัชนั 
โออชิ ิมีนโยบายท่ีชดัเจนในการต่อต้านการทจุรติ ไม่วา่จะเปน็ 
การให้สินบนหรอืการคอรร์ปัชนั โดยเข้ารว่มกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ในการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัตามความเหมาะสม พรอ้มกันน้ี  
ยงัได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทกุคนต้องไม่
เข้าไปมีส่วนรว่มในการคอรร์ปัชัน การให้หรอืรบัสินบนจาก 
เจา้หน้าท่ีของรฐัและเอกชน ท้ังทางตรงและทางออ้ม เพ่ือให้ได้มา 
หรอืคงไวซ้ึ่งธรุกิจหรอืข้อได้เปรยีบทางการแข่งขัน หรอืห้ามใช้
ประโยชน์จากการบรจิาคและการท�าสาธารณกศุลไปสนับสนนุ 
การทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งเด็ดขาด รวมท้ังการเปดิโอกาสให้ 
แจง้เบาะแสการกระท�าทจุรติ เพ่ือให้พนักงานทกุคนตระหนักถึง 
ความส�าคัญและยดึมั่นในความซือ่สัตยส์จุรติ ปฏิบัติงานด้วย
ความไม่ประมาทเลินเล่อ หรอืบกพรอ่งต่อหน้าท่ี ซึ่งเปน็การเปดิ
โอกาสและเอือ้ประโยชน์ต่อการกระท�าผิดทจุรติต่อหน้าท่ี อนัอาจ
ส่งผลให้บรษัิทได้รบัผลกระทบและความเสียหายอยา่งรา้ยแรงได้

โออชิ ิปอ้งกันและต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งต่อเน่ือง  
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อกีท้ังยงัมีการ
ติดตามประเมินและก�าหนดแนวทางบรหิารจดัการความเส่ียง 
จากการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบรหิาร
ความยั่งยืนและความเส่ียง ซึ่งจะมีการรายงานความเส่ียง 
ท่ีมีนัยส�าคัญไปยังคณะกรรมการบรษัิทในทุกไตรมาส  
พรอ้มก�าหนดแนวทางการป้องกันการทุจรติในองค์กร  
โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1. จดัให้มีหลักสูตรการอบรมด้านการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชนัแก่ผูบ้รหิารและพนักงาน ครอบคลมุท้ังในส่วนของ
ส�านักงานใหญ่ โรงงาน และรา้นอาหาร 

2. ปลูกฝัง ส่ือสาร ท�าความเข้าใจ และก�าหนดให้พนักงาน 
และผู้บรหิารปฏิบัติตามจรรยาบรรณและต่อต้านการทจุรติ
คอรร์ปัชนัทกุรปูแบบ

3. หากบรษัิทตรวจพบการทจุรติ บรษัิทจะด�าเนินการขั้นเด็ดขาด
ทันที

4. มีกระบวนการตรวจสอบการทจุรติในองค์กรอยา่งเปน็ระบบ
และจรงิจงั รวมถึงสนับสนนุหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5. ส่ือสารกับคู่ค้าถึงเจตนารมณ์และนโยบายท่ีชดัเจนในการ
สนับสนนุการต่อต้านการทจุรติ 

การตรวจสอบทจุรติภายั่ในองค์กร 
ส�าหรบัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส โออชิ ิจดัให้มีมาตรการ
ก�ากับดูแลและมีช่องทางส่ือสารส�าหรบัผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
รวมท้ังพนักงานในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท�า 
ท่ีสงสัยวา่มีการฝา่ฝืน การละเมดิสิทธิ ์หรอืไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้องหรอืระบบ
ควบคุมภายในท่ีบกพรอ่ง โดยสามารถแจง้ต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบโดยตรงผ่านหลากหลายช่องทางท่ีเปิดเผย รวมถึง 
ชอ่งทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทในหัวข้อนักลงทนุสัมพันธ์

Pr
ob
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ty
 (P

)

Severity (S)

โออชิ ิพิจารณา “ความเส่�ยั่งด�านความยั่ั�งยั่ืนขององค์กร”  
จากสาระส�าคัญด้านการพัฒนาท่ียัง่ยนืท้ัง 3 ด้าน คือ ส่ิงแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจ เปน็ประจ�าทกุป ีโดยก�าหนดประเด็นความเส่ียง 
ด้านความยัง่ยนืขององค์กรท่ีมีท้ังผลกระทบ และโอกาสต่อธรุกิจ  
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับ “สูงมาก” (E) 2) ระดับ “สูง” (H)  
3) ระดับ “ปานกลาง” (M) และ 4) ระดับ “ต�า” (L) การบรหิาร 
จดัการความเส่ียงในระดับต่าง ๆ ถือเป็นความท้าทายของ 
คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง รวมถึงผูบ้รหิาร 
ท่ีจะต้องหาวธิีการบรหิารจดัการความเส่ียงท่ีแตกต่างกันและมี 
การติดตามอยา่งใกล้ชดิ นอกจากน้ี โออชิ ิได้รว่มท�าการประเมิน 
ด้านความยัง่ยนืภายใน (Internal Sustainability Assessment) 
กับไทยเบฟ เพ่ือให้เกิดความตระหนักรูแ้ละผนวกเรือ่งการพัฒนา
ท่ียัง่ยนืและความเส่ียงให้เก่ียวโยงกับกระบวนการด�าเนินงาน
ธรุกิจอยา่งมั่นคงและยัง่ยนื

การพัฒนาท่ียั่งยืนและการบรหิารจัดการความเส่ียงท่ีมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นภายในองค์กรท่ีมีการ
ปลกูฝงัวฒันธรรมด้านความยัง่ยนืและความเส่ียงให้เปน็ส่วนหน่ึง
ขององค์กร ดังน้ัน เพ่ือให้พนักงานทกุคนตระหนักถึงความส�าคัญ

ของความยัง่ยนืและรว่มกันพัฒนาให้เกิดความยัง่ยนื รวมถึงการ
ป้องกัน ติดตาม และจดัการความเส่ียงภายในองค์กรท่ีอาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร โออชิิ จงึได้ก�าหนด
ให้การบรหิารความเส่ียงเปน็ส่วนหน่ึงของการตัดสินใจทางธรุกิจ 
ต้ังแต่การวางแผนงานตามกลยุทธข์ององค์กร การจดัท�า 
งบประมาณและการปฏิบัติงานในแต่ละวนั โดยพิจารณาถึง 
ความสมดลุระหวา่งความเส่ียง โอกาสการเติบโตของธรุกิจ 
และผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียจะได้รบัเปน็ส�าคัญ ซึ่งในการ
ก�าหนดกลยทุธ ์การวางแผน การปฏิบติังานต่าง ๆ หากประเมนิวา่ 
มโีอกาสเกิดความเส่ียงและอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธรุกิจ 
ก็จะน�าเสนอประเด็นความเส่ียงต่าง ๆ กับคณะท�างานบรหิาร 
ความยั่งยืนและความเส่ียง เพ่ือรวบรวมข้อมูลในทะเบียน 
ความเส่ียงองค์กรและรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร 
ความยั่งยืนและความเส่ียงต่อไป นอกจากน้ี ยังส่งเสรมิให้ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้ารบัการอบรมและสัมมนา 
เป็นประจ�าทุกปี และน�าความรูม้าถ่ายทอดให้ผู้บรหิารและ 
พนักงานเพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจในการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนและการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองด้วย
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ชอ่งทางการรบัเรื�องร�องเรย่ั่นหรอืเบาะแส

เวบ็ไซต์  : www.oishigroup.com
อเ่มล : AuditCommittee@Oishigroup.com
ไปรษณ่ยั่์ : คณะกรรมการตรวจสอบ ฝา่ยตรวจสอบภายใน บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)
  เลขท่ี 90 อาคารซดัีบเบิ้ลย ูทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 36 
  ห้องเลขท่ี บี 3601 ถนนรชัดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
  เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310

นอกจากน้ี โออชิิ ได้ก�าหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้แจง้เบาะแส โดยถือวา่ข้อมูล
ของผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้แจง้เบาะแสเป็นความลับ บรษัิทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้แจง้เบาะแส
เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามท่ีกฎหมายและหน่วยงานก�ากับดแูลท่ีเก่ียวข้องก�าหนด รวมถึงจดัให้มี
ระเบียบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยมีผลใชบ้ังคับต้ังแต่วนัท่ี 25 กมุภาพันธ ์2558 (“ระเบียบการรบัเรือ่ง
รอ้งเรยีน”) เพ่ือให้การด�าเนินการเก่ียวกับเรือ่งรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสของโออชิิมีแบบแผน 
ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบรษัิทชั้นน�าอืน่ ๆ
ตลอดจนสรา้งความเชือ่มั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝา่ย รวมถึงพนักงานวา่จะได้รบัการปอ้งกันจากการ
ถูกกล่ันแกล้ง ให้โทษ หรอืปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม อนัเน่ืองมาจากการรอ้งเรยีนหรอืให้เบาะแส 
แก่โออชิิ เวน้แต่การกระท�าดังกล่าวได้กระท�าโดยไม่สุจรติหรอืมีเจตนามุ่งรา้ยท�าลายบรษัิท 
หรอืบคุคลอืน่ หรอืผิดกฎหมาย หรอืระเบียบวนัิยของบรษัิท 

พรอ้มกันน้ี คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อสิระ เป็นผู้ดแูลและก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืข้อมูลเบาะแส
ท่ีผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีมีอสิระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ี
สนับสนนุการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บรหิารจดัการ และตรวจสอบ
ขอ้รอ้งเรยีนหรอืเบาะแส หากมมีลูความจรงิท่ีจะน�าเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือพิจารณา และแนะน�าแนวทางการแก้ไข หรอืรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทต่อไป โดยภายหลัง
การพิจารณาด�าเนินการแก้ไข ปรบัปรงุตามข้อรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสท่ีได้รบัมาแล้ว บรษัิทจะแจง้การ
ด�าเนินการให้ผู้แจง้เบาะแสหรอืผู้รอ้งเรยีนได้ทราบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ท้ังน้ี หากมีกรณีท่ีเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืการให้เบาะแสกระท�าด้วยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุ่งรา้ย
ท�าลายชื่อเสียงของบรษัิทหรอืบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เมื่อบรษัิทถูกศาลพิจารณาแล้ววา่ได้ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของบคุคลน้ันจรงิ บคุคลน้ันยอ่มมสิีทธท่ีิจะได้รบัการชดเชยจากบรษัิทตามความเหมาะสม 
พอสมควรแก่เหต ุและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด 

ความปลอดภัยั่ของข�อมล้และความเปน็ส่วนตัว 

ปจัจบุันโออชิ ิน�าเทคโนโลยแีละดิจทัิลมาใชเ้ปน็เครือ่งมือส�าคัญในการด�าเนินธรุกิจ ท้ังในด้านเพ่ิมประสิทธภิาพในการท�างานให้กับ
พนักงานและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ประกอบกับใชเ้ปน็เครือ่งมือปรบัเปล่ียนกลยทุธใ์นการด�าเนินธรุกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปจัจบุันเพ่ือเพ่ิมยอดขาย สรา้งก�าไร เชน่ การมอบสิทธพิิเศษด้วยกลยทุธก์ารตลาดแบบเฉพาะบคุคล (Personalized Marketing)  
ผ่านรูปแบบการแสดงข้อความบนมือถือของลูกค้า รวมท้ังช่วยเพ่ิมความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกให้กับผู้บรโิภค  
แต่ขณะเดียวกันการจารกรรมข้อมลูทางอเิล็กทรอนิกส์ทวคีวามรนุแรงมากขึ้น จนกลายเปน็ภัยคกุคามทางไซเบอร ์โออชิ ิค�านึงถึง 
ความปลอดภัยของข้อมลูของผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด รวมถึงข้อมลูของผู้บรโิภค ลกูค้า พนักงาน และภาคส่วนอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
บรษัิทท้ังทางตรงและทางออ้ม ดังน้ันโออชิ ิจงึมกีลไก แผนงาน มาตรการปอ้งกันส�าหรบัการบรหิารจดัการเพ่ือปอ้งกันการเขา้ถึงข้อมลู 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางธรุกิจและผู้เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 

1.  ก�าหนดให้มีนโยบายสารสนเทศของโออชิ ิประกอบด้วย
แนวทางปฏิบัติในการใชง้าน การก�ากับดแูล การปอ้งกัน 
รกัษาความปลอดภัย และบทก�าหนดโทษ รวมถึงการให้ 
ความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยแีละดิจทัิลท่ีเก่ียวข้องในชวีติ 
ประจ�าวนั การสรา้งความตระหนักรูแ้ละรบัผิดชอบเก่ียวกับ
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
ผ่านการแจง้ข่าวสารผ่านระบบอเีมล การอบรมและจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานมีความรูค้วามเข้าใจ 
ในการใชง้านเทคโนโลยอียา่งถกูต้องท่ีไมล่ะเมดิต่อกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้อง และมีความปลอดภัยของข้อมลูเพ่ือปอ้งกัน 
การถกูคกุคามทางไซเบอร ์รวมถึงคณุและโทษจากการ 
ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสังคม

2.  การสรา้งระบบปอ้งกันความปลอดภัยต้ังแต่ระบบเครอืข่าย
จนถึงเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีความเส่ียง 
ต่อการถกูโจมตีจากบคุคลภายนอก

2.1  ระดับเครอืข่ายมีการสรา้งไฟรว์อลล์ (Firewall)  
เพ่ือป้องกันและตรวจสอบให้มีการรบัส่งข้อมูล 
ในช่องทางท่ีก�าหนดกับปลายทางท่ีอนุญาตเท่าน้ัน

2.2 ระดับอุปกรณ์มีการติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรสั 
คอมพิวเตอรใ์นเครือ่งคอมพิวเตอรท์ุกเครือ่ง  
และมกีารเชือ่มต่อมาท่ีส่วนกลางเพ่ือสามารถควบคมุ  
และแก้ไขเครือ่งท่ีมปีญัหาได้อยา่งถกูต้องและรวดเรว็ 
พรอ้มท้ังยงัสามารถหาสาเหตขุองการถกูคกุคาม  
เพ่ือแก้ปญัหาท่ีต้นเหตแุละปอ้งกันการเกิดปญัหาซ�า 
ในครัง้ต่อไป

3.  การก�าหนดสิทธิการใช้งานระบบต่าง ๆ ของพนักงาน  
เพ่ือการจ�าแนกชัน้ความลับและการจดัการข้อมลู เพ่ือให้การ
เข้าถึงข้อมลูเปน็ไปเพ่ือประโยชน์ในการใชง้านและตามความ
จ�าเปน็ อนัจะเปน็การปอ้งกันการเข้าถึงข้อมลูท่ีเปน็ความลับ
และการจารกรรมข้อมลูได้อยา่งเปน็ระบบ รวมถึงก�าหนดให้
มีระบบการบันทึกการเข้าใชง้านเพ่ือให้สามารถตรวจสอบการ
เข้าถึงข้อมลูในระบบต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

4.  การมีศนูยข์้อมลู (Data Center) และการส�ารองข้อมลู 
ท่ีส�าคัญ เพ่ือให้สามารถน�าข้อมลูมาใชง้านได้เมื่อระบบหลัก 
มีปญัหา ส่งผลให้ธรุกิจยงัสามารถด�าเนินการได้อยา่ง 
ต่อเน่ือง

5. การเก็บข้อมูลการใช้งานเครอืข่ายตามข้อบังคับของ 
พระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร ์และมีการก�ากับดูแลการเข้าถึงเวบ็ไซต์ 
ท่ีมีความเส่ียงต่อการถกูจารกรรมข้อมลู หรอืกระท�าผิด
กฎหมาย

6. การติดต้ังโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบการใชง้านโปรแกรม 
ท่ีไม่ถกูต้องตามกฎหมายในเครือ่งคอมพิวเตอรท์กุเครือ่ง 
เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรอืทรพัย์สินทางปัญญา 
ต่าง ๆ ในส่วนของระบบเครือ่งแม่ข่าย (Server) มีการ 
ตรวจสอบสิทธิการใช้งานและ License รวมถึงด�าเนินการ 
ต่ออายกุารใชง้านทกุป ีเพ่ือให้มั่นใจวา่ระบบท้ังหมดของกลุ่ม 
บรษัิทโออชิมิีการใชโ้ปรแกรมท่ีถกูต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน

7. การเพ่ิมระบบบันทึกและติดตามการแก้ไขปญัหาของเครือ่ง
คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีดูแลเรือ่งดังกล่าวสามารถส่ือสารกับ 
ผู้ใชง้านและแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

8.  จดัท�าระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการให้ความส�าคัญ 
ในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอนัเก่ียวกับ
ข้อมลูส่วนบคุคล (“Personal Data”) ของลกูค้าและสมาชกิ
ผู้ใชง้าน (“Users”) โดยข้อมลูจะถกูเก็บไวใ้น Server ท่ีทาง
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบเข้าถึงและจดัด�าเนินการโดยองค์กร
หรอืผู้ให้บรกิารท่ีได้รบัสิทธิอ์นญุาตเท่าน้ัน ข้อมลูส่วนบคุคล
ใด ๆ ท่ีผู้ใชบ้รกิารได้ให้ไวจ้ะถกูเก็บรกัษาไวต้ราบเท่าท่ีจ�าเปน็
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นเอกสารแจง้ทางเลือก
เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผู้ใช้บรกิารได้ให้ความยินยอม 
หรอืตามระยะเวลาท่ีจ�าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 
ทางกฎหมาย ขอ้ก�าหนดทางด้านบญัชแีละ/หรอืเพ่ือปกปอ้ง 
ผลประโยชน์ของบรษัิทฯ
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けいざい

ด�านเศรษฐกิจ 

โออชิ ิด�าเนินธรุกิจตามวสัิยทัศน์และพันธกิจภายใต้หลักการด�าเนินธรุกิจ
อยา่งมีคณุธรรมและจรยิธรรม ให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวตักรรม 
และการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ ดังน้ี

1. สขุภาพและความปลอดภัยั่ของผู้้�บรโิภค
จากเทรนด์การดแูลสขุภาพท่ีก�าลังได้รบัความสนใจ และผู้บรโิภคยคุน้ีให้ความใส่ใจกับเรือ่งอาหาร 
และเครือ่งด่ืมมากขึ้น โออชิติระหนักถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บรโิภคเปน็อยา่งดี จงึพัฒนา 
สินค้า โดยค�านึงถึงสุขภาพและความต้องการของผู้บรโิภคตามสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน  
โดยมีการด�าเนินการดังน้ี

1.1  การคัดสรรวตัถดิุบท่�ม่คณุภาพ
 โออชิิคัดสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานข้อก�าหนดของบรษัิทเพ่ือการผลิตอาหาร

และเครือ่งด่ืมท่ีมีคณุภาพ ปลอดภัย และส่งเสรมิสขุภาพท่ีแข็งแรงให้แก่ผู้บรโิภค โดยมีหลักการ
ดังต่อไปน้ี

• ใชม้าตรฐานสากล (Codex Alimentarius Commission – CAC) ในการคัดเลือกคูค้่าเพ่ือให้มัน่ใจวา่
สามารถผลิตสินค้าท่ีปลอดภัยตามขอ้ก�าหนดของ FAO/WHO

• คัดเลือกและตรวจสอบวตัถดิุบวา่มีคณุภาพและปลอดภัยผ่านการรบัการรบัรองระบบมาตรฐาน 
GMP จาก Thai FDA เปน็อยา่งน้อย

• ส�าหรบักระบวนการจดัหาและคัดเลือกวตัถดิุบส�าหรบัผลิตเครือ่งด่ืมชาเขียว โออชิไิด้มกีารประเมนิ
เรือ่ง GMOs โดยวตัถดิุบในกลุ่มใบชา กลุ่มน�าตาลฟรคุโตส กลุ่ม Concentrate รวมถึงสารสกัด
จากธรรมชาติ มีเอกสารรบัรองวา่เปน็ Non-GMOs
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1.2  กระบวนการผู้ลิตท่�ได�มาตรฐาน
 โออชิ ิให้ความส�าคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทกุขั้นตอนอยา่งพิถีพิถัน โดยควบคมุคณุภาพและความปลอดภัยในการผลิต 

การจดัเก็บ การขนส่ง และการบรกิาร รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังไปยังแหล่งท่ีมาของวตัถดิุบ ด้วยมาตรฐาน 
ระดับสากล ซึ่งครอบคลมุด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และผู้บรโิภค เชน่ มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000  
GMP และ HACCP

 โรงงานผู้ลิตอาหารและเครื�องดื�ม: มีการจดัการด้านความปลอดภัยและสขุลักษณะท่ีดีภายในโรงงานและแหล่งผลิตต่าง ๆ  
โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังน้ี

 • ห้องปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์ บรษัิท โออชิ ิฟูด้ เซอรว์สิ  
 จ�ากัด ได้รบัการรบัรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรบัรอง 
 ความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวทิยาศาสตร ์
 การแพทย์

 •  บรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จ�ากัด โรงงานนวนคร และโรงงาน 
 วงัม่วงได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการ 
 ส่ิงแวดล้อม ISO 14001: 2015 จากบรษัิท SGS 
 (Thailand)

 •  บรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จ�ากัด โรงงานนวนคร และโรงงาน 
 วงัม่วงได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการ 
 อาชวีอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001: 2018 &  
 TIS 45001-2561 จากบรษัิท SGS (Thailand)

 •  บรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จ�ากัด โรงงานนวนคร และโรงงาน 
 วงัม่วงได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการ 
 ด้านพลังงาน ISO 50001: 2018 จากบรษัิท SGS 
 (Thailand)

 •  บรษัิท โออชิิ เทรดด้ิง จ�ากัด ได้รบัรางวลั  
 “อย. ควอลิต้ี อวอรด์” 3 ปซีอ้น (ป ี2560-2562)  
 จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 
 • บรษัิท โออชิิ เทรดด้ิง จ�ากัด โรงงานนวนครและ 

 โรงงานวงัม่วงผ่านการรบัรองตนเองวา่เป็นสถาน 
 ประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม  
 และป้องกันการปนเปื้ อนของโควคิ-19 ในสถานท่ี   
 กระบวนการผลิต และบุคลากรตามเกณฑ์การ 
 ประเมินตนเอง IPHA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง 
 ประเทศไทย กรมควบคมุโรค สถาบนัอาหาร และสถาบนั 
 รบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อกีท้ังบรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง  
 จ�ากัด ทกุโรงงานผ่านการรบัรองตนเองวา่เปน็สถาน 
 ประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการควบคมุ สะอาด  
 ปลอดภัย และปอ้งกันโควดิ-19 ตามเกณฑ์การประเมนิ 
 ตนเอง Thai STOP COVID Plus โดยกรมอนามัย 
 กระทรวงสาธารณสขุ

 •  บรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จ�ากัด โรงงานวงัม่วง ได้รบัรางวลั 
 เกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย  
 อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าป ี 
 2563 จากกระทรวงแรงงาน

 •  บรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จ�ากัด ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
 ระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001: 2015 และระบบ 
 การจดัการบรหิารความเส่ียงและมาตรฐานด้านความ 
 ปลอดภัยอาหาร GHP & HACCP Codex 2020  
 จากบรษัิท SGS (Thailand)

 
 • บรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จ�ากัด ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 

 ระบบด้านการจดัการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000  
 Version 5.1 (Food Safety System Certification)  
 ส�าหรบักระบวนการผลิตเครือ่งด่ืมโออชิแิบบบรรจกุล่อง 
 และบรรจขุวดแบบเยน็และปลอดเชือ้ โดยระบบครอบคลมุ 
 ถึงความรบัผิดชอบของฝา่ยบรหิาร การจดัการทรพัยากร 
 การวางแผนการผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย 
 รวมถึงเรือ่งของการจดัการงานบรกิาร การปกปอ้งอาหาร  
 (Food Defense) การปอ้งกันอาหารปลอม (Food Fraud)  
 และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพ่ิมเติมจากท่ีระบบ   
 ISO 22000 ก�าหนดไว ้จากบรษัิท SGS (Thailand)

 • ผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมท้ังหมดของบรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง   
 จ�ากัด ได้รบัการรบัรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
 ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) จากส�านักงาน 
 คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย

 • ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จ�ากัด   
 ได้รบัการรบัรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรบัรอง  
 ความสามารถห้องปฏิบัติการจากส�านักงานมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

 • ห้องปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์ บรษัิท โออชิิ เทรดด้ิง  
 จ�ากัด ได้รบัการรบัรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรบัรอง 
 ความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวทิยาศาสตร ์
 บรกิาร และกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

 • รา้นอาหารญ่ีปุน่ในเครอื บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) 
 ทกุสาขา ผ่านการตรวจรบัรองมาตรฐานระบบ GMP  
 และ HACCP จากบรษัิท SGS (Thailand)

 • บรษัิท โออชิ ิฟูด้ เซอรว์สิ จ�ากัด ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
 ระบบการจดัการบรหิารความเส่ียงและมาตรฐานด้าน 
 ความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP ส�าหรบัผลิตภัณฑ์  
 อาหารทุกกลุ่มสินค้า จากบรษัิท SGS (Thailand) และ 
 ส�าหรบัผลิตภัณฑ์กลุ่มเก๊ียวซ่าเพ่ือการส่งออกจาก 
 กรมปศุสัตว ์กรมประมง และกรมวชิาการเกษตร

 • บรษัิท โออชิ ิฟูด้ เซอรว์สิ จ�ากัด ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
  ระบบการจดัการความปลอดภัยอาหาร BRC (British   

 Retail Consortium) Issue 8 ของสมาคมผู้ประกอบ 
 ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอณาจกัรส�าหรบัผลิตภัณฑ์ 
 กลุ่มเก๊ียวซา่ท้ังหมด จากบรษัิท SGS (Thailand)

 • บรษัิท โออชิ ิฟูด้ เซอรว์สิ จ�ากัด ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
 ระบบการบรหิารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมส�าหรบั 
 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry System)  
 และระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001: 2015  
 ส�าหรบักระบวนการผลิตอาหารทกุกลุ่มสินค้า
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ร�านอาหาร: มุ่งพัฒนาคณุภาพ สขุลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและคงไวซ้ึ่งความเชือ่มั่นสงูสดุ
แก่ลกูค้า ด้วยระบบการจดัการและการปฏิบัติงานตามแบบมาตรฐานสากลอยา่งมีประสิทธภิาพ และมีการปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ืองให้เกิด
ประสิทธผิลท่ีดีเพ่ือให้มั่นใจวา่ทกุเมนมูีความปลอดภัย ขั้นตอนการปรงุและประกอบอาหารในรา้นอาหาร ต้องเปน็ไปตามมาตรฐานสากล
ได้รบัการรบัรองระบบ GMP และ HACCP จาก SGS สามารถสอบกลับได้อยา่งมีประสิทธภิาพ โดยมีการทวนสอบผ่านจดุ CCP (Critical 
Control Point) อยา่งสม�าเสมอ

การขนส่ง: มีระบบการจดัการและการขนส่งวตัถดิุบด้วยระบบ Cold Chain Logistics ท่ีได้มาตรฐานสากลผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
GMP และ HACCP (Codex Alimentarius Commission-CAC)

 1.3.2 ผู้ลิตภัณฑ์อาหารลดปรมิาณโซเด่ยั่ม ไม่ใช�ผู้งชร้ส   
 และวตัถกัุนเส่ยั่

  ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเรจ็รปูพรอ้มทานโออชิ ิอทีโตะ
ได้แก่ เก๊ียวซ่าซุปมิโสะ และเก๊ียวซ่าซุปสุก้ียาก้ี  
มีการปรบัลดปรมิาณโซเดียมลงจากสูตรเดิม 
นอกจากน้ัน ยังคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหาร 
พรอ้มทาน กลุ่มเบนโตะ (ราเมนพรอ้มทาน)  
ให้ปราศจากผงชรูสวตัถกัุนเสีย พรอ้มเตรยีม 
ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ ในอนาคต

 1.3.3 ใช�วตัถดิุบท่�ไม่ม่ส่วนประกอบของไขมันทรานส์ 
 ในการประกอบอาหาร

 1.3.4  เพิ�มสารอาหารและคณุค่าทางโภชนาการ
 • ชาเขียวโออชิิ ปรบัปรุงสูตร โดยเพ่ิมปรมิาณ 

สารอาหาร เชน่ เพ่ิมวติามนิซ ี200% ส�าหรบัชาเขยีว  
โออชิ ิพลัสซ ีและเพ่ิมวติามนิบสี�าหรบั โออชิ ิโกลด์  
เก็นไมฉะ วติามนิบสีงู 

 • รา้นอาหารญ่ีปุ่นชาบูชิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 
ชาบ-ูชาบ ูเพ่ือเน้นย�าในเรือ่งสขุภาพ โดยจดัท�าน�าซปุ
ชาบ-ูชาบ ูสตูรผสมคอลลาเจน เปน็เมนพิูเศษจ�าหน่าย
ในชว่งเดือนเมษายน-มิถนุายน 2564

รางวลัและประกาศน่ยั่บัตรการรบัรองมาตรฐาน
และการเปน็แบรนด์ท่�น่าเชื�อถือ

• ผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมชาเขียวโออชิิได้รบัรางวลั Thailand’s 
Most Admired Brand ประจ�าป ี2564 ในฐานะแบรนด์ท่ีครอง
ความน่าเชือ่ถือและเปน็แบรนด์ชาเขียวอนัดับ 1 ในใจผู้บรโิภค 
ในหมวดชาพรอ้มด่ืมต่อเน่ืองกัน 10 ปีซ้อน (ปี 2555-2564) 
จากนิตยสารแบรนด์เอจท�าการวจิยัรว่มกับสถาบันการศึกษา
ชัน้น�าของประเทศในทกุภมูิภาคอยา่งมีประสิทธภิาพจนได้ 
ผลส�ารวจท่ีแม่นย�า 

• บรษัิท โออชิิ เทรดด้ิง จ�ากัด ได้รบั “การรบัรองมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 
อเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์สาขาผู้ควบคมุกระบวนการ 
เครือ่งบรรจุขวด (บรรจุเย็นในสภาวะปลอดเชื้อ) ระดับ 1”  
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สังคม เปน็การสรา้งระบบประกันคณุภาพฝีมือและทักษะของ
พนักงานผู้ควบคมุเครือ่งบรรจสุายการผลิต (CAF-Filler 
Operator)

1.3  การสร�างสรรค์ผู้ลิตภัณฑ์ท่�ด่ต่อสขุภาพ
 โออชิิ มีการท�าวจิยัและพัฒนาอาหารและเครือ่งด่ืมอย่าง 

ต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ต่อสขุภาพ
แต่ยังคงรสชาติด้ังเดิมให้ได้มากท่ีสุด โดยนโยบายการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งเน้นด้านโภชนาการ ประกอบด้วย  
3 ส่วนส�าคัญ ได้แก่

 1.3.1  เครื�องดื�มชาเข่ยั่วปรบัลดปรมิาณน�าตาล
   เครือ่งด่ืมชาเขียวโออชิิมีการปรบัลดน�าตาล เช่น  

ชาเขียวโออชิ ิรสแตงโม รวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
สตูรไม่มีน�าตาลและสตูรหวานน้อย เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
ได้รบัการรบัรอง “สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ” 
(Healthier Choice Logo) จากมลูนิธส่ิงเสรมิ 
โภชนาการฯ สถาบันโภชนาการมหาวทิยาลัยมหิดล
อยา่งต่อเน่ือง โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการรบัรอง 
“สัญลักษณ์ทางเลือกสขุภาพ” แล้ว ได้แก่ ชาเขยีว 
โออชิ ิรสต้นต�ารบั ชาเขยีวโออชิ ิรสข้าวญ่ีปุ่น ชาเขียว
โออชิิ โกลด์ เกียวคุโระ สตูรไม่มีน�าตาลและสตูรดีไลท์ 
ชาเขียวโออชิ ิโกลด์เก็นไมฉะ สตูรไมม่นี�าตาลและสตูร 
ดีไลท์ ชาเขยีวโออชิ ิโกลด์ คาบเูซฉะ สตูรไม่มีน�าตาล
และสตูรดีไลท์ ชาเขียวโออชิ ิโกลด์ เซนฉะผสมมทัฉะ 
สตูรไมม่นี�าตาลและสูตรดีไลท์ โออชิิ โกลด์ วาโคฉะ  
ชาเขยีวโออชิ ิพลัสซ ีกล่ินส้มผสมวุน้มะพรา้ว ชาเขยีว
โออชิ ิรสแตงโม ชาเขียวโออชิ ิรสแอปเปิ้ ลฮนัน่ี สตูร
ไมมี่น�าตาล และชาเขียวโออชิ ิชาคลูล์ซา่ รสองุน่เคียวโฮ

46 47บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนกำรพัฒนำท่ียัง่ยนื 2564



2.  ผู้ลิตภัณฑ์ท่�ด่ต่อสขุภาพและคณุค่าทาง
โภชนาการ 

โออชิ ิพัฒนาและสรา้งสรรค์เมนอูาหารใหม่ ผลิตภัณฑ์อาหาร
ส�าเรจ็รปูพรอ้มทาน รวมถึงผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมชาเขียวโออชิิ
รสชาติใหม่ท่ีดีต่อสุขภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความ 
หลากหลายและเปน็ทางเลือกส�าหรบัผู้บรโิภคท่ีให้ความส�าคัญ 
กับสขุภาพและโภชนาการ ดังต่อไปน้ี

เมนอ้าหารใหม่และผู้ลิตภัณฑ์อาหารส�าเรจ็รป้ 
พร�อมทานท่�ด่ต่อสขุภาพ

• ชดุชาบ-้ชาบ ้หมอ้นามัยั่ อาหารพร�อมปรงุสไตล์ญ่�ปุน่:  
โออชิ ิรว่มกับเบทาโกร สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ชดุชาบ-ูชาบ ู 
หมอูนามัยพรอ้มปรงุ ง่ายส�าหรบัท�ารบัประทานเองได้ท่ีบ้าน  
ตอบรบัวถีิชีวติของผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนไป อยู่บ้านมากขึ้น  
ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบ้านเพ่ิมขึ้น ท้ังท�างานและท�าอาหาร 
รบัประทานเองท่ีบ้าน พรอ้มตอบโจทยเ์รือ่งความปลอดภัย  
หาซื้อได้สะดวกท่ีซูเปอรม์ารเ์ก็ตและไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 
ชัน้น�าท่ัวไป

• ชาบ-้ชาบ ้เพื�อสขุภาพ: รา้นอาหารญ่ีปุน่ชาบชู ิพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ในกลุ่มชาบ-ูชาบ ูเพ่ือเน้นย�าในเรือ่งสขุภาพ ได้แก่ เมนูปลา
แซลมอน ท่ีมาพรอ้มน�าซปุชาบ-ูชาบ ูสตูรผสมคอลลาเจน ท่ีเปน็ 
เมนูพิเศษจ�าหน่ายเฉพาะชว่งเดือนเมษายน-มิถนุายน 2564 

• เมนอ้าหารจากโปรต่นจากพืช (Plant-Based Protein):  
มีการพัฒนาเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีท�าจากโปรตีนจากพืช 
(Plant-Based Protein) อาทิ ถ่ัวลันเตาสีทอง ถ่ัวเหลือง 
(Non-GMO) เห็ดหอมและข้าวท่ีให้โปรตีนสูง เพ่ือให้บรกิาร
ลกูค้าในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ได้แก่ เมนูราเมนผัดซอส
โหระพาเจ จ�าหน่ายท่ีรา้นโออชิ ิราเมน และเมนขู้าวหน้ากะเพราเจ 
จ�าหน่ายท่ีรา้นคาคาชิ

• แซนวชิผู้สมธญัพืช: โออชิ ิอทีโตะ สรา้งสรรค์กลุม่ผลิตภัณฑ์ 
ท่ีดีต่อสขุภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุม่แซนวชิ 
ท่ีผสมธญัพืชต่าง ๆ อาทิ ข้าวสาลี ขา้วบารเ์ลย ์ถ่ัวเหลือง มอลต์  
และควนัิว ได้แก่ แซนวชิผสมชาเขียวไส้แฮมไก่สลัดควนัิว  
แซนวชิผสมธญัพืชไส้สไปซีท่นู่าย�าสาหรา่ย แซนวชิผสม
ธญัพืชไส้อกไก่ซอสสไตล์ญ่ีปุน่ แซนวชิผสมธญัพืชไส้ทนู่า
ซอสปลาย่าง แซนวชิผสมธัญพืชไส้อกไก่พรกิไทยด�า 
สลัดไข่ แซนวชิผสมธญัพืชไส้ปอูดัไข่กุ้งอะโวคาโดสเปรด 

ผู้ลิตภัณฑ์เครื�องดื�มชาเข่ยั่วโออชิริสชาติใหม่
ท่�ด่ต่อสขุภาพ

• ชาเข่ยั่ว โออิชิ พลัส ซ่: ตอบโจทย์เทรนด์รกัสุขภาพ เพราะ
เพ่ิมประโยชน์จากวติามินซี 200% ซึ่งเป็นปรมิาณเท่ากับ
เครือ่งด่ืมผสมวติามินซท่ีีมีจ�าหน่ายอยูใ่นตลาด โดยวติามินซี
ชว่ยเสรมิสรา้งภมูิคุ้มกันให้แข็งแรง ขณะท่ีชาเขียวมีส่วนชว่ย
ต้านอนมุลูอสิระ

• ชาเข่ยั่ว โออชิ ิโกลด์ เก็นไมฉะ วติามินบ่ 1 บ่ 6 และ บ ่12 สง้:  
ชาข้าวค่ัวญ่ีปุ่นท่ีผสานคุณประโยชน์จากชาข้าวค่ัวญ่ีปุ่น 
และวติามินบี ซึ่งมีส่วนช่วยในการท�างานตามปกติของ
ระบบประสาทและสมอง พรอ้มประโยชน์เรือ่งผ่อนคลาย
ความเครยีดจากแอล-ธอีะนิน ประโยชน์ท่ีพบได้ในชาเขียว 
มี 2 รสชาติ ได้แก่ สตูรไม่มีน�าตาลและสตูรดีไลท์ (หวานน้อย)

• โออิชิ โกลด์ วาโคฉะ: ชาญ่ีปุ่นเกรดพรเีมียมพันธุ์หายาก  
และมีเฉพาะช่วงเวลาส้ัน ๆ ผ่านการคัดสรรเฉพาะยอดออ่น 
ใบชาท่ีผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
ให้ได้กล่ินและรสชาติเฉพาะตัว รสเข้ม นุ่ม ลึก ด่ืมง่าย  
พรอ้มมีสารทีเอฟลาวนิท่ีช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน
พรอ้มมีไฟเบอร ์เพ่ิมกากในระบบทางเดินอาหาร ชว่ยกระตุ้น
การขบัถ่าย อกีท้ังน�าตาลน้อย มีสองรสชาติ ได้แก่ สตูรเลมอน
ดีไลท์ รสเปรีย้ว หวานน้อย แคลอรีต่�า และสตูรไม่มีน�าตาล

• โออชิ ิชาคล้ล์ซา่ รสองุน่เค่ยั่วโฮ: ชาเขยีวโซดาซา่ เพ่ิมความอรอ่ย
ซ่า หอม จากกล่ินองุ่น เคียวโฮ ไม่ต้องกังวลเรือ่งน�าตาล  
การนัตีด้วยการได้รบัเครือ่งหมาย “ทางเลือกเพ่ือสขุภาพ” 
(Healthier Choice)
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3. การพัฒนาศักยั่ภาพค้่ค�า 
นอกจากความใส่ใจในทกุข้ันตอนและทกุกระบวนการของการจดัหา
อยา่งยัง่ยนืและมีประสิทธภิาพแล้ว โออชิ ิยงัให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า เพ่ือเสรมิสรา้งความเชื่อมั่นในการ
สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและการเติบโตรว่มกัน 
อย่างยั่งยืน

3.1  การบรหิารจดัการค้่ค�าอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
 โออชิิ คัดเลือกคู่ค้าท่ีมีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานการผลิต 

ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และพรอ้มท่ีจะให้ 
ความรว่มมือกับโออชิิ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังในภาค
อุตสาหกรรมและภาคสังคม ดังน้ัน การคัดเลือกคู่ค้าใหม่ 
ทกุรายจงึต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบายด้านการ
พัฒนาท่ียั่งยืน มีความโปรง่ใส มีคุณค่าทางโภชนาการ 
ท่ีเหมาะสม แสดงข้อมูลสินค้าท่ีมีส่วนประกอบของยีนส์
ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) และแสดงข้อมูลสินค้าท่ีมี 
ส่วนประกอบไขมันทรานส์ (Trans Fat) เพ่ือก�าหนดแนวทาง
การใช้วตัถุดิบให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุด 
ต่อผู้บรโิภค

 นอกจากน้ัน การจดัซือ้จดัจา้งมีการตรวจสอบ เปรยีบเทียบ 
ราคากับคณุภาพ เน่ืองจากมีผลต่อต้นทนุในการด�าเนินธรุกิจ  
อีกท้ังมีการสรรหาหรอืพัฒนาคู่ค้ารายใหม่หรอืแหล่ง 
วตัถุดิบใหม่ ๆ มีการรวมปรมิาณการจดัซื้อในแต่ละคราว 
ให้เหมาะสม เพ่ือสรา้งความสนใจให้กับคู่ค้า สรา้งโอกาส 

3.2  หลักเกณฑ์ส�าคัญในการคัดเลือกค้่ค�า 
•  มีข้อก�าหนด นโยบาย และคุณสมบัติท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของโออชิ ิและมธีรรมาภิบาล มีความรบัผิดชอบต่อคูค้่า สังคม 
และส่ิงแวดล้อม

•  มีผลตรวจรบัการรบัรองสินค้าจากหน่วยงานท่ีได้รบัการ
รบัรอง และสถานประกอบการท่ีได้รบัการตรวจสอบรบัรอง
ตามข้อก�าหนดและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่วตัถุดิบ 
กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การจดัเก็บ  
การจดัส่ง การบรหิารจดัการ และการคัดกรองของเสีย

•  มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถจดัหาวตัถดิุบให้ได้
อยา่งสม�าเสมอและต่อเน่ือง

•  มีความคิดสรา้งสรรค์และนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีสามารถสรา้ง
มลูค่าเพ่ิมให้กับธรุกิจ

3.3  การพัฒนาค้่ค�าอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
 โออชิ ิส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพคูค้่า ควบคู่ 

ไปกับการให้ความส�าคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสรา้งผล
ประโยชน์และคุณภาพชีวติท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ท้ังระบบของห่วงโซอ่ปุทาน เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายและเติบโต 
ไปพรอ้มกับโออชิอิยา่งยัง่ยนื โดยมีการก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรบัคู่ค้า การบรหิารจดัการความเส่ียงด้านสินค้า 
และบรกิาร มกีารตรวจสอบผลงานให้เปน็ไปตามมาตรฐาน 
และกระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม 

4. ห่วงโซอ่ปุทานท่�ยั่ั�งยั่ืน 

การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยนื จะชว่ยเพ่ิมโอกาส 
ลดความเส่ียง และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของธุรกิจ ดังน้ันแนวทางการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
ของโออชิิ จงึให้ความส�าคัญกับการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพและเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม พรอ้มท้ังการส่ือสารด้านความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมอยา่งยัง่ยนืในทกุมิติ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดล้อมแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเป็นการสรา้ง 
คุณค่ารว่มกันให้แก่คู่ค้า ผู้บรโิภค และสังคม ในฐานะบรษัิท 
ผู้น�าธุรกิจอาหารและเครือ่งด่ืมสไตล์ญ่ีปุ่นในประเทศไทย

4.1 การจดัหาวตัถดิุบท่�ม่ประสิทธภิาพ
 การขาดแคลนวตัถดิุบหลักในการผลิตเปน็หน่ึงในความเส่ียง

ท่ีส�าคัญของบรษัิท เพ่ือให้การจดัหาวตัถุดิบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ บรษัิทให้ความส�าคัญกับการท�างานอยา่งใกล้ชดิ
กับคู่ค้าในการวางแผนจดัหาวตัถดิุบ รวมท้ังการจดัเตรยีม
วตัถดิุบทดแทนในกรณีฉกุเฉินเพ่ือความต่อเน่ืองของธุรกิจ
โดยจดัให้มีการประชมุอยา่งสม�าเสมอกับคู่ค้าหลัก นอกจากน้ี 
โออชิ ิรว่มกับบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  

ในการแข่งขัน เพ่ิมอ�านาจในการต่อรองราคา เพ่ือให้มั่นใจวา่
วตัถดิุบท่ีจดัหามาน้ันมคีณุภาพดีราคาเหมาะสม และมปีรมิาณ
เพียงพอต่อความต้องการ พรอ้มหมั่นทบทวนราคาสินค้า 
และวตัถดิุบอยา่งสม�าเสมอ เพ่ือให้การจดัซือ้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวะของตลาดอยูเ่สมอ 

(“ไทยเบฟ”) และบรษัิทในกลุม่ไทยเบฟในกระบวนการคัดเลือก 
และจดัซือ้จดัหาวตัถดิุบหลัก เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการ
ประสานก�าลัง ซึ่งชว่ยให้มีอ�านาจในการต่อรองท่ีดีกวา่เดิม 
และเพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบท่ีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก�าหนดไว้ โออิชิ มีแนวนโยบายชัดเจนท่ีให้ความส�าคัญ 
ในการคัดเลือกวตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ มีคณุค่าทางโภชนาการ
จากผูป้ระกอบการและเกษตรกรภายในประเทศ ประกอบด้วย

• การใชว้ตัถดิุบใบชาท่ีมีคณุภาพสงูจากเกษตรกรในประเทศ
ซึ่งมาจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยีข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)

• การใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีเปน็ส่วนประกอบในการผลิตอาหาร 
และเครือ่งด่ืมจากผู้ประกอบการในโครงการประชารฐั 
และผู้ประกอบการท้องถ่ินท่ีมีระบบการจดัการท่ีดี

•  รว่มมือกับบรษัิทในกลุ่มไทยเบฟ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
จากการประสานก�าลัง ในเรือ่งการจดัหาวตัถดิุบ ซึ่งจะชว่ย
เพ่ิมอ�านาจในการต่อรอง และเพ่ือให้มัน่ใจวา่วตัถดิุบท่ีได้ 
เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้

50 51บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนกำรพัฒนำท่ียัง่ยนื 2564



5. นวตักรรม

การสรา้งสรรค์ “นวตักรรม” เพ่ือความยั่งยืน เป็นหน่ึงในกลยุทธ์
หลักของโออชิ ิเพราะปจัจบุนัพฤติกรรมผูบ้รโิภคเปล่ียนแปลง 
ไปมาก โออชิ ิจงึมุ่งเน้นพัฒนานวตักรรมท้ังด้านสินค้า บรกิาร  
และการจดัการให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสรา้ง
ประสบการณ์ใหม ่เพ่ิมความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับ
ลกูค้า ในป ี2564 โออชิ ิมีการส่งเสรมินวตักรรม ในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 

5.1  นวตักรรมแบบเปดิ 
 เป็นการผนึกก�าลังระหวา่งบรษัิท สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ  

เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรูแ้ละแบ่งปนัความคิดสรา้งสรรค์  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต ลดต้นทนุ พัฒนาบคุลากร  
และเพ่ิมความปลอดภัยในการปฏิบติังาน  

 โครงการท่ีเก่ียวข้องกับนวตักรรมแบบเปดิ ในป ี2564 ได้แก่

•  ระบบการจัดกลุ่มล้กค�าตามพฤติกรรม: กลุ่มธุรกิจ 
อาหารโออชิิประสานความรว่มมือกับ CMKL University  
ซึ่งเป็นมหาวทิยาลัยท่ีเกิดจากความรว่มมือระหวา่ง  
Carnegie Mellon University (CMU) และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง พัฒนาระบบจดักลุ่มลกูค้าท่ีเปน็
สมาชิกของ BevFood จากการใช้บรกิารจรงิในทุกช่องทาง  
เพ่ือน�ามาวเิคราะห์และสรา้งสรรค์แนวทางการขายให้โดนใจ 
กลุ่มเปา้หมายในแต่ละกลุ่ม ด้วยวตัถปุระสงค์หลักเพ่ือรกัษา
ฐานลกูค้าเดิมไวแ้ละขยายฐานสรา้งลกูค้าใหม่ผ่านรปูแบบ 
การส่งมอบสิทธพิิเศษด้วยกลยทุธก์ารตลาดแบบเฉพาะบคุคล
(Personalized Marketing) ผ่านรปูแบบการแสดงข้อความ
บนมอืถือของลกูค้า (Push Notification) ให้กับสมาชกิของ
แอปพลิเคชนั BevFood และ/หรอื e-Coupon โดยสามารถ
เลือกส่งไปยังฐานสมาชิกท้ังหมด หรอืเฉพาะบุคคล/กลุ่ม  
ท่ีตรงกับกลุม่เปา้หมายของแต่ละรายการส่งเสรมิการตลาด 
พรอ้มท้ังก�าหนดสิทธิ์-ระยะเวลาการใช้ อกีท้ังยังมีระบบ 
ตรวจสอบการตอบรบัของกิจกรรมส่งเสรมิการขาย เพ่ือน�า
ข้อมลูมาวเิคราะห์ในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มา 
ซึง่อตัราการใชแ้ละความพึงพอใจท่ีสงูขึน้ 

• ค้่มือท�าความสะอาดร�านอาหาร ด�วยั่ QR Code:  
ธุรกิจอาหารโออชิิรว่มมือกับบรษัิทคีนน์ ผู้เชี่ยวชาญ

 ด้านการท�าความสะอาดด้วยนวตักรรมผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ จดัท�า QR Code คู่มือการท�าความสะอาดรา้น
อาหารในเครอืโออชิใิห้กับแต่ละสาขา เพ่ือลดปรมิาณ

 การใชก้ระดาษจากคู่มือในรปูแบบกระดาษ

5.2 นวตักรรมผู้ลิตภัณฑ์
 โออชิ ิมุ่งเน้นการวจิยัพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าผลิตภัณฑ์  

โดยสรา้งสรรค์นวตักรรมผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย แตกต่าง  
ตอบโจทยค์วามต้องการของผู้บรโิภค สรา้งความต่ืนเต้น 
ให้กับกลุ่มเปา้หมาย 

 โครงการท่ีเก่ียวข้องกับนวตักรรมผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่น 
ในป ี2564 ได้แก่ 

• นาเบะ เซลฟ-์ฮ่ตต้ิง ฮอท พอท (NABE Self-Heating Hot Pot): 
หม้อไฟญ่ีปุน่แบบอุน่รอ้นเองได้ เปน็นวตักรรมผลิตภัณฑ์ 
ท่ีน�าเมนอูาหารญ่ีปุน่ยอดนิยมอยา่งนาเบะ และสก้ีุยาก้ี น�าซปุ 
น�าด�า มาต่อยอดเป็นเมนู “นาเบะ เซลฟ์-ฮีตต้ิง ฮอท พอท” 
(NABE Self-Heating Hot Pot) ด้วยการผสานเทคโนโลย ี 
เซลฟ์-ฮีตต้ิง ฟู้ด แพ็กเกจจิง้ หรอื Self-Heating Food 
Packaging (SHFP) ซึ่งเป็นบรรจภัุณฑ์อาหารท่ีสามารถ 
อุน่รอ้นเองได้ ให้ลกูค้าได้สัมผัสประสบการณ์การรบัประทาน
เมนูหม้อไฟญ่ีปุ่นท่ีไหนก็ได้แบบรอ้น ๆ เช่นเดียวกับ 
รบัประทานท่ีรา้น โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หรอืแม้แต่เตาอบ 
หรอืไมโครเวฟ

• น�าจิม้และซอสปรงุรสสไตล์ญ่�ปุน่บรรจขุวดตราโออชิ:ิ เปน็การ
ท�าตลาดน�าจิม้และเครือ่งปรงุรสเปน็ครัง้แรก ด้วยการพัฒนา
และต่อยอดจากน�าจิม้และซอสปรงุรสต่าง ๆ ท่ีมีให้บรกิาร 
ภายในรา้นอาหารญ่ีปุ่นในเครอืโออิชิ น�ามาบรรจุลงใน 
ขวดแก้วเปน็ผลิตภัณฑ์น�าจิม้และซอสปรงุรสสไตล์ญ่ีปุน่

บรรจุขวดตราโออชิิ ประเดิม 3 สูตรแรก น�าจิม้สุก้ียาก้ี  
ซอสเทอรยิากิ และซอสโชย ุตอบโจทยค์นรกัการท�าอาหาร 
ทานเองท่ีบ้าน

• ผู้ลิตภัณฑ์พร�อมปรงุและพร�อมทาน โออชิ ิอท่โตะ เก๊่ยั่วซา่ 
ไส�หม้ยั่่าง น�าจิ้มแจ่วโชยัุ่: เป็นการผสมผสานความเป็น 
อาหารญ่ีปุน่และน�าจิม้รสชาติไทย ๆ ท่ีเปน็ท่ีนิยม เพ่ือสรา้ง
สีสันและน่าทดลอง

• ชาเข่ยั่วเพิ�มวิตามินซ่: โออชิิ พลัส ซี นวตักรรมผลิตภัณฑ์ 
ชาเขียวท่ีเพ่ิมประโยชน์จากวติามินซี 200% ของปรมิาณ
ท่ีแนะน�าต่อวนั ได้ท้ังคุณประโยชน์ ความอรอ่ย และความ
สนุกจากวุน้มะพรา้ว มี 2 รสชาติ ได้แก่ รสองุ่นเคียวโฮ  
และรสส้ม

• ชาเข่ยั่ว วติามินบ่ 1 บ่ 6 และ บ่ 12 สง้: โออชิ ิโกลด์ เก็นไมฉะ  
วติามินบี 1 บี 6 และ บี 12 สงู นวตักรรมชาข้าวค่ัวญ่ีปุน่ท่ีมา
พรอ้มวติามินบีสูงครัง้แรกในประเทศไทย เป็นการผสาน 
คณุประโยชน์จากชาเขียวข้าวค่ัวญ่ีปุน่และวติามินบีได้อยา่ง
ลงตัว

• ชาวาโคฉะ: โออชิ ิโกลด์ วาโคฉะ พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์
กลุม่พรเีมยีม โออชิ ิโกลด์ โดยโออชิ ิเปน็เจา้แรกท่ีน�าชาวาโคฉะ 
เข้ามาในประเทศไทย ผลิตจากใบชาหมักญ่ีปุ่นเกรพรเีมียม 
รสเข้มเปน็เอกลักษณ์ ดีต่อสขุภาพและน�าตาลน้อย อดุมด้วย
สารทีเอฟลาวนิ และมีไฟเบอร ์เพ่ิมกากในระบบทางเดินอาหาร 
ชว่ยกระตุ้นการขับถ่าย

4.2 การจดัหาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
 การจดัหาอยา่งยัง่ยนืเปน็รากฐานส�าคัญของห่วงโซอ่ปุทาน 

ท่ียั่งยืน เพราะการจัดหาเป็นจุดเริม่ต้นของวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์และเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะก�าหนดคุณภาพและ 
ผลกระทบจากการเลือกใช้วัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบ 
ท่ีเหมาะสม ด้วยเหตุน้ี โออิชิ จึงใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ 
สินค้า บรกิาร รวมถึงคู่ค้า โดยค�านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังท่ีจะเกิดขึ้นในปจัจบุันและท่ีอาจ
จะส่งผลระยะยาว 

 โออชิ ิให้ความส�าคัญกับการบรหิารจดัการท่ีมีความถกูต้อง  
รวมถึงการจดัระบบและกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งท่ีมี
ประสิทธภิาพ มีความโปรง่ใส เปน็ธรรม ขณะเดียวกันยงัให้
ความส�าคัญกับการด�าเนินงานของคู่ค้า โดยน�ากลไกการ
บรหิารจดัการความเส่ียงด้านสินค้าและบรกิารมาใชค้วบคู่ 
ไปกับการบรหิารจดัการความเส่ียงคู่ค้า ต้ังแต่การคัดสรร
วตัถดิุบ คัดกรองคู่ค้า ไปจนถึงตรวจสอบผลงานให้เปน็ไป
ตามมาตรฐานและกระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม โดยค�านึง
ถึงปจัจยัทางด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดแูล
กิจการท่ีดี 

 นอกจากน้ัน โออชิิ ปรบัเพ่ิมนโยบายท่ีรดักุมในการจดัการ 
ต่อโรคภัยใหม่ ๆ ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนและท่ีอาจเกิดขึ้นใหม่ 
ในอนาคต เพ่ือให้ม่ันใจวา่สินค้าและบรกิารท่ีส่งถึงมือผูบ้รโิภค
น้ันมีคุณภาพและปลอดภัย ดังเช่นในปี 2563-2564  
เกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 อยา่งรนุแรง
ท่ัวโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ส่งผลกระทบต่อธรุกิจ 
เปน็อยา่งมาก ดังน้ันในส่วนการบรหิารจดัการคู่ค้าในชว่ง
สถานการณ์โควดิ-19 โออชิ ิได้จดัเตรยีมแผนรองรบั ดังน้ี

• ส�ารวจความพรอ้มของคู่ค้า และจดัเตรยีมคู่ค้าทางเลือก 
พรอ้มจดัท�ารายการสินค้ากลุ่มเส่ียง เชน่ สินค้าท่ีเปน็ 
วตัถดิุบหลัก สินค้าท่ีมปีรมิาณการใชส้งู และสินค้าน�าเข้า 
จากต่างประเทศ

• เตรยีมวตัถดิุบทดแทน ในกรณีท่ีวตัถดิุบหลักไม่เพียงพอ

• ท�างานรว่มกับคูค้่ามากข้ึนในการแก้ปญัหา รวมถึงการขอรบั
การสนับสนนุตามความเหมาะสม

• จดัให้มีการประชมุอยา่งสม�าเสมอกับคู่ค้าหลักในการจดัหา
วตัถดิุบ ท�างานอยา่งใกล้ชดิในการวางแผนจดัหาวตัถดิุบ 
รวมท้ังการจดัเตรยีมวตัถุดิบทดแทนในกรณีฉุกเฉิน 
ท่ีวตัถดิุบหลักไม่เพียงพอ เพ่ือความต่อเน่ืองของธรุกิจ
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しゃかい

ด�านสังคม 

สังคมท่ีเข้มแข็งจะเปน็แรงผลักดันให้ธรุกิจเติบโตอยา่งยัง่ยนื โออชิ ิจงึให้
ความส�าคัญต่อการพัฒนาด้านสังคมอยา่งรอบด้าน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้อง
กับลกูค้า ชมุชน และพนักงาน โดยมีการบรหิารจดัการการพัฒนาความ
ยัง่ยนืด้านสังคม ดังน้ี

1. ความรบัผิู้ดชอบต่อผู้้�บรโิภคขององค์กร

โออชิ ิใส่ใจและให้ความส�าคัญกับผู้บรโิภคด้วยการสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีดีมคีณุภาพ  
มคีวามคุม้ค่า และการให้บรกิารท่ีปลอดภัย รวมท้ังการให้ความรูแ้ละให้ข้อมลูท่ีถกูต้องตลอดจน
มีฝา่ยลกูค้าสัมพันธค์อยดแูลลกูค้าเมื่อเกิดปญัหา เพ่ือสรา้งความมั่นใจให้กับผู้บรโิภค โดยม ี
รายละเอยีดดังต่อไปน้ี

1.1 การให�บรกิารท่�ปลอดภัยั่
 เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในปี 2564 โออชิิ จงึปรบัเปล่ียนรูปแบบ

บรกิารให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้บรโิภค ดังน้ี

• ตรวจสอบสขุภาพพนักงานทกุคนก่อนเริม่ปฏิบัติงาน และจดัให้พนักงานทกุคนได้รบัการตรวจ
โรคโควดิ-19 

• พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และท�าความสะอาดมืออย่างน้อย 
ทุก 30 นาที ส่วนพนักงานแคชเชียรห์ลังจากรบัเงินทอนแล้วให้ฉีดแอลกอฮอล์ท่ีมือทุกครัง้
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1.4 การสื�อสารการตลาดและความเปน็ส่วนตัวของลก้ค�า 
 โออชิิ มีการมอบสิทธพิิเศษด้วยกลยุทธก์ารตลาดแบบ 

เฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) ผ่านรูปแบบ 
การแสดงขอ้ความบนมอืถือของลกูค้า (Push Notification)  
ให้กับสมาชิกของ BevFood Application และ/หรอื  
e-Coupon โดยสามารถเลือกส่งไปยงัฐานสมาชกิท้ังหมด  
หรอืเฉพาะบุคคล/กลุ่ม ท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
รายการส่งเสรมิการตลาด ขณะเดียวกันมีการจดัระบบ 
Centralized Database เพ่ือรองรบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act-PDPA)  
โดยข้อมูลของลกูค้าจะถกูเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อ
ภายนอกและบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง ไมน่�าขอ้มลูส่วนตัวของลกูค้า 
ไปใชใ้นทางท่ีไมเ่หมาะสมหรอืไมเ่กิดประโยชน์กับตัวผูบ้รโิภค

1.5 การส�ารวจความพึงพอใจและรบัข�อเสนอแนะจากลก้ค�า
 โออชิ ิมีการจดัท�า QR Survey ท้ายใบเสรจ็รบัเงินรา้นอาหาร  

เพ่ือเก็บข้อมูลลูกค้าท่ีแสดงความคิดเห็น แนะน�า และติชม 
โดยหากมีข้อใดท่ีลูกค้าให้คะแนนต�ากวา่มาตรฐานท่ีก�าหนด  
จะมีอเีมลแจง้ไปยังรา้นท่ีให้บรกิารในทันทีเพ่ือท�าการแก้ไข
ปัญหาและแจง้ผลการด�าเนินงานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะ 
ท่ีก�าหนดไวใ้นแต่หัวข้อ ทุกความคิดเห็นจงึเป็นแหล่งข้อมูล
ส�าคัญท่ีจะถูกน�ามาวเิคราะห์ กล่ันกรอง เพ่ือน�าไปพัฒนา 
ปรบัปรงุ และชว่ยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้รวดเรว็และมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

1.2 คณุภาพและความคุ�มค่าของผู้ลิตภัณฑ์และบรกิาร
 ส�าหรบัรา้นอาหารโออชิิ เน้นให้ความส�าคัญกับคุณภาพ 

อาหารท่ีสด สะอาด ปลอดภัย และคุ้มค่ากับผู้บรโิภค ท้ังใน 
ด้านคณุภาพ ปรมิาณ และราคา เพ่ือให้ผู้บรโิภคได้รบัความ
พึงพอใจสงูสดุ โดยให้บรกิารอาหารท้ังในรปูแบบบฟุเฟต์่ท่ีมี
อาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จ�ากัดปรมิาณการรบัประทาน 
ในระดับราคาท่ีเหมาะสม และการให้บรกิารแบบส่ังตามรายการ
อาหาร หรอื A La Carte ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าท่ีแตกต่าง ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารพรอ้มปรุงและ
พรอ้มทานโออชิ ิอทีโตะและเครือ่งด่ืมชาเขยีวโออชิ ิมกีารคัดสรร 
วตัถดิุบและบรรจภัุณฑ์ท่ีดีเพ่ือน�ามาผลิตเปน็สินค้าท่ีมคีณุภาพ 
สะอาด และปลอดภัย รวมถึงมีการพัฒนาและรกัษาคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์อยา่งต่อเน่ือง ผู้บรโิภคจงึสามารถไวว้างใจ
และเชือ่มั่นในคณุภาพของสินค้าของโออชิไิด้วา่มีความคุ้มค่า 
เหมาะสมกับราคาอยา่งแท้จรงิ

1.3 การแสดงฉลากผู้ลิตภัณฑ์และบรกิาร 
 ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโออชิิ จะมีการแสดงข้อมูลบนฉลาก

ผลิตภัณฑ์หรอืบนบรรจภัุณฑ์เปน็ไปตามหลักสากลและตาม
หลักเกณฑ์ของส�านักงานคุ้มครองผู้บรโิภค (สคบ.) เพ่ือให้ 
ผู้บรโิภคได้รบัข้อมลูท่ีถกูต้อง ตลอดจนได้แสดงเครือ่งหมาย
ให้ผู้บรโิภคได้ตระหนักถึงการรบัรองคณุภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัย เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์  
นอกจากน้ี ยงัได้ให้ข้อมลูอืน่ ๆ ท่ีเปน็ประโยชน์ต่อลกูค้า เชน่ 
ขอ้มลูด้านสารอาหารและคณุค่าทางโภชนาการ ผ่านการแสดง
ฉลาก GDA, Nutrition Table, คณุประโยชน์จากสารอาหาร 
และการแสดงสัญลักษณ์ Healthier Choice Logo

• คัดกรองลกูค้าท่ีหน้ารา้นด้วยการวดัอณุหภมูิลกูค้าก่อนเข้า
รบับรกิาร

• จดัเตรยีมแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับลกูค้าท่ีจดุเข้า-ออก  
และบรเิวณต่าง ๆ ในรา้น

• จดัท่ีน่ังให้เวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคลอยา่งน้อย 1-2 เมตร

• มีการฆ่าเชือ้สินค้าและวตัถดิุบท่ีรบัเข้ารา้นก่อนท�าการจดัเก็บ

• อปุกรณ์ส่วนกลางท่ีให้บรกิารบรเิวณเคาน์เตอรม์ีการเปล่ียน
ใหม่ทกุ ๆ ชัว่โมง รวมถึงมีมาตรการเข้มงวดในการท�าความ
สะอาดภาชนะและอปุกรณ์ต่าง ๆ

• ท�าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี ้และอปุกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน�ายาฆ่าเชือ้
ทกุครัง้หลังลกูค้าใชบ้รกิารเสรจ็ 

• ท�าความสะอาดพ้ืน ทางเดิน และเคาน์เตอรต่์าง ๆ ภายในรา้น
ด้วยน�ายาท�าความสะอาดฆ่าเชือ้ 

• จดัท�าระบบส่ังอาหารไรสั้มผัส (QR Order) ผ่านการสแกน
คิวอารโ์ค้ดจากพนักงานหรอืโต๊ะท่ีน่ังด้วยสมารต์โฟน ลกูค้า
สามารถเลือกดเูมนอูาหารท่ีแสดงในโทรศัพท์ลกูค้า และกดส่ัง
จากน้ันระบบจะท�าการส่งรายการเข้าครวัเพ่ือจดัเตรยีมตาม
ข้อมลูท่ีได้รบั

• จา่ยเงินแบบไรสั้มผัส (Contactless Payment) เป็นอกี 
ทางเลือกในการช�าระค่าอาหารท้ังส�าหรบัการมารบัประทาน 
ท่ีรา้นและจดัส่งถึงบ้าน โดยการสแกนคิวอารโ์ค้ดท่ีปรากฏอยู่
บนใบแจง้ยอด ซึ่งจะแสดงจ�านวนยอดเงินท่ีต้องท�าการช�าระ
ได้ทันทีเมื่อท�าการสแกนเสรจ็ส้ินเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้
ท้ังกับลูกค้า อกีท้ังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�ารายการ 
ให้แก่รา้นค้า รวมไปถึงช่วยลดการจดัการเงินสดและเวลา 
ท�าธรุกรรมท่ีส้ันลง
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2. การพัฒนาชมุชนและการเปน็พันธมิตร
โออชิ ิด�าเนินธรุกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสังคม โดยหลีกเล่ียงการด�าเนินงานท่ีอาจสรา้งผลกระทบเชงิลบต่อคณุภาพชวีติ
ของชมุชน พรอ้มเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มกับชมุชนผ่านโครงการ “ให�” ซึ่งจดัต้ังข้ึนมาเปน็เวลา
กวา่ 10 ป ีและสานต่อโครงการมาอยา่งต่อเน่ือง รวมท้ังได้ขยายความชว่ยเหลือในวงกวา้งขึ้น เชน่ การให้ความชว่ยเหลือด้านคณุภาพชวีติ 
ท่ีดีแก่ชมุชน การชว่ยเหลือผูด้้อยโอกาสและขาดแคลนอาหาร การสนับสนนุด้านการศึกษา โดยกิจกรรมท่ีโดดเด่นในป ี2564 ประกอบด้วย

โครงการ “ส่งอิ�ม ให� ยั่ิ้มส้�ไปด�วยั่กัน” 

โออชิ ิรวมพลังส่งต่อน�าใจให้คนไทยยามเผชญิวกิฤตโควดิ-19 
เน่ืองในวาระครบรอบ 22 ป ี(9 กันยายน 2564) บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ 
จ�ากัด (มหาชน) จดักิจกรรมการกศุลในโครงการ “ส่งอิม่ ให้  
ยิ้มสู้ไปด้วยกัน” โดยคณะผู้บรหิารและพนักงานเดินสาย 
ไปมอบผลิตภัณฑ์อาหารญ่ีปุ่นและเครือ่งด่ืมชาเขียวโออชิ ิ
ให้กับชมุชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19  
รวมท้ังส้ิน 11 แห่ง ได้แก่ ผู้ปว่ยติดเชือ้โควดิ-19 และหน่วยงาน 
ท่ีดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย ศูนย์พักคอยเพ่ือการส่งต่อ 
เขตพระนคร โครงการพระไม่ท้ิงโยม ศนูยพั์กคอยผู้ปว่ยโควดิ 
วดัสทุธวิราราม โครงการรบัเผาศพผู้เสียชวีติจากโควดิ-19 ฟร ี 
วัดราษฎรศ์รทัธาธรรม ตลอดจนชุมชนท่ีต้ังอยู่ในละแวก 
เดียวกับโรงงานผลิตอาหาร-เครือ่งด่ืมโออิชิ เพ่ือเป็นการ 
ให้ความช่วยเหลือชุมชนท่ีบรษัิทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู ่ 
ซึง่ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมอืง อ�าเภอคลองหลวง
จงัหวดัปทมุธานี ศนูยพั์กคอยเทศบาลแสลงพัน อ�าเภอวงัม่วง 
จงัหวดัสระบุร ีโรงพยาบาลพานทอง อ�าเภอพานทอง  
จงัหวดัชลบรุ ีโรงพยาบาลบ้านบึง อ�าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบรุ ี 

โครงการ “ให� ส้�ภัยั่โควดิ-19” 

ในช่วงท่ีมีการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 บรษัิท โออชิิ กรุป๊
จ�ากัด (มหาชน) ได้รว่มกับบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
ส่งก�าลังใจและความสดชื่นให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย ์
ท่ีท�างานอยา่งหนักในการรบัมือกับผู้ปว่ย มอบผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครือ่งด่ืม ได้แก่ โออชิ ิอทีโตะ แซนด์วชิ ชาเขียวโออชิ ิโกลด์  
ชาเขียวญ่ีปุ่นพรเีมียมเพ่ือสุขภาพ สูตรไม่มีน�าตาล และน�าด่ืม 
ตราช้างให้กับ 7 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า โรงพยาบาลศิรริาช  
โรงพยาบาลรามาธบิดี โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลราชวถีิ และสถาบันบ�าราศนราดรู โดยจดัส่งผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวไปบรรจุในตู้แช่เย็นท่ีจดัต้ังไวใ้ห้บรเิวณหวอดผู้ป่วย 
ติดเชือ้โควดิ-19 เปน็ระยะเวลา 5 เดือน เริม่ต้ังแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม  
ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย จ�านวนชาเขียวโออชิ ิ
270,456 ขวด แซนด์วชิ 118,120 ชิน้ และน�าด่ืมตราชา้ง 471,480 ขวด  
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่เหล่าบคุลากรทางการแพทย ์ท้ังแพทย ์
พยาบาล เจา้หน้าท่ีสาธารณสขุ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการดแูลผูป้ว่ย
โควดิ-19

นอกจากน้ัน ยังมีชุมชนผู้ด้อยโอกาสท่ีบรษัิทลงพ้ืนท่ีไปมอบ
อาหารและเครือ่งด่ืมโออชิ ิได้แก่ บ้านเด็กก�าพรา้มลูนิธบิา้นนกขมิน้
ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 1 
มลูนิธชิว่ยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนิปูถัมภ์  
และมลูนิธบิ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�าซอ้นรามอนิทรา

โครงการ “โออชิ ิให� ส้�ภัยั่โควดิ-19” 

ในป ี2564 ประเทศไทยเผชญิการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19  
ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ัวประเทศ โออชิ ิจงึให้ความชว่ยเหลือ
สังคมผ่านโครงการ “โออชิ ิให้ สู้ภัยโควดิ-19” โดยน�าเครือ่งด่ืม 
ชาเขียวโออชิ ิอปุกรณ์ปอ้งกันโควดิ-19 ท้ังแอลกอฮอล์และ
หน้ากากอนามัยไปมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วย
งานท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับโรงงานโออชิ ิเพ่ือเปน็การชว่ยเหลือ
ชมุชนท่ีโรงงานเข้าไปด�าเนินธรุกิจอยู ่อาทิ ศนูยพั์กคอยเทศบาล
แสลงพัน อ�าเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรุ ีโรงพยาบาลวงัมว่งสัทธรรม 
อ�าเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรุ ีโรงพยาบาลเกาะจนัทร ์อ�าเภอเกาะจนัทร ์
จงัหวดัชลบรุี
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โครงการ “น�าดื�มสะอาด” 

ด�าเนินโครงการต่อเน่ืองมาเปน็ปท่ีี 4 ส�าหรบัโครงการ “น�าด่ืมสะอาด”  
โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือสรา้งเสรมิสุขอนามัยท่ีดีให้กับชุมชน  
โดยเฉพาะชมุชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เขตโรงงาน อกีท้ังยังเป็นการ
สรา้งสัมพันธอ์นัดีกับชมุชนท่ีโออชิเิข้าไปด�าเนินธรุกิจอยู่ โดยในป ี 
2564 โออชิิ เข้าไปปรบัปรุงระบบน�าด่ืมให้สะอาด ได้มาตรฐาน 
ถกูหลักอนามัยให้กับโรงเรยีนวดัส�านักบก อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี
ซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้กับโรงงานผลิตเครือ่งด่ืมโออชิิ ในเขต
อุตสาหกรรมอมตะนคร ท้ังน้ี การจดัโครงการดังกล่าวส่งผลให้ 
นักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนซึ่งส่วนหน่ึงเป็นลูกหลานของ
พนักงานโรงงานโออชิิจ�านวนรวม 250 คน ได้รบัประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว นับเป็นอกีหน่ึงโครงการท่ีโออชิิ ได้รว่มแรง
รว่มใจกันพัฒนาคณุภาพชวีติอยา่งยัง่ยนืให้กับชมุชน โครงการ “ทนุบตุรพนักงาน”

โออชิิ ใส่ใจชีวติความเป็นอยู่พนักงานและส่งต่อความห่วงใย 
ไปยงับตุรพนักงาน ผ่านการสนับสนนุการศึกษาภายใต้โครงการ 
“ทนุบตุรพนักงาน” ซึ่งเริม่ให้การสนับสนนุต้ังแต่ป ี2551 จนถึง
ปจัจบุัน รวมระยะเวลา 14 ป ีโดยมอบทนุให้แก่บตุรของพนักงาน 
ท่ีมผีลการเรยีนดีและความประพฤติดีต้ังแต่ระดับชัน้ประถมศึกษา
ถึงระดับอดุมศึกษา ซึ่งในป ี2564 น้ี ได้มอบทนุจ�านวน 118 ทนุ
เปน็การชว่ยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้า่ยด้านการศึกษาให้แก่พนักงาน
ได้ 118 ครอบครวั

โครงการ “Work Integrated Learning” 

โออชิ ิสนับสนนุโครงการด้านการศึกษาโดยจดั “โครงการบรูณาการ 
การเรยีนรูร้ว่มกับการท�างาน” หรอื “Work Integrated Learning” 
(WIL) ซึ่งเป็นโครงการท่ีโรงงานผลิตเครือ่งด่ืมชาเขียวนวนคร 
จงัหวดัปทุมธานี และโรงงานโออชิิ ฟู้ด เซอรว์สิ (ครวักลาง)  
อ�าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุร ีด�าเนินการรว่มกับมหาวทิยาลัย
สงขลานครนิทร ์ซึ่งยกระดับมาจากสหกิจศึกษาเป็นการบูรณา
การการเรยีนรูกั้บการท�างานเข้าด้วยกัน มีการประยกุต์ใชท้ฤษฎี 
เน้นเรยีนจรงิ รูจ้รงิ และท�าจรงิ เมือ่นักศึกษาท่ีเข้ารว่มโครงการ
ศึกษาจบแล้วต้องประกอบอาชีพได้ พรอ้มมีการประเมินผล 
ตามเปา้หมายขององค์กร ซึ่งโครงการ WIL น้ี เกิดประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 3 กลุ่ม ดังน้ี

ภาพรวมโครงการ “น�าด่ืมสะอาด”

โรงเรยีนท่ีเข้ารว่มโครงการ

โรงเรยีนบา้นมณีโชติสามคัคี
อาํเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุี

400
คน

450
คน

500
คน

250
คน

โรงเรยีนวดัพืชนิมติ
(เขตอตุสาหากรรมนวนคร)
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

โรงเรยีนบา้นหนองชาก
อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุี

โรงเรยีนวดัสํานักบก
(เขตอตุสาหากรรมนวนคร)
อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี

นักเรยีน/บคุลากรในโรงเรยีน
ท่ีได้รบัประโยชน์

•  ส่วนองค์กร (อุตสาหกรรม): องค์กรได้ท�างานรว่มกับ
มหาวทิยาลัย จงึได้องค์ความรู ้ค�าแนะน�า และค�าปรกึษา 
ในเชิงหลักการและเทคนิคจากทางมหาวทิยาลัย บุคลากร 
ได้พัฒนาศักยภาพ ความรู ้ความเชีย่วชาญในการท�าโครงการ  
เชน่ การเพ่ิมผลผลิต การประหยดัค่าใชจ้า่ย

•  นักศึกษา: ได้ประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงานจรงิ  
จงึเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชพี ซึ่งเปน็ส่วนหน่ึงให้น้อง ๆ  
ท่ีเข้าโครงการได้มีโปรไฟล์ท่ีดี สามารถน�าทักษะเหล่าน้ี 
ไปพัฒนาต่อยอดในการท�างานในอนาคตได้ 

•  สถาบันการศึกษา: สถาบันการศึกษาได้รบัความรว่มมือ 
ในด้านการศึกษาระดับองค์กร ท�าให้นักศึกษาของมหาวทิยาลัย 
มอีตัราการได้งานสงูขึน้ พรอ้มท้ังเปน็การรว่มพัฒนาหลักสตูร 
และส่งเสรมิให้อาจารยไ์ด้มีความรู ้ความสามารถเพ่ิมพูนไปด้วย

โครงการรกัษ์อาหาร ลด Food Waste 

รา้นอาหารในเครอืโออชิิเข้ารว่มโครงการรกัษ์อาหารของมูลนิธ ิ
สโกลารส์ออฟซสัทีแนนซ ์(SOS Thailand) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 
(1) ช่วยลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม โดยลดปรมิาณขยะอาหาร  
ไมท่�าให้อาหารกลายเปน็ขยะไปอยา่งสญูเปล่า เน่ืองจากขยะประเภท
อนิทรยีท์�าให้เกิดภาวะโลกรอ้น ซึ่งเปน็ปญัหาท่ีรา้ยแรงของโลก 
ในปัจจุบัน (2) แบ่งปันอาหารให้กับผู้ท่ีขาดแคลนในสังคม  
โดยปจัจบุนัมีรา้นอาหารในเครอืโออชิจิ�านวน 3 รา้น เขา้รว่มโครงการ 
ได้แก่ รา้นชาบชู ิสาขาเซน็ทรลั ลาดพรา้ว รา้นชาบชู ิสาขาสามยา่น
มิตรทาวน์ และรา้นโออชิ ิอทีเทอเรยีม สาขาสามยา่นมิตรทาวน์
ส่วนรปูแบบการด�าเนินการ คือ ทางรา้นจะน�าอาหารท่ีเหลือจาก
การใชง้าน ซึ่งเปน็อาหารท่ียงัรบัประทานหรอืปรงุประกอบได้ เชน่ 
เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ปูอดั ลูกชิ้น ผัก ผลไม้ และอาหารทอดมา 
จดัเก็บอย่างถูกวธิีภายใต้การควบคุมโดยฝ่ายประกันคุณภาพ
ของโออชิ ิ(QA) เพ่ือชว่ยให้อาหารยงัคงคณุภาพและปลอดภัย
ส�าหรบับรโิภค หลังจากน้ันน�าไปส่งต่อให้กับมลูนิธ ิSOS Thailand 
ซึ่งเปน็ศนูยก์ลางส่งต่ออาหารให้ชมุชนท่ีต้องการ ซึ่งอาหารจาก 
โออชิิ ได้ส่งต่อให้ชุมชนต่าง ๆ ท่ีขาดแคลนเป็นจ�านวนสิบกวา่
ชมุชนแล้ว อาทิ ชมุชนวดัรวกบางกอกน้อย ชมุทางรถไฟคลองเตย 
บ้านเมอรซ์ีเ่ซน็เตอรค์ลองเตย ชมุชนคนไรบ้้านปทมุ เปน็ต้น
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สนับสนนุโครงการ “ปนัน�าใจ มอบน�าสะอาดใส ให�ชว่ติ” 

โออชิิ สนับสนุนเครือ่งด่ืมชาเขียวโออชิิ และน�าด่ืมครสิตัล 
ให้กับโครงการ “ปนัน�าใจ มอบน�าสะอาดใส ให้ชวีติ” ของมลูนิธิ
คณะนักบญุคามิลโลแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ความชว่ยเหลือ 
แก่ผู้ด้อยโอกาส 3 กลุ่ม ท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของมลูนิธ ิได้แก่ 
กลุ่มผู้สงูอาย ุกลุ่มเด็กพิการ-เด็กก�าพรา้ และกลุ่มเยาวชน 
ผู้ติดเชือ้ HIV

สนับสนนุอาหาร-เครื�องดื�ม กิจกรรม Christmas  
Charity Carnival 2020 

โออชิิ สนับสนุนแซนด์วชิสไตล์ญ่ีปุ่น โออชิิ อทีโตะ และเครือ่งด่ืม
โออชิิ กรนีที ภายใต้โครงการ “ให้” ส�าหรบักิจกรรม Christmas 
Charity Carnival 2020 ท่ีจดัโดยมูลนิธิ Central Thailand  
Mission ท่ีโรงเรยีนนานาชาติ St. Andrews International School 
โดยเด็ก ๆ และเยาวชนท่ีมารว่มกิจกรรมเป็นเด็กด้อยโอกาส 
จากมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ The Emergency Home, The House  
of Blessing, The Thanksgiving Home, The Mercy Centre,  
The Rangsit Babies’ Home, Pakistani Asylum-seekers  
and Refugees 

3. ความเปน็อยั่้่ท่�ด่ของพนักงาน 
บคุลากร ถือเปน็กลไกหลักในการขับเคล่ือนองค์กร โออชิ ิจงึให้ความส�าคัญและใส่ใจความเปน็อยูท่ี่ดีของพนักงานทกุระดับ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในด้านความปลอดภัย มีการวางระบบบรหิารจดัการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากลเพ่ือความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรบัพนักงาน พรอ้มส่งเสรมิให้มีการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพรา่งกายและจติใจของพนักงาน เพ่ือคุณภาพชีวติในการท�างานและสุขภาพท่ีดีของพนักงาน

การดแ้ลความเปน็อยั่้่ท่�ด่ของพนักงาน

โออชิ ิก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างานให้ครอบคลมุ 4 ด้าน ดังน้ี

3.1 ด�านความปลอดภัยั่
 โออชิจิดัท�าระบบบรหิารจดัการด้านความปลอดภัยโดยมุ่งเน้น

การปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายในการ 
ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยสงูสดุ คือปราศจากอบุัติเหต ุ
(Zero Accident) และโรคอนัเน่ืองมาจากการท�างาน (Zero  
Occupational Diseases) รวมท้ังปลกูฝังให้เกิดวฒันธรรม 
ด้านความปลอดภัยอยา่งยัง่ยนื โดยมแีนวทางในการด�าเนินงาน
ดังน้ี

• ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเพ่ือเปน็กรอบแนวทาง
ในการด�าเนินงาน

• ก�าหนดโครงสรา้งการบรหิารงานด้านความปลอดภัย
อยา่งชดัเจน โดยมีการจดัต้ังฝา่ยความปลอดภัย OH&S 
และแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)  
ตามท่ีกฎหมายก�าหนด เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนรว่มและ 
เกิดการผลักดันให้งานด้านความปลอดภัยด�าเนินไปได้
อยา่งเข้มแข็งและยัง่ยนื

•  จดัท�าและขอการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการ
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เพ่ือเปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมาย เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ืองและมีการตรวจ
ติดตามประจ�าป ี(Annual Surveillance for Continual 
Improvement)

• มีการประเมินอนัตรายและความเส่ียงในการท�างาน
ครอบคลมุทกุขั้นตอนและทกุพ้ืนท่ีการท�างาน รวมท้ัง 
มีการตรวจความปลอดภัย (Safety Patrol) โดย 
คณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือค้นหาอนัตราย 
และความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย พรอ้มน�าผล 
การตรวจไปด�าเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิด 
ความปลอดภัยยิง่ขึ้น

• กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนรว่มในการด�าเนินงานด้าน 
ความปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เชน่ การเขียน  
Near Miss Report, การท�าโครงการปรบัปรุง  
Safety Improvement Project 

•  มีการวเิคราะห์หาสาเหตท่ีุแท้จรงิของอบุัติเหตท่ีุเกิดขึ้น 
ทุกกรณี เพ่ือก�าหนดมาตรการในการป้องกันการเกิด
อบุัติเหตุซ�า และขยายผลไปทุกโรงงานท่ีมีลักษณะงาน 
หรอืความเส่ียงท่ีคล้ายคลึงกัน นอกจากน้ี ได้น�าเอา
เครือ่งจกัรท่ีทันสมยัและมีนวตักรรมด้านความปลอดภัย
มาใชง้าน เพ่ือลดอบุัติเหตคุวามเส่ียง และปอ้งกันโรค 
จากการท�างาน

• สรา้งความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 
โดยจดัอบรมหลักสตูรต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย รวมท้ัง
มีการฝึกอบรมมาตรฐานขั้นตอนการท�างาน โดยเน้นให้
พนักงานได้ฝึกและทดลองปฏิบัติจรงิผ่านการเรยีนรู ้
จาก Safety DOJO และการ On Job Training: OJT

• มีระบบการเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัสถานการณ์ 
ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพ 
หนีไฟเป็นประจ�าทุกปีตามท่ีกฎหมายก�าหนด ฝึกซ้อม
แผนฉุกเฉินอืน่ ๆ ตามลักษณะอนัตรายและความเส่ียง
ของพ้ืนท่ีการท�างาน และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
เน่ืองจากภัยพิบัติหรอืภัยธรรมชาติ เป็นต้น

•  เป็นส่วนหน่ึงในระบบ TPM: Total Productive  
Maintenance เพ่ือใช้เทคนิคด้าน TPM ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้ท�างานอย่างปลอดภัย 
ปลอดโรคและมีความสขุ
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3.2 ด�านอาชว่อนามัยั่
 ส�าหรบัการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามัย โออชิ ิดแูล

พนักงานเพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพและอนามัยท่ีดี 
ภายใต้สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดีและปลอดภัย ดังน้ี

• จดัสภาพแวดล้อมในการท�างานให้สะอาด ปลอดภัย 
เหมาะสมตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ท้ังในส่วนของ
พ้ืนท่ีการท�างาน และส่วนท่ีเปน็ระบบสาธารณปูโภคต่าง ๆ 
รวมถึงมีห้องพยาบาลท่ีมีพยาบาลประจ�าคอยให้การดแูล
รกัษาพยาบาลเบื้องต้น กรณีพนักงานได้รบับาดเจบ็ 
หรอืเจบ็ปว่ย

• กรณีพ้ืนท่ีการท�างานมอีนัตรายและความเส่ียง โออชิมิกีาร
ด�าเนินการปรบัปรงุแก้ไขท่ีต้นเหต ุแต่ถ้าหากในกรณีท่ี
แก้ไขแล้วยงัมีความเส่ียงเหลืออยู ่โออชิ ิจะจดัอปุกรณ์
ปอ้งกันอนัตรายส่วนบคุคลท่ีเหมาะสมให้กับพนักงาน

• ตรวจสภาพแวดล้อมในการท�างานตามลักษณะอนัตราย
และความเส่ียง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสุขศาสตร์
อตุสาหกรรม (Industrial Hygiene) และข้อก�าหนด 
ของกฎหมาย ท้ังแสง เสียง ความรอ้น สารเคมี 

3.3 ด�านสภาวะแวดล�อมในการท�างาน
 โออชิ ิดแูลสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยแบ่งเปน็ 2 ส่วน 

ดังน้ี

ส่วนท่� 1: สภาพแวดล�อมทั�วไปและสิ�งแวดล�อม 

• เตรยีมพรอ้มสถานท่ีท�างานให้เหมาะสม จดัหาเครือ่งมือ
อปุกรณ์การท�างาน และเฟอรนิ์เจอรส์�านักงานท่ีเหมาะสม
และได้มาตรฐานให้กับพนักงาน

• มีระบบสาธารณปูโภคท่ีถกูสขุลักษณะและเหมาะสม 
ให้กับพนักงาน เชน่ ห้องรบัประทานอาหาร ห้องน�า  
พ้ืนท่ีพักผ่อน พ้ืนท่ีสบูบหุรี ่

• จดัทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู ่
เปน็ระเบียบเรยีบรอ้ย สรา้งบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน 
ซึง่จะส่งผลต่อความรูสึ้กของพนักงาน สรา้งแรงบนัดาลใจ  
และผลักดันให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน�ามา 
สู่ความส�าเรจ็ให้กับองค์กร

•  มีการตรวจสขุภาพประจ�าปแีละตรวจสขุภาพตามปจัจยั
เส่ียงให้กับพนักงานตามลักษณะอนัตรายหรอืปัจจยั
เส่ียงต่าง ๆ เพ่ือดแูลสขุภาพพนักงานอยา่งสม�าเสมอ
ท�าให้ไม่มีพนักงานเปน็โรคเน่ืองจากการท�างาน แต่หาก
พบวา่พนักงานมีผลการตรวจสขุภาพผิดปกติ จะมีการ
ส่งตรวจซ�า และส่งพนักงานเข้ารบัการรกัษาโดยแพทย ์
รวมท้ังมีการพิจารณาเปล่ียนลักษณะงาน หรอืปรบัปรงุ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน/เครือ่งมือ เครือ่งจกัรให้มี
ความปลอดภัยต่อพนักงานมากขึ้น 

• มีกิจกรรมส่งเสรมิสขุภาพ โดยมุ่งเน้นใส่ใจในการปอ้งกัน
โรคให้กับพนักงาน เชน่ มีกิจกรรมส่งเสรมิให้พนักงาน
ออกก�าลังกาย และให้การฉีดวคัซนีปอ้งกันโรคต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม

ส่วนท่� 2: สภาพแวดล�อมในการท�างาน 

• จดัสภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือให้พนักงาน 
สามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมตาม 
หลักการยศาสตร ์ลดการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วยอนัเน่ือง
มาจากโรคจากการท�างาน 

• มีระบบการตรวจสอบพ้ืนท่ีการท�างานเป็นประจ�า 
(Monthly Safety Patrol) หากพบวา่พ้ืนท่ีการท�างาน 
มีอนัตรายและความเส่ียง จะด�าเนินการปรบัปรงุแก้ไข 
เพ่ือลดหรอืก�าจดัอนัตรายน้ัน ๆ  ส่งผลให้เกิดความปลอดภัย
ต่อผู้ปฏิบัติงานสงูสดุ

• มีระบบการตรวจสอบ ตรวจวดั และติดตามผลการ
ปรบัปรุงแก้ไขกรณีท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมาย หรอื 
ข้อก�าหนดเปน็ประจ�าทกุป ี(Annual Monitoring and 
Measurement)  ท้ังน้ี เพ่ือมุ่งมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ปลอดภัยและมีสขุภาพอนามัยในการท�างานท่ีดี
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3.4 ด�านการดแ้ลพนักงานในสถานการณ์แพรร่ะบาด 
ของโรคโควดิ-19 

 โออชิ ิให้ความส�าคัญกับสขุภาพ ความปลอดภัย และความเปน็อยู ่
ท่ีดีของพนักงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ 
แพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ท่ีสรา้งผลกระทบต่อองค์กร  
และพนักงานทุกคน โออชิิ จงึมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน  
ดแูล อ�านวยความสะดวก และชว่ยเหลือพนักงานทกุคน

• บรหิารจดัการพ้ืนท่ีในการท�างานตามความเหมาะสม เชน่ 
ปรบัท่ีน่ังท�างานตามหลักการเวน้ระยะห่าง 1.8 เมตร  
(Social Distancing)

• นโยบายการท�างานจากบ้าน (Work from Home) ส�าหรบั
กลุ่มพนักงานท่ีสามารถท�างานผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ ได้ 
เพ่ือลดความเส่ียงส�าหรบัตัวพนักงานและคนในครอบครวั

• มาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าสถานท่ีท�างาน เชน่
มีจดุตรวจคัดกรองเชือ้ไวรสัโควดิ-19 การท�าความสะอาด
ฆ่าเชือ้ การติดต้ังเจลแอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ การตรวจ
วดัอณุหภมูิ รวมถึงอปุกรณ์ปอ้งกันต่าง ๆ ท่ีจ�าเปน็ในการ
เข้าพ้ืนท่ีท�างาน

• ใชเ้ทคโนโลยดิีจทัิลในการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานแทน 
การสแกนด้วยน้ิวมือในการเข้าท�างานตามสถานท่ีต่าง ๆ 
เพ่ือลดความเส่ียงในการแพรก่ระจายเชือ้จากการสัมผัส

• มอบสวสัดิการเสรมิให้พนักงาน เชน่ อ�านวยความสะดวก
ให้กับพนักงานในการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 การฉีดวคัซนี 
และโรงพยาบาลรองรบัพนักงานท่ีติดเชื้อโควดิ-19  
รวมท้ังท�าประกันสุขภาพส�าหรบัโรคโควดิ-19 ให้กับ
พนักงานทกุคน

• แจกจา่ยอปุกรณ์ปอ้งกัน เชน่ หน้ากากอนามยั แอลกอฮอล์ 
ให้กับพนักงานและครอบครวั

• มีศนูยบ์รกิารพนักงานชว่งโควดิ-19 ของไทยเบฟ เพ่ือให้
พนักงานสามารถโทรสอบถามข้อมูลและรบัค�าปรกึษา 
การรบัมือชว่งสถานการณ์โควดิ-19 โดยเฉพาะพนักงาน 
ท่ีได้รบัผลกระทบโดยตรง

• มีการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบเชงิรกุในพนักงาน 
กลุ่มโรงงานโออชิเิปน็ประจ�าทกุ ๆ หน่ึงเดือน ในพ้ืนท่ี 
ท่ีการแพรร่ะบาดต�า และทกุ ๆ 2 สัปดาห์ ในพ้ืนท่ี 
ท่ีมีการแพรร่ะบาดสงู

• มีการจดัต้ัง Isolation Center ของไทยเบฟ เพ่ือเปน็
สถานท่ีพักกักตัวส�าหรบัพนักงานท่ีสัมผัสความเส่ียง 
ซึ่งไม่สามารถแยกกักตัวเองท่ีบ้านได้ เพ่ือปอ้งกันการ
แพรเ่ชือ้จากบคุคลในครอบครวั รวมถึงชว่ยปอ้งกัน
การกระจายความเส่ียงจากตัวพนักงานไปยงับคุคล 
ในครอบครวัด้วย 

4. การพัฒนาบคุลากร
ด้วยความมุง่มัน่พัฒนาบคุลากรอยา่งต่อเน่ือง โออชิ ิจงึมกีารฝกึอบรมและพัฒนาบคุลากรท่ีสอดคล้องและเชือ่มโยงกับค่านิยมกลุม่ไทยเบฟ
(ThaiBev Global Values) อนัเปน็รากฐานส�าคัญของการท�างานรว่มกันท่ีท�าให้เกิดการเรยีนรู ้การเปดิใจรบัฟงัความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
คิดสรา้งสรรค์เพ่ิมมลูค่าในงาน และดแูลใส่ใจผู้อืน่ท่ีเก่ียวข้อง โดยในป ี2564 โออชิ ิได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบคุลากร ดังน้ี

• จดัโครงการอบรมแบบดิจทัิลผ่านการศึกษาด้วยตนเอง  
(Oishi Corporate Online Training Program) เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการในการเรยีนรูข้องพนักงานแบบทกุท่ีทกุเวลา
โดยพนักงานสามารถเลือกพัฒนาในหัวข้อท่ีเหมาะสมกับ
ความต้องการของตนเอง เพ่ือน�ามาใช้พัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองและพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธภิาพดียิง่ขึ้น  
ซึ่งหลังจากท่ีเปิดโครงการอบรมดังกล่าวเป็นระยะเวลา  
1 เดือน (1-30 กันยายน 2564) พบวา่มีผู้สนใจเข้ารว่มอบรม 
31% และผ่านการวดัผล 100% โดยเน้ือหาหลักสตูรแบ่งเปน็  
6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 

(1)  Business Effectiveness: การบรหิารจดัการงาน 
ในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

(2)  Team Effectiveness: การบรหิารและพัฒนาทีมงาน 
ให้ท�างานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

(3)  Marketing and Service Excellence: เพ่ือให้สามารถ
บรกิารและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทัน
ท่วงที

(4)  Media and Learning Technology: การผลิตส่ือเพ่ือ
การส่ือสารและการเรยีนการสอนโดยเฉพาะในรูปแบบ
ออนไลน์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปจัจบุัน

(5)  Communication Effectiveness: เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
ในการส่ือสาร ท้ังในการส่ือสารระหวา่งบคุคล และในการ
ส่ือสารกับคนหมู่มาก

(6)  Digital Literacy: เพ่ือพัฒนาทักษะในการใชเ้ครือ่งมือ
ดิจทัิลในการท�างานได้ดียิง่ขึ้น

• มีการจดัอบรมให้ความรูภ้ายในหน่วยงานตามแผนการ 
ฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรรายปใีห้แต่ละหน่วยงาน

• มีโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพรปูแบบต่าง ๆ ท่ีออกแบบ
เพ่ือส่งเสรมิและต่อยอดให้บคุลากรในแต่ละระดับได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองและเติบโตในองค์กร 

• จดัท�าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual  
Development Plan: IDP) โดยจดัท�ารว่มกับพนักงาน 
ครอบคลมุพนักงานในระดับ 4 ขึ้นไป เพ่ือปรบัปรงุจดุออ่น 
และเสรมิสรา้งจุดแข็ง ส�าหรบัการเตรยีมความพรอ้มให้ 
พนักงานท่ีจะก้าวไปสู่ระดับงานท่ีสงูขึ้นในสายอาชพีของตน 
โดยมีการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนากับพนักงาน 
และหัวหน้างานอยา่งต่อเน่ืองทกุ ๆ 6 เดือน

• โออชิ ิรว่มกับไทยเบฟในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรบั
การบรหิารงานฝึกอบรมพนักงาน เช่น การลงทะเบียน  
การบันทึกประวติัฝึกอบรม ตลอดจนการรายงานผลการ
ทดสอบต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร ์โทรศัพท์มือถือ  
หรอืแท็บเล็ต ท�าให้มีการใช้เอกสารลดลง การประมวลผล
ข้อมูลของการฝึกอบรมสามารถท�าได้รวดเรว็ยิ่งขึ้น อกีท้ัง
การฝึกอบรมผ่านทางออนไลน์ยังสามารถตอบสนองต่อ
นโยบาย Social Distancing ได้อยา่งมีประสิทธภิาพอกีด้วย
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5.  การสร�างแรงจง้ใจและรกัษาพนักงาน
 ท่�ม่ความสามารถ 
โออชิิ เชื่อวา่ความสุขและความก้าวหน้าของพนักงานเป็นแรง 
จูงใจส�าคัญท่ีส่งเสรมิให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้ยาวนาน  
เพ่ือเสรมิสรา้งองค์กรให้แขง็แกรง่จากภายใน โออชิมิคีวามต้ังใจ 
ในการสรา้งความเปน็หน่ึงเดียวกัน (Oneness) โดยมอบโอกาส 
ให้พนักงานได้ก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้เรยีนรู ้พัฒนาทักษะ  
และแสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพ่ือน�าไปสู่ความส�าเรจ็รว่มกัน  
เป็นผลให้พนักงานของโออชิิ เป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ท�างานอย่างมีความสุขและอยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน  
โดยมีการบรหิารจดัการบคุลากร ดังน้ี

(1) โครงสรา้งและบทบาทท่ีชดัเจน 
• จดัโครงสรา้งองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าท่ี

ของงานแต่ละต�าแหน่ง 
• ขยายการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และเส้นทาง 

อาชพี (Career Path) ในกลุ่มงานให้สอดคล้องกับ
โครงสรา้งองค์กร

(2) ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีแข่งขันได้กับตลาด 
• บรหิารและวเิคราะห์ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 

เพ่ือสรา้งเปน็มาตรฐานท่ีเหมาะสม โดยให้สอดคล้อง 
กับความเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานและ 
ความต้องการของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง

(3) การบรหิารผลการด�าเนินงานท่ีโดดเด่น
• การประเมินผลงานอยา่งเปน็ธรรม รวมถึงการวางแผน

พัฒนาทักษะ เพ่ือให้พนักงานมีศักยภาพ ท�างานได้ตาม
เปา้หมายท่ีตนได้วางไว ้ส่งเสรมิการมีผลงานให้เปน็เลิศ

(4) การพัฒนาพนักงานแบบองค์รวม
• ส่งเสรมิให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง ผ่านการเรยีนรู ้

ในแบบ 70:20:10 รวมท้ังส่งเสรมิการพัฒนาทักษะให้แก่
บุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจทัิล การใช้แผนพัฒนา 
รายบคุคล (IDP) และโปรแกรมการติดตามความก้าวหน้า 
ทางอาชพีของพนักงาน

(5) การบรหิารผู้สืบทอดต�าแหน่งและบคุลากรเชงิรกุ
• ยกระดับการเตรยีมความพรอ้มของพนักงานและ 

ผู้บรหิารในการสืบทอดต�าแหน่งให้มีความพรอ้ม 
และความสามารถทันกับการเติบโตของธรุกิจ

(6) การสรรหาพนักงานท่ีมีศักยภาพและการดแูลพนักงานใหม่
• พัฒนากระบวนการค้นหาและคัดเลือกบคุลากรท่ีมีความรู ้ 

ความสามารถ และทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ามาปฏิบัติงาน
ในต�าแหน่งท่ีองค์กรต้องการ รวมถึงดึงดูดพนักงาน 
รุน่ใหม่ท่ีมีความคล่องตัวและสามารถปรบัตัวเข้าสู่ 
ยคุดิจทัิลได้เปน็อยา่งดี

• ส่งเสรมิโอกาสในการเติบโตของพนักงาน ด้วยการ 
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมัครงานในต�าแหน่ง 
ท่ีสนใจจากบรษัิทในเครอืท้ังหมดท่ีมีการเปดิรบัสมัคร 
ตามแนวทาง Limitless Opportunity  
(โอกาสไรข้ีดจ�ากัด)

(7) การส่งเสรมิวัฒนธรรมท่ีสรา้งความผูกพันต่อองค์กร
• สรา้งความรู ้ความเข้าใจ ความผูกพัน และความรูสึ้ก 

เปน็ส่วนหน่ึงขององค์กร เสรมิสรา้งความเปน็หน่ึงเดียว
(Oneness) รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนรว่มของพนักงาน
อยา่งต่อเน่ืองให้เกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อ 
ค่านิยมองค์กร

6. สิทธมินษุยั่ชน 
โออชิ ิด�าเนินธรุกิจโดยยดึหลักบรรษัทภิบาล ด้วยความยติุธรรม
และยึดมั่นตามจรรยาบรรณ มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ 
ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุม่ ไมเ่ลือกปฏิบัติ มคีวามเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ให้เกียรติกัน และค�านึงถึงศักด์ิศรแีห่งความเปน็มนษุย ์(Human 
Dignity) ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญและเจตนารมณ์ของหลักการ 
สิทธิมนุษยชน โออชิิ เชื่อมั่นวา่การเคารพสิทธิมนุษยชนของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจเป็นรากฐาน 
ในการส่งเสรมิความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม โออชิิ จงึมีระบบ
บรหิารจดัการด้านสิทธมินุษยชนท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
ด้านสิทธมินษุยชนท้ังในระดับประเทศและระดับสากล โดยนโยบาย
ด้านสิทธมินษุยชน ได้น�ามาใชกั้บพนักงานของโออชิ ิทกุคน ดังน้ี

• กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานจะปฏิบัติงานโดยค�านึงถึง 
ศักด์ิศรแีห่งความเป็นมนุษย์ และให้ความส�าคัญกับการ
เคารพสิทธมินษุยชนของบคุคลทกุคน รวมถึงชมุชนท้องถ่ิน
ต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสิทธมินษุยชน  
รวมท้ังมาตรฐานแรงงานสากลอยา่งเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่วา่จะมาจากเรือ่งเชือ้ชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ ์เพศ  
ภาษา อาย ุสีผิว ความแตกต่างทางรา่งกาย ความเชือ่ ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมือง การศึกษา สถานภาพทางสังคม  
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ความหลากหลายทางเพศ  
หรอืเรือ่งอืน่ใดท่ีถือวา่เปน็สิทธมินษุยชน

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธรุกิจอยา่งเท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

• ไม่ใชแ้รงงานเด็ก

• ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ด้วยมาตรฐานท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

• สนับสนนุส่งเสรมิการด�าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธมินษุยชน

• ประสงค์ให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย 
ของคู่ค้า เพ่ือให้มั่นใจได้วา่ผู้มีส่วนได้เสียของคู่ค้าทกุกลุ่ม 
จะได้รบัความคุ้มครองในสิทธขิั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกัน
ตามแนวทางปฏิบัติส�าหรบัคู่ค้าของโออชิิ

• มีกระบวนการและกลไกเยยีวยาผลกระทบหรอืความเสียหาย 
หากเกิดการละเมิดสิทธมินษุยชน

• ให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้แจง้เบาะแสท่ีเป็นผู้รายงาน
เรือ่งการละเมิดสิทธมินษุยชนจากการด�าเนินธรุกิจของโออชิิ
โดยยดึมาตรการการปกปอ้งคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และผู้ท่ี
ให้ความรว่มมือในการรายงานการละเมิดสิทธมินษุยชน  
ตามนโยบายการรบัข้อรอ้งเรยีนของบรษัิท
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かんきょう

ด�านสิ�งแวดล�อม 

ส่ิงแวดล้อมท่ีดีจะน�าไปสู่ความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในสังคมและส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม โออชิ ิตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและค�านึงถึง
การใชท้รพัยากรธรรมชาติอยา่งคุ้มค่า จงึให้ความส�าคัญและมีการบรหิาร
จดัการเพ่ือพัฒนาความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อมดังน้ี

1. การจดัการพลังงาน 

โออชิ ิบรหิารจดัการพลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ ท้ังระบบไฟฟา้และระบบปรบัอากาศ โดยติดต้ัง 
และบ�ารุงรกัษาอุปกรณ์ควบคุมการท�างานของระบบไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้อง ท�าให้สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟา้ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 
(ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงานผลิตเครือ่งด่ืมของโออชิ ิ
ทุกโรงงานได้รบัการรบัรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นท่ีเรยีบรอ้ย รวมท้ังได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจดัการด้านพลังงาน ISO 50001 version 2018 เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี
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โรงงาน แนวทางการบรหิารจดัการ ผู้ลลัพธ์

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม 
เขตนิคมอตุสาหกรรม 
นวนคร จงัหวดัปทมุธาน่ 

ปรบัปรงุระบบต้นก�าลัง โดยติดต้ังอปุกรณ์
ควบคมุการท�างานของปั๊ ม ในระบบการผลิต 
น�า RO (Reverse Osmosis) ให้สอดคล้องกับ
อตัราการใชง้าน 

ลดไฟฟา้ 100,000 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี

ปรบัปรงุระบบต้นก�าลัง โดยติดต้ังมอเตอร์
ประสิทธภิาพสงูในระบบท�าน�าเยน็

ลดไฟฟา้ 60,000 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี

ปรบัปรงุระบบปรบัอากาศในอาคารส�านักงาน 
โดยติดต้ังระบบปรบัอากาศแบบแยกส่วน 
(Split Type) แทนการใชร้ะบบปรบัอากาศแบบ
รวมศนูย ์(Water Cooled Chiller System)

ลดไฟฟา้ 700,000 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี

สายการผลิตเครือ่งด่ืมแบบบรรจกุล่อง UHT 
ปรบัปรงุกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตต่อ
เน่ืองได้นาน ชว่ยลดความถ่ีการท�าความสะอาด
โดยไม่ต้องถอดชิน้ส่วน (Cleaning in Place)

ลดไฟฟา้ 500,000 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม 
อ�าเภอวงัม่วง 
จงัหวดัสระบรุ่

ปรบัปรงุการน�าลมท่ีเหลือจากกระบวนการเปา่ขวด 
หมนุเวยีนกลับมาใชใ้นระบบต้นก�าลัง

ลดไฟฟา้ 240,000 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี

ปรบัปรงุด้วยการใชไ้ฟฟา้จากพลังงานหมนุเวยีน
ท่ีผลิตจาก Solar Rooftop แทนไฟฟ้า 
ท่ีผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ลดการใชไ้ฟฟา้ท่ีผลิตจากเชือ้เพลิงฟอสซลิ 
1,121,048 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม 
เขตนิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร จงัหวดัชลบรุ่

ปรบัปรงุกระบวนการผลิตน�าด่ืม ให้สามารถผลิต
สินค้าได้ต่อเน่ืองยาวนานมากขึ้น ชว่ยลดความถ่ี 
การท�าความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิน้ส่วน 
(Cleaning in Place)

ลดไฟฟา้ 80,000 กิโลวตัต์ชัว่โมง 
ต่อป ีลดเชือ้เพลิง (Natural Gas) 
2,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปี

โรงงานโออชิ ิฟ้ด้ เซอรว์สิ 
(ครวักลาง) อ�าเภอบ�านบึง 
จงัหวดัชลบรุ่

ปรบัปรงุด้วยการใชไ้ฟฟา้จากพลังงานหมนุเวยีน
ท่ีผลิตจาก Solar Rooftop แทนไฟฟา้ท่ีผลิตจาก
เชือ้เพลิงฟอสซลิ

ลดการใชไ้ฟฟา้ท่ีผลิตจากเชือ้เพลิงฟอสซลิ 
1,024,496 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี

ปรบัปรงุกระบวนการผลิตโดยลดการใชล้ม 
ในขั้นตอนการลดอณุหภมูิของผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มครวัรอ้น

ลดไฟฟา้ 30,000 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี

ด้วยการบรหิารจดัการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฎิบัติตามมาตรฐานการจดัการด้านพลังงาน ISO 50001 version 2018  
โออชิ ิจงึได้รบัการรบัรองด้านการบรหิารจดัการพลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพและเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้แก่ โรงงานสีเขียวระดับ 3 
(Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยโรงงานผลิตเครือ่งด่ืมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี  
ได้ผ่านการประเมินและได้รบัการรบัรองเป็นโรงงานสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Level 3) ซึ่งเป็นระดับท่ีแสดงให้เห็นวา่บรษัิท 
ได้ใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มค่าและพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

2. การบรหิารจดัการของเส่ยั่และบรรจภัุณฑ์

โออชิ ิได้สนับสนนุเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) เปา้หมายท่ี 12: แผนการบรโิภคและการผลิต 
ท่ียัง่ยนื รวมถึงส่งเสรมิให้มีการรไีซเคิลและลดขยะมลูฝอยในธรุกิจ กระบวนการผลิต และผู้บรโิภค เพ่ือตอบสนองเปา้หมายการก�าจดั
ของเสียอยา่งยัง่ยนืของกลุม่บรษัิทไทยเบฟในการมุง่สู่การท�าให้การสญูเสียทางอาหารและขยะอาหารท่ีถกูท้ิงลงไปยงับ่อฝงักลบกลาย
เป็น 0 หรอื Zero Waste to Landfill ในปี 2030 โดยโออชิิ ได้ก�าหนดกรอบกลยุทธ์เพ่ือบรหิารจดัการของเสียอย่างยั่งยืน ได้แก่  
การลด ควบคมุ และน�าขยะอาหารไปใชป้ระโยชน์ภายใต้การด�าเนินการด้านความยัง่ยนืท่ีมุ่งลด ควบคมุ และใชป้ระโยชน์จากขยะอาหาร 
บรษัิทได้ด�าเนินการโครงการเพ่ือรว่มขับเคล่ือนเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืดังกล่าว ผ่านโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดังน้ี

2.1 โครงการเก่�ยั่วกับการบรหิารจดัการของเส่ยั่
•  โครงการรกัษ์อาหาร
 การด�าเนินงาน: บรษัิทรว่มสนับสนุนโครงการ “รกัษ์อาหาร” 

ของ “มูลนิธ ิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์” (SOS Thailand) 
น�าอาหารท่ีเหลือจากการใชง้านซึ่งเปน็อาหารท่ียงัรบัประทาน
หรอืปรงุประกอบได้ เช่น เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ปูอดั ลกูชิ้น  
ผัก ผลไม้ และอาหารทอดจากรา้นอาหารในเครอืโออชิ ิ 
จ�านวน 3 รา้น ประกอบด้วย รา้นชาบชู ิสาขาเซน็ทรลัลาดพรา้ว 
รา้นชาบชู ิสาขาสามยา่นมติรทาวน์ และรา้นโออชิ ิอทีเทอเรยีม
สาขาสามย่านมิตรทาวน์ โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพของ 
โออชิิ (QA) จดัท�าวธิีเก็บอาหารส�าหรบัการบรจิาคดังกล่าว
เพ่ือให้ยงัคงคณุภาพพรอ้มอบรมและให้ความรูแ้ก่พนักงาน
ของแต่ละสาขาท่ีรว่มโครงการ เพ่ือส่งต่ออาหารท่ียังคง
คุณภาพและมีความปลอดภัยส�าหรบัการบรโิภคให้มูลนิธ ิ 
ได้น�าไปชว่ยเหลือชมุชนต่าง ๆ โออชิ ิในฐานะภาคธรุกิจไทยท่ี 
เปน็ผูผ้ลิตอาหารและให้บรกิารรา้นอาหาร จงึรว่มเปน็ส่วนหน่ึง 
ในการแก้ไขปญัหา

 
 ผู้ลงาน: โออชิสินับสนนุโครงการรกัษ์อาหารมาต้ังแต่ปลายป ี

2563 และเตรยีมขยายการสนับสนนุจากสาขาอืน่ ๆ เพ่ิมเติม
ในอนาคต โดยปรมิาณอาหารท่ีบรจิาคต้ังแต่เดือนธนัวาคม 
2563 ถึงสิงหาคม 2564 รวมเปน็จ�านวน 553.44 กิโลกรมั 
เท่ากับมื้ออาหาร 2,198 มื้อ รวมมลูค่า 51,840.90 บาท 

•  โครงการ #กินหมดเกล้่ยั่ง Challenge
 การด�าเนินงาน: โออชิิ จดัโครงการ #กินหมดเกล้ียง  

Challenge ผ่านรา้นอาหารชาบชูจิ�านวนรวม 156 สาขา 
ท่ัวประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรณรงค์ให้ผู้บรโิภค 
ช่วยกันลดขยะอาหารซึ่งเป็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  
และยงัชว่ยลดต้นทนุให้กับรา้นได้อกีด้วย โดยมีรปูแบบ
กิจกรรม คือ ทางรา้นจะเชญิชวนลกูค้าเข้ารว่มโครงการ  
โดยลูกค้าสามารถทานได้ไม่จ�ากัดปรมิาณเช่นเดิม  
แต่ต้องทานให้หมดเกล้ียง จงึถือวา่เปน็ผูช้นะในแคมเปญ 
โดยผู้ชนะจะได้รบัรางวัลเป็นคูปองส่วนลด 50 บาท 
ส�าหรบัใช้บรกิารในครัง้ต่อไป 

 ผู้ลงาน: มีลูกค้าจ�านวนประมาณ 140,000 คน ท่ีมาใช้
บรกิารในชว่งเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564  
เข้ารว่มโครงการเพ่ือชว่ยกันลดขยะอาหาร
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•  การรไ่ซเคิลน�ามันพืชเก่าจากการประกอบอาหาร 
 การด�าเนินงาน: บรษัิทน�าน�ามันพืชเก่าท่ีได้จากการปรุง

ประกอบอาหารท่ีรา้นอาหารในเครอืโออชิิและจากโรงงาน 
โออชิิ ฟู้ด เซอรว์สิ ไปจ�าหน่ายให้กับบรษัิทคู่สัญญาท่ีได้
รบัรองมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการจดัการน�ามัน 
ท่ีผ่านการใชง้านแล้ว โดยจะน�าไปเข้าสู่กระบวนการรไีซเคิล 
เป็นไบโอดีเซลหรอือาหารสัตว ์เป็นต้น ซึ่งน�ามันท่ีผ่าน
กระบวนการรไีซเคิลท้ังหมดจะถกูน�าไปใชง้านอยา่งถกูต้อง
ตามวตัถปุระสงค์ ท้ังน้ี เพ่ือให้เปน็ไปตามข้อก�าหนดของ 
กฏหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กร

 
 ผู้ลงาน: ส่งต่อน�ามันพืชเก่าท่ีผ่านการใชง้านแล้วต้ังแต่ 

เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ปรมิาณ 
ประมาณ 157,176 กิโลกรมั น�าไปเขา้สู่กระบวนการรไีซเคิล 
ท่ีจะแปรสภาพให้ใชป้ระโยชน์อืน่ ๆ ได้ต่อไป นอกจากน้ัน 
การน�าน�ามันพืชเก่าไปขายให้กับบรษัิทท่ีได้รบัการรบัรอง 
ยงัสามารถสรา้งรายได้ให้กับบรษัิทได้ 2,210,560 บาท

•  การท�าสารปรบัปรงุดิน
 การด�าเนินงาน: โรงงานโออชิิ ฟู้ด เซอรว์สิ (ครวักลาง)  

น�าเศษผักท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตมาหมักด้วยวธิี
ธรรมชาติจนได้สารปรบัปรุงดินเพ่ือน�าไปใช้บ�ารุงต้นไม ้
ภายในบรเิวณโรงงาน และมอบให้แก่โรงเรยีนบา้นหนองชาก 
ซึ่งต้ังอยูใ่นพ้ืนท่ีใกล้กับครวักลางโออชิ ิน�าไปใชบ้�ารงุ 
แปลงผักท่ีปลกูไวเ้ปน็อาหารกลางวนั 

 ผู้ลงาน: น�าเศษผักของเดือนตลุาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 
2564 ปรมิาณรวม 6,476 กิโลกรมั ไปท�าสารปรบัปรงุดิน  
นับเป็นการใช้ทรพัยากรอาหารท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เกิด
คณุค่า และลดค่าก�าจดัขยะให้กับโรงงานด้วย

•  การน�ากากชาไปใช�ประโยั่ชน์
 การด�าเนินงาน: โรงงานผลิตเครือ่งด่ืมโออชิิสามารถ 

ส่งต่อกากชาให้กับบรษัิทคู่สัญญาท่ีได้รบัรองมาตรฐาน 
และมีประสิทธภิาพในการจดัการกากชาน�าไปใชใ้ห้เกิด 
ประโยชน์ 

 ผู้ลงาน: โรงงานผลิตเครือ่งด่ืมโออิชิ อ�าเภอวังม่วง  
จังหวัดสระบุร ีส่งต่อกากชาปรมิาณ 1,945,765 กิโลกรมั
ให้บรษัิทดังกล่าวน�าไปท�าเปน็เชือ้เพลิง ขณะท่ีโรงงานผลิต
เครือ่งด่ืมโออชิใินเขตอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี
ส่งต่อกากชาปรมิาณ 1,855,988 กิโลกรมั ให้บรษัิทดังกล่าว
น�าไปท�าเปน็สารปรบัปรงุดิน

2.2 การบรหิารจดัการบรรจภัุณฑ์
 ปัจจุบันการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่แค่เพียงเพ่ือความ

สวยงามภายนอกเท่าน้ัน หากยงัต้องตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมด้วย ท้ังน้ี ในการเลือกวสัดสุ�าหรบับรรจภัุณฑ์ 
โออชิ ิจงึให้ความส�าคัญกับการลดปรมิาณการใชท้รพัยากร
และวสัดท่ีุเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม และยงัค�านึงถึงการน�าวสัดุ
บรรจภัุณฑ์หลังการบรโิภคกลับมาใชซ้�า (Reuse) หรอืน�ากลับ
มาใชใ้หม่ (Recycle) ในทกุกลุ่มธรุกิจ อาทิ

 ธรุกิจอาหาร: รา้นอาหารโออชิแิละอาหารส�าเรจ็รปูพรอ้มปรงุ 
และพรอ้มทานโออชิิ อทีโตะ ปรบัปรุงการใช้บรรจุภัณฑ์  
โดยปฏิบัติตามแนวทางความยัง่ยนืด้านบรรจภัุณฑ์ 4 มิติ  
ได้แก่ 

 • ใชบ้รรจภัุณฑ์ท่ีท�าจากพลาสติกชนิดท่ีสามารถน�า 
 เข้าไปสู่กระบวนการรไีซเคิลได้ 

 • ลดปรมิาณการใชพ้ลาสติกผ่านการออกแบบ 
 บรรจภัุณฑ์ 

 • ใชบ้รรจภัุณฑ์ท่ีท�ามาจากวสัดท่ีุสามารถยอ่ยสลายได้  
 ทางธรรมชาติ 

 • ใชบ้รรจภัุณฑ์ท่ีลกูค้าสามารถน�ากลับมาใชซ้�า (Reuse) 

จากการปรบัปรงุดังกล่าว ส่งผลให้การด�าเนินการด้านบรรจภัุณฑ์
ใหม่ ๆ ในปี 2564 ของรา้นอาหารในเครอืโออชิิและผลิตภัณฑ์
อาหารพรอ้มปรงุและพรอ้มทานโออชิ ิอทีโตะ สามารถด�าเนินการ
ตามเปา้หมายได้ 100% และจากแนวทางดังกล่าว รา้นอาหารโออชิ ิ
สามารถลดปรมิาณการใชพ้ลาสติกได้ถึง 3.46 ตัน จากการ 
ด�าเนินการต่าง ๆ ดังน้ี 

•  ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นนวตักรรมท่ีสามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ (Polylactic Acid-PLA) เชน่ ถ้วยไอศกรมี แก้วน�า 
ฝา หลอด และชอ้นของรา้นโอโยกิ (OYOKI)

•  ศึกษาการใช้หลอดกระดาษเพ่ือทดแทนหลอดพลาสติก  
เพ่ือเป็นทางเลือกในกรณีกฎหมายบังคับใช้ในปี 2565

 
•  เริม่ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  

ได้แก่ ถุงผ้า พรอ้มระบุสัญลักษณ์ Recycle ลงบนบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือส่ือสารให้ผู้บรโิภคท่ีใช้งานได้รบัทราบข้อมูล 

•  บรรจุภัณฑ์ของโออชิิ อทีโตะ กลุ่มแซนด์วชิแช่เย็นใช้ฟิล์ม
ประเภทพลาสติกเด่ียว (Mono-material) เพ่ือสามารถน�าไป
ย่อยสลายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแยกชนิดฟิล์ม  
ชว่ยลดขั้นตอนและลดการใชพ้ลังงานในการแยกชนิดฟิล์ม

 
 ธรุกิจเครื�องดื�ม: นอกจากมุ่งมั่นพัฒนาเครือ่งด่ืมชาเขียว 

ท่ีมีคณุภาพแล้ว โออชิ ิยงัพัฒนาบรรจภัุณฑ์ท่ีเปน็มิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการลดปรมิาณ
พลาสติกโดยด�าเนินการดังน้ี

•  ปรบัลดน�าหนักพรฟ่อรม์: ขวดพลาสติกเปน็บรรจภัุณฑ์หลัก
ของเครือ่งด่ืมชาเขียวโออชิิ โดยมีพรฟีอรม์เป็นวตัถุดิบ 
ในการเป่าขึ้นรูปขวด แบ่งเป็น 2 ขนาด ได้แก่ (1) พรฟีอรม์ 
น�าหนัก 17 กรมั ใช้เป่าขวดพลาสติกขนาด 350 มิลลิลิตร  
และ 380 มิลลิลิตร (2) พรฟีอรม์น�าหนัก 18.5 กรมั ใชเ้ปา่ขวด
พลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร ซึ่งแต่ละปีโออชิิ ใช้พรฟีอรม์
จ�านวนมากกวา่ 567 ล้านชิ้นต่อปี ประกอบด้วยพรฟีอรม์ 
น�าหนัก 17 กรมั จ�านวนประมาณ 317 ล้านชิ้นต่อปี หรอื
ประมาณ 55% และพรฟีอรม์น�าหนัก 18.5 กรมั จ�านวน
ประมาณ 188 ล้านชิน้ต่อป ีหรอืประมาณ 33% ของปรมิาณ 
พรฟีอรม์ท้ังหมด ดังน้ัน การลดน�าหนักของพรฟีอรม์จงึเปน็
ทางเลือกหน่ึงในการลดปรมิาณพลาสติก ปี 2564 โออชิ ิ
ประเมินยอดส่ังซือ้พรฟีอรม์น�าหนัก 17 กรมั จ�านวนมากถึง 
317,280,000 ชิน้ โออชิ ิจงึเริม่โครงการทดลองลดน�าหนัก 
พรฟีอรม์ จาก 17 กรมั เหลือ 15.89 กรมั ส�าหรบัขวดขนาด 
350 มิลลิลิตร และ 380 มิลลิลิตร และจาก 18.50 กรมั เหลือ 
18.16 กรมั ส�าหรบัขวดขนาด 500 มิลลิลิตร และหากการ
ทดลองลดน�าหนักพรฟีอรม์เหลือ 15.89 กรมั ส�าเรจ็ ก็จะชว่ย
ลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 60,280,000 บาท แต่เน่ืองด้วย
พลาสติกในตลาดโลกราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ไตรมาสท่ี 4  

ของป ี2564 สามารถลดต้นทนุการผลิตได้ 12,690,000 บาท
ส่วนผลลัพธ์ในเชิงส่ิงแวดล้อม หากค�านวณจากการใช ้
พรฟีอรม์ น�าหนัก 17 กรมั จะส่งผลให้มปีรมิาณการใชพ้ลาสติก  
ประมาณ 5.4 ล้านกิโลกรมั ซึ่งถ้าเทียบกับพรฟีอรม์น�าหนัก  
15.89 กรมั จะลดปรมิาณการใช้พลาสติกได้ประมาณ 
352,000 กิโลกรมั ซึ่งคาดการณ์วา่โครงการทดลองใชพ้รี
ฟอรม์น�าหนัก 15.89 กรมั จะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 1  
ของป ี2565

•  พัฒนาฉลากจากวสัด ุPET: ในป ี2564 โออชิ ิได้ศึกษาและ
ทดลองใชฉ้ลาก PET ในสายการผลิต CAF1 ส�าหรบัชาเขยีว 
โออชิริสข้าวญ่ีปุน่ ขนาด 500 มิลลิลิตร แทนฉลากท่ีผลิต 
จากพลาสติกชนิด PVC เน่ืองจากพลาสติกชนิด PET  
มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากกวา่
พลาสติกชนิด PVC และพลาสติกชนิด PET ยังสามารถ 
น�าไปเข้ากระบวนการรไีซเคิลได้อกีด้วย แต่ในด้านการ 
ใชง้านพลาสติกชนิด PET ยงัมีข้อจ�ากัด เพราะหดตัวสงู  
เหมาะส�าหรบัขวดโค้งท่ีตัวขวดมขีนาดแตกต่างกันระหวา่ง
ล�าตัวขวดและคอขวด ดังน้ัน โออชิ ิจงึรอผลการศึกษาและ
ทดลองท่ีแม่นย�าก่อนท่ีจะน�าไปใชใ้นอนาคต

•  เปล่�ยั่นขวดชาเข่ยั่วโออิชิกลิ�นองุ่นเค่ยั่วโฮส่ม่วง 
เป็นขวดใส: ในช่วงต้นปี 2563 บรษัิทเริม่ปรบัเปล่ียน 
บรรจภัุณฑ์ผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมชาเขยีวโออชิกิล่ินองุน่เคียวโฮ 
โดยเปล่ียนจากขวด PET แบบมีสีเป็นขวด PET แบบใส  
เพ่ือให้สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ซึ่งต้ังแต่ 
เริม่ด�าเนินการมาประมาณการได้วา่สามารถเพ่ิมปรมิาณ 
ขวด PET ท่ีน�ากลับมาใชใ้หม่ได้ (Recycle) จ�านวนประมาณ  
69 ล้านขวด อกีท้ังชว่ยลดค่าใชจ้า่ยในกระบวนการเติมสีม่วง 
ในกระบวนการผลิตขวดได้ถึงปลีะ 1.7 ล้านบาท

ขณะท่ีผลิตภัณฑ์อาหารส�าเรจ็รปูพรอ้มปรงุและพรอ้มทาน 
โออชิ ิอทีโตะ ก็ปฏิบติัตามแนวทางความยัง่ยนืด้านบรรจภัุณฑ์  
ลดปรมิาณการใชพ้ลาสติกจากการด�าเนินการดังน้ี

•  การลดความหนาชัน้ฟิล์มบรรจภัุณฑ์ของอาหารพรอ้มปรงุ
และพรอ้มทานโออชิ ิอทีโตะ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ราเมนแชแ่ข็ง
สามารถลดความหนาของชัน้ฟิล์ม LLDPE ได้ครบ 100%

74 75บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนกำรพัฒนำท่ียัง่ยนื 2564



3. การบรหิารจดัการน�า

น�า เป็นปัจจยัส�าคัญในการผลิตส�าหรบัธุรกิจประเภทอาหาร
และเครือ่งด่ืม โออชิิ จงึมุ่งมั่นพัฒนาและปรบัปรุงการบรหิาร
ทรพัยากรน�าให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  
ท้ังยังเป็นการลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจและลดความเส่ียง 
ในการขาดแคลนทรพัยากรน�าท่ีมีคุณภาพในอนาคตอกีด้วย  
ท้ังน้ี โออชิิ ยังปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย มีระบบ
มาตรฐานสากลในการก�ากับดแูลและตรวจสอบความถกูต้องของ
การด�าเนินธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชน้�า รวมถึงควบคมุมาตรฐาน
การปล่อยน�าท้ิงจนมคีณุภาพดีกวา่มาตรฐานท่ีก�าหนดก่อนปล่อย 
สู่แหล่งน�าธรรมชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เก่ียวข้อง

โรงงาน แนวทางการบรหิารจดัการน�า ผู้ลลัพธ์

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม  
เขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
จงัหวดัชลบรุ่

ปรบัปรงุกระบวนการผลิตน�าด่ืมให้สามารถ
ผลิตสินค้าได้ต่อเน่ืองยาวนานมากข้ึน ชว่ยลด
ความถ่ีการท�าความสะอาดโดยไม่ต้อง 
ถอดชิน้ส่วน (Cleaning in Place)

ลดปรมิาณน�า 500 ลกูบาศก์เมตรต่อปี

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม  
อ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุ่

ปรบัปรงุโปรแกรมควบคมุการท�างานของ
วาล์วในกระบวนการผลิต ชว่ยลดน�าชา
ตกค้างในระบบการผลิต

ลดปรมิาณน�า 28,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปี

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม 
เขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทมุธาน่ 
(สายั่การผู้ลิต CAF, UHT, HF)

ปรบัปรงุติดต้ังระบบจดัเก็บน�าท่ีผ่าน
อปุกรณ์ตรวจวดั และน�าท่ีเหลือจากการ 
กรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) 
เพ่ือน�าน�ากลับมาใชร้ะบายความรอ้นในระบบ
ท�าความเยน็

ลดปรมิาณน�า 130,000 ลกูบาศก์เมตรต่อป ี

โรงงานโออชิ ิฟ้ด้ เซอรว์สิ 
(ครวักลาง) อ�าเภอบ�านบึง 
จงัหวดัชลบรุ่

ปรบัปรงุติดต้ังระบบน�าน�าท่ีผ่านการบ�าบัด
แล้วน�ากลับมาใชส้�าหรบัรดน�าต้นไม้

ลดปรมิาณน�า 36,000 ลกูบาศก์เมตรต่อป ี

โออชิ ิได้รบัใบประกาศเกียรติคณุการรบัรองการตรวจประเมิน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการรบัรองวอเตอรฟุ์ตพริน้ท์ของ 
ผลิตภัณฑ์(WFP) จากสถาบันน�าและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยนื 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�าหรบัผลิตภัณฑ์ชาเขียว
ญ่ีปุ่น โออชิิ กรนีที รสน�าผ้ึงผสมมะนาว ขนาด 380 มิลลิลิตร  
จากการประเมนิปรมิาณการใชน้�าในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อาหารอยา่งเหมาะสมและผ่านการประเมนิและรบัรองค่าฟุตพริน้ท์
การขาดแคลนน�า (Water Scarcity Footprint) 

ในป ี2564 โออชิ ิบรหิารจดัการน�าอยา่งมีประสิทธภิาพ ดังน้ี

4. การจดัการด�านสภาพภม้ิอากาศ

โออชิ ิก�าหนดแผนการจดัการด้านสภาพภมูิอากาศอยา่งต่อเน่ือง
โดยมีจดุม่งหมายเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ปรบัตัวเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และชว่ยพัฒนา
ความยัง่ยนืให้กับการด�าเนินธรุกิจขององค์กรและความเปน็อยู่
ของชมุชนุรอบโรงงาน โดยก�าหนดมาตรการในการลดการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ดังน้ี

โรงงาน แนวทางการบรหิารจดัการน�า ผู้ลลัพธ์

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม 
เขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทมุธาน่

ปรบัปรงุติดต้ังระบบรวบรวมน�าท่ีผ่าน
อปุกรณ์ตรวจวดัและน�า RO Reject  
น�ากลับมาใชง้านท่ี Evaporative  
Condenser

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
34,362.09 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู
1,997.08 ต้น

ปรบัปรุงระบบต้นก�าลัง โดยติดต้ัง
อุปกรณ์ควบคุมการท�างานของปั๊ ม
ในระบบการผลิตน�า RO (Reverse  
Osmosis) ให้สอดคล้องกับอตัราการใช้

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
42,060 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู 
2,445.35 ต้น

ปรบัปรุงระบบต้นก�าลัง โดยติดต้ัง
มอเตอรป์ระสิทธภิาพสงูในระบบท�าน�าเยน็

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
25,236 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู
14,67.21 ต้น

ปรบัปรงุระบบปรบัอากาศในอาคารส�านักงาน 
โดยติดต้ังระบบปรบัอากาศแบบแยกส่วน 
(Split Type) แทนการใชร้ะบบปรบัอากาศ
แบบรวมศนูย ์(Water Cooled Chiller 
System)

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
294,420 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู 
17,117.44 ต้น

ปรบัปรุงกระบวนการผลิตสายการผลิต
เครือ่งด่ืมแบบบรรจกุล่อง UHT ให้สามารถ
ผลิตต่อเน่ืองได้นาน ช่วยลดความถ่ี 
การท�าความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิน้ส่วน 
(Cleaning in Place)

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
210,442.14 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู 
12,235.01 ต้น

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม                 
เขตนิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร จงัหวดัชลบรุ่

ปรบัปรุงกระบวนการผลิตน�าด่ืม
ให้สามารถผลิตสินค้าได้ต่อเน่ือง
ยาวนานมากขึ้น ช่วยลดความถ่ี
การท�าความสะอาดโดยไม่ต้อง
ถอดชิน้ส่วน (Cleaning in Place)

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
39,992 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู 
2,325.12 ต้น
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โรงงาน แนวทางการบรหิารจดัการ ผู้ลลัพธ์

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม 
อ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุ่

น�าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยม์าใช้
ผลิตไฟฟา้ส�าหรบัใชใ้นโรงงาน

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
937,086 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู 
27,968 ต้น

ปรบัปรงุการใชล้มท่ีเหลือจากกระบวนการ
เปา่ขวด โดยน�าลมท่ีเหลือจากกระบวนการ
เปา่ขวดหมนุเวยีนกลับมาใชใ้นระบบต้นก�าลัง

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
119,976 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู 
6,975.35 ต้น

ปรบัปรงุโปรแกรมควบคมุการท�างานขอวาล์ว
ในกระบวนการผลิตชาชว่ยลดน�าชาตกค้าง
ในระบบ

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
7,576.96 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู 
440.52 ต้น

โรงงานโออชิฟ้ิด้ เซอรว์สิ (ครวักลาง) 
อ�าเภอบ�านบึง จงัหวดัชลบรุ่

ปรบัปรงุกระบวนการผลิต โดยลดการใชล้ม
ในขั้นตอนการลดอณุหภมูิของผลิตภัณฑ์
กลุ่มครวัรอ้น

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
14,997.0 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู 
871.92 ต้น

ปรบัปรงุติดต้ังระบบน�าน�าท่ีผ่านการบ�าบดัแล้ว 
น�ากลับมาใชส้�าหรบัรดน�าต้นไม้

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
10,411.63 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป ีหรอืเทียบเท่าต้นไม้ท่ีปลกู 
605.33 ต้น

โรงงาน
ป ี2563 ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป)ี

ป ี2564 ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อป)ี

% Change

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�มเขตนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรุ่ 2,333 1,329 ลดลง 

43%

โรงงานผู้ลิตเครื�องดื�ม 
อ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุ่ 23,334 19,699 ลดลง 

16%

โรงงานโออชิ ิฟ้ด้ เซอรว์สิ (ครวักลาง) 
อ�าเภอบ�านบึง จงัหวดัชลบรุ่ 9,688 9,140 ลดลง 

6%

จากการบรหิารจดัการด้านสภาพภมูิอากาศอยา่งมีประสิทธภิาพ
โออชิ ิจงึได้รบัการรบัรองด้านการจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ
อยา่งมีประสิทธภิาพ ดังน้ี

•  ประกาศน่ยั่บัตรคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององค์กรในภาค
อตุสาหกรรม ขององค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

 (องค์การมหาชน) (Carbon Footprint for Organization: 
CFO): โดยบรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จ�ากัด โรงงานผลิตเครือ่งด่ืม 
เขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี โรงงานผลิต
เครือ่งด่ืมเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ี
โรงงานผลิตเครือ่งด่ืม อ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุร ีและ 
โรงงานโออชิิ ฟู้ด เซอรว์สิ (ครวักลาง) อ�าเภอบ้านบึง
จงัหวดัชลบุร ีได้สรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลักการ 
และวธิีการประเมินคารบ์อนฟุตพริน้ท์ขององค์กร เพ่ือให้
สามารถค�านวณปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท์ท่ีเกิดขึน้จากการ
ด�าเนินงานได้อยา่งถกูต้อง อนัจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทาง 
การบรหิารจดัการการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร 
ได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ

•  ใบประกาศเก่ยั่รติคณุเครื�องหมายั่รบัรองหรอืฉลากคารบ์อน
ฟุตพริน้ท์ของผู้ลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน): โดยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม
ชาเขียวโออชิิ กรนีที ขนาด 380 มิลลิลิตร รสต้นต�ารบั  
รสน�าผ้ึงผสมมะนาว และกล่ินองุ่นเคียวโฮผสมวุน้มะพรา้ว
ผ่านการประเมินและได้รบัการรบัรองปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก

•  ใบประกาศเก่ยั่รติคณุเครื�องหมายั่ลดคารบ์อนฟุตพริน้ท์
ผู้ลิตภัณฑ์หรอืฉลากลดโลกร�อน (CFR) จากองค์การบรหิาร
จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน): โดยผลิตภัณฑ์
เครือ่งด่ืมโออชิิ กรนีที ขนาด 380 มิลลิลิตร รสน�าผ้ึงผสม 
มะนาว และกล่ินองุ่นเคียวโฮผสมวุน้มะพรา้ว ผ่านการประเมิน
และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

•  ใบรบัรองการปล่อยั่ก๊าซเรอืนกระจก จากกระทรวง
ทรพัยั่ากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม: โดยในป ี2564 

 โรงงานโออชิท่ีิลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก มีดังน้ี

4
โรงงาน

ได้รับเครื�องหมาย
คาร์บอนฟุตพริ�นท์

ขององค์กร

3
ผลิตภัณฑ์

ได้รับเครื�องหมาย
คาร์บอนฟุตพริ�นท์

ผลิตภัณฑ์

2
ผลิตภัณฑ์

ได้รับฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ�นท์
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GRIスタンダード
たいしょうひょう

Prof ile Reference Topics

GRI 102 : GENERAL DISCLOSURES

Organizational Prof ile
GRI 102-1 Name of the organization Form 56-1 One Report - General Information: Oishi Group 

Public Company Limited

GRI 102-2 Activities, brands, products, 
and services 

Form 56-1 One Report - Nature of Products

GRI 102-3 Location of headquarters Form 56-1 One Report - General Information: Unit B3601 36th 
Floor, CW TOWER, 90  
Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, 
Bangkok 10310, Thailand 

GRI 102-4 Location of operations Form 56-1 One Report - General Information

GRI 102-5 Ownership and legal form Form 56-1 One Report - Business Assets 

- Sharedholding Structure

GRI 102-6 Markets served Form 56-1 One Report - Structure and Business Operations

GRI 102-8 Information on employees 
and other workers 

Form 56-1 One Report - Employee Development and Policy

Sustainability Report - Social

GRI 102-9 Supply chain Form 56-1 One Report - Product and Service Procurement

Sustainability Report - OISHI'S Value Chain
- Economic

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

Form 56-1 One Report - Business Policy and Overview

- Management Structure

GRI 102-11 Precautionary Principle or 
approach 

Form 56-1 One Report - Risk Management Policy

- Corporate Goverance

GRI 102-12 External initiatives Form 56-1 One Report - Corporate Governance Report

Sustainability Report - OISHI Sustainability Approachs

- Corporate Governance

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 

Form 56-1 One Report - Message from the Chairman 
- Message from the President and   
 CEO

GRI 102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities 

Form 56-1 One Report - Risk Management

GRI Standards Universal Standards
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Prof ile Reference Topics

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

Form 56-1 One Report - Corporate Governance

Sustainability Report - Corporate Governance

GRI 102-17 Mechanisms for advice 
and concerns about ethics 

 Form 56-1 One Report - Corporate Governance

Sustainability Report - Corporate Governance

Governance
GRI 102-18 Governance structure  Form 56-1 One Report - Board of Directors and  

the Executives

- Management Structure

GRI 102-25 Conflicts of interest Form 56-1 One Report - Related Party Transaction

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

Form 56-1 One Report - Report on the Performance of  
Corporate Governance

GRI 102-30 Effectiveness of risk  
management process 

Form 56-1 One Report - Risk Management Policy

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

Sustainability Report - About This Report

Stakeholder Engagement
GRI 102-40 List of stakeholder 
groups 

Form 56-1 One Report - Internal Control System and Related 
Party Transactions

Sustainability Report - Stakeholder Enagement

GRI 102-41 Collective bargaining 
agreements

Form 56-1 One Report - Internal Control System and  
Related Party Transactions

Sustainability Report - Oishi’s Value Chain

- Economic

GRI 102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

Form 56-1 One Report - Internal Control System and  
Related Party Transactions

Sustainability Report - Stakeholder Engagement

GRI 102-43 Approach to stakeholder 
engagement

Form 56-1 One Report - Internal Control System and  
Related Party Transactions

Sustainability Report - Stakeholder Engagement

GRI 102-44 Key topics and concerns 
raised

Form 56-1 One Report - Internal Control System and  
Related Party Transactions

Sustainability Report - OISHI’s Key Sustainability Topics

Reporting Practice
GRI 102-45 Entities included in the 
consolidated f inancial statements 

Form 56-1 One Report - Financial Statements

Prof ile Reference Topics

GRI 102-46 Def ining report content 
and topic boundaries

Form 56-1 One Report - Corporate Governance

Sustainability Report - OISHI’s Key Sustainability Topics

GRI 102-47 List of material topics Form 56-1 One Report - Corporate Governance

Sustainability Report - Economic

- Social

- Environment

GRI 102-48 Restatements of information Form 56-1 One Report - Corporate Governance

GRI 102-49 Changes in reporting Form 56-1 One Report - Corporate Governance

GRI 102-50 Reporting period - 1 October 2020 to 30 September 2021

GRI 102-51 Date of most recent report - 1 October 2020 to 30 September 2021

GRI 102-52 Reporting cycle - Annual

GRI 102-53 Contact point for  
questions regarding the report 

Form 56-1 One Report - General Information

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

Sustainability Report - About This Report

GRI 102-55 GRI content index Sustainability Report - GRI Standards Content Index

GRI 103 : MANAGEMENT APPROACH
GRI 103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary 

Form 56-1 One Report - Corporate Governance

Sustainability Report - About This Report

- OISHI’s Key Sustainability Topics

GRI 103-2 The management  
approach and its components 

Form 56-1 One Report - Corporate Governance

Sustainability Report - About This Report

GRI 103-3 Evaluation of the  
management approach 

Form 56-1 One Report - Corporate Governance

Sustainability Report - Corporate Governance

GRI 204 : PROCUREMENT PRACTICES
GRI 204-1 Proportion of spending on 
local suppliers

 Form 56-1 One Report - Product and Service Procurement

GRI 205 : ANTI-CORRUPTION 
GRI 205-1 Operations assessed for 
risks related to corruption

Form 56-1 One Report - Risk Management Policy

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

Form 56-1 One Report - Report on the Performance of 
Corporate Governance
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Prof ile Reference Topics

GRI 205-3 Conf irmed incidents of 
corruption and actions taken 

 Form 56-1 One Report - Report on the Performance of 
Corporate Governance

GRI 301 : MATERIALS
GRI 301-1 Materials used by weight  
or volume

Sustainability Report - Environment

GRI 301-2 Recyled input materials 
used 

Sustainability Report - Environment

GRI 301-3 Reclaimed products and 
their packaging materials

Sustainability Report - Environment

GRI 302 : ENERGY
GRI 302-1 Energy consumption  
within the organization 

Sustainability Report - Environment

GRI 302-3 Energy intensity Form 56-1 One Report and SD Report - Environment

GRI 302-4 Reduction of energy  
consumption

Form 56-1 One Report and SD Report - Product and Service Procurement

- Environment

GRI 303 : WATER
GRI 303-1 Interactions with water as  
a shred resource

Form 56-1 One Report - Product and Service Procurement

Sustainability Report - Environment

GRI 303-3 Water recycled and reused Sustainability Report - Environment

GRI 305 : EMISSION
GRI 305-5 Reduction of GHG emissions Sustainability Report - Environment

GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG 
Emissions

Sustainability Report - Environment

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

Sustainability Report - Environment

GRI 305-4 GHG emission intensity Sustainability Report - Environment

GRI 305-7 Nitrogen oxies (Nox),  
sulfur oxides (Sox), and other  
signif icant air emissions 

Sustainability Report - Environment

GRI 306 : EFFLUENT AND WASTE
GRI 306-2 Waste disposal by type 
and method

Sustainability Report - Environment

GRI 308 : SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
GRI 308-1 New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

Sustainability Report - OISHI’s Value Chain

- Economic

Prof ile Reference Topics

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

Form 56-1 One Report - Corporate Governance

GRI 404 : TRANING AND EDUCATION
GRI 404-1 Average hours of training 
per year per employee

Form 56-1 One Report - Report on the Performance of 
Corporate Governance

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

Form 56-1 One Report - Report on the Performance of 
Corporate Governance

GRI 406 : NON-DISCRMINATION 
GRI 406-1 Incidents of discrimination 
and corrective actions taken 

Form 56-1 One Report - Corporate Governance

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 

Form 56-1 One Report - Risk Management

- Corporate Governance

GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR 
GRI 409-1 Operations and suppliers 
at signif icant risk for incidents of 
forced or compulsory labor

Form 56-1 One Report - Product and Service Procurement

- Corporate Governance

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

Sustainability Report - Social

GRI 414 : SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 414-1 New suppliers that were 
screened using social criteria

Form 56-1 One Report - Product and Service Procurement

GRI 416 : CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
GRI 416-1 Assessment of the health 
and safety impacts of product and 
service categories

Form 56-1 One Report - Nature of Business

Sustainability Report - Economic

GRI 417 : MARKETING AND LABELING
GRI 417-1 Requirements for product 
and service information and labeling

 Sustainability Report - Social
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ขอบคณุท่ีให้ความสนใจรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืของโออชิ ิ2564 ความคิดเห็นของท่าน 
เปน็ส่ิงส�าคัญส�าหรบัเราท่ีจะชว่ยปรบัปรงุประสิทธภิาพการท�างานโดยรวมของการพัฒนาท่ียัง่ยนื 
และการรายงานในอนาคต

ข�อมล้ท่�จ�าเปน็ต�องกรอก 
ขอความกรณุากรอกแบบตอบกลับและส่งมมุมองของคณุมาท่ีอเีมล: apisara.j@oishigroup.com 

หรอืส่งจดหมายมาท่ี
บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
ฝา่ยกฎหมายและก�ากับดแูล
เลขท่ี 90 อาคารซดัีบเบิ้ลยทูาวเวอร ์ชัน้ 43
ถนนรชัดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรงุเทพมหานคร 10310

1.  หัวข้อใดเก่ียวข้องกับท่านมากท่ีสดุ* (กรณุาใส่เครือ่งหมาย ✔ ได้มากกวา่ 1 หัวข้อ)
  ชมุชน  ผู้บรโิภค  ลกูค้า  พนักงาน
  นักลงทนุ   องค์กรพัฒนาเอกชน  หน่วยงานก�ากับดแูล  คู่ค้า
  อืน่ ๆ โปรดระบ ุ: ………………………………….………………………………….…………………………………......

2. ประสิทธภิาพในการส่ือสารความยัง่ยนืของไทยเบฟผ่านรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืเปน็อยา่งไร*
 (กรณุาให้คะแนนโดยใส่เครือ่งหมาย ✔ เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยีย่ม และ 1 หมายถึง ควรปรบัปรงุ)
 
 หัวข้อ  1  2  3  4  5
 2.1  แนวทางการพัฒนาความยัง่ยนืของโออชิ ิ     
 2.2  การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี     
 2.3  ความยัง่ยนืด้านเศรษฐกิจ     
 2.4  ความยัง่ยนืด้านสังคม      
 2.5 ความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม
 2.6  อืน่ ๆ โปรดระบ ุ: ………………………………….………………………………….………………………………….

3. กรณุาให้คะแนนเน้ือหาและคณุภาพของรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืของโออชิ ิ2564 
 ตามหัวข้อต่อไปน้ี (โดย 5 หมายถึง ดีเยีย่ม และ 1 หมายถึง ควรปรบัปรงุ)

 หัวข้อ  1  2  3  4  5
 3.1  ความสมดลุของเน้ือหา     
 3.2  ความชดัเจนของเน้ือหา     
 3.3  การเปรยีบเทียบได้กับบรษัิทอืน่     
 3.4  การท�าสาระส�าคัญด้านความยัง่ยนืและสาระท่ีเก่ียวข้อง     
 3.5  ความสมบรูณ์ของเน้ือหา     
 3.6  ความถกูต้องของเน้ือหา     
 3.7  ความโปรง่ใสของเน้ือหา     
 3.8  โครงสรา้งและการเรยีบเรยีงเน้ือหา     
 3.9  การออกแบบรปูเล่ม     

4.  กรณุาให้ความเห็นอืน่ ๆ ต่อความยัง่ยนืและรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื
………………………………….………………………………….…………………………………..........…………………...............
………………………………….………………………………….…………………………………..........…………………...............
………………………………….………………………………….…………………………………..........…………………...............
………………………………….………………………………….…………………………………..........…………………...............

แบบตอบกลับ
รายั่งานการพัฒนาท่�ยั่ั�งยั่ืนของโออชิ ิ2564

*
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บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จาํกัด (มหาชน)
ทะเบยีนเลขท่ี 0107547000150

เลขท่ี 90 อาคารซดัีบเบิล้ย ูทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 36
ห้องเลขท่ี บี 3601 ถนนรชัดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
กรงุเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : (02) 768-8888
โทรสาร : (02) 768-8889

www.oishigroup.com


