
เกิษัตรกิร หร้อ ผู้ประกิอบกิารรายย่อย 
รวมีถึงกิลุ่มีเปราะบาง จีำานวน 

ราย ได้ิ์รับกิารสุ่งเสุริมีอาชีพ 
และรายได้ิ์ ภายในปี 2563 10,000

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

แบ่งปันโอก�ส 
สรู้รู้สรู้��งคุณ์ค่�สังคม 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG2 ข็จัีดิ์คัวามีหิวโหย 
 2.3 เพิื่�มผู้ลิุ่ต่ภิาพื่ทาง 
  การเกษต่รแลุ่ะรายได้ของ 
  ผู้่้ผู้ลิุ่ต่อาหารรายเล็ุ่ก  
  โดยเฉพื่าะผู้่้หญิง  
  คนพืื่�นเมือง เกษต่รกรรม 
  ในครัวเรือน คนเลีุ่�ยง 
  ปศุสัต่ว์ ช้าวประมง

 2.4 ส่งเสริมกระบวนการผู้ลิุ่ต่ 
  อาหารอย่างยั�งยืนแลุ่ะการ 
  ด่าเนินการทางการเกษต่ร 
  ที�มีความยึดหยุ่นในการเพิื่�ม 
  ผู้ลุ่ผู้ลิุ่ต่แลุ่ะการผู้ลิุ่ต่ที�ช่้วย 
  รักษาระบบนิเวศ 

SDG1 ข็จัีดิ์คัวามียากิจีน
 1.2 ลุ่ดสัดส่วนช้าย หญิง แลุ่ะ 
  เด็กในทุกช่้วงวัย ที�อย่่ภิายใต้่ 
  ความยากจนในทุกมิติ่ 
  ให้ลุ่ดลุ่งอย่างน้อยครึ�งหนึ�ง

 1.3 ดำาเนินการของระบบคุ้มครอง 
  ทางสังคม ให้ครอบคลุุ่ม 
  ถึังผู้่้ยากจน แลุ่ะผู้่้ที�อย่่ 
  ในสถัานะเปราะบาง

SDG10 ลดิ์คัวามีเหล้�อมีลำ�า 
 10.1 สนับสนุนแลุ่ะรักษาอัต่ราการ 
  เติ่บโต่ของรายได้ของประช้ากร 
  กลุุ่่มรายได้ต่ำ�าที�สุดร้อยลุ่ะ 40 
  ให้มีอัต่ราที�ส่งกว่าค่าเฉลีุ่�ย 
  ของประเทศ

รู้�ย่

รู้�ย่

รู้�ย่

28,039

14,001

1,607

เกษัตรู้กรู้ที�ได�รัู้บก�รู้ส่งเสริู้ม
อ�ชีพีและรู้�ย่ได�

ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่ที�ได�รัู้บ 
ก�รู้ส่งเสริู้มอ�ชีพีและรู้�ย่ได�

กลุ่มเปรู้�ะบ�งที�ได�รัู้บ
ก�รู้ส่งเสริู้มอ�ชีพีและคุณ์ภ�พีชีวิต

ส่งเสริู้มเกษัตรู้กรู้ 

ส่งเสริู้มผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่ 

ส่งเสริู้มกลุ่มเปรู้�ะบ�ง 

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

สุแกินคิัวอาร์โค้ัดิ์นี� เพ้�อรับข่็าวสุาร 
และข้็อมูีลเกีิ�ยวกัิบรายงานกิารพัฒนา 
อย่างยั�งย้นในหัวข้็อนี�เพิ�มีเติมี หร้อที์�
https://www.youtube.com/
watch?v=17DuFgxjHqg&t=134s 

2561

2562

เปาหมายปี 256  1

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย
รวม ึงกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี (รายสะสม)

เกษตรกร
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

ผู้ประกอบการรายย่อย
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

กลุ่มเปราะบาง
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

26 66

2

2561

2562

เกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
แยกตามประเ ท (ร้อยละ)

848

1 6

2561

2562

15 2 52561

2562 1 1

กลุ่มเปราะบางได้รับการส่งเสริมอาชีพ
แยกตามประเ ท (ร้อยละ)

จ้างตามก หมาย
จ้างงานผู้สูงอายุ
สนับสนุนทักษะทางอาชีพ
ให้ผู้พิการ ผู้ปวยจิตเวช
ฝึกอบรมวิชาชีพส านพินิจ
คุ้มครองเดกและเยาวชน

48

1

26

16

ผัก 
ผลไม้
ข้าวโพด
กาแ

2

6

25

6 2
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คัวามีท้์าท์าย

สิัญญาณการ้เป็ล่�ยนแป็ลงของรู้ป็แบบการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำในป็ัจำจำุบันเกิดัขึ�นอย่างร้วดัเร้็ว 
โดัยม่ี่ความี่คาดัหวังให้รั้บผิดัชุอบต่อสัิงคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่มี่ากยิ�งขึ�น ผลการ้สิำาร้วจำใน 
ร้ะดัับสิากลเป็ิดัเผยข้อมีู่ลเก่�ยวกับสิัญญาณ การ้เป็ล่�ยนแป็ลงดัังกล่าวจำากหลากหลาย 
ป็ร้ะเทั้ศทั้ั�วโลก พบว่าการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำขององค์กร้ขนาดัใหญ่ มี่่ศักยภาพทั้่�สิามี่าร้ถึ 
ชุ่วยแก้ไขปั็ญหาความี่ท้ั้าทั้ายต่าง ๆ ในร้ะดัับโลกได้ั พร้้อมี่ทัั้�งสิามี่าร้ถึเป็็นส่ิวนหนึ�ง 
ทั้่�ชุ่วยขับเคล่�อนความี่เป็็นอยู่ทั้่�ดั่ในสิังคมี่เมี่่�อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำขององค์กร้ขนาดัใหญ่นั�น 
ม่ี่ความี่รั้บผิดัชุอบต่อสัิงคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ไป็พร้้อมี่ ๆ กับความี่สิำาเร็้จำในการ้ป็ร้ะกอบ 
ธิุร้กิจำ นอกจำากน่� องค์กร้ทั้่�มี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้สินับสินุนและชุ่วยเหล่อสิังคมี่ ให้มี่่ 
ความี่เป็็นอยู่ทั้่�ดั่ขึ�นมี่ากกว่าการ้แสิวงหาผลกำาไร้เพ่ยงอย่างเดั่ยว สิามี่าร้ถึทั้ำาให้องค์กร้ 
เหล่านั�นสิร้ร้หาและร้ักษาพนักงานทั้่�มี่่คุณภาพไว้ในองค์กร้ไดั้ อ่กทั้ั�งยังทั้ำาให้ป็ร้ะสิบ 
ความี่สิำาเร็้จำในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำมี่ากขึ�นเม่ี่�อเท่ั้ยบกับคู่แข่งทั้างธุิร้กิจำท่ั้�ไม่ี่ม่ี่ผลการ้ดัำาเนินงาน 
ท่ั้�เก่�ยวข้องกับความี่รั้บผิดัชุอบต่อสัิงคมี่หร่้อสิิ�งแวดัล้อมี่

โครู้งก�รู้ ซีีพีี ออลล์ 
เชิดช้ช�วน�ผ้�ปล้กข้��ว 
ผ้�ปล้กคว�มเป็นไทย่

 โครู้งก�รู้สนับสนุน
ผักสลัดอินทรีู้ย์่
และผลไม�อินทรีู้ย์่

โครู้งก�รู้ก��วที�พีล�ด 
ส่้โอก�สส�ย่อ�ชีพี

โครู้งก�รู้ผลไม�ต�มฤด้ก�ล

โครู้งก�รู้วันแห่งโอก�สดี
@CP ALL 

 โครู้งก�รู้สรู้��งคน สรู้��งง�น 
ปันโอก�สท�งอ�ชีพี

แม็คโครู้ เคีย่งข้��งเกษัตรู้กรู้
รู่้วมขั้บเคลื�อนเศรู้ษัฐกิจัไทย่

คว�มคืบหน��ปี 2562

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้สรู้��งคุณ์ค่�ให�กับสังคม

2561

2562

เปาหมายปี 256  1

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย
รวม ึงกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี (รายสะสม)

เกษตรกร
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

ผู้ประกอบการรายย่อย
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

กลุ่มเปราะบาง
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ราย)

26 66

2

2561

2562

เกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
แยกตามประเ ท (ร้อยละ)

848

1 6

2561

2562

15 2 52561

2562 1 1

กลุ่มเปราะบางได้รับการส่งเสริมอาชีพ
แยกตามประเ ท (ร้อยละ)

จ้างตามก หมาย
จ้างงานผู้สูงอายุ
สนับสนุนทักษะทางอาชีพ
ให้ผู้พิการ ผู้ปวยจิตเวช
ฝึกอบรมวิชาชีพส านพินิจ
คุ้มครองเดกและเยาวชน

48

1

26

16

ผัก 
ผลไม้
ข้าวโพด
กาแ

2

6

25

6 2
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กิารดิ์ำาเนินงาน

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) สิร้้างความี่ 
ตร้ะหนักภายในองค์กร้มี่าอย่างต่อเน่�องถึึงความี่ทั้้าทั้ายในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ ทั้่�ให้ 
ความี่สิำาคัญสัิงคมี่เสิม่ี่อนเป็็นส่ิวนหนึ�งขององค์กร้ พร้้อมี่ทัั้�งมุ่ี่งสิร้้างคุณค่าทั้างสัิงคมี่และ 
สิิ�งแวดัล้อมี่ผ่านทั้างการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ เพ่�อการ้เติบโตเค่ยงคู่กันไป็ขององค์กร้ สัิงคมี่ และ 
สิิ�งแวดัล้อมี่อย่างยั�งย่น โดัยการ้สิ่งเสิร้ิมี่การ้สิร้้างคุณค่าทั้างสิังคมี่ผ่านการ้สินับสินุน 
การ้เสิริ้มี่สิร้้างทัั้กษะ   องค์ความี่รู้้   การ้สิร้้างอาชุ่พ  การ้สินับสินุนชุ่องทั้างการ้จัำดัจำำาหน่าย 
และการ้สิร้้างร้ายได้ัให้กับเกษตร้กร้ ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย และกลุ่มี่เป็ร้าะบางทั้างสัิงคมี่ 
เพ่�อแบ่งป็ันโอกาสิและบทั้บาทั้ทั้างสิังคมี่ สิ่งเสิร้ิมี่ความี่เป็็นอยู่ และคุณภาพชุ่วิต 
ท่ั้�ด่ัยิ�งขึ�น โดัยบริ้ษัทั้เล็งเห็นความี่สิำาคัญของกลุ่มี่คนเหล่าน่�อย่างต่อเน่�อง ผ่านการ้สิำาร้วจำ 
มุี่มี่มี่องของผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยท่ั้�ม่ี่อิทั้ธิิพลต่อการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำขององค์กร้ เพ่�อรั้บทั้ร้าบ 
ถึึงทัั้ศนคติ ความี่เข้าใจำต่อการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำเพ่�อสิร้้างคุณค่าแก่สัิงคมี่ ในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ 
มีุ่่งดัำาเนินโคร้งการ้ในการ้สิร้้างคุณค่าให้กับสิังคมี่อย่างคร้อบคลุมี่ อาทั้ิ โคร้งการ้  
เสิริ้มี่สิร้้างทัั้กษะองค์ความี่รู้้ให้กับเกษตร้กร้ โคร้งการ้ส่ิงเสิริ้มี่อาชุ่พให้แก่กลุ่มี่เยาวชุน  
ทั้่�มี่่ความี่บกพร้่องทั้างการ้ไดั้ยินและเดั็กพิเศษ และโคร้งการ้เพิ�มี่ชุ่องทั้างในการ้ขยาย 
ธิุร้กิจำให้แก่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย เป็็นต้น ทั้ั�งน่� ยังมี่่โคร้งการ้ป็ล่กย่อยอ่กมี่ากมี่าย 
ร้วมี่ถึึงการ้สินับสินุนผ่านงบป็ร้ะมี่าณ สิิ�งของ กำาลังจำากพนักงานทั้่�มี่่ความี่ตั�งใจำ 
ในการ้เป็็นส่ิวนหนึ�งในการ้สิร้้างคุณค่าทั้างสัิงคมี่ร่้วมี่กับบริ้ษัทั้ 

สุ่งเสุริมีเกิษัตรกิรเพ้�อพัฒนาคุัณภาพชีวิตที์�ดีิ์

บริ้ษัทั้จัำดัโคร้งการ้เสิริ้มี่สิร้้างทัั้กษะ องค์ความี่รู้้แก่เกษตร้กร้ผู้เป็็น 
กลไกสิำาคัญในการ้สิร้้างความี่มี่ั�นคงและยั�งย่นให้กับสิังคมี่ โดัยม่ี่ 
เป็้าหมี่ายเพ่�อเพิ�มี่ความี่เข้มี่แข็งให้กับเกษตร้กร้ ชุุมี่ชุน และสิังคมี่ 
อ่กทัั้�งส่ิงเสิริ้มี่เศร้ษฐกิจำฐานร้ากทั้่�มี่่ความี่มี่ั�นคงให้แก่ชุุมี่ชุน ผ่าน 
ความี่ร่้วมี่ม่ี่อจำาก 2 องค์กร้ ป็ร้ะกอบด้ัวย 

บริษัทั้ด้ำาเนินงานด้้านการส์�งเส์ริมแลืะพัฒนาเกษตรกรมาอยั่�างต�อเนื�อง ผู้�านการเพิ�มทั้ักษะแลืะศักยั่ภาพในการบริห้ารจัด้การทั้ี�ด้ินทั้ำากิน 
ให้้เกิด้ป็ระโยั่ชน์ส์้งส์่ด้ โด้ยั่ม่�งด้ำาเนินโคัรงการทั้ี�ส์ามารถึส์ร้างคั่ณคั�าให้้ทั้ั�งองคั์กร ส์ังคัม แลืะส์ิ�งแวด้ลื้อมไป็พร้อม ๆ กัน นอกจากนี�  
การส์�งเส์ริมเกษตรกรเพื�อพัฒนาคั่ณภาพชีวิตทีั้�ดี้ยัั่งส์ามารถึส์ร้างคัวามเข้้มแข็้งให้้กับคัรอบคัรัว ช่มชน แลืะส์ังคัมให้้มีคัวามมั�นคังมาก 
ยั่ิ�งข้่�นภายั่ใต้โคัรงการส์�งเส์ริมเกษตรกรต�าง ๆ ด้ังนี� 

โคัรงกิาร ซีพี ออลล์ เชิดิ์ชูชาวนาผู้ปลูกิข้็าว ผู้ปลูกิคัวามีเป็นไท์ย

เกษตรกร

กลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบการ
รายย่อย

โอกาส

1
เพ่ิมช่องทาง
กระจายสินค้า
ผ่านร้าน
เ เว่นอิเล เว่น

2
ส่งเสริมการ
เพาะปลูกท่ีมี
มาตร าน และ
สามาร ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

ให้ความรู้เร่ือง
การออกแบบ
บรรจุ ัณ ์ท่ีช่วย
ยืดอายุการเกบรักษา เกิดการจ้างงานในชุมชน

มากย่ิงข้ึน โดยครอบคลุม
พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด

12 6  ไร่

กล้วยท่ีไม่ได้มาตร าน
ตามกําหนด นําเข้าสู่
กระบวนการแปรรูป

5
ทําส่ือการสอน
เพ่ือให้ความรู้
แก่เกษตรกร
ในการปลูกกล้วย
หอมทอง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

ลดลง
1 22  ราย

ร้อยละ 32
จากปี 2561

เสริมสร้างทักษะ
องค์ความรู้แก่เกษตรกร

1 2 ราย
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1

2

โรงเรียั่นชาวนาพ่ทั้ธุเศรษฐศาส์ตร์ ไร�เชิญตะวัน จังห้วัด้เชียั่งรายั่ 

โร้งเร้่ยนชุาวนาพุทั้ธิเศร้ษฐศาสิตร้์ ไร้่เชุิญตะวัน จำังหวัดัเชุ่ยงร้าย ภายใต้การ้ดูัแลของ พร้ะมี่หาวุฒิชัุย 
วชุิร้เมี่ธิ่ ทั้่�ให้ความี่สิำาคัญกับการ้ทั้ำาเกษตร้กร้ร้มี่ในรู้ป็แบบเกษตร้อินทั้ร้่ย์ สิร้้างชุาวนามี่่ออาชุ่พและ 
ม่ี่คุณธิร้ร้มี่ ผ่านการ้สินับสินุนกิจำกร้ร้มี่และแหล่งเร่้ยนรู้้เพ่�อชุุมี่ชุนในสัิงคมี่ พร้้อมี่ทัั้�งเสิริ้มี่สิร้้างและพัฒนา 
ทัั้กษะองค์ความี่รู้้ให้กับชุาวนา ซึื้�งคร้อบคลุมี่เน่�อหาด้ัานการ้ตลาดั การ้ส่ิ�อสิาร้ การ้แป็ร้รู้ป็ และการ้บริ้หาร้ 
ผลิตผลทั้างการ้เกษตร้อย่างป็ลอดัภัย พร้้อมี่กันน่� เกษตร้กร้ยังสิามี่าร้ถึม่ี่ผลผลิตท่ั้�ม่ี่คุณภาพ เป็็นมิี่ตร้ 
ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ และสิร้้างร้ายได้ัท่ั้�ยั�งย่นในคร้อบครั้วได้ั  ในปี็ 2562  ม่ี่เกษตร้กร้เข้าร่้วมี่ทัั้�งหมี่ดั 120 ร้าย

ส์มาคัมไทั้บ้าน จังห้วัด้มห้าส์ารคัาม

สิมี่าคมี่ไทั้บ้าน จัำงหวัดัมี่หาสิาร้คามี่ ยกร้ะดัับความี่รู้้และเสิริ้มี่สิร้้างศักยภาพเกษตร้กร้ไทั้ย ผ่านการ้ 
จัำดัอบร้มี่ให้ความี่รู้้ด้ัานการ้ผลิตและเพิ�มี่มูี่ลค่าเกษตร้อินทั้ร่้ย์ การ้บริ้หาร้จัำดัการ้ทั้รั้พยากร้ด้ัานการ้ตลาดั 
การ้สิร้้างแบร้นด์ั และแนวทั้างสู่ิการ้เป็็นผู้ป็ร้ะกอบการ้ทั้างสัิงคมี่อย่างยั�งย่น นอกจำากน่� ยังส่ิงเสิริ้มี่ชุุมี่ชุน 
ต้นแบบเพ่�อการ้พัฒนาท่ั้�ยั�งย่น โดัยม่ี่ชุาวนาเป็็นศูนย์กลางและส่ิงเสิริ้มี่เคร่้อข่ายชุาวนาอ่�น ๆ ในจัำงหวัดั 
เพ่�อให้สัิงคมี่ม่ี่ความี่รู้้และเห็นคุณค่าของการ้ผลิตและความี่หลากหลายของข้าวไทั้ย ในปี็ 2562 ม่ี่เกษตร้กร้ 
เข้าร่้วมี่  ทัั้�งหมี่ดั 52 ร้าย

1

2

โคัรงกิารกิล้วยหอมีท์อง
โคร้งการ้กล้วยหอมี่ทั้อง โคร้งการ้สินับสินุนสิินค้าจำากผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย ซึื้�งบริ้ษัทั้มุ่ี่งสินับสินุนเกษตร้กร้ป็ลูกกล้วยหอมี่ทั้องอย่างต่อเน่�อง 
มี่าตั�งแต่ปี็ 2555  ผ่านแนวทั้างการ้จัำดัการ้ ดัังน่�

โคร้งการ้กล้วยหอมี่ทั้องป็ร้ะสิบความี่สิำาเร้็จำตามี่แนวทั้างและเป็้าหมี่ายทั้่�บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่ พร้้อมี่กันน่�ยังทั้ำาการ้ต่อยอดัไป็ยังกล้วยชุนิดัอ่�น ๆ   
อาทิั้ กล้วยนำ�าว้า และกล้วยเล็บม่ี่อนาง ซึื้�งสิามี่าร้ถึทั้ำาให้ร้ายได้ัของเกษตร้กร้และผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยเพิ�มี่ขึ�น พร้้อมี่ทัั้�งเกิดัการ้จ้ำางงาน 
ในชุุมี่ชุนมี่ากยิ�งขึ�น โดัยคร้อบคลุมี่พ่�นท่ั้�การ้เกษตร้ทัั้�งหมี่ดั 12,860 ไร่้

เน่�องจำากป็ัจำจำัยต่าง ๆ ร้วมี่ถึึงสิภาพอากาศและป็ร้ิมี่าณนำ�าในป็ีทั้่�ผ่านมี่าทั้ำาให้เกษตร้กร้จำำานวนมี่ากมี่่ผล 
ผลิตท่ั้�ม่ี่คุณภาพตร้งตามี่มี่าตร้ฐานของบริ้ษัทั้ลดัลง บริ้ษัทั้จึำงกำาหนดัและดัำาเนินงานตามี่มี่าตร้การ้ชุ่วยเหล่อ   
ต่าง ๆ ควบคู่ไป็กับการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ดัังน่�
 1. ให้ความี่รู้้เก่�ยวกับการ้บริ้หาร้จัำดัการ้นำ�าตามี่สิภาพพ่�นท่ั้�
 2. ทั้ำาการ้ทั้ดัลองร่้วมี่กับเกษตร้กร้ในการ้ป็รั้บป็รุ้งการ้เพาะป็ลูกด้ัวยวิธ่ิต่าง ๆ เชุ่น ใชุ้แผ่นพลาสิติก 
 คลุมี่แป็ลงเพ่�อรั้กษาความี่ชุุ่มี่ชุ่�นในผิวดิันลดัและลดัการ้ร้บกวนจำากวัชุพ่ชุ และการ้เป็ล่�ยนร้ะบบการ้ร้ดันำ�า 
จำากการ้ฉ่ดันำ�า (Sprinkler) เป็็นร้ะบบนำ�าหยดั ซื้ึ�งชุ่วยลดัการ้ใชุ้นำ�าไดั้ถึึงร้้อยละ 70 สิ่งเสิร้ิมี่ให้มี่่การ้ทั้ำา 
กล้วยป็อกเพ่�อสิ่งบร้ิษัทั้ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั เพ่�อทั้ำาเค้กกล้วยหอมี่ และทั้ำาป็ุ�ยชุ่วภาพ / ป็ุ�ยพ่ชุสิดั เพ่�อลดั 
การ้สูิญเส่ิยให้ได้ัมี่ากท่ั้�สุิดั

เกษตรกร

กลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบการ
รายย่อย

โอกาส

1
เพ่ิมช่องทาง
กระจายสินค้า
ผ่านร้าน
เ เว่นอิเล เว่น

2
ส่งเสริมการ
เพาะปลูกท่ีมี
มาตร าน และ
สามาร ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

ให้ความรู้เร่ือง
การออกแบบ
บรรจุ ัณ ์ท่ีช่วย
ยืดอายุการเกบรักษา เกิดการจ้างงานในชุมชน

มากย่ิงข้ึน โดยครอบคลุม
พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด

12 6  ไร่

กล้วยท่ีไม่ได้มาตร าน
ตามกําหนด นําเข้าสู่
กระบวนการแปรรูป

5
ทําส่ือการสอน
เพ่ือให้ความรู้
แก่เกษตรกร
ในการปลูกกล้วย
หอมทอง

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

ลดลง
1 22  ราย

ร้อยละ 32
จากปี 2561

เสริมสร้างทักษะ
องค์ความรู้แก่เกษตรกร

1 2 ราย
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1 1 ล้านบาท

5 6 ล้านบาท

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

Total annual additional net
re enue generated for far er

Total annual ocietal
fro  pla tic production

Total annual do n trea
i pact fro  pla tic a te

1  ล้านบาท

คุณค่าทางเ รษ กิจ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางส่ิงแวดล้อม

เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย
เข้าร่วมโครงการสะสม 1,825 ราย 
มีพ้ืนที่เพาะปลูก 14,863 ไร่
มรีายไดเ้พ่ิมขึน้เ ลีย่ตอ่ปีตอ่คน 312,071 บาท
เ เว่นอีเล เว่นมียอดการจําหน่าย
กล้วยหอมทองเพ่ิมขึ้นมากกว่า 300,000 ลูก
ต่อวัน หรือประมาณ 109,500,000 ลูกต่อปี 
คิดเป็นมูลค่าทางเ รษ กิจ 876 ล้านบาท 

สรา าน และอา พใหกับ ุม น ส่งเสริมให้
โรงคัดบรรจุในแต่ละ ูมิ าคสามาร รับวัต ุดิบ
กล้วยหอมทองโดยตรงจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โดยไม่ต้องเสียเวลาขนวัต ุดิบกล้วยหอมทอง
มายังส่วนกลาง เช่น กล้วยหอมทาง าคใต้
กจะใช้กล้วยในพ้ืนท่ีชุมพร สุราษ ร์ธานี สงขลา 
พัทลุง และสตูล เป็นต้น ึ่งเป็นการสร้างงาน
ให้ชุมชน และสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน
เกษตรกรไม่ต้องว่ิงหาท่ีจําหน่ายวัต ุดิบ 
ผลผลิตไม่เสียหาย และสร้างความพึงพอใจ
ให้เกษตรกร รวมท้ังสร้างความเข้มแขง
ให้ชุมชนอีกด้วย

เพิม อ ทา การจัดจําหนา
สามาร ขยายโรงคัดบรรจุ
จาก 3 เป็น 17 โรงงาน ครอบคลุมทุก ูมิ าค
สามาร ส่งกล้วยหอมทองได้ครอบคลุม
ร้านเ เว่นอีเล เว่น กว่า 11,712 สาขา ท่ัวประเท
คิดเป็นมูลค่า 876 ล้านบาท ส่งผลให้การรวม
กลุ่มของเกษตรกรมีความเข้มแขง มีคุณ าพ
ชีวิตท่ีดีมากข้ึนสะท้อนผ่านรายได้ท่ีม่ันคง และ
มีความสามาร ในการแข่งขัน ในตลาดมากย่ิงข้ึน 
(เดิมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ขายใน
ตลาดกลาง หรือตลาดท่ัวไป จะมีรายได้เ ล่ีย
214,875 บาทต่อปี เม่ือเข้าร่วมโครงการแล้ว
จะมีรายได้เ ล่ีย 1,715,638 บาทต่อปี)

เกษตรกรมีการจัดการสารเคมีท่ีเหมาะสม
และปลอด ัย มีการส่งเสริมให้ใช้ปุยชีว าพ
และชีว ัณ ์ ายหลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรสามาร ลดการใช้สารเคมีกําจัด
วัชพืชและปุยเคมีได้ ร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ สามาร ลดปริมาณ
ากขยะอันตราย และส่งผลให้เกษตรกร

มีสุข าพดีข้ึนจากการลดใช้สารเคมี  
และยังสามาร ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
600 บาทต่อไร่ 

ผลกระทบด้านเ รษ กิจ

 สร้างรายได้ท่ีม่ันคง
  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
 สร้างมาตร านการผลิตสินค้าเกษตร

ผลกระทบด้านสังคม

 สร้าง ูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับการปลูก
  กล้วยหอม
 สร้างอาชีพ ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น  
  ชุมชนพ่ึงพาตนเองแบบย่ังยืน

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

 เกษตรกรมีสุข าพดี ลดการใช้
  สารเคมี โดยใช้สารชีว าพมากข้ึน 

จากการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา
บริษัททําการประเมินผลกระทบ 
และพบว่าโครงการกล้วยหอมทองก่อให้เกิด

ร ร 16 

ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ

p trea  pact o n trea  pact

เ รษ กิจ
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บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่ความี่เป็็นอยู่ทั้่�ดั่ของเกษตร้กร้อย่างต่อเน่�องผ่าน 
โคร้งการ้ผลไมี่้ตามี่ฤดัูกาล (ALL Fresh) โดัยการ้สินับสินุนชุ่อง
ทั้างการ้กร้ะจำายสิินค้า เพ่�อการ้จำัดัจำำาหน่ายสิินค้าทั้างการ้เกษตร้ 
ตามี่ฤดัูกาล อาทั้ิ ทัุ้เร้่ยน ลำาไย เมี่ล่อน มี่ะมี่่วง สิัป็ป็ะร้ดั และสิ้มี่ 
ผ่านชุ่องทั้างออนไลน์ทั้่�หลากหลาย เชุ่น www.shopat24.com 
เฟ่สิบุ๊ค www.24catalog.com และ ศูนย์บร้ิการ้ข้อมีู่ลลูกค้า 
เป็็นต้น พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งคัดัสิร้ร้สิินค้าผ่านฟ่าร้์มี่ของเกษตร้กร้ 
ทั้่�มี่่คุณภาพ ดัูแลกร้ะบวนการ้ผลิตทัุ้กขั�นตอน โดัยเร้ิ�มี่ตั�งแต่การ้ 
คัดัเล่อกเมี่ล็ดัพันธิุ์ การ้เพาะป็ลูก และการ้ขนสิ่ง เพ่�อสิ่งมี่อบสิินค้า 
ให้กับผู้บร้ิโภคอย่างสิมี่บูร้ณ์ทั้่�สิุดั 

แมี่็คโคร้ชุ่วยสินับสินุนการ้ร้ับซื้่�อผลผลิตการ้เกษตร้จำากเกษตร้กร้ 
ทัั้�วป็ร้ะเทั้ศคร้อบคลุมี่กลุ่มี่ผักผลไม้ี่ อาหาร้ทั้ะเล ป็ลานำ�าจ่ำดั เน่�อสัิตว์ 
และไข่สิดั แป็ร้รู้ป็ ในปี็ 2562 จำำานวนกว่า 603,698 ตัน ทั้ำาให้กลุ่มี่ 
เกษตร้กร้ชุาวไทั้ยม่ี่ร้ายได้ัเพิ�มี่ขึ�นถึึงกว่า 42,099 ล้านบาทั้

นอกจำากน่�ในปี็ 2562 แม็ี่คโคร้ ได้ัรั้บซ่ื้�อผลผลิตโดัยตร้ง ผ่านการ้ 
ลงนามี่บันทึั้กความี่ร่้วมี่ม่ี่อข้อตกลงทั้างการ้ค้า ร่้วมี่กับกลุ่มี่เกษตร้กร้ 
ในรู้ป็แบบสิหกร้ณ์การ้เกษตร้ ชุุมี่ชุนการ้เกษตร้ สิมี่าคมี่ผู้เพาะเล่�ยง 
สัิตว์นำ�า ชุมี่ร้มี่ผู้เล่�ยงกุ้ง และ กร้มี่การ้ค้าภายใน กร้ะทั้ร้วงพาณิชุย์ 
หร่้อ กร้ะทั้ร้วงเกษตร้และสิหกร้ณ์ ในการ้รั้บซ่ื้�อผลผลิตการ้เกษตร้ 
อาทิั้ ผลไม้ี่ตามี่ฤดูักาล (เงาะ มัี่งคุดั ลองกอง สิละ ทุั้เร่้ยน) กุ้งก้ามี่กร้ามี่  

เป็็นโคร้งการ้ต่อเน่�อง  มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่เกษตร้กร้ไทั้ยให้มี่่
ชุ่องทั้างการ้จำัดัจำำาหน่ายทั้่�แน่นอน  และมี่่ร้ายไดั้ทั้่�มี่ั�นคงตลอดัทั้ั�งป็ี 
ภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน)  
ผ่านการ้สินับสินุน องค์ความี่รู้้ ให้คำาแนะนำาเร่้�องการ้ป็รั้บป็รุ้งคุณภาพ 
สิินค้าให้เหมี่าะสิมี่กับพฤติกร้ร้มี่ผู้บริ้โภค  การ้เก็บรั้กษาคุณภาพสิินค้า 
การ้ออกแบบบร้ร้จำุภัณฑ์์ ร้วมี่ถึึงสินับสินุนชุ่องทั้างการ้จำัดัจำำาหน่าย 
ทั้่�สิะดัวก  เข้าถึึงลูกค้าทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ  โดัยบร้ิษัทั้ร้ับซื้่�อผลผลิต ผักสิลัดั 
อินทั้ร่้ย์  และผลไม้ี่อินทั้ร่้ย์  ท่ั้�ได้ัรั้บการ้รั้บร้องมี่าตร้ฐาน     เกษตร้อินทั้ร่้ย์ 
จำากสิถึาบันท่ั้�ได้ัรั้บมี่าตร้ฐานสิากล (Organic Thailand) ร้วมี่ทั้ั�งไดั้ 
ใบรั้บร้องการ้ผลิตพ่ชุอินทั้ร่้ย์จำากกร้มี่วิชุาการ้เกษตร้ และเป็็นพ่�นท่ั้� 
ทั้่�ไมี่่มี่่การ้ใชุ้สิาร้เคมี่่อย่างน้อย 1 ป็ี  ก่อนการ้เพาะป็ลูก มี่่แหล่งนำ�า 
ทั้่�ป็ร้าศจำากการ้ป็นเป็้�อนจำากสิาร้เคมี่่  ดัินมี่่ความี่อุดัมี่สิมี่บูร้ณ์ และ 
มี่่ร้ะบบนิเวศทั้่�ดั่ มี่่ Buffer Zone หร้่อกำาแพงลมี่ตามี่ธิร้ร้มี่ชุาติ 
หร้่อต้นไมี่้เพ่�อป็้องกันการ้ป็นเป็้�อนจำากแหล่งข้างเค่ยง            

โดย่ในปี 2562 บริู้ษััทมีก�รู้สนับสนุนผลผลิตท�งก�รู้เกษัตรู้จั�กเกษัตรู้กรู้ 
และกลุ่มเปรู้�ะบ�ง เช่น ผ้�พิีก�รู้จั�กใจัดีฟื้�ร์ู้ม ซึี�งเป็นศ้นย์่สรู้��งเสริู้ม 
ศักย่ภ�พีคนพิีก�รู้ที�ตำ�บลหันค� อำ�เภอหันค� จัังหวัดชัย่น�ท ปริู้ม�ณ์ทั�งสิ�น 
612 ตัน  คิดเป็นม้ลค่� 92,984 บ�ท

ในปี 2562 สนับสนุนผลิตภัณ์ฑ์์ผักสลัด และผลไม� 
อินทรีู้ย์่เข้��ม�จัำ�หน่�ย่ในรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่นกว่� 

8,000 ส�ข้�  

จั�กเกษัตรู้กรู้กว่� 

427 รู้�ย่
จัำ�นวน 
770 ตัน  
คิดเป็นม้ลค่� 
89 ล��นบ�ท

สนับสนุนช่องท�งก�รู้
กรู้ะจั�ย่สินค��ท�งก�รู้
เกษัตรู้ให�กับเกษัตรู้กรู้  

33 รู้�ย่ 

สรู้��งรู้�ย่ได�ให�กับ
เกษัตรู้กรู้ที�เข้��รู่้วม  

1.2 ล��นบ�ท

สนับสนุนสินค��
ท�งก�รู้เกษัตรู้  

11 ตัน  

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

โคัรงกิารผลไม้ีตามีฤดูิ์กิาล (ALL Fresh)

โคัรงกิาร “แม็ีคัโคัร เคีัยงข้็างเกิษัตร ร่วมีขั็บเคัล้�อนเศัรษัฐกิิจีไท์ย” 

โคัรงกิารสุนับสุนุนเกิษัตรกิร ผักิสุลัดิ์อินท์รีย์ และผลไม้ีอินท์รีย์

กุ้งขาว กลุ่มี่ป็ลานำ�าจ่ำดั ทัั้�งหมี่ดัจำำานวน 7 ครั้�ง มี่ากกว่า 14 กลุ่มี่เกษตร้กร้ 
ทุั้กภูมิี่ภาคทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ เพ่�อร้ะบายผลผลิตแก้ไขปั็ญหาด้ัานร้าคาตกตำ�า 
ผลผลิตล้นตลาดั ให้กับเกษตร้กร้ท่ั้�ป็ร้ะสิบปั็ญหาได้ัเป็็นจำำานวนมี่าก

แม็ี่คโคร้ สินับสินุน ส่ิงเสิริ้มี่ การ้พัฒนาศักยภาพเกษตร้กร้ไทั้ยอย่าง 
ต่อเน่�อง ในหลายด้ัาน ทัั้�งความี่ป็ลอดัภัยในอาหาร้ การ้ส่ิงเสิริ้มี่มี่าตร้ฐาน 
การ้เพาะป็ลูก การ้จัำดัการ้เพาะป็ลูกให้ได้ัผลผลิตตามี่ท่ั้�ต้องการ้ภายใต้ 
“การ้ตลาดันำาการ้ผลิต” ผลักดัันเกษตร้กร้สู่ิการ้เป็็นนักธุิร้กิจำเกษตร้ 
อุตสิาหกร้ร้มี่ เพิ�มี่พ่�นท่ั้�ในการ้รั้บซ่ื้�อนวัตกร้ร้มี่การ้เกษตร้จำากเกษตร้กร้ 
รุ่้นใหม่ี่อย่างต่อเน่�อง ภายใต้การ้ทั้ำางานท่ั้�ยึดัหลักการ้เป็็นคู่คิดัธุิร้กิจำคุณ 
 มุ่ี่งเน้นการ้เติบโตเค่ยงข้างกันอย่างยั�งย่น

1 1 ล้านบาท

5 6 ล้านบาท

การประเมินและวัดผลกระทบทางธุรกิจ

Total annual additional net
re enue generated for far er

Total annual ocietal
fro  pla tic production

Total annual do n trea
i pact fro  pla tic a te

1  ล้านบาท

คุณค่าทางเ รษ กิจ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางส่ิงแวดล้อม

เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย
เข้าร่วมโครงการสะสม 1,825 ราย 
มีพ้ืนที่เพาะปลูก 14,863 ไร่
มรีายไดเ้พ่ิมขึน้เ ลีย่ตอ่ปีตอ่คน 312,071 บาท
เ เว่นอีเล เว่นมียอดการจําหน่าย
กล้วยหอมทองเพ่ิมขึ้นมากกว่า 300,000 ลูก
ต่อวัน หรือประมาณ 109,500,000 ลูกต่อปี 
คิดเป็นมูลค่าทางเ รษ กิจ 876 ล้านบาท 

สรา าน และอา พใหกับ ุม น ส่งเสริมให้
โรงคัดบรรจุในแต่ละ ูมิ าคสามาร รับวัต ุดิบ
กล้วยหอมทองโดยตรงจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โดยไม่ต้องเสียเวลาขนวัต ุดิบกล้วยหอมทอง
มายังส่วนกลาง เช่น กล้วยหอมทาง าคใต้
กจะใช้กล้วยในพ้ืนท่ีชุมพร สุราษ ร์ธานี สงขลา 
พัทลุง และสตูล เป็นต้น ึ่งเป็นการสร้างงาน
ให้ชุมชน และสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน
เกษตรกรไม่ต้องว่ิงหาท่ีจําหน่ายวัต ุดิบ 
ผลผลิตไม่เสียหาย และสร้างความพึงพอใจ
ให้เกษตรกร รวมท้ังสร้างความเข้มแขง
ให้ชุมชนอีกด้วย

เพิม อ ทา การจัดจําหนา
สามาร ขยายโรงคัดบรรจุ
จาก 3 เป็น 17 โรงงาน ครอบคลุมทุก ูมิ าค
สามาร ส่งกล้วยหอมทองได้ครอบคลุม
ร้านเ เว่นอีเล เว่น กว่า 11,712 สาขา ท่ัวประเท
คิดเป็นมูลค่า 876 ล้านบาท ส่งผลให้การรวม
กลุ่มของเกษตรกรมีความเข้มแขง มีคุณ าพ
ชีวิตท่ีดีมากข้ึนสะท้อนผ่านรายได้ท่ีม่ันคง และ
มีความสามาร ในการแข่งขัน ในตลาดมากย่ิงข้ึน 
(เดิมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ขายใน
ตลาดกลาง หรือตลาดท่ัวไป จะมีรายได้เ ล่ีย
214,875 บาทต่อปี เม่ือเข้าร่วมโครงการแล้ว
จะมีรายได้เ ล่ีย 1,715,638 บาทต่อปี)

เกษตรกรมีการจัดการสารเคมีท่ีเหมาะสม
และปลอด ัย มีการส่งเสริมให้ใช้ปุยชีว าพ
และชีว ัณ ์ ายหลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรสามาร ลดการใช้สารเคมีกําจัด
วัชพืชและปุยเคมีได้ ร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ สามาร ลดปริมาณ
ากขยะอันตราย และส่งผลให้เกษตรกร

มีสุข าพดีข้ึนจากการลดใช้สารเคมี  
และยังสามาร ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
600 บาทต่อไร่ 

ผลกระทบด้านเ รษ กิจ

 สร้างรายได้ท่ีม่ันคง
  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
 สร้างมาตร านการผลิตสินค้าเกษตร

ผลกระทบด้านสังคม

 สร้าง ูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับการปลูก
  กล้วยหอม
 สร้างอาชีพ ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น  
  ชุมชนพ่ึงพาตนเองแบบย่ังยืน

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

 เกษตรกรมีสุข าพดี ลดการใช้
  สารเคมี โดยใช้สารชีว าพมากข้ึน 

จากการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา
บริษัททําการประเมินผลกระทบ 
และพบว่าโครงการกล้วยหอมทองก่อให้เกิด

ร ร 16 

ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ ผลลัพธ์ และประโยชน์ท่ีได้รับ

p trea  pact o n trea  pact

เ รษ กิจ
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ดัำาเนินการ้โดัย บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อสิ่งมี่อบ 
ความี่รู้้ให้แก่เกษตร้กร้ไทั้ย  ใน 3 เร่้�องหลัก ค่อ 1) ความี่รู้้ทั้างวิชุาการ้ 
เกษตร้ 2) เทั้คโนโลย่ทั้างดั้านการ้เกษตร้ 3) การ้จำัดัการ้ เชุ่น 
การ้ผลิต  การ้ตลาดั และ เงินทุั้น  โดัยบริ้ษัทั้ดัำาเนินโคร้งการ้มี่าอย่าง 
ต่อเน่�องในการ้ยกร้ะดัับมี่าตร้ฐานทั้างการ้เกษตร้ให้แก่ชุุมี่ชุนและ
เกษตร้กร้ ผ่านการ้ให้ความี่รู้้ในการ้ป็ลูกพ่ชุภายใต้การ้ป็ฏิิบัติทั้าง 
การ้เกษตร้ท่ั้�ด่ั และเหมี่าะสิมี่ตามี่มี่าตร้ฐานการ้ป็ฏิิบัติทั้างการ้เกษตร้ 
ทั้่�ดั่และเหมี่าะสิมี่ (Good Agriculture Practices หร้่อ GAP) 
ซึื้�งสิอดัคล้องกับนโยบาย 3S (Food safety Food security Food 
sustainability) สิร้้างความี่มี่ั�นคงทั้างอาชุ่พให้กับเกษตร้กร้กว่า  
35 คร้ัวเร้่อน เพ่�อยกร้ะดัับคุณภาพชุ่วิตของเกษตร้กร้ในชุุมี่ชุนให้ดั่ 
ยิ�งขึ�น สิร้้างงาน และสิร้้างอาชุ่พทั้่�มี่่ความี่มี่ั�นคง ร้วมี่ไป็ถึึงการ้ 
บูร้ณาการ้ องค์ความี่รู้้ ในการ้ทั้ำาเกษตร้กร้ร้มี่เพ่�อให้เกิดัป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ 
และป็ร้ะสิิทั้ธิิผลสิูงสิุดั โดัยในป็ี 2562 ขยายผลโคร้งการ้จำาก 
จำุดัแร้กในพ่�นทั้่�อำาเภอลาดัหลุมี่แก้ว จำังหวัดัป็ทัุ้มี่ธิาน่ ไป็ยังพ่�นทั้่�  
เพาะป็ลูกท่ั้�อยู่โดัยร้อบโร้งงานในภูมิี่ภาคต่าง ๆ ในจัำงหวัดัขอนแก่น 
ลำาพูน สิุร้าษฎีร้์ธิาน่ ซื้ึ�งทั้ำาให้เกิดัการ้สิร้้างร้ายไดั้อย่างต่อเน่�อง 
และสิร้้างป็ร้ะโยชุน์ร่้วมี่กันร้ะหว่างชุุมี่ชุน และองค์กร้ได้ัอย่างยั�งย่น 

ภายใต้ความี่ร้่วมี่มี่่อของ บร้ิษัทั้ สิยามี่แมี่็คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) และ 
สิำานักงานป็ร้ะมี่งจำังหวัดักาฬสิินธิุ์ ทั้่�สิ่งเสิร้ิมี่เกษตร้กร้ให้มี่่ชุ่องทั้าง 
การ้จำัดัจำำาหน่ายทั้่�มี่ั�นคงตลอดัทั้ั�งป็ี มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อสินับสินุน 
เกษตร้กร้ทั้่�มีุ่่งมี่ั�นพัฒนายกร้ะดัับคุณภาพมี่าตร้ฐานสิินค้าทั้้องถึิ�น 
ให้กลายเป็็นสิินค้าคุณภาพมี่าตร้ฐานตามี่หลักการ้ป็ฏิิบัติทั้างการ้
เกษตร้ทั้่�ดั่และเหมี่าะสิมี่ (Good Agriculture Practices: GAP) 
ให้สิามี่าร้ถึเข้าถึึงตลาดัอย่างเหมี่าะสิมี่ สิามี่าร้ถึตอบโจำทั้ย์ร้องร้ับ 
ความี่ต้องการ้ของกลุ่มี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้้านอาหาร้ โดัยในป็ี 2562 
สิยามี่แมี่็คโคร้ ตั�งเป็้าหมี่ายสินับสินุนร้ับซื้่�อผลผลิตกุ้งก้ามี่กร้ามี่ 
ทั้่�ไดั้มี่าตร้ฐานการ้ป็ฏิิบัติทั้างการ้เกษตร้ทั้่�ดั่และเหมี่าะสิมี่ (Good 
Agriculture Practices: GAP)  กว่า 250 ตัน ผลสิัมี่ฤทั้ธิิ�ทั้างดั้าน 
สิังคมี่  ค่อ สิ่งเสิร้ิมี่การ้ร้วมี่กลุ่มี่ของเกษตร้กร้ให้เข้มี่แข็งควบคู่กับ 
ยกร้ะดัับคุณภาพผลผลิตผ่านกลุ่มี่เกษตร้กร้ สินับสินุนการ้กลุ่มี่สิมี่าชิุก 
เกษตร้กร้กว่า 124 ร้าย

โคัรงกิารสุนับสุนุนเกิษัตรกิร เลี�ยงกุ้ิงก้ิามีกิรามี

โคัรงกิารเกิษัตรกิรคู่ัชีวิต 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ส่งเสริู้มอ�ชีพีเกษัตรู้กรู้  

35
ครัู้วเรืู้อน

สรู้��งรู้�ย่ได�ให�กับ
เกษัตรู้กรู้ที�เข้��รู่้วม  

14.29
ล��นบ�ท

สนับสนุนสินค��
ท�งก�รู้เกษัตรู้

387
ตัน  
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ชุดิ์โคัรงกิารกิาแฟมีวลชน 
จำากการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ตั�งแต่ป็ี 2553 ทั้่�บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ร้่เทั้ลลิงค์ จำำากัดั ใชุ้ศักยภาพของห่วงโซื้่อุป็ทั้านของร้้านกาแฟ่ในการ้ชุ่วยสินับสินุน 
ความี่เป็็นอยู่ของเกษตร้กร้ กลุ่มี่เป็ร้าะบางทั้างสิังคมี่ต่าง ๆ ให้มี่่ความี่เป็็นอยู่และโอกาสิในการ้ดัำาเนินชุ่วิตและกลับเข้าสิู่สิังคมี่ ผ่านขั�นตอน 
การ้จำัดัหาวัตถึุดัิบ ดัำาเนินงานของร้้าน โคร้งการ้มี่่ความี่ค่บหน้า ดัังน่�

โคัรงกิารกิาแฟสุร้างอาชีพ
มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อเพิ�มี่ร้ายไดั้ สิร้้างอาชุ่พ และการ้จำ้างงานให้กับคนในชุุมี่ชุน ควบคู่ไป็กับการ้ร้ักษาป็่า 
สินับสินุนในด้ัานการ้ให้ความี่รู้้เก่�ยวกับการ้เพาะป็ลูก การ้แป็ร้รู้ป็ เมี่ล็ดักาแฟ่ ร้วมี่ถึึงสินับสินุนเคร่้�องม่ี่อ 
การ้ป็ร้ะกอบอาชุ่พให้กับป็ร้ะชุาชุน พร้้อมี่ทั้ั�งร้ับซื้่�อเมี่ล็ดักาแฟ่จำากชุาวบ้านดั้วยร้าคาทั้่�เป็็นธิร้ร้มี่จำาก 
แหล่งต้นนำ�าเกษตร้กร้ไทั้ย เพ่�อใชุ้สิำาหร้ับร้้านกาแฟ่ “ออลล์คาเฟ่่” และร้้านกาแฟ่ “มี่วลชุน” อาทั้ิ  
กาแฟ่ป็างขอน  จำากโคร้งการ้สิถึาน่พัฒนาการ้เกษตร้ทั้่�สิูง  ตามี่พร้ะร้าชุดัำาร้ิบ้านป็างขอน  จำ.เชุ่ยงร้าย  
กาแฟ่น่าน จำาก อ.บ่อเกล่อ จำ.น่าน อันเป็็นจำุดัเร้ิ�มี่ต้นบนความี่ร้่วมี่มี่่อของภาคร้ัฐ และภาคเอกชุน  
จัำบม่ี่อร่้วมี่ส่ิงเสิริ้มี่การ้ป็ลูกกาแฟ่สิายพันธ์ุิอาร้าบิก้า ภายใต้โคร้งการ้สิร้้างป่็า สิร้้างร้ายได้ัในพร้ะร้าชุดัำาริ้ 
ของสิมี่เด็ัจำพร้ะกนิษฐาธิิร้าชุเจ้ำา กร้มี่สิมี่เด็ัจำพร้ะเทั้พรั้ตนร้าชุสุิดัาฯ สิยามี่บร้มี่ร้าชุกุมี่าร่้  และกาแฟ่ท่ั้ลอซูื้ 
จำากมูี่ลนิธิิส่ิบนาคะเสิถ่ึยร้ ท่ั้�ส่ิงเสิริ้มี่เกษตร้กร้ป็ลูกกาแฟ่อินทั้ร่้ย์อนุรั้กษ์  พร้้อมี่ทัั้�งอนุรั้กษ์ผ่นป่็าร่้วมี่กับ 
ชุุมี่ชุนหมีู่่บ้าน อ.อุ้มี่ผาง จำ.ตาก โดัยในป็ี 2562 สิามี่าร้ถึสิร้้างพ่�นทั้่�สิ่เข่ยวไดั้ 1,479 ไร้่ และสิร้้างร้ายไดั้ 
ให้เกษตร้กร้ กว่า 478 คร้ัวเร้่อน ป็ร้ิมี่าณ 1,100 ตัน คิดัเป็็นมีู่ลค่าการ้ซื้่�อ 165 ล้านบาทั้

โคัรงกิารร้านกิาแฟหลังคัาแดิ์ง
โคร้งการ้ภายใต้ความี่ร้่วมี่มี่่อกับมีู่ลนิธิิโร้งพยาบาลสิมี่เดั็จำเจำ้าพร้ะยา โดัยคุณหญิงเอ่�อป็ร้าน่ เจำ่ยร้วนนทั้์ 
และสิถึาบันจำิตเวชุศาสิตร้์เจำ้าพร้ะยา ในการ้จำัดัตั�งร้้านกาแฟ่ หลังคาแดัง ซื้ึ�งร้ับพนักงานมี่าจำากผู้ป็่วย  
ทั้่�ไดั้ร้ับการ้ร้ักษาและผ่านเกณฑ์์เบ่�องต้น มี่าฝึกฝนทั้ักษะต่าง ๆ ในการ้ดัำาเนินการ้ในร้้านกาแฟ่ สิำาหร้ับ 
ผู้ป่็วยท่ั้�ได้ัทั้ำางานใน ร้ะยะ 1-1.5 ปี็ จำะได้ัรั้บเข้าทั้ำางานต่อในร้้านกาแฟ่มี่วลชุน ในปี็ 2562 ม่ี่ผู้ป่็วยท่ั้�ได้ัรั้บ 
การ้ฝึกทั้ักษะแล้วทั้ั�งหมี่ดั 29 ร้าย และอยู่ในร้ะหว่างการ้ฝึกอ่ก 3 ร้าย ชุ่วยสินับสินุนผู้ป็่วยจำิตเวชุให้ 
สิามี่าร้ถึกลับเข้าสิู่สิังคมี่ผ่านการ้จำ้างงานในร้้านกาแฟ่มี่วลชุน 4 ร้าย

โคัรงกิาร 1 แก้ิวมีวลชน 1 บาท์เพ้�อสัุงคัมี
เพ่�อต่อยอดัการ้เพิ�มี่โอกาสิการ้สิร้้างร้ายไดั้และอาชุ่พให้กับสิังคมี่แล้ว บร้ิษัทั้ยังต่อยอดัการ้สินับสินุน 
การ้สิ่งเสิร้ิมี่การ้มี่่โอกาสิอ่�น ๆ ในสิังคมี่โดัยหักร้ายไดั้จำากการ้จำำาหน่ายเคร้่�องดั่�มี่กาแฟ่มี่วลชุนทัุ้กแก้ว 
เป็็นจำำานวน 1 บาทั้ต่อ 1 แก้วมี่อบเป็็นสิาธิาร้ณป็ร้ะโยชุน์ให้แก่โร้งพยาบาล มีู่ลนิธิิฯ และองค์กร้การ้กุศล 
อาทั้ิ วัดัพร้ะบาทั้นำ�าพุ วัดัสิวนแก้ว และมีู่ลนิธิิสิุทั้ธิาสิิณ่ น้อยอินทั้ร้์เพ่�อเดั็กและเยาวชุน มีู่ลนิธิิร้ามี่าธิิบดั่ฯ 
ในโคร้งการ้สิถึาบันการ้แพทั้ย์จำักร้่นฤบดัินทั้ร้์ และสิ่งเสิร้ิมี่กิจำกร้ร้มี่ของสิถึาบันจำิตเวชุศาสิตร้์เจำ้าพร้ะยา 
ต่อไป็ โคร้งการ้น่�มี่่การ้ดัำาเนินงานอย่างต่อเน่�อง ร้วมี่กว่า 9 ป็ี  มีู่ลค่าสิะสิมี่ 15.5 ล้านบาทั้ 
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สุนับสุนุนกิลุ่มีเปราะบาง ผู้พิกิาร สุร้างคัวามีเท่์าเที์ยมีให้สัุงคัมี
บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่การ้สิร้้างความี่เทั้่าเทั้่ยมี่ในสิังคมี่มี่าอย่างต่อเน่�อง ผ่านโคร้งการ้สินับสินุนกลุ่มี่เป็ร้าะบางทั้่�หลากหลาย ร้วมี่ถึึงผู้พิการ้ 
เพ่�อสิร้้างโอกาสิทั้างสิังคมี่ สิ่งเสิร้ิมี่อาชุ่พ ไป็พร้้อมี่ ๆ กับการ้พัฒนาทั้ักษะ ความี่รู้้ และศักยภาพในดั้านต่าง ๆ สิ่งเสิร้ิมี่ความี่เป็็นอยู่ และ 
คุณภาพชุ่วิตทั้่�ดั่ยิ�งขึ�น  นอกจำากน่� การ้สินับสินุนและการ้ขยายโอกาสิทั้างอาชุ่พให้กับป็ร้ะชุากร้กลุ่มี่เป็ร้าะบาง ยังเป็็นสิ่วนหนึ�งทั้่�สิามี่าร้
ถึสิร้้างแร้งขับเคล่�อนทั้างเศร้ษฐกิจำให้กับป็ร้ะเทั้ศ  อ่กทั้ั�งยังสิามี่าร้ถึสิร้้างแร้งบันดัาลใจำให้กับกลุ่มี่คนในสิังคมี่อ่กดั้วย

โคัรงกิารก้ิาวที์�พลาดิ์ สูุ่โอกิาสุสุายอาชีพ 
เป็็นโคร้งการ้ทั้่�ดัำาเนินการ้ต่อเน่�องเป็็นป็ีทั้่� 3 โดัยมี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อ 
ให้โอกาสิกับเด็ักและเยาวชุนท่ั้�เคยทั้ำาผิดัพลาดั และกำาลังจำะพ้นโทั้ษ 
ให้ได้ัรั้บการ้ศึกษา และม่ี่วิชุาชุ่พท่ั้�มัี่�นคง สินับสินุนตลาดัแร้งงาน 
ผ่านการ้ฝึกอบร้มี่วิชุาชุ่พการ้ทั้ำากาแฟ่  ให้กับเด็ัก เยาวชุน และครู้ฝึก 
ในสิถึานพินิจำคุ้มี่คร้องเดั็กและเยาวชุน จำังหวัดัสิมีุ่ทั้ร้ป็ร้าการ้  
ร้วมี่ถึึงมี่่การ้จำัดัการ้แข่งขันทั้างวิชุาชุ่พ  โดัยในป็ี 2562  ไดั้ขยายผล 
การ้ดัำาเนินการ้ไป็อ่ก 4 จำังหวัดั ไดั้แก่ จำังหวัดันคร้ร้าชุสิ่มี่า จำังหวัดั 
อุดัร้ธิาน่  จัำงหวัดัขอนแก่น  จัำงหวัดันคร้สิวร้ร้ค์  ร้วมี่ถึึงเพิ�มี่การ้ฝึกอบร้มี่ 
วิชุาชุ่พทั้ักษะดั้านเบเกอร้่� โดัยวิทั้ยากร้จำาก Kudsan Bakery & 
Coffee พร้้อมี่ทั้ั�งสิ่งมี่อบโอกาสิสินับสินุนทัุ้นการ้ศึกษาให้กับเดั็ก 
และเยาวชุนเพ่�อเข้าศึกษาต่อศูนย์การ้เร้่ยนป็ัญญาภิวัฒน์  

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) ร่้วมี่กับ บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ร่้เทั้ลลิงค์ จำำากัดั 
ร้่วมี่สิ่งมี่อบ “ร้้านกาแฟ่สิร้้างอาชุ่พ” ภายใต้โคร้งการ้สิานอนาคต 
การ้ศึกษา CONNEXT ED ให้กับโร้งเร้่ยนโสิตศึกษานนทั้บุร้่ 
อำาเภอบางบัวทั้อง จำังหวัดันนทั้บุร้่ และโร้งเร้่ยนโสิตศึกษา เขตทัุ้่ง 
มี่หาเมี่ฆ จำังหวัดักรุ้งเทั้พมี่หานคร้ เพ่�อมี่อบโอกาสิในการ้ป็ร้ะกอบ 
อาชุ่พอย่างยั�งย่นให้กับนักเร้่ยนทั้่�บกพร้่องทั้างการ้ไดั้ยิน ผ่านการ้ 
อบร้มี่ฝึกทัั้กษะให้สิามี่าร้ถึนำาความี่รู้้ไป็ป็ร้ับใชุ้ในการ้ป็ร้ะกอบอาชุ่พ 
ได้ัจำริ้ง โดัยสิามี่าร้ถึเปิ็ดักิจำการ้หร่้อเป็็นพนักงานท่ั้�ม่ี่ความี่เชุ่�ยวชุาญ 
และมี่่ความี่เป็็นมี่่ออาชุ่พไดั้  ร้วมี่ถึึงไดั้ขยายผลการ้สิ่งเสิร้ิมี่ทั้ักษะ 
อาชุ่พแก่นักเร่้ยนท่ั้�บกพร่้องทั้างการ้ได้ัยินและผู้พิการ้ ผ่านโคร้งการ้ 
ห้องเร่้ยนกาแฟ่ นักเร่้ยนสัิงกัดัโร้งเร่้ยนการ้ศึกษาพิเศษในเขตกรุ้งเทั้พ 
มี่หานคร้และป็ร้ิมี่ณฑ์ล จำำานวน 4 โร้งเร้่ยน โดัยมี่่จำำานวนนักเร้่ยน
ท่ั้�เข้าร่้วมี่โคร้งการ้ทัั้�งสิิ�น 388 ร้าย มูี่ลค่าการ้สินับสินุน 390,460 บาทั้

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

โคัรงกิารสุร้างคัน สุร้างงาน ปันโอกิาสุท์างอาชีพ
ให้กัิบนักิเรียนที์�บกิพร่องท์างกิารได้ิ์ยิน

เด็ก และเย่�วชน
เข้��รู่้วมโครู้งก�รู้

163 รู้�ย่

เด็ก และเย่�วชน
ที�รัู้บมอบ 
ทุนก�รู้ศึกษั�ต่อ 
ที�ศ้นย์่ก�รู้เรีู้ย่น 
ปัญญ�ภิวัฒน์  

11 รู้�ย่

ผ้�เข้��รู่้วมแข่้งขั้น 
ท�งวิช�ชีพีกว่�

30 คน 
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โคร้งการ้พ่�ชุ่วยน้อง โคร้งการ้ร้่วมี่มี่่อกันร้ะหว่างสิำานักงานสิ่งเสิร้ิมี่ 
วิสิาหกิจำขนาดักลางและขนาดัย่อมี่ (สิสิว.) และอ่ก 14 องค์กร้ 
เพ่�อทั้ำาการ้สิ่งเสิร้ิมี่และสินับสินุนผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย วิสิาหกิจำ 
ขนาดักลางและขนาดัย่อมี่ (SMEs) ผ่านการ้ให้ความี่รู้้ ความี่เข้าใจำ 
ในการ้จำัดัการ้บร้ิหาร้ธิุร้กิจำ และสิามี่าร้ถึนำาไป็ป็ร้ับใชุ้ในการ้ดัำาเนิน 
กิจำการ้ไดั้อย่างมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ พร้้อมี่กันน่� ยังม่ี่พ่�เล่�ยงถ่ึายทั้อดั 
ป็ร้ะสิบการ้ณ์ด้ัานการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ธุิร้กิจำ ในทุั้ก ๆ ด้ัาน เชุ่น ความี่รู้้ 
ด้ัานการ้จัำดัทั้ำาแผนธุิร้กิจำ ด้ัานการ้เงิน ดั้านการ้ตลาดั ดั้านการ้ขาย 
และดั้านกฎีหมี่าย ตลอดัจำนให้ความี่รู้้ดั้านเทั้คโนโลย่ต่าง ๆ กับ 
ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย วิสิาหกิจำขนาดักลางและขนาดัย่อมี่ (SMEs) 
ลงพ่�นทั้่�วินิจำฉัยปั็ญหา ป็รั้บกลยุทั้ธ์ิ และให้คำาป็รึ้กษาด้ัานต่าง ๆ เพ่�อ 
วางแผนการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ อบร้มี่และเย่�ยมี่ชุมี่บร้ิษัทั้พ่�เล่�ยง โดัยมี่่ 
รู้ป็แบบการ้ดัำาเนินงานเสิม่ี่อนพ่�ชุ่วยน้องท่ั้�ให้คำาป็รึ้กษาต่าง ๆ นอกจำากน่� 
ยังมี่่สิิทั้ธิิพิเศษให้กับผู ้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยทั้่ �เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ 
กับบริ้ษัทั้ อาทิั้ 1) นำาสิินค้ามี่าจำำาหน่ายผ่านแพล็ตฟ่อร์้มี่ 24 Shopping   
2) ไดั้ร้ับการ้ยกเว้นค่าธิร้ร้มี่เน่ยมี่การ้ขนสิ่ง และ 3) สิ่วนลดัค่า 
โฆษณา ร้้อยละ 50 ทัุ้กชุ่องทั้าง 

โดย่ในปี 2562 
มีผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่  
ที�บริู้ษััทเป็นพีี�เลี�ย่ง

3 รู้�ย่
คิดเป็นม้ลค่�ท�เศรู้ษัฐกิจั

20 ล��นบ�ท 

รู้�อย่ละ 

100
รู้�อย่ละ 

67
รู้�อย่ละ 

67

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

บร้ิษัทั้มีุ่่งมี่ั�นสินับสินุนโคร้งการ้มี่อบโอกาสิและสิร้้างอาชุ่พให้กับ 
ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยมี่าอย่างต่อเน่�อง      ผ่านการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ 
ต่าง ๆ ของบร้ิษัทั้ อาทั้ิ โคร้งการ้พ่�ชุ่วยน้อง (Big Brother) 
โคร้งการ้ Business Matching โคร้งการ้สิ่งเสิร้ิมี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ 
ร้ายย่อย 24 Shopping โคร้งการ้มี่ิตร้แทั้้โชุห่วย โคร้งการ้ 
U-Project เป็็นต้น

สุ่งเสุริมีผู้ประกิอบกิารรายย่อย วิสุาหกิิจีข็นาดิ์กิลางและข็นาดิ์ย่อมี (SMEs) มีอบโอกิาสุและสุร้างอาชีพ

โคัรงกิารพี�ช่วยน้อง (Big Brother)

เพ่�อให้ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยสิามี่าร้ถึป็ร้ะกอบธิุร้กิจำ เข้าถึึงแหล่ง 
เงินทัุ้นไดั้ง่ายยิ�งขึ�น และขยายธิุร้กิจำให้เติบโตไดั้อย่างยั�งย่น พร้้อมี่ 
ทั้ั�งสิร้้างโอกาสิในการ้เร้ิ�มี่ต้นและเป็็นเจำ้าของธิุร้กิจำ ยกร้ะดัับการ้ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์์ให้ตร้งตามี่มี่าตร้ฐาน และสิร้้างการ้เติบโตทั้าง 
เศร้ษฐกิจำให้กับป็ร้ะเทั้ศอย่างยั�งย่น

ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่
มีรู้�ย่ได�เพิี�มขึ้�น

ข้องผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่
ได�รัู้บคว�มรู้้� และมีปรู้ะสิทธิภ�พี
ก�รู้ทำ�ง�นเพิี�มขึ้�น

มีช่องท�งก�รู้
จััดจัำ�หน่�ย่เพิี�มขึ้�น         
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บร้ิษัทั้มี่อบโอกาสิสิำาคัญดั้านธิุร้กิจำผ่านการ้ดัำาเนินงานในการ้เพิ�มี่ 
ชุ่องทั้างการ้จำำาหน่ายสิินค้าไป็ทั้ั �วป็ร้ะเทั้ศสิำาหร้ับผู ้ป็ร้ะกอบการ้ 
ร้ายย่อย และเกษตร้กร้ เพ่�อมี่อบโอกาสิทั้างอาชุ่พ โอกาสิทั้างธิุร้กิจำ 
โอกาสิทั้างการ้ศึกษา และการ้จ้ำางงานร้วมี่ถึึงการ้ถ่ึายทั้อดัองค์ความี่รู้้ 
สิู่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้้านค้าป็ล่กร้ายย่อยและเอสิเอ็มี่อ่ ภายใต้แนวคิดั  
“ร้่วมี่สิร้้างสิร้ร้ค์และแบ่งป็ันโอกาสิให้ทัุ้กคน” โดัยสิามี่าร้ถึพบป็ะ 
และสิอบถึามี่ข้อมีู่ลกับเจำ้าหน้าทั้่�ไดั้โดัยตร้ง อาทั้ิ โอกาสิทั้างธิุร้กิจำ 
ทั้่�เป็ิดัโอกาสิให้ผู ้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยและผู้ทั้่ �ต้องการ้ขายสิินค้า 
ผ่านร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ร้้านค้าออนไลน์ 24 Shopping และ 
eXta เข้ามี่าเสินอสิินค้า พร้้อมี่ทั้ั�งโอกาสิในการ้เสินอพ่�นทั้่�เพ่�อเป็ิดั 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น พร้้อมี่ขยายผล วันแห่งโอกาสิดั่@CP ALL สิัญจำร้  
ทั้่�จำังหวัดัขอนแก่น จำังหวัดัเชุ่ยงใหมี่ ่ 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

โอก�สท�งธุรู้กิจัสำ�หรัู้บ 
ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้รู้�ย่ย่่อย่
ในก�รู้เสนอสินค��กว่� 

382 คน

ผ้�ปรู้ะกอบก�รู้สนใจั
เปิดรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น 

350 รู้�ย่

โคัรงกิาร Business Matching
มี่่จำุดัป็ร้ะสิงค์เพ่ �อเป็ิดัโอกาสิทั้างการ้ค้าให้กับผู ้ป็ร้ะกอบการ้วิสิาหกิจำขนาดักลางและขนาดัย่อมี่ 
(SMEs) ทั้่�ผลิตสิินค้าม่ี่คุณภาพมี่าตร้ฐาน และดัำาเนินธุิร้กิจำอย่างม่ี่ความี่รั้บผิดัชุอบต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ สัิงคมี่ 
และการ้กำากับดัูแลกิจำการ้ โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ร้่วมี่กับสิภาอุตสิาหกร้ร้มี่แห่งป็ร้ะเทั้ศไทั้ยจำัดังาน  
“เจำร้จำาธิุร้กิจำ สิร้้างพันธิมี่ิตร้กับ CP ALL Non-Trade” เป็ิดัโอกาสิให้กลุ่มี่ผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้าง ผู้ผลิต 
เคร้่�องมี่่อ อุป็กร้ณ์ ผู้ผลิตติดัตั�งเฟ่อร้์นิเจำอร้์  งานร้ะบบไฟ่ฟ่้า  ผู้ให้บร้ิการ้หลังการ้ขายร้ะบบทั้ำาความี่เย็น 
และเคร้่�องจำักร้ทั้่�ใชุ้ในศูนย์กร้ะจำายสิินค้า สิามี่าร้ถึป็ร้ึกษาและเจำร้จำาธิุร้กิจำกับบร้ิษัทั้ไดั้โดัยตร้ง  ร้วมี่ทั้ั�งมี่ ่
การ้อบร้มี่ให้ความี่รู้้เร้่�องการ้เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่ คุณสิมี่บัติของคู่ค้า และโอกาสิทั้างธิุร้กิจำในการ้ร้่วมี่งาน 
กับบร้ิษัทั้ผ่านชุ่องทั้าง ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น และ 24 shopping

มีเอสเอ็มอีเข้��รู่้วมเจัรู้จั�

ท�งธุรู้กิจั 982 รู้�ย่ 

รู่้วมธุรู้กิจั 231  รู้�ย่

โคัรงกิารวันแห่งโอกิาสุดิ์ี

พีนักง�น  

50 รู้�ย่
ข้องบริู้ษััทสมัครู้
ผ่�นช่องท�ง “วันแห่ง
โอก�สดี@CP ALL”

ชุดคู่มือ บริการให้คําปรึกษา
ฝึกอบรม สัมมนา

บริการออกแบบ การพั นา
องค์ความรู้

บริการรับส่ัง ื้อ

การจัดการร้านค้าปลีก
อย่างมืออาชีพ  
ประกอบด้วยหลักการจัดการ
ร้านค้าปลีก  หัวข้อ
สําหรับผู้ท่ีสนใจเปดร้านใหม่ 
หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการ
ปรับปรุงร้าน หลักการ
วางแผนผังร้าน และสินค้า 
เทคนิคเพ่ิม ยอดขาย
และกําไร เป็นต้น

การจัดการร้านค้า
ด้วยเทคนิคต่าง  แบบมืออาชีพ
อาทิ การสรรหาสินค้า 
จัดเรียงสินค้า การจัดร้าน
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
และการโ ษณาให้สามาร
ตอบสนองตามความต้องการ
และพ ติกรรมของผู้บริโ ค
ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยผู้เช่ียวชาญ

บริการออกแบบ
แผนผังร้านค้า  มิติ

การพั นาองค์ความรู้ 
ผ่านระบบ -learning 
ตลอด 2  ช่ัวโมง 
ในช่องทาง  

o ua t ai co

บริการรับส่ัง ื้อ
จัดเตรียมสินค้า 
และจัดส่งสินค้า 
สําหรับร้านค้าประชารั
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โคัรงกิาร U-Project “เสุรมิีสุร้างคัู่คัิดิ์ พัฒนาธิุรกิิจีคัุณ”
โคร้งการ้ U-Project “เสิร้ิมี่สิร้้างคู่คิดั พัฒนาธิุร้กิจำคุณ” เป็็นโคร้งการ้ทั้่�ดัำาเนินงานมี่าอย่างต่อเน่�องภายใต้ บร้ิษัทั้ สิยามี่แมี่็คโคร้ จำำากัดั 
(มี่หาชุน) โดัยม่ี่จุำดัป็ร้ะสิงค์เพ่�อพัฒนาศักยภาพสิำาหรั้บผู้ป็ร้ะกอบการ้ ร้้านโชุห่วยให้ม่ี่ความี่พร้้อมี่รั้บการ้เป็ล่�ยนแป็ลงในปั็จำจุำบัน สิร้้างความี่ 
เข้มี่แข็ง  แก้ไขปั็ญหาการ้ขาดัองค์ความี่รู้้ในการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ร้้านค้า ด้ัวยองค์ความี่รู้้และป็ร้ะสิบการ้ณ์ท่ั้�แม็ี่คโคร้ได้ัดัำาเนินการ้ภายใต้ โคร้งการ้ 
“แม็ี่คโคร้มิี่ตร้แท้ั้โชุห่วย” มี่าตลอดัร้ะยะเวลา 12 ปี็ พร้้อมี่ทัั้�งสิร้้างชุ่องทั้างการ้ขายท่ั้�ยั�งย่นให้กับร้้านโชุห่วย   ในปี็ 2562  บริ้ษัทั้ สิยามี่แม็ี่คโคร้  
จำำากัดั (มี่หาชุน) ร่้วมี่กับ กร้มี่พัฒนาธุิร้กิจำการ้ค้า กร้ะทั้ร้วงพาณิชุย์ ยกร้ะดัับร้้านโชุห่วยสู่ิการ้เป็็น ร้้านโชุห่วย 4.0 อย่างยั�งย่น เพ่�อให้ร้้านค้า 
ป็ล่กร้ายย่อย ร้้านโชุห่วย และร้้านค้าป็ร้ะชุารั้ฐสิามี่าร้ถึแข่งขันและดัำาร้งอยู่ได้ัท่ั้ามี่กลางกร้ะแสิธุิร้กิจำท่ั้�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ พร้้อมี่ทัั้�งสินับสินุนและ 
พัฒนาองค์ความี่รู้้ด้ัานการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ร้้านค้าป็ล่กท่ั้�ทัั้นสิมัี่ยและเป็็นสิากลผ่านข้อมูี่ล Big Data Analysis ดัังน่� 

โคัรงกิารสุ่งเสุริมีผู้ประกิอบกิารรายย่อย 24 Shopping
บร้ิษัทั้สิ่งมี่อบโอกาสิให้กับผู้ป็ร้ะกอบร้ายย่อย (SMEs) ผ่าน “โคร้งการ้สิ่งเสิร้ิมี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย 
24 Shopping” มี่าอย่างต่อเน่�อง เพ่�อเพิ�มี่ชุ่องทั้างการ้จัำดัจำำาหน่ายและกร้ะจำายสิินค้า สิำาหรั้บกลุ่มี่วิสิาหกิจำ 
ชุุมี่ชุน กลุ่มี่ผู้ผลิตสิินค้าเพ่�อจำำาหน่ายกลุ่มี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย และกลุ่มี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ภายใต้โคร้งการ้ 
หนึ�งตำาบลหนึ�งผลิตภัณฑ์์ ผ่านแพล็ตฟ่อร์้มี่ออนไลน์ 24 Shopping และแอป็พลิเคชัุนบนโทั้ร้ศัพท์ั้ม่ี่อถ่ึอท่ั้�ชุ่วย 
สิร้้างป็ร้ะสิบการ้ณ์ในการ้เล่อกซ่ื้�อสิินค้าให้กับลูกค้าได้ัตลอดั 24 ชัุ�วโมี่ง

สรู้��งรู้�ย่ได�
ให�กับผ้�ปรู้ะกอบก�รู้
รู้�ย่ย่่อย่กว่�

1,329 รู้�ย่
คิดเป็นม้ลค่�
ท�งเศรู้ษัฐกิจักว่�

8,960
ล��นบ�ท

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

ชุดคู่มือ บริการให้คําปรึกษา
ฝึกอบรม สัมมนา

บริการออกแบบ การพั นา
องค์ความรู้

บริการรับส่ัง ื้อ

การจัดการร้านค้าปลีก
อย่างมืออาชีพ  
ประกอบด้วยหลักการจัดการ
ร้านค้าปลีก  หัวข้อ
สําหรับผู้ท่ีสนใจเปดร้านใหม่ 
หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการ
ปรับปรุงร้าน หลักการ
วางแผนผังร้าน และสินค้า 
เทคนิคเพ่ิม ยอดขาย
และกําไร เป็นต้น

การจัดการร้านค้า
ด้วยเทคนิคต่าง  แบบมืออาชีพ
อาทิ การสรรหาสินค้า 
จัดเรียงสินค้า การจัดร้าน
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
และการโ ษณาให้สามาร
ตอบสนองตามความต้องการ
และพ ติกรรมของผู้บริโ ค
ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยผู้เช่ียวชาญ

บริการออกแบบ
แผนผังร้านค้า  มิติ

การพั นาองค์ความรู้ 
ผ่านระบบ -learning 
ตลอด 2  ช่ัวโมง 
ในช่องทาง  

o ua t ai co

บริการรับส่ัง ื้อ
จัดเตรียมสินค้า 
และจัดส่งสินค้า 
สําหรับร้านค้าประชารั
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โดย่ในปี 2562 มีรู้��นค��ปลีก
ที�เข้��รู่้วมโครู้งก�รู้ 

6,403 รู้�ย่

ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้ U project 

833 รู้��นค��

ย่อดข้�ย่เฉลี�ย่เพิี�มส้งขึ้�น
รู้�อย่ละ 43
หลังจั�กเข้��รู่้วมโคงก�รู้ 
(เฉลี�ย่ทั�งปีรู้�อย่ละ 20)

ม้ลค่�ท�งเศรู้ษัฐกิจัข้องชุมชน
เพิี�มขึ้�นกว่� 

456 ล��นบ�ทต่อป ี

พัีฒน�ทักษัะด��นค��ปลีก
ให�กับนักศึกษั� สะสม 
ณ์ ปี 2562  กว่� 

39,000 รู้�ย่

นอกจำากน่� เพ่�อผลักดัันให้ลูกค้าไดั้มี่่สิ่วนร้่วมี่กับบร้ิษัทั้ในการ้สิ่งมี่อบโอกาสิต่อให้ชุุมี่ชุนและสิังคมี่ ภายใต้การ้ดัำาเนินการ้ โป็ร้แกร้มี่  
“ลดัวันละถึุง...คุณทั้ำาไดั้” ทั้่ �กล่าวถึึงในบทั้ร้ับมี่่อสิภาพอากาศเป็ล่ �ยน หมีุ่นเว่ยนใชุ้พลังงาน ร้่วมี่สิมี่ทั้บทัุ้นสิ่งต่อโอกาสิให้แก่อาคาร้ 
นวมี่ินทั้ร้บพิตร้ ๘๔ พร้ร้ษา โร้งพยาบาลศิร้ิร้าชุ และ 77 โร้งพยาบาลในชุุมี่ชุน เป็็นจำำานวนกว่า 134 ล้านบาทั้ โคร้งการ้ 1 แก้วมี่วลชุน  
1 บาทั้เพ่�อสิังคมี่ ยังมี่อบเงินบร้ิจำาคมีู่ลค่า 8.8 ล้านบาทั้ นอกจำากน่�ยังมี่่โคร้งการ้อ่�น ๆ ทั้่�บร้ิษัทั้ไดั้ดัำาเนินการ้เพ่�อสิ่งต่อโอกาสิให้กับ 
สัิงคมี่และชุุมี่ชุน ดัังน่�

ทั้ั�งน่�การ้สินับสินุนและสิ่งมี่อบโอกาสิผ่านงบป็ร้ะมี่าณ สิิ�งของ กำาลังคนจำากพนักงานทั้่�มี่่ความี่ตั�งใจำในการ้เป็็นสิ่วนหนึ�งในการ้สิร้้างคุณค่า 
ทั้างสิังคมี่ร้่วมี่กับบร้ิษัทั้ ในป็ี 2562 สิามี่าร้ถึสิรุ้ป็ไดั้ดัังน่� 

ผลลัพธ์ิและประโยชน์ที์�ได้ิ์รับ

สนับสนุนเงินจัำ�นวน 30 ล��นบ�ท ให�แก่สถ�บันก�รู้แพีทย์่ 
จัักรีู้นฤบดินทร์ู้คณ์ะแพีทย่ศ�สตร์ู้ โรู้งพีย่�บ�ลรู้�ม�ธิบดี 
มห�วิทย่�ลัย่มหิดล เพืี�อรู่้วมก่อสรู้��งอ�ค�รู้ และซืี�ออุปกรู้ณ์์
ก�รู้แพีทย์่สำ�หรัู้บด้แลผ้�ป่วย่จั�กทั�วปรู้ะเทศ 

มอบเงินบริู้จั�ค จัำ�นวน 1,000,000 บ�ท ที�ได�จั�กก�รู้แชร์ู้คลิป
เชิดช้พีรู้ะคุณ์ครู้้ 2019 ให�แก่ม้ลนิธิ คนต�บอดแห่งปรู้ะเทศไทย่ 
โดย่มีพีนักง�นจั�กชมรู้มจิัตส�ธ�รู้ณ์ะ ซีีพีี ออลล์ และ แฟื้นคลับ 
7-Eleven Thailand รู่้วมทำ�คว�มดีจััดกิจักรู้รู้มเลี�ย่งอ�ห�รู้กล�งวัน 
และทำ�หนังสืออักษัรู้เบรู้ลล์ มอบให�โรู้งเรีู้ย่นสอนคนต�บอด
กรุู้งเทพีมห�นครู้ เพืี�อให�น�อง ๆ ได�ใช�เรีู้ย่นหนังสือต่อไป

งบประมาน

142.28 ล้านบาท

ส่ิงของ

252 5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

 ล้านบาท

ช่องทางการสนับสนุน

การบริจาคเพ่ือการกุ ล

ร้อยละ 11
การร่วมลงทุนทางสังคม

ร้อยละ 2 5
กิจกรรมเชิงพาณิชย์

ร้อยละ 58.56

ประเ ทการสนับสนุน

จํานวนช่ัวโมงของจิตอาสา

2.2 ล้านบาท
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