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ยินดีตอนรับ
พัน ธกิจ ของ Sea คือ การพัฒ นาคุณ ภาพชีว ติ ของผู บ ริโ ภคและพัฒ นาการ
ดํา เนิน ธุร กิจ ของผู ป ระกอบการรายย อ ยด ว ยเทคโนโลยี การให บ ริก ารแก
ชุม ชนเพือ่ รับ ใช แ ละสร า งสรรค ส ัง คมทีด่ ีย งิ ่ ขึน้ คือ สิง่ ทีฝ่  ง ลึก อยู ใ น DNA
ขององค ก ร ในช ว งเวลาทีผ่  า นมา พัน ธกิจ ของเราทวีค วามสํา คัญ ยิง่ ขึน้ เมือ่
ผู ใ ช บ ริก ารของเราได ป รับ เปลีย่ นพฤติก รรมประจํา วัน และธุร กรรมต า ง ๆ
มาอยู บ นโลกออนไลน เ พิม่ ขึน้ รวมถึง ภาวะป จ จุบ นั ทีก่ ารเปลีย่ นผ า นเข า สู
วิถ เี ศรษฐกิจ ดิจ ทิ ลั เป น ไปอย า งรวดเร็ว
เรามุ ง มั่ น ที่ จ ะยกระดับ ความพยายามและการมีส  ว นร ว มในการช ว ยเหลือ
ผู บ ริโ ภค ผู ป ระกอบการรายย อ ย และสัง คมไทย ให ไ ด ร บั ประโยชน ส งู สุด
จากโอกาสทีี ่ม าพร อ มกับ เศรษฐกิจ ดิจ ทิ ลั
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับความเหลื่อมลํา้ ทางสังคม
การบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบตั ิ

สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
เรียน พันธมิตร ลูกคา และเพื่อนนักเดินเรือ
พันธกิจของ Sea คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริโภคและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการรายยอยดวยเทคโนโลยี
พันธกิจนี้คือคําสัญญาที่เรายึดมั่นมาตลอดนับตั้งแตวันแรกจนถึง
วันนี้ สถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูบริโภคจากการซื้อขายแบบ
ออฟไลนมาสูร ะบบออนไลนอยางรวดเร็ว เรามีความเชื่อวาเทคโนโลยี
สามารถสรางสังคมที่ดีขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่
เทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคนไปอยางไมมีวันหวนกลับ
แมปที่ผานมาจะเปนปที่ทาทายเปนอยางมาก แต Sea และเพื่อน
นักเดินเรือ หรือพนักงานของเรา ยังคงมุงมั่นในการใหบริการ
โดยการใชความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของเราอยางเต็มความ
สามารถ โดย การีนา (Garena) บริการดิจิทัลเอ็นเตอรเทนเมนท
ไดชวยเชื่อมโยงผูคนเขาหากันและลดความตึงเครียดในชวง
ล็อกดาวน

Sea (ประเทศไทย)

ชอปป (Shopee) บริการอีคอมเมิรซของเรา ไดชวยใหลูกคาสามารถเขาถึง
สินคาที่หลากหลายไดจากที่บาน พรอมกับชวยสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) ใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และ ซีมนั นี่ (SeaMoney)
บริการดานดิจทิ ัลเพยเมนตและการเงินดิจิทัลของเราไดมอบทางเลือกที่สะดวก
สบายยิ่งขึ้นดวยบริการธุรกรรมทางการเงินแบบไรสัมผัส
ดวยความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคูกับการดูแลชุมชนและสังคม เราได
รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางตอเนื่องในการชวยเหลือ
สังคมใน 4 ดาน คือ การใหความชวยเหลือแกเด็กและเยาวชน การสงเสริม
การศึกษาดานดิจิทัล การใหความชวยเหลือชุมชนในพื้นที่ชนบทเพื่อลดความ
เหลื่อมลํ้าทางสังคม และการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ
นับตั้งแตกาวแรก Stay Humble หรือ ความออนนอมถอมตนถือเปนหนึ่งใน
อัตลักษณและคานิยมหลักที่เรายึดถือมาโดยตลอด และเราจะยังคงยึดมั่นใน
คานิยมนี้ในการทํางานเสมอ เราไมอาจประสบความสําเร็จไดหากปราศจาก
พันธมิตร พนักงาน และชุมชนที่มอบโอกาสใหเราไดมีสวนรวมในการชวย
เหลือและสนับสนุนผานหลากหลายโครงการ เราจึงอยากแบงปนเรื่องราว
และกิจกรรมทางสังคมของเราที่เกิดขึ้นตลอดปที่ผานมาในรายงานฉบับนี้
เราเชื่อวาการเติบโตไปพรอม ๆ กับชุมชนและสังคมอยางเขมแข็งคือเสนทาง
ที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จไปดวยกันไดในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงที่
ไมหยุดนิ่งนี้

มณีรัตน อนุโลมสมบัติ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Sea (ประเทศไทย)
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Sea บริษัทชั้นนําระดับโลก

ผูใ หบริการอินเทอรเน็ตแพลตฟอรมสําหรับผูบริโภค

Sea Limited
Sea Limited บริษัทชั้นนําระดับโลกดานการใหบริการอินเทอรเน็ตแพลตฟอรมสําหรับผูบริโภค กอตั้งในป 2552
ณ ประเทศสิงคโปร โดยมีพันธกิจของบริษัท คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริโภคและพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการรายยอยดวยเทคโนโลยี บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลัก 3 ดาน ประกอบดวย การีนา (Garena)
ผูพัฒนาและใหบริการเกมออนไลนชั้นนําระดับโลก ชอปป (Shopee) แพลตฟอรมอีคอมเมิรซที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไตหวัน และ ซีมันนี่ (SeaMoney) ผูใหบริการดิจิทัลเพยเมนตและการเงิน
ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ Sea Limited ยังเปนบริษัทที่ไดรับการจดทะเบียนในตลาดทุน
NYSE โดยใชสัญลักษณ SE

Sea (ประเทศไทย)
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ภาพรวมธุรกิจของเรา

ผูพัฒนาและใหบริการเกมออนไลนชั้นนําระดับโลก ซึ่งมีผู
เลนอยูใ นมากกวา 130 ตลาดทั่วโลก และเปนผูร เิ ริ่มผลักดัน
สนับสนุนวงการกีฬาอีสปอรต (esports) ตัวอยางเกมชั้น
นําที่เปดใหบริการโดยการีนา อาทิ RoV (Arena of Valor),
Free Fire, FIFA Online 4 และ Call of Duty® Mobile

Sea (ประเทศไทย)

ผูน าํ แพลตฟอรมอีคอมเมิรซ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
ไตหวัน
โดยชอปปถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการผูบริโภค สงมอบความสะดวกสบาย ปลอดภัย
และสรางประสบการณการใชงานที่ดี ใหผใู ชงานหลายลานคน
ใหมคี วามเพลิดเพลินกับการเขาใชงานบนแพลตฟอรมของ
เราในทุก ๆ วัน ดวยสินคาที่หลากหลาย พรอมดวยระบบ
การชําระเงิน การสนับสนุนดานโลจิสติกส ตลอดจนความ
บันเทิงจากหลากหลายฟเจอรที่คัดสรรมาสําหรับผูใชงาน
ในแตละตลาดโดยเฉพาะ อีกทั้งชอปปย งั มีความมุง มั่นในการ
สนับสนุนใหผปู ระกอบการและแบรนดสนิ คาตาง ๆ สามารถ
บรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จไดดวยอีคอมเมิรซ

ซีมันนีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในป 2557 เปนผูใหบริการชัน้ นําดานดิจิทัล
เพยเมนตและการเงินดิจทิ ลั ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ซีมันนีม่ ีผลิตภัณฑทีห่ ลากหลาย อาทิ บริการดาน e-Wallet
บริการดานการชําระเงิน ผลิตภัณฑและบริการอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล ภายใตชอื่
ShopeePay, SPayLater, และแบรนดอื่น ๆ ในภูมิภาค
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การพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน:

หลักสําคัญของธุรกิจเรา

SMEs

ธุรกิจของเรา เกิดขึ้นจากพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริโภคและพัฒนาการดําเนินธุรกิจของผู
ประกอบการรายยอยดวยเทคโนโลยี เราจึงมุงมั่นในการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ใหแกชีวิตความเปนอยูของผูใชงานและชุมชนตาง ๆ ที่เราใหบริการ
พันธกิจของเรา ทวีความสําคัญยิ่งขึ้นในเวลานี้ เนื่องจากผูใชงานไดปรับเปลี่ยนมาทํากิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันผานระบบออนไลนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไดเกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว เราจึงมุงมั่นในการมีสวนรวมชวยเหลือใหผูบริโภคตลอดจนผูประกอบการรายยอยใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะความสําเร็จของธุรกิจของเราจะเกิดขึ้นไมไดหาก
ปราศจากระบบนิเวศรอบดานที่แข็งแกรงและยั่งยืน
เพื่อนนักเดินเรือของเราและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ มีสวนสําคัญในการชวยนําทางบริษัทฯ ฝาคลื่นลม
แหงความทาทาย การสรางสัมพันธภาพอันแข็งแกรงระหวางกันเทานั้นคือคําตอบในการมุงสูอนาคตที่ยั่งยืน
และเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขอที่ 17 (UN SDG 17) เราไดรวมมือกับพันธมิตรตาง ๆ
จากหลากหลายภาคสวนในการแบงปนความรู ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เยาวชน

รัฐบาล

เพื่อนนัก
เดินเรือ1

ลูกคา

เทคโนโลยีข องเรา
ผูถือหุน

ชุมชน
พันธมิตร

(1) เพื่อนนักเดินเรือ หมายถึง พนักงานของบริษัท
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รายงานกิจกรรมดานสังคม ประจําป 2563 4

การพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน:

หลักสําคัญของธุรกิจเรา
เด็กและเยาวชน

การศึกษาดานดิจิทัล

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม

หนึ่งในผูม ีสว นไดสว นเสียหลักของเราคือเยาวชน
ซึ่งเปนกลุมคนสวนใหญท่ีครอบคลุมทั้งกลุม
ชุมชน ลูกคา และพนักงานของเรา นอกจากนี้
เยาวชนยังเปนกําลังสําคัญในอนาคต ดังนั้น
โอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการจางงาน
ทีด่ ีสําหรับเยาวชนและคนรุนใหมจึงเปนหัวใจ
หลักของกิจกรรมทางสังคมของเรา เราตระหนัก
ถึงความสําคัญของการศึกษาและการเตรียม
ความพรอมสูอ นาคตผานการพัฒนาคนและการ
สรางองคความรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาของ
ประเทศ

ในฐานะบริษทั ดานเทคโนโลยี เราเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของความรูด า นดิจทิ ลั ที่พฒ
ั นา
ขึ้นอยางรวดเร็วในทั่วทุกมุมโลก จุดมุง หมาย
ในระยะยาวของเราคือการพัฒนาทักษะดาน
ดิจทิ ลั ใหครอบคลุมกลุมคนทุกชวงวัย
ตั้งแต เด็ก เยาวชน ไปจนถึงผูส งู อายุเพื่อ
ใหทุกคนมีความพรอมดานทักษะดิจทิ ัลและ
สามารถปรับตัวเขาสูวถิ ีชีวติ ใหมไดอยาง
ราบรื่น โดยเราไดใหความรูแ ละการฝกอบรม
เพือ่ เพิ่มทักษะใหแกกลุม SME เกษตรกร
เยาวชน และผูสูงอายุ

ประชากรสวนใหญในประเทศไทย ยังคงอาศัย
อยูใ นพื้นที่ชนบทและไมสามารถเขาถึงบริการ
ตาง ๆ ที่จําเปนได ปญหานี้ไดทวีความรุนแรง
ขึน้ จากขอจํากัดของบริการและทรัพยากร
ดานการขนสงในชวงสถานการณแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 เราจึงรวมมือกับองคกร
เพื่อสังคมผานโครงการที่หลากหลายในการ
ใหความชวยเหลือแกชมุ ชนในชนบทเพือ่ ลด
ความเหลื่อมลํ้าในสังคม

Sea (ประเทศไทย)

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ
โรคโควิด-19 ถือเปนวิกฤตสําคัญแหงยุค
ผูมีสวนไดสวนเสียของเราจํานวนมากเผชิญ
กับปญหาและสูญเสียโอกาสในการประกอบ
อาชีพ เราจึงยกระดับโครงการเพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการรายยอยและลูกคาของเราให
สามารถฝาฟนคลื่นแหงอุปสรรคในชวงเวลานี้
พรอมกับบรรเทาทุกขและรวมมือกับหลาก
หลายองคกรในการสนับสนุนบุคลากรดานหนา
รานคา และชุมชนของเรา เพือ่ ตอสูและกาว
ผานวิกฤตครั้งนี้ไปดวยกัน
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กิจกรรมทางสังคมตามแนวทางและเปาหมาย SDGs
องคการสหประชาชาติไดมีมติรับรองเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals,
SDGs) ในป 2558 ใหเปนสวนหนึ่งของวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืนป 2573 (The 2030 Agenda for
Sustainable Development) ประกอบดวยเปาหมาย
17 ขอ ที่ไดรับการออกแบบและยอมรับในระดับสากล
ใหเปน “พิมพเขียวในการดําเนินการเพื่อมุงสูอนาคตที่
ดีขึ้นและยั่งยืนสําหรับทุกคน”
ความทุม เทในการดําเนินงาน ใหบริการ เพื่อรับใชสงั คม
ถือเปนสวนหนึ่งของพันธกิจ และคานิยม เราจึงมุงมั่น
ที่จะนําจุดแข็งและความเชี่ยวชาญอันเปนเอกลักษณ
มาใชในการแกไขปญหาทางสังคม ใหเปนไปตาม
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

สงเสริมสุขภาพและความ
เปนอยูที่ดีใหแกประชากร
ทุกชวงวัย

สรางการศึกษาที่เทา
เทียมและทั่วถึง
สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตแกทุกคน

สงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ตอเนื่อง
ครอบคลุม และยั่งยืน
การจางงานที่มีคุณคา
และงานที่ดีสําหรับทุกคน

ลดความเหลื่อมลํ้าทั้งภาย
ในและระหวางประเทศ

ยกระดับแนวทางการ
ดําเนินงานและสรางเสริม
การเปนพันธมิตรระดับ
โลกเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
แหลงที่มา: องคการสหประชาชาติ

Sea (ประเทศไทย)
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ไฮไลทสําคัญ
ยกระดับคุณภาพชีวิตดวยเทคโนโลยี

การเข า ถึง ของเรา

725.2 ลาน

1.4 พันลาน

จํานวนผูใชงานรายไตรมาส

>4.1 พันลาน

ปริมาณการชําระเงินผาน
Mobile Wallet

จํานวนคําสั่งซื้อ

การรวมสรางสรรคเพื่อสังคม ดวยผลกระทบเชิงบวกตอผูคน ชุมชน และสังคม

>80

กิจ กรรมของเรา

29

กิจกรรมเพื่อสังคม
โดยเพื่อนนักเดินเรือของเรา
พันธมิตรที่ชวยเราสรางผล
กระทบเชิงบวกตอสังคม1

>30
>62,000

องคกรที่เราใหการ
สนับสนุนและความชวยเหลือ
คนที่เขารวมกิจกรรมเพื
่อสังคม
2
ของเราโดยตรง

มอบโอกาสที่เทาเทียมและสภาพแวดลอมที่ดีที่สุดใหแกเพื่อนนักเดินเรือของเราเพื่อรวมพัฒนาไปดวยกันกับ Sea

พนัก งานของเรา
หมายเหตุ: ข อ มูล ‘การเข า ถึง ของเรา’ เป น ข อ มูล ของ Sea (Group) ณ ไตรมาส 2/2564
ข อ มูล ‘กิจ กรรมของเรา’ เป น ข อ มูล ของ Sea (ประเทศไทย) จากกิจ กรรมเพื อ่ สัง คมในป 2563
ข อ มูล ‘พนัก งานของเรา’ เป น ข อ มูล ของ Sea (ประเทศไทย) ณ ไตรมาส 2/2564
(1) พัน ธมิต รจาก องค ก ร ภาคเอกชน องค ก รการกุศ ล องค ก รภาครัฐ และสถาบัน การศึก ษาต า ง ๆ
(2) ไม ร วมผู เ ข า ร ว มจากการรับ ชมวิด โี อ แคมเปญ seller support package และแคมเปญล า รายชือ ต า ง ๆ
(3) ได ร บั รางวัล จากกรมคุ ม ครองแรงงานและสวัส ดิก ารสัง คม

42%
58%
อัตราสวนพนักงานชายหญิง

53%
47%
อัตราสวนพนักงานชายหญิง
ระดับผูบริหารขึ้นไป

12

สถานประกอบกิจการดีเดน
จํานวนสัญชาติ
ของพนักงาน ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน3
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เด็กและเยาวชน

Sea (ประเทศไทย)
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล

การเตรียมความพรอมใหแกเยาวชนสําหรับอนาคตแหงดิจิทัลเนชั่น

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

ประมาณหนึ่งในสามของประชากรไทย คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งนับเปนสัดสวนจํานวนมากของ
ประชากรไทยและของผูใชบริการของเรา เยาวชนนับเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและ
เปนที่พึ่งพาหลักสําหรับสังคมในอนาคต โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคม
ผูสูงวัยอยางเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้วิกฤตการณโควิด-19 ไดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
และสรางความทาทายนานัปการใหคนรุนใหมในการมุงตามความฝน เติมเต็มความปรารถนา
และการมีหนาที่การงานที่ดีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Sea เชื่อมั่นในการสรางแรงบันดาลใจไปพรอม ๆ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เราจึงใช
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของเราในการจุดประกายความคิดและทักษะชีวิตที่จําเปนใหกับ
เยาวชนไทยเพื่อเตรียมความพรอมสูอนาคตในการขับเคลื่อนประเทศสูดิจิทัลเนชั่น

ที่มา: The Global Economy, Population Pyramid

Sea (ประเทศไทย)
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม
การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

การพัฒนาเยาวชนใหพรอมรับมือ
กับอนาคตดวยความมั่นใจ

เรามีความมุงมั่นในการดึงศักยภาพสูงสุดของเยาวชนเพื่อเตรียมความ
พรอมสูอนาคต

ความสัมพันธที่ดีคือรากฐานที่สําคัญ
ความผูกพันระหวางสมาชิกในครอบครัวและความสัมพันธที่ดี
กับเพื่อนคือรากฐานที่สําคัญสําหรับเยาวชนในการเติบโตและ
เสริมสรางความพรอมสําหรับอนาคต Sea ใหความสําคัญกับ
การลดชองวางระหวางวัย รวมถึงการสรางความเขาใจและ
ความเคารพตอผูอื่นผานแคมเปญตาง ๆ ที่เราไดจัดทําขึ้น
เพื่อเยาวชน

การเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว
ครอบครัวมีบทบาทสําคัญตอพัฒนาการของเยาวชน เราจึงมุงมั่นที่จะสงเสริมความผูกพันในครอบครัว
พรอมกับการคืนสูสังคมผานแคมเปญ ‘Free Fire Mother’s Day’ เพื่อเปนการเฉลิมฉลองวันแมแหงชาติ
โดยเยาวชนของเราไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม “Free Fire: heart-to-heart” เพื่อถายทอดความรูสึกและ
ความผูกพันที่มีตอผูปกครอง
นอกเหนือจากความผูกพันแลว เยาวชนของเรายังมีโอกาสสงตอสิ่งดี ๆ คืนสูสังคมผานแคมเปญบริจาค
‘Free Fire Respect Your Game : Heart to Heart’ ซึ่งทุกคนสามารถมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม
ไดงาย ๆ เพียงชมคลิปวิดีโอ “Heart to Heart“ โดยการีนาไดบริจาคเงินสําหรับแตละยอดชมใหแก สภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมปเพื่อมอบทุนเปนการศึกษาใหแกเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

“ผมไมเคยบอกแม แตแมเปนคนที่คอยใหกําลังใจผมเสมอ
แมวาผมจะทําผิดแคไหนก็ตาม
แมเปนคนที่เขาใจผมเพียงคนเดียวในครอบครัว”
- วิตามิน หนึ่งในเยาวชนที่เขารวมแคมเปญ
Free Fire Heart to Heart
Sea (ประเทศไทย)

ชมวิดีโอตัวเต็มได ที่นี่
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม
การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในโลกออนไลน
ความสัมพันธระหวางเพื่อนมีความสําคัญไมแพความสัมพันธในครอบครัว เยาวชนของเราได
พัฒนาทักษะมากมายจากความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ๆ นอกเหนือจากนี้ โลกออนไลนไดชวย
เชื่อมโยงใหเยาวชนสามารถพบเจอกับผูคนใหม ๆ ไดงายขึ้น ดังนั้น บรรยากาศออนไลนที่
ปลอดภัยมีความสําคัญอยางมากตอคนรุนใหม
การีนาจึงไดจัดแคมเปญเพื่อรณรงคการตอตานการกลั่นแกลงในโลกออนไลน (cyberbullying)
และสนับสนุนใหผูเลนเกมเคารพซึ่งกันและกัน โดยเราไดรณรงคและสรางการตระหนักรูเกี่ยวกับ
ไซเบอรบุลลี่ในกลุมเยาวชน ไปพรอม ๆ กับการมอบกําลังใจใหกับผูที่ตกเปนเหยื่อและไดรับผล
กระทบจากไซเบอรบุลลี่ เราไดสื่อสารแคมเปญนี้ผานแรปเปอรที่มีชื่อเสียง 4 ทาน และไดจัดทํา
โครงการรวบรวมรายชื่อเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนแคมเปญนี้

9,000,000 คน
ไดรวมลงชื่อเพื่อตอตานไซเบอรบุลลี่

Sea (ประเทศไทย)

132,000 คน

ไดเปลี่ยนรูปโปรไฟลในโซเชียลมีเดียของตน
เพื่อรณรงคและตอตานไซเบอรบุลลี่
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การสรางพื้นฐานทางความรูที่แข็งแกรงสามารถสงผลตอความสําเร็จของเยาวชนไปตลอดชีวิต เนื่องจากการศึกษาคือหนึ่งใน
เครื่องมืออันทรงพลังที่จะชวยเสริมสรางการเจริญเติบโต พัฒนาการ และความเปนอยูที่ดีสําหรับเยาวชน

การศึกษาดานดิจิทัล

เด็กและเยาวชน

การพัฒนาดานการศึกษาและวิชาการเพื่อรากฐานที่แข็งแกรง

การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียม

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

เรามุงมั่นที่จะสนับสนุนการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึงแกเยาวชน และคนรุนใหมใหพรอมสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ผานการสรางความเขมแข็งทางการศึกษา Sea ไดมอบทุนการศึกษาใหแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย พรอมเสริมสรางทักษะที่จําเปนเพื่อเพิ่มโอกาสในการจางงานแกเหลานิสิต


เราไดรวมกับ StartDee แอปพลิเคชันการศึกษาออนไลน เพื่อมอบโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใหแกเยาวชนโดยการเปด
โอกาสการเขาถึงการศึกษาทางเลือกที่มีความยืดหยุนใหแกนักเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6
โดยเยาวชนสามารถเขาถึงวิชาหลักไดบนแอปพลิเคชัน StartDee ทุกที่ทุกเวลา โดยไมมีคาใชจาย

มอบทุนการศึกษา 1,000 ทุนใหแกโรงเรียนใน 18 จังหวัด
นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลนบน StartDee ทางการีนายังไดมอบทุนการศึกษา
1,000 ทุนใหแกนักเรียนใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ

Sea (ประเทศไทย)

รายงานกิจกรรมดานสังคม ประจําป 2563 12

เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
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การเสริมสรางความมั่นใจผานการแนะแนวอาชีพ
การแนะแนวอาชีพแหงอนาคตสามารถสรางแรงบันดาลใจและชวยใหเยาวชนมองเห็นถึงโอกาสการทํางานใหม ๆ ที่มีสวนสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและประเทศในอนาคต การชวยใหเยาวชนไดเรียนรูและตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออนของตน การชวยพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับยุคดิจิทัล
และการแนะนําใหพวกเขาไดทําตามความฝนและสิ่งที่ตนเองรัก คือเครื่องมือที่จะชวยเปดโลกทัศนและนําทางเยาวชนสูเสนทางอาชีพแหงอนาคตได

Garena Academy
เกมและอีสปอรตเปนอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตและสรางโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย อยางไรก็ตาม งานในอุตสาหกรรมนี้อาจไมได
เปนที่รูจักในวงกวาง
Garena Academy ถูกสรางขึ้นเพื่อเปดโลกทัศนและเสริมสรางความเขาใจ
ถึงระบบนิเวศในวงการเกมและอีสปอรต รวมถึงความเขาใจดานโอกาสการ
ทํางานที่หลากหลายในอุตสาหกรรม
ชมสื่อวิดิทัศน Garena Academy ได ที่นี่

สื่อวิดิทศั นดา นอาชีพเกมและอีสปอรต Level Up Your Passion และ Level 99

>1,200,000
ยอดรับชม

Sea (ประเทศไทย)

Garena Academy ไดเปดตัวสื่อวิดิทัศนในรูปแบบที่สนุกสนานผานโซเชียลมีเดีย
เพื่อเปนการใหความรูและสนับสนุนผูที่สนใจจะเริ่มตนเสนทางอาชีพในอุตสาหกรรม
เกมและอีสปอรต โดยเนื้อหาทั้งหมดถูกถายทอดผานผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
เกมและอีสปอรต
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม
การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

Garena Academy

การอบรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

“กิจกรรมนี้เปนสิ่งที่เด็ก ๆ ในยุคศตวรรษที่ 21 ใหความสําคัญอยางยิ่ง
ผมเลยอยากจะเปดโลกทรรศนของตัวเองเพื่อจะนําความรูตาง ๆ
ที่ไดมาไปพัฒนาเด็ก ๆ ที่โรงเรียน

การีนาจัดการอบรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรางความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับโอกาสและอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอรต โดยผูเขา
รวมโครงการมีโอกาสไดพูดคุยโดยตรงกับผูเ ชี่ยวชาญ พรอมไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพในแตละดานเพื่อนําไปถายทอดความรูใ หแกนักเรียนและเพื่อนรวมอาชีพ

ผมคิดวาเราสามารถนําเทคโนโลยีหรือกระบวนการตาง ๆ ไปถายทอดและ
พัฒนาองคความรูของพวกเขามากยิ่งขึ้น และผมเชื่อมั่นวาเด็ก ๆ จะมี
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตไดดียิ่งขึ้น”

อาจารยจักรินทร ธ. จากโรงเรียนกุศลวิทยา

การอบรมสําหรับนักเรียนและนักศึกษา

ชมการสัมภาษณฉบับเต็มได ที่นี่

“กอนที่หนูจะมารวมกิจกรรม หนูยังไมแนใจวาหนูชอบอะไร อยากเปน
อะไร เหมาะกับอะไร แตหลังจากที่ไดมารวมกิจกรรมแลว หนูรูสึกวาได
รูจักตัวเองมากยิ่งขึ้นคะ

การีนาไดจัดการอบรมสําหรับนักเรียนและนักศึกษาในงาน Garena Academy
Day Camp เพื่อเปดโลกทัศนและสรางแรงบันดาลใจใหเยาวชนไดเรียนรูถ ึงอาชีพ
ที่หลากหลาย และเขาใจถึงการนําความรูไ ปปรับใชกับการทํางานในโลกแหงความ
เปนจริง โดยนักเรียนและนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูและพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญ
ที่ประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอรต

หนูชอบฐานนักพากยคะ พอฟงแลวรูสึกมีความกลาแสดงออกมากขึ้น
รูสึกกลาที่จะพูด และไดเทคนิคในการพูดมากขึ้นคะ”

มาชา นักเรียนจากโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ชมการสัมภาษณฉบับเต็มได ที่นี่

Sea (ประเทศไทย)
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การเรียนรูผานประสบการณและการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ถือเปนอีกหนึ่งเครื่องมืออันทรงพลังที่จะชวยสรางความมั่นใจและสรางแรงบันดาลใจ
ใหแกเยาวชน เราไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหเยาวชนไดรับประสบการณและมีโอกาสในการแสดงออกถึงความชอบและสิ่งที่ใฝฝน

การขับเคลื่อนวงการเกมและอีสปอรตจากความหลงใหล

การศึกษาดานดิจิทัล

เด็กและเยาวชน

การเสริมสรางความมั่นใจผานประสบการณนอกหองเรียน

การีนาไดสนับสนุนการจัดการแขงขันอีสปอรตใหแกผูเลนมืออาชีพและมือสมัครเลนเพื่อเสริมความเขมแข็งใหกับวงการอีสปอรตไทย ตลอดจน
สรางสรรคพื้นที่ใหเยาวชนไดมีโอกาสเขารวมในการแขงขันจริง เพื่อแสดงออกถึงทักษะและความชอบ

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

การีนาไดรวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแหงประเทศไทย จัดการแขงขัน ROV Tournament สําหรับผูเลนมือสมัครเลน
รวมถึงเปนการเปดตัวอีสปอรตในฐานะกีฬาที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในประเทศไทย และสรางความตระหนักรูในหมูเยาวชน
เกี่ยวกับเสนทางอาชีพในฐานะนักกีฬาอีสปอรตมืออาชีพ โดยผูชนะจะไดรับรางวัลและโอกาสที่จะไดเปนนักกีฬาอีสปอรตมืออาชีพผานการ
เขารวมการแขงขัน Tournament ระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ เรายังไดจัดใหมีการแขงขันแบบเปด เชน ROV Valor Tournament และ Free Fire Pro League Tournament ซึ่งเราเปดเวทีให
ทุกคนไดสรางทีมของตนเอง และแขงขันกันเพื่อแสดงออกถึงทักษะและการทํางานเปนทีม พรอมชิงรางวัลและทุนการศึกษาจากการีนา

การคนหาโอกาสทางอาชีพในยุคดิจิทัลที่หลากหลาย
การเก็บเกี่ยวประสบการณผานการฝกงานถือเปนสวนสําคัญในการสงเสริมใหเยาวชนไดเริ่มคนหาเสนทาง
อาชีพของตนเอง การมีประสบการณการทํางานสามารถชวยพัฒนาทักษะการทํางานอยางกาวกระโดด
พรอมกับการชวยเติมเต็มความฝนและความชอบของพวกเขา เหลาเพื่อนนักเดินเรือไดรับหนาที่เปน
ผูบรรยายและวิทยากรรับเชิญใหแกมหาวิทยาลัย และงาน open house ตาง ๆ เพื่อชวยแนะแนวเยาวชน
และนักศึกษา นอกจากนี้ เรายังไดสรางประสบการณใหแกเยาวชนผานโครงการ Sea Explorer Program
(SEP) ซึ่งเปนโปรแกรมฝกงานระดับแนวหนาที่เขมขนและครบวงจร เปนระยะเวลา 10 สัปดาห โดยเยาวชน
จะไดรับโอกาสในการทํางานกับทีมงานที่ตนเองมีความสนใจที่สุด อาทิ การีนา ชอปป หรือชอปปเพย
อีกทั้งยังไดเรียนรูทักษะในการบริหารจัดการผานการรับมือกับโจทยและความทาทายตาง ๆ ในบริบท
ของโลกแหงการทํางานจริง
Sea (ประเทศไทย)
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การศึกษาดานดิจิทัล

Sea (ประเทศไทย)
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล

การเสริมสรางทักษะใหแกชุมชนเพื่อนําไปสูความสําเร็จในยุคดิจิทัล

ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสองประการ ไดแก การเปลี่ยนแปลงเขา
สูสังคมผูสูงอายุและการกาวเขาสูยุคดิจิทัล อยางไรก็ตาม ประชากรของประเทศไทยมีความ
พรอมดานทักษะดิจิทัลเพียง 54.9% ตามหลังประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญกับสังคมผูส งู อายุ โดยมีการคาดการณวา สัดสวนของประชากร
ผูสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นเปน 30% ของจํานวนประชากรไทยทั้งหมดในป 2593 สัดสวนดังกลาวสง
ผลกระทบตอการลดลงของแรงงานในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาทักษะใหม โดยเฉพาะทักษะ
ดิจิทัลจึงมีความสําคัญอยางมากในการคงไวซึ่งแรงงาน และการหารายไดในทุกกลุม เพื่อขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
Sea เล็งเห็นถึงความสําคัญของทักษะดานดิจิทัลซึ่งจําเปนตอความเปนอยูทางสังคมและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เราจึงไดจัดการเรียนการสอนและใหการสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลแกกลุม SME เกษตรกร เยาวชน และผูสูงอายุ เพื่อใหทุกคนไดรับประโยชนสูงสุดจาก
การเปลี่ยนแปลงไปสูเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่มา: องคการสหประชาชาติ, สภาเศรษฐกิจโลก

Sea (ประเทศไทย)
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เด็กและเยาวชน

การเสริมทักษะดิจิทัลใหแกชุมชนเพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับโอกาสจากเศรษฐกิจดิจิทัล

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

การศึกษาดานดิจิทัล

การพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสรางทักษะดานดิจิทัลใหแกประชาชนเพื่อกาวสูการเปนดิจิทัลเนชั่น

โครงการ 10 in 10

การเตรียมความพรอม
สูยุคดิจิทัลใหชุมชน

โครงการ 10 in 10 คือโครงการนํารองที่มีเปาหมายเพื่อเพิ่มพูนทักษะดานดิจิทัล
ใหแกประชาชน 10 ลานคนภายในระยะเวลา 10 ป เราไดสรางสรรคสื่อการเรียน
การสอนทางโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในทักษะดานดิจิทัลที่จําเปน
สําหรับอนาคตใหแกสาธารณชน
>700,000 ยอดรับชม

ในปจจุบันโลกของเราเชื่อมโยงกันอยางที่ไมเคยเปน
มากอนดวยระบบอินเทอรเน็ต อีกทั้งยังมีแพลตฟอรม
และระบบนิเวศมากมายที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมอบความ
สะดวกสบาย เราเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัล เพื่อใหผูคนในทุกชวงวัยสามารถใช
ชีวิตไดอยางสะดวกสบาย และติดตอกับครอบครัว
และชุมชนของตนไดอยางราบรื่นในยุคดิจิทัล

ชอปปรวมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการจัดการแขงขัน Shopee
Code League 2020 หรือการแขงขันการวิเคราะหขอมูลธุรกิจเพื่อสนับสนุนใหผูที่มีความ
สนใจในทักษะดิจิทัล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และการวิเคราะหขอมูลจากทั่วทุก
ภูมิภาคไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะดานการวิเคราะหขอมูลและทักษะดิจิทัลอื่น ๆ
ผานการฝกอบรมที่เขมขน อีกทั้งยังเปดโอกาสใหทุกคนไดรวมแขงขันวิเคราะหขอมูลโดยใช
ชุดขอมูลและโปรแกรมที่ใชงานจริง
>20,000 ผูเขาแขงขัน
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม
การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูสูงอายุ
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหผูสูงอายุมีความสําคัญในการชวยใหกลุมผูสูงวัยกาวทันเทคโนโลยีดวยความภาคภูมิใจและมีสวน
รวมในสังคมมากยิ่งขึ้น
Sea รวมกับ Young Happy องคกรทางสังคมที่ชวยใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงบริการ งานอีเวนต และผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
ผูสูงอายุ ไดจัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับผูสูงวัยเพื่อสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคสื่อออนไลน
สําหรับชุมชนผูสูงอายุ รวมถึงการใชประโยชนจากแพลตฟอรมชอปปทั้งในฝงของผูซื้อในการซื้อสินคาไดอยางสะดวกสบาย
และฝงของผูขายในการสรางรายไดจากที่บาน
นอกจากนี้ การอบรมยังใหความสําคัญกับการสรางความตระหนักรูถึงความเสี่ยงของโลกออนไลน เพื่อปองกันผูสูงอายุจาก
ความเสี่ยงที่มาพรอมกับการใชงานโซเชียลมีเดีย

Sea (ประเทศไทย)
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กลุม SME และผูประกอบการ คือแกนหลักของเศรษฐกิจไทยและเปนหัวใจสําคัญในฐานะผูขายบนแพลตฟอรมของเรา ดังนั้นการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลเพื่อปูเสนทางสูความสําเร็จใหแก SME นับเปนเรื่องสําคัญ Sea ไดเปดตัวโครงการรวมกับภาครัฐและองคกรพันธมิตรในการ
เพิ่มพูนความรู และทักษะใหกับผูประกอบการในยุคดิจิทัล

การศึกษาดานดิจิทัล

เด็กและเยาวชน

การเพิ่มศักยภาพของ SME สูการเติบโตในยุคดิจิทัล

Shopee Bootcamp: Train the trainers

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

20+ พันธมิตร

76%

ของ SME
มียอดขายเพิ่มขึ้น 100% ภายใน 3 เดือน

1,000 เทรนเนอร
จาก 77 จังหวัด

ชอปปไดรวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพื่อพลิกโฉมอนาคตของ SME โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแก
เจาหนาที่จากหนวยงานรัฐและอาจารยมหาวิทยาลัย ตลอดจนฝกอบรมบุคลากรหลักใหสามารถเปนผูฝ กอบรมหรือเทรนเนอรที่จะสงตอความรู
และทักษะใหแก SME ตอไป เปาหมายสูงสุดของเราคือการสรางความรูให SME สามารถจําหนายสินคาและเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพบนชอง
ทางออนไลน โดยชอปปไดมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูออนไลนบนแพลตฟอรม Shopee Bootcamp ใหเหมาะสมและสอดคลองกับทักษะ
สาขาตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ SME เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับอนาคตแหงยุคดิจิทัลและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผูบริโภค

Shopee University
ชอปปไดจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลนและออฟไลนใหแก SME และผูประกอบการเพื่อชวยพัฒนาทักษะในหลากหลายดาน
และครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ตั้งแตทักษะขั้นพื้นฐานไปจนถึงทักษะขั้นสูง ที่จะชวยใหผูขายของเราสามารถนําพาธุรกิจใหกาวตอไปไดในยุคดิจิทัล
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม
การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

การสนับสนุนเกษตรกรและผลิตภัณฑทองถิ่น

เรื่องราวความสําเร็จของผูขาย

ชอปปไดรวมกับองคกรภาครัฐตาง ๆ ในการจัดทําโครงการ
สนับสนุนกลุมเกษตรกร อาทิ การจัดการอบรมสําหรับเกษตรกร
มือใหมเพื่อพัฒนาทักษะดานอีคอมเมิรซ และแคมเปญออนไลนเพื่อ
การประชาสัมพันธและการกระตุนยอดขาย

ธุรกิจมะขามแปรรูป
จังหวัดเพชรบูรณ
การรวมมือกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกร
เราไดลงนามในขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพัฒนาทักษะและ
ชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถเติบโตไดในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ เรายังไดรวมกับหลากหลายองคกร
รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการคาและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ในการจัดทําแคมเปญออนไลนและมอบสวนลดพิเศษเพื่อเปนการประชาสัมพันธสงเสริมการจําหนาย
ผลิตภัณฑทองถิ่นและชวยเพิ่มยอดขายใหแก ผูประกอบการ เกษตรกร และชุมชนในชวงวิกฤตการณ
โควิด-19 นี้
4,000+

ผูขายไดรับความชวยเหลือ
90%

ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

15+

โครงการพัฒนาทักษะและความสามารถ
7+

เวิรคชอป

คุณมาริสารักในอาชีพพยาบาล และในขณะเดียวกันก็มีความสุขกับการ
เปนผูประกอบการ ครอบครัวของเธอทําไรมะขามแตก็ตองประสบกับ
แรงกดดันจากการถูกกดราคาโดยพอคาคนกลาง เพื่อแกปญหานี้
คุณมาริสาไดตัดสินใจหันมาทําธุรกิจออนไลน
ในชวงแรกที่เริ่มขายสินคาผานชอปป เธอมียอดสั่งซื้อเขามานอยกวา
10 ออรเดอร แตดวยความมุงมั่น เธอไดพยายามเรียนรูด วยตนเอง
ผานหลักสูตรอีคอมเมิรซตาง ๆ อีกทั้งยังไดเขารวมแคมเปญตาง ๆ
ของชอปป รวมถึง MyAds และ ﬂash sales ทําใหสินคาสามารถเขา
ถึงลูกคาจํานวนมากขึ้น ผลิตภัณฑมะขามแปรรูปหลาย ๆ รายการของ
คุณมาริสาไดกลายมาเปนสินคาขายดี จนเปนแหลงรายไดมหาศาลให
แกครอบครัว และชุมชนที่เธอสั่งซื้อมะขามมาเปนวัตถุดิบอีกดวย
ชมเนื้อหาฉบับเต็มได ที่นี่
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ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล

การใหความชวยเหลือแกผูดอยโอกาสและชุมชนในพื้นที่ชนบท

ประเทศทั่วโลกตองเผชิญกับสถานการณอันยากลําบากจากวิกฤตการณโควิด-19 สําหรับ
ประเทศไทย ชุมชนในพื้นที่ชนบท 61 จังหวัด คือกลุมที่ไดรับผลกระทบสูง โดยมีจังหวัดใน
ภาคใตที่ไดรับผลกระทบสาหัสที่สุด

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

รายงานของธนาคารโลกระบุวา สัดสวนของประชากรที่มีฐานะยากจนในประเทศไทยไดพุงสูง
ขึ้นจาก 4.85 ลานคน เปน 6.7 ลานคน ผูคนลวนไดรับผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูในหลาก
หลายดาน เชน ดานการศึกษา ดานสวัสดิการสังคม และดานสุขภาพ
ในฐานะของบริษัทที่ถือกําเนิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรามีความมุงมั่นในการ
คืนประโยชนสูสังคมโดยเฉพาะกลุมเปราะบางและยากตอการเขาถึงความชวยเหลือ โดยเรา
รวมมือกับหลากหลายองคกรในการชวยเหลือชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผานการบริจาค
รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ บริการ และการทองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อ
สรางรายไดที่ยั่งยืนใหแกชุมชน

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน), ธนาคารโลก
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การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม
การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

สังคมที่ไมทอดทิ้งกัน

วิกฤตการณและสถานการณอันยากลําบากมักสงผลกระทบตอครอบครัวที่มีรายไดนอยและชุมชน
ในพื้นที่ชนบทที่ขาดโอกาสในการเขาถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี และการหาเลี้ยงชีพ
ที่เหมาะสม Sea เชื่อวาการสรางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะนํามาซึ่งความยั่งยืนของความเปน
อยูที่ดี และการบรรลุเปาหมายความเสมอภาคสําหรับทุกคน

การเขาถึงปจจัยพื้นฐาน
สําหรับชีวิตที่ยั่งยืน
ชีวิตของเด็กทุกคนลวนมีคุณคา เราจึงรวมมือกับหนวย
งานพันธมิตรในการชวยเหลือเด็กและครอบครัวที่มีราย
ไดจํากัดและอาศัยอยูในพื้นที่ชนบทใหสามารถเขาถึง
บริการทางการแพทย การศึกษา และปจจัยที่จําเปน
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนตอไป

การพัฒนาสุขภาพรางกายและจิตใจ
การเขาถึงระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ มีความสําคัญตอการพัฒนารางกายและจิตใจ
ของเด็ก เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนแคมเปญ Little Miracle ของสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี เราไดบริจาคเงินชวยเหลือและของเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการใหแกเด็ก
ดอยโอกาสมาอยางตอเนื่องเปนปที่สาม โดยเงินบริจาคไดนําไปจัดซื้อเตียงสําหรับหองไอซียู
และอุปกรณการแพทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของเด็กที่ปวยหนัก
นอกจากนี้ เรายังไดบริจาคเสื้อกันหนาวและอุปกรณกีฬาใหแกเด็ก ๆ 300 คนที่อาศัยอยูใน
จังหวัดแมฮองสอนและในแถบภูเขาสูง
นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพแลว เรายังใหความสําคัญกับการศึกษาและมุงมั่นที่จะชวย
เหลือเด็กที่ขาดแคลน โดยการสนับสนุนโรงเรียนบานคลองเสือในการสอนภาษาอังกฤษ
และภายใตโครงการนี้ พนักงานของเรากวา 300 คนไดรวมทํากิจกรรมกับนักเรียน 80 คน
ที่โรงเรียนอยางสนุกสนานดวยการเลนกีฬาและการทํากิจกรรมสงเสริมการศึกษาตาง ๆ
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล

การใหความชวยเหลืออยางเรงดวนผานการบริจาค
Sea ไดบริจาคเงินชวยเหลือใหแกสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อชวยเหลือ
ผูพิการและมอบอาหารกลางวันใหเด็กจํานวน 500 คน ตลอดจนครอบครัวของเด็ก ๆ ผานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

นอกจากอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ สภาพแวดลอมของชุมชนที่เยาวชนเติบโตขึ้นมาก็สําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการในการ
เจริญเติบโต เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นใหแกเด็ก ๆ และคนในชุมชน Sea พรอมทั้งพนักงานและ
ผูที่ซื้อสินคาผานแพลตฟอรมของเราไดรวมบริจาคใหผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อมอบสิ่งของและอุปกรณการศึกษาที่จําเปน
ใหแกเยาวชนและผูที่อาศัยอยูในชุมชนที่ขาดแคลนกวา 130 ครัวเรือนในชุมชน ส.พัทยา ผานแคมเปญ 'We Serve as We Give’
โดยแคมเปญนี้ไดรับการสนับสนุนอยางลนหลามจากพนักงานและผูที่ซื้อสินคาผานแพลตฟอรมของเรา

Sea (ประเทศไทย)

รายงานกิจกรรมดานสังคม ประจําป 2563 25

เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม
การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

การสรางรายไดที่ยั่งยืนอยางทั่วถึง
ทุกกลุมตองเผชิญกับความยากลําบากทามกลางวิกฤตการณโควิด-19 รวมถึงกลุมเปราะบางที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงดานรายได
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการขจัดปญหาความยากจน เราไดดึงศักยภาพจากระบบนิเวศที่แข็งแกรงของเราในการชวยสรางชุมชนที่เขมแข็งดวยแหลงรายไดที่ยั่งยืน

เปลี่ยนความสามารถใหกลายเปนรายได
เราไดรวมกับมูลนิธิออทิสติกไทยจัดกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบปที่ 4 ของเกม ROV
โดยการใหเด็กที่มีภาวะออทิสซึมไดใชทักษะและความสามารถดานศิลปะในการสรางรายได
ผูเขารวมกิจกรรมไดรวมออกแบบสินคาที่มีแรงบันดาลใจจากเกม ROV โดยรายไดจาก
การจําหนายสินคาทั้งหมดมอบใหกับมูลนิธิออทิสติกไทย

สินคาจากเกม ROV ที่ไดรับการออกแบบโดยเด็กที่มีภาวะออทิสซึม
Sea (ประเทศไทย)
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การศึกษาดานดิจิทัล

การสรางความยั่งยืนใหแกชุมชนในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ

การสนับสนุนผลิตภัณฑจากทองถิ่นทั่วภูมิภาค

การสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ

เราไดจัดแคมเปญออนไลนผานการทําเวิรคชอปและโปรแกรมไลฟสดเพื่อชวยสนับสนุน SME
และผูจําหนายสินคา OTOP (หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ) เพื่อทดแทนงานแสดงสินคาแบบออฟไลน
ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป

ชอปปรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดแคมเปญ Amazing
Thailand Grand Sales 2020 เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวภายในประเทศและเสริมสรางรายไดใหแกผูประกอบการที่ได
รับผลกระทบจากวิกฤตการณโควิด-19

แคมเปญของเราไดชวยใหชุมชนจากทองถิ่นตาง ๆ มีโอกาสประชาสัมพันธและจําหนายผลิตภัณฑทองถิ่น
เพื่อสรางรายไดสําหรับคนในทองถิ่นดวยยอดขายที่สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวถึง 30% ในแตละเดือน
และยอดขายสินคาที่พุงสูงขึ้น 20% ในชวงของแคมเปญ 11.11

Sea (ประเทศไทย)

เราไดจัดกิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแพ็คเกจการทองเที่ยว
ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนใหคนไทยออกเดินทางทองเที่ยว
และกระตุนเศรษฐกิจในประเทศพรอมกับกระจายรายไดสูชุมชน
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เราเชื่อวาการแสดงออกถึงนํ้าใจที่มีใหกันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ใหดีขึ้นได ทวา การเปลี่ยนแปลงนั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยใครเพียงลําพัง
แตตองอาศัยระบบนิเวศ พันธมิตร และชุมชนในการชวยสรางสรรคสังคมที่ดีขึ้น เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการสรางสังคมที่ยั่งยืน

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

การศึกษาดานดิจิทัล

เด็กและเยาวชน

การรวมมือกับพันธมิตรเพื่อสรางความยั่งยืน

การระดมทุนรวมกับองคกรไมแสวงหากําไร
กิจกรรมชอปปง ออนไลนที่ใหญที่สุดในภูมิภาค “Shopee 11.11
Big Sale” ไดจัดทําแคมเปญ “Shopee 11.11 Big Charity”
ซึ่งเปนแคมเปญระดมทุนระดับภูมิภาคเพื่อชวยเหลือเด็กที่ดอย
โอกาสและขาดแคลน

การทํางานรวมกับมูลนิธิกระจกเงา
การีนารวมแบงปนนํ้าใจและสนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวมในการเปนผูใหในงาน
Care & Share โดยทุกคนสามารถมีสวนรวมเปนผูใหโดยการบริจาคสิ่งของที่
จําเปนใหแกมูลนิธิกระจกเงาเพื่อนําไปชวยเหลือผูที่ขาดแคลนและเด็กกําพรา
แลวรับของขวัญจากเกม Free Fire แทนคําขอบคุณจากเรา

เราไดรวมกับองคกรยูนิเซฟ ประเทศไทย (Unicef Thailand)
ในการรณรงคใหทุกคนตระหนักถึงปญหา รวมถึงระดมเงิน
บริจาคเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนใหเด็กเล็กไดรับสารอาหาร
อยางเพียงพอและเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกพัฒนาการ
ของเด็ก ๆ ที่ดอ ยโอกาสและขาดแคลนทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

2,400,000 บาท

ยอดเงินบริจาคทั้งหมดที่เราไดรับจากอีเวนต์ตาง ๆ ภายใตแคมเปญ 11.11 Big Charity

นอกจากนี้เรายังไดระดมทุนผานการจําหนายตั๋วใหผูเลนไดมีโอกาสพบปะและสัมผัส
กับเหลาฮีโรจากเกม Free Fire เพื่อมอบรายไดทั้งหมดใหมูลนิธิกระจกเงา

Sea (ประเทศไทย)
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การบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ

Sea (ประเทศไทย)

รายงานกิจกรรมดานสังคม ประจําป 2563 29

เด็กและเยาวชน
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การบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณโควิด -19

เรามุงมั่นตอสูกับภัยพิบัติที่ชุมชนตาง ๆ ตองเผชิญ ผานการใชทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ
ของเราเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยในป 2563 ที่ผานมา เรามุงเนนกิจกรรมที่ชวยบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤตการณโควิด-19

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

ประเทศไทยเปนประเทศที่ 2 ที่ไดรับการยืนยันวาพบผูปวยโรคโควิด-19 ซึ่งการระบาดครั้งนี้
สงผลกระทบตอทุกประเทศทั่วโลก กอใหเกิดปญหาการวางงาน และกระทบตอตลาดแรงงาน
อยางรุนแรง
สถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนวิกฤตการณดานสาธารณสุขที่กอใหเกิดหายนะ
ตอเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลก การชวยเหลือจากทุกหนวยงานจึงมีบทบาทสําคัญอยางมากในการ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

ที่มา: ธนาคารโลก, หนังสือพิมพบางกอกโพสต

Sea (ประเทศไทย)
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การรวมฝาฟนวิกฤต

สถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนวิกฤตการณดานสาธารณสุขระดับโลก
ที่กอใหเกิดหายนะตอเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลก เราจึงรวมยืนหยัดเคียงบาเคียงไหล
เพื่อฝาฟนและกาวผานวิกฤตนี้ไปดวยกัน

รวมฝาฟนผานวิกฤต
เคียงบาเคียงไหลกับ
บุคลากรดานหนา
บุคลากรดานหนาของเราตองเสี่ยงชีวิตอยูทุกวันเพื่อ
ตอสูกับสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19
Sea เชื่อวาเราสามารถเปนสวนหนึ่งที่จะชวยมอบ
กําลังใจและแสดงความขอบคุณสําหรับความทุมเท
และความเสียสละของบุคลากรดานหนาทุกทานใน
ชวงสถานการณวิกฤตนี้

Sea (ประเทศไทย)

การชวยเหลือและสนับสนุนบุคลากรดานหนาและชุมชน
Sea บริจาคหนากาก N95 และเงินทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณปองกันและอุปกรณการแพทยใหแกบุคลากรทาง
การแพทยในชวงวิกฤตการณโควิด-19 นอกจากนั้นเรายังไดสนับสนุนอาหารใหกับบุคลากรทางการแพทย พรอมกับการ
ชวยสรางรายไดใหแกรานอาหารในชุมชนซึ่งไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณโควิด-19 ดวยเชนกัน

ใหการสนับสนุนดานอาหาร
หนากากอนามัย อุปกรณการแพทย
มอบเงินบริจาค
มากกวา 2.5 ลานบาท
แกโรงพยาบาล 20 แหง
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การศึกษาดานดิจิทัล

การสงมอบกําลังใจแกบุคลากรดานหนา
การีนาไดรวมกับบริษัทไปรษณียไทยเพื่อสงกําลังใจใหแกเหลาบุคลากรดานหนาในชวงสถานการณ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยเปดโอกาสใหคนไทยไดเขียนขอความลงในไปรษณียบัตรที่มีลวดลาย
ของตัวละครตาง ๆ ในเกม ROV เพื่อใหกําลังใจและแสดงความขอบคุณตอบุคลากรทางการแพทย
สําหรับความชวยเหลือและการทุมเททํางานอยางหนักในภาวะวิกฤต

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังไดรวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
จัดการแขงขันกีฬาในรูปแบบของอีสปอรตเพื่อระดมเงินทุนบริจาค
สําหรับสงมอบใหสภากาชาดไทยนําไปใชในการสนับสนุนการทํางาน
ของบุคลากรดานหนาและรณรงคใหประชาชนอยูบาน เพื่อลดการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยเงินบริจาคจากการแขงขันไดนํา
ไปเปนทุนสนับสนุนในการซื้อเครื่องมือทางการแพทยซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของแคมเปญ #CarryingTheFrontline
Sea (ประเทศไทย)
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รวมฝาฟนผานวิกฤตเคียงบาเคียงไหลกับผูขาย
ผลกระทบจากวิกฤตการณโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทําใหผูขายและผูประกอบการเปนจํานวนมากตองเผชิญกับปญหารอบดานในขณะที่
ทรัพยากรในการชวยเหลือผูประกอบการรายยอยนั้นมีอยูอยางจํากัด เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและชวยใหผูขายของเราสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางยั่งยืน เราไดใหความชวยเหลือตลอดจนการสนับสนุนและการแนะแนวแก SME และผูขายของเราเพื่อรวมฝาฟนวิกฤต

#ShopeeTogether
โครงการ #ShopeeTogether ประกอบดวยมาตรการใหความชวย
เหลือและสนับสนุนกลุม SME ผูขาย และผูซื้อสินคาออนไลน ผาน
หลากหลายกิจกรรม เชน การบริจาคผานระบบออนไลน การใหการ
สนับสนุนผูประกอบการและ SME ไทย ผานแพลตฟอรมการเรียนรู
ออนไลน การใหคูปองสําหรับสงสินคาฟรีประจําวัน เพื่อใหลูกคา
ของเราสามารถเขาถึงสินคาที่จําเปนไดอยางสะดวกสบายจากที่บาน
ในราคายอมเยา และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย

Seller Support Package
ชอปปรวมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการออกโครงการชวยเหลือรานคาบนชอปป หรือ
Shopee Seller Support Package ภายใตโครงการ #ShopeeTogether โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
SME และผูขายใหสามารถฝาฟนและกาวผานวิกฤตการณโควิด-19 นี้ไปได
โดยผูขายที่เขารวมโครงการจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการทําการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย การเรียนรู
ผานหลักสูตรการเรียนรูออนไลนเพื่อเพิ่มพูนทักษะดานการคาขายออนไลน รวมถึงสิทธิประโยชนอื่น ๆ เพื่อให
ผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากแพลตฟอรมของเราไดอยางเต็มที่ และเสริมสรางรายไดในชวงเวลาวิกฤต

500,000,000 บาท

เพื่อสนับสนุน SME และผูขายกวา 1 ลานราย

Sea (ประเทศไทย)
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เด็กและเยาวชน

#ShopeeTogether

การตอบแทนความทุมเทของบุคลากรดานหนา
การศึกษาดานดิจิทัล

ชอปปไดจัดแคมเปญเพื่อมอบคูปองสําหรับซื้อสินคาใหแกบุคลากรทางการแพทยภายใตชื่อโครงการ ShopeeForHeroes เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณตอ
บุคลากรดานหนาผูเสียสละแรงกายแรงใจและทุมเททํางานทุกทาน นอกจากนี้ ชอปปไดรวมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีในการใหความชวยเหลือแกผูที่
ขาดแคลนผานการรับบริจาคออนไลน เพื่อนําไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย โดยไดรับเงินบริจาครวมถึง 1.8 ลานบาท

การตอบแทนรานคาและ SME ไทย

การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม

ชอปปไดเปดตัวแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลนเพื่อใหความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการเริ่มธุรกิจออนไลน สําหรับชวยใหผูขายสินคาและ SME มือใหม
เพิ่มชองทางการสรางรายไดที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือไปจากรูปแบบการจําหนายสินคาที่หนารานแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ชอปปยังไดรวมมือกับธนาคาร
กสิกรไทย และไปรษณียไทยในการชวยลดภาระทางการเงินใหแกผูจําหนายสินคา และสนับสนุนคาจัดสงสินคาเปนกรณีพิเศษ เพื่อชวยลดตนทุนในการดําเนิน
ธุรกิจของผูขาย

การตอบแทนผูซื้อของเรา
ทามกลางสถานการณที่ยังคงตองมีการเวนระยะหางทางสังคมและมาตรการเฝาระวัง เรามุงมั่นที่จะมอบบริการใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่
จําเปน ในราคาที่ยอมเยา อยางสะดวกสบายจากที่บาน สําหรับแคมเปญนี้ ชอปปไดรวมกับพันธมิตรและแบรนดดังเพื่อมอบโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสินคาอุปโภค
บริโภคที่จําเปน และคูปองจัดสงฟรีใหแกผูซื้อ
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เด็กและเยาวชน
การศึกษาดานดิจิทัล
ชุมชนในพื้นที่ชนบทกับ
ความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม
การบรรเทาผล
กระทบจากภัยพิบัติ

กาวผานวิกฤตการณโควิด-19 ไปดวยกันกับชอปป
ธุรกิจขนมแปรรูป
จังหวัดสุโขทัย

ธุรกิจเสื้อผาหมอหอม
จังหวัดแพร

ชมเนื้อหาฉบับเต็มได ที่นี่

ชมเนื้อหาฉบับเต็มได ที่นี่

คุณฝาย นักศึกษามหาวิทยาลัยวัย 19 ป เปนเจาของราน “แมสุพรรณี” ซึ่งจําหนาย
ขนมแปรรูปขึ้นชื่อจากจังหวัดสุโขทัย วิกฤตการณโควิด-19 ไดสงผลกระทบอยางมาก
ตอพอคาแมคาตลอดจน SME ทั่วประเทศ รวมถึงธุรกิจของคุณฝายดวย ครอบครัว
ของคุณฝายเองก็ตองประสบปญหาทางการเงินจากการที่พอคาคนกลางยกเลิก
ออรเดอรขายสงหลายตอหลายครั้ง คุณฝายจึงตัดสินใจคนหาชองทางขายใหม ๆ
โดยไดเริ่มนําสินคามาจําหนายในชองทางออนไลนที่ชอปป

คุณเสาวลักษณเคยประสบความสําเร็จกับธุรกิจเสื้อผาหมอหอมมามากกวา 5 ป
จนกระทั่งเมื่อป 2563 วิกฤตการณโควิด-19 ไดสงผลกระทบใหหนารานตองปดตัวลง
และสงผลใหยอดขายลดลงเหลือเพียง 10% ทําใหมีรายไดไมเพียงพอที่จะดูแลครอบครัว
และพนักงาน

ในชวง 1-2 เดือนแรกยอดขายของรานก็ไมดีนัก อีกทั้งผูปกครองของคุณฝายก็ไมได
เชื่อมั่นในการจําหนายสินคาผานชองทางออนไลน แตหลังจากทีไ่ ดพบกับ Seller Centre
ของชอปป คุณฝายก็ไดเริ่มเรียนรูเกี่ยวกับการขายของผานชองทางออนไลนมากขึ้น
และนําความรูมาปรับใชกับราน สงผลใหยอดขายเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก และนํามาซึ่งการ
เพิ่มโอกาสการจางงาน ตลอดจนชวยใหผูคนในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น คุณฝาย
มีความสุขมากกับความสําเร็จในครั้งนี้และไดรับการสนับสนุนอยางเต็มทีจ่ ากครอบครัว
Sea (ประเทศไทย)

ทวา คุณเสาวลักษณมองเห็นโอกาสจากชอปปในการประคับประคองธุรกิจทามกลาง
วิกฤต จึงไดเริ่มจําหนายสินคาผานแพลตฟอรมชอปป จนสามารถสรางงาน สราง
รายไดกลับมาสูชุมชนและผูคนในทองถิ่น ฐานลูกคาขนาดใหญของชอปปชวยใหคุณ
เสาวลักษณสามารถจําหนายเสื้อผาหมอหอมไดทุกแบบ และทุกขนาด ซึ่งไมเพียงแต
สรางรายไดที่ยั่งยืนใหแกธุรกิจของครอบครัว แตยังรวมถึงทุกคนในชุมชนดวย
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ติดตอเรา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามไดจาก:
www.seathailand.com

Sea Thailand

Sea (ประเทศไทย)
89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้นที่ 24 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

