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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร เกี่ยวกับบริษัท การพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน ไฮไลทป 2564 ผลกระทบทางสังคม

เรียน พันธมิตร ลูกคา และเพื�อนนักเดินเรือในประเทศไทย

เราทุกคนยังคงตองปรับตัวอยางหนักในป 2564 เพื�อขานรับ New Normal และรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 
เพราะโควิด-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทยในหลากหลายมิติ ผูคนตองเวนระยะหางจากกันเปนเวลานาน บางสวน
ตองการความชวยเหลือดานสาธารณสุขอยางเรงดวน บางสวนสูญเสียอาชีพ รายได และความมั่นคง 

Sea เชื�อวาการสงเสริมใหทุกฝายภายในอีโคซิสเต็มสามารถปรับตัวและเดินหนาไปพรอมกันไดอยางย่ังยืน เปนภารกิจสำคัญท่ีตองทำ
ควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เราจึงมุงมั่นพัฒนาการใหบริการเพื�อตอบโจทยความตองการใหม ๆ ของผูใชงานชาวไทย 
พรอมใชความเชี่ยวชาญของเราในการสรางคุณคาใหแกสังคมโดยรอบ
การีนา (Garena) บริการดิจิทัลเอ็นเตอรเทนเมนท มอบประสบการณการเลนเกมท่ีตอบโจทยเกมเมอรชาวไทย ผลักดันอีสปอรต
สูกีฬาอาชีพ และใชเกมเปนตัวกลางการนำทักษะดิจิทัลสูนักเรียนและคุณครูในยุคปจจุบัน
ชอปป (Shopee) บริการอีคอมเมิรซ ชวยใหลูกคาเขาถึงสินคาที่หลากหลาย พรอมสนับสนุนและใหความรูเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
บนอีคอมเมิรซแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
ซีมันนี่ (SeaMoney) บริการดานการเงินดิจิทัล มอบความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงิน และทางเลือกในการเขาถึง
บริการทางการเงินและแหลงเงินทุนใหกับคนไทย

นอกจากนี้ เราไดใชความสามารถและทรัพยากรขององคกรอยางเต็มความสามารถเพื�อชวยบรรเทาวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
กับสังคมไทยและพนักงานของเราเอง ดวยความรวมมือของพนักงานภายในองคกรทุกคนและพันธมิตรจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ
และเอกชน Sea มั่นใจวาเราและสังคมโดยรอบ จะสามารถเดินไปสูอนาคตที่ดีขึ้นไดอยางเขมแข็งกวาที่เคย

สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

มณีรัตน อนุโลมสมบัติ
ประธานเจาหนาที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร เกี่ยวกับบริษัท การพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน ไฮไลทป 2564 ผลกระทบทางสังคม

Sea Limited บริษัทชั้นนำระดับโลกดานการใหบริการอินเทอรเน็ตแพลตฟอรม 

สำหรับผูบริโภค กอตั้งในป 2552 ณ ประเทศสิงคโปร โดยมีพันธกิจของบริษัท 

คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริโภคและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการรายยอยดวยเทคโนโลยี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ดาน ประกอบดวย การีนา (Garena) ผูพัฒนาและ 

ใหบริการเกมออนไลนชั้นนำระดับโลก ชอปป (Shopee) แพลตฟอรมอีคอมเมิรซ

ท ี ่ม ีขนาดใหญท ี ่ส ุดในระด ับภ ูม ิภาคเอเช ียตะว ันออกเฉ ียงใต และไต หว ัน 

และซีมันนี่ (SeaMoney) ผูใหบริการดิจิทัลเพยเมนตและการเงินดิจิทัลในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี ้ Sea Limited  ยังเปนบริษัทที ่ ไดรับ

การจดทะเบียนในตลาดทุน NYSE โดยใชสัญลักษณ SE 

Sea Limited
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร เกี่ยวกับบริษัท การพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน ไฮไลทป 2564 ผลกระทบทางสังคม

ผูพัฒนาและใหบริการเกมออนไลนชั้นนำระดับโลก 
ซ่ึงมีผูเลนอยูในมากกวา 130 ตลาดท่ัวโลกและผูริเร่ิม 
ผลักดันและสนับสนุนวงการกีฬาอีสปอรต (eSports)
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตัวอยาง
เกมชั ้นนำที ่เปดใหบริการโดยการีนา อาทิ RoV 
(Arena of Valor), Free Fire, FIFA Online 4 
และ Call of Duty® Mobile

ผูใหบริการดิจิทัลเพยเมนตและการเงินดิจิทัลใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีผลิตภัณฑ
ท่ีหลากหลาย อาทิ บริการดาน e-Wallet, Payment 
Processing และบริการอื �นๆ ที ่ เกี ่ยวของกับ
การทำธุรกรรมการเงินในรูปแบบดิจิทัล โดยซีมันนี่
เขามาบูรณาการระหวางระบบนิเวศนภายใตธุรกิจ
ทั้งหมดของ Sea Limited ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการอยางครอบคลุมย่ิงข้ึน

ผูนำแพลตฟอรมอีคอมเมิรซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และไตหวัน โดยชอปปถูกออกแบบข้ึนเพื�อตอบสนอง
ความตองการผูบริโภค สงมอบความสะดวกสบาย 
ปลอดภัย และสรางประสบการณการใชงานที ่ดี
ใหผูใชงานหลายลานคนไดมีความเพลิดเพลินกับการ
ไดเขาใชงานบนแพลตฟอรมของเราในทุกๆ วัน 
ดวยสินคาท่ีหลากหลาย พรอมดวยระบบการชำระเงิน
การสนับสนุนดานโลจิสติกส ตลอดจนความบันเทิง
จากหลากหลายฟเจอรที่คัดสรรมาสำหรับผูใชงาน
ในแตละตลาดโดยเฉพาะ อีกท้ังชอปปยังมีความมุงม่ัน 
ในการสนับสนุนใหผูประกอบการและแบรนดพันธมิตร
ตางๆ สามารถบรรลุเปาหมายและประสบผลสำเร็จได
ดวยแพลตฟอรมของเรา

ภาพรวมธุรกิจของเรา



การพัฒนาสังคม

สูความยั่งยืน
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร เกี่ยวกับบริษัท การพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน ไฮไลทป 2564 ผลกระทบทางสังคม

การพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน

     ธุรกิจของเราเกิดขึ้นจากพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบริโภคและผูประกอบการรายยอยดวยเทคโนโลยี เราจึงมุงมั่นในการใชเทคโนโลยีเพื�อสรางความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่ดีขึ ้น เรามีความตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมเพื�อสังคมโดยใชความเชี่ยวชาญและการทำงานรวมกับพันธมิตรในการขับเคลื�อนประเทศไทยสู Digital Nation โดยมุงเนน
การใชดิจิทัลแพลตฟอรมยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศไทย และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื �อตอบโจทยตลาดแรงงานยุคดิจิทัล ในปนี ้ เรายังคงให
ความชวยเหลือสังคมอยางรอบดานใหผานพนวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ ้นอยางตอเนื �อง โดยกิจกรรมเพื�อสังคมของเราแบงออกเปน 4 ดานครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ
องคกร ประกอบดวย 1) การบรรเทาภัยพิบัติจากโรคระบาดโควิด-19 2) การสงเสริมการศึกษาดิจิทัล 3) การสรางอาชีพขับเคลื�อนเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมสรางสรรค 
4) การดูแลเสริมสรางศักยภาพพนักงาน 

     Sea ในฐานะผูนำดานดิจิทัลแพลตฟอรมเดินหนาใหความสำคัญกับการพัฒนาสังคมสูความยั่งยืน พรอมยกระดับคุณภาพชีวิตดวยเทคโนโลยีใหแกทุกคนในสังคมและมีเปาหมาย
สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ครอบคลุม 5 ดาน

ขอ 3 สุขภาพและความเปนอยูท่ีดี ขอ 4 การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ขอ 8 งานท่ีมีคุณคา
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ขอ 10 ลดความเหลื�อมล้ำ ขอ 17 ความรวมมือ
เพื�อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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ไฮไลทป 2564

62.4 ลานบาท
มูลคาการสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติโควิด-19

450,000 คน
ไดรับประโยชนจาก
“ชอปปชวยเปย”

1.3 ลานคน
ผูขายที่รวมพัฒนาทักษะ

กับ Shopee *

2,000 ถัง 
ออกซิเจนกระจายสู

โรงพยาบาลทั่วประเทศ

4.18 ลานคน
ไดรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลใตยุทธศาสตร 10 in 10 ต้ังแตป 2019

การสงเสริมการศึกษาดิจิทัลการบรรเทาภัยพิบัติจากโรคระบาดโควิด-19

การดูแลและเสริมสรางศักยภาพพนักงาน

การสรางอาชีพขับเคลื�อนเศรษฐกิจดิจิทัล
และอุตสาหกรรมสรางสรรค 

95%
ของเยาวชนพบวาไดทักษะใหม

จากการเขารวมโครงการ

100% 

ของผูสูงวัยพบวาไดทักษะใหม
จากการเขารวมโครงการ

2.7 เทา
คำส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนของ SMEs
ท่ีเขารวมโครงการ DOTs

128 ลานวิว

1.12 ลานวิว
Garena Academy website

Thai labor
management
excellent award 
2021

*ตัวเลขรวมผูขายทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไตหวัน

การแขงขันอีสปอรตระดับโลก Arena of Valor World Cup
(AWC) 2021 โดยมีหนวยงานภาครัฐจากไทยรวมเปนพันธมิตร

ไดรับความรูจากความรวมมือทางการศึกษา
และการแลกเปลี่ยนความรูสูสาธารณชน

26,000+ คน
รวมกับ Coursera จัดหลักสูตรออนไลนพัฒนาทักษะใหพนักงาน
3,500+ หลักสูตร

วัคซีน
จัดหาและประสานงานใหพนักงาน

ไดรับวัคซีนกับทางภาครัฐและเอกชน

กลองรักษาพยาบาลและการ
ประสานการจัดหาเตียง

จัดหากลองรักษาพยาบาลเบื้องตน
และประสานงานจัดหาเตียงและแพทย

ในชวงสถานการณโควิดรุนแรง

สวัสดิการคารักษาพยาบาล
ครอบคลุมการตรวจ RT-PCR และ

สุขภาพจิตใหพนักงาน

คาใชจายการเดินทางไป - กลับ
ในกรณีมีความจำเปนตองเดินทาง
เขาออฟฟศในระหวางทำงานที่บาน

อุปกรณทำงานและคาไฟฟา
พนักงานไดรับการสนับสนุน

ในระหวางทำงานที่บาน

การดูแลพนักงานในภาวะวิกฤต

การพัฒนาศักยภาพ
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การบรรเทาภัยพิบัติจากโรคระบาดโควิด-19

     ในป 2021 ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติโควิด-19ในหลากหลายดาน เราจึงรวมงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน 

พรอมดึงศักยภาพของดิจิทัลแพลตฟอรมในการรับมือและบรรเทาวิกฤติอยางตอเนื�องทั้งในระยสั้นและยาว

เพื�อปกปองความปลอดภัยของระบบสาธารณสุขภายในประเทศ และสนับสนุนการฟนฟูทางเศรษฐกิจ

     ภายใตวิกฤติที่ประเทศไทยเผชิญกับการขาดแคลนเครื�องมือทางการแพทย เตียง การเขาถึงวัคซีน

รวมไปถึงความเปนอยู ที ่ยากลำบากของชุมชนที ่มีความจำเปนตองกักตัว เราไดดำเนินการชวยเหลือ

โรงพยาบาล มูลนิธิ และชุมชนเปราะบางอยางตอเนื�อง ประกอบดวย

     เราใชความเชี ่ยวชาญดานการจัดหาสินคาจากเครือขายซัพพลายเออรทั ่วโลก เพื �อจัดหาและนำเขา

ถังออกซิเจนจากตางประเทศเขามาที่ประเทศไทยจำนวน 2,000 ถัง และไดทำการสงมอบใหแกกรมการแพทย

ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการสงตอไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และศูนยพักคอยผูปวยโควิด-19 

ทั่วประเทศไทย และเราไดจัดสงตูคอนเทนเนอรเพื�อจัดทำศูนยปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย

ในการดูแลรักษาผูปวยระดับสีเขียวสำหรับโรงพยาบาลสนาม 2 แหง เพื�อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ

โรคระบาดในพื้นที่ชายแดนภาคใต นอกจากนั้นเราไดมีการสงมอบรถตูแพทยสนามฉุกเฉินเพื�อการเคลื�อนยาย

ผูปวยโควิด-19 และทีมแพทยสนาม สำหรับผูปวยโควิด-19 ในกลุมเด็ก เราไดมีการสนับสนุนการจัดซื้อ

เครื�องชวยหายใจรวมถึงการเปดรานบน Shopee เพื�อชวยสนับสนุนการระดมทุนเพื�อการดำเนินงาน

ของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

การปกปองความปลอดภัยระบบสาธารณสุข

การสนับสนุนเครื�องมือทางการแพทย 
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     เราไดรวมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผาน Shopee 

เพื �อรณรงคและเรงการกระจายวัคซีน Covid-19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานีและกระบี ่ 

พรอมมอบประกันแพวัคซีนโควิด-19 เราไดทำงานรวมกับบริษัทประกันภัยในการลดความกังวลและรณรงค

การฉีดวัคซีนโดยการมอบประกันแพวัคซีนโควิดจำนวน 400,000 สิทธิ์ นอกจากนั้น เรามอบทุนสนับสนุน

การวิจัยพัฒนาวัคซีน ChulaCOV19 ภายในประเทศ

     ในระหวางการ work from home เราไดเปล่ียนอาหารม้ือกลางวันของพนักงาน เปนการสงมอบขาวกลอง

สู พี ่นองในชุมชนแออัดในกรุงเทพและปริมณฑลผานโครงการ “ขาวแสนกลอง” และหนวยงานชุมชน

อื�นๆ จำนวนรวมทั้งสิ ้น 11,200 กลอง เพื�อชวยเหลือและสงกำลังใจใหผูเดือดรอนในชุมชนแออัดซึ่ง

รวมกักตัวเพื�อลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 การสนับสนุนระบบการเขาถึงวัคซีน และการพัฒนาวัคซีนในประเทศ การสงมอบอาหารสำหรับชุมชนระหวางกักตัว
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     นอกเหนือจากการบรรเทาภัยและสนับสนุนระบบสาธารณสุข เรายกระดับการดูแลชุมชนของเรา
ทั้งอีโคซิสเต็มเพื�อบรรเทาภาระคาใชจาย สรางรายไดเพิ่มกาวขามอุปสรรค พลิกฟนธุรกิจใหเดินหนาได
อีกครั้งผานแคมเปญและกิจกรรมออนไลนที่เรารวมกับพันธมิตรมากมาย

     Shopee และ ShopeePay มีการจัดแคมเปญอยางตอเนื�องตอยอดจากโครงการ #ShopeeTogether 
รวมพลัง สู  ไปดวยกัน เพื �อเป ดโอกาสใหคนไทยไดร ับการสนับสนุนในรูปแบบวงเง ินโบนัสพิเศษ
ผาน ShopeePay บริการกระเปาสตางคออนไลนบน Shopee โดยสามารถนำเงินโบนัสดังกลาวไปใชจาย
ซื้อสินคาของใชจำเปน รวมถึงสามารถใชชำระบิลคาสาธารณูปโภคบริการตางๆไดบนแพลตฟอรม Shopee 
เสริมสภาพคลองทางการจับจายและชวยลดภาระตนทุนในการครองชีพใหผูใชงานกวา 450,000 คน

     เราไดรวมกับแบรนดพันธมิตรสงตอความชวยเหลือสูสังคมโดยดึงทุกศักยภาพของแพลตฟอรม
ในเทศกาลดับเบิลเดย ยกระดับการชอปสูการแชรจากกิจกรรม อาทิ สงตอ “กลองรวมใจ” รวบรวม
ผลิตภัณฑที ่จำเปนเพื �อการยังชีพ การสั ่งซื ้อและการสมทบทุนทุก 11 บาทจากแบรนดพันธมิตร และ
คอนเสิรตเพื�อสังคม โดยเราสามารถระดมทุนรวมมูลคา 2.6 ลานบาทในการสงตอความชวยเหลือใหกับ 
30 พันธมิตรและองคกรการกุศลทั่วประเทศในการชวยเหลือผูเดือดรอนจากวิกฤติโควิด-19

การฟนฟูและขับเคลื�อนเศรษฐกิจ

การเสริมสภาพคลองและลดภาระคาครองชีพ

การระดมทุนชวยเหลือสังคม
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     เรารวมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาความรูและทักษะในการทำธุรกิจออนไลน
เพื�อชวยเหลือผูประกอบการใหไดรับทักษะองคความรูเชิงลึก และเทคนิคตาง ๆ ในการทำธุรกิจออนไลน
และความรูดานการเงิน รวมถึงเดินหนาผลักดันผูประกอบการรายยอยของไทยใหสามารถเขาถึงทรัพยากร
ที่จำเปนในการเปดรานและคาขายออนไลน นอกจากนั้นทีมงานยังคงมีการอัปเดทความรูและเครื �องมือ
การตลาดดานอีคอมเมิรซอยางตอเนื �องผานโปรแกรมการสอนยอดนิยมอยาง Shopee University
และ Seller education hub ในรูปแบบออนไลนเพื�อกระจายความรูสูผูประกอบการอีคอมเมิรซทั่วประเทศ

การพัฒนาทักษะ SMEs สรางโอกาสใหมบนโลกออนไลน

ออกซิเจน 2,000 ถัง
กระจายสูโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื�อดูแลผูปวย

Impact in numbers
การบรรเทาภัยพิบัติจากโรคระบาดโควิด-19

450,000 คน
ไดรับความชวยเหลือเสริมสภาพคลองลดภาระในการครองชีพ

ขาว 11,200 กลอง
กระจายสูชุมชนแออัดในกรุงเทพฯและปริมณฑล

1.3 ลานคน
ที่รวมพัฒนาทักษะกับ Shopee*

*ตัวเลขรวมผูขายทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไตหวัน 



การสงเสริม

การศึกษาดิจิทัล
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การสงเสริมการศึกษาดิจิทัล

     ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา เราไดมีการสงเสริมการศึกษาดิจิทัล ภายใตยุทธศาสตร 10 in 10 ตั้งเปา
สราง ‘Digital Talent’ 10 ลานคน ใน 10 ป ในปนี้เราไดผนึกกำลังกับพันธมิตรในการพัฒนาทักษะดิจิทัล
สอดคลองกับเมกะเทรนด E-commerce for all เพื�อใหคนไทยไดใชประโยชนสูงสุดจากอีคอมเมิรซในการกาว
ผานวิกฤติโควิด-19

      Sea รวมกับกองทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สรางแรงงานแหงอนาคตและชองทาง
การสรางรายไดลดความเหลื�อมล้ำเพิ ่มโอกาสทางการศึกษานอกหองเรียน โดยมุงกระจายองคความรู
ดานการทำธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีและอีคอมเมิรซในกลุมเยาวชนภายใตเครือขาย กสศ. เพื �อปลูกทักษะ
และวิธีคิดแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial Skills) ตลอดจนทักษะที่ตอบโจทยความตองการของ
ผูประกอบการยุคดิจิทัล (Employability Skills) ตลอดระยะเวลาการรวมโครงการ “เสริมแกรงอาชีวะ
สูผูประกอบการดิจิทัล” และโครงการ“พัฒนานวัตกรรมเครือขายสถานศึกษาเพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา” 
ผูรวมโครงการไดมีโอกาสเขารวมอบรมอีคอมเมิรซมาสเตอรคลาส และ Shopee Bootcamp จากกูรู
ช ั ้นนำระดับประเทศ รวมถึงทดลองเปดรานและขายสินคาจริงบนแพลทฟอรมShopee โดย 96% 
ของผู  เข  าร วมโครงการพบวาได  เร ียนรู ท ักษะใหม และสามารถสรางรายได  ให แก ตนเองและช ุมชน
รวมมูลคาเกือบ 1 ลานบาทจากการเขารวมโครงการ

การพัฒนาทักษะดิจิทัลและผูประกอบการสำหรับคนรุนใหม
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การบมเพาะ SMEs และผูประกอบการรุนใหม 

     Sea (ประเทศไทย) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีปา 
เพื�อพัฒนาทักษะดิจิทัลและความรูความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัลนำไปสูการยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน
ดานดิจิทัลของประเทศ อีกท้ังเปนการสรางฐานท่ีแข็งแกรงใหกับการเติบโตของประเทศในอนาคต สำหรับโครงการ
แรกภายใตความรวมมือระหวาง Sea (ประเทศไทย) รวมกับดีปา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดจัดโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) 
มุงพัฒนาความรูและทักษะการทำธุรกิจยุคดิจิทัลใหกับคนรุนใหม และมุงสรางความเขาใจและความม่ันใจในการเปน
ผูประกอบการดวยการลงมือฝกฝนทำแผนธุรกิจจริง เพื�อแกปญหาใหกับ SMEs ไทยท่ีเขารวมโครงการ โดย 
SMEs และผูรวมโครงการไดเรียนรูแนวทางตาง ๆ เพื�อนำไปสูการพัฒนาตนเองและธุรกิจในระยะยาว ในปแรกของ
โครงการมีผูสมัครราว 1,000 คน ไดถูกคัดเลือกจนเหลือเพียงผูเขารวมโครงการ 50 คน (25 ทีม) รานคา
ท้ังหมดท่ีเขารวมโครงการมียอดขายโดยเฉล่ียบนแพลตฟอรม Shopee ตอวันเติบโตเพ่ิมข้ึนกวา 3.1 เทา และ
ยอดส่ังซ้ือโดยเฉล่ียเติบโตถึง 2.7 เทา มีผูเขาชมรานคาโดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนกวา 2.2 เทาบนแพลตฟอรม Shopee 
และสรางยอดขายบน Shopee มูลคาโดยรวม 2.6 ลานบาท ตลอดในชวงเวลา 7 สัปดาหในการรวมโครงการ

     Sea (ประเทศไทย) รวมมือกับ ‘ยังแฮปป’ (YoungHappy) รวมพัฒนาทักษะอีคอมเมิรซและเพิ่มโอกาส
ในการสรางรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงวัยที่ออกจากตลาดแรงงาน โดยเราไดมีการออกแบบ
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมสำหรับกลุมผูสูงวัยโดยเฉพาะ แตยังคงครอบคลุมเนื้อหาสำหรับการเริ่มธุรกิจ
บน Shopee ไวอยางครบถวน ทั้งการเริ่มเปดราน การลงสินคา การจัดการระบบรานคา และการสงเสริมยอด
ขาย เพื�อชวยเหลือและผลักดันใหผูสูงวัยสามารถเปดรานบน Shopee และนำไปตอยอดการดำเนินธุรกิจได
จริง โดยกิจกรรมครั้งนี้ ไดเกิดรานคาวัยเกาใหมๆเพิ่มขึ้นบน Shopee ทั้งหมด 35 รานคา และพบวา 100% 
ของผูเขารวมโครงการวัยเกษียณไดเรียนรูทักษะดิจิทัลใหมๆ จากการเขารวมโครงการในครั้งนี้ 

การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ e-Commerce วัยเกษียณ
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2.7 เทา ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากรานคา SMEs
ที่รวมโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs)

     พ่ีสุธาสินี หรือ ครูบี คุณครูนาฎศิลปท่ีเกษียณออกมาแลวเขาสูวงการ OTOP ดวยเหตุผลรักงานคราฟท 
ชื�นชอบการตกแตงกระเปากระจูดใหมีดีไซนใหมๆ การไปงานขายสินคา OTOP ในวัยเกษียณนอกจากจะชวยให
ไดรายไดเพิ่มเติมจากงานอดิเรกที่รัก ยังทำใหไดพบปะผูคน คลายเหงา ชวยพัฒนาสมอง สุขภาพไมทรุดโทรม 
แตสถานการณโควิด-19 ทำใหครูบีตองอยูที่บาน ดวยมาตรการการเวนระยะหาง จึงทำใหไมสามารถนำกระเปา
กระจูดไปขายในงาน OTOP ไดตามปกติ มีเงินจมอยูประมาณ 30,000 บาท จึงอยากหาชองทางระบายสินคา 
และเปนที่มาของการเขารวมคอรสออนไลน “ขายได ขายดีกับ Shopee” 

“เราไดเรียนรูวาเคาทำระบบการขายอยางไรใน Shopee ทำใหเรามีความแมนยำกับสินคา ระบบบัญชีเขาใจงาย
คิดใหทุกอยาง นอกจากน้ันยังไดรับคำชมจากคนอายุนอย ๆ จากนักเรียนท่ีเห็นครูสอนรำแลวมาขายใน Shopee” 
ครูบียงัฝากเปนกำลังใจถึงวัยเกาดวยวา “วัยเกาไมใชวาแกแลวแกเลย คุณสามารถเรียนรูปรับตัวตามลูกหลานได 
ไมตองไปวัด สวดมนตอยางเดียว ตอนนี้ทำออนไลนไดหมด อยากใหเปดใจเรียนรู และเรียนรูไปกับลูกหลาน
ไดดวย เราจะไดปรับตัวไปเปนเพื�อนกับหลานได”

รับชมเรื �องราวและสนับสนุนสินคาของนักขายออนไลนวัยเกษียณไดที ่ : https://bit.ly/3tUTgsw 

ของเยาวชนผูรวมโครงการจากกสศ. พบวา
ไดเรียนรูทักษะใหมจากการเขารวมพัฒนา
ทักษะการเปนผูประกอบการอีคอมเมิรซ

 ของผูสูงวัยที่เขารวมโครงการพบวา
ไดเรียนรูทักษะดิจิทัลจากการเขารวมพัฒนา
ทักษะการเปนผูประกอบการอีคอมเมิรซ

Impact in numbers
การสงเสริมการศึกษาดิจิทัล

1.5 ลานบาท 
ทุนการศึกษาจากโครงการ Sea Scholarship
สำหรับนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 คน

4.18 ลานคน เขาถึงความรูดานดิจิทัล
ภายใตยุทธศาสตร 10 in 10 ตั้งแตป 2019

95% 100% 

Case Story: งานคราฟท OTOP สู e-Commerce วัยเกษียณ



การสรางอาชีพขับเคล�อน

เศรษฐกิจดิจิทัลและ

อุตสาหกรรมสรางสรรค
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การสรางอาชีพขับเคล�อนเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมสรางสรรค

   การีนารวมกับพันธมิตรในการสงเสริมอาชีพแหงอนาคต ขับเคลื�อนเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรม

สรางสรรค โดยการเปดโลกอาชีพในวงการเกมและอีสปอรต ผลักดันการใชทักษะดิจิทัลและความคิดสรางสรรค 

สรางนวัตกรรมและคอนเทนทท่ีหลากหลายบนแพลทฟอรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสูการเปนนักกีฬาอีสปอรต 

มืออาชีพ เพื�อสนับสนุนใหคนไทยใชทักษะแหงอนาคตขับเคลื�อนเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมสรางสรรค 

     เราไดจัดตั้งโครงการ Garena Academy เพื�อเติมเต็มชองวางทักษะดิจิทัลและสงเสริมภาคการศึกษา

โดยการแบงปนความรูดานอาชีพเกมและอีสปอรตจากผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณในอุตสาหกรรมเกมท้ังไทยและ

ตางประเทศใหกับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ในปนี ้มีเยาวชนและครูจากทั่วประเทศรวมกิจกรรม

เวิรคช็อปออนไลนเปดโลกอาชีพเกมและอีสปอรตรวม 700 คน โดย 95% ของผูเขารวมงานพบวาได

ความรูและทักษะใหมๆจากการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนั้นเว็บไซต Garena Academy แหลงรวม

ขอมูลอาชีพเกมและอีสปอรตมีผูเขาชมแลวกวา 1.12 ลานครั้ง

     กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ การกีฬาแหงประเทศไทยรวมเปนพันธมิตรในการจัดการแขงขัน

อีสปอรตระดับโลก Arena of Valor World Cup (AWC) 2021 เปนครั้งแรก โดยมี 9 ประเทศเขารวมการ

แขงขัน ไดแก บราซิล ไตหวัน อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เกาหลี จีน เวียดนาม มาเลซีย สิงคโปรและไทย การแขงขันคร้ังนี้

ถูกจัดขึ้นดวยระบบออนไลน เต็มรูปแบบเสนอการจำลองสภาพแวดลอมเสมือนจริงโดยมีผูเขารวมชมการ

แขงขัน 128 ลานวิว และประเทศไทยทีม Dtac x Talon (DTN) ไดควาชัยชนะแชมปโลกจากการแขงขันครั้งนี้

เปดโลกอาชีพและทักษะแหงอนาคต Garena Academy

ปูเสนทางอาชีพ สูการแขงขันอีสปอรตระดับโลก
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     การีนารวมกับกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา และ การกีฬาแหงประเทศไทยจัดตั้งโครงการ SAT 

eSports Academy เพื�อปลุกปนนักกีฬาอีสปอรตระดับมืออาชีพเปนครั้งแรกในประเทศไทย โดยนักกีฬา

ที่เขารวมโครงการจะไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะและความพรอมเพื�อคนหาทีมที่ฝมือดีที่สุดเขาไปแขงขัน

ตอในรายการ Road to AIC 2021 เพื�อควาสิทธิเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันในรายการระดับนานาชาติ  

Arena of Valor International Championship 2021 หรือ AIC 2021 เปนการปูเสนทางใหนักกีฬา

อีสปอรตไทยรุนใหมสูการแขงขันในระดับโลก 

     การีนารวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการแขงขัน RoV 

Design Contest 2021 ภายใตคอนเซปต ‘นักลาแหงสยาม’ เพื�อผลักดันความสามารถดานการออกแบบ

และการใชความคิดสรางสรรคของเยาวชนไทยในการสรางสรรคนวัตกรรมดิจิทัลทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ 

และใชประโยชนจากดิจิทัลแพลตฟอรมเปนสื�อกลางในการเผยแพร Soft power บอกเลาวัฒนธรรมไทยให

เปนที่รูจักระดับโลกผานตัวละครในเกม ในปนี้ผลงานที่สามารถควารางวัลชนะเลิศ ไดแก “วีรมัศยา ไอริ The 

Siamese Betta Queen, Airi” ซึ่งมีการเปดตัวใหผูเลนเกม Arena of Valor (RoV) ทั้งชาวไทยและตาง

ชาติไดเปนเจาของสกินอยางเปนทางการในป 2022

ปนนักกีฬาอีสปอรตมืออาชีพ SAT Esports Academy สรางสรรคสกิน RoV ผลักดัน Soft power ไทยสูนานาชาติ
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 Testimonial – Garena Academy 2021

การแขงขันอีสปอรตระดับโลก Arena of Valor World Cup
(AWC) 2021 โดยมีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ 
การกีฬาแหงประเทศไทยรวมเปนพันธมิตรจากประเทศไทย

Impact in numbers
การสรางอาชีพขับเคลื�อนเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมสรางสรรค 

Dtac x Talon (DTN) จากประเทศไทยควาชัยชนะแชมปโลก
การแขงขันArena of Valor World Cup (AWC) 2021 เปนครั้งแรก

1.12 ลานวิว
Garena Academy website

128
ลานวิว

“ สิ่งที่ชอบในเวิรกช็อปนี้เปนพิเศษคือความหลากหลายของมุมมองที่
นำเสนอใหคุณครูไดเห็นวาวงการเกมกวางกวาที่คิด ไมใชแคอาชีพนักกีฬา
อีสปอรต แตยังมีทางเลือกหลากหลายที่ตอบรับกับความสนใจที่แตกตาง
ของเด็กๆ สำหรับคุณครูแลว นอกจากจะสามารถนำส่ิงท่ีไดเรียนรูในวันน้ี ไป
แนะแนวเด็กๆ ก็สามารถนำไปใชสื�อสารกับใหผูปกครอง เพื�อชวยใหผูปกครอง
เขาใจและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจดานนี้ ไดดวย ”

ครูนุก – ชวนันท ทัศนาภูมิ
จากโรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร ผูเขารวมกิจกรรม
Garena Academy แนะแนวครูสูโลกอาชีพเกม ป 2

“ โครงการนี้ชวยเปดโลกผมใหรูจักวงการเกมมากขึ้นและไดรูจักอาชีพที่
ไมเคยรูจักมากอนผาน ประสบการณการทำงานที่พี่ ๆ เลาใหฟงภายในงาน
ชวยใหผมไดเห็นภาพของวงการเกมที่เติบโตขึ้น จนเกิดเปนอาชีพที่สรางเงิน
และมีความกาวหนาจริง ๆ นอกจากน้ี พ่ี ๆ  ยังไดแนะแนวทางเพื�อเขาสูวงการเกม
ทำใหผมไดรับแรงบันดาลใจอยากศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาชีพดานเกม
และอีสปอรตมากขึ้นอีก ”

นายอนุวัฒน นาควิจิตร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ
จ.ภูเก็ต ผูเขารวมกิจกรรม Garena Academy Day Camp 2021



การดูแลและเสริมสราง

ศักยภาพพนักงาน
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การดูแลและเสริมสรางศักยภาพพนักงาน

     การสรางการเปลี่ยนแปลงเพื�อสังคมภายนอกจะเกิดขึ้นไมไดหากขาดทีมงานที่ทุมเทและคิดคนนวัตกรรมใหมสู
สังคม ดังน้ันเราจึงต้ังใจพัฒนาศักยภาพพนักงานและสรางสภาพแวดลอมการทำงานท่ีปลอดภัย ม่ันคงและสงเสริม
การใชศักยภาพสูงสุดของพนักงานในการสรางความแตกตางและโอบรับสังคมแหงการมีสวนรวม

     เรามีมาตรการทำงานจากที่เพื�อบานเพื�อประโยชนดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

โดยเราดูแลสวัสดิการใหพนักงานทั้งการใหคำแนะนำและชวยประสานในกรณีที่พนักงานติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม

สวัสดิการ Mental Health เพื�อดูแลสุขภาพจิตบรรเทาความเครียดใหพนักงาน และมีการสั่งจองวัคซีน

โควิด-19 ในทุกชองทางเพื�อใหพนักงานและครอบครัวไดเขาถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในระหวาง

การทำงานที่บาน เรามีการสนับสนุนอุปกรณที่จำเปนสำหรับการทำงานของแตละแผนก การเขาถึงอินเทอรเน็ต 

และการมอบวงเงินพิเศษใน ShopeePay เพื�อบรรเทาภาระคาใชจายใหพนักงานระหวางการทำงานท่ีบาน นอกจากน้ัน 

เราไดสราง Employee engagement โดยการบูรณาการการสื�อสารภายในองคกรและการจัดกิจกรรมทั้ง

ในรูปแบบออนไลนและออฟไลนเพื�อสรางกำลังใจและรักษาความผูกพันของพนักงาน ผูบริหารและองคกร

ระหวางการทำงานที่บาน

   เราเปดโอกาสใหพนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยใหสิทธิ์เขารวมศึกษาในหลักสูตรออนไลนบน

แพลตฟอรมการศึกษาชั้นนำระดับโลก Coursera ซึ่งมีหลักสูตรมากกวา 3,500 หลักสูตรใหพนักงานได

เลือกเรียนตามความสนใจ เพื�อเตรียมพรอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเปนการสงเสริม

ใหเกิด Lifelong Learning ใหพนักงานไดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื�อง

การดูแลพนักงานในภาวะวิกฤต

การพัฒนาศักยภาพพนักงานจากแพลตฟอรมออนไลนระดับโลก
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      Sea (ประเทศไทย) รวมมือกับ Steps วิสาหกิจเพื�อสังคม ในการพัฒนาทักษะการทำงานและโอกาส

การทำงานที่เทาเทียมใหกับผูมี Sea (ประเทศไทย) รวมมือกับ Steps วิสาหกิจเพื�อสังคม ในการพัฒนา

ทักษะการทำงานและโอกาสการทำงานที่เทาเทียมใหกับผูมีการเรียนรูที่แตกตาง โดยเรามีการจัดกิจกรรมรวมกัน

ระหวางสององคเพื�อสรางพื้นที่การเรียนรูสนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมในการดำรงชีวิตและทำงาน นอกจากนี้

เรายังมีการจางงานผูพิการเพื�อเปนการสนับสนุนนโยบายของทางกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พรอมทั้งยังสมทบเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 เพื�อสนับสนุน

โอกาสการเขาถึงการทำงานเทาเทียม

     เรามีความตั้งใจในการสรางความรวมมือระหวางภาคการศึกษาและภาคเอกชนในการสนับสนุนโครงการ

เพื�อการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู ความเชี่ยวชาญเพื�อเติมเต็มทักษะที่เปนที่ตองการในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี อาทิ การจัดทำหลักสูตร TU100 Digitalized by Shopee Bootcamp กับคณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การรวมสนับสนุนโครงการ Chulalongkorn International 

Business Case Competition 2021 และการรวมบรรยายในโครงการบัณฑิตพันธุใหม มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต เปนตน นอกจากนั้น ผูบริหารและพนักงานไดรวมอาสาในการบรรยาย แบงปนความรูเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การบริหารและการทำงานรวมกับคนรุนใหมเพื�อประโยชนสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน 

และสาธารณชนอยางตอเนื�อง โดยเราไดแบงปนความรูใหกับสาธารณชนแลวกวา 26,000 คน

การสรางโอกาสการทำงานที่เทาเทียม การแบงปนความรูและความเชี่ยวชาญสูสังคม
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   “ผมทำหนาที่ ในการแบงแยกเอกสาร ซึ่งผมรูสึกวาผมมีโอกาสไดฝกทักษะใหมๆรวมถึงการฝกสมาธิ

มากขึ้น ในบางครั้งที่เจอเอกสารที่ ไมคุนเคยก็ทำใหมีความยากในการทำงานอยูบางครับ แตนั่นชวยใหผมเรียนรู

ในการตรวจสอบระบบและเช็คความถูกตองของเอกสารมากยิ่งขึ้น ที่บานผมก็ซื้อสินคาออนไลนกับ Shopee 

มีโปรโมชั่นเยอะเลย ตอนนี้เวลาผมเห็นรถสงสินคาของ Shopee ก็รูสึกตื�นเตนและภูมิใจมากเลยครับ”

เคนนี่ ผูมีการเรียนรูแตกตาง ปจจุบันทำงานที่ Steps Business Service Center
ซึ่งทำหนาที่ดูแลงานเอกสารสำหรับ Shopee ในปที่ผานมาเคนนี่และเพื�อนๆ ไดชวยคัดแยกเอกสาร
และแปลงเอกสารในรูปแบบดิจิทัลใหเรารวมแลวกวา 110,000 ฉบับ

Testimonial: Steps วิสาหกิจเพื�อสังคม Impact in numbers
การดูแลและเสริมสรางศักยภาพพนักงาน

7,000+ คน 
พนักงานที่เราดูแลความปลอดภัยและเขาถึงการรักษา
และไดรับวัคซีนโควิด-19

26,000+ คน 
ไดรับความรูจากความรวมมือทางการศึกษาและ
การแลกเปลี่ยนความรูสูสาธารณชน

3,500+ หลักสูตร
รวมกับ Coursera จัดหลักสูตรออนไลน
พัฒนาทักษะใหพนักงาน
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