
การพัฒนาเกษตรกร 
	 ภาคการเกษตรนับว่ามีความส�าคัญต่อการขับเคลื่่อนเศรษฐกิจและ 
ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมในหลายประเทศทั่่วโลก	โดยสินค้าเกษตรและ
อาหารถือเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ 
เป็นกญุแจส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิอย่างย่ังยนื	ไทยวามุง่มัน่ทีจ่ะสร้างชวีติ
ที่ดีขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท	 และสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรมและ 
ความยั่งยืนในตลอดทุกห่วงโซ่คุณค่า	ผ่านช่องทางต่างๆ	มาอย่างต่อเนื่อง	

	 การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนา 
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	 จ�าเป็นต้องอาศัยให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย	 การเพิ่่มศักยภาพผลผลิต 
ผ่านการท�าการเกษตรอัจฉริยะ	 และการเข้าถึงทรัพยากรและการศึกษา 
ในระดับสากล	 ผ่านทางเครือข่ายความร่วมมือจากสมาชิกชาวไร่ไทยวา	 
(Thai	Wah	Farmer	Networks)	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ ่
อุปทาน	และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

	 แม้ว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและห่วงโซ่อุปทานจะมีขอบข่าย 
กว้างมากขึน้เพยีงใด	บรษิทัฯ	ยงัคงมุง่มัน่และพฒันาอย่างเตม็ก�าลงัในการจดัหา 
วตัถดุบิหลกัทางการเกษตรอย่างรบัผดิชอบและยัง่ยนื	โดยมุง่ส่งเสรมิการมส่ีวน 
ร่วมของคูค้่าธรุกจิ	และสนบัสนนุเครือข่ายความร่วมมอืกบัพนัธมติรในภาคส่วน 
ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	ภาครฐั	ภาคเอกชน	ชมุชน	และองค์กรพฒันาเอกชน	เป็นต้น
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การบริหารจัดการและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

	 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 
ความท้าทายจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของประชากร	 
บนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 ซึ่งสามารถส่งผลต่อปริมาณ 
และคณุภาพของผลผลิตทางการเกษตร	ทัง้น้ีบรษิทัฯ	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั 
ของการบริหารจัดการและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	 ซึ่งถือเป็น 
หัวใจหลักของธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	 เริ่มต้ังแต่

การจัดหาวัตถุดิบ	 การผลิต	 ไปจนถึงการจ�าหน่ายสินค้าอย่างมีรับผิดชอบ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 การร่วมฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ต้นน�้า	 เพื่อความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอื้อต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนิน 
ธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน	 รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรและอาหาร 
ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง
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FARMER SOURCING INNOVATION THAILAND 4.0

Farmer club
• ตอบโจทย์เกษตรกรในทุก 
 ปัญหาครบวงจร ในการ 
 เพาะปลูก เพ่ือให้เกษตรกร 
 เพิ่มผลผลิตในการเพาะ 
 ปลูก และลดต้นทุนในการ 
 ผ ลิ ต  ต้ั ง แ ต ่ ก า ร ป ลู ก 
 จนกระท่ังถึงการเก็บเกี่ยว 
 และการขนส่งจนถึงโรงงาน

• ได้รับหัวมันที่มีคุณภาพ 
 สูงขึ้น
• อำานวยความสะดวกให ้
 เกษตรกรเนื่องจากใกล้ 
 แหล่งเพาะปลูก
• รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ 
 เกษตรกร
• รับซื้อด้วยราคายุติธรรม 
 ตามปริมาณแป้ง
• ระบบบตัรเงนิอิเล็กทรอนกิส์

• สร้างแบบจำาลองการเพาะ 
 ปลูกตามฉบับของไทยวา
• เพิ่มมูลค่าให้มันสัมปะหลัง
• พัฒนาแอพพลิเคชั่น
 มือถือสำาหรับเกษตรกร  
 (พยากรณ์อากาศ,
 พยากรณ์ฝน, และความรู ้
 มันสำาปะหลัง)
• ระบบจองคิวเพื่อการขาย 
 หัวมันที่โรงงาน

• ช่วยเกษตรกรเพิม่ผลผลติ 
 ต่อไร่
• เริ่มทำาแบบจำาลองการ
 เพาะปลูกตั้งแต่ปี 2562
• ระบบสื่อสารกับเกษตรกร 
 ผ่าน application

Root Stations Innovation Smart Farming
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ไทยวาเกษตรยั่งยืน (Model Farm at School)

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับ 
การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน	 โดยเร่ิมจากกลุ่มเยาวชน 
และขยายผลไปสู ่ครอบครัวและชุมชนตามล�าดับ	 และตระหนักถึงความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคมว่ามคีวามส�าคญัต่อศกัยภาพของธรุกจิไทยวาเป็นอย่างมาก	 
จึงเกิดเป็นโครงการ	“ไทยวาเกษตรยัง่ยนื”	ขึน้	เพือ่พฒันาเกษตรกร	สงัคม	และ 
ชุมชนสีเขียว	 จุดประสงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรม 
และเข้าใจการท�าเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด�าริ	 ส่งเสริมการเกษตร 
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	 เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้น�าไป 

พัฒนาพื้นที่เพาะปลูก	 และสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู ่ชุมชน	 
โดยน�าความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี 
ทางการเกษตร	ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	Farming)	 
ตอนสนองนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 โดยเร่ิมจากกลุ่มเยาวชนและขยายผล 
ไปสู่ครอบครัว	 และชุมชนตามล�าดับ	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม 
เกษตรของประเทศ	โดยไทยวาให้เงนิทนุสนบัสนนุตลอดโครงการ	และได้เลอืก
โรงเรียนในระดับมัธยมในอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	เป็นชุมชนน�าร่อง

เพ่ือปลูกจิตสำานึกให้เยาวชนรักเกษตรกรรมและเข้าใจการทำาเกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดำาริ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์

เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้เก่ียวกับการทำาเกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดำาริ และเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรใน
ชุมชนได้นำาไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก

เพ่ือสร้างและพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชนโดยนำา
ความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

ปลูกต้นกล้าแห่งความพอเพียง

ปลูกแปลงเกษตรต้นแบบในโรงเรียน

Phase

แตกกิ่งก้านสู่ชุมชน

เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรในชุมชน

ใส่ปุ๋ยแห่งความยั่งยืน

สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่โดยการให้ทนุการศึกษากับในโรงเรียนต้นแบบ

1

2

3
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และโรคระบาด

	 นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 บริษัทฯ	 
ยังให้ความส�าคัญกับการปรับตัวเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ทีจ่ะเกดิข้ึน	โดยเฉพาะความเสีย่งทีอ่าจกระทบการจดัหาวัตถดิุบทางการเกษตร 
ตลอดจนกระบวนการผลิต	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการ	 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เช่นการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือค้นคว้าวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบหลักในอนาคต	 หรือการหาแหล่งวัตถุดิบ 
ใหม่ๆ	เพื่อกระจายความเสี่ยงจากสภาพอากาศ	หรือโรคระบาดที่มีผลกระทบ 
ต่อแหล่งวัตถุดิบหลักในปัจจุบัน

	 บริษัท	 ไทยวา	 โดยนายอ�านาจ	 สุขประสงค์ผล	 กรรมการผู้จัดการกลุ่ม 
ธุรกิจแป้ง	 ร ่วมประชุมกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลการค้ามันส�าปะหลัง	
สถานการณ์การผลิต	 การค ้า	 มันเส ้นและแป้งมัน	 แนวโน ้มผลผลิต 
มันส�าปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมถึงสถานการณ์โรคใบด่าง 
มันส�าปะหลัง	 เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ	 ได้รับทราบสถานการณ์การค้า 
มนัส�าปะหลงัในปัจจุบัน	และแนวโน้มในอนาคต	ในงานประชมุของสมาคมการ
ค้ามันส�าปะหลังไทย	(TTTA)	ทุกๆ	ไตรมาส
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โครงการวจิยัและพฒันาต้นพันธ์ุมันส�าปะหลัง

	 โครงการผลิตต้นพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งด่วนในฟาร์มปิด	 เป็นโครงการ
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสใบด่างท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย	
เวียดนาม	 และกัมพูชา	 โดยมีพ้ืนที่ระบาดอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี	 2561	 
และส่งผลเสียหายอย่างหนักต่อเกษตรกร	 และอุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง 
ของประเทศ	 เนื่องจากโรคนี้ส่งผลให้ผลผลิตลดลงร้อยละ	 20-80	 ปัจจัยหลัก 
มาจากเกษตรกรไม่สามารถหาต้นพันธุ์ปลอดโรคได้อย่างเพียงพอต่อการเพาะ
ปลูก	 โดยบริษัทฯ	 ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนามันส�าปะหลังจัดโครงการขยาย
พนัธุม์นัส�าปะหลงัปลอดโรคใบด่างแบบเร่งรดั	X20	เพือ่ให้การสนบัสนนุความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งด่วน	 เพื่อให้สมาชิก 
เกษตรกรชาวไทยวามท่ีอนพนัธุป์ลอดโรคทีเ่พยีงพอ	สามารถลดการระบาดของ 
โรคใบด่างมันส�าปะหลังได้

	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้มีการสร้างโรงเรือนแบบปิดขึ้นทั้งหมด	 10	 
โรงเรือน	 ผ่านการร่วมมือกับแหล่งวิจัยพัฒนามูลนิธิพัฒนามันส�าปะหลัง	 
โดยจุดประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นพันธุ ์ใหม่	 ขยายการผลิตต้นพันธุ ์
ทีต้่านทานโรคได้ดอีย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึการขยายเชือ้พันธุม์นัส�าปะหลังปลอดโรค 
ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบเร่งรัด	X20,	X80	เพื่อให้ได้ต้นกล้ามันส�าปะหลัง

จ�านวนมากในระยะเวลาสั้น	 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีท่อนพันธุ์ปลอดโรค 
ที่เพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูกมันส�าปะหลังต่อไป	 โดยจ�านวนต้นพันธุ์แบบ
เร่งรัด	 X20	 ที่ขยายได้	 และได้แจกจ่ายให้เกษตรกรในเครือข่ายท้ังหมด 
เท่ากบั	362,151	ต้น		นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ได้มเีป้าหมายการสร้างโรงเรือนแบบปิด 
อกี	เป็นจ�านวนทัง้หมด	23	โรงเรือน	ในปี	2564	ซึง่คลอบคลมุท้ังในประเทศไทย	
เวียดนาม	และกัมพูชา

2562 2563 เป้าหมาย
 2564

จำานวนโรงเรือนแบบปิด (แห่ง) 3 10 23

การขยายพันธุ์มันส�าปะหลังปลอดโรคใบด่างแบบเร่งรัด 
X20 คือได้ต้นพันธุ์เพิ่มขึ้น 20 เท่า เป็นวิธีการท่ีท�าได้ง่ายๆ  
ใช้เวลาเพียง 1 เดือน ก็จะได้ต้นที่ปลอดโรคถึง 20 ต้นจากมัน
ส�าปะหลัง 1  ล�า จากเดิมที่ได้เพียง 4-5 ต้น

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร	 เพื่อช่วย 
ให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยการขยายพันธุ์ต้นพันธุ์แวกซี ่
สายพันธุ์ใหม่	 ซึ่งลักษณะทางพืชไร่ของพันธุ์แวกซ่ีใหม่นี้จะให้ผลผลิตและ 
คุณภาพท่ีสูงข้ึนส่งผลให้มูลค่าของมันส�าปะหลังเพ่ิมสูงข้ึน	 ซ่ึงสอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ในการส่งเสริมพัฒนาบทบาทของประเทศไทย 
ในอตุสาหกรรมมนัส�าปะหลงัในระดบัโลก	โดยสามารถเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ 
และมุ่งเน้นการส่งออกเป็นส�าคัญ
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	 ด้วยตระหนักดีว่าการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ	 
นอกจากการมุ่งเน้นไปที่การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร	 เรายังตระหนักถึง 
ความจ�าเป็นในการบริหารจัดการวัตถุดิบประเภทอื่น	 ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์	 
คลังสินค้า	 ไปจนถึงการขนส่ง	 บริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดแนวทางการบริหาร 
จัดการวัตถุดิบหลักเชิงกลยุทธ์	เช่น	การส�ารวจแหล่งผลิตวัตถุดิบหลักที่ส�าคัญ 
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์บริหารจัดการการจัดหาวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานให ้
เพียงพอกับการผลิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 
	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันที่จะส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาว	 
ด้วยนวตักรรมทีส่นบัสนนุการสร้างชมุชนทีย่ัง่ยนื	ความคดิรเิริม่ของเราส�าหรบั 
ชุมชนเกษตรกรรมของเราคือการสร้าง	“เครือข่ายชาวไร่ไทยวา”	โดยน�าเสนอ 
เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีเกษตรที่ปรับขนาดได้	 และสร้างรูปแบบโซลูชั่นการ 
ท�าฟาร์มอจัฉรยิะของไทยวาทีด่ทีีส่ดุในระดบัภมูภิาค	เพือ่ให้ชวีติมสีขุภาพดข้ึีน 
ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกโดยรวมเพื่อตอบสนอง	ความต้องการในอนาคต 
และเพิ่มความเป็นอยู่ของเกษตรกร	โดยมีแผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญคือ	

เครือข่ายสมาชิกชาวไร่ไทยวา

• การจัดหาวัตถุดิบที่มั่นคง
• การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับ 
 เกษตรกร
• สร้างเครือข่ายเกษตรกรระดับภูมิภาคที ่
 แข็งแกร่ง

การท�าการเกษตรอัจฉริยะ

• ทางออกในการทำาการเกษตร สำาหรับ 
 เกษตรกร ซึ่งเหมาะสมสำาหรับพืชหลาก 
 หลายชนิด
• บริการทางด้านการเงิน การศึกษา และการ 
 ตลาด
• คิดค้นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 เพื่อปรับปรุงผลผลิต และส่งเสริมการ 
 เกษตรปฏิรูป

เทคโนโลยีการเกษตร

• ร่วมพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรอย่าง 
 แม่นยำา
• เพิ่มความสามารถในการวเิคราะห์ผลผลิต 
 ปริมาณความต้องการขาย และราคา
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เครือข่ายสมาชิกชาวไร่ไทยวา

	 เราให้ความส�าคัญกับสมาชิกเกษตรกรมากกว่าคู่ค้าทางธุรกิจ	 และเรา 
มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกเกษตรกรของเราในการท�าการเกษตร 
สมัยใหม่	ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ	เช่น	การ
บริหารจัดการน�้า	การพัฒนาพันธุ์มัน	และระบบการขนส่งมันเข้าโรงงาน	รวม
ถึงการให้ความรู้ด้านการท�าการเกษตรอย่างถูกต้อง	 เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรมี
ผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น	 สามารถสร้างเครือข่ายเกษตรกรระดับ
ภูมิภาคที่แข็งแกร่ง	 และพัฒนาได้ตามมาตรฐานในระดับสากล	 บริษัทฯ	 เชื่อ
ว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ	 ให้เติบโตไปด้วยกัน	 สามารถสร้างพื้นฐานการด�าเนิน
ธุรกิจที่มั่นคง	 เราจึงให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ	์
ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยน	เรียนรู้ร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ	เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทางการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ	 และยกระดับผลิตผลทางการ
เกษตร	 อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเกษตรใน 
ระยะยาว

	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีลานมัน	 ทั้งหมด	 4	 แห่ง	 โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อได้รับหัวมันสดโดยตรงจากเกษตรกร	 เข้าสู่โรงงานมากขึ้น	 นอกจากน้ี 
ยังสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ	 และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกร	 
โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายรับซ้ือวัตถุดิบด้วยราคายุติธรรมตามปริมาณแป้ง	 
ผ่านระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์	 ทั้งนี้นอกจากบริษัทฯ	 สามารถลดต้นทุน	
หัวมันแล้ว	 ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาของเกษตรกร	 ท�าให้เกษตรกร 
เดินทางสะดวกขึ้น	 มีความสะดวกสบายในการเข้ามาขายมากขึ้นอีกด้วย	 
ซึ่งปี	 2563	 บริษัทฯ	 สามารถรับซื้อหัวมันสดผ่านลานมันที่ได้มากกว่า	 
120,000	ตนั	จากสมาชกิเกษตรกรกว่า	6,000	ราย	หรอืคดิเป็นร้อยละ	13	ของ	
ปริมาณหัวมันสดทั้งหมดที่บริษัทฯ	ต้องการทั้งปี

2562 2563 เป้าหมาย 2564

จำานวนลานมันเคลื่อนที่ (แห่ง)

สัดส่วนการซื้อหัวมันสดผ่านลานมันเคลื่อนที่ (ร้อยละ)

4 4 4

10 13

2561

4

ไม่มี 25
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Agranomist
• พันธกิจ “เกษตรกรคือที่หนึ่ง”
• มีความเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญ
• ความมุ่งมั่นที่เคียงข้างเกษตรกร

TWPC Learning Center
• จัดตั้ง 36 ศูนย์ความรู้ภายในปี 2566
• เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับ 
 เกษตรกร
• จดัทำาคลปิให้ความรูท้างการเกษตรผ่านทาง 
 “TW Virtual Farming Classroom”

Technology Adoption
• แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้จริง
• สามารถนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถนำาไปใช้งานได้ง่าย
• การันตีผลลัพธ์
• นำาผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Farmer Loyalty
• โครงการคืนโบนัสให้เกษตรกร
• ส่งเสริมเกษตรกรแบบอย่างของไทยวา
• สร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง เช่น 
 กรุ๊ปไลน์สำาหรับเกษตรกรชาวไทยวา / 
 แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
• การมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร

กลยุทธ์การเกษตรยั่งยืน

กลยุทธ์
การเกษตร

ยั่งยืน
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	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคด้านการปลูก	 และการ
เพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังอย่างถูกต้อง	 รวมถึงสนับสนุนท่อนพันธุ ์มันส�าปะหลัง 
ท่ีมีมาตรฐานรับรอง	 ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่มันส�าปะหลังของไทยวา	 
ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่สมาชิกไทยวา	 เช่นเรื่อง
การเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงดิน	 การใช้ต้นพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง	 และการใช้
เครื่องจักรสมัยใหม่	 รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อติดตามสภาพอากาศ	 
และการเพาะปลูก	 ปัจจุบันมีจ�านวนเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกไทยวาทั้งหมด	
1,569	คน	เพิ่มขึ้นจาก	380	คน	และมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก	5.5	ตันต่อไร่	 
เป็น	 5.8	 ตันต่อไร่	 หรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 8	 ซึ่งจะท�าการเก็บเกี่ยวในปี	
2563/2564	นี้

	 ส่งผลให้ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีสัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกร 
เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ	 53	 ส�าหรับโรงงานในประเทศไทย	 และมีเป้าหมายเพ่ิม 
สัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกรให้เป็นร้อยละ	 63	 ในปี	 2564	 ส�าหรับ
โรงงานในประเทศไทย	และร้อยละ	10	ส�าหรับโรงงานในเวียดนาม

2562 2563 เป้าหมาย 2564

จำานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 380 1,569 3,000

2561

120

จำานวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) 15,000 19,088 40,0002,400

ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย (ตันต่อไร่) 5.5 5.8 6.04.5

จำานวนเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม (คน) 250 897 2,500200

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรไทยวา (แห่ง) 3 3 120

จำานวนปุ๋ยสูตรไทยวาที่สนับสนุนแก่เกษตรกร (ตัน) 3,400 9,051 15,000370

สัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกรในไทย (ร้อยละ) 44 53 63ไม่มี

สัดส่วนการซื้อหัวมันโดยตรงจากเกษตรกรในเวียดนาม (ร้อยละ) ไม่มี 5 10ไม่มี

ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรกรไทยวา
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ไทยวา ขอบคุณชาวไร่ (Thank Farmer Day)

	 ไทยวาให้ความส�าคัญกับเกษตรกรเปรียบเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจ	 
และถือว่าเกษตรกรเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว	 ไทยวา 
มุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน	 และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร	
ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น	ให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน	และร่วมกัน 
สร้างความร่วมมือกันในระยะยาวให้มากขึ้นในอนาคต	 ผ่านการจัดงาน	 

“วันขอบคุณชาวไร่ไทยวา”	 เพ่ือขอบคุณเกษตรกรที่ส่งหัวมันส�าปะหลัง	 
เพือ่เป็นวตัถดุบิในการด�าเนนิธุรกจิอตุสาหกรรมแป้งมนัส�าปะหลงัด้วยดตีลอดมา	 
ซึ่งบริษัทฯ	 ได้การจ่ายปันผลก�าไรจากการท�าธุรกิจกลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกร 
ในทุกๆ	 ไตรมาส	 ในพื้นที่อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	พื้นที่อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดอุดรธานี	และพื้นที่อ�าเภอท่าคันโท	จังหวัดกาฬสินธุ์
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โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่

	 จากความส�าเร็จของโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ	 เกษตรสมัยใหม	่ 
ไทยวามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ	 เป็นแรงผลักดัน 
เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยไปสู่อนาคตอย่างมั่นคง	 และยั่งยืน	 โดยได ้
เข้าร่วมโครงการฯ	ตัง้แต่ปี	2559	ทีต่�าบลนคิมสร้างตนเอง	อ�าเภอพมิาย	จงัหวดั
นครราชสีมา	 เริ่มจากเนื้อที่ประมาณ	 1,740	 ไร่	 โดยมีเป้าหมายจัดฝึกอบรม 
ให้ความรู ้และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการปลูกและ 
เพ่ิมผลผลติในการปลกูจากการใช้ระบบน�า้หยดและการปลกูโดยแบบธรรมชาต	ิ 
(ใช้น�้าฝน)	 ใช้องค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 ที่ได้รับจากการถ่ายทอดสร้างต้นแบบ 
แปลงใหญ่มนัส�าปะหลงั	เพือ่ขยายผลความส�าเรจ็สูช่มุชนอืน่ๆ	ทัง้นี	้ในปี	2563	
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากพื้นที่	 ประมาณ	 3,600	 ไร่	 ในปี	 2562	 
เป็นประมาณ	 5,400	 ไร่	 โดยมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าเดิม	 จาก	 5.0	 ตันต่อไร่	 
เป็น	5.5	ตันต่อไร่	หรือ	มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	8

2562 2563
เป้าหมาย

2564

จำานวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ (คน)

154 245 320

2561

110

เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ

จำานวนพื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการ (ไร่)

3,600 5,400 7,0002,400

ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย (ตัน/ไร่) 5.0 5.5 5.84.5

	 บริษัทฯ	 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกที่แม่นย�า	 โดยการ 
น�าเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อการเกษตรยุคดิจิทัลสมัยใหม่	 เช่นเครื่องมือ 
และอุปกรณ์	 ฮาร์ดแวร์	 ซอฟต์แวร์	 และบริการในด้านต่าง	 ๆ	 เทคโนโลย ี
สารสนเทศ	เช่นระบบระบุต�าแหน่งแบบแม่นย�าสูง	การตรวจวัดระยะไกล	และ	 
Variable	 Rate	 Technology	 เป็นต้น	 และแอปพลิเคชัน	 เช่นการตรวจวัด 
สภาพอากาศ	 การวัดผลผลิต	 การตรวจวัดในพื้นที่เพาะปลูก	 และการจัดการ 
ของเสีย	เป็นต้น	เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์	เพื่อเพิ่มปริมาณ	และ 
คณุภาพของผลผลติ	อนัน�าไปสูก่ารแข่งขนัได้ในระดบัสากล	โดยเกษตรแม่นย�า 
เป็นการท�าเกษตรทีม่กีารให้น�า้	ปุย๋	และยาฆ่าแมลงในปรมิาณและเวลาทีถ่กูต้อง 
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด	เป็นหลักการบริหารจัดการเพาะปลูกเพื่อใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับแปลงหรือโรงเรือน	โดยรวมพบว่าเกษตรกรเริ่มมี 
การน�าเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ามาใช้ในการเพาะปลูก	 และสามารถเพิ่ม 
ผลผลิตได้มากกว่าเดิมถึง	4	เท่า	เมื่อเทียบกับการท�าเกษตรแบบดั้งเดิม	

	 ปี	2563	ไทยวาจดักจิกรรมต่างๆ	ร่วมกบัเกษตรกรอย่างสม�า่เสมอเพือ่สร้าง 
เครอืข่าวเกษตรกรให้แขง็แรงมากขึน้	ตอบโจทย์เรือ่ง	การจดัหาวัตถดุบิอย่างยัง่ยนื	 
เช่นเครื่องปลูกมันส�าปะหลังพร้อมยกร่องและใส่ปุ๋ย	 เพื่อลดแรงงานและปลูก 
ได้รวดเร็ว	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	 เคร่ืองขุดเก็บเก่ียวมันส�าปะหลังกึ่งอัตโนมัต	ิ 
(อยู่ระหว่างพัฒนาในปี	 2564)	 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวหัวมันได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น	โดยแบ่งหัวข้อการให้ความรู้ออกเป็น	9	เรื่องหลัก	คือ	
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โครงการกลุ่มสมาชิกเกษตรกรปี 2563

โครงการ
กลุ่มสมาชิกเกษตรกร

ปี 2563

โครงการปุ๋ยนำ้าพ่นทางใบ

โครงการโดรนในการเกษตร

โครงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาดิน

โครงการ 8 ตันต่อไร่

โครงการสนับสนุนท่อนพันธุ์

โครงการเครื่องจักรกลเกษตร

โครงการระบบนำ้าในมันสำาปะหลัง

โครงการปุ๋ยผลพลอยได้จากการผลิต

คลินิกโรคและแมลง

68%

11%

7%

5%

3%

2%

2%

2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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 สนับสนุนโดรนสำาหรับให ้บริการเกษตรกร  
โดยในปี 2563 มีเกษตรกรให้ความสนใจจองคิว 
ใช้บริการ กว่า 2,000 ไร่

โครงการใช้โดรนในการเกษตร

 เป ็นปุ ๋ยที่ผลิตมาจากนำ้าหมักจากมูลสัตว ์ 
ผสมธาตุอาหารหลักท่ีพืชต้องการ เพื่อเป็นการให้ 
อาหารทางใบด้วยการฉีดพ่น ในกรณีฝนทิ้งช ่วง  
พชืก็ยงัสามารถมอีาหารได้ โดยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร 
ทีเ่ป็นสมาชกิเครอืข่าวไทยวาฟร ีเมือ่นำาหวัมนัสำาปะหลัง 
เข้ามาขาย ปัจจบุนับรษัิทฯ ได้มกีารจดัทำาปุย๋นำา้ทัง้หมด  
2 สตูรทีเ่หมาะกับต้นมนัอาย ุ1-3 เดอืน และสูตรท่ีเหมาะ 
กับต้นมนัอายุ 4 เดอืนขึน้ไป ซึง่โครงการนีเ้ป็นโครงการ 
ที่เกษตรกรนิยมมากท่ีสุดเนื่องจากเห็นผลลัพธ์ชัดเจน  
และยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรได้อีกด้วย

โครงการปุ๋ยพ่นน�้าทางใบ

 แ น ะ นำ า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ดิ น แ ล ะ ปุ ๋ ย สำ า ห รั บ 
มันสำาปะหลัง การปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะกับ 
การปลูกมันสำาปะหลังเริ่มต้ังแต่การตรวจวัดดิน และ 
แก้ปัญหาอย่างสอดคล้อง

โครงการวิเคราะห์และแก้ปัญหาดิน

1 2 3
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  โดยบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกษตรกรปลกูมนัโดยใช้ความรู้ในการปลกูมนัสำาปะหลงั 
รวมถึง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามผลการ
เพาะปลกู เช่น เทคนคิการ ปลูกมันสำาปะหลังเชงิวิชาการ 
และการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อติดตามผลผลิตและ 
สภาพอากาศ โดยนักเกษตรของบริษัทฯ และวิทยากร 
จากภายนอก รวมถึงมีการจัดให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้มีการส่งผลผลิตเข้าประกวด เพื่อแต่งตั้งให้
เป็นเกษตรกรต้นแบบไทยวา สามารถเป็นต้นแบบในการ
ถ่ายทอดความสำาเร็จให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป 

โครงการ 8 ตันต่อไร่

 ให้คำาแนะนำาเรื่องเคร่ืองมือเครื่องจักรต้ังแต่
เครื่องปลูก รวมถึงการสาธิตการใช ้ เครื่องจักร 
สมยัใหม่ ในการเพาะปลกูจริงในแปลงต้นแบบ เช่น เคร่ือง 
ใส่ปุ๋ย ตลอดจน เครื่องขุดเก็บเก่ียว เพื่อให้เกษตรกร
สามารถเก็บเกี่ยวหัวมันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

โครงการเครื่องจักรกลเกษตร

 โดยท่อนพันธุ ์มันสำาปะหลังพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
โดยเรามีการขยายท่อนพันธุ ์จากโรงเรือน ซึ่งเป็น
ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
ปราศจากโรค และมีความแข็งแรงทนต่อโรค ตรง
ความต้องการของเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถ
เข้าจองคิวเพื่อรอรับต้นพันธ์ ไปปลูกตามฤดูกาล  
ซึ่งในปี 2563 มีการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรไปกว่า  
540,000 ต้น 

โครงการสนับสนุนท่อนพันธุ์

4 5 6
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 เป ็นระบบการให ้นำ้าที่ เหมาะสำาหรับต ้นมัน 
สำาปะหลังในทุกข้อจำากัด ตั้งแต่การหาแหล่งนำ้า การหา 
ปัจจัยการเกษตรในราคาถูกโดยประสานจากโรงงาน 
ผู้ผลิตโดยตรง การให้ความรู้เรื่องการให้นำ้า รวมถึง 
ระบบต่างๆ ช่วยให้เกษตรกรลดข้อจำากัดในการเพาะ 
ปลูกจากการขาดแคลนนำ้าได้เป็นอย่างดี

โครงการระบบน�้าในมันส�าปะหลัง

 ผ ลิ ต ขึ้ น ม า เ พื่ อ ส ม า ชิ ก ช า ว ไ ร ่ ไ ท ย ว า  
จุดประสงค์เพ่ือปลูกมันสำาปะหลัง และพืชไร่ ส่วนผสม 
จากวัสดุธรรมชาติ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ได้แก่  
การใช้พชืปุย๋สด โดยบริษทัฯ ม ีโครงการสนบัสนนุหมกั 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือ “ปุ๋ยหมักไทยวา” ใช้ ในการ 
ปรบัปรงุดนิให้มคีวามร่วนซุย และช่วยปรับความสมดลุ 
ของดนิ ปรบัความเป็นกรดด่าง ให้เหมาะสมในการเจรญิ 
เติบโตของพืช “ดินดี เติบโตไว กำาไรงาม” โดยผลิต
จากของเสียจากการผลิต เช่นเปลือกดินมันสำาปะหลัง  
กากมนัสำาปะหลงั และตะกอนเหลอืจากบ่อบำาบดันำา้เสยี  
ซึ่งมีอินทรีย ์วัตถุในดินสูง ไปพัฒนาเพื่อปรับปรุง 
โครงสร้างของดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์  
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการแจกจ่ายปุ ๋ยหมักและวัสดุ 
ปรับปรุงดินสู ่ เกษตรกรรวมทั้ งหมดเป ็นจำานวน  
8,000 ตัน

โครงการปุ๋ยผลพลอยได้จากการผลิต

  เจ้าหน้าที่นักเกษตรของบริษัทฯ ได้จัดทำาคลินิก
โรคและแมลง จดุประสงค์เพือ่รบัเร่ืองและช่วยแก้ไขปัญหา
ของโรคและแมลงในต้นมันสำาปะหลัง โดยมีการประสาน
กับหน่วยงานภาครัฐจัดทำาเป็นขั้นตอนในการป้องกัน
และแก้ ไข พร้อมจัดทำาเอกสารและโบรชัวร์แจกจ่ายให้
สมาชิกเกษตรกร ตลอดจนสนับสนุนยาและผลิตภัณฑ์
กำาจัดโรคแมลงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คลินิกโรคและแมลง

7 8 9
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นวัตกรรมด้านการเกษตรของไทยวา

ก่อนการเก็บเกี่ยว

การตรวจสอบ
ฐานข้อมูลฟาร์ม เครื่องวัดอุณหภูมิและปริมาณซื้อแป้ง

โดรน (วิเคราะห์ผลผลิต)

พืชผล โรงเรือน / การเพาะพันธุ์ ปุ๋ยสูตรของไทยวาและสารปรับปรุงดิน

พืชผล ลักษณะของดินและการปรับปรุงดิน

หลังการเก็บเกี่ยว

พืชผล เครื่องเก็บเกี่ยวและระบบโหลด

การตรวจสอบสุขภาพพืช
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การท�าการเกษตรอัจฉริยะ 

	 ไทยวามุ ่งขยายสมาชิกเกษตรกรบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง	 
เพื่อส่งเสริมการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อปรับใช้กับพื้นที่เพาะปลูกของ 
ตนเอง	โดยเริ่มจากประเทศไทย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
อย่างสม�่าเสมอ	 โดยเฉพาะในเร่ืองความถูกต้องของข้อมูล	 รวมถึงขยายการ 
ให้บริการ	เช่นการจัดหาเงินทุน	และ	สินเชื่อส่วนบุคคล	

	 ในปี	 2563	 ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลได้มีการพัฒนาด้านการบันทึกฐาน 
ข้อมูลเกษตกรและการเพาะปลูกอย่างต่อเน่ือง	 มีการพัฒนาต่อยอดจากฐาน 
ข้อมูลเพื่อจัดท�าระบบการวิเคราะห์การเจริญเติบโตโดยประเมินจากดัชนีพืช 
พรรณ	และการตรวจสอบพืน้ทีก่ารเพาะปลกู	โดย	ภาพถ่ายดาวเทยีม	ทีม่คีวาม 
แม่นย�าสงูมากกว่าร้อยละ	90	และยงัสามารถท�าการการวเิคราะห์และพยากรณ์ 
สภาพอากาศล่วงหน้า	รายวัน	รายสัปดาห์	และรายเดือน	รวมถึงการพยากรณ์
ปริมาณน�้าฝนรายสัปดาห์	และรายเดือน	ล่วงหน้า	9	เดือน	อีกด้วย		นอกจากนี้	 
ในปี	 2564	 ยังมีการพัฒนาต่อยอดด้านโมเดลการพยากรณ์และวิเคราะห์	 
ผลผลิต	 และคุณภาพผลผลิต	 (%	 เชื้อแป้ง)	 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา 
เพื่อให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

	 ท้ังหมดน้ีของแพลตฟอร์มดจิิทลั	จะเป็นส่วนช่วยเพ่ิมข้อมลูในการวางแผน 
การจัดหาวัตถุดิบให้มีความยั่งยืน	 และบริษัทฯ	 ยังมุ่งหวังพัฒนาเกษตรกร
ไทยวาให ้พร ้อมรับการเปลี่ยนแปลงด ้านเทคโนโลยี	 ใช ้แพลตฟอร ์ม 
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการตัดสินใจการท�าการเพาะปลูกมันส�าปะหลังของ
เกษตรกรให้มีประสิทธิผล	และประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
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โครงการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Money Card

	 บริษัทฯ	 เปิดรับให้เกษตรกรท�าการลงทะเบียนในการจองคิวขาย 
หัวมันส�าปะหลังล่วงหน้า	 “เกษตรกรสุขใจ	 ขายได้ฉับไว	 ไม่ต้องรอนาน”	 
ผ่านระบบ	Mobile	Application	เพือ่ให้เกษตรกรมัน่ใจในการปลกูมนัส�าปะหลงั 
และมีตลาดรับซื้อท่ีแน่นอนและได้รับราคาประกันขั้นต�่า	 บริษัทฯ	 สามารถ 
น�าข้อมูลในระบบมาใช้วางแผนการรับซื้อหัวมันส�าปะหลังให้เป็นไปตามแผน 
งานอย่างต่อเนือ่ง	บรษิทัฯ	ใช้ระบบจองควิเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่เกษตรกร 
ในการขายหัวมันส�าปะหลัง	 การเก็บข้อมูลการเพาะปลูก	 และการจ่ายเงินค่า 
หัวมันส�าปะหลังผ่านระบบ	 E-Money	 Card	 ของธนาคารที่บริษัทฯ	 เข้าร่วม 
โครงการ
	 นอกจากนี้	 ณ	 ปัจจุบัน	 มีการใช้ระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์	 และระบบ 
ลงทะเบยีนในการจองควิขายหวัมนัส�าปะหลงัล่วงหน้าเรยีบร้อยแล้ว	ทีโ่รงงาน 
พิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	โรงงานท่าคันโท	จังหวัดกาฬสินธุ์	และโรงงานไทย
น�า	จงัหวดัอดุรธาน	ีโดยในปี	2563	มจี�านวนผูใ้ช้งานบตัรอเิล็กทรอนกิส์ทัง้หมด
จ�านวน	5,592	คน	เพิ่มขึ้นจาก	2,888	คน	คิดเป็นเงินเฉลี่ยที่จ่ายให้เกษตรกร
ผ่านบัตรกดเงินสดต่อเดือน	 เท่ากับ	 15,408	 บาทต่อคนต่อเดือน	 โดยไทยวา
สามารถช่วยลดจ�านวนเกษตรกรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	 (Poverty	 Line)*	 
และช่วยให้เกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีแผนจะ 
ขยายโครงการนี้ไปโรงงานแป้งมันส�าปะหลัง	 ที่อ�าเภอบ้านฉาง	 จังหวัดระยอง	
ในปี	2564

*	 เส้นความยากจน	 (Poverty	 Line)	 ปี	 2562	 มีมูลค่าอยู่ที่	 2,763	 บาท 
	 ต่อคนต่อเดือน	 (ที่มา	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
	 แห่งชาติ	สคช.)

2562 2563
เป้าหมาย

2564

จำานวนสมาชิกเกษตรกร
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (คน)

501 1,242 10,000

2561

121

จำานวนพื้นที่เพาะปลูกรวม
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (ไร่)

9,577 39,992 230,0002,950

คิดเป็นสัดส่วนต่อจำานวนพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมดของเกษตรกร
ไทยวา (ร้อยละ)

6 25 1002

จำานวนสมาชิกเกษตรกร
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่มีการ
เข้าระบบอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน 
Monthly Active User (คน)

ไม่มี 70 2,000ไม่มี

59บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
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