


ROADSHOW

BUSINESS MATCHING ครั้งท่ี 3 ประจําป 2565

ภายใตโครงการ “แพลตฟอรมแหงโอกาส”

เครือเจริญโภคภัณฑ รวมกับ หอการคาไทยและสภาหอการคาไทย 

และพันธมิตร



ROADSHOW AGENDA : 9 พฤศจิกายน 2565  

13.30 น. เปดลงทะเบียนผานระบบ MS TEAMS

14.00 น. พิธีกรกลาวตอนรับเขาสูกิจกรรม ONLINE ROADSHOW

14.05 น. กลาวเปดงานโดย 

คุณกมล พงษประยูร  - ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

คุณศิริพร เดชสิงห    - รองประธานเจาหนาท่ีบริหารสายงานการสื่อสารองคกร - บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

คุณธนเดช ตระกูลยิ่งยง - ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการบรรษัท - รัฐสัมพันธ- บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (โลตัส)

14.15 น. พิธีกรแนะนําผูบริหารถายภาพรวมกัน และ เปด VDO TESTIMONIAL 

14.20 น. เขาสู AGENDA หลัก

• เปาหมายและภาพรวมกิจกรรมจับคูธุรกิจ BUSINESS MATCHING

• วิธีการสมัครลงทะเบียนและสถานะของผูประกอบการ

15.15 น. ผูประกอบการกรอกขอมูลสมัครเขารวมกิจกรรม Business Matching ครั้งที่ 3/2565

16.00 น. พิธีกรกลาวขอบคุณ และปดงาน



วัตถุประสงค

• นํารองโครงการ “แพลตฟอรมแหงโอกาส” ของ

เครือเจรญิโภคภณัฑ เปดโอกาสใหผูประกอบการ

SME และเกษตรกรไทย นําเสนอสินคาทุกประเภท

ทั้งสินคาอุปโภคและบรโิภค เพื่อจัดจําหนายใน

เซเวนอเีลฟเวน แม็คโคร และโลตัส

• เพ่ือชวยสงเสริมให SME และผูประกอบการ

ธุรกิจอื่นๆ พัฒนาศักยภาพ พรอมกับเปดประตู

ไปสูโอกาสใหมๆ ไปพรอมกับเครอืฯ เพ่ือการ

เติบโตทางธุรกิจทั้งในและตางประเทศ

รูปแบบของกิจกรรม

• จัดกิจกรรมจับคูธุรกจิ SME Online Business 

Matching เปนประจําทุกไตรมาส ในป 2565

• ใหความรู คําแนะนํา พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

• เปดประตูไปสูโอกาสใหมๆ โดย เครือฯ เพื่อการ

เติบโตทางธุรกิจทั้งในและตางประเทศ

จับคูธุรกิจเพ่ือผูประกอบการ

ภายใตโครงการ “แพลตฟอรมแหงโอกาส”



เปน SME ตามหลักเกณฑ

ของสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) 

มีประสบการณ หรือมีความ

พรอมในการเรียนรูท่ีจะทํา

ธุรกิจกับ Modern Trade 

สินคาเปนท่ีตองการของตลาด 

มีจุดขาย มีนวัตกรรมและ

แตกตางจากสินคาที่มีจําหนาย

อยูแลวในปจจุบัน

มีศักยภาพและกําลังการผลิต

สามารถผลิตและจัดสงสินคา

ในปริมาณที่เพียงพอแกหาง

ฯ ได

ราคาตนทุนและราคาขาย

ของสินคามีความเหมาะสม 

ไมสูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับ

สินคาประเภทเดียวกัน

เปนผูท่ีผลิตและจําหนายสินคาที่

ไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย

กําหนด เชน อย. มอก.  

GMP เปนตน

เปน SME ท่ีผลิตและ

จําหนายกลุมสินคาท่ีมี

จําหนาย มีฐานลูกคา

LEGITIMATE DATA FROM SYSTEM

คุณสมบัติผูประกอบการท่ีรวมกิจกรรม 



CATEGORY PRODUCT RANGES

อาหารสด และ 

อาหารพรอมทาน

เน้ือสัตว อาหารทะเลสด และ แปรรูป

ผักสด ผลไมสด และ แปรรูป

อาหารพรอมปรุง อาหารสําเร็จรูป ผลิตภัณฑแปรรูปจากนม ไสกรอก

เบเกอรี่ โดนัท คุกกี้ และ เคก ไอศกรีม สินคาโอทอป

อาหารแหง ขาวสาร น้ํามัน ซอสปรุงอาหาร แปง เสน สินคาอาหารแปรรูป

เครื่องด่ืม
น้ําผลไม นม ชา กาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ

เครื่องด่ืมชูกําลัง

ขนมขบเค้ียว
ขนมอบกรอบ ลูกอม มันฝรั่ง ปลาเสน ผลไมอบแหง ขนมทานเลน

เพื่อสุขภาพ เชน Plant based snack / super food

สุขภาพ/ความงาม
สินคาดูแลผิวพรรณ เสนผม สุขภาพชองปาก ยา อาหารเสริม และ ทํา

ความสะอาดรางกาย อุปกรณทางการแพทย 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน นํ้ายาทําความสะอาดพื้น

สินคาใชในบาน

เครื่องใชไฟฟาในบาน ตาง ๆ เชน แอร หมอหุงขาว 

อุปกรณไอที สินคาอิเล็กทรอนิกส เชน กลองวงจรปด ฯลฯ

เครื่องใชในบาน เครื่องนอน ตกแตงบาน และ ปรับปรุงบาน

เครื่องใชในครัวเรือน เชน หมอ กระทะ ชอน ชาม

ผลิตภัณฑทําความสะอาดเครื่องใชภายในบาน ผลิตภัณฑซักลาง

อุปกรณเสริมเพื่อการเรยีน

เครื่องมือชางสําหรับซอมแซมอุปกรณในบาน

เครื่องแตงกาย เครื่องแตงกายสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เด็ก และ แฟชั่น

ตัวอยางกลุมสินคา



ขอจํากัดของผูประกอบการท่ีผานมา

เพื่อผูประกอบการพัฒนาปองกันความผดิพลาด

สินคามีความซํ้าในทองตลาด ไมมีความแปลกใหม

สินคายังไมไดรับการรับรองมาตรฐานคณุภาพ (เชน อย., GMP, GAP)

สินคาไมตรงตามความตองการของแตละหาง (ขนาดบรรจุ, การวางในพื้นท่ี)

สินคายังไมมีความนาสนใจ ไมมีจุดขายท่ีโดดเดน (รูปแบบสินคา, คุณภาพ)

ราคาขายสูงเกินไป ไมสามารถสูราคากับสินคารายอื่นได

ศักยภาพในการผลิตไมเพียงพอ มีขอจํากัดในการจัดสง
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วิธีการสมัครลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม

เพื่อประโยชนสูงสดุของผูประกอบการ

ขอมูลท่ีตองจัดเตรียมเบ้ืองตน : เตรียมคอมพิวเตอร หรือมือถือเพื่อกรอกขอมูลลงทะเบียน

1. ขอมูลผูลงทะเบียน / เลขบัตรประจําตวัประชาชน / ที่อยู / Email และ เบอรโทรศัพท

2. ขอมูลบริษัท / เลขทะเบียนนิติบุคคล / ที่อยู / Email และ เบอรโทรศัพท

3. จํานวนพนักงานปลาสุด / ผลประกอบการปลาสุด / ชองทางการจําหนายปจจุบัน

4. รายละเอียดสินคา / จํานวนบรรจุตอลัง / จุดเดนสินคา

(เชน ราคาขาย / น้ําหนักและหนวยปริมาตรบรรจุ / วันหมดอายุหรอือายุสินคา)

5. รูปถายสินคาจํานวน 3 รูป (ดานหนา ดานหลัง ดานขาง บารโคด) 

6. มาตรฐานของสินคา ระบบคุณภาพ  

(เชน อย. GMP GAP มอก. ISO HACCP)

7. กําลังการผลิตสูงสุดตอเดือน (จํานวนชิ้นตอเดือน)

สแกน QR เพื่อลงทะเบียน

สูกิจกรรมจับคูธุรกิจ

เพิ่มเพ่ือนเพ่ือรับขาวสาร ไดที่ 

LINE@: @CPORIGIN



รวมเปนเพื่อนกับเราเพื่อรับขาวสาร

และอัพเดตกิจกรรมตางๆ


