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ชุ ดที่ 1 : รายละเอียดธุรกิจ
ข้อมูลชุ ดที่ 1 เป็ นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจของท่าน โปรดตอบคาถามส่ วนนี้ ให้สมบูรณ์
มากที่สุด กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่าง เพื่อใช้ประกอบการให้คาปรึ กษาแนะนาธุรกิจของท่าน
1.1 ชื่ อสถานประกอบการ (ตามหนังสื อรับรอง) __________________________________________
ปี จดทะเบียน พ.ศ. ________ ทุนจดทะเบียน _____________
เลขที่ทะเบียนการค้า _________________________________________________________
1.2 ชื่ อเจ้ าของกิจการ / ผู้ประสานงาน ___________________________________________________
โทรศัพท์ ___________________________ อีเมล์ _______________________________
1.3 สถานประกอบการ ท่านมีสาขาจานวน ___________สาขา
1) สานักงานใหญ่ เลขที่__________ หมู่ _____ถนน ______________________________
ซอย_________________ตาบล ______________ อาเภอ ______________________
จังหวัด __________________รหัสไปรษณี ย ์ ________________________________
โทรศัพท์ ___________________________ โทรสาร _________________________
อีเมล์ _________________________________
2) โรงงาน เลขที่___________ หมู่ _____ถนน _________________________________
ซอย_________________ตาบล ______________ อาเภอ _____________________
จังหวัด __________________รหัสไปรษณี ย ์ ________________________________
โทรศัพท์ ___________________________ โทรสาร _________________________
อีเมล์ _________________________________
1.4 ธุรกิจของท่ านจดทะเบียนในรู ปแบบใดและลักษณะในการบริหารงานของเจ้ าของธุรกิจเป็ นแบบใด
 1. เจ้าของธุรกิจ คือ ผูบ้ ริ หารงาน
 2. เจ้าของธุรกิจไม่ได้บริ หารเอง จ้างพนักงานเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
 3. เป็ นหน่วยงานปฏิบตั ิการของบริ ษทั แม่
 4. เป็ นกิจการในเครื อของบริ ษทั แม่หรื อบริ ษทั โฮลดิ้ง
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1.5 ท่ านประกอบกิจการประเภทใดบ้ าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.อาหาร (เกษตร)
 2.เครื่ องสาอาง
 3. เครื่ องประทินผิว
 4. สมุนไพรไทย
 5. เครื่ องใช้/ของตกแต่ง ของชาร่ วย  6. เฟอร์นิเจอร์
 7. อื่นๆ(โปรดระบุ) _______________________________________________________
1.6 ธุรกิจของท่ านจัดอยู่ในข้ อใดดังต่ อไปนี้
 1. ผลิตเอง
 2. รับจ้างผลิต
 3. จาหน่ายเอง (ค้าส่ ง/ค้าปลีก)
 4. จัดหา (นายหน้า/ตัวแทน)  5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________
1.7 สิ นค้ าหลัก
ท่านมีสินค้าที่เป็ นหลักจานวน___________________ประเภท
 สิ นค้าหลักประเภทที่ 1 คือ ( ชื่อแบรนด์)_______________________________________
ลักษณะเด่นของสิ นค้าหลักประเภทที่ 1 คือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. มีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนสิ นค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
 2. มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าสิ นค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
 3. รู ปแบบของผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น
 4. มีความคงทน
 5. สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
 6. อื่นๆ โปรดระบุ __________________________________________
1.8 จานวนพนักงาน ณ สถานประกอบการ
1.8.1 พนักงานประจาทั้งหมด (รวมผูบ้ ริ หาร) ________________ คน แบ่งเป็ น
 ระดับผูจ้ ดั การ
________________ คน
 ระดับหัวหน้างาน/Supervisor ________________ คน
 ระดับพนักงานปฏิบตั ิการ
________________ คน
1.8.2 พนักงานชัว่ คราว จานวน สู งสุ ด ________________ คน ต่าสุ ด ______________ คน
1.8.3 พนักงานหรื อแผนกที่รับผิดชอบการค้าระหว่างประเทศ (ถ้ามีโปรดระบุ)____________ คน
1.9 ปัจจุบันธุรกิจของท่ านส่ งสิ นค้ าไปขายที่ใด
 1. ทัว่ ประเทศไทย
 2. จังหวัดเดียวกัน
 3. ไม่ได้ขายในประเทศไทย
 4. ภาคเดียวกัน
 6. ทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีสดั ส่ วนการขาย ในประเทศร้อยละ _______ ต่างประเทศร้อยละ _______
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กรณีทที่ ่ านส่ งสิ นค้ าไปขายในต่ างประเทศหลายแห่ ง กรุ ณาระบุสัดส่ วนการขาย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. กลุ่มประเทศ C L M V ร้อยละ________________________________________________
 2. กลุ่มประเทศ AEC ยกเว้น C L M V ร้อยละ______________________________________
 3. ประเทศในเอเชีย ร้อยละ_____________________________________________________
 4. ประเทศในยุโรป ร้อยละ ____________________________________________________
 5. ประเทศในแอฟริ กา ร้อยละ __________________________________________________
 6. ประเทศในตะวันออกกลาง ร้อยละ_____________________________________________
 7. ประเทศในอเมริ กา/แคนาดา ร้อยละ____________________________________________
 8. ประเทศออสเตรเลีย/นิวซี แลนด์ ร้อยละ _________________________________________
 9. ประเทศอื่นๆ (ระบุ) _______________________ร้อยละ____________________________
1.10 ในกรณีที่ท่านยังไม่ ได้ ส่งออก และท่ านสนใจจะส่ งออกสิ นค้ าในอนาคต ท่ านวางแผนรู ปแบบธุรกิจอย่ างไร
และสนใจตลาดประเทศใด
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.11 ในกรณีที่ท่านส่ งออกแล้ ว ท่ านสนใจจะขยายธุรกิจในรู ปแบบใดอีกบ้ าง หรื อ ไปสู่ ในตลาดใด
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.12 ท่ านประสบปัญหาหรื ออุปสรรคในการดาเนินธุรกิจปัจจุบันของท่ านในเรื่ องใด
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.13 ท่ านเคยเข้ าร่ วมกิจกรรมใดกับภาครัฐบ้ าง
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.14 ท่ านคิดว่ าลักษณะกิจกรรมใดของภาครัฐ ที่จดั ขึน้ แล้ วจะเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรของท่ านมากที่สุด
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

หน้า 3

ชุดใบสมัคร
โครงการสร้ าง SMEs ไทยสู่ เวทีการค้ าสากล (ต้ นกล้ า โกอินเตอร์ ) ปี 2560

1.15 ท่ านเป็ นสมาชิกขององค์ กรใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
 กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
 หอการค้าจังหวัด
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
 สมาคม(ระบุ)__________________
คารับรองของผู้สมัคร
1. ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการถี่ถว้ นเรี ยบร้อยแล้ว
2. ข้า พเจ้า ขอรั บ รองว่า ข้อ มูลต่ างๆ และเอกสารประกอบการสมัครเป็ นข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็ นจริ งทุ ก
ประการ
3. ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงการถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด

ลงชื่อ .......................................................
(................................................................)
วันที่ ........../..................../..............
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ชุ ดที่ 2 : แบบประเมินการบริ หารจัดการธุรกิจในปัจจุบัน
ข้อมูลชุ ดที่ 2 เป็ นการประเมิ นการบริ หารจัดการธุ รกิ จในปั จจุบนั ของท่าน กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ใน
ช่องว่าง โดยเลือกตอบคาถามที่ตรงกับท่านมากที่สุด ( เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
1. ธุรกิจของท่ านมีเป้ าหมายหลักทางด้ านใด
 1. การลดต้นทุนในการผลิต
 2. การบริ การลูกค้าโดยเน้นเรื่ องคุณภาพและรอบเวลาการผลิต
 3. เป็ นผูน้ าด้านคุณภาพสิ นค้า โดยมีการผลิตสิ นค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2. การมีส่วนร่ วมของพนักงานในการมุ่งสู่ เป้ าหมายหลักของธุรกิจ
 1. พนักงานไม่ทราบทิ ศทางที่ แน่ นอน เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มีการถ่ายทอดแผนงานให้กบั พนักงาน โดย
บริ ษทั ถือว่าพนักงานไม่จาเป็ นต้องทราบ
 2. ที มบริ หารเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการเขี ยนภารกิ จการบริ หารงานและเป้ าหมายของ
บริ ษทั พร้อมทั้งยังได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในภารบริ หารกิจการ
 3. ที มบริ หารของบริ ษทั ขับเคลื่อนและผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่ วมในภารกิ จ โดยบริ ษทั เขี ยนและ
เผยแพร่ แผนปรับปรุ งของบริ ษทั เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิได้ตรงกับวิสยั ทัศน์ที่บริ ษทั กาหนด
3. ลักษณะการทางาน/ดาเนินงานในองค์ กรของท่ านเป็ นอย่ างไร
 1. ทางานไม่เป็ นระบบ การมีส่วนร่ วมของพนักงานมีนอ้ ยมากหรื อแทบจะไม่มีเลย
 2. ทางานเป็ นระบบบ้าง พนักงานมีส่วนร่ วมในคณะกรรมการดาเนินงานต่างๆ ร้อยละ 25-50
 3. ทางานเป็ นระบบ ผูบ้ ริ หารเปิ ดกว้างให้พนักงานมากกว่าครึ่ งหนึ่ งได้มีบทบาทในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และพนักงานมีโอกาสเข้าหาผูบ้ ริ หารได้ง่าย
4. ธุรกิจของท่ านให้ ความสาคัญกับลูกค้ ามากน้ อยเพียงใด
 1. ให้ความสาคัญกับการบริ การลูกค้าบ้าง แต่ยงั ไม่ได้มีการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
 2. ภายในองค์กรมีแนวคิดในเรื่ องของการให้ความสาคัญกับลูกค้า มีการติดตามความต้องการของลูกค้า
โดยรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
 3. พนักงานทุ กคนเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยมี การวัด ผลความพึ งพอใจของลูกค้าและลูกค้ามี
บทบาทในการให้ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุ งสิ นค้า
5. ท่ านมีแผนในการออกพบลูกค้ าอย่ างไร
 1. ไม่กาหนดขึ้นอยูก่ บั ความสะดวก
 2. มีการวางแผนล่วงหน้า ทาได้บา้ ง ทาไม่ได้บา้ ง
 3. มีการวางแผนล่วงหน้าและให้ความสาคัญมาก
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6. ท่ านมีการแก้ ไขปัญหาในการดาเนินธุรกิจอย่ างไร
 1. มีการแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาสาคัญ
 2. มุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาที่กระบวนการทางาน
 3. มองปั ญหาให้เป็ นโอกาสสาหรับการปรับปรุ งเพื่ออนาคต
7. พนักงานในองค์ กรของท่ านมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหามากน้ อยเพียงไร
 1. ใช้ความสามารถส่ วนบุคคลในการแก้ปัญหา
 2. มีการแก้ไขปัญหาร่ วมกันของทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 3. มีการรวมพลังของพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหา
8. ธุรกิจของท่ านมีกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่ างไร
 1. ไม่มีแผนก/ฝ่ ายที่รับผิดชอบการบริ หารงานบุคคลโดยตรง เช่น ไม่มีการจัดทาระบบงานบุคคลเพียงแต่
ดูแลเรื่ องการเข้าออกการทางานของพนักงาน มีระบบประกันสังคม
 2. มีกลยุทธ์ดา้ นบริ หารงานบุคคล มีการจัดทาระบบงานบุคคลเช่นมีรายละเอียดของแต่ละตาแหน่ งงาน
มีโครงสร้างเงินเดือนและมีกลุ่มแรงงานสัมพันธ์ มีการสรรหาพนักงานอย่างเป็ นระบบ
 3. มีกลยุทธ์ดา้ นบริ หารงานบุคคลซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญกลยุทธ์บริ ษทั มีการบริ หารงานบุคคลอย่างเป็ นระบบ
ทั้งงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร พนักงานมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
9. พนักงานในองค์ กรของท่ านมีความรู้ และทักษะที่หลากหลายยืดหยุ่นต่ อการปฏิบัติงานอย่ างไร
 1. พนักงานหนึ่งคนทางานได้ตามหน้าที่ของตน
 2. พนักงานหนึ่งคนสามารถทางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างแต่ความสามารถในการทางานแต่ละอย่างอาจได้
ไม่เท่ากัน
 3. พนักงานมีความรู ้และทักษะที่หลากหลายสามารถรับผิดชอบงานแทนกันได้
10. องค์ กรของท่ านมีวธิ ีการประเมินผลงานของพนักงานอย่ างไร
 1. มีการใช้ตวั ชี้วดั บ้างในการประเมินผลงานของพนักงานภายในองค์กร
 2. มีการประเมินผลงานพนักงานภายในองค์กรเป็ นประจา
 3. มีการประเมินผลงานพนักงานภายในองค์กรเป็ นประจานอกจากนี้ยงั มีการเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรม
อื่นที่ใกล้เคียง
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ชุ ดที่ 3 : แบบประเมินความพร้ อมเพื่อเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน (AEC)
ข้อมูลชุ ดที่ 3 เป็ นการประเมิ นความพร้ อมเพื่ อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (AEC) กรุ ณาทาเครื่ องหมาย 
ในช่องว่าง เลือกตอบคาถามที่ตรงกับท่านมากที่สุด ( เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
1. ท่ านคิดว่ าธุรกิจต้ องปรับเปลีย่ นอย่ างไร เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 1. ต้องปรับเปลี่ยนอย่างมากนับตั้งแต่นโยบาย แผน กระบวนการทางาน และต้องอาศัยความร่ วมมือจากคู่คา้ ด้วย
 2. ต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินงานค่อนข้างมาก และต้องอาศัยความร่ วมมือจากคู่คา้ หรื อหน่วยงานอื่นๆ
 3. ปรับเปลี่ยนเฉพาะกิจการตนเอง ไม่จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากคู่คา้ หรื อหน่วยงานอื่นๆ
 4. ต้องปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 5. ไม่ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนเรื่ องใด
2. ปัจจุบันธุรกิจของท่ านมีความสั มพันธ์ กบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่ างไรบ้ าง
 1. ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ เลย
 2. มีความต้องการด้านวัตถุดิบและแรงงานจากประชาคมอาเซี ยน
 3. ขายสิ นค้าให้ประชาคมอาเซียนเล็กน้อย และคิดว่าควรมีแผนที่จะขยายตลาด
 4. ขายสิ นค้าให้ประชาคมอาเซียนระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่รุกตลาดจริ งจัง
 5. ขายสิ นค้าให้ประชาคมอาเซียนมาระยะเวลาหนึ่งและมีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง
3. ท่ านมีแผนกับการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปัจจุบันอย่ างไร
 1. ไม่มีการวางแผน ยังไม่คานึงถึง เพราะเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าเกี่ยวข้อง
 2. ขณะนี้ไม่มีการวางแผน แต่คิดว่าควรต้องมีแผนหรื อแนวทางที่จะรับมือ
 3. ธุรกิจตระหนักถึง แต่ยงั ไม่ได้ลงมือในเชิงปฏิบตั ิ
 4. ธุรกิจมีการวางแผน แต่เป็ นเพียงคร่ าวๆยังไม่ปรากฏผลเป็ นรู ปแบบที่ชดั เจน
 5. ธุรกิจวางแผนแล้ว ตั้งเป้าหมายแล้ว และเริ่ มใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิแล้ว
4. ความพร้ อมของธุรกิจท่ านในการปรับเปลีย่ น เพื่อเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปัจจุบัน
 1. ธุรกิจมีความตื่นตัวและรู ้เรื่ อง AEC น้อยมาก
 2. ธุรกิจให้ความรู ้แก่พนักงานเรื่ อง AEC อย่างต่อเนื่อง
 3. ธุรกิจให้การศึกษาและอบรมพนักงานเพื่อเตรี ยมรับ AEC
 4. ธุรกิจมีการปรับปรุ งและพัฒนาพนักงานและระบบภายในเพื่อรองรับ AEC
 5. ธุรกิจมีการพัฒนาภายในองค์กร พัฒนาตลาด และพัฒนาคู่คา้ เพื่อรองรับ AEC
5. ท่ านคิดว่ าจะมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติในโครงการต้ นกล้ า ทูโกล 2559 มากน้ อยเพียงใด
 1. การดาเนินงานจะอยูใ่ นสายตาตลอด แต่ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมเองเพราะเกรงใจลูกน้อง
 2. ถึงแม้ไม่มีเวลา แต่จะให้ผชู ้ ่วยซึ่ งไว้ใจได้เข้าร่ วมทุกครั้ง
 3. ค่อนข้างยุง่ แต่จะพยายามเข้ามามีส่วนร่ วม
 4. โดยปกติแล้วมีเวลา ยกเว้นมีเหตุจาเป็ นที่ไม่อาจเลี่ยงได้
 5. มีเวลาครบทุกครั้งในการมีส่วนร่ วมดาเนิ นการทุกกิจกรรม
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1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

คุณสมบัติของผู้ประกอบการทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ
เป็ นผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมายของโครงการ และต้องเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์ และดาเนินธุ รกิจที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
มีสินค้า / ผลิตภัณฑ์ เป็ นของตนเอง
เป็ นผูป้ ระกอบการสิ นค้าและบริ การ ภายใต้กลุ่มเป้ าหมาย โดยให้ความสาคัญกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จเชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ดังนี้
(1) กลุ่มสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงาม (Health & Beauty) และ/หรื อ กลุ่มสิ นค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
(2) กลุ่มเฟอร์ นิเจอร์ ของขวัญ/ของชาร่ วย (Furniture & Life Style)
มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่ กระบวนการการพัฒนาหรื อการส่ งเสริ มเพื่อต่อยอดธุ รกิจด้าน
การค้าระหว่างประเทศ
เป็ นกิจการที่เคยเข้าร่ วมโครงการต้นกล้า ทูโกล หรื อโครงการอื่นๆ ของสถาบันฝึ กอบรมการค้าระหว่าง
ประเทศ หรื อ เป็ นกิ จการที่มีศกั ยภาพสาหรับการพัฒนาหรื อการส่ งเสริ มเพื่อต่อยอดธุ รกิ จด้านการค้า
ระหว่างประเทศ
มีตราสิ นค้า (Brand Name) เป็ นของตนเอง (ถ้ามี)
มีประสบการณ์ดา้ นการค้า หรื อ การส่ งออกสิ นค้า/ผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
หลักฐาน/เอกสารในการยื่นความจานงสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ

1)
2)
3)
4)
5)

ใบสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ จานวน 1 ชุด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
รู ปภาพสิ นค้า/ Brochure/ Catalogue (ต้องมีความชัดเจนในรู ปแบบผลิตภัณฑ์ และจะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ผสู ้ มัครประสงค์จะให้โครงการฯ ได้พฒั นาจานวน 1 ผลิตภัณฑ์/กิจการ) จานวน 1 ชุด
6) แผนที่ต้ งั บริ ษทั / สานักงาน/ โรงงาน
7) สาเนาจดทะเบียนตราสิ นค้า (Brand Name) (ถ้ามี)
8) สาเนาหนังสื อรับรองมาตรฐานสิ นค้า เช่น อย. , HACCP, ISO, GMP ฯลฯ (ถ้ามี)
9) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) หรื อ สาเนาบัตรส่ งเสริ มการลงทุน หรื อ สาเนาหนังสื อ
รับรองสมาชิกภาพของสมาคมการค้า (ถ้ามี)
10) สาเนาหลักฐานการประกอบธุ รกิจการค้า/ส่ งออก เช่น L/C หรื อ B/L (ถ้ามี)
11) สาเนาวุฒิบตั รการผ่านฝึ กอบรมหลักสู ตร “ความรู ้เบื้องต้นในการประกอบธุ รกิจส่ งออก” (ถ้ามี)
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วิธีการสมัคร


1. ยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร / ติดต่ อประสานงาน
บริ ษทั บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
โทรสาร. 02-450-1335 ต่อ 18
Email: tonklagointer2017@gmail.com
1. คุณวชิระ จินประพัฒน์ โทรศัพท์. 080-550-2134
2. คุณหัทยา ทรงนิรันดร โทรศัพท์. 099-353-3590



2. กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครเข้ าโครงการ
2.1 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนิ นการพิจารณาจาก ชุดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและ
เอกสารประกอบการสมัครให้ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้เบื้องต้น
2.2 ขั้นตอนที่ 2 คณะผูด้ าเนินงานโครงการจะทาการนัดหมายผูป้ ระกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้า
รับการสัมภาษณ์ ประมาณ 15 นาที ต่อกิจการ โดยจะนัดสัมภาษณ์ ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560
ดาเนินการสัมภาษณ์จากผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภาครัฐ และภาคเอกชน
2.3 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการคัดเลือก จะดาเนิ นการพิจารณาคะแนนจาก 2 ส่ วน คือ คะแนนจากชุด
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (75 คะแนน) รวมกับ คะแนนจากแบบประเมินการสัมภาษณ์คดั เลือก
(100 คะแนน) โดยจะนาคะแนนจากทั้ง 2 ส่ วน มารวมกันเพื่ อจัดอันดับช่ วงคะแนนและทาการ
คัดเลือกธุรกิจที่ผา่ นเข้าร่ วมโครงการต่อไป
2.4 ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผลการคัดเลือก ทางอีเมล์และโทรศัพท์ (ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560)

หมายเหตุ รายละเอียด วัน/ เวลา/ สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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