
 

 

 

 

 
 

โครงการ SME IDOL 2018 

 

ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (สสว.) ร่วมกบัธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่
ประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และองค์กำรสภำพฒันำกำรค้ำฮอ่งกงได้จดักิจกรรมเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพ่ือพฒันำกลุม่
นกัธุรกิจเอสเอ็มอีในอตุสำหกรรมปัจจบุนัให้มคีวำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขนัในเวทรีะดบันำนำชำติ พร้อมเปิดโอกำสให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำควำมรู้เชิงทฤษฎีมำประยกุต์ใช้ได้จริงในธุรกิจ ส ำหรับกำรเตรียมตวัรับออเดอร์สัง่ซือ้จำกนำนำชำติ 
เพ่ือชว่ยผู้ประกอบกำรไทยสู่ตลำดโลก  และโครงกำรนีไ้ด้รับเกียรตจิำกศนูย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) สมำคมกำรค้ำ
เคร่ืองใช้ในครัวเรือนไทย และสมำคมผู้ผลิตผลิตภณัฑ์แนวดีไซน์ เพ่ือชว่ยคดัสรรผู้ประกอบกำรและนกัออกแบบคณุภำพเพ่ือเข้ำ
ร่วมโครงกำรในครัง้นีซ้ึง่จดัขึน้เป็นปีแรก 
 

สสว. และ เอสเอ็มอีแบงก์ จะท ำกำรคดัเลือกเอสเอ็มอีจ ำนวน 40 รำยในกลุม่อตุสำหกรรมประเภทผลิตภณัฑ์ตกแตง่
บ้ำน สปำและผลิตภณัฑ์ให้กลิ่นหอม เคร่ืองใช้ในครัวเรือน รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีเข้ำข่ำยชนิดอ่ืนๆ ให้มีโอกำสได้เข้ำร่วมกิจกรรม
พฒันำขีดควำมสำมำรถโดยผู้ เช่ียวชำญในวงกำรธุรกิจทำงด้ำนตำ่งๆ อำทิเชน่ International Sales Contract, International 
Logistics, Negotiation and Selling to China, E-Commerce, และ Get ready for the trade fair เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ จำกนัน้ผู้สมคัรทัง้ 40 รำย จ ำเป็นต้องจดัเตรียมแผนงำนธุรกิจเพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำร
ผู้ทรงคณุวฒุิ (Pitching) ซึง่ผู้ประกอบกำรจ ำนวน 20 รำย ท่ีผำ่นกำรคดัเลือกจะได้รับสิทธ์ิน ำเสนอผลงำนผ่ำนงำนจดัแสดง
สินค้ำระดบันำนำชำตท่ีิงำน HKTDC Hong Kong Houseware Fair วนัท่ี 20-23 เมษำยน 2561 ซึง่เป็นงำนจดัแสดงสินค้ำท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือปลกูฝังควำมเป็นผู้ประกอบกำรในประเทศไทยและยกระดบัสินค้ำไทย 
 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำรไทยสู่กำรค้ำระดบันำนำชำติ 
 เพ่ือสนบัสนนุและพฒันำธุรกิจสง่ออกของผู้ประกอบกำรไทย 

Organisers: Supporting Organisations: 



ขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ 
 
ผลิตภณัฑ์และงำนสร้ำงสรรค์ประเภทของตกแตง่บ้ำน เคร่ืองใช้ในครัวเรือน งำนหตัถกรรม ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภำพ เทียนหอม
และผลิตภณัฑ์ให้กลิ่นหอม ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เคร่ืองใช้ส ำหรับโต๊ะอำหำรและเคร่ืองครัว งำนออกแบบ รวมถึง
ผลิตภณัฑ์ตกแตง่อ่ืนๆ 
 
คุณสมบัตขิองผู้ท่ีมีสิทธ์ิสมัครเข้าร่วมโครงการ 

1. เป็น SME สำขำเป้ำหมำย ได้แก่ สำขำเคร่ืองใช้ในครัวเรือน หตัถกรรม และผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภำพ เฟอร์นิเจอร์ 

2. ส่ือสำรภำษำองักฤษในระดบัดีมำก เน่ืองจำกจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมจบัคูแ่ละเจรจำธุรกิจกบัผู้ ซือ้ตำ่งชำติด้วยตนเอง 

3. เป็น SME กลุม่ท่ีมีควำมพร้อมขยำยตลำดสู่ตำ่งประเทศ และมีศกัยภำพในกำรรับยอดสัง่ซือ้จำกตำ่งประเทศ 

4. สำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยในกำรร่วมงำน ได้แก่ คำ่เดนิทำง เชน ตัว๋เคร่ืองบนิ กำรเดินทำงภำยในฮอ่งกง ท่ีพกั และคำ่

ขนสง่สินค้ำ 

 
หลักเกณฑ์เบือ้งต้นการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ 
 

1. เป็นบคุคลธรรมดำท่ีจดทะเบียนพำณิชย์ หรือนิตบิคุคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นเป็นสญัชำตไิทยไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 และ เร่ิมดำ
เนินธุรกิจมำไมน้่อยกวำ่ 1 ปี นบัจำกวนัท่ีจดทะเบียนถึงวนัท่ีรับสมคัร และมีกำรย่ืนเสียภำษีอย่ำงถกูต้อง  

2. ต้องขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรกบั สสว. 

3. ต้องเป็นธุรกิจ SME ตำมนิยำมตำมกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกำรจ้ำงงำนและมลูคำ่สินทรัพย์ถำวรของวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดยอ่ม พ.ศ.2545 

โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

ลกัษณะ
วิสำหกิจ 

วิสำหกิจขนำดยอ่ม วิสำหกิจขนำดกลำง 

กำรจ้ำงงำน 
(คน)  

มลูคำ่ทรัพยสิน
ถำวรสทุธิ ไมร่วม
ท่ีดนิ (ล้ำนบำท)  

กำรจ้ำง
งำน (คน)  

มลูคำ่ทรัพยสิน
ถำวรสทุธิ ไมร่วม
ท่ีดนิ (ล้ำนบำท)  

กิจกำรผลิต
สินค้ำ 

ไมเ่กิน 05 ไมเ่กิน 50  51 - 200   เกิน 05 – 055  

กิจกำรค้ำสง่ 
กิจกำรค้ำปลึก 

ไมเ่กิน 00 
ไมเ่กิน 50 

ไมเ่กิน 50 
ไมเ่กิน 05 

02 - 05  
52 - 05  

เกิน 05  – 555  
เกิน 05 - 25  

กิจกำร
ให้บริกำร 

ไมเ่กิน 05 ไมเ่กิน 05  51 - 200 เกิน 05  – 055  



4. ไมเ่คยเป็นผู้ ท่ีมีประวตัิหรือพฤตกิรรมท่ีปฎิบตัตินไมเ่หมำะสมตอ่เจ้ำหน้ำท่ี สสว. และ/หรือ ส ำนกังำนฯ หรือไมป่ฎิบตัิ
ตำมเง่ือนไขกำรเข้ำร่วมงำนท่ีผำ่นมำของ สสว. หรือเคยบอกเลิกกำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำอยำ่งกระทนัหนั  

5. ต้องไมเ่ป็นสินค้ำลอกเลียนแบบ สินค้ำละเมิดลิขสิทธ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ  

6. หำกผู้สมคัรมีประวตัเิข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งประเทศกบั สสว.เกิน 2 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 2 ปีตดิตอ่กนั จะไมไ่ด้รับสิทธิ
เข้ำร่วมโครงกำร ยกเว้นมีผู้สมคัรไมค่รบตำมเป้ำหมำย  

7. สสว.ขอสงวนสิทธิกำรพิจำรณำคดัเลือกผู้สมคัรตำมควำมเหมำะสมของกิจกรรม   

8. คณุสมบตัอ่ืินๆตำมท่ีสสว.เห็นสมควร (ถ้ำมี)  
 
ระยะเวลาการแข่งขัน 

- เปิดรับสมคัรผู้ เข้ำร่วมโครงกำรตัง้แตว่นัท่ี 5 กมุภำพนัธ์ 2561 – 20 กมุภำพนัธ์ 2561ผู้ประกอบกำร SME สนใจสำมำรถ
ดำวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี www.sme.go.th และสง่อีเมลมำท่ี ฝ่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ สสว .
osmepinter@gmail.com  

- ประกำศผลผู้ผำ่นกำรคดัเลือกจ ำนวน 40 บริษัท ท่ีหน้ำเว็บไซต์ของ สสว. และ เอสเอ็มอีแบงก์ ในวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 
2561 

- เร่ิมกิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในวนัท่ี 26-27 กมุภำพนัธ์ 2561 ณ ห้อง Victor 4, Victor Club, อำคำร
สำทรสแควร์ ชัน้ 8 (BTS ชอ่งนนทรี) 

- น ำเสนอแผนธุรกิจตอ่หน้ำคณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ (Pitching session) วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2561หลงัจำกจบ
กิจกรรมอบรม ณ ห้อง Victor 4, Victor Club, อำคำรสำทรสแควร์ ชัน้ 8 (BTS ชอ่งนนทรี) และประกำศผล 20 บริษัทท่ี
ผำ่นกำรคดัเลือกหลงัจำกจบกิจกรรม Pitching 

- 20 บริษัทท่ีผำ่นกำรคดัเลือกเดนิทำงไปจดัแสดงสินค้ำระดบันำนำชำตท่ีิงำน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 
2018 ในวนัท่ี 19-23 เมษำยน 2561 ณ ฮอ่งกง 

ล าดับขัน้ตอนของการแข่งขันมีดังนี:้ 

1. ผู้ เข้ำแขง่ขนัท่ีผำ่นกำรคดัเลือกทัง้ 40 บริษัท เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่
กำรขยำยธุรกิจในระดบันำนำชำตซิึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 26-27 กมุภำพนัธ์ 2561 ณ ห้อง Victor 4, Victor Club, อำคำร
สำทรสแควร์ ชัน้ 8 (BTS ชอ่งนนทรี) เป็นระยะเวลำทัง้สิน้ 2 วนั หำกทำ่นพลำดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมใดจะถือวำ่สละสิทธ์ิ 
 

2. หลงัจำกจบกิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2561 (วนัท่ี 2) ในวนัเดียวกนัผู้สมคัรเข้ำ
แขง่ขนัทกุทำ่นจะมีเวลำในกำรเตรียมตวัก่อนท่ีจะเสนอแผนธุรกิจตอ่หน้ำคณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิเป็นเวลำ 1:30 
ชัว่โมง ทำงทีมงำนขอแนะน ำให้ผู้ เข้ำแขง่ขนัทกุรำยเตรียมแผนกำรตลำดลว่งหน้ำก่อนท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำร 

http://www.sme.go.th/
mailto:osmepinter@gmail.com
mailto:osmepinter@gmail.com


(Presentation File) เพ่ือใช้ในกำรปรับแผนธุรกิจในระหวำ่งท่ีได้รับกำรอบรม และแนะน ำให้ผู้ เข้ำแขง่ขนัเตรียม
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในระหว่ำงกำรอบรมทัง้สองวนั 
 

3. ผู้ เข้ำแขง่ขนัแตล่ะรำยจะมีเวลำบริษัทละ 5 นำที (น ำเสนอแผนธุรกิจ 3 นำที และถำม-ตอบ 2 นำที) ในกำรน ำเสนอแผน
ธุรกิจตอ่หน้ำคณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ (Pitching session) และคณะกรรมกำรจะท ำกำรลงควำมคดิเห็นเพ่ือคดัเลือก
ผู้ประกอบกำรจ ำนวน 20 บริษัท ท่ีมีควำมพร้อมมำกท่ีสดุเพ่ือเข้ำเข้ำร่วมงำนจดัแสดงสินค้ำระดบันำนำชำตท่ีิงำน 
HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 ซึง่จะจดัในวนัท่ี 20-23 เมษำยน 
2561(http://www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en/HKTDC-Hong-Kong-Houseware-Fair.html ) ณ ฮอ่งกง 
 

4. ผู้ประกอบกำรท่ีผำ่นกำรคดัเลือกจ ำนวน 20 บริษัท กรอกเอกสำรสมคัรกำรเข้ำร่วมงำนจดัแสดงสินค้ำภำยในวนัท่ี 27 
กมุภำพนัธ์ 2561 ซึง่ได้รับกำรสนบัสนนุพืน้ท่ีในกำรจดัแสดงสินค้ำจำกส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ยอ่ม (สสว.) ร่วมกบัธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) 
 

5. ผู้ประกอบกำรท่ีผำ่นกำรคดัเลือกทัง้ 20 บริษัท เดนิทำงไปเข้ำร่วมงำนจดัแสดงสินค้ำระดบันำนำชำตท่ีิงำน HKTDC 
Hong Kong Houseware Fair 2018 ในวนัท่ี 19-23 เมษำยน 2561 ณ ฮอ่งกง 
 

รางวัลส าหรับบริษัทท่ีผ่านการคัดเลือกจ านวน 20 ราย 
 

- พืน้ท่ีจดัแสดงสินค้ำในงำน HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2018 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 20-23 เมษำยน  
  2561 ภำยใต้พำวิลเลียนของโครงกำร SME IDOL 2018 ณ เขตปกครองพิเศษฮอ่งกง ฟรี ไมมี่คำ่ใช้จำ่ย 
- บริกำรจบัคูเ่จรจำธุรกิจระหวำ่งงำนจดัแสดงสินค้ำ ณ ฮ่องกง ฟรี ไมมี่คำ่ใช้จำ่ย 
- ได้รับสิทธ์ิในกำรน ำเสนอผลงำนในนำมตวัแทนของพำวิลเลียนสูผู่้ ซือ้กวำ่ 50 รำย ระหวำ่งงำนจดัแสดงสินค้ำ ณ  
  ฮอ่งกง เป็นระยะเวลำ 20 นำที (ขึน้อยูก่บักำรพิจำรณำของทำงโครงกำรในกำรคดัเลือกผู้ประกอบกำรน ำเสนอผลงำน) 
 
หมำยเหต ุ : รำงวลัในกำรจดัแสดงสินค้ำไมร่วมคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำง, ท่ีพกั, อำหำร, คำ่ขนสง่ในกำรจดัแสดงสินค้ำ 
ซึง่ผู้ผำ่นกำรคดัเลือกจะต้องรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยดงักล่ำวด้วยตนเอง 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 

- ส ำนกังำนสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (สสว.)  osmepinter@gmail.com  

- องค์กำรสภำพฒันำกำรค้ำฮ่องกง (HKTDC) 02-343-9000 คณุไดสเึขะ นำกำจิมะ / คณุมสัลิน กลิ่นจุ้ย 

http://www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en/HKTDC-Hong-Kong-Houseware-Fair.html
mailto:osmepinter@gmail.com

