หลักเกณฑ์การพิ จารณาคัดเลือกและตัดสิ นผู้สมัคร
รางวัลผู้ประกอบธุรกิ จส่งออกดีเด่น
Prime Minister’s Export Award 2021
ประเภทธุรกิ จบริ การยอดเยี่ยม สาขาธุรกิ จสิ่ งพิ มพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ประจาปี ๒๕๖4
------------------------------------------------------------------คุณสมบัติ
1. เป็ นนิติบุคคลที่มกี ารจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีสดั ส่วนผู้ถือหุ้นที่มี
สัญชาติไทย มากกว่าร้อยละ 50
2. ประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จนถึงวันทีส่ มัคร
3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีผ่ ลิตสิง่ พิมพ์และ/หรือบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การส่งออกทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
4. เป็ นบริษทั ทีม่ ภี าพลักษณ์ของกิจการทีด่ แี ละประวัตไิ ม่เสียหายในการดาเนินกิจการ เช่น ไม่มพี ฤติกรรมใน
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือมีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าของผูอ้ ่นื หรือไม่เคยได้รบั การร้องเรียนภายใน 3 ปี ก่อน
วันปิ ดรับสมัครขอรับรางวัล ทัง้ นี้ หากมีการร้องเรียนและมีขอ้ ยุตแิ ล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการต่อไป โดย
กรมขอสงวนสิทธิที์ ่จะเพิกถอนหรือเรียกรางวัลคืนหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รบั รางวัลคุณสมบัตไิ ม่เหมาะสมหรือมี
คุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
5. ผู้สมัครที่เคยได้รบั รางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภทใดประเภทหนึ่ง จะมีส ิทธิส์ มัครขอรับ
รางวัลประเภทนัน้ ได้อีกเมื่อครบ 5 ปี กรณีท่ผี ู้สมัครเป็ นบริษัทในเครือของผู้ท่เี คยได้รบั รางวัลไม่เกิน 5 ปี ต้องมีการ
ดาเนินงานทีแ่ ยกจากบริษทั ทีเ่ คยได้รบั รางวัลแล้ว
ขัน้ ตอนและวิ ธีการพิ จารณา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (ไม่มีคะแนน)
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การพิ จารณาผู้ประกอบการ – ตรวจเอกสาร (รวม 100 คะแนน)
- ผูส้ มัครต้องส่งเอกสารหลักฐานตามหัวข้อทีป่ รากฏในใบสมัคร
- คณะอนุกรรมการฯ จะประเมินคะแนนตามหลักฐานทีป่ รากฏ
- ผูท้ ม่ี คี ะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาและดาเนินการนัดหมายเพื่อ
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการต่อไป โดยให้ผู้ท่ไี ด้รบั การนัดหมายเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เตรียมนาเสนอ
ข้อมูลให้สอดคล้องกับหัวข้อในการตรวจเยีย่ มสถานประกอบการในส่วนที่ 3 และให้นาเสนอไม่เกิน 25 นาที
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การพิ จารณาผู้ประกอบการ – ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (รวม 100 คะแนน)
- การตัดสินขัน้ สุดท้าย เป็ นคะแนนส่วนที่ 3 โดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึน้ ไป และผูท้ ม่ี ี
คะแนนสูงสุด จะได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั รางวัล

หน้า ๑

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน – โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) (ไม่มีคะแนน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อบริษทั
ชื่อทางการค้า
ทีอ่ ยู่บริษทั
ทีต่ งั ้ โรงงาน
การจดทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
รูปแบบของการบริหารกิจการ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของนิตบิ ุคคล
จานวนพนักงาน
บริษทั ฯ เป็ นนิตบิ ุคคลทีใ่ ห้บริการสิง่ พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การส่งออก
ข้อมูลยอดการส่งออก และประเทศคู่คา้ หลัก
ผูส้ มัครได้รบั การร้องเรียนทีร่ า้ ยแรงเกีย่ วกับสินค้าภายใต้ตราสินค้าทีข่ อรับรางวัล และยังไม่มกี าร
แก้ไขหรือไม่
15. ชื่อ/นามสกุล ผูต้ ดิ ต่อประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
16. ชื่อ/นามสกุลผูม้ อี านาจลงนาม
ส่วนที่ 2 และ 3 หลักเกณฑ์การให้คะแนน (รวมส่วนละ 100 คะแนน)

หมวด

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ส่วนที่ 2
(คะแนนรอบที่ 1
รอบเอกสาร)
จานวนข้อ คะแนนเต็ม
3
11
3
10

หน้า ๒

ส่วนที่ 3
(คะแนนรอบที่ 2 รอบ
ตรวจเยี่ยมสถาน
ประกอบการ)
จานวนข้อ คะแนนเต็ม
3
11
3
10

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและ
การตลาด
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้
หมวดที่ 5 บุคลากร
หมวดที่ 6 การดาเนินงาน
หมวดที่ 7 ความสาเร็จจากการดาเนินธุรกิจ

4

25

4

25

1

8

1

8

2
5
4

8
24
14

2
5
4

8
24
14
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หมวดที่ 1 การบริ หารองค์กร (11 คะแนน)

1.1

วิ สยั ทัศน์ ผ้นู าองค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
1.1.1 มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงานสูค่ วามเป็ นสากล (2 คะแนน)
1.1.2 มีกระบวนการติดตามผล และปรับปรุงพัฒนาให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ ท่ีกาหนดอย่า งเป็ น
รูปธรรม
เช่น PDCA (2 คะแนน)
ธรรมาภิ บาลขององค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
1.2.1 หลักความโปร่งใส เช่น มีการจัดทาระบบตรวจสอบภายในองค์กร การแบ่งปั นผลประโยชน์ท่ี
ชัดเจน (0.5 คะแนน)
1.2.2 หลักนิตธิ รรม เช่น มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การจัดส่งงบการเงิน การชาระภาษี การปฏิบตั ติ าม
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (0.5 คะแนน)
1.2.3 หลักคุ ณธรรม เช่ น มีการฝึ กอบรมพนั กงานเพื่อให้ ปฏิบ ัติ หน้ าที่ด้ วยความซื่ อสัตย์ แ ละมี
ประสิทธิภาพ (0.5 คะแนน)
1.2.4 หลักความคุม้ ค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สว่ นรวม (0.5 คะแนน)
1.2.5 หลักการมีสว่ นร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็นข้อแนะนาต่างๆ
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างสัมฤทธิผลและเป็
์
นรูปธรรม (0.5 คะแนน)
1.2.6 หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกาหนดผังหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กฎระเบียบองค์กรทีช่ ดั เจน
และ กาหนดข้อบังคับให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญในการใช้พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิอย่
์ าง
เคร่งครัด
ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปลิขสิทธิ ์ (0.5 คะแนน)

4

การดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้า
มี) /สังเกต

4

1.2

1.3
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คะแนน
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คะแนน

ให้คะแนนในภาพรวม)
การด าเนิ นกิจ กรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(Corporate Social Responsibility)
1.3.1 มีกิจ กรรมหรือแผนปฏิบ ัติก ารในการส่ งเสริม การจัด การด้า นสิ่งแวดล้อมภายในสถาน
ประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น แผนประหยัดพลังงาน แผนการจัด เก็บ
บรรจุภณ
ั ฑ์หมุนเวียน แผนการใช้ประโยชน์จากขยะ (2 คะแนน)
1.3.2 เคยได้รบั การรับรองมาตรฐานหรือรางวัลด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม เช่น ISO 14000
(2 คะแนน)

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ (10 คะแนน)
2.1

2.2

2.3

แนวคิ ดการพัฒนาคุณภาพผลงาน (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนใน
ภาพรวม)
2.1.1 แผนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเอกลักษณ์ (2 คะแนน)
2.1.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลงานเพื่อตอบสนองตลาดหรือลูกค้าต่างประเทศทีเ่ ป็ น
มาตรฐานระดับสากล (2 คะแนน)
แนวคิ ดการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้
คะแนนในภาพรวม) เช่น แผนกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship
Management: CRM) แผนกลยุทธ์การขยายฐานกลุ่มลูกค้าในด้านอื่นๆ
แนวคิ ดการพัฒนาธุรกิ จให้เติ บโตยิ่ งขึ้นในอนาคต (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต
ให้คะแนนในภาพรวม) เช่น แผนกลยุทธ์การแสวงหาแหล่งเงินทุน การขอสนับสนุนด้านเงินทุน
จากหน่วยงานต่างๆ แผนกลยุทธ์การแสวงหาวิทยาการใหม่ๆ
หมายเหตุ มีในระดับดีมาก
(3 คะแนน)
มีในระดับดี
(2 คะแนน)
มีในระดับปานกลาง (1 คะแนน)

4

3

3

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด (25 คะแนน)
3.1

การขยายฐานทางการตลาด โดยความร่วมมือกับหน่ วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนใน
ภาพรวม)
3.1.1 การเข้าร่วมการนาเสนอและจาหน่ายผลงานในเวทีต่างประเทศ หรือผ่านระบบออนไลน์ (2
คะแนน)
3.1.1.1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศทีจ่ ดั โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3.1.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศทีจ่ ดั โดยหน่วยงานอื่นๆ
3.1.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติทจ่ี ดั ขึน้ ในต่างประเทศ
3.1.2 การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ (2 คะแนน)
3.1.3 อื่นๆ (ระบุวธิ กี ารขยายฐานการตลาด) (2 คะแนน)
หน้า ๔
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คะแนน

ช่องทางการให้บริ การสิ นค้าทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
(สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
3.2.1 การให้บริการด้วยวิธกี ารส่งออกโดยตรง ซึง่ ผูผ้ ลิตผลงานหรือเจ้าของผลงานมีการนาเสนอ
ผลงานด้วยตนเอง (2 คะแนน)
3.2.2 การให้บริการผลงานผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น Website, Social Media, App
Store, Play Store (2 คะแนน)
3.2.3 การให้บริการผลงานผ่านช่องทางอื่นๆ (ระบุวธิ กี ารขยายฐานการตลาด) (1 คะแนน)
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงาน (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนใน
ภาพรวม)
การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรูท้ างเทคนิค แนวความคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ผลงานให้ได้มาตรฐานระดับสากลสูภ่ ายนอกองค์กรเพื่อการขยายฐานลูกค้า
หมายเหตุ มีในระดับดีมาก (5 คะแนน)
มีในระดับดี
(4 คะแนน)
มีในระดับปานกลาง (3 คะแนน)
มีในระดับน้อย
(2 คะแนน)
มีในระดับน้อยมาก (1 คะแนน)

5

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิ ขสิ ทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร
ความลับทางการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น เป็ นต้น และเอกลักษณ์ของ
องค์กร (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนใน
ภาพรวม)
3.4.1 มีการจดทะเบียนคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (2 คะแนน)
หมายเหตุ จดทะเบียนในประเทศ (1 คะแนน)
จดทะเบียนในต่างประเทศ (2 คะแนน)
3.4.2 มีความเชีย่ วชาญและเอกลักษณ์เฉพาะด้าน เช่น ความโดดเด่นของผลงานด้านใดด้านหนึ่งที่
บ่งบอกถึงคุณลักษณะของผูผ้ ลิต (2 คะแนน)
3.4.3 คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม (2 คะแนน)
3.4.4 มีการนานวัตกรรมมาพัฒนาชิน้ งานให้มผี ลเชิงพาณิชย์ ในรอบ 5 ปี ทีผ่ ่านมา (3 คะแนน)

9

หมวดที่ 4 การวัด การวิ เคราะห์ และการจัดการความรู้ (8 คะแนน)
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หลักเกณฑ์ ปี 2564
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
(สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
4.1.1 จัดเก็บและพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลและองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาสิง่ พิมพ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ (4 คะแนน)
หมายเหตุ มีในระดับดีมาก (4 คะแนน)
มีในระดับดี
(3 คะแนน)
มีในระดับปานกลาง (2 คะแนน)
มีในระดับน้อย
(1 คะแนน)
4.1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ (4 คะแนน)
หมายเหตุ ภายในองค์กร
(2 คะแนน)
ภายนอกองค์กร (2 คะแนน)

คะแนน
8

หมวดที่ 5 บุคลากร (8 คะแนน) (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
5.1

5.2

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
5.1.1 การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการ
เปรียบเทียบในอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (1 คะแนน)
5.1.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมทัง้ บุคลากรเดิมและใหม่ให้มคี วามรูค้ วามสามารถพอเพียงทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การปลูกฝั งค่านิยม วัฒนธรรม และทัศนคติให้มแี นวทางทีส่ อดคล้องกับ
องค์กร (1 คะแนน)
5.1.3 ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ และเป้ าหมายของการสรรหา ว่าจ้างบรรจุ พัฒนาและการรักษาบุคลากร
รวมทัง้ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน)
5.1.4 การกระตุน้ ให้ทมี งานสร้างผลงานอย่างสุดความสามารถด้วยการจัดรูปแบบการทางานเป็ นทีม
เพื่อกระตุน้ ให้มกี ารแข่งขัน (1 คะแนน)
สวัสดิ การและสภาพแวดล้อมของบุคลากร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้
คะแนนในภาพรวม)
5.2.1 การดาเนินการด้านบริการสาหรับบุคลากร เช่น การรับส่งพนักงาน (1 คะแนน)
5.2.2 การดาเนินการด้านสิทธิประโยชน์สาหรับบุคลากร เช่น ค่ารักษาพยาบาล (1 คะแนน)
5.2.3 การสร้างความสมดุลในการทางานและการดาเนินชีวติ ส่วนตัวสาหรับบุคลากร (1 คะแนน)
5.2.4 การให้รางวัลและการจูงใจในการสร้างผลงานและการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ (1
คะแนน)

4

4

หมวดที่ 6 การดาเนิ นงาน (24 คะแนน)
6.1

การจัดการผลิ ตในองค์กร (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
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6.2

6.3

6.4

6.5

หลักเกณฑ์ ปี 2564
6.1.1 ปั จจัยการผลิต/บริการ เช่น สภาพความพร้อม ความคุม้ ค่าในการใช้งาน (1 คะแนน)
6.1.2 การจัดการผลิตในองค์กร เช่น การบารุงรักษาเครื่องมือ การวางแผนการผลิต (1 คะแนน)
6.1.3 การพัฒนากระบวนการผลิต/สภาพแวดล้อมกระบวนการผลิต/การบริการ ตามกฎหมาย หรือ
มาตรฐานสากล เช่น ISO 9000 (2 คะแนน)
6.1.4 การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บผลงานและข้อมูล (1 คะแนน)
การควบคุมคุณภาพการผลิต (อาจนาเสนอในรูปแบบของลาดับขัน้ ตอนในการทางาน
(Workflow))
(สัมภาษณ์/ สังเกต ให้คะแนนในภาพรวมหรือให้คะแนนเพิ ม่ ในบางข้อทีต่ ้องการเน้ น)
6.2.1 ควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ ต่างๆ (2 คะแนน)
6.2.2 ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต (2 คะแนน)
6.2.3 ควบคุมคุณภาพ Final Product โดยแต่ละข้อให้แนบเอกสาร Check-list วิธกี ารและเครื่องมือในการ
ตรวจสอบมาด้วย (2 คะแนน)
การบริ หารจัดการกระบวนการผลิ ตที่คานึ งถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม (สัมภาษณ์/
ตรวจเอกสาร(ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนน ในภาพรวม)
หมายเหตุ ระดับดีมาก
(4 คะแนน)
ระดับดี
(3 คะแนน)
ระดับปานกลาง (2 คะแนน)
ระดับน้อย
(1 คะแนน)
การวางแผนการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแลการดาเนิ นกิ จการ ครอบคลุมความ
เสี่ยงด้าน กลยุทธ์การดาเนิ นงาน การเงิ น ความปลอดภัย เป็ นต้น (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร
(ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ ระดับดีมาก
(5 คะแนน)
ระดับดี
(4 คะแนน)
ระดับปานกลาง (3 คะแนน)
ระดับน้อย
(2 คะแนน)
ระดับน้อยมาก (1 คะแนน)
การบริ หารความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ ระดับดีมาก
(4 คะแนน)
ระดับดี
(3 คะแนน)
ระดับปานกลาง (2 คะแนน)
ระดับน้อย
(1 คะแนน)

หมวดที่ 7 ความสาเร็จจากการดาเนิ นธุรกิ จ (14 คะแนน)
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คะแนน

7.1

สัดส่วนจากการดาเนิ นธุรกิ จที่นารายได้เข้าสู่ประเทศไทยทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้
ทัง้ หมด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปี 2561-2563) (โปรดระบุรายละเอียด) (สัมภาษณ์/ตรวจ
เอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ เท่าเดิม
(1 คะแนน)
ร้อยละ 1 – 5
(2 คะแนน)
ร้อยละ 6 ขึน้ ไป (3 คะแนน)
จานวนคู่ค้ารายใหม่ในต่างประเทศและในประเทศเพื่อการส่งออก (โปรดระบุจานวนคู่ค้า
แยกประเภท ในประเทศและต่างประเทศ) (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้
คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ จานวน 1 ราย
(1 คะแนน)
จานวน 2 ราย
(2 คะแนน)
จานวน 3 ราย
(3 คะแนน)
จานวน 4 รายขึน้ ไป (4 คะแนน)
จานวนผลงานที่สร้างชื่อเสียงทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ (โปรดระบุชื่อผลงาน ชื่อ
รางวัล ประเภทรางวัล องค์กรหรือหน่ วยงานและประเทศที่รบั ผิดชอบจัดงาน พร้อมส่ง
ตัวอย่างผลงาน) ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (สัมภาษณ์/ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนน
ในภาพรวม)
หมายเหตุ รางวัลระดับนานาชาติชนะเลิศ (4 คะแนน)
รางวัลระดับนานาชาติรองชนะเลิศ
(3 คะแนน)
รางวัลระดับประเทศชนะเลิศ
(2 คะแนน)
รางวัลระดับประเทศรองชนะเลิศ (1 คะแนน)
อัตราการขยายตัวของรายได้รวมของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ปี 2562-2563) (สัมภาษณ์/
ตรวจเอกสาร (ถ้ามี) /สังเกต ให้คะแนนในภาพรวม)
หมายเหตุ เท่าเดิม
(1 คะแนน)
ร้อยละ 1 - 5
(2 คะแนน)
ร้อยละ 5 ขึน้ ไป
(3 คะแนน)
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7.2

7.3

7.4
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