โครงการจับมือพันธมิตร ติดปกโชวหวยไทย (Total Solutions: โชวหวย)”
หนวยงาน
บทบาทความรวมมือ
ขอมูลเพิ่มเติม
1. กรมพัฒ นาธุรกิจการคา กระทรวง - เปนผูป ระสานกลางความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ ทั้งหมด รวบรวมและประชาสัม พันธ ที่อยู : กองสง เสริม และพั ฒ นาธุร กิ จ
พาณิชย
สือ่ ทั้งทาง offline และ online ประชาสัมพันธโครงการและความชวยเหลือของหนวยงานตาง ๆ กรมพัฒ นาธุร กิจ การคา กระทรวง
ใหกับรานคาโชวหวย รวมถึงดําเนินการจัดตั้งคลินิกโชวหวยเพื่อตรวจสุขภาพ คัดกรอง และสงตอ พาณิชย
รานโชวหวยที่ตองการความชวยเหลือใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
โทรศัพท : 02 547 5986
Email :
bizpromotion.dbd@gmail.com
- เปนที่ปรึกษา และเปนพี่เลี้ยงใหกับรานโชวหวย โดยรานคาสง-คาปลีกในสมาคมฯ ที่ประสบ ที่ อยู : 61/52-53 หมู 7, ถนนเพชร
2. สมาคมการคาสง-ปลีกไทย
ความสําเร็จ จะถายทอดแนวคิด ความรูและประสบการณที่ทาํ ใหรานคาประสบความสําเร็จ ใหกับ เกษม, แขวงหนองคางพลู เขตหนอง
รานโชวหวยเล็ก ๆ ที่มีใจอยากพัฒนาใหสามารถแขงขันไดในโลกของธุรกิจสมัยใหม
แขม กรุงเทพมหานคร
10160
โทรศัพท : 02 806 6823
3..บ ริ ษั ท ส ย า ม แ ม็ ค โค ร จํ า กั ด - ใหความรู และถายทอดประสบการณ การทําคาปลีกใหกับรานคาปลีกรายยอย รานโชวหวย เว็บไซต : http://www.โชหวยไทย.
(มหาชน)
และรานคาประชารัฐ ไดแก การสนับสนุนชุดคูมือการจัดการรานคาปลีกอยางมืออาชีพ การให com/etraining/
คําปรึกษาในการจัดการรานคาปลีก การออกแบบแผนผังรานคาแบบ 3 มิติ การเพิ่มพูนความรู หรือ Scan QR Code
และเทคนิคตาง ๆ ผาน e-Learning ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีบริการรับสั่งซื้อ จัดเตรียมสินคา
และจัดสงสินคา สําหรับรานคาประชารัฐ นอกจากนี้ ยังมีการจัดหา สินคายอดนิยมพรอมรายการ
โปรโมชั่นพิเศษใหกับรานคาประชารัฐเปนประจําทุกเดือน
4. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด - พัฒนารานโชวหวย ภายใตโครงการ “รานติดดาว” ซึ่งเปนการอบรมการบริหารการจัดการหนา เว็บไซต :
รานใหเปนระบบ เพื่อสรางความนาดึงดูด พรอมทั้งสนับสนุนสื่อตกแตงทั้งภายในและภายนอก https://www.unilever.co.th/news/pres
รานคา แคมเปญทางการตลาด เชน การสะสมแตมหรือของแถมเพื่อผลักดันยอดขาย นอกจากนี้ s-releases/2017/Unilever-helps-Thaiยังเปนที่ปรึกษาในการทําธุรกิจใหกับรานโชวหวยโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ อีกดวย
mom-and-pop-shops.html

หนวยงาน
บทบาทความรวมมือ
5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง - บริการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อใหนํามาใชเปนทุนหมุนเวียน รวมถึงขยายและปรับปรุงกิจการ
แ ล ะข นาด ย อ ม แ ห งประเท ศไท ย ใหมีความทันสมัย ตอบโจทยผูบริโภคยุคปจจุบันไดอยางเหมาะสม ระยะเวลากูสูงสุด 7 ป คิด
(ธพว.) หรือ SME D Bank
อัตราดอกเบี้ยถูก
บุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ย 3 ปแรกรอยละ 0.42 ตอเดือน ปที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ตอป
วงเงินกูสูงสุด 2 ลานบาทตอราย
นิติบุคคลและจัดทําบัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ย 3 ปแรกรอยละ 0.25 ตอเดือน ปที่ 4-7 อัตรา
ดอกเบี้ย MLR ตอป วงเงินกูสูงสุด 5 ลานบาทตอราย
- จัดกิจกรรมผลักดันผูประกอบการรานโชวหวยใหมีขีดความสามารถทางธุรกิจเพิ่มขึ้น เชน การ
อบรมสัมมนา การจับคูเจรจาธุรกิจ การเปนพี่เลี้ยงมืออาชีพ และขยายตลาดออนไลน เปนตน
- ช วยผูประกอบธุรกิจรานโชวหวยใหเขาถึงสิทธิประโยชนและสวัส ดิการภาครัฐ ชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิต รวมถึงสรางความมั่นคงในอาชีพอยางยั่งยืน

ขอมูลเพิ่มเติม
ที่อยู : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
310 อาคาร SME Bank Tower ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 02-265-3000
เว็บไซต :
https://www.smebank.co.th/loan
s/LocalEconomyUpgrade

6. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

- บริการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ ระยะเวลากูสูงสุด 7 ป
โดยธนาคารให วงเงิน กู สูง ถึง 20 ล านบาท และสําหรับ ลู ก ค าที่ยื่ น ขอสิ น เชื่ อ ภายในวั นที่ 28
มิถุนายน 2562 จะใหสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ําสุด MRR -0.5% ตอป หรือเทากับ 6.62%
ตอป ตลอดอายุสัญญา

ที่อยู : ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0-2-111-1111

7. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย - รวมนําซอฟตแวร POS มาเผยแพรใหกับรานโชวหวย และจําหนายในราคาพิเศษ โดยใหสวนลด
รอยละ 15-20จากราคาปกติ
(ATSI)
- เชิญชวนรานโชวหวยเขารวมโครงการ Depa Mini Transformation Fund ซึ่งเปนโครงการให
เงินชวยเหลือ SME ที่ตองการลงทุนดานดิจิทัล ในแบบ reimburse (การชําระเงินคืน) มูลคาราย
ละไมเกิน 10,000 บาท
- มี e-Learning Platform ให กับ รานโชวห วยไทย และ SME ใหส ามารถเข าไปศึ ก ษาเรีย นรู
เนื้อหาออนไลนไดฟรี เปนการสงเทคโนโลยีถึงมือ SME ไทย อยางทั่วถึง ไรขอจํากัดเรื่องเวลาและ
สถานที่

ที่อยู : 99/30 หมู 4 อาคารซอฟตแวร
พารค ชั้น 5 ถนนแจงวัฒนะ ตําบล
คลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท : 0-2962-1348, 086-7105191
เว็บไซต : http://www.atsi.or.th
กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
มีนาคม 2562

