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การประชันแนวคิดธุรกิจชิงทุนสนับสนุน  
ภายใต้ 3 กรอบแนวคิดธุรกิจ 

1. Industrial Automation 2. Energy Management 3. Innovation  
หลักการและเหตุผล 

 ผู้ประกอบการใหม่ หรือกลุ่ม Startup ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นฐาน
ของการจ้างงานและการเกิดนวัตกรรมใหม่ การสร้างกลุ่ม Startup จำเป็นต้องเข้าใจบริบทของคนที่เป็นเจเนอเรชั่น
ใหม่ที่กล้าคิดกล้าเสี่ยง มีไอเดีย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าลองผิด ลองถูก ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่อาจ ไม่มีเงินทุน 
ซึ่งหลายคนมีความฝันที่จะประกอบการ บ้างก็สานฝันให้เป็นจริงด้วยการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ ฝึกฝนเชิงเทคนิค  
ในการผลิต หาโอกาสทางการตลาด ลองผิดลองถูกเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทางด้วย
การลงมือถ่ายทอดแนวคิดสู่การสร้างโมเดลธุรกิจที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและทำซ้ำได้ และเดินทางตามแผนที่ลงมือ
เขียนเองกับมือ พร้อมกับสามารถนำเป็นเครื่องมือในการหาโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจและเสริมศักยภาพในการ
ประกอบการด้วยการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ การหาผู้ร่วมทุน (Venture Capital) การระดมทุน (Crown Funding) การ
หาทุนแบบเงินให้เปล่าในช่วงเริ ่มต้นธุรกิจ (Angel Fund) ทั้งนี ้ ทุกๆ แหล่งทุนจำเป็นต้องทราบแนวคิดธุรกิจ 
(Business Idea) แผนแบบจำลองโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และแผนธุรกิจ (Business Plan) เพ่ือ
ประเมินวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนจัดตั้งและการประกอบการให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายของ
แผนงานธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมผู ้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เล็งเห็นความสำคัญ                  
ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนต่อยอดไอเดียในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสสำหรับเจ้าของไอเดีย หรือ
เจ้าของต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง 
นำเสนอไอเดียใหม่ๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมเป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้ความรู้เติมเต็มจากไอเดีย
สู่การวางแผนธุรกิจ และสร้างประสบการณ์การนำเสนอแนวคิดแผนธุรกิจต่อเจ้าของแหล่งเงินทุน เพื่อขอการ
สนับสนุนทุน ในการจัดตั้งธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนผู้มีแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และต่อยอดการ
เริ่มต้นธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 นิสิตนักศึกษา  บุคคลทั่วไป  ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี  โดยมีแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม     
ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ จำนวน 30 ทีม 
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กรอบแนวคิดธุรกิจ 

1. Industrial Automation : การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนงานอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ ซึ่งระบบอัตโนมัติจะทำงานแทนหรือตัดสินใจแทนมนุษย์บางส่วน
หรือทั้งหมด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำเสนอแนวคิดหรือผลงานการพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพ่ือการสร้าง
โมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับ 8 กลุ่ม คือ 
- ระบบบูรณาการ (System Integration) คือ การบริการวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด 

ตั้งแต่การวางแผนติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูล 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของการดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการบริการดา้น
ระบบเครือข่ายและการซ่อมบำรุง จนไปถึงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับองค์กรต่าง ๆ  

- ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded system) คือ ระบบที่มีซอฟต์แวร์ซึ ่งนำไปฝังตัวไว้ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ โดยมี
ไมโครโพรเซสเซอร์ หรือไมโครคอนโทลเลอร์เป็นหัวใจหลักในการประมวลผลการทำงาน มักพบอยู่ในรูป
ของส่วนควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

- การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือ การพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองให้สอดรับกับ
แนวคิดของเมืองอัจริยะ โดยระบบต่างๆในเมืองจะถูกบูรณาการและทำงานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ 
มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื ่อเกิด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังคำนึงถึงพลังงานสะอาด, ความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์
สิ ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เช่น ระบบควบคุมการขนส่งอัตโนมัติ, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ, ระบบ
ตรวจวัดมลภาวะอัตโนมัติ, ระบบการศึกษาที่อัจฉริยะ และระบบการบริหารการใช้พลังงานโดยใช้ระบบ
มิเตอร์อัตโนมัติ (Smart Grid) เป็นต้น 

- ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) หรือ เกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้ 
การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งใน
ระดับพ้ืนที่ย่อย (Microclimate) ระดบัไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ใน
การบริหารจัดการ ดูแลพื ้นที ่เพาะปลูก เพื ่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที ่เกิดขึ ้น รวมถึงการ
เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

- บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) คือ การใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ผู ้อยู่อาศัย โดยมีระบบจัดการการใช้พลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ 
ควบคุมระบบส่องสว่าง ควบคุมระบบสื่อสารภายในบ้าน (ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายและระบบโทรศัพท์) 
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น  
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- ศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้ (Training Center) คือ ศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับการทำงานในองค์กร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้เกิดการสร้างผลผลิต (Product) ที่ดี มีคุณภาพ (Quality) และปริมาณ 
(Quantity) ตามเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น (Believe) ให้กับลูกค้า เช่น 
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน, การเพิ่มทักษะเฉพาะด้านสำหรับการทำงาน และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษา 

- ระบบโลจิสติกส์ (Logistic System) เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืน
จากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ 
ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่ง
ของห่วงโซ่อุปทานที่เพ่ิมมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ 

- การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) คือ ระบบบริการจัดการทรัพย์สินโดยใช้จัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกชนิดภายในบริษัท เพ่ือให้การจัดระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นอย่างมีระเบียบ 
นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับทุกสินทรัพย์ 

2. Energy Management : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีความ
รับผิดชอบและเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ โดยการเลือกใช้พลังงานที่สะอาดและสามารถนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางหนึ่ง รวมถึงการ
วางแผนบริหารจัดการการใช้น้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ในทุกๆขั้นตอนในการทำอุตสาหกรรม ตั้งแต่การผลิต
จนถึงการกำจัดขยะ โดยจะก่อให้เกิดน้ำเสียจากการทำอุตสาหกรรมน้อยที่สุด และมีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้
ทั้งอุตสาหกรรม การดำเนินชีวิตประจำวัน และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตัวอย่างเช่น 
- การใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Energy) คือ การวางแผนเลือกใช้พลังงาน

สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ มาใช้ในการประกอบกิจการ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
การรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนการวางแผนที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานเพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell), พลังงานลม, พลังงานน้ำจากเขื่อนเพ่ือปั่น
ไฟฟ้า, ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

- เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ (Water Management Technology) คือ การวางแผนบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากรน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการเกิดน้ำแล้ง-
น้ำท่วม จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) วางแผนลดปริมาณการเกิดน้ำเสียจากการ
ทำงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการบำบัดน้ำเสียเพื่อเป็นการไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม 
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- หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนการใช้ทรัพยากร
ให้มีความยั่งยืน จากเดิมที่อุตสาหกรรมจะนิยมใช้วัสดุและพลังงานสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมดไป เปลี่ยนมา
เป็นการเลือกใช้วัสดุหรือพลังงานที่ยั่งยืน คือ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้แล้วไม่หมดไป การรักษา
สิ่งแวดล้อม วัสดุหรือพลังงานถูกใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหลักการนี้จะให้ความสำคัญกับการ
จัดการของเสียจากการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตและบริโภค ( re-material) หรือนำ
กลับมาใช้ซ้ำ (reuse) 

3. Innovation : นวัตกรรมเพื่ออนาคต และสังคม โดยการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ อย่าง บูรณา
การ เพ่ือประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
- ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ

กระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้ 
- ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ 

นวัตกรรม จะต้องสามารถทำให้เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึนได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆซึ่งผลประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนอาจจะวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้   

- การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่งที่จะเป็นนวัตกรรมได้
นั้นต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดซ้ำใหม่ ไม่ใช่เกิดจาก
การลอกเลียนแบบ  การทำซ้ำ เป็นต้น 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร  
2. เงื่อนไขการสมัคร 
➢ ทีมละไม่เกิน 2 คน 
➢ คุณสมบัติผู้สมัคร  

2.1 เป็นนิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี  
2.2 มีแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ภายใต้กรอบ Industrial 
automation, Energy management หรือ Innovation (เลือกเพียง 1 ด้าน) 
หมายเหตุ : นักพัฒนาด้าน System Integration และ Embedded system จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
1. ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ http://angelfund.dip.go.th  
2. จัดทำ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อม Power Point จำนวนไม่เกิน 10 สไลด์ หรือ Word   

Document ไม่เกิน  3 หน้า โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย  

http://angelfund.dip.go.th/
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▪ แนะนำตนเอง 
o  ข้อมูลเบื้องต้น (ชื่อ - สกุล / การศึกษา / ปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัด) 
o  เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการ ..... ปี ...... 
o  ทราบข่าวการรับสมัครจาก ………….. 

▪ แนะนำโมเดลธุรกิจ / การเติบโตของธุรกิจ   
o ผลิตภัณฑ์คืออะไร...........ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท........... 
o ประเภทธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแนวคิดธุรกิจของผู้ให้การสนับสนุนด้าน.. 
o มีการจดจัดตั้งเป็นธุรกิจในรูปแบบบริษัท หรือร่วมทุนกับรายอื่นหรือไม่  
o เริ่มผลิต/หรืออยู่ในช่วงทดสอบ  
o เริ่มขายและมีลูกค้ากี่ราย  
o มียอดขาย เท่าไหร่ / เดือนหรือต่อปี 
o แผนการตลาด 
o อ่ืน ๆ   

▪ ต้องการขอรับทุนสนับสนุนจำนวนเท่าไหร่ และจะนำไปต่อยอดการพัฒนาอย่างไร 
3. จัดส่ง Clip VDO , Power Point และ Word Document ทาง E-Mail : angelfund2019@gmail.com   

โดยต้องระบุรหัสการสมัครแนบไฟล์ด้วย  
4. คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ บมจ. เดลต้า อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย)  
จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก Clip VDO แนวคิดธุรกิจแผนงานโครงการลงทุน และ 
การสัมภาษณ์ 

5. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารบัการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจ (จำนวน 5 วัน)  ใน
หลักสูตร 
- กลยุทธ์และการพัฒนา Business Model 
- การออกแบบนวัตกรรม      
- เทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) 

6. การนำเสนอแผนการลงทุนต่อแหล่งทุน  (จำนวน 2 วัน)   
• Pitching Day ณ ที่ตั้งสำนักงาน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
   909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
• ผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนนุนำเสนอแนวคิด / แผนธุรกิจเพ่ิมเติมเชิงลึก ณ กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
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7. กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ : ANGEL FUND REUNION  
8. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคเชิงลึก (จำนวน 5 วัน) จาก บมจ. เดลต้า อี

เล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย)   
-  ระบบควบคุมการสั่งการในโรงงาน (PLC)          - ระบบส่วนติดต่อใช้งานกับเครื่องจักร (HMI) 
-  ระบบควบคุมมอเตอร์แบบ VFD / Servo Drive  - Integration  

9. พิธีปิดพร้อมมอบทุนและประกาศเกียรติคุณ  
หมายเหตุ :  1.ในวันฝึกอบรมสำหรับผู้มาจากต่างจังหวัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดที่พักให้ 
  2. หลักสูตรการอบรมในข้อ 5 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

การพิจารณาคัดเลือก  
ครั้งที่ 1 พิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ฯ จาก  Clip VDO  

คณะกรรมการจะพิจารณาโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับโจทย์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งโอกาสการเติบโต 
และความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง   

ครั้งที่ 2 พิจารณาโมเดลธุรกิจเพ่ือตัดสินให้การสนับสนุนเงินทุน Angel Fund รอบท่ี 1 (Pitching Day) 
  คณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน จะพิจารณาโมเดลธุรกิจที ่มีความเติบโตและต่อยอดเชิงพาณิชย์                
ได้จริงจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด  

ครั้งที่ 3 พิจารณาแนวคิดแผนธุรกิจ เพื่อตัดสินให้การสนับสนุนเงินทุน Angel Fund รอบที่ 2 (นำเสนอเพิ่มเติมเชิงลึก)
คณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน จะพิจารณาแนวคิดแผนธุรกิจของผู้ที่คณะกรรมการได้คัดเลือก เพ่ือ
ตัดสินให้การสนับสนุนเงินทุน Angel Fund (ผลการพิจารณา วงเงิน จำนวนผู้ได้รับทุน และคำตัดสินต่าง ๆ 
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมรับทุนสนับสนุน Angel Fund 
1. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ กับ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยตนเอง อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ของการฝึกอบรมฯ จึงจะมีสิทธิ์ได้นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อ
แหล่งเงินทุน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  

2. ผู้สนับสนุนเงินทุน จะเป็นผู้กำหนดวงเงิน จำนวนผู้ได้รับทุน และการให้ทุน ซึ่งคำตัดสินต่าง ๆ ของคณะกรรมการถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

3.  ผู้สนับสนุนเงินทุน และ/หรือ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะเข้าติดตามความก้าวหน้าการประกอบธุรกิจ               
โดยเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ หรือใช้แบบสอบถามเป็นระยะ ๆ 

4.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องให้สิทธิ์แก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แผนแนวคิดธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้นำเสนอ) 
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กรอบการดำเนินงาน 
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แผนการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2563 
วัน-เดือน-ปี กิจกรรม /หัวข้อ/เนื้อหา สถานที่  

22 ม.ค. 2563 แถลงข่าว โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค์  
22 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563 สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อม ส่ง Clip VDO  

แนะนำตนเองและโมเดลธุรกิจ 
สมัครออนไลนไ์ด้ที่ 
http://angelfund.dip.go.th 
ส่ง Clip VDO ทาง E-Mail : 
angelfund2019@gmail.com   

2 - 31 มี.ค. 2563 พิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ   
10 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการ ทางเว็บไซต ์

http://angelfund.dip.go.th 
28 เม.ย. 2563  

 
สัมมนาชี้แจงความร่วมมือภายใต้กิจกรรมและ ศึกษาดูงาน  บมจ.เดลต้าอเีลคโทรนิคส์ (ประเทศ

ไทย) จ.สมุทรปราการ 
 

30 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 
และ 7 – 8 พ.ค. 63 
  

อบรมเชิงปฏิบัติด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (5 วัน)  
* การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสรา้งความแตกต่างและ  
   เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  
* กลยุทธ์และการพัฒนา Business Model 
- กลยุทธ์ทางการตลาด 
- กลยุทธ์ทางการเงิน 
- ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจแบบก้าวกระโดด 
* เทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching)  

โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 

14 พ.ค. 2563 นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching Day) บมจ. เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จ.สมุทรปราการ 

28 พ.ค. 2563 นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (รอบท่ี 2) กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
16 มิ.ย. 2563  กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ :   

ANGEL FUND REUNION 
โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ  

เดือน ก.ค. 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคนิคเชิงลึกพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ (5 วัน)   
1) ระบบควบคุมการสั่งการในโรงงาน (PLC) 
2) ระบบส่วนติดต่อใช้งานกับเครื่องจักร (HMI) 
3) ระบบควบคุมมอเตอร์แบบ VFD/ Servo Drive 
4) Integration   

โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ  
 

25 ส.ค. 2563  สัมมนาจับคู่ธุรกจิ (Matching / DEMO Day)  โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ  
มิ.ย./ก.ย. 2563 พิธีปิดพร้อมมอบทุนและประกาศเกียรติคุณ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ :  1. วัน เวลา สถานที่ เนื้อหา/หวัข้อการฝึกออบรม เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
  โดยจะแจง้ให้ทราบในลำดับถัดไป 

2 ผลการพจิารณาผู้ไดร้ับการสนับสนุนเงินทุน วงเงิน จำนวนผู้ได้รับทนุ และคำตัดสินต่าง ๆ  ของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยจะแจ้งให้ทราบ
ทางเว็บไซต์ http://angelfund.dip.go.th ในลำดับถัดไป 

http://angelfund.dip.go.th/
http://angelfund.dip.go.th/
http://angelfund.dip.go.th/
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สนับสนุนเงินทุนโดย 
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
ดำเนินการโดย 
กลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 4578 - 9 โทรสาร 0 2354 3116 

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ :  
นางสาวอัจฉรา  รุ่งเชตุ  เบอร์โทรศัพท์  098-2698900 
นางสาวอัญรินทร์  ฉัตรศิริศิลป์  เบอร์โทรศัพท์  094-6626954 
นางสาวมีนา  ชินโคตร  เบอร์โทรศัพท์  092-2462137 
E-mail :  angelfund2019@gmail.com 

mailto:angelfund2019@gmail.com

