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DBD Service x Logistics Startup 2021

ความเปนมาของโครงการ
หากรานคาของคุณเคยเจอกับปญหาเหลานี้ มีแตสนิ คาแตไมมพี น้ื ทีจ่ ดั เก็บ ขาดผูส ง ที่ไว ใจได ตองการคนคุมสตอคอยางมืออาชีพ
กาวผานทุกขอจำกัดไปกับเรา DBD Service x Logistics Startup บริการ Fulfillment Logistics คือสวนหนึง่ ของระบบ
คลังสินคาทีม่ กั จะเรียกวาบริการ “เก็บ แพ็ค สง” โดยเริม่ จากการนำสินคาเขามาเก็บทีค่ ลัง ตามดวยขัน้ ตอนการแพ็คพัสดุเมือ่ มี
รายการสัง่ ซือ้ เขามา และจัดสงสินคาไปยังลูกคาปลายทาง โดยทีท่ างรานคาไมตอ งทำอะไรเลย นอกจากสงรายการสัง่ ซือ้ ใหกบั
ทางคลังสินคา โดยวิธกี ารสงขอมูลที่ไดรบั ความนิยมคือการเชือ่ ม API ระหวางรานคาและคลังสินคา เพือ่ ใหไดขอ มูลทีต่ รงกัน
ไมตกหลน และตรวจสอบได

วัตถุประสงคของโครงการ
เชือ่ มโยงเครือขายระหวางธุรกิจ Startup กับ SME เพือ่ เสริมสรางโอกาสการเติบโตของธุรกิจ Startup

ดานบริหารจัดการคลังสินคาและขนสง

พัฒนาศักยภาพธุรกิจดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสรางโอกาสการตลาด ลดตนทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแกผูประกอบการ SME
บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันธุรกิจใหมรี ะบบการบริหารจัดการ
และการตลาดดวยเครือ่ งมืออันทันสมัย เพิม่ ขีดความสามารถทางการแขงขันภายในประเทศ
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ธุรกิจ Startup ที่เขารวมโครงการ

หนวยงานพันธมิตรที่เขารวมโครงการ
รายชื่อหนวยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนที่ ใหการสนับสนุนและใหคำปรึกษาตลอดโครงการ ไดแก
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ประโยชนที่ SME ไดรับจากโครงการ
ฟรีคา ธรรมเนียมเขาใชบริการระบบ ไดรบั สิทธิพเิ ศษจาก Startup
เพิม่ โอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันภายในประเทศได สรางการเติบโตแบบกาวกระโดด
ชวย SME ใหมเี วลาขายสินคาไดเพิม่ ขึน้ และกำหนดปริมาณสัง่ ซือ้ สินคาทีเ่ หมาะสม
SME ไดรบั การตอยอดเขาใชบริการระบบจากสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (depa)

คุณสมบัติของ SME ที่จะสมัครเขารวมโครงการ
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีม่ สี นิ คาและมีความประสงคอยากเขารวมโครงการ

ไมเปนสินคาทีล่ ะเมิดลิขสิทธิข์ องผูอ น่ื หรือทำซ้ำ หรือเปนของเลียนแบบ
กรณีทเ่ ี ปนอาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ หรือเวชสำอางตองไดรบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โดยมีเลขจดแจงครบถวน
คุณสมบัตอิ น่ื ๆ ทีเ่ ปนไปตามแตละขอจำกัดของ Logistics Startup เปนผูก ำหนด
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รายละเอียดโปรโมชั่น
สำหรับ SME ที่เขารวมโครงการ
ชือ่ บริษทั

รายละเอียดสิทธิพเิ ศษ

เงือ่ นไขการใหบริการ

MeowLogis
บริษัท เอ็นซี กรุป (ไทยแลนด) จำกัด

• ฟรี! คาพื้นที่จัดเก็บสินคา 4 เดือน
• ฟรี! 50 ออเดอรแรก สำหรับผูมีออเดอรขั้นต่ำ
300 ออเดอรขึ้นไป
• ฟรี! คาวัสดุการแพ็ค+กลอง
• ฟรี! คานำเขาสินคา
• ฟรี! QC ตรวจคุณภาพสินคาตอนเขาคลัง
• ฟรี! คาหยิบสินคา ไมมีบวกเพิ่ม
• ฟรี! คาสินคาตีกลับเขาสตอก
• ฟรี! ระบบรายงานสตอกสินคา
• ฟรี! ระบบจัดการออเดอรตัวแทน
• ฟรี! ทีมงานผูดูแลแนะนำตลอดการใชงาน
• ฟรี! ไมจำกัดจำนวนแอดมิน

Sokochan
บริษัท โซโกะจัน จำกัด

• ฟรี! คาพื้นที่จัดเก็บ หองธรรมดา 12 ชั้นวาง
หองแอร 4 ชั้นวาง ระยะเวลา 4 เดือน
• ฟรี! คาใชจายรับสินคาจากสถานที่ของลูกคาเขาคลัง
ของ Sokochan มูลคา 1,000 บาท
• คาจัดสงเรทพิเศษถูกกวาปกติ 40-50%
• ฟรี! ระบบจัดการออเดอร
• ฟรี! คานำสินคาเขาคลัง เชน คา QC เปนตน
• ฟรี! คาติดบารโคดสินคาทุกชิ้น
• ฟรี! พิมพโลโกรานคาบนใบปะหนา
• ฟรี! เช�อมตอ API จาก (LAZADA/SHOPEE/
JD CENTRAL)
• สวนลดคาหยิบ-คาแพ็ค 10% ระยะเวลา 4 เดือน

• ไมรบั สินคาทีแ่ ตกหักงาย ไมมบี รรจุภณ
ั ฑ
รองรับ เชน แกว ขวด
• ไมรับสินคาอันตราย เชน วัตถุไวไฟ
สารเคมี ของมีคม
• ไมรับสินคาผิดกฎหมายทุกชนิด

Shipspace
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

• ฟรี! คาวางสินคา 1 ชั้นวาง นาน 4 เดือน
• ฟรี! คาหยิบ 2 ชิ้นแรกของทุกออเดอร
• ฟรี! 50 ออเดอรแรก สำหรับผูมีออเดอรขั้นต่ำ
300 ออเดอรขึ้นไป

• ฟรี! คาวางสินคาเพิ่มอีก 1 ชั้นวาง
ตอทุก 100 ออเดอรในเดือนนั้นๆ
เชน ถาเดือนนี้สง 300 ออเดอร
จะไดฟรี 3 shelf ในเดือนนั้นและ
ทุก 400 ออเดอร จะไดฟรี 1 พาเล็ต
ในเดือนนั้น

Shipyours
บริษัท ชิปยัวส จำกัด

• ฟรี! คาจัดเก็บสินคาขนาด 1 ลบ.เมตร เปนระยะเวลา
4 เดือน
• ฟรี! 50 ออเดอรแรก สำหรับผูมีออเดอรมากกวา
300 ออเดอร
• ฟรี! คาลงรหัสสินคาเฉพาะ 50 SKU แรก
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ชือ่ บริษทั

รายละเอียดสิทธิพเิ ศษ

Cloudcommerce
บริษัท คลาวดคอมเมิรซ จำกัด

• ฟรี! คาเชาพื้นที่ Fastbox (Platform บริการคลังสินคาและจัดสงสินคา) เวลา 4 เดือน
• สวนลด! คาขนสง Fastship (บริการขนสงดวนระหวางประเทศ) 10%
• ฟรี! 50 ออเดอรแรก สำหรับผูมีออเดอรมากกวา
300 ออเดอร

Siam Outlet
บริษัท สยามเอาทเลต เซอรวิส จำกัด

• ฟรี! คานำสินคาเขาคลังตลอดอายุการใชงาน
• ฟรี! คาบริการพื้นที่แบบชั้น กวาง 50 ซม. ยาว 100 ซม.
สูง 45 ซม. ระยะเวลา 4 เดือนรอบบิลแรก
• ฟรี! คาหยิบ 1 ชิ้นในกลอง สำหรับกลองขนาดไมเกิน
AH 50 ออเดอรแรก สำหรับผูมีออเดอรมากกวา
300 ออเดอร
• ฟรี! คาบริการ QC ตรวจคุณภาพสินคาเบื้องตน
• ฟรี! Software ระบบ Monitoring Order and
Inventory แบบ Real Time ตลอดอายุการใชงาน

Akita
บริษัท อคิตะ ฟูลฟลเมนท จำกัด

• ฟรี! คาวางคลังสินคา 4 ชั้นวาง ขนาดกวาง 50 ซม.
ยาว 100 ซม. สูง 50 ซม. นาน 4 เดือน
มูลคา 2,000 บาท
• ฟรี! 50 ออเดอรแรก สำหรับผูมีออเดอรมากกวา
300 ออเดอร

Shippop
บริษัท ชิปปอป จำกัด

• ฟรี! คาพื้นที่จัดเก็บสินคา 4 เดือน
• ฟรี! 50 ออเดอรแรก สำหรับผูมีออเดอรมากกวา
300 ออเดอร
• ฟรี! คาบริการหยิบสินคาทุกออเดอร
• ฟรี! คาบริการคาหอบับเบิ้ลกันกระแทกทุกออเดอร
• มีแอดมินจัดการสตอก แกไขปญหาตางๆแทนในกรณี
เรงดวน

Mycloudfulfillment
บริษัท อี-เอ็มพาวเวอรเมนท จำกัด

• ฟรี! คาเชาพื้นที่ 1 ลบ.ม. นาน 4 เดือน
เม�อมีออเดอรตอเดือน 50 ออเดอรขึ้นไป
• ฟรี! คาแพ็คสินคา 30 บาท / ออเดอร
(ไมรวมคาบรรจุภัณฑ)
• ฟรี! 50 ออเดอรแรก สำหรับผูมีออเดอรมากกวา
300 ออเดอร
• คาหยิบสินคา 5 บาท / ชิ้น
• คาสงสินคาคิดตามจริง

เงือ่ นไขการใหบริการ
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ชือ่ บริษทั

รายละเอียดสิทธิพเิ ศษ

Trustbox Fulfillment
บริษัท ที.บี.ที. คอรเปอเรชัน จำกัด

• มอบสวนลดคาบริการ 30,000 บาท นำมาใชเปน
สวนลดคาบริการ ไดแก คาหยิบ คาแพ็ค
คาฝากวางพื้นที่ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน

Friendly Groups Logistic
Company

• ฟรี! บริการฝากเก็บสินคาในคลัง (หองธรรมดา และ
หองควบคุมอุณหภูมิ)
• ฟรี! พื้นที่คลังสินคาและสถานที่ เพ�อใชในการถายทำ
product marketing ตางๆในหลายรูปแบบ
• ฟร!ี พื้นที่บน E-Commerce web base, Website
สำหรับวางแคตาล็อคนาเสนอขายสินคาบนชองทาง
Online สำหรับลูกคา SME ที่ ใชบริการ FG fulfillment
และ FG warehouse
• บริการดาน Payment gateway สำหรับลูกคา SME
ที่ ใชบริการ FG Fulfillment
• ฟรี! การใหคำปรึกษาดาน Logistic Solutions และ
Total Supply chains
• 10 – 15% Discount สำหรับ SME ที่ ใชบริการของ
FG Fulfillment รวมกับบริการของ FG Logistics
ในสวนของ :
- Discount FG Fulfillment : บริการ หยิบ แพ็ค
สง ของ Fulfillment ดวยบริการรูปแบบ e-WMS
- Discount FG Freight Forwarder : บริการนำเขา–

บริษัท เฟรนลี่ กรุปส โลจีสติ๊กส จำกัด

สงออก ทั้งสายเรือและเคร�องบิน รวมถึงดำเนินการ
ทางพิธีศุลกากรตลอดขั้นตอนนำเขา
- Discount FG Warehouse : บริการฝากเก็บสินคา
ในคลังสินคาหองธรรมดา และ หองควบคุมอุณหภูมิ
- Discount FG Warehouse : บริการฝากเก็บสินคา
ในคลังสินคาในสวนพื้นที่ชะลอภาษีอากร
สำหรับสินคานำเขา (Bonded Warehouse)
- Discount FG Call Center : บริการในดานสงเสริม
การขาย เชน Admin และ Call center ตอบเพจ
ตอบไลน และรับโทรศัพท รวมถึงงานสงเสริมการขายอ�นๆ
ผานชองทางทีวี หรือ ชองทางออนไลน

เงือ่ นไขการใหบริการ
• ทางบริษัทฯ จะคิดเฉพาะคาบริการ
บรรจุภัณฑ กลอง ซอง บับเบิ้ล
อ�นๆ และคาบริการขนสง
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ชองทางการสมัคร
สมัครเขารวมโครงการไดท่ี
www.dbdservicexstartup.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
DBDXStartup
Line Official : @dbdxstartup
02-559-0740 , 084-522-2429
dbdxstartup2021@gmail.com
www.dbdservicexstartup.com

แผนการดำเนินการ
กุมภาพันธ - มีนาคม
2021

เมษายน - สิงหาคม
2021

- จัดประชุม รางเกณฑการ

- รวบรวมแคมเปญของ
Startup ที่ไดรบั คัดเลือก

- จัดทำขอเสนอในการ
เชือ่ มโยงเครือขาย

- ประชาสัมพันธโครงการใหกบั
SME พรอมขอเสนอ

- รับสมัคร SME เขารวม
โครงการภายใน 15 เมษายน
2564

มกราคม 2021
คัดเลือก

- วางแผนกลยุทธ ในการ
สงเสริมการตลาด

- รับสมัครและคัดเลือก
ธุรกิจ Startup
ตามเกณฑการคัดเลือก

สุดพิเศษจาก Startup

- เชือ่ มโยงเครือขายระหวาง
Startup กับ SME ให
ใช ง านระบบเป น เวลา
ตอเนือ่ งไมนอ ยกวา 4 เดือน
- มีเจาหนาที่ใหคำแนะนำตลอด
ระยะเวลาที่ ใชงานในระบบ
- ติดตามผลการใชงานของ
SME และ วัดความแตกตาง
กอน-หลัง การใชงานระบบ

สิงหาคม 2021
- จัดงานแถลงขาวความสำเร็จ
จากการเชื่อมโยงเครือขาย
ระหวางธุรกิจ Startup และ
SME

