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DBD SERVICE X MARTECH STARTUP 2022
ความเปนมาของโครงการ
เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ การขายสินคาผานชองทางออนไลนมีความสําคัญเพ��มขึ้น
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการ SME ยังคงประสบปญหาในการทําความเขาใจพฤติกรรมของลูกคา ไมสามารถตอบคําถามลูกคาไดตลอดเวลา
ทําใหเสียโอกาสการขาย ขาดการนําขอมูลจากลูกคามาใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหมีตนทุนการโฆษณาสูงเกินไป
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จึงไดจัดกิจกรรมขยายตลาดธุรกิจ STARTUP ยกระดับศักยภาพ SME เพ�่อสราง
ประสบการณที่ดี ในการซื้อสินคาออนไลน การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (CUSTOMER RELATION MANAGEMENT: CRM) การนําเครื่องมือ
สงเสริมการการตลาดออนไลนที่ ใหผลชัดเจนและแมนยํา ทําใหผูประกอบการ SME สามารถรักษาฐานลูกคาไวได ลดอุปสรรคในการดําเนิน
ธุรกิจ และสรางการเจริญเติบโตของธุรกิจดวยเทคโนโลยีสมัยใหม

วัตถุประสงคของโครงการ

01

นําระบบบริหารความสัมพันธกับลูกคา (CRM) มาชวยเพ��มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
STARTUP และผูประกอบการ SME

02

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SME ดวยระบบบริหารความสัมพันธกับลูกคา (CRM)
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ

03

บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันผูประกอบการ
SME ใหสามารถใชเครื่องมือดานบริหารจัดการและสงเสริมการตลาดที่ทันสมัย เพ��มขีด
ความสามารถทางการแขงขันภายในประเทศ

ธุรกิจ STARTUP ที่เขารวมโครงการ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดมีการคัดเลือก STARTUP เขารวมเครือขายทั�งหมด 8 บริษัท

หนวยงานพันธมิตรที่เขารวมโครงการ
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลใหการสนับสนุนผานมาตรการคูปองดิจิทัล

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
01

เพ��มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ SME

02

ผูประกอบการ SME ที่ ไดรับคัดเลือกเขาโครงการจะไดทดลองใชเครื่องมือดานบริหารจัดการและสงเสริมการตลาดที่ทันสมัยฟรี ๆ
เปนเวลา 3 เดือน เพ�่อเพ��มโอกาสการพัฒนาและขีดความสามารถทางการแขงขันภายในประเทศ

03
04

ไดรับสิทธิพ�เศษ และสวนลดคาบริการจาก MARTECH STARTUP เฉพาะผูที่สมัครผานโครงการเทานั�น
ไดรับคําแนะนําการใชระบบและการกําหนดกลยุทธการตลาดโดยผูเชี่ยวชาญและ STARTUP

คุณสมบัติของ SME ที่จะสมัครเขารวมโครงการ

01

เปนผูประกอบการ SME บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีการขายสินคา
บนระบบออนไลน เชน FACEBOOK, INSTAGRAM หรือ E-MARKETPLACE ตาง ๆ

02

ไมเปนสินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น หรือทําซํ้า หรือเปนของเลียนแบบ

03

กรณีที่เปนอาหารเสริมเพ�่อสุขภาพ หรือเวชสําอาง ตองไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีเลขจดแจงครบถวน

04

คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เปนไปตามแตละขอจํากัดของแตละ STARTUP เปนผูกําหนด

ชองทางการสมัคร
สมัครเขารวมโครงการไดที่

www.dbdservicexstartup.com
สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม

061-236-9893
dbdxstartup@gmail.com
DBDXStartup

กําหนดการในการดําเนินโครงการ

ตั�งแตวันนี้ –
31 มีนาคม 2565

เมษายน
2565

พฤษภาคม กรกฎาคม 2565

สิงหาคม
2565

เปดรับสมัครธุรกิจ SME

เตรียมความพรอม คัดเลือก
และประกาศผล SME ที่ผานคุณสมบัติ

SME ไดทดลองใชงานพรอมคําแนะนํา
ในการกําหนดกลยุทธการตลาด

จัด Showcase
ผานชองทางออนไลน

รายละเอียดโปรโมชันสําหรับผูประกอบการ SME ที่เขารวมโครงการ
ชื่อบริษัท
บริษัท โรโบลิงโก จํากัด
(ZWIZ.AI)

โปรโมชั�นพ�เศษ เฉพาะผูเขารวมโครงการ
"ZWIZ.AI แชทบอท ระบบแชทบอทครบวงจรที่ชวยพอคาแมคาออนไลน ไดจริง
ตั�งแตเริ�มตนแชท ปดการขายผานแชท และวิเคราะหขอมูลตอยอดทางการตลาด"
- AI CHATBOT ตอบแชท ไดทุกรูปแบบ
- สรางบทสนทนาได 100 หัวขอ
- ตอบกลับคอนเมนต ใตโพสต และคอมเมนตอื่น ๆ
- สรางรานคาบนแชท ไดกวา 500 สินคา
- จัดการสต็อก และออเดอร ได
- สรุปยอดอัตโนมัติ
- ระบบบรอดแคสต (สงขอความถึงลูกคา)
- ระบบวิเคราะหขอมูล เชน สถิติบทสนทนา/คอมเมนต เพ�่อนําไปตอยอดทําการตลาด
- ระบบคียลัดตาง ๆ
- ระบบแจงเตือนผาน LINE
- เชื่อมตอกับ SALEPAGE ครบวงจร

บริษัท ไอบอทนอย จํากัด
(IBOTNOI)

"BOTNOI SME CHATBOT PLATFORM ระบบจัดการ AI CHATBOT อัจฉริยะ
พรอมใหรานคาบริการลูกคาไดตลอด 24 ชั�วโมง"
- ระบบตอบแชทอัตโนมัติ
- สามารถรองรับจํานวนผู ใชสูงสุด 5,000 ราย
- ไมจํากัดจํานวนขอความ
- ไมมีโฆษณาคั�น
- ระบบสอน AI CHATBOT
- ระบบสรางบทสนทนา
- ระบบตอบกลับขอความประเภทตางๆ ทั�ง รูปภาพ, ปุมกด, CAROUSEL,
QUICKREPLY, FLEX, RICHMENU
- ระบบเชื่อมตอ API รองรับการเชื่อมตอทาง LINE, FACEBOOK
- ระบบจัดการขอความ
- ระบบแยกคําพ�เศษ
- ระบบวิเคราะหขอมูล เชน สถิติบทสนทนา/คอมเมนต เพ�่อนําไปตอยอดทําการตลาด

ชื่อบริษัท
บริษัท ดีเปล จํากัด
(DEEPLE AI)

โปรโมชั�นพ�เศษ เฉพาะผูเขารวมโครงการ
"เราใหบริการ AI CHATBOT สําหรับธุรกิจ RETAIL ที่สามารถใหขอมูลสินคา
รับออเดอร และจัดการระบบหลังรานไดอยางครบวงจร"
- ระบบตอบแชทอัตโนมัติหลากหลายฟเจอร
- ระบบชวยปดการขายผานการแชท
- ระบบชวยเสนอโปรโมชั�นอัตโนมัติ
- ระบบการจัดการสต็อกสินคา
- ระบบการจัดการหลังรานและ INBOX
- ระบบดูดคอมเมนตจาก LIVE และโพสตบน FACEBOOK
- ระบบพ�มพ ใบปะหนาพัสดุ (ที่อยูจัดสง)
- เชื่อมตอกับระบบขนสง และคํานวณคาสง
- เชื่อมตอแพลตฟอรม FACEBOOK และ LINE OA
- ระบบรับชําระเงินหลากหลายชองทาง (DEEPLE PAY)
- ระบบรายงานการขายและการจัดการขอมูลลูกคา
- ชองทางการติดตอ DEEPLE SUPPORT ผาน LIVE CHAT

บริษัท วีริช619 จํากัด
(V RICH APP)

"V RICH APP โปรแกรมชวยแมคาออนไลน ดูดออเดอร สรุปยอดอัตโนมัติ"
- V RICH APP PACKAGE ใหฟรีคาธรรมเนียม ! มูลคา 2,990 บาท
- ทางระบบแถมเครดิตใหอีก 1,000 บาท สามารถขายได 3,990 ชิ�น/เดือน
(ลูกคา CF 1 ชิ�นระบบ หัก 1 บาท) โดยไมมีวันหมดอายุ ใชเงินในระบบหมด
แลวคอยมาเติมใหม
- ใชงานไดฟรีทุกฟงกชั�นในระบบ V RICH APP
- ระบบดูดออเดอร ไลฟสด
- 1 แอคเคาท สามารถใชงานได 1 เพจ
- ลูกคาติดตั�งระบบเอง จากคลิปวีดีโอสามารถทําไดภายใน 15 นาที
- ระบบจัดการสต็อก
- ระบบจัดการออรเดอร
- ระบบแจงยอด/บริหารขอมูลการสั�งซื้อ
- ระบบจัดเก็บ แพ็ค สงสินคา
- ระบบชําระเงิน

ชื่อบริษัท
บริษัท ชิปนิตี้ จํากัด
(SHIPNITY)

โปรโมชั�นพ�เศษ เฉพาะผูเขารวมโครงการ
"SHIPNITY ระบบจัดการสําหรับรานคาออนไลน ตัวเดียวจบ ครบทุกชองทางขาย"
- ระบบดูดคอมเมนต ไลฟสดทั�ง FACEBOOK และ IG
- ระบบตอบแชทอัตโนมัติ
- เชื่อมตอแชท FACEBOOK, LINE OA, LAZADA, DIRECT MESSAGE ใน IG
พรอมเปดบิลใหลูกคาไดทันที
- เชื่อมตอขนสงชั�นนํา ออกเลขพัสดุ พรอมสงใหลูกคาแบบอัตโนมัติ
- รองรับการชําระเงินไดจากทุกชองทาง
- ระบบจัดการออเดอร
- ระบบแพ็กสินคาและจัดสง
- ระบบ BARCODE
- ระบบแอดมิน
- ระบบขายหนาราน (POS)
- ระบบตัวแทนจําหนาย
- ระบบออกเอกสารตางๆ
- การสงขอความอัตโนมัติ FACEBOOK INBOX/CHAT, LINE OA, SMS, EMAIL
- เก็บขอมูล/ประวัติลูกคา
- ระบบบริหารลูกคา (CRM)
- ระบบคูปองโคดสวนลด
- ระบบรายงานสถิติและการเงิน
- SALE PAGE พรอมปดการขายได ในหนาเดียว
- ใชงานบน WEBSITE รองรับการใชงานไดทุกอุปกรณ
- APPLICATION: สามารถใชงานไดทั�ง IOS และ ANDROID
- รองรับการใชงานไดหลายรานคา

ชื่อบริษัท
บริษัท มีจีเนียส จํากัด
(AIYA)

โปรโมชั�นพ�เศษ เฉพาะผูเขารวมโครงการ
"AIYA CRM บริหารแชทดวย A.I. ชวยใหธุรกิจปดการขายอัตโนมัติ ไดดวยแชทบอท
ทํางานชวยแอดมิน 24 ช.ม."
- ระบบ CRM จัดการรานคาและตอบแชทอัตโนมัติ
- บริหารแชทดวย A.I. ชวยใหธุรกิจปดการขายอัตโนมัติ ไดดวยแชทบอท
ทํางานชวยแอดมิน เพ��มประสิทธิภาพการดูแลลูกคา 24 ช.ม.
- ชวยตอบกลับลูกคาอัตโนมัติ 24 ชั�วโมง ตอบไวทันใจใน 1 วินาที
- แจงเตือนตั�งคาไดเอง เชน บอทตอบไมได เรียกแอดมิน มีคําสั�งซื้อ
- ทํางานรวมกับแอดมิน ชวยแนะนําคําตอบใหกับแอดมิน ผาน 1-ON-1 LIVE CHAT
- ติด TAG จัดกลุมเปาหมายแบบอัตโนมัติ เพ�่อบรอดแคสต ไดแมนยํา
เพ��มยอดขาย แตจายนอยลง
- ดูแลผูติดตามบน LINE และ FACEBOOK ได 3,000 คน
- ระบบจัดการสิทธิ์ 2 แอดมิน

บริษัท ฟลกูด เทคโนโลยี จํากัด
(FILLGOODS)

"FILLGOODS ผูชวยมืออาชีพของธุรกิจออนไลน ที่ทําใหชีวิตคุณงายและสะดวกสบายยิ�งขึ้น"
- ระบบ AI จัดการรานคาและตอบแชทอัตโนมัติ
- ระบบการจัดการรานคา
- ระบบจัดการสต็อก
- ระบบจัดการคําสั�งซื้อ
- ระบบจัดการขนสง
- ระบบพ�มพ ใบปะหนา
- บริการเก็บเงินปลายทาง (COD)
- สรุปภาพรวมการขาย (REPORT)
- เชื่อมตอ FACEBOOK LIVE
- มีทีม CUSTOMER SERVICE
- สรางคําสั�งซื้อ 1,000 เครดิต/ตอเดือน
- ซื้อเครดิตเพ��มขั�นตํ่า 1,000 บาท/ครั�ง
- อัตราคาจัดสงพัสดุ มีบริการเรียกรถขนสงเขารับพัสดุ ในราคาพ�เศษ

ชื่อบริษัท

โปรโมชั�นพ�เศษ เฉพาะผูเขารวมโครงการ

บริษัท ทัชคอร จํากัด
(ONECHAT.AI)

"ONECHAT.AI ชวยคุณดูดเมนต และ ตอบแชท"
- ระบบ AI จัดการรานคาและตอบแชทอัตโนมัติ
- จัดการสต็อกสินคาไดอัตโนมัติ
- ตอบแชทและคอมเมนตอัตโนมัติ (ไมจํากัดจํานวน)
- ดึงคอมเมนตเขาแชท (ไมจํากัดจํานวน)
- สงรูปภาพ และวิดีโออัตโนมัติ ผานทางแชท และคอมเมนต
- สามารถใชไดกับทั�ง โพสตหนาเพจ โพสตแอดฯ และโพสต ไลฟสด
- บันทึกขอมูลชื่อที่อยูลูกคา
- ชวยเหลือทางโทรศัพท และสอนวิธีการตั�งคา
- ไมจํากัดจํานวนเพจ
- ไมจํากัดจํานวนลูกคา

