หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผูส้ มัคร
รางวัลผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น
Prime Minister’s Export Award 2019
ประเภทรางวัลผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกยอดเยีย่ ม (Best Exporter) ประจำปี 2562
-------------------------------------------------------คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร ประเภทผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกยอดเยีย่ ม (Best Exporter) ประกอบด้วย
1. เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี ารจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และมีสดั ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญั ชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50
กรณีสมัครในนาม Holding Company จะต้องแสดงโครงสร้างของ Holding Company โดยคณะอนุกรรมการฯ จะเป็นผู้
คัดเลือกบริษทั ย่อยหนึง่ ของ Holding Company ในการออกไปตรวจเยีย่ มโรงงานประกอบการเสนอเข้ารับรางวัล
2. เป็นบริษทั ทีม่ ภี าพลักษณ์ของกิจการทีด่ แี ละไม่มปี ระวัตเิ สียหายในการค้า เช่น ไม่มพี ฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือ
มีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าของผูอ้ นื่ หรือ ไม่เคยได้รบั การร้องเรียน ภายใน 3 ปี ก่อนวันปิดรับสมัครขอรับรางวัล ทัง้ นี้ หากมีการ
ร้องเรียนและมีขอ้ ยุตแิ ล้วให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะอนุกรรมการต่อไป โดยกรมขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะเพิกถอนหรือเรียกรางวัลคืนหาก
ปรากฏในภายหลังว่าผูไ้ ด้รบั รางวัลมีคณ
ุ สมบัตทิ ไี่ ม่เหมาะสม หรือมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามทีก่ ำหนดไว้
3. ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัล Prime Minister Export Award ประเภทใดประเภทหนึ่ง จะมีสิทธิสมัครขอรับรางวัล
ประเภทนั้นได้อีกเมื่อครบ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับรางวัล
4. มีการใช้แรงงานไทยในการผลิตเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งหมด
5. เป็นผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดี่ เี ป็นทีย่ อมรับของตลาดโลกโดยอาจมีการรับรองมาตรฐาน
ในระดับสากลด้วย
ทัง้ นี้ ผูส้ มัครจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 1 - ข้อ 5 จึงถือว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
นิยามศัพท์ การแบ่งขนาดบริษทั เป็น 3 ขนาด ประกอบด้วยขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ (ตามประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
เรือ่ ง กำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. 2545) ดังนี้
1. บริษทั ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กิจการทีม่ จี ำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมลู ค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมทีด่ นิ )
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
2. บริษทั ขนาดกลาง (M) หมายถึง กิจการทีม่ จี ำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือมีมลู ค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมทีด่ นิ )
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
3. บริษทั ขนาดใหญ่ (L) หมายถึง กิจการทีม่ จี ำนวนการจ้างงานเกิน 200 คน หรือมีมลู ค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมทีด่ นิ )
เกิน 200 ล้านบาท

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน (ไม่มคี ะแนน)
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกยอดเยีย่ ม – ตรวจเอกสาร (รวม 100 คะแนน)
โดยผูส้ มัครต้องนำส่งเอกสารทีจ่ ำเป็นตามหัวข้อทีป่ รากฏในใบสมัคร การประเมินคะแนนจะให้จากทีม่ ตี ามหลักฐานปรากฏ ดังนี้
2.1 การพิจารณาให้คะแนนให้พจิ ารณาตามขนาดของบริษทั ดังนี้
- บริษทั ขนาดใหญ่ให้พจิ ารณาจากผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
- บริษทั ขนาดกลางให้พจิ ารณาจากผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี
- บริษทั ขนาดเล็กให้พจิ ารณาจากผลประกอบการย้อนหลัง 2 ปี
2.2 การคัดเลือกผูท้ ผี่ า่ นเกณฑ์ในรอบแรก พิจารณาคุณสมบัตผิ สู้ มัครและให้คะแนนตามเอกสารหลักฐานทีไ่ ด้รบั โดยผูส้ มัคร
จะต้องผ่านเกณฑ์คะแนน สำหรับบริษทั ขนาดใหญ่คะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป สำหรับขนาดกลางคะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไป
สำหรับขนาดเล็กคะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
ส่วนที3่ เกณฑ์การพิจารณาผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกยอดเยีย่ ม
– การสัมภาษณ์(100 คะแนน)
คณะอนุกรรมการฯ จะสัมภาษณ์ผผู้ า่ นเกณฑ์ ในด้านต่างๆ ได้แก่
1. ยอดการส่งออก
2. อัตราการเติบโตของการส่งออก
3. การใช้ชนิ้ ส่วน หรือวัตถุดบิ ภายในประเทศ
4. การเพิม่ ตลาดใหม่ในปีนนั้ ๆ เป็นต้น
- ตรวจเยีย่ มสถานประกอบการ (100 คะแนน)
ในส่วนนีจ้ ะคัดเลือกจากผูท้ ผี่ า่ นเกณฑ์สมั ภาษณ์ คือ
1. ผ่านการสัมภาษณ์ สำหรับกิจการขนาดใหญ่ทไี่ ด้รบั 80 คะแนนขึน้ ไป
2. ผ่านการสัมภาษณ์ สำหรับกิจการขนาดกลางทีไ่ ด้รบั 75 คะแนนขึน้ ไป
3. ผ่านการสัมภาษณ์ สำหรับกิจการขนาดเล็กทีไ่ ด้รบั 70 คะแนนขึน้ ไป
คณะอนุกรรมการจะออกตรวจเยีย่ มต่อไป โดยไม่นำคะแนนสัมภาษณ์ มาพิจารณา โดยจะพิจาณาให้รางวัลแก่ผทู้ มี่ คี ะแนน
สูงสุด 3 อันดับแรกและมีคะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป สำหรับบริษทั ขนาดใหญ่ ให้รางวัลแก่ผทู้ มี่ คี ะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกและมี
คะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไปสำหรับขนาดกลาง และให้รางวัลแก่ผทู้ มี่ คี ะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกและมีคะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้
ไปสำหรับขนาดเล็ก ในกรณีทมี่ ผี ไู้ ด้รบั รางวัลของแต่ละขนาดไม่ครบ 3 รางวัล ให้คณะอนุ กรรมการ พิจารณาคัดเลือกผูผ้ า่ นเกณฑ์
ของสถานประกอบการขนาดอืน่ ๆ ทีม่ จี ำนวนผูผ้ า่ นเกณฑ์มากกว่า 3 รายให้ครบจำนวนรวม 9 ราย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน– โครงสร้างองค์กร (Organizational Profile) (ไม่มคี ะแนน)
1. ชือ่ บริษทั และตราสินค้า
2. ทีอ่ ยูบ่ ริษทั
3. ทีอ่ ยูโ่ รงงาน
4. ข้อมูลการจดทะเบียน
5. ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
6. มาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
7. จำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
8. ข้อมูลยอดการส่งออก และประเทศคูค่ า้ หลัก
9. ชือ่ /นามสกุล ผูต้ ดิ ต่อประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
10. ชือ่ /นามสกุลผูม้ อี ำนาจลงนาม
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เกณฑ์การพิจารณาผูผ้ ลิตและส่งออกสินค้า (คะแนนส่วนละ 100 คะแนน)
ส่วนที่ 2
(คะแนนรอบที่ 1)

หมวด

ส่วนที่ 3
(คะแนนรอบที่ 2)

ข้อ

คะแนนตรวจ
เอกสาร

ตรวจเยี่ยมสถาน
ประกอบการ

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร

1–3

20 คะแนน

20 คะแนน

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

4–5

15 คะแนน

15 คะแนน

หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด

6

5 คะแนน

5 คะแนน

หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

7

5 คะแนน

5 คะแนน

หมวดที่ 5 บุคลากร

8

5 คะแนน

5 คะแนน

หมวดที่ 6 การดำเนินงาน

9– 11

20 คะแนน

20 คะแนน

หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

12–16

30 คะแนน

30 คะแนน
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(ร่าง) หลักเกณฑ์ ปี 2562
ส่วนที่ 1ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน
ไม่มี

ส่วนที่ 2ข้อมูลเพื่อพิจารณา

รวม 100

**หากไม่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะไม่พิจารณา ใบสมัคร**
หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร
1

รวม 20

ธรรมาภิบาลขององค์กร
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)
1. หลักความโปร่งใส เช่น มีการจัดทำระบบตรวจสอบภายในองค์กร
2. หลักนิติธรรม เช่น มีการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การจัดส่งงบการเงิน การชำระภาษี
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
3. หลักคุณธรรม เช่น มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีประ
สิทธิภาพ
4. หลักความคุ้มค่า เช่น มีการรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟ กระดาษ อย่างประ
หยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
5. หลักการมีส่วนร่วม เช่น มีการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดเห็น ข้อแนะนำต่างๆ
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม
6. หลักความรับผิดชอบ เช่น มีการกำหนดผัง หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบองค์กรที่
ชัดเจน
มี 6 ข้อ = 5 คะแนน มี 4 - 5 ข้อ = 3 คะแนน มีไม่ถึง 4 ข้อ = 0 คะแนน
เอกสารอธิบายการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล โดยแยกตามหัวข้อที่บริษัทระบุพร้อมแนบ
เอกสาร/หลักฐาน/รูปถ่ายประกอบทุกรายการโดยแยกเป็นรายปี หรือ มีหลักฐานใบประกาศ โล่
การประกาศธรรมาธิบาลธุรกิจดีเด่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น
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5

2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

10

1. มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการะบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(2 คะแนน)
2. มีการควบคุมมลพิษ และกากของเสียให้ได้ตามกฎหมายและหลักวิชาการ (2 คะแนน)
3. มีการควบคุมมลภาวะแวดล้อมในบริเวณโรงงาน เช่น ระดับความร้อน/แสงสว่าง/
ระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
(2 คะแนน)
4. มีการจัดเก็บ/ขนถ่ายสารเคมี/วัตถุอันตรายภายในโรงงานอย่างมีระบบ
(2 คะแนน)
5. มีการจัดการสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงงาน เช่น จัดภูมิทัศน์
ดำเนินกิจกรรม 5 ส
(1 คะแนน)
6. มีการปรับปรุงโดยการลดใช้พลังงานในการผลิต
(1 คะแนน)
3 การดำเนินธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

5

3.1 มีการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต หรือ สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ เพิ่มขึ้น ในระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมา (2559-2561)
(3 คะแนน)
3.1.1การลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต หรือ สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ (1 คะแนน)
3.1.2 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
(2 คะแนน)
3.2 มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
(1 คะแนน)
3.3 มีแผนที่จะลงทุนในอนาคตโดยมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
(1 คะแนน)
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

รวม 15

4 การพัฒนากลยุทธ์ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)
1. มีการกำหนดผู้เกี่ยวข้อง และกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน
(1 คะแนน)
2. มีแผนกลยุทธ์ ที่ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจในประเทศไทย
(1 คะแนน)
3. มีแผนกลยุทธ์ ที่ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งนอกเหนือจาก
ประเทศไทย
(1 คะแนน)
4. มีการปฏิบัติ มีการประเมินผล และมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
(1 คะแนน)
5. มีแผนลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและดำเนินการแล้ว
(1 คะแนน)
-! 5-

5

5 การพัฒนาสินค้าและกลยุทธ์ทางการตลาดในต่างประเทศ
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

10

5.1 มีกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) สำหรับขนาดเล็ก (2 คะแนน)
มีกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561 สำหรับขนาดกลาง (2 คะแนน)
มีกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561 สำหรับขนาดใหญ่ (2 คะแนน)
5.2 ระดับความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในต่างประเทศ/ขยายจำนวนลูกค้า/
ประเทศที่ส่งออก
ในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) สำหรับขนาดเล็ก
ในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561 สำหรับขนาดกลาง
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) สำหรับขนาดใหญ่
ร้อยละ 30 - 60
(1 คะแนน)
ร้อยละ 61 - 79
(2 คะแนน)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(3 คะแนน)
5.3 แผนงานด้านการตลาดในอนาคตโดยมีการกำหนดตลาดเป้าหมายหรือมูลค่าการส่งออกทีแ่ น่นอน (3 คะแนน)
5.4 มีการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า/สิทธิบตั รหรือขอรับความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาในประเทศ (1 คะแนน)
5.5 การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า/สิทธิบตั รหรือขอรับความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาในต่างประเทศ (1 คะแนน)
หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด
6 การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนของไทยในการส่งเสริมการค้าระหว่างประ
เทศ(ตรวจเอกสาร/สังเกต และให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)
6.1 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
6.1.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐ
(1 คะแนน)
6.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่ภาครัฐดำเนินการ
(1 คะแนน)
ดำเนินการทั้ง ข้อ 6.1.1 และ ข้อ 6.1.2
(1 คะแนน)
6.2 ให้ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
6.2.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น เป็นสมาชิกของ สภาหอการค้า,
สภาอุตสาหกรรม
(1 คะแนน)
6.2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่ภาคเอกชนดำเนินการ
(1 คะแนน)
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รวม 5
5

หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

รวม 5

7 การถ่ายทอดองค์ความรู(้ ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่ม)ี
7.1 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั องค์กรในประเทศ เช่น สถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐบาล
7.2 มีการร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้กับหน่วยงานในประเทศไทย

5
(3 คะแนน)
(2คะแนน)

หมวดที่ 5บุคลากร

รวม 5

8 การพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความเท่าเทียมกันในการทำงาน
(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)

5

8.1 มีการลดลงของอุบตั เิ หตุในช่วง 3 ปี (2559 - 2561)
(1 คะแนน)
8.2 มีการสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลมีการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ หรือเครือ่ งจักรในการทำงานมี
การติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกันทีเ่ ครือ่ งจักร (Machine Guard)
(1 คะแนน)
8.3 มีการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ หรือมาตรฐานสากล
หรือข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
(1 คะแนน)
8.4 มีสวัสดิการให้กบั พนักงานนอกเหนือทีก่ ฎหมายบังคับ
(1 คะแนน)
8.5 มีการรับคนงานทีท่ พุ พลภาพ หรือ พิการ เข้าทำงานตามกฎหมาย
(1 คะแนน)
หมวดที่6 การดำเนินงาน

รวม 20

9 การใช้วตั ถุดบิ ในการผลิตเพือ่ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ (โดยคิดเทียบกับวัสดุโดยรวมของผลิตภัณฑ์ทขี่ อรับรางวัล)
9.1 มีการใช้วัตถุดิบในประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
9.2 มีการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
9.3 มีการลดการใช้วัตถุดิบ หรือ วัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
9.4 มีการใช้วัตถุดิบ หรือ วัสดุ ทดแทน วัสดุจากธรรมชาติ
9.5 มีการใช้วัตถุดิบ หรือ วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
9.6 มีการใช้วัตถุดิบ หรือ วัสดุ ที่มาจากการ Recycle

(1 คะแนน)
(1 คะแนน)
(1 คะแนน)
(1คะแนน)
(1 คะแนน)
(1 คะแนน)

10 การใช้แรงงานไทย ในการผลิต (โดยคิดเทียบจากแรงงานทัง้ หมดทีม่ ใี นสถานประกอบการ)
10.1 มีการใช้แรงงานไทยในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งหมด
10.2 มีกิจกรรม การอบรมพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
10.3 ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย(มรท. 8001)
-! 7-

6

4
(2 คะแนน)
(1 คะแนน)
(1 คะแนน)

11 การพัฒนาคุณภาพ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง (สามารถระบุได้ มากกว่า 1 ข้อ)
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อทีม่ )ี

10

11.1 แผนการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์มีเอกสาร/ชี้แจงได้
(2 คะแนน)
11.2 การนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต (2คะแนน)
11.3 มีการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
(2 คะแนน)
11.4 มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การลดใช้พลังงาน การเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงประสิทธิภาพ
ของบุคลากร เครื่องจักร พื้นที่
(2 คะแนน)
11.5 มีการพัฒนากระบวนการผลิต/สภาพแวดล้อมกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมาย
หรือมาตรฐานสากล หรือข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
(2 คะแนน)
หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ

รวม 30

12 ร้อยละของยอดการส่งออกต่อยอดจำหน่ายทัง้ หมด (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
วิธีการคำนวณ (ยอดการส่งออก /ยอดจำหน่ายทั้งหมด) x 100
12.1 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป
12.2 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
12.3 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
12.4 ยอดการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
12.5 ยอดการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 10

(5 คะแนน)
(4 คะแนน)
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)
(1 คะแนน)

13 ร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของยอดจำหน่ายทัง้ หมด (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
วิธีการคำนวณ
(ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีปัจจุบัน- ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีฐาน)/ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีฐาน x100
(ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีฐาน คือ ยอดจำหน่ายทั้งหมดปีก่อนหน้าปีปัจจุบัน 1 ปี)
หมายเหตุ การคำนวณใช้ข้อมูลปี 2559-2560
13.1 ยอดจำหน่ายทั้งหมดทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 ปี
13.2 ยอดจำหน่ายทั้งหมดทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 ปี

-! 8-

5

(5 คะแนน)
(3 คะแนน)

5

14 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดการส่งออก (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)

10

วิธีการคำนวณ
(ยอดการส่งออกปีปัจจุบัน - ยอดการส่งออกปีฐาน) /ยอดส่งออกปีฐาน x100
(ยอดการส่งออกปีฐาน คือ ยอดการส่งออกปีก่อนหน้าปีปัจจุบัน 1 ปี)
หมายเหตุ การคำนวณใช้ข้อมูลปี 2560-2561
14.1 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 ปี
(10 คะแนน)
14.2 ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น 1 ปี
(5 คะแนน)
15 การได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าหรือระบบด้านการจัดการ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
(ตรวจเอกสาร/สังเกต ให้คะแนนตามจำนวนข้อที่มี)
ข้อ 15.1 ได้รับใบอนุญาตคุณภาพสินค้าหรือระบบการจัดการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย
หน่วยงานของรัฐ เช่น มอก. ผลิตภัณฑ์บังคับ อย. GMP
(1 คะแนน)
ข้อ 15.2 ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าตามาตรฐานระดับสมาคม/องค์กร/หน่วยธุรกิจ
(เช่น ฮาลาล ฉลากเขียว) ระดับประเทศ (เช่น มอก. มผช. มกอช.) ระดับภูมิภาค (เช่น EN)
ระดับระหว่างประเทศ (เช่น ISO IEC ITU Codex) ของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่
เป็นที่ยอมรับ
(1 คะแนน)
ข้อ 15.3 ได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานระดับสมาคม/องค์กร/ หน่วย
ธุรกิจ (เช่น ฉลากเขียว คาร์บอนฟุตพริ้น) ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค (เช่น EN) ระดับ
ระหว่างประเทศของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นที่ยอมรับ(เช่น มอก. 9000 มอก.
14000ม IATF 16949:2016)
( 1 คะแนน)
ข้อ 15..4 ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าหรือระบบการจัดการจากหน่วยรับรอง
(Certification Body) ที่ได้รับการรับรองระบบงาน (Accreditation) ภายใต้ข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมระหว่างประเทศ (International Accreditation Forum, IAF
การบริหารจัดการกิจกรรมวิชาการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน
(2 คะแนน)

-! 9-

5

16 การไม่มีประวัติเสียหายในด้านการค้าระหว่างประเทศและไม่ได้รับการร้องเรียนที่ร้ายแรงและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจของประเทศภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) (ตรวจเอกสาร/สังเกต และเลือกให้คะแนนเพียงข้อเดียว)
16.1 ไม่มีการร้องเรียน
16.2 มีการร้องเรียน และมีการแก้ไข
หมายเหตุ : การร้องเรียนที่ร้ายแรงขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการ

-! 10-

(5 คะแนน)
(3 คะแนน)

5

5

