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โครงการ  การพัฒนาระบบ International Trade 
 แบบ “Switching Trade Strategy” 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเชนในปจจุบนันี้ ทําใหผูประกอบการของไทยหลายรายเกิด

การต่ืนตัวและตองการผลักดันใหสินคาและบริการของตนเองนั้น มีชองทางสําหรับการขยายตลาด โดย

มุงเปาทัง้ตลาดในและตลาดตางประเทศ  ที่สําคัญในขณะนี้คือ ประเทศไทยจะตองเผชิญกับการแขงขัน

จากหลายประเทศ สินคาและบริการบางประเภทมีอัตราการแขงขันคอนขางสูง ดังนัน้เม่ือการแขงขันที่สูง

กันในธุรกิจประเภทตาง ๆ การพัฒนาเครื่องมือหรือรูปแบบการคาในรูปแบบใหมๆ จงึมีความจาํเปนอยาง

ยิ่งสําหรับผูประกอบการไทยในขณะน้ี สําหรับกระบวนการพัฒนาและช้ีชองทางใหมๆ นั้น คือการพัฒนา

โดยการนําโมเดลที่เรียกวา Trade Solution Strategy เขามาใชในการดําเนนิการทางธุรกิจเกี่ยวกบัระบบ

การคาและการลงทุน โมเดลดังกลาวมุงสรางรูปแบบทางการคาที่ไมใชเพียงสรางชองทางการจัดจําหนาย

เพื่อสงออกเพยีงอยางเดียว แตเปนระบบการคาที่สามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณที่เปล่ียนไปตาม

เศรษฐกิจของประเทศ และของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําการพฒันามูลคาเพิม่ใหตัวสินคา โดยทํา

ใหราคาขายมาจาก Price Value ไมใช Price cost  ผูประกอบการไมจําเปนตองเร่ิมจากการผลิตสินคา

เอง เพียงการนําสินคาที่มีอยูแลว มาสรางคุณคาทางดานตางๆ เชน ปรับแพ็คเกจจิ้ง แลวสงออก กําไร

ของสินคาจะเพิ่มตามมูลคาที่เพิม่ข้ึน ผูประกอบการของเราสามารถนาํเขาสินคาเพือ่สรางคุณคาเพิ่มแลว

สงออก โดยไมตองผลิตในไทย แตมาดีไซนใหม มาสรางสรรคเพิ่ม 

 แนวทางที่กลาวมาทั้งหมดนัน้ เปนการบงบอกใหผูประกอบการจะตองมีความต่ืนตัวเพื่อเขาสู

โมเดลดังกลาว เพราะในปจจุบันนี้ ผูประกอบการทั้งหลายตองมองหา “ความเคลื่อนไหวกระแสของ

ระบบการคาและการลงทนุวาควรจะไปทางไหน” ผูประกอบการในสภาพการณปจจบุันนี้ มี

ความจาํเปนอยางยิ่งที่ตองเรียนรูระบบการคาที่แตกตางกันออกไป โดยการทดลอง ลงมือ และปฎิบัติจริง 

เพื่อใหเกิดการเรียนรู ส่ิงเหลานี้สามารถเกิดข้ึนไดอยางแนนอน ถาผูประกอบการของไทยพรอมสําหรับ

การปรับตัวและรับทราบรูปแบบหรือแนวทางการตลาดสมัยใหมเชนนี้    
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วัตถุประสงคโครงการ 

1. การสรางความต่ืนตัวใหกับผูประกอบการสําหรับการรูปแบบการคาและการลงทนุรูปแบบ
ใหมๆ  

2. ดําเนนิการเพิม่ศักยภาพของผูประกอบการไทยใหมีความเขมแข็งและมีความสามารถใน
การแขงขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ 

3. เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทางการคาระหวางประเทศใหกับองคกรธุรกจิ 

4. เพื่อสงเสริมใหมีการคาและการลงทุนระหวางประเทศไทย และนานาประเทศมากข้ึน 

5. เพื่อเปนการคนหากลยทุธในการทําการตลาดใหมๆ ของผูประกอบการ SME ในปจจุบัน 

6. เพื่อใหผูประกอบการไดทราบถึงวธิีการพฒันาธุรกิจ ดานการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันทางธุรกิจ 

 
รูปแบบของกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมการสัมมนา ใหความรูสําหรับผูประกอบการ หรือ ผูที่เตรียมพรอมสําหรับการเปน

ผูประกอบการในอนาคต โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเปนรูปแบบของงานสัมมนา  

ชื่องาน : นักธุรกิจไทยไปจีนอยางไรจึงจะปลอดภัย 

 วัน เวลา  : วันที่ 30 ตุลาคม 2550  เวลา 13.00- 16.30 น.  

 สถานที ่ : หอง Balloon 1 Thai CC Convention Hall ชั้น 12 (หอประชุมการคาไทยจีน) 

 กลุมเปาหมาย   : ผูประกอบการไทยทัง้ในภาค SMEs และภาคธุรกิจขนาดใหญ  นกัการตลาด 

ผูบริหารของหนวยงานหรือองคกร รวมทั้งบุคคลทั่วไปทีม่ีความสนใจในการดําเนนิธรุกิจ ( เตรียมความ

พรอมสําหรับการเปนผูประกอบการ)  

 จํานวนกลุมเปาหมาย : กลุมผูประกอบการจํานวน 400 ราย  
o ตัวแทนจากภาครัฐ    

- ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล  ผูอํานวยการหลักสูตร CEO.MBA. สาขาธุรกิจจีน   

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
o ตัวแทนจากภาคเอกชน / ธุรกจิ   

- คุณอําภา เจยีรเกียรติกลุ ผูบริหารศูนยกระจายสินคาไทยมหานครคุณหมิง 

- คุณรัตนา  กอสุทธิก์นก ผูบริหารตลาด Sunday Mall เจาของพื้นที่กวา 10 ไร 

มูลกวา 1000 ลานบาท  

- อ.ภูสิต  เพญ็ศิริ ผูอํานวยการศูนยพฒันาการคา-การลงทุนแผนใหม ( ITDC)   
 ดําเนินการสมัมนาโดย อ.ปริญญา  ชุมรุม  อาจารยทางดานการตลาด   
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เนื้อหาสาํหรบัการสัมมนา : เนื้อหาสําหรับการสัมมนาเนนเร่ืองของ

รูปแบบการคาและการลงทุนในแนวทางใหมๆ รวมทั้งกลยุทธเพื่อใหการทําธุรกิจประสบ

ความสําเร็จและสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย  

ลักษณะกจิกรรมภายในงาน : สําหรับการจดังานสัมมนาไดมีการแบงพืน้ที่

ออกเปน 2 สวนประกอบดวย สวนของ 

• การจัดงานสัมมนา ใชพืน้ที่ภายในหองประชุมของมหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

• พื้นที่สําหรับการจดัแสดงสินคา นาํเสนอสนิคา กิจกรรมสันทนาการตางๆ ซึง่อยู

ภายนอกหองสัมมนาประมาณ 10 บูธ เต็มพื้นที่  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูประกอบการไทยมีความต่ืนตัวสําหรับการพัฒนารูปแบบการคาและการลงทนุในรูปแบบ

ใหมๆ ของตนเอง  

2. การลดลงของความเส่ียงในการลงทุนหรือการเพิม่ชองทางการตลาดใหมๆ ใหกับ

ผูประกอบการของไทย 

3. ผูประกอบการของไทยสามารถสรางโอกาสและเพิ่มชองทางสําหรับการขยายการลงทุนใน
อนาคต  

 
ผูรับผิดชอบโครงการ  

 อ.ภูสิต  เพ็ญศิริ   ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการคา-การลงทนุแผนใหม (ITDC)  
 
การรับสมัครและลงทะเบียนสาํหรับผูที่สนใจเขารวมงานสัมมนา 

รับสมัครต้ังแตบัดนี้  - 26 ตุลาคม  2550  

การรับสมัครและลงทะเบียนเขารวมฟงการสัมมนา สามารถติดตอไดที่   

บริษัท นาโน เซิรช จํากัด  โทร. 0-2691-8828-9  โทรสาร 0-2691-8827  

หรือ ติดตามขอมูลไดที่ www.nanosearch.co.th  
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กําหนดการแถลงขาว 

การเปดศูนยกระจายสนิคาไทย นครคุนหมิง สาธารณรฐัประชาชนจีน 
วันที่  30 ตุลาคม 2550   เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ หอง ballroom I ( ชั้น 12) อาคาร Thai CC  

************************************************************************************************* 
   12.00 – 13.15 น.  ลงทะเบียน 

 13.15 - 13.20 น.  VDO Presentation (การพัฒนาประเทศไทยสูจีน)  

13.20 – 13.30 น.  แถลงขาว โดย นายพิษณุ  เหรียญมหาสาร  
รองปลัดกระทรวงพาณิชย และหัวหนาภูมิภาค(Hub)จีน 

13.30 – 13.45  น.  ตอบขอซักถามผูส่ือขาว 

 13.45 – 15.30 น.  เสวนาหัวขอ การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ 

นักธุรกิจไทยไปจีนอยางไรจงึจะปลอดภัย?   โดย    

¤ ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล  ผูอาํนวยการหลักสูตร 

CEO.MBA. สาขาธุรกิจจีน   มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย 

¤ คุณอําภา เจียรกิตติกุล ผูบริหารศูนยกระจายสินคา

ไทยมหานครคุนหมิง 

¤ คุณรัตนา  กอสุทธิ์กนก ผูบริหารตลาด Sunday Mall 

¤ อาจารยภูสิต   เพ็ญศิริ   ผูอํานวยการศูนย

พัฒนาการคา-การลงทุนแผนใหม ( ITDC )  

    ดําเนินรายการ โดย อ.ปริญญา  ชุมรุม  อาจารยทางดานการตลาด 

15.30 – 15.45 น. รับประทานอาหารวาง 

 15.45 – 16.00 น. ตอบขอซักถามและขอสงสัยของผูประกอบการเก่ียวกับการคาและการ 

ลงทุนและการเขารวมโครงการฯ โดย อ.ภูสิต  เพ็ญศิริ  

 16.00 น.  ปดการสัมมนา 

 
 
การรับสมัครและลงทะเบียนสําหรับผูที่สนใจเขารวมงานสัมมนา 

รับสมัครต้ังแตบัดน้ี  - 26 ตุลาคม  2550  

การรับสมัครและลงทะเบียนเขารวมฟงการสัมมนา สามารถติดตอไดท่ี   

บริษัท นาโน เซริช จํากัด  โทร. 0-2691-8828-9  โทรสาร 0-2691-8827  

หรือ ติดตามขอมูลไดท่ี www.nanosearch.co.th  

 


