รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
11-IN-100-GE-WSP-B
Workshop on Market Access for SMEs
ระหว่ างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2554
จัดทําโดย อิงอร หนูเอียด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ ายขายต่ างประเทศ, Yelowcare Limited
วันที่ 1 มิถุนายน 2554
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ 11-IN-100-GE-WSP-B, Workshop on Market Access for SMEs
1.2 ระยะเวลา 23 – 27 พฤษภาคม 2554
1.3 สถานที่จัด กรุงเทพ ประเทศไทย
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจําโครงการ Mr. Muhammad Idham bin MohdZian
1.5 จํานวนวิทยากรบรรยาย 5 ท่าน
ผู้บรรยายจากต่างประเทศ
Dr. Foo Check Teck,
Chief Resource Speaker,
Founder and Chairman, Sun Tzu Art of War Institute.
Mr. Andrew Shih‐Liang, Lin
Director, Financing Division
Small & Medium Enterprise Administration
Ministry of Economic Affairs
Taipei
Mr. Jamaludin bin Maarof
Senior General Manager
Ingress Corporation Berhad
Negeri Sembilan, Malaysia

ผู้บรรยายในประเทศ
Assoc. Prof. Dr. Kusol Soonthorndhada
Institute for Population and Social Research,
Mahidol University, Thailand
Dr. Sumas Wongsunopparat
Chief Strategist and Chief Advisor to the President & CEO of CPN
Central Pattana, Thailand

1.6 จํานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
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ประเทศที่เข้ าร่ วมโครงการ 13 ประเทศ คือ บังคลาเทศ, กัมพูชา อิหร่าน อินโดนีเซีย เกหลี ลาว มาเลเย มองโกเลีย
เนปาล ปากีสถาน ฟิ ลปิ ปิ นส์ เวียดนาม และ ไทย

ส่ วนที่ 2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ ของโครงการโดยย่ อ
ปั จจุบนั SME ในหลายประเทศ มีบทบาทสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก แต่เนื่องจากภาวะตลาดโลก
มีการแข่งขันสูงมาก และการเพิ่มข้ อจํากัดต่าง ๆ ของผู้ซื ้อที่มากขึ ้น ส่งผลให้ เกิดปั ญหาต่อ SME โดยตรง APO ได้ เล็งเห็นปั ญหา
นี ้ จึงได้ จดั ทําโครงการนี ้ขึ ้น เพื่อให้ ความรู้และช่วยเหลือ SME ให้ สามารถเติบโตอย่างมัน่ คงได้
สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการฟั งบรรยาย (จําแนกตามหัวข้ อและระบุช่ ือวิทยากรบรรยาย)
ภาพรวมของ SMEs ในสภาวะเศรษฐกิจโลกปั จจุบัน และกลยุทธในการเข้ าสู่ตลาดโลก
Transformation of Singapore Towards a Global Marketing Presence : Dr. Foo Check Teck
ปั จจุบนั โลกได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่างมาก มีความก้ าวหน้ าทังทางด้
้
าน ความเชื่อ เศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี ซึง่ มีผลต่อพฤติกรรมขอผู้บริโภคทังสิ
้ ้น การที่คา่ แรงในประเทศยุโรปมีราคาสูง บริษัทใหญ่ก็ได้ ขยายหรื อย้ ายฐานการ
ผลิตมาสูป่ ระเทศในเอเชียมากขึ ้น SME ในแถบนี ้จึงเป็ นกําลังการผลิตที่สําคัญของตลาดโลก
ในการเริ่มต้ นธุรกิจ หัวใจสําคัญ ขององค์กร คือ สินค้ า การพัฒนาสินค้ า ซึง่ จะต้ องมีความแปลกใหม่ มี
เอกลักษณ์ ของตนเองและเป็ นที่ต้องการของผู้บริโภค
หลักการ 5 ประการ ในการนํา องค์กร สูต่ ลาดโลก
1. คุณค่าทางวัฒนธรรม : การผสมผสานของแนวความคิดตะวันออกกับความก้ าวหน้ าทาง เทคโนโลยี คุณค่าอย่าง
หนึง่ ของประเทศในโลกตะวันออก คือ การช่วยเหลือแบ่งปั น SME ที่ประสบความสําเร็จเป็ นอย่างสูงคือ SME ใน
ประเทศไต้ หวัน การผสมผสานคติความเชื่อของโลกตะวันออกเมื่อรวมกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีจะส่งผลให้
SME ประสบความสําเร็จเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นการสร้ างคุณค่า ให้ กบั ตัวเองสุภาษิตจีนกล่าวว่า “เป็ นหัวของลูกไก่
ดีกว่าเป็ นหางของของวัว”
2. การรวมกลุม่ กัน : ในอดีตการเริ่ มต้ นของธุรกิจเริ่มจากการคินค้ นสินค้ าพัฒนา และนําออกจําหน่าย ซึง่ ผู้ผลิต
สามารถกําหนดราคาได้ ตามที่ต้องการเนื่องจากไม่มีคแู่ ข่ง แต่ในปั จจุบนั ผู้บริโภคสามารถค้ นคว้ าข้ อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว จากสื่อต่าง ๆ ดังนัน้ การคิดค้ นสินค้ าในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้ องศึกษา
ความต้ องการของผู้บริโภคก่อนจากนันจึ
้ งนํามาคิดค้ นสินค้ าเพื่อตอบสนองความต้ องการนันๆ
้
3. ความเชี่ยวชาญ : SME จําเป็ นต้ องพัฒนาเพื่อความอยูร่ อด ทุกประสบการณ์ยอ่ มมีประโยชน์ เหมือนคําสอนของ
ซุนวูที่วา่ “การมีกลยุทธคือการไม่มีกลยุทธ” ทุกสิง่ ก็สามารถเป็ นอาวุธได้ ธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ สนิ ค้ าจะต้ อง
เป็ นสินค้ าที่มี นวัตกรรม มีลขิ สิทธิ
4. ใช้ เทคโนโลยีกบั สินค้ า
5. การปรับตัวให้ ทนั ต่อโลก ทันต่อความต้ องการของบริโภค: SME ในอนาคต จึงควรอยูบ่ นแนวคิดปรับตัวได้ เร็ว
ทะยานไปข้ างหน้ าด้ วยพลังที่ยิ่งใหญ่
การรวมกลุ่ม SME ในไต้ หวัน การเพิ่มความสามารถในการแข่ งขัน
Cluster Approach in Enhancing SME Competitiveness : Mr. Andrew Shih-Liang, Lin
ในประเทศไต้ หวัน SME ได้ รับการส่งเสริมจากรัฐบาล ให้ มีการรวมกลุม่ กัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ สินค้ าและบริการ เทคโนโลยี และ ความรู้ ให้ มีการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
โดยมีการดําเนินงาน ดังนี ้

1. จัดกลุม่ แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ
 กลุม่ ธุรกิจ บริ การ
 กลุม่ ธุรกิจการให้ บริการทางเทคโนโลยี
 กลุม่ ธุรกิจสินค้ าที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการอื่น
2. การดําเนินงาน
 เลือกกลุม่ ธุรกิจเป้าหมาย และรับสมัครสมาชิก
 จัดตังกลุ
้ ม่
 กําหนดหัวข้ อพื ้นฐาน
 หาทางเลือก
 พัฒนาสินค้ า
 จัดจําหน่าย
 วางตลาด
ตัวอย่ าง SME ที่ประสบความสําเร็จในไต้ หวัน
ตัวอย่างที่ 1 กลุม่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมือง Shuilimei
เป็ นการรวมกลุม่ ของ ๓ เมือง คือ Shuili, Cheh-Chen Shan-An เป็ นแหล่งผลิตภัณฑ์การเกษตรหลายชนิด
เช่น บ้ วย องุ่น เห็ด ใบชา แอลกอฮอร์ และนํ ้าส้ มสายชู นอกจากนี ้ ยังมีธุรกิจบริ การ เช่น งานไม้ ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และ
โรงแรม พบว่า ยังมีปัญหาต่าง ๆ เช่น พื ้นที่หา่ งไกลกันมาก ไม่มีชื่อเสียง ขาดจุดที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว จึงได้ แนะนําให้ ดําเนินการ รวมกลุม่ กันและจัดทํา เว็บไซต์
สําหรับประชาสัมพันธ์ร่วมกัน จัดทําศูนย์ข้อมูล ตอบคําถามด่วน(QR = Quick Response) แนะนําให้ ใช้ ระบบข้ อมูล
จัดทําระบบการจัดการทางการตลาด และการทํา E-Marketing จากการประเมินผล ในปี 2010 พบว่า มีสมาชิกกลุม่
เพิ่มขึ ้น 10 ราย ลูกค้ าพึงพอใจ 90% มีการจัดสัมมนา 8 ครัง้ มีสมาชิกกลุม่ ศูนย์ข้อมูล เพิ่มขึ ้นเป็ น 60 ราย เป็ นต้ น
ตัวอย่างที่ 2 กลุม่ นํ ้าพุร้อน และสุขภาพ Beitou
Beitou เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ท่ างตอนเหนือของไต้ หวัน เป็ นเมืองที่เป็ นสมาชิกชอง WHO International Health Cities
Foundation ได้ ประสบปั ญหา ในด้ านการสร้ างความแตกต่างในการดําเนินงานโรงแรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม รวมทัง้ ไม่มีสนิ ค้ าที่มีชื่อของจังหวัด จึงได้ ดําเนินการ รวมกลุม่ กันของโรงแรมในพื ้นที่
พัฒนาสินค้ าและวัฒนธรรมของท้ องถิ่น บริ การไกด์นําเที่ยว
พัฒนาสินค้ าที่ระลึก : สบูจ่ ากนํ ้าพุร้อน ผ้ าพันคอ บิสกิต
ผนวกการท่องเที่ยวและอาหารในเส้ นทางเดียวกัน : อาหารเพื่อสุขภาพ
ทําการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยการ สร้ างเว็บไซต์ และสื่อทาง อินเตอร์ เน็ต
ผลที่ได้ รับหลังจากการให้ คําแนะนําและดําเนินการ พบว่า มีกามีสมาชิกเพิ่มขึ ้น มีการพัฒนางานบริการและสินค้ าใหม่
และยอดขายเพิ่มขึ ้น จากปี ก่อนถึง 3.4 ล้ านเหรี ยญไต้ หวัน
สรุ ป
 การรวมกลุม่ กันทําให้ เกิดการทํางาน ที่ประสานความร่วมมือซึง่ กันและกัน
 การรวมกลุม่ กันทําให้ เกิดการสร้ างสรรค์ SME ใหม่ ๆ
 การรวมกลุม่ กันทําให้ เกิดการพัฒนามุมมองร่วมกัน เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เกิดมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้ าและ
ธุรกิจ และมัน่ คง

 การรวมกลุม่ กัน ทําให้ SME เติบโตขึ ้นไปอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงสิงคโปร์ ไปยังตลาดโลก
Dialogue Style Presentation : Dr. Foo Check Teck
SME มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโลก คนที่มีความคิด ความสามารถเพียงคนเดียวก็ สามารถเปลี่ยน
เมืองทังเมื
้ องได้ เปลี่ยนแปลงประเทศและเปลี่ยนโลกได้ ตัวอย่างเช่น Dong Ying Hong เดิมเป็ นครูโรงเรี ยนประถมแห่ง
หนึง่ เริ่มจากการผลิตถุงเท้ าในบ้ าน และขยายการผลิต จนปั จจุบนั สามารถผลิตถุงเท้ าได้ ถงึ 9 ล้ านล้ านคูต่ อปี มีลกู ค้ า
จากทัว่ โลก Dr. Foo ได้ เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ดังนี ้
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
 จีน : จีนใช้ สงิ คโปร์ เป็ นต้ นแบบในความก้ าวหน้ า
ประเทศแถบแม่โขง Sir Walter Raleigh นายทหารอังกฤษ กล่าวไว้ วา่
“ผู้ใด ครอบครอง ทะเล ผู้นนั ้ ครอบครองการค้ า
ผู้ใด ครอบครอง การค้ า ผู้นนั ้ ครอบครองความมัง่ คัง่ ของโลก”
 ลาว เป็ นประเทศที่ไม่มีทะเล การเติบโตทางเศรษฐกิจมีไม่มาก ประชากรน้ อย
 เวียดนาม มีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่ประเทศนี ้ มีแถบทะเลขนานเกือบครึ่งของ
ประเทศ
 เขมร ผ่านการเป็ นสมรภูมิรบ ปั จจุบนั มีความเจริ ญพอสมควร
 ไทย เป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคนี ้ หากมีการตัดคอคอดกระ จะทําให้ สงิ คโปร์ หมดความสําคัญ
ทันที
 พม่า ยังสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษได้ น้อย มีทะเล แต่ยงั มีกฎระเบียบเข้ มงวด
 อินโดนีเซีย มีลกั ษณะเป็ นหมูเ่ กาะ
 ฟิ ลปิ ปิ นส์ ธุรกิจบันเทิงเป็ นที่ยอมรับระดับโลก
 มาเลเซีย
 ศรี ลงั กา
 อินเดีย มีความเข้ มแข็งด้ าน IT
 ปากีสถาน
กล่าวโดยสรุป โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยัง้ และมีผลเกี่ยวโยงกันทัว่ โลก เหมือน โดมิโน
แผนงานในการช่ วยเหลือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในไต้ หวัน
ROC scheme in helping the SMEs : Mr. Andrew Shih-Liang, Lin
ไต้ หวันเป็ นประเทศหนึง่ ที่ SMEs ได้ รับการส่งเสริมและสนับสนุนจนประสบความสําเร็จ เป็ นต้ นแบบในการ
พัฒนาของ SMEs ในหลายประเทศ
ความท้ าทายของ SMEs ในไต้ หวัน
 ด้ านการผลิต SMEs ไม่มีกําลังในการต่อรอง และไม่มีความสามารถในการเผชิญกับภาวะวัตถุดิบที่ผนั ผวนได้
 มีช่องทางในการกระจายสินค้ าจํากัด
 ข้ อกําหนดต่าง ๆ ไม่เอื ้อต่อ SMEs
 ขาดบุคลากรในการทําตลาดต่างประเทศและการจัดการข้ อมูล

 ขาดการพัฒนาและคิดค้ นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 ไม่มีเงินทุน
การสนับสนุนจากรัฐบาล
 จัดการรวมกลุม่ ธุรกิจ เช่น OTOP
 ให้ ข้อมูลในการจัดทําระบบ การจัดการเกี่ยวกับการบริหาร สินค้ า คุณภาพและเทคโนโลยี การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์
 ให้ ความช่วยเหลือด้ านเงินทุน
 จัดการประกวดและให้ รางวัลแก่ SMEs ในด้ านต่าง ๆ
ประสบการณ์ จากบริษัท Ingress : การตลาดที่ม่ ันคงจากความพึงพอใจของลูกค้ า
Ingress Experiences : Market Sustainability toward Customer Satisfaction : Mr. Jamaludin Hj Maarof
Ingress เป็ นบริ ษัท ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ ในประเทศมาเลเซีย และมีฐานการผลิตไปยัง ประเทศไทยและอินโดนีเซีย
บริษัท ได้ ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ ให้ แก่บริษัทรถยนต์ แบรนด์ใหญ่ ๆ ของโลก เช่น Toyota, Mazda, Ford, Isuzu,
Mitsubishi Nissan, Honda เป็ นต้ น สิง่ สําคัญที่ทําให้ บริษัทมัน่ คงคือ
1. การมีระบบการจัดการเป็ นเลิศ
2. ระบบและคุณภาพเป็ นเลิศ
3. บุคคลากรเป็ นเลิศ
สําหรับบริษัทที่ประสบความล้ มเหลวนัน้ มักจะมีสาเหตุมาจาก
1. มีเพียง 5% ของพนักงานเท่านันที
้ ่เข้ าใจกลยุทธของบริษัท
2. ผู้บริหาร 85% ใช้ เวลา น้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง พูดถึงกลยุทธ
3. ผู้จดั การเพียง 25% เท่านันที
้ ่มีความเกี่ยวพันกับกลยุทธ
4. มีความเข้ าใจที่น้อยมากเกี่ยวกับการวางแผน การวัดผล และ ความผิดพลาด
ุ ภาพ ที่ดี เป็ นไปตาม
จึงสามารถสรุปได้ วา่ การสร้ างความประทับใจให้ แก่ลกู ค้ าอย่างสูงสุด สินค้ าจะต้ องมีคณ
ความต้ องการของลูกค้ า การวางแผนคุณภาพ ที่ได้ ผลดี คือ การใช้ วิธ๊ PDCA
P – Plan
D – Do
C – Check
A - Act
ระบบการจัดการคุณภาพ คือ การสร้ างคุณภาพให้ เกิดขึ ้นในตัวสินค้ า ไม่ใช่ การตรวจสอบคุณภาพสินค้ า
ความเป็ นผู้นํา ประกอบไปด้ วย
 การมีวิสยั ทัศน์ที่ดี 35%
 การให้ สร้ างพลังให้ กบั ผู้คน 33,%
 มนุษยสัมพันธ์ 19%,
 พรสวรรค์ 9%
 ความสามารถ 5%
ประธาน โช ของโตโยต้ า กล่าวไว้ วา่ หลักสําคัญของ ความเป็ นผู้นํา 3 ประการคือ
ไปดู (Go See) ผู้บริหาร ต้ องให้ เวลากับ ระดับปฏิบตั ิงานในโรงงาน

ถาม (Ask Why) ใช้ คําถาม “ทําไม “ ทุกวัน
ให้ ความเคารพ (Show Respect) ให้ ความเคารพ ในตัวบุคคลากรของคุณ
กลยุทธในการตลาดและสร้ างแบรนด์
Marketing and Branding Strategy : Dr. Sumas Wongsunopparat
การทําการตลาดที่ดี ต้ องเริ่มจากการมีผลิตภัณฑ์ที่ดี เป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภค ดังนัน้ การวิจยั ความต้ องการ
ของผู้บริ โภค จึงเป็ นสิ่งที่สําคัญและจําเป็ นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ผลิตจะต้ องระลึกไว้ เสมอว่า เมื่อเวลาผ่านไป
ความต้ องการของคนก็เปลี่ยนไป ดังนัน้ จึงควรตรวจสอบผู้บริโภคอย่างสมํ่าเสมอ ในเรื่ อง
 ทําอย่างไรให้ ผ้ บู ริโภค รู้จกั สินค้ า และพูดถึงสินค้ าของเราทุกวัน
 เปรี ยบเทียบสินค้ ากับคูแ่ ข่งในตลาด
 ภาพพจน์ของแบรนด์ในใจผู้บริโภค การทําแบบสอบถาม สัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ต้องการ
ในการลงทุนในทุกขันตอน
้
จําเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงต้ องมีความมัน่ ใจว่าสินค้ าเป็ นที่ต้องการของผู้บริโภคจริง ๆ
ในวงการธุรกิจ หากสินค้ ามีความโดดเด่นและเป็ นที่ยอมรับ วันหนึง่ ก็จะมีคแู่ ข่งเกิดขึ ้น หาก เป็ นรายใหญ่ และ
มีอํานาจทางการตลาดสูง ทางออกที่ดีของ SMEs คือ การขายกิจการ เพราะเชื่อว่า ธุรกิจแล็ก ๆ จะไปแข่งขันกับกิจการ
ใหญ่ ๆ ได้ ยาก ด้ วยความจํากัดในเรื่ องบุคคลากร และเงินทุน
นโยบาย SMEs ในไทย : วิสัยทัศน์ และความท้ าทาย
SMEs Policy in Thailand : Vision and Challenges : Assoc. Prof. Dr. Kusol Soonthorndhada
SMEs ในเมืองไทยได้ รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างเป็ นรูปธรรม ในปี 2544 โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยการรวมกลุม่ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การให้ การสนับสนุน SMEs มักจะไม่คอ่ ย
สมํ่าเสมอ ขึ ้นอยูก่ บั นโยบายของแต่ละรัฐบาล สิ่งที่ท้าทายของ SMEs ไทยคือ การเปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตสินค้ า
ราคาถูกมาเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง
2.1 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการศึกษาดูงานแต่ ละแห่ ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
การเยี่ยมชม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สวทช. เป็ นหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินงานด้ านการค้ นคว้ าวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ บริ การทาง
วิชาการ ได้ เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยี ห้ องวิจยั ด้ านชีววิทยา ทําให้ เห็นความก้ าวหน้ า ด้ านต่าง
้
าน การเกษตร การแพทย์
ๆ ที่สามารถนํามาพัฒนา เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อปะรเทศและโลกของเรา ทังทางด้
อาหาร เป็ นต้ น
2.2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion)
กรุณาดูเอกสารแนบ
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ ต่อตนเอง
จากการเข้ าร่วมโครงการ ได้ เรี ยนรู้ ทักษะ และพัฒนาแนวความคิดในการประกอบกิจการ
SMEs ที่มีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ นอกจากความรู้ จากวิทยากรแล้ ว ยังได้ เรี ยนรู้ ความแตกต่างและพื ้นฐาน
ของกิจการหลายๆ หน่วยงานและองค์กร รวมทัง้ มตรภาพที่ดีจากวิทยากร เจ้ าหน้ าที่ประสานงานและผู้เข้ าร่ วม
สัมมนาด้ วย

3.2 ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานต้ นสังกัด
ได้ นําความรู้ และทักษะเพิ่มขึ ้น สามารถความรู้มาใช้ ในการขยายตลาด และพิจารณาความต้ องการของลูกค้ าและ
ผู้บริโภคอย่างมีหลักการ
3.3 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาํ เนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.3.1 นําความรู้ที่ได้ มาถ่ายทอดให้ กบั หน่วยงานที่สงั กัด
3.3.2 สรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้ อมภาพถ่าย และใบลงชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.4.1 แผนงานกิจกรรมที่จะดําเนินการ
การขยายตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น เวียดนาม อินเดีย
3.4.2 ส่ งเอกสารสรุ ปกิจกรรมดังข้ อ 3.4.2 เมื่อเสร็จสิน้ กิจกรรมให้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กําหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)

Workshop on Market Access for SMEs
23 – 27 May 2011
Venue: The Tawana Bangkok Hotel, Baccarat Room
Bangkok, Thailand
RESOURCE SPEAKERS
Dr. Foo Check Teck,
Chief Resource Speaker,
Founder and Chairman, Sun Tzu Art of War Institute.
Mr. Andrew Shih‐Liang, Lin
Director, Financing Division
Small & Medium Enterprise Administration
Ministry of Economic Affairs
Taipei
Mr. Jamaludin bin Maarof
Senior General Manager
Ingress Corporation Berhad
Negeri Sembilan, Malaysia
LOCAL RESOURCE SPEAKER
Assoc. Prof. Dr. Kusol Soonthorndhada
Institute for Population and Social Research,
Mahidol University, Thailand
Dr. Sumas Wongsunopparat
Chief Strategist and Chief Advisor to the President & CEO of CPN
Central Pattana, Thailand

DAY 1, MONDAY (23 May 2011)
Time
09 : 00 – 09 : 15

09 : 15 – 10 : 00

Activities
Registration of Participants
Opening Ceremony
(APO Video Presentation)
 Opening Remarks by Dr. Phanit Laosirirat – Executive Director, Thailand
Productivity Institute (FTPI)
 Opening Remarks by Mr. Muhammad Idham, APO Program Officer
 Introduction of Experts and Participants
Group Photo

10：00 ‐ 10：15

Break
Session 1 <10~15 minutes Q&A included>

10：15 – 12：00

“Overview of SMEs in the Current Global Economy and Strategies to Access
the Global Market”
By: Dr. Foo Check Teck, Chief Resource Speaker, Founder and Chairman,
Sun Tzu Art of War Institute.

12：00 – 13：00

Lunch
Session 2 <10~15 minutes Q&A included>

13：00 – 14：00

Country Paper Presentation (Challenges for SMEs)
Facilitated by: Dr. Foo Check Teck.

14：00 – 14：15

Break
<10~15 minutes Q&A included>

14：15 – 16：30

Country Paper Presentation (Challenges for SMEs) Cont.
Facilitated by: Dr. Foo Check Teck.

17 : 15
17 : 30 – 18 : 00
18 : 00 – 20 : 00

20 : 00 pm

Assemble at Hotel Lobby
Departure to Restaurant
Welcome Dinner (hosted by the APO)
Venue: Silom Village (see http://www.silomvillage.co.th)
End

DAY 2, TUESDAY (24 May 2011)
Time
08 : 45 – 09 : 00

Activities
Registration of Participants
Session 3 <10~15 minutes Q&A included>

09：00 – 10：30
“Transformation of Singapore Towards a Global Marketing Presence”
By: Dr. Foo Check Teck.
10 : 30 – 10 : 45

Break
Session 4 <10~15 minutes Q&A included>
ROC scheme in helping the SMEs.

10：45 – 12：30

By: Mr. Andrew Shih‐Liang, Lin
Director, Financing Division
Small & Medium Enterprise Administration,
Ministry of Economic Affairs
Taipei

12 : 30 – 13 : 30

Lunch
Session 5 <10~15 minutes Q&A included>

13：30 – 14：30

Case Study : Sharing/Discussion Session (Successful SMEs in Asia)
By: Dr. Foo Check Teck.

14：30 – 14：45
14 : 45 – 15 : 00

Break
Site Visit Briefing

Session 6 <10~15 minutes Q&A included>
15 : 00 – 17 : 15

Group Exercise & Presentation
Facilitated by: Dr. Foo Check Teck.

17 : 15 pm

End

DAY 3, WEDNESDAY (25 May 2011)
Time
08 : 45 – 09 : 00

Activities
Registration of Participants

Session 7 <10~15 minutes Q&A included>
09：00 – 10：30

”Cluster Approach in Enhancing SME Competitiveness”
By: Mr. Andrew Shih‐Liang, Lin

10：30 – 10：45

Break
<10~15 minutes Q&A included>

10：45 – 11 : 30

”Cluster Approach in Enhancing SME Competitiveness” Cont.
By: Mr. Andrew Shih‐Liang, Lin

11 : 30 – 12 : 30
12 : 30 – 12 : 45
12 : 45 – 14 : 00

Lunch
Assemble at Hotel Lobby
Departure to Site Visit
Session 8 <10~15 minutes Q&A included>

14 : 00 – 15 : 00

Site Visit at Thailand Science Park
Group Photo
Topic: Thailand R&D Investment Promotion Policy & Infrastructure Readiness

15 : 00 – 15 : 15

Break (It depends)
Session 9

15 : 15 – 16 : 30

16 : 45

Site Visit (Same organization as above).
Vote of Thanks by group representative
Departure to the Hotel

DAY 4, THURSDAY (26 May 2011)
Time
08 : 45 – 09 : 00

Activities
Registration of Participants
Session 10 <10~15 minutes Q&A included>

09：00 – 09：30

Recap & discussion of the learning points gained during the site visit.
Facilitated by: Dr. Foo Check Teck.

09：30 – 10：45

Session 11 <10~15 minutes Q&A included>
Topic: Marketing and Branding Strategy

By: Dr. Sumas Wongsunopparat
Chief Strategist and Chief Advisor to the President and CEO of CPN
(Central Pattana)
10：45 – 11：00

Break
Session 12 <10~15 minutes Q&A included>
“SMEs Policy in Thailand: Vision and Challenges”

11：00 – 12：30
By: Assoc. Prof. Dr. Kusol Soonthorndhada
Institute for Population and Social Research,
Mahidol University
12：30 – 13：30

Lunch
Session 13

13：30 – 14：30

“Market Sustainability toward Customer Satisfaction”
By: Mr. Jamaludin bin Maarof
Senior General Manager, Ingress Corporation Berhad

14：30 – 14：45

Break
Session 14

14：45 – 17：00

Group Work & Preparation for Action Plan Presentation.
Facilitated by: Dr. Foo Check Teck.

17 : 00 pm

End

DAY 5, FRIDAY (27 May 2011)
Time
08 : 45 – 09 : 00

Activities
Registration of Participants
Session 15

09：00 – 10：30

Group Presentation on Action Plan.
Q&A and Comments / Recommendations.
Facilitated by: Dr. Foo Check Teck.
Mr. Jamaluddin bin Maarof

10：30 – 10：45
10：45 – 12：00

Break
Session 16

Recap on the whoole program
m.
Facilitated by: Drr. Foo Checkk Teck.

12 : 000 – 12 : 15
5

Worksshop Evaluaation

12：115 – 12：45
5

Closingg Ceremonyy and Distribution of Certificate
 Closing sppeech by Drr. Phanit La
aosirirat, Exxecutive Dirrector of
Thailand PProductivityy Institute
o thanks byy group representative
Vote of

12：445 – 13：45
5

Farewell Lunch (H
Hosted by FTPI)

การเยี่ยมชม
ย
สํานักงานพัฒนาวิวิทยาศาสตร์ร์ และเทคโนโโลยีแห่ งชาติติ (สวทช.)

เจ้ าหน้ าทีสถาบั
่
น แนะนํนาภาพรวมของสสถาบันก่อนกาารเยี่ยมชม

ทุกคนให้ ความมสนใจเป็ นอย่างมาก

ถ่ายรูรูปกลุม่ เป็ นทีร่ ะลึก

