โครงการสร้ าง SMEs ไทยสู่ เวทีการค้ าสากล ปี 2560 (ต้ นกล้า โกอินเตอร์ )

โครงการสร้ าง SMEs ไทยสู่ เวทีการค้ าสากล ปี 2560 (ต้ นกล้า โกอินเตอร์ )
กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ โดยสถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการการค้ายุคใหม่
ตระหนัก ถึงความสาคัญของการพัฒนาทักษะความรู ้ ในด้านต่างๆ สาหรับผูป้ ระกอบการไทยโดยเฉพาะธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SMEs ที่ จะต้องมี ค วามพร้ อมและความสามารถในการแข่ งขันในเวที ก ารค้า
ระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปั จจุบนั สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการการค้ายุคใหม่ จึงได้จดั ทา
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่ เวทีการค้าสากล ปี 2560 (ต้นกล้า โกอินเตอร์ ) เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผูป้ ระกอบการ
SMEs ทัว่ ประเทศ ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ เวทีการค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถดาเนิ น
ธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
1. วัตถุประสงค์
สร้ างองค์ความรู ้ เพื่อสนับสนุ นส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ผ่านโครงการต้นกล้า ทู โกล รวมถึ ง
ผูป้ ระกอบการที่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมของสถาบันฝึ กอบรมการค้าระหว่างประเทศ และผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มี
ความพร้ อมและศักยภาพในการขยายธุ รกิ จไปสู่ ภาคการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาและต่อยอดธุ รกิ จ
โดยเฉพาะการสร้ างเครื อข่ายเพื่อการส่ งออกสิ นค้าไปต่างประเทศ หรื อการออกไปดาเนิ นธุ รกิ จการค้าระหว่าง
ประเทศ (Internationalization) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ประโยชน์ ทผี่ ้ ปู ระกอบการจะได้ รับ
2.1 ได้รับองค์ความรู ้เกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สิ นค้า เพื่อการส่ งออก
2.2 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน สาหรับช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์/สิ นค้าให้สอดคล้อง
กับตลาดเป้ าหมายเพื่อนาไปพัฒนาและต่อยอดธุ รกิจในอนาคต
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2.3 การพัฒนาต่อยอดบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความเป็ นสากล รวมถึ งการได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับการเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
2.4 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน หรื อ ขยายเครื อ ข่ า ยทางการค้า ให้ แ ก่ นัก ลงทุ น ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
3.1 การอบรมปรับความรู ้พ้ืนฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ (Modern Business Strategy) การวางแผน
ส่ งเสริ มให้ความรู ้ดา้ นการส่ งออกระหว่างประเทศ
3.2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Training & Workshop) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สิ นค้า และการกาหนด
หรื อจัดวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์/สิ นค้าให้สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย
3.3 การอบรมเชิงลึก (Coaching) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความเป็ นสากลและ
การเตรี ยมความพร้อมร่ วมงานแสดงสิ นค้าในต่างประเทศ
3.4 กิจกรรมทดสอบตลาด สร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจ และพิธีมอบวุฒิบตั ร/ปิ ดโครงการ (Closing Ceremony &
Networking)
4. คุณสมบัติของผู้ประกอบการทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ
4.1 เป็ นผูป้ ระกอบการที่ อยู่ใ นกลุ่ ม เป้ า หมายของโครงการ และต้องเป็ นนิ ติบุค คลที่ จดทะเบี ย นกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ และดาเนินธุ รกิจที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
4.2 เป็ นนิติบุคคล
4.3 มีสินค้า / ผลิตภัณฑ์ เป็ นของตนเอง
4.4 เป็ นผูป้ ระกอบการสิ นค้าและบริ การ ภายใต้กลุ่มเป้ าหมาย โดยให้ความสาคัญกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จเชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ดังนี้
(1) กลุ่ มสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงาม (Health & Beauty) และ/หรื อ กลุ่ มสิ นค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
(2) กลุ่มเฟอร์ นิเจอร์ ของขวัญ/ของชาร่ วย (Furniture & Life Style)
4.5 มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่ กระบวนการการพัฒนาหรื อการส่ งเสริ มเพื่อต่อยอดธุ รกิจด้าน
การค้าระหว่างประเทศ
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4.6 เป็ นกิ จการที่ เคยเข้าร่ วมโครงการต้นกล้า ทู โกล หรื อโครงการอื่ นๆ ของสถาบันฝึ กอบรมการค้า
ระหว่างประเทศ หรื อ เป็ นกิจการที่มีศกั ยภาพสาหรับการพัฒนาหรื อการส่ งเสริ มเพื่อต่อยอดธุ รกิจด้าน
การค้าระหว่างประเทศ
4.7 มีตราสิ นค้า (Brand Name) เป็ นของตนเอง (ถ้ามี)
4.8 มีประสบการณ์ดา้ นการค้า หรื อ การส่ งออกสิ นค้า/ผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
5. หลักฐาน/เอกสารในการยื่นความจานงสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ
(ผูส้ มัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับให้ถูกต้อง)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ใบสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ จานวน 1 ชุด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 ชุด
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
รู ปภาพสิ นค้า / Brochure / Catalogue (ต้องมีความชัดเจนในรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ และจะต้องเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ผสู ้ มัครประสงค์จะให้โครงการฯ ได้พฒั นาจานวน 1 ผลิตภัณฑ์/กิจการ) จานวน 1 ชุด
5.6 แผนที่ต้ งั บริ ษทั / สานักงาน/ โรงงาน
5.7 สาเนาจดทะเบียนตราสิ นค้า (Brand Name) (ถ้ามี)
5.8 สาเนาหนังสื อรับรองมาตรฐานสิ นค้า เช่น อย. , HACCP, ISO, GMP ฯลฯ (ถ้ามี)
5.9 สาเนาใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงงาน (ถ้า มี ) หรื อ ส าเนาบัตรส่ ง เสริ ม การลงทุ น หรื อ สาเนา
หนังสื อรับรองสมาชิกภาพของสมาคมการค้า (ถ้ามี)
5.10 สาเนาหลักฐานการประกอบธุ รกิจการค้า/ส่ งออก เช่น L/C หรื อ B/L (ถ้ามี)
5.11 สาเนาวุฒิบตั รการผ่านฝึ กอบรมหลักสู ตร “ความรู ้เบื้องต้นในการประกอบธุ รกิจส่ งออก” (ถ้ามี)
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
6.1 การสัมภาษณ์และคัดเลือกผูป้ ระกอบการเข้าร่ วมโครงการฯ
 วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2560 ที่ กระทรวงพาณิ ชย์ นนทบุรี
*ประกาศผลผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการฯ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
6.2 พิธีเปิ ดโครงการฯ และการอบรมปรับความรู ้ พ้ืนฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ (Modern Business
Strategy) สาหรับผูป้ ระกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการ
 วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2560 (3 วัน) ที่ กรุ งเทพมหานคร
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6.3 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Training & Workshop) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สิ นค้า และการกาหนด
หรื อจัดวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์/สิ นค้าให้สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย
 วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2560 (3 วัน) ที่ กรุ งเทพมหานคร
6.4 การอบรมเชิงลึก (Coaching) ด้านการออกแบบสร้างตราสิ นค้าและการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560 (3 วัน) ที่ กรุ งเทพมหานคร
6.5 กิจกรรมทดสอบตลาด สร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจ และพิธีมอบวุฒิบตั ร/ปิ ดโครงการ (Closing Ceremony &
Networking)
 วันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ กรุ งเทพมหานคร

หมายเหตุ รายละเอียดและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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กิจกรรมหลัก โครงการสร้ าง SMEs ไทยสู่ เวทีการค้ าสากล ประจาปี 2560 (ต้ นกล้า โกอินเตอร์ )
ระยะที่ 1
ประชาสัมพันธ์
โครงการ และรับ
สมัครเข้าร่ วม
โครงการฯ
(มีนาคม–เมษายน 60)
คัดเลือกผูป้ ระกอบการ
SMEsเข้าร่ วมโครงการ
ประกาศผลผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
( พฤษภาคม 60 )
พิธีเปิ ดโครงการ
อธิบายรายละเอียด
โครงการ
อบรมด้านการสร้าง
กลยุทธ์/การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/สิ นค้า
เพื่อการส่งออก
( 3 วัน )
( พฤษภาคม 60 )

ระยะที่ 2
 การอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
(Training &
Workshop) ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ /
สิ นค้า และการกาหนด
หรื อจัดวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์/สิ นค้าให้
สอดคล้องกับตลาด
เป้ าหมาย
( 3 วัน )
( มิถุนายน 60 )
อบรมด้านการ
วางแผน,การส่งเสริ ม
สาหรับช่องทางการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์/
สิ นค้าให้สอดคล้อง
กับตลาดเป้ าหมาย
เพื่อนาไปต่อยอด
ธุรกิจ

ระยะที่ 3
การอบรมเชิงลึก
(Coaching) เกี่ยวกับการ
ออกแบบและสร้างตรา
สิ นค้า
ให้คาปรึ กษาด้านการ
ออกแบบและพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์
(PACKAGING)
เพื่อนาไปพัฒนาและ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์/สิ นค้า
ให้มีความเป็ นสากล
( 3 วัน )
( กรกฎาคม 60 )

อบรมสาหรับการเตรี ยม
ความพร้อมในการเข้าร่ วม
กิจกรรมส่งเสริ ม
การตลาด อาทิ การเข้า
ร่ วมงานแสดงสิ นค้าใน
หรื อต่างประเทศ ของ
กรมส่งเสริ มการค้า
ระหว่างประเทศ

ระยะที่ 4
จัดพิธีปิดและมอบ
วุฒิบตั รสาหรับ
ผูป้ ระกอบการที่ผา่ น
การอบรมใน
โครงการ
ประกวดผลิตภัณฑ์
ดีดเด่นจาก
ผูป้ ระกอบการใน
โครงการ ฯ
คัดเลือก
ผูป้ ระกอบการที่มี
ศักยภาพเพื่อเข้าร่ วม
กิจกรรมแสดงสิ นค้า
ในหรื อต่างประเทศ
ของกรมฯ
* หมายเหตุ
ภายใต้เงื่อนไขที่กรมฯ
กาหนด
( กันยายน 60 )

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและสมัครเข้ าร่ วมโครงการได้ ที่
เจ้ าของโครงการ สถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
กลุ่มงานพัฒนาเครื อข่ายและสื่ อสาร โทร. 02-507-8111 www.ditp.go.th , www.nea.ditp.go.th
ทีป่ รึกษาโครงการ บริ ษทั บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด โดย คุณวชิระ จินประพัฒน์ โทรศัพท์. 080-550-2134
คุณหัทยา ทรงนิรันดร โทรศัพท์. 099-353-3590 Email: tonklagointer2017@gmail.com
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