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กลยทุธร์กุรบัการแทรกแซงตลาดคา้ปลกีวสัดกุอ่สรา้ง 
ของโมเดนิรน์เทรด 

 

วทิยากร: ดร.สรุวงศ ์ วฒันกลู 
ปรญิญาเอก ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิI คณะศาสนศาสตร ์สาขาพุทธศาสตร ์ม.มหามกฎุราชวทิยาลยั 

ปรญิญาโท คณะนเิทศศาสตร ์ม. ศรปีทุม, ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร ์ม. รามคาํแหง 
หลกัสตูรพเิศษ ควิ.ซ.ี สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยีP ไทย-ญีPปุ่ น 

เป็นวทิยากรอสิระ นักพูดมอือาชพี รับฝึกอบรมบรรยาย+workshop ในวงการมากกวา่ 35 ปี 
 

31 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

*** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีPจัดอบรมอาจเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 
 การเปิดเสรทีางการคา้ในประเทศไทยทําใหนั้กลงทนุไทยสามารถจับมอืร่วมกันลงทนุกับตา่งชาตเิขา้มาลงทนุทํา
ธรุกจิในประเทศมากขึZน สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้ปลกีทั Zงรายเล็กและรายใหญ่ ตอ้งปรับตัวตามสภาพการณ์การ
เปลีPยนแปลงของสงัคมเพืPอความอยูร่อดของธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิPง การคา้วัสดุกอ่สรา้งไดม้กีารปรับเปลีPยนรปูแบบการ
จัดจําหน่ายดว้ยการนําเขา้ไปจัดวางในหา้งสรรพสนิคา้หรอืรา้นคา้ขนาดใหญ่สไตลโ์มเดริน์เทรดซึPงมคีวามพรอ้มหลายดา้น
สงูกวา่ ทําใหร้า้นคา้ปลกีวัสดกุอ่สรา้งไดรั้บผลกระทบถา้รา้นคา้ปลกีวัสดกุอ่สรา้งไมป่รับตัวใหส้มดลุกบัการเปลีPยนแปลงก็
จะเสยีโอกาสทางการคา้มากขึZน การเรยีนรูเ้กีPยวกับการรับมอืโมเดนิรเ์ทรดทีPเขา้มาแทรกแซงตลาดคา้ปลกีวัสดกุอ่สรา้งวา่
ควรทีPจะศกึษาแนวคดิวธิปีฏบิตั ิเกีPยวกบัปัจจัยและกลยทุธก์ารจัดการแขง่ขนัทางการคา้ในแง่มมุใดเชน่ไรถงึจะสามารถ
เป็นไปอย่างสรา้งสรรค ์
เพืPอเสรมิสรา้งความยัPงยนืของกลุม่รา้นคา้ปลกีวัสดกุอ่สรา้งดั Zงเดมิในแต่ละพืZนทีPไม่ใหล้่มสลาย 
 
 

วตัถปุระสงค ์
 
1. เสรมิสรา้งแนวคดิการยกระดับการแขง่ขันการคา้ปลกีวัสดุกอ่สรา้ง 
2. พัฒนาแนวทางการป้องกันการแทรกแซงใหเ้ป็นไปอย่างสรา้งสรรค ์

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1.ทศิทางวสิยัทศันก์ารคา้ปลกีวัสดกุอ่สรา้งยุคทีP9 
 
2.ลักษณะเด่นรา้นคา้ปลกีวัสดุกอ่สรา้งคนรุ่นใหม่ 
 
3.หัวใจสําคัญของการยกระดับการคา้วัสดุกอ่สรา้ง 
 
4.กระบวนทัศนก์ารแขง่ขันสนิคา้ปลกีวัสดกุอ่สรา้ง 
 
5.กลยทุธใ์นการจัดการธรุกจิคา้ปลกีแบบมอือาชพี  
 
6.ปัญหาทีPเกดิจากโมเดริน์เทรดสนิคา้วสัดกุอ่สรา้ง 
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7.กศุโลบายรับรุกการแทรกแซงของโมเดริน์เทรด 
 
8.ปัจจัยเสรมิประสทิธผิลการคา้ปลกีใหล้กูคา้ซืZอซํZา 
 

• แบบทดสอบ 
• กรณีศกึษา     
 

10. ทศิทางวสิยัทศันก์ารคา้ปลกีวสัดกุอ่สรา้งยุคทีP9 
 

11.ลักษณะเด่นรา้นคา้ปลกีวัสดุกอ่สรา้งคนรุ่นใหม ่
 
12.หัวใจสําคัญของการยกระดับการคา้วัสดุกอ่สรา้ง 
 
13.กระบวนทัศนก์ารแขง่ขนัสนิคา้ปลกีวัสดกุอ่สรา้ง 
 
14.กลยทุธใ์นการจัดการธรุกจิคา้ปลกีแบบมอือาชพี  
 
15.ปัญหาทีPเกดิจากโมเดริน์เทรดสนิคา้วสัดกุอ่สรา้ง 
 
16.กศุโลบายรับรุกการแทรกแซงของโมเดริน์เทรด 
 
17.ปัจจัยเสรมิประสทิธผิลการคา้ปลกีใหล้กูคา้ซืZอซํZา 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 31 กรกฎาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 15 กรกฎาคม 2561 (โอนเงนิหรอืแฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีP 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีP 014-2-63503-8 

          ชืPอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีP 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืPอบรษัิทของท่าน และชืPอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั 
3.  หัก ณ ทีPจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีP 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-8    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,กลยทุธ,์รกุรับ,การแทรกแซง,ตลาดคา้ปลกี,วสัดกุอ่สรา้ง,ของโมเดนิรน์เทรด 


