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2.

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน

คู่มือการสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศอินโดนีเซีย
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1.

คำานำา
คู่มือการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการทดสอบตลาดในประเทศอินโดนีเซียและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่

อาเชี่ยน (ASEAN SME Service Provider Network) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานส่งเสริม

วิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ให้

ครอบคลุมพื้นที่ให้ทั่วถึงมากขึ้นพร้อมกับการเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน และพัฒนาศักยภาพและ

ให้ความรู้ของผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คู่มือฉบับนี้ได้

รวบรวมเครือข่ายธุรกิจและขั้นตอนในการทดสอบตลาดเพื่อเป็นประโยชน์การให้คำาปรึกษาสำาหรับผู้ให้

บริการ SMEs ไทยและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ

การค้าและการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสามารถนำาไปใช้ได้

จริงและเพิ่มเติมความรู้ในการทำาธุรกิจที่สนใจต่อไป

โดยคู่มือการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการทดสอบตลาดในประเทศอินโดนีเซียและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มีองค์ประกอบเนื้อหาได้มีการอธิบายถึงขั้นตอนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการ

ทดสอบตลาดรวมไปถึงข้อมูลวิธีการขนส่งและกฎระเบียบต่างๆที่ควรทราบในประเทศอินโดนีเซียและ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เหมาะสำาหรับผู้ให้บริการ SMEs ไทยในการเพิ่มพูนความรู้และผู้

ประกอบการที่กำาลังเตรียมตัวก่อนทำาการค้าการลงทุนในตลาดทั้ง 2 ประเทศ

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs 

รวมถึงผู้ให้บริการ SMEs ไทย ให้มีความพร้อมและแข่งขันได้ในต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและการทดสอบตลาดก่อนเข้าไปลงทุนในประเทศ

อินโดนีเซียและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

   คณะผู้จัดทำา
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2.

การเตรียมตัวเมื่อไปออกงานแสดงสินค้า 

เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ

การสร้าง และการรักษาความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตร

การสร้างเครือข่าย (networking)

การติดต่อหน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆในประเทศเป้าหมาย 

ข้อมูลการทำาการทดสอบตลาดในประเทศเป้าหมาย (Market Test)

ราคา/ต้นทุน การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เกร็ดความรู้ ก่อนปักธง

รายชื่อเครือข่ายที่สามารถติดต่อได้
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   สำาหรับการเตรียมตัวไปสร้างเครือข่ายเพื่อเปิดตลาดและโอกาสในประเทศอาเซียน 
การเตรียมตัวเมื่อไปออกงานแสดงสินค้า 

เตรียมความพร้อมในการศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับประเทศเป้าหมายอย่างละเอียด

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งแน้วโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ และนโยบายทางเศรษฐกิจ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง ว่าการเมืองมีเสถียรภาพหรือไม่ 

ศึกษาข้อมูลด้านการเงิน โดยเฉพาะเรื่องโอนเงินเข้าออก

ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด รวมทั้งโอกาสสำาหรับธุรกิจท่าน

ศึกษาและทำาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

ไปยังประเทศเป้าหมายอย่างละเอียด

วัตถุประสงค์การเดินทางไป เช่น ไปทดสอบตลาด หาคู่ค้า 

หรือไปขายของ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นามบัตร เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับแนะนำาตัว

และให้ข้อมูลในการติดต่อ

เตรียมนามบัตรเป็นภาษาอังกฤษและเตรียมให้เพียงพอ

นามบัตรต้องมีข้อมูลครบถ้วน และมีตัวอักษรขนาดพอดีชัดเจน 

ชื่อและตำาแหน่งควรมีขนาดใหญ่ ควรมีหมายเลขโทรศัพท์สายตรง 

และโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และต้องเป็นที่อยู่ที่แน่นอน

มารยาทสากลในการแลกเปลี่ยนนามบัตรจะต้องใช้มือทั้งสองข้าง

จับนามบัตรที่หันด้านชื่อเข้าผู้รับ โดยผู้น้อยควรเป็นผู้เริ่มยื่นก่อน

และหลังจากรับนามบัตรแล้วห้ามเก็บทันที ควรอ่าน

รายละเอียดก่อนและหากพบว่าในนามบัตรไม่มีข้อมูลบาง

ส่วนควรรีบถามทันที ไม่ถือว่าเสียมารยาท

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า และสินค้า

แผ่นพับแนะนำาสินค้า, ใบปลิว (ใช้ในการแนะนำาสินค้าและบริษัท)

สำาหรับสินค้าที่มีความหลากหลายควรจัดทำา แคตาลอกผลิตภัณฑ์

ควรเป็นเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศ

ที่จะไป

ควรจัดเตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ในปริมาณที่มากเพียงพอ 

ให้เหมาะสมสำาหรับระยะเวลาการใช้งาน

ข้อมูลการสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเป้าหมาย (Business Networking)
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2. สถานที่การทำา Market Test 

การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ มีอุปกรณ์ต่างๆ 

การออกแบบบูธ รวมไปถึงรูปแบบการจัดวางที่สามารถดึงดูดผู้ที่สนใจให้

เข้ามาเยี่ยมชมและเข้ามาสอบถามข้อมูลมากที่สุด

พื้นที่ใช้งาน ควรใช้พื้นที่ใช้งานให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด 

มีการจัดวางตำาแหน่งการโชว์สินค้าอย่างชัดเจนเพื่อสร้าง

ความน่าสนใจ

ทีมงาน/เจ้าหน้าที่

พนักงานที่ดีต้องมีอัธยาศัยดี เชิญชวน และพูดจาดี 

มีภาษากายที่ดีและเป็นมิตร (เปิดเผย / ยิ้มแย้ม / มีการสบตา)

แต่งกายสุภาพ 

กำาหนดเวลาที่จะพูดคุยอย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

ช่างสังเกต และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่น

ของประเทศที่ไปได้ หากไม่ได้ก็จะต้องจัดเตรียมล่ามไปช่วย

เทคนิคในการอธิบายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 

ต้องมีความเข้าใจในสินค้าอย่างละเอียด 

ควรทำาความเข้าใจในแง่มุมของผู้ซื้อที่จะมีคำาถามเกี่ยวกับสินค้าอย่างไร 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบคำาถาม

เมื่อเริ่มทำาความรู้จักกับผู้ที่เข้ามาสอบถาม ควรใช้โอกาสในการสนทนา

สำาหรับการเสาะหาข้อมูลความต้องการของตลาดและความต้องการของ

ผู้บริโภคท้องถิ่นได้ด้วย

การเชิญชวนเชิงรุก คือการสร้างจุดสนใจเชิงรุกด้วยการนำาเสนอสินค้าใน

รูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่เดินผ่านหันมาสนใจที่บูธ หรืออาจจะ

มีกลยุทธ์ในการแจกของชำาร่วยเล็กๆน้อย หรือ มีการสาธิตและทดลอง

สินค้า เป็นต้น

ควรคำานวนราคา พร้อมค่าขนส่งเตรียมไว้ก่อน เป็นการประมาณการ

เพราะคนมักจะถามราคาสินค้า ซึ่งเราต้องมีตัวเลขค่าขนส่งไว้

ตอบด้วย 

ด้านเวลา

ใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่า เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือทดลอง

สินค้า ควรอธิบายให้กระชับได้ใจความและเข้าใจง่าย

หากสังเกตว่ามีผู้ที่สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูล ควรรีบแจกเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ทันที

เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และจดบันทึกเพื่อไว้ประเมินและปรับปรุง

สินค้า และบริการให้เข้ากับตลาดนั้น

บริหารจัดการเวลา โดยมีพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี พร้อมทั้ง

ข้อมูลที่จะนำาเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายและเก็บข้อมูลพื้นฐาน

จากกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน
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3.สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ

จัดเตรียมสินค้าตัวจริงเพื่อสำาหรับโชว์

จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างสำาหรับทดลอง หรือแจกจ่ายเพื่อการทดลองใช้ 

อย่างเพียงพอ อย่าโถมแจกในวันแรกๆ ต้องเผื่อปริมาณไว้ให้ครบตลอด

งาน 

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ ก็สามารถใช้ แท๊ปเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ในการ

โชว์ รูป หรือวิดิโอคลิป เพื่อแนะนำาบริษัท หรือ สินค้า และบริการ

เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ 

เตรียมความพร้อมก่อนไปเจรจา

กำาหนดเป้าหมายว่าเราต้องการสิ่งใดจากการเจรจา เขียนเป็นแผน

และกลยุทธ์ไว้

คาดการณ์ความต้องการของคู่เจรจา ว่าอีกฝ่ายน่าจะต้องการอะไร 

เช่น การประกันสินค้า ราคา

เตรียมข้อมูลของเราไปให้พร้อม 

การเริ่มต้น และดำาเนินการเจรจา

เตรียมคำาพูดเปิดการเจรจาไว้ล่วงหน้า อย่าเจอหน้าก็เจรจาธุรกิจกันเลย 

ต้องกล่าวทักทายและถามสารทุกข์สุกดิบกันก่อน 

เริ่มการเจรจาอย่างนุ่มนวล ค่อยเป็นค่อยไป และด้วยอัธยาศัยที่ดี - การ

เจรจาที่ดีนั้นผู้เจรจาต้องแสดงความเป็นมิตรตลอด อย่าใส่อารมณ์ 

แม้การเจรจาจะเริ่มไปในทิศทางที่เราไม่พอใจ 

ค้นหาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งให้ความสนใจ และเห็นว่ามีคุณค่า
การเป็นผู้ฟังที่ดี ก็จะมีความได้เปรียบในการเจรจา เพราะการรับฟัง

ความต้องการ และความสนใจของฝ่ายตรงข้ามจะทำาให้เรามีโอกาสที่จะ

นำาเสนอสิ่งที่ถูกใจเขา และเราเองก็รับได้

รู้จักถามคำาถาม เพื่อที่จะได้ทราบว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร จะได้เข้าใจ

และสามารถปรับให้ตรงกันเพื่อที่การเจรจาจะได้สำาเร็จแบบที่เรียกว่า 

WIN-WIN คือ ชนะทั้งคู่ เป็นการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ

สื่อสารคุณค่าของสิ่งที่ท่านเสนอ
ได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ต้องแสดงให้เห็นคุณค่า ของสิ่งที่ท่านเสนอ

ให้อีกฝ่าย ว่ามีประโยชน์กับเขาอย่างไร

จำาไว้ว่าต้องพูดให้เห็นว่าเค้าจะได้อะไร 

พูดให้ครบถ้วนไม่ใช่ว่าเราจะได้อะไร อย่างเช่น 

เราจะดูแลเรื่องการส่งของให้ตรงเวลา 

•

•
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4.

ปิดฉากอย่างมืออาชีพ

เตรียมการไว้ล่วงหน้าสำาหรับผลการเจรจาที่จะปิดลงในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ไม่ตกลงกัน หรือ มีการนัดเจรจารอบหน้า ท่านควรลองคิดออกมาว่าผลอ

ยากจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างทั้งแนวลบ และบวก และท่านจะ

รับมือกับผลทั้งบวงและลบอย่างไร 

หากการเจรจาเริ่มไปในทางที่เป็นทำานอง เอาชนะกัน ต่างฝ่ายๆต่างไม่

ยอมกัน ขอให้ท่านหายใจลึกๆและขอหยุดการเจรจาแบบประนีประนอม 

เช่น บอกว่าวันนี้เราคงจะเหนื่อย พักทานน้ำาก่อนค่อยมาคุยกันต่อ ซึ่งจะดี

กว่าจะเถียงกันไปมาหาข้อยุติไม่ได้

ไม่ว่าผลการเจรจาจะออกมาอย่างไร จะต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้ เผื่อ

โอกาสหน้าจะได้มีโอกาสทำาธุรกิจร่วมกันอีก
สรุปผลการเจรจา

เมื่อเจรจาเสร็จแล้ว ควรสรุปผลการเจรจา

ย่อ แล้วส่งให้อีกฝ่ายรับทราบว่าได้ตกลงกัน

เช่นนี้

การสร้าง และการรักษาความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตร

คำาแนะนำาทั่วไป

ค้นหา และเตรียมการสำาหรับความกังวล 

ควรมีอีเมล์ที่เหมาะสม และแยกออกจากอีเมล์ที่ใช้ส่วนตัว 

และควรใช้เป็นอีเมล์ของบริษัท หากไม่มีก็ควรใช้เป็น google 

mail (gmail) เพราะมีระบบป้องกันการจารกรรมข้อมูลได้ดีกว่า

เมล์ของบริษัทอื่น และเป็นที่ยอมรับในวงธุรกิจ

นำานามบัตรติดตัวไปเสมอ และมีนามบัตรที่เป็น

ภาษาอังกฤษไว้ด้วย

ฝึกการแนะนำาตัวและธุรกิจภายในเวลา 30 วินาที เพื่อให้คนที่เรา

พบรู้จัก และประทับใจ

สร้างมิตรใหม่ๆเมื่อไปงานต่างๆ

หลังจากพบคนในงาน ก็จะต้องมีการติดต่อสม่ำาเสมอ

ควรเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจและวิชาชีพ เช่น สภาหอการค้าไทย 

หอการค้าต่างชาติ และสมาคมธุรกิจต่างๆ

หากอีกฝ่ายกังวลเรื่องเวลาในการขนส่ง 

หรือ การผลิตของเรา ก็ทำาให้เค้ามั่นใจ จะ

ได้ไม่กังวลและดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะส่งผล

บวกให้กับการเจรจา

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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5.คำาถามที่ต้องถามตัวเอง และตอบให้ได้

จุดแข็งที่เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจของท่าน

ส่วนใดที่ธุรกิจของคุณต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรงส่วนนั้น 

บริษัทหรือธุรกิจประเภทใดที่ท่านต้องจากจะได้มาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

หากท่านต้องการที่จะร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทอื่นๆ ความเชี่ยวชาญ

ทางธุรกิจอะไรที่ท่านจะนำามาให้กับลูกค้าของท่าน

การสร้างเครือข่าย (networking)

สร้างเครือข่าย

กำาหนดเป้าหมาย

แบ่งเวลาไว้สำาหรับการสร้างเครือข่าย

เป็นผู้ให้ก่อน Give and Take คือ การช่วยเหลือผู้อื่นเสียก่อน 

แล้วธุรกิจก็จะตามมา

สร้างคลังข้อมูลเครือข่ายของตัวเอง

เชื่อมต่อกับคนที่เหมาะสมกับธุรกิจ

สร้างความหลากหลายในเครือข่ายของเรา

กลับไปเชื่อมต่อกับคนที่เคยรู้จักในอดีต

เข้ารวมกลุ่มธุรกิจ และวิชาชีพ เช่น เป็นสมาชิกสภาหอการค้า 

ขยายเครือข่าย

ลงมือทำา

ติดตามผลในทันที

ทำาตัวให้คนอื่นรู้จักด้วยการอาสาทำางานการกุศล

จัดงานที่เป็นประโยชน์

เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน

เมื่อได้พบคนใหม่ๆ

มีการติดต่อที่สม่ำาเสมอ เช่น ส่งอีเมล์ เพื่อแนะนำาตัวอีกครั้งว่าพบกัน

ที่ไหน และเราเป็นใคร

หากมีการเสนออะไรในขณะที่พบกัน เช่น บอกจะส่งรายการสินค้า

ให้ หรือ จะแนะนำาอะไรให้ ก็จัดการให้เรียบร้อยตามที่รับปากไว้

นัดพบกันเพื่อสานต่อความสัมพันธ์

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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6. การติดต่อหน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆในประเทศเป้าหมาย 

เป็นหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่สามารถให้คำาปรึกษา และแนะนำาข้อมูลในเรื่องการทำาธุรกิจในเป้าหมาย  

ศูนย์พัฒนาการค้า และธุรกิจไทยในอาเซียน

เป็นศูนย์ที่อยู่ในความดูแลของสำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่มีสำานักงานในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ซึ่งเป็นแหล่งถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากและทันสมัยอยู่ตลอด และ

นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแสดงสินค้า และการจับคู่ธุรกิจตลอดทั้งปี รวม

ถึงสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยได้มาทำาการค้าการลงทุนในประเทศนั้นๆ โดย

เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายกับหน่วยงานราชการและธุรกิจประเทศต่างๆ ผู้

ประกอบการท่านใดสนใจในประเทศไหนในอาเซียนก็สามารถเข้าไปดูข้อมูล 

หรือติดต่อได้โดยตรง (Website: http://www.ditp.go.th)

ธนาคารพาณิชย์ของไทยทั้งในและต่างประเทศ

ในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ต่างก็มีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าเอส

เอ็มอี โดยเฉพาะ และยิ่งไปกว่านี้ก็มีการสนับสนันให้ลูกค้าไปทำาธุรกิจ

หรือลงทุนในประเทศอาเซียน มีหลายธนาคารที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูล AEC ไว้

บริการลูกค้า  และก็ให้บริการสำาหรับประชาชนที่สนใจด้วย ดังนี้ผู้ประกอบ

การสามารถสอบถามไปที่ธนาคารที่ท่านใช้อยู่เพื่อดูว่ามีข้อมูลด้านการค้า

ในประเทศอาเซียนที่ท่านสนใจหรือไม่ และหากท่านต้องการข้อมูลเฉพาะ

ของประเทศอาเซียนใด ก็สามารถขอคำาแนะนำาโดยเฉพาะเรื่องการนำาเงิน

เข้า-ออก การให้สินเชื่อ และการให้บริการทางการเงินการธนาคารต่างๆ 

นอกจากนี้ ทางธนาคารที่มีสาขาในประเทศอาเซียน ยังมีเครือข่ายกับนัก

ธุรกิจท้องถิ่นที่อาจจะตรงกับธุรกิจของผู้ประกอบการไทยอีกด้วย 

หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ 
ประจำาประเทศเป้าหมาย

สมาคมหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาภัณฑ์ หรือ สมาคมธุรกิจต่างๆ

ของท้องถิ่น รวมไปถึงสมาคมผู้ประกอบธุรกิจไทยในประเทศอาเซียน จะมี

ส่วนช่วยผู้ประกอบการในการให้ข้อมูล และคำาแนะนำาในการทำาธุรกิจการ

ค้าและการลงทุนจากมุมมองของนักธุรกิจโดยตรง และเป็นแหล่งที่ท่านจะ

มองหานักธุรกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมทำาธุรกิจ การสร้างเครือข่ายและความ

สัมพันธ์อันดี ที่กับนักธุรกิจเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ทั้งนักธุรกิจท้องถิ่น หรือ

นักธุรกิจไทย ก็จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับตัวท่านที่จะนำาไปสู่การหา

คู่ค้าและธุรกิจที่ดีในอนาคต 
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7.การติดต่อหน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆในประเทศเป้าหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย 

การที่จะไปลงทุน หรือทำาธุรกิจในต่างประเทศนั้น จะต้องมีความรู้ใน

เรื่องกฎหมายของประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมาย ดังนี้ผู้ประกอบการ

จึงควรที่จะปรึกษา บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทราบถึงข้อมูลทั้งด้าน

กฎหมาย กฎระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษี เรื่องการทำาสัญญา

ประเภทต่างๆ การจัดตั้งบริษัท หรือแม้แต่เรื่องการจดทะเบียนเพื่อ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็นประโยชน์สำาหรับการลงทุน และทำา

ธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อที่จะให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด 

และจะได้ไม่มีปัญหาด้านกฎหมายภายหลัง และควรมีการปรึกษาก่อนที่

จะลงมืออะไร เพราะหากทำาผิดกฎหมายแล้วค่อยมาปรึกษานักกฎหมาย

ก็จะทำาให้แก้ไขยาก นอกจากจะเสียเงินแล้วยังเสียโอกาสทางธุรกิจ

อีกด้วย

กฎหมายสำาคัญที่ควรรู้

กฎหมายการจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ

กฎหมายว่าด้วย การจ้างแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ

ทำางานของคนต่างชาติ

กฎหมายภาษีอากร

กฎหมายที่ดิน และการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาท 

•

•

•

•

•

•

•

•
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8.

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

ห้ามเขียนข้อความใดๆก็ตาม

ด้วยหมึกสีแดงยกเว้นในการ

ทำาข้อสอบ เพราะการเข ียน

ข้อความด้วยหมึกสีแดงในเมือง

จีนนั้น หมายถึงการประท้วงหรือ

แสดงการคัดค้านไม่พอใจ

ห้ าม ใ ห้นาฬิ ก าห รือหนั งสื อ

เป็นของขวัญแก่ชาวจีน เพราะ

ประโยคในภาษาจีนกลางที่ว่า 

"ให้นาฬิกา" ออกเสียงคล้ายกับ

ประโยคที่ว่า "มาร่วมงานศพ" (

死間= ช่วงเวลาตาย / 時
間 = เวลา)  และประโยคที่

ว่า "ให้หนังสือ" ออกเสียงคล้าย

กับประโยคที่ว่า "ส่งมอบความ

พ่ายแพ้" (书 = หนังสือ /輸 
=พ่ายแพ้)

ห้ามโกธรหรือไม่พอใจเวลาถูก

ถามว่าแต่งงานหรือยัง หรือได้

เงินเดือนเท่าไร ถือเป็นเรื่องปกติ

และเป็นมารยาทในการถามของ

คนจีน

ห้ามใส่เสื้อที่เขียนว่า "FREE 

TIBET" ยกเว้นถ้าอยากให้คน

มองเยอะๆ หรือต้องการเรียก

ร้องความสนใจ (ทิเบตและจีน

มีปัญหากันอยู่ เนื่องจากทิเบต

เป็นเขตการปกครองพิเศษของ

จีน แต่ทิเบตต้องการต่อต้านการ

ปกครองนี้เพื่อแยกเป็นอิสระ)

ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

เช็คแฮนด์ด้วยสองมือ วิธีทักทาย

ที่ถูกต้องสำาหรับธรรมเนียมจีน

ก็คือ คุณต้องใช้มือทั้งสองข้าง

กุมไปที่มือของอีกฝ่ายพร้อมกับ

เขย่าไปด้วยในขณะที่คุณแนะนำา

ตัวเองให้อีกฝ่ายรู้จัก เพียงแค่นี้

ก็สามารถสร้างความประทับใจ

เมื่อแรกพบได้แล้ว

ทานข้าวให้หมดจานไม่ควรเหลือ

แม้แต่เม็ดเดียว คนจีนเชื่อว่าถ้า

ทานข้าวไม่หมด 

การดื่มอวยพร เวลาดื่มอวยพร

ในงานต่างๆ ให้ถือแก้วให้ต่ำา

กว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า เพื่อ

เป็นการแสดงความเคารพ

การส่งของ เวลาที ่ เราจะส่ง

สิ่งของให้กับชาวจีน ควรจะส่ง

ด้วยมือทั้ง 2 ข้าง เพื่อเป็นการ

แสดงความเต็มใจในการส่งของ

ให้

การทักทายจากชาวจีน เตรียมใจ

พบกับคนจีนมากมายที่จะเข้ามา

คุยเพื่ออยากลองฝึกทักษะภาษา

อังกฤษด้วย คนจีนได้ชื่อว่าเป็น

ชาติที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว

ต่างชาติมากที่สุดชาติหนึ่งของ

โลก ดังนั้น ถ้าเจอคนจีนมองด้วย

สายตาตื่นตกใจหรือเข้ามาทัก ก็

ไม่ต้องแปลกใจไป

ไ ม่ เรี ยกชื่ อ ต้ นหาก เพิ่ ง รู้ จั ก 

แน่นอนว่าคนจีนนั้นมีชื่อและ

นามสกุลเหมือนกับคนในประเท

ศอื่นๆ แต่ในประเทศจีนการใช้

ชื่อและนามสกุลจะแตกต่างตรง

ท่ีพวกเขาจะใช้นามสกุลน้ำาหน้า

ชื่อก่อนเสมอ

มอบของขวัญให้กันเสมอ การ

มอบของขวัญให้แก่กันสำาหรับ

วัฒนธรรมจีนนั้นไ ม่ เ พียงแค่

เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น แต่

ทุกครั้งหากต้องไปเยี่ยมเยือน 

หรือมีการนัดหมายเพื่อพบเจอ

ห้ามดื่มก่อนเจ้าภาพ  หากมีการ

สังสรรค์ร่วมกันจะต้องด่ืมก็ต่อ

เม่ือเจ้าภาพหรือผู้ใหญ่เช้ือเชิญ

เท่านั้น ห้ามยกแก้วหรือจอกขึ้น

ดื่มเองโดยลำาพังเป็นอันขาด รวม

ทั้งต้องไม่ดื่มครั้งเดียวหมดแก้ว 

แย่งจ่ายหลังกินเสร็จ คุณอาจ

รู้สึกตกใจหากเจอเหตุการณ์

ความวุ่นวายเสียงดังจากโต๊ะ

หนึ่งโต๊ะใดภายในร้านอาหาร

หรือห้องอาหารเมื่อมีการเลี้ยง

สรรสรรค์ภายนอกบ้าน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

FREE TIBET
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9.
สิ่งที่ควรปฏิบัติ

อินโดนีเซีย

เ นื่ อ ง จ า ก บ่ อ ย ค รั้ ง ที่ ช า ว

อินโดนีเซียมักจะตัดสินใจตาม

มติเอกฉันท์ ดังนั้น ในการเจรจา 

จึงไม่ควร รบเร้าให้คู่เจรจาตัดสิน

ใจในทันที เพราะจะไม่เป็นผลดี

ต่อการเจรจา

ชาวอินโดนีเซียไม่ค่อยเคร่งครัด

ในเรื่องเวลา การประชุมจึงไม่

อาจตรงเวลาได้ และในกรณีที่

เชิญ แขกชาวอินโดนีเซีย อาจ

เป็นไปได้ที่แขกผู้รับเชิญจะมา

งานพร้อมด้วยเพื่อนคนอื่นๆท่ีไม่

ได้รับเชิญ

เมื่อมีข้อสงสัย ชาวอินโดนีเซีย

มักจะไม่ถามเพื่อให้หายข้องใจ 

และมักจะให้คำาตอบเพ่ือทำาให้ผู้

ฟัง สบายใจ นอกจากนี้ การตอบ

รับว่า "ค่ะ/ครับ (Yes)” อาจมี

ความหมายเพียงแค่ "ค่ะ/ครับ 

รับฟังที่คุณพูด” ซึ่งไม่ใช่ "ค่ะ/

ครับ เห็นด้วยกับคุณ” ดังนั้น จึง

ควรถามย้ำาเพื่อให้มั่นใจ

ค ว ร พ ก น า ม บั ต ร ติ ด ตั ว ใ ห้

มาก เวลารับนามบัตรจากชาว

อินโดนีเซีย ควรรับด้วยท่าทีที่ให้

เกียรติ และห้ามมอบของหรือ

นามบัตรให้แก่ชาวอินโดนีเซีย

ด้วยมือซ้าย เพราะถือว่ามือซ้าย

ไม่สุภาพ

ชายชาวอินโดนีเซียรวมทั้งนัก

ธุรกิจมักนิยมสวมใส่เสื้อบาติก

แขนยาว โดยถือเป็นเครื่องแต่ง

กาย ทางการเช่นเดียวกับชุดสูท

สีเข้ม ส่วนผู้หญิงควรหลีกเลี่ยง

การสวมใส่ เสื้อไม่มีแขนหรือ

กางเกงขาสั้น

เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ล ะ

เนื้อหมูเป็นของต้องห้ามตาม

หลักศาสนา แต่โดยทั่วไปชาว

อินโดนีเซียไม่ ค่อยเคร่งครัดมาก

ในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์

เมื่ อ เจ้ าภาพชาวอินโดนี เซีย

เสิร์ฟกาแฟหรือชาให้ ควรรอ

ให้เจ้าภาพดื ่มก่อน และเป็น

มารยาทที ่ควร ดื่มหรือทาน

อาหารที่เจ้าภาพหยิบยื่นให้ ใน

กรณีการประชุมจะไม่มีการแตะ

ต้องเครื่องดื่มหรือของว่างที่ จัด

เตรียมไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการ

ประชุม

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

กิริยาที่ถือว่าหยาบคายได้แก่ 

การยกมือชี้นิ้ว,การแตะศรีษะ

ผู้ อ่ืน,การวางมือท่ีสะโพกหรือ

ยกมือ,กอดอกบ่งบอกอาการ

โกรธหรือไม่พอใจ อีกทั้งควร

ระวังไม่ทำาให้คู่สนทนารู้สึกเสีย

หน้า

ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่ง

ของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่า

มือซ้ายไม่สุภาพ

ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้ง

การลูบศีรษะเด็ก

หากชาว มุสลิม ไ ม่แสดงการ

ทักทายด้วยการสัมผัส ก็ไม่ควร

ตำาหนิ เพราะถือเป็นธรรมเนียม

ทางศาสนา ซึ่งจะทักทายเพื่อน

ต่างเพศด้วยการค้อมศีรษะและ

ยิ้มให้แทนการสัมผัส

ไม่ ควร ใช้ มื อซ้ ายยื่ นอาหาร 

เครื่องดื่ม หรือจับมือทักทาย

เพราะถือว่าไม่สุภาพ

ที่มา : ข้อมูลประกอบการทำาธุรกิจในอาเซียน, สำานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 
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10. ข้อมูลการทำาการทดสอบตลาดในประเทศเป้าหมาย (Market Test)

ทางน้ำา (เรือ) 

 • เหมาะสมกับการขนส่งคราวละมากๆ ระยะทางไกล 

 • ต้นทุนต่ำา ไม่เร่งด่วน 

 • ปัจจุบันนิยมการขนส่งทางเรือระบบคอนเทนเนอร์

ทางอากาศ (เครื่องบิน) 

 • เหมาะสมกับการขนส่งที่ต้องการความเร่งด่วน 

 • ปริมาณน้อย ต้นทุนสูง 

 • ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ดี เช่นสินค้า

การขนส่งสินค้าภายในประเทศ การขนส่งภายในประเทศจะมีการขนส่ง

มีหลากหลายช่องทาง โดยมี 2 รูปแบบคือ ขนส่งผ่านตัวแทนขายไปยัง

ลูกค้าปลายทางโดยผู้ผลิตจะส่งสินค้าผ่านตัวแทนขายไปยังปลายทางรับ

สินค้า (ผู้ผลิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนส่ง) และการขนส่งแบบลูกค้า

ปลายมารับสินค้าที่โรงงานผลิต (ลูกค้าปลายทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการ

ขนส่งเอง) โดยสามารถแบ่งประเภทการขนส่งภายในประเทศ ดังต่อไปนี้

การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

 • การขนส่งทางถนน (Road Transportation)

 • การขนส่งทางราง(รถไฟ) (Rail Transportation)

การขนส่งทางน้ำา (Water Transportation)

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

การขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไป

ยังประเทศเป้าหมาย โดยจะแบ่งการการส่งออกเป็น ทางอากาศ 

ทางน้ำา โดยปริมาณการขนส่งจำานวนมากจะมาค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

การขนส่งในจำานวนน้อย และค่าธรรมเนียนการชำาระเงินจะอยู่ใน

รูปแบบดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยแบ่งรูปแบบการขนส่ง

ระหว่างประเทศได้ ดังต่อไปนี้
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11.โดยสามารถอธิบายรายละเอียดการขนส่งระหว่างประเทศ ระหว่าง ไทย- อินโดนีเซีย  ดังต่อไปนี้

ประเภทการขนส่ง

ประเภทการขนส่ง

รายละเอียด

รายละเอียด

• กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานชาติงูระห์ไร 

• กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ 

• กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา

• กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติจวนดาที่สุราบายา

• ท่าเรือ Tanjung Priok อยู่ในนครจาการ์ตา เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศ 

  ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือปีละประมาณ 2.1 ล้านตัน

• ท่าเรือ Tanjung Perak อยู่ในเมืองสุราบายา ขนส่งสินค้าได้ปีละ 1.2 ล้านตัน

• ท่าเรือ Belawan อยู่ในเมืองเมดาน ขนส่งสินค้าได้ 2 แสนตัน

• ท่าเรือ Tanjung Emas อยู่ใน Semarang ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือนี้ประมาณ

  ปีละ 2.6 แสนตัน

รายละเอียดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ ระหว่าง ไทย - สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังต่อไปนี้

สนามบินขนาดใหญ่ ๔ ของจีน

• กรุงเทพฯ-นครคุนหมิง ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท

• กรุงเทพฯ-กรุงปักกิ่ง

• กรุงเทพฯ-นครเซี่ยงไฮ้

• กรุงเทพฯ-นครกวางโจว

• เส้นทางระหว่างท่าเรือเชียงแสน-ท่าเรือสบหลวย(เมียนมาร์)-ด่านต้าหลั่ว (จีน) 

  เป็นการขนส่งทางน้ำาและทางบกผสมผสานกัน 

• เส้นทางการขนส่งระหว่างท่าเรือเชียงแสน-ท่าเรือกวนเหล่ย(จีน) เป็นการขนส่ง

  ทางแม่น้ำาโขงเชื่อมไทย-ยูนนานโดยตรง

• เส้นทางการขนส่งระหว่างท่าเรือเชียงแสน-ท่าเรือจิ่งหง (เชียงรุ้ง) เป็นการขนส่งทาง

  เรือตามแม่น้ำาโขง (ระยะทางโดยประมาณ 1,768 กม.)

• ถนน “R9” ที่เชื่อมระหว่างภาคอีสานของไทยไปยังมณฑลกว่างซีของจีน โดยผ่าน

  ลาว และเวียดนาม ระยะทางดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1,500 กม.

• ถนน “R3E” ที่เชื่อมต่อไทย ลาว สู่คุนหมิง รวมระยะทาง 1,858 กม.

• ถนน “R12” เส้นทางจาก นครพนม- ท่าแขก- นาพาว- วิงค์-ฮานอย เข้าสู่หนานหนิง     

  เข้าสู่กวางโจว และเซียเหมิน ระยะทาง 1,700 กม.
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12.
กระบวนการ/ขั้นตอนการนำาเข้าและเอกสารที่ต้องเตรียม

 • ใบขนสินค้าขาเข้า

 • ใบตราส่งสินค้า

 • บัญชีราคาสินค้า

 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ

 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำาหรับสินค้าควบคุมการนำาเข้า

 • ใบรับรองแหล่งกำาเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร)

 • เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม

ราคา/ต้นทุน การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ตาราง ต้นทุนต่อประเภทการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไทย- อินโดนีเซีย

กรุงเทพฯ-อินโดนีเซีย

 

5-10 วัน

100 Kg-1 ตัน / 160-180 บาท (Rate per Kg)         

** ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

มีค่า D/O ประมาณ 300–1,000 บาทขึ้นไป

คำานวณน้ำาหนักตามขนาดสินค้า 

การคำานวณค่าขนส่งทางอากาศจะเปรียบเทียบระหว่าง

น้ำาหนักจริงและน้ำาหนักปริมาตร ถ้าอันไหนมีน้ำาหนัก

มากกว่าเราจะใช้น้ำาหนักนั้นในการเช็คราคา 

5-20 วัน

คำานวณตามขนาดตู้คอนเทรนเนอร์

คำานวณเป็นคิวบิกเมตร Cubic Meter (CBM)

กว้าง x ยาว x สูง (เมตร)

ตู้ 20 ฟุต ใช้อัตรา 4,000 – 5,000 บาท

ตู้ 40 ฟุต ใช้อัตรา 5,000 – 6,000 บาท 

** ถ้าเป็นกรณี LCL จะเริ่มต้นสินค้าที่ 1 CBM (ลูกบาศก์

เมตร) ใช้อัตราราคา 3,500 – 4,500 บาท และคิดส่วนที่

เกินที่ประมาณ 1,500 บาท

ค่าดำาเนินการเอกสารศุลกากร ประมาณ 9,000 บาท

(หมายเหตุ** ค่าใช้จ่ายราคาสินค้าตั้งแต่ 15 คิวบิกเมตรขึ้นไป, ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมการท าพิธีศุลกากร ณ ด่านปลายทาง)

ประเทศ ประเภทการขนส่ง ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียม
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13.ตาราง ต้นทุนต่อประเภทการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไทย- อินโดนีเซีย

ประเภทการขนส่ง ระยะเวลา ช่วงน้ำาหนัก สินค้าทั่วไป (บาท) สินค้าพิเศษ (บาท)

12-14 วัน

น้อยกว่า 100 Kg 40 110

101 Kg-1 ตัน 25-35 99

มากกว่า 1 ตัน **ราคาพิเศษ

**ราคาพิเศษ

**ราคาพิเศษ

**ราคาพิเศษ

5-7 วัน

น้อยกว่า 100 Kg 350

300

450

400101 Kg-1 ตัน

มากกว่า 1 ตัน

** ค่าบริการขนส่งแบบคิดตามน้ำาหนัก (หน่วย : บาท/ Kg)

ตาราง ต้นทุนการขนส่ง **กรณีการขนส่งทางแม่ข้ำาโขง (เรือ)

ท่าเรือไทย-ท่าเรือจีน

ท่าเรือเชียงแสน

ท่าเรือกวนเหล่ย ท่าเรือจิ่งหง ท่าเรือซือเหมา
ขาขึ้น

3 วัน 2 วัน 4 วัน 3 วัน 5 วัน 4 วัน

ขาขึ้น ขาขึ้นขาล่อง ขาล่อง ขาล่อง

ค่าเช่าคลังสินค้า

  

ก่อนสินค้าจะเข้าสู่ตลาดและกระจายไปถึงผู้บริโภคจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่

ใช้สำาหรับการเช่าพื้นที่สำาหรับพักวางสินค้า หรือเช่าคลังสินค้าก่อนส่งต่อไป

ยังผู้กระจายสินค้า โดยค่าใช้จ่ายสำาหรับเช่าคลังสินค้าทางบริษัทขนส่งหรือ

บริษัทตัวแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ หรือขึ้นอยู่กับข้อ

ตกลงระหว่างผู้กระจายสินค้าและบริษัทขนส่งที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

โดยค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ 

แนวทางและค่าใช้จ่ายในการทดสอบตลาด

 

ก่อนที่จะนำาสินค้าเข้าไปวางจำาหน่ายในตลาดค้าปลีก และค้าส่งย่อมต้องมี

ขั้นตอนการทำาการทดสอบตลาดเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค

อย่างแท้จริง ดังนั้น ในขั้นตอนการทำาการทดสอบตลาดในแต่ครั้งย่อมมีค่าใช้

จ่ายเกิดขึ้น โดยจะมีค่าใช้ในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
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14.  แนวทางและขั้นตอนการติดต่อประสานงาน 

 • ดำาเนินการประสานงานกันระหว่างผู้ประกอบการและทีมงานการตลาด

หรือทีมการพัฒนาการตลาดของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และซุปเปอร์

มาเก็ต โดยจะมีขั้นตอนการติดต่อประสานงานไปยังตลาดเป้าหมาย 

 • เพื่อนำาเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดองค์กร 

 • แสดงสินค้าตัวอย่างรวมไปถึงรายละเอียดความต้องการด้านกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย และแผนการตลาดรวม

 • ตรวจพิจารณาผลิตภัณฑ์ก่อนนำาเข้าไปทดลองตลาด โดยทีมงานการ

ตลาดของห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/ซุปเปอมาเก็ต

 • ทำาข้อตกลง/ สัญญา กับส่วนแบ่งทางการตลาดร่วมกัน 

ค่าธรรมเนียนการให้บริการ

เป็นขั้นตอนสำาหรับการคิดค่าใช้จ่ายสำาหรับการดำาเนินงานทำาการทดสอบ

ตลาดทั้งในตลาดค้าปลีก- ค้าส่ง อาทิเช่น ห้างสรพสินค้า ซุปเปอร์มา

เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยจะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

ประเภทสินค้า พื้นที่เช่าวาง และขึ้นอยู่กับส่วนกลางของห้างหรือตัวแทนผู้

จำาหน่ายเป็นหลัก โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ตที่มีขนาด

ใหญ่และมีชื่อเสียงในเมืองหลักๆ จะเป็นที่ได้รับความนิยมจะมีอัตราค่า

ธรรมเนียมการให้บริการทำาการทดสอบตลาดที่ค่อนข้างสูง

ค่าเช่าพื้นที ่

ค่าเช่าพื้นที่สำาหรับห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ต โดยอัตราค่าเช่า

พื้นที่สำาหรับทดสอบตลาดจะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่

กับประเภทของสินค้าที่จะเข้ามาทำาการทดสอบตลาด และขนาดของการ

เช่าพื้นที่สำาหรับการจัดบูธหรือจัดแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาด รวมไป

ถึงพิจารณาตามตำาแหน่งที่ตั้งของการจัดบูธทดสอบตลาดและระยะเวลา

การดำาเนินการ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน - 1 เดือน 

ในการดำาเนินการประสานงาน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะมีเพิ่มเติมสำาหรับการทดสอบตลาดในต่างประเทศ 

อาทิ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่สำาหรับทดสอบตลาด ค่าพิธีกร (MC) 

ประจำาบูธ และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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15.ตารางรายละเอียดการทำา Market Test

ห้างสรรพสินค้า/Shopping 

mall / ซุปเปอมาเก็ตขนาด

กลาง/ ไฮเปอร์มาร์เก็ต

• ราคาค่าเช่าขั้นต่ำา 10,500 บาท / พ.ท 1x1 m. / วัน 

• พิจารณาตามตำาแหน่งการจัดวาง และขนาดพื้นที่

• ระยะเวลาดำาเนินงาน เริ่มต้น 09.00-24.00 น. 

• ใช้ระยะเวลา 1 เดือนในการติดต่อประสานงาน

•  ชำาระค่าใช้จ่ายก่อน 100% สำาหรับการจองพื้นที่

ห้างสรรพสินค้า/Shopping 

mall /ซุปเปอมาเก็ตขนาด

กลาง-ใหญ่/ ไฮเปอร์มาร์เก็ต

• ราคาค่าเช่าขั้นต่ำา 17,500 - 36,000 บาท/ วัน (ขนาด 3x6 ฟุต) 

• พิจารณาตามประเภทของสินค้า, ขนาดพื้นที่เช่า, 

  ประเภทของห้างสรรพสินค้า, Location

• ค่าเช่าพื้นที่ ตร.ม. ละ 900 บาท ต้องจ่ายค่าเช่าร้านล่วงหน้าก่อน1 ปี 

• ระยะเวลาดำาเนินงาน เริ่ม 08.00-22.00 น. 

• ใช้ระยะเวลา 15 วัน - 1 เดือน ทำาการในการติดต่อประสานงาน

• ชำาระค่าใช้จ่าย 100% สำาหรับการจองพื้นที่

ประเทศ สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า/ บริการ (Media)

• ขั้นตอนการติดต่อประสานงานเพื่อจัดทำาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า

และบริการให้เป็นที่รู้จักของตลาดและกลุ่มผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย 

สามารถอธิบายต่อไปนี้

 - ดำาเนินติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

 - อธิบายถึงความต้องการสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ รวม

ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์ และระยะเวลาในการดำาเนิน

งาน

 - ทำาข้อตกลงเรื่องการดำาเนินงานและการชำาระค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่

กำาหนด 

• ช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้สินค้า

และบริการเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยสื่อประชาสัมพันธ์จะได้รับความ

นิยมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่

ได้รับความนิยมจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามประเภทของสินค้า โดยมี

การดำาเนินการดังต่อไปนี้

 - ติดต่อประสานงานร่วมกับบริษัทโฆษณา/ประชาสัมพันธ์

 - ประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์และประเภทสื่อที่ต้องการ

 - ทำาข้อตกลงการใช้บริการ

 - ชำาระค่าบริการก่อน 50% และชำาระอีก 50% ก่อนโฆษณาออกสู่ตลาด

• ค่าธรรมเนียมการโฆษณา อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ จะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ขึ้น

อยู่กับประเภทของสื่อและช่องทางการโฆษณาที่ได้รับความนิยมในแต่ละ

ประเทศเป้าหมาย รวมไปถึงระยะเวลาในการทำาโฆษณา 

(หมายเหตุ** อัตราแลกเปลี่ยน 1$ = 35 บาท, 1¥ = 5 บาท)
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16. สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า/ บริการ (Media)

TV

TV

ป้ายโฆษณา billboard ดิจิตอล

ป้ายโฆษณา billboard ดิจิตอล

SMS mobile

Magazine

TV Dialogue 30” sec  (320,000 บาท)

 Tag on Logo 5” sec (5,000 บาท)

**ขึ้นอยู่กับชวงเวลา

Section 300X250 pixel (21,000 บาท Rate per day)

Homepage 300X250 pixel (17,500 บาท Rate per day)

ยอด 200,000 downloads 

Daily PV : 910,000 บาท / week

Daily UV : 1,890,000 บาท/ week

Pricing Size 410 mm X 267 mm (383,000 บาท)

Pricing Size 205 mm X 267 mm (168,000 บาท)

Online advertising

(BaiduPC Faster, Taobao.

com, Weibo.com )

Banner 320X50 (49,000 บาท/ 30 วัน) 

** คลิกรายวัน 6,000 คลิก

Banner 320X50 (970,000 บาท/ 30 วัน)

** คลิกรายวัน 20,000 คลิก

TV Dialogue 30” sec  (312,000 บาท)

Top Banner 950X80 (537,500 บาท / 1 week )

Banner 460X80 (375,000 บาท / 1 week )

ประเทศ ประเภทของสื่อ/ประชาสัมพันธ์ อัตราค่าธรรมเนียม

ข้อมูลด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย (Distribution Channel) 

บริษัทกระจายสินค้าหรือบริษัทตัวแทน เป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือตัวกลางที่มีความสำาคัญอย่างมากสำาหรับการนำาสินเค้าเข้าไปจำาหน่ายยังต่าง

ประเทศ เนื่องจากบริษัทกระจายสินค้าจะเป็นเหมือนเหมือนตัวแทนขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งมีกลยุทธ์ในการนำาเสนอสินค้าไปยังผู้

บริโภคได้ตรงตามความต้องการ โดยมีโครงสร้างของช่องทางที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าจากธุรกิจไปยังตลาด ซึ่งเป็นตัวกลางทาง

การตลาดและเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมการขายและจำาหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน

โรงงาน คลัง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค

(หมายเหตุ** อัตราแลกเปลี่ยน 1$ = 35 บาท, 1¥ = 5 บาท)
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17.

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ

โดยทั่วไปเกี่ยวกับอัตราการให้บริการและต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการ

กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค จะนิยมคิดอัตราแลกเข้าอยู่ระหว่าง ร้อย

ละ7% - 15% ขึ้นไปของยอดขายสินค้า ขึ้นอยู่กับสินค้าเป็นที่รู้จักของ

ผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด เนื่องจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย เพื่อทำาให้คนรู้จักสินค้าเราเพิ่มมากขึ้น 

โดยการลงทุนสำาหรับการส่งเสริมการขายจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลตอบ

รับของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า

รูปแบบการกระจายสินค้าที่ได้รับความนิยม

การจัดจำาหน่ายผ่านคนกลางเพียงชั้นเดียว  คือ ร้านค้าปลีก (Retailer) 

โดยผู้ผลิตทำาหน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกเพื่อจำาหน่ายต่อไปยังผู้

บริโภค

การจัดจำาหน่ายโดยการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าส่ง (Wholesaler) 

จำาหน่ายสินค้าต่อไปยังร้านค้าปลีกอีกทอดหนึ่ง  เพื่อให้สินค้ากระจาย

อย่างทั่วถึง โดยจะทำาหน้าที่ด้านการตลาดแทนผู้ผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ 

รับผิดชอบเป้าหมายการตลาดและการแข่งขันกับคู่แข่งทุกรูปแบบ

การจัดจำาหน่ายโดยคนกลางที่เรียกว่า "หรือตัวแทนกลาง"   เข้ามารับ

สินค้าต่อจากร้านค้าส่งอีกทอด เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการกระจาย

สินค้า  สู่ร้านค้าปลีกให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและเข้าถึงผู้บรโภคมากยิ่ง

ขึ้น

เจ้าหน้าที่และการดำาเนินงานของบริษัทกระจายสินค้า 

คนกลางที่เข้ามาทำาหน้าที่ต่างๆ ในกระบวนการที่จะนำาสินค้าและบริการ

ไปสู่ผู้บริโภค    

เป็นผู้ดำาเนินการและแก้ปัญหาความหลากหลายทางด้านสถานที่ เวลา 

การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค

เป็นผู้รวบรวมข่าวสารข้อมูลการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคปัจจุบัน 

และผู้บริโภคในอนาคต   คู่แข่งขันและข้อมูลอื่นๆ ทางการตลาด

สื่อสารประชาสัมพันธ์การตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อ

เจรจาต่อรองเพื่อบรรลุข้อตกลงในด้านเงื่อนไขการซื้อขาย  เช่น  ด้าน

ราคา  เงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

รับภาระความเสี่ยงจากการเก็บรักษาสินค้า

การเคลื่อนย้ายสินค้า และทำาการโอนย้ายสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าใน

แต่ละช่องของการจัดจำาหน่าย

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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18.

ขั้นตอนการดำาเนินการการนำาสินค้าเข้าตลาดจีน

No. 文件  Docs Issued by 目的  Purpose

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

配方 厂家

第三方检测机构 标签制作
Label Design

销售许可
Sale Approval

进口报关，商检
流程

 Import Costume
& CIQ Process

厂家

代理进口公司提供标签内容，
我司加以编制成标签图案

厂家

第三方检测机构

买家&卖家

厂家

厂家

般公司

第三方检测机构

第三方检测机构

厂家

营养分析报告

包装图

标签神核与制作

销售授权

商标证或者商标申请确认书

进口销售合同

进口发票

装箱单

提单

原产地证

卫生证 (食品) 
或者自由销售证书 (化妆品)

厂家的分析报告 COA

Formula list 100% Factory

Third Party

Factory

Agent and Importer  

Factory

Third Party

Byer & Seller

Factory

Factory

Shipping Company  

Third Party

Third Party

Factory

Nutrition Test

Packaging Artwork

Label Design

Authorization Letter

Trademark Registration 
Certificate or  

Trademark Application Paper  

Sales Contract (2/2 Original)  

Commercial Invoice (3 Original) 

Packing List (3 Original)

B/L (3 Original)

FORM E (Full set of Original)

Health Certificate or 
Certificate of 

Free Sale Approval (1 original)

Certificate of Analysis issued by 
the sellers ( 1 Original )

  รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการกระจายสินค้า ในประเทศจีน

รายการ ระยะเวลา/ปริมาตร

1. การฝากขาย                                           รูปแบบ 6 เดือน และ รูปแบบ 1 ปี โดยคิดเป็น 5-10 % ของราคาสินค้า

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

** ไม่มีค่าธรรมเนียม GP                                      สินค้า 1 SKU (Stock keeping Unit) ต่อ 5,400 บาท

3. Credit -Payment                                        มีระยะเวลา 60 วัน ต่อการจ่าย 100 % 

4. การทำา Market Research                                          คิดเป็น 25 % ของราคาสินค้า

** หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า 
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19.เกร็ดความรู้ ก่อนปักธง

กฎระเบียบสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารฮาลาล

กฎระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งสถาบันตรวจสอบอาหารฮาลาล หรือ  The In-

donesian Ulemas Council (MUI) เป็นหน่วยงานตรวจสอบอาหารฮาลาล 

ทั้งที่ผลิตและนำาเข้ามาเพื่อการจำาหน่ายในอินโดนีเซีย โดยจะมีการตรวจสอบ

ตั้งแต่ขบวนการผลิต ห้องแล็บ/ห้องทดสอบ การบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ การ

เก็บสต๊อค ระบบการขนส่ง การจัดจำาหน่าย การตลาด ตลอดจนการนำาเสนอ

ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการออกใบรับรองฮาลาล (Halal Certification) ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอ

ใบรับรองจะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่หน่วยงาน MUI กำาหนด

ช่องทางการกระจายสินค้า และการจัดจำาหน่ายสินค้าอาหารฮาลาล 

 1. สินค้าอาหาร กว่าร้อยละ 90 จะนำาเข้าโดยผ่านผู้นำาเข้าทั่วไป 

    (General Importer) และบริษัทการค้า (Trader)

 2. การจัดจำาหน่ายของสินค้าอาหารที่นำาเข้าจะขายผ่านตัวแทน 

    จำาหน่าย 3 ประเภท ได้แก่

     2.1) ตัวแทนจำาหน่ายแต่พียงผู้เดียว (Sole Distributor)

     2.2) ตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง (Official Appointed Distributor)

     2.3) การขายผ่านตัวแทนการขาย (Sale Agent)

ประเภทและรูปแบบของการลงทุนในอินโดนีเซีย 

1. การลงทุนโดยตรง   

- การตั้งบริษัทตัวแทน (Representative Office: RO)

- การลงทุนของบริษัทต่างประเทศ ทั้งการผลิตการค้า บริการและธุรกิจอื่นๆ 

(Penname Medal Assign : PMA)

2 บริษัทตัวแทนดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการขายโดยตรงหรือมีการ

ทำาธุรกรรมซื้อขายทางธุรกิจ

3. การจัดตั้งบริษัทตัวแทน (Representative Office)

ราคาที่ดินแยกตามประเภทของพื้นที่ในกรุงจาการ์ตา

ตารางแสดงราคาและค่าเช่าอาคารและสินทรัพย์
ในกรุงจาการ์ตาและในเขตปริมณฑล

พื้นที่/ย่าน

ชนิดของอาคาร/สินทรัพย์

ย่านใจกลางธุรกิจและสำานักงาน
ย่านที่อยู่อาศัย
ย่านการค้า

ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำานักงาน
(ต่อตารางเมตรต่อเดือน)

ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำานักงานการค้า
(ต่อตารางเมตรต่อเดือน)

ราคาขายคอนโดมิเนียม
(ต่อตารางเมตร)

ค่าเช้าอพาทเม้นท์
(ต่อตารางเมตรต่อเดือน)

โกดังสินค้า
(ต่อตารางเมตรต่อเดือน)

อัตราค่าห้องพักโรงแรมห้าดาว
(ต่อคืน)

อัตราค่าห้องพักโรงแรมสี่ดาว
(ต่อคืน)

ที่มา : Data Consult

ที่มา : Data Consult

1,700 - 3,000
300 - 1,000

1,000 - 2,000

15.4 - 16.5 เหรียญสหรัฐ

660,000 รูเปีย

12.2 ล้านรูเปีย

15.6 เหรียญสหรัฐ

35,000 รูเปีย

150 เหรียญสหรัฐ

50 เหรียญสหรัฐ

ราคาต่าตารางเมตร
(ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร)

ราคา

กลยุทธ์ทางการค้าที่เหมาะกับการนำาสินค้าอาหารไทยรุกเข้าตลาดจีน

1.ต้องทำาเป็นรายมณฑลเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละ

มณฑลนั้น ทั้งนี้ต้องใช้วิธีรักษาตลาดเมืองหลักในมณฑลนั้นไว้แล้วเจาะ

ตลาดเมืองรองเพิ่มเติม

2.สร้างความร่วมมือทางการค้าด้วยการเพิ่มประเภท และรายการสินค้า/บริการ

ให้หลากหลายมากขึ้น  พร้อมกับยกระดับภาพลักษณ์สินค้า

3.เน้นตลาดระดับบนหรือตลาดไฮเอนด์(High-end market) ซึ่งเป็นลูกค้าชั้นดี มี

ฐานะดี มีกำาลังซื้อสูง ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมราคาสูง

วิธีการทำาตลาดที่นักธุรกิจไทยควรใช้กับสินค้าอาหาร ผลไม้ 
ทั้งประเภทสดและแปรรูป

1.สินค้าผลไม้สดและอาหารแช่แข็งต้องระวังเรื่องระยะเวลาในการขนส่ง

2.ควรเลือกรุกตลาดอาหารที่มีการแปรรูปมาแล้วชั้นหนึ่ง เช่น ขนมทองม้วน ผลไม้อบกรบ

3.สินค้าควรได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานQS( Qualified & Safe) ทั้งจากของไทยและของ

จีน เช่น Food Safety HACCP

4.จำาหน่ายผ่านผู้นำาเข้า ผู้แทนจำาหน่าย ผ่านการค้ารูปแบบสมัยใหม่ Modern Trade เช่น

ห้างค้าปลีก  ร้าน Convenience Store  

5.หาพันธมิตรในระบบ Franchise

6.ขายอาหารผ่านผู้แทน 

7.ออกงานแสดงสินค้าอาหาร ร่วมงาน เช่น in store  promotion, Thaifex

8.เข้าสู่โฆษณาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของจีน  
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20.

ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าไปทำาการค้ากับจีน

1.ผู้ประกอบการไทยต้องสร้างภาพลักษณ์  รักษาคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของสินค้า

2.ต้องศึกษาความต้องการตลาด/พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาด

3.ต้องทำาความเข้าใจกับระบบตลาดของจีน เพื่อที่จะสามารถวางแผนการผลิต การ

จำาหน่ายได้ถูกต้อง

4.ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบทางการค้าของจีนอยู่เสมอ ต้องทำาความเข้า

ใจกฏระเบียบเหล่านั้นให้ถ่องแท้

5.การหาผู้ร่วมทุน / ตัวแทน/ผู้นำาเข้า  ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในตลาด  มีเครือข่ายน่าเชื่อถือ 

มีเครดิตดี มีความตั้งใจจะทำาธุรกิจร่วมกัน

6.ต้องรู้จักสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  สร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรทางการค้า

7.ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางการค้า China-ASEAN Free Trade 

Area

8.ต้องศึกษาเรียนรู้ภาษาจีนและศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีจีนให้เข้าใจถ่องแท้

9.เอกสารทางการค้าขายทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาจีนให้หมด  เช่น แผ่นปลิว  โบรชัวร์ 

แนะนำาสินค้า  เอกสารส่งเสริมการขาย  คู่มือสินค้า   อย่าใช้เป็นภาษาอังกฤษเพราะเข้าใจ

ว่าเป็นภาษสากล  

10.ตลาดออนไลน์จีนท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วจึงถูกมองว่าจะเป็นช่องทางใหม่และเป็นช่อง

ทางลัดของสินค้าและบริการไทย โดยเฉพาะตลาดออนไลน์จีน ที่สามารถนำาเสนอสินค้าแก่

ชาวจีนได้ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ครอบคลุมไปทั่วทุกเมือง/มณฑลจีน 

ปัญหาอุปสรรคในการทำาการค้ากับประเทศจีน

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายจีน

1.จีนมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่

ไม่ใช่ภาษี(Non-Tariff Barriers: NTBs) เช่น

แต่ละด่านศุลกากรของแต่ละมณฑลมีความ

เข้มข้น

2.ปัญหาข้อจำากัดในการกระจายสินค้าใน

ตลาดจีน อันเนื่องมาจากขั้นตอนและกฏ

ระเบียบต่างๆของทางการจีนที่เกี่ยวกับการก

ระจายสินค้าไปสู่ตลาดระดับมณฑล

4.ในแต่ละท้องที่และมณฑลของจีน มีขั้น

ตอนการปฏิบัติงานและกฏระเบียบในการนำา

เข้าปลีกย่อยที่แตกต่างกันในรายละเอียดอยู่

มาก

6.การทำาธุรกิจในจีน ยึดตัวบุคคลเป็นหลัก 

ทำาให้จำาเป็นต้องใช้สายสัมพันธ์ในการสร้าง

เครือข่ายในการทำาตลาดในระดับท้องถิ่น  

โดยเฉพะกับรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

5.ปัญหาการชำาระเงิน ในบางมณฑลหรือใน

บางพื้นที่ของจีนยังไม่เป็นระบบสากล

3.ระบบการค้าของจีนยังอยู่ในการกำากับโดย

รัฐ  ระเบียบขั้นตอนการนำาเข้าสินค้ามีความ

ซับซ้อน

1.ผู้ประกอบการไทย มีข้อจำากัดในการศึกษา

ข้อมูลด้านการตลาดทั้งในระดับเมืองและ

ระดับมณฑลของจีนอย่างถ่องแท้

2.นักธุรกิจไทยไม่ให้ความสนใจในการทำา

ตลาดในจีนอย่างจริงจังต่อเนื่อง สินค้าไทย

จึงยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทุกมณฑลทั่ว

ประเทศจีน

4.การไม่รักษาคุณภาพของสินค้า  ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาคนจีน

มาก

5.การที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่ให้ความ

ใส่ใจเรื่องการป้องกันปัญหาละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาอย่างถ่องแท้ ทำาให้ประสบปัญหา

การถูกลอกเลียนแอบอ้าง

3.ผู้ประกอบการไทยส่วนมากไม่รู้ภาษาจีน

ในระดับที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายจีนได้

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากฝ่ายจีน

ข้อ
มูล

กา
รส

ร้า
งเ

คร
ือข

่าย
ธุร

กิจ
ใน

ปร
ะเ

ทศ
เป

้าห
มา

ย

20.



Bu
sin

es
s 

Ne
tw

or
kin

g

21.รายชื่อเครือข่ายที่สามารถติดต่อได้

1. ประเภทเครือข่าย

2. ประเภทเครือข่าย

ผู้ประกอบการค้าปลีก- ค้าส่ง

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ Lotte Group (Lotte Mart, Lotte Wholesale)    

JI.Lingkar Luar Selatan Kav.5&, Ciracas Jakarta 13750, Indonesia,

Tel: (62-21)840 4080, 841 1276 ext.8221        

Mail: amalia@lottemart.co.id 

ผู้นำาเข้า-ส่งออก, ผู้กระจายสินค้า

เครือข่ายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ PT. ITOCHU INDONESIA

The Plaza Office Tower, 26th Fioor JI.M.H. Thamrin Kav. 28-30

Tel : 62 21 2992 2314 Ext. 2694

Mail : nia-h@jk.itochu.co.id

3. ประเภทเครือข่าย บริษัทที่ปรึกษา /ให้คำาแนะนำาสำาหรับการลงทุน

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ Tilleke & Gibbons Law Lipp[ Kuningan,  12th floor, Unit A 

JI.H.R.Rasuna Said Kav.B-12 Kuningan, Jakarta 12940,Indonesia                                                 

Tel : 6221 2971 8099                                                                   

Mail : somboon.e@tilleke.com

4. ประเภทเครือข่าย ธนาคารพาณิชย์ /บริษัทเงินทุน

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)

JI.M.H. Thamrin No.3 10110 – Indonesia                                            

Tel: (62-21)2311008 Ext.328                                 

 Mail: nithapong.sen@bangkokbank.com 

5. ประเภทเครือข่าย บริษัทโฆษณา- ประชาสัมพันธ์, สื่อ

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ THE PEAK MAGAZINE                                                                 

Citra Graha Building 9th Floor Jln. Jend Gatot Subroto,         

kav 35-36 Jakarta 12950                                                                

Tel: 6221 2995 7500 ext. 3510 or 3506                                                        

Mail: putik.tulandari@beritasatumedia.com

Thai Trade Center (DITP) JI. DR.Ide Anak Agung Gda Agung Kav. E3. 3 

No.3, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, Indonesia                                                                         

Tel: (62-21) 2932 82178                                                                                

Mail: enquiry@thaitrade.co.id
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1. ประเภทเครือข่าย ผู้ประกอบการค้าปลีก- ค้าส่ง

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ METRO Store (Guangzhou Branch)                         

No. 351 Huangpu Dadao Zhong, Tianhe District, Guangzhou 

Tel: 86 020 8393 8888

Guang Cheng Fresh Fruit Co.                                                                

Jiangnan Fresh Fruit & Vegetable Wholesale 

Market, Guangzhou city, Guangdong                                           

Tel: 8620-81998366

2. ประเภทเครือข่าย

3. ประเภทเครือข่าย

4. ประเภทเครือข่าย

5. ประเภทเครือข่าย

บริษัทขนส่ง/คลังสินค้า

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ

Dazhonghua International Logistic & Trading Co. Jiangnan Fresh Fruit 

& Vegetable Wholesale Market, Guangzhou city, Guangdong PRC,                                                                   

Tel: 8620-81796310

บริษัทที่ปรึกษา /ให้คำาแนะนำาสำาหรับการลงทุน

DTL LAW OFFICE L24 Block G, GT Land Plaza, Floor 16 Zhu Jiang Dong 

Road,Zhu J iang New Town, Tianhe District, Guangzhou, China

Tel : 8602083338088

ธนาคารพาณิชย์ /บริษัทเงินทุน

Bangkok Bank (Branch Office Guangdong)

Hua Rong Building, 1st Floor Unit 12, 

178 Mintian Road, Guangdong, China                                                                                 

Tel: (0) 775 3396-5800

บริษัทโฆษณา- สื่อ, ประชาสัมพันธ์

The Sing Sian Yer Pao Daily News                       

No. 267 Charoen Krung Road, Banbart, Pomprabsattruphai,         

 and Bangkok 10110 Thailand (Thailand Branch Office) 

Tel: (+662) 225-0070

รายชื่อเครือข่ายที่สามารถติดต่อได้

เครือข่ายธุรกิจใน นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
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23.
6. ประเภทเครือข่าย

7. ประเภทเครือข่าย

8. ประเภทเครือข่าย

9. ประเภทเครือข่าย

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ

รายชื่อเครือข่าย/ข้อมูลติดต่อ

สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Thai Trade Center) 

หรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

Thai Trade Center in Guangzhou                                            

Garden Tower, Room No. 1255-1257 386 

Huanshi Dong Rd., Guangzhou 510064 

Tel: +86 20-8384 9453                            

Mail: thaitcgz@sohu.com

     

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่าง

โจว No. 36 Youhe Lu, Chigang consular area, Haizhu district, 

Guangzhou, Guangdong Province 510310                                              

Tel: (86-20) 8966-0636                                                               

Mail: guangzhou1@thaibizchina.com

Distribution & Exporter and Importer

TechnicalVisitat Guangzhou Ciphona Commercial Co.,Ltd.  Rm.409, 

Jinzhou International Business Center , 899 North Jiefang Rd. , Yuexiu 

District,  Guangzhou  

Tel : 86-20-83652568  

Contact person : Khaophot Thamphatanaporn

Wholesale Market

Jiangnan FreshFruit&Vegetable Wholesale Market

Guangzhou city,Guangdong,PRC

Contact person : Mr.Su 

Tel: 86-13570371817

Trading

Guangzhou Stone Fruit Trading Co.,Ltd.  

Room. B905 Tangxiyuehaizhiyeguangchang, 

No.1070, Sanyuanli Avenuet, Baiyun, Guangzhou

Contact person :Miss Nita 

Tel: 86-18688424442
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1.

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002


