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Q13: จะต้องเตรียมการอะไรบ้างก่อนเดินทางไปสิงคโปร์? 

การเดินทางมาสิงคโปร์นั้นมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง หากเดินทางโดยเครื่องบินใช้เวลาประมาณ 2 
ชั่วโมง จากประเทศไทย นอกจากนี้การคมนาคมภายในประเทศมีความสะดวกสบาย ดังนั้นการเดินทางมา
ศึกษาตลาดสิงคโปร์ด้วยตนเองจึงนับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้า การร่วม
ลงทุนในสิงคโปร์ หรือการจัดหาเอเยนต์จำหน่ายสินค้าก็ตาม 

 เนื่องจากค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในสิงคโปร์อยู่ในระดับสูง ทั้งที่พัก อาศัย โรงแรมต่างๆ อาหารการ
กิน ค่ารถในการเดินทาง ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในการสำรวจตลาดทั้งส้ิน ดังนั้นการใช้เวลาในการ
ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงนับเป็นส่ิงสำคัญที่บริษัทไทย/นักลงทุนควรจะวางแผนให้เรียบร้อยก่อน
เดินทาง มาถึงสิงคโปร์ รวมถึงการเลือกบุคคล/บริษัทที่ประสงค์จะปรึกษาธุรกิจ โดยจัดทำนัดหมายในการเข้า
พบล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสามารถบริหารค่าใช้จ่ายให้มีความคุ้มค่า ทั้งนี้ในเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ได้แก่ 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

1) ตัวอย่างสินค้า เป็นส่ิงที่สำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอสินค้าในสิงคโปร์ เพราะตัวอย่างสินค้านั้นสร้าง
ความน่าสนใจและทำให้ผู้ซื้อทราบถึงความพร้อมและคุณภาพสินค้าของบริษัทของท่าน นอกจากนี้ยังทำใหผู้้
ซื้อสามารถบ่งบอกทิศทางการตลาดได้ว่า สินค้านั้นๆ จะมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนในการทำตลาดต่อไป ทั้งนี้ 
ตัวอย่างสินค้าควรมีฉลากเป็นภาษาอังกฤษ 

2) แคตตาล็อก/ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำตัวอย่างสินค้าไปได้มาก แคตตาล็อกจึง
เป็นส่ิงสำคัญที่ขาดไม่ได้ ซึ่งควรเป็นแคตตาล็อกภาษาอังกฤษ จีนกลาง แสดงภาพสินค้าและรายละเอียดข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอต่อผู้ซื้อ ทั้งนี้บริษัทสามารถอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งใน
เรื่องที่มาของผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิต คุณภาพสินค้า มาตรฐานสินค้า และราคา เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถใช้
อ้างอิงในการส่ังซื้อสินค้าของบริษัทต่อไป 

3) แผ่นพับและเอกสารอื่นๆ ที ่ใช้แนะนำบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ/จีนกลาง เพื่อเป็นการแนะนำ
ภาพรวมของธุรกิจและความแข็งแกร่งของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผู้ซื้อสามารถใช้อ้างอิงในการเดินหน้า
เจรจาธุรกิจกับบริษัทต่อไป นอกจากนี้หากมีข้อมูลการจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าในประเทศอื่นๆ ประกอบก็
นับว่าเป็นประโยชน์ในการสร้างความเช่ือมั่นในบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อในสิงคโปร์อีกด้วย 

4) เอกสารรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานสำคัญๆ เป็นภาษาอังกฤษ/ จีนกลาง จะทำให้สินค้า
ของบริษัทมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองมาตรฐาน ใบผ่านการตรวจสอบคุณภาพ เอกสาร
สำคัญที่แสดงความเป็นบริษัทที่น่าเช่ือถือ ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ผู้ซื้อ/ผู้ร่วมลงทุน ในสิงคโปร์
พิจารณาตัดสินใจร่วมธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 
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5) นามบัตร เป็นภาษาอังกฤษ/จีนกลาง นับเป็นธรรมเนียมธุรกิจสำคัญในสิงคโปร์ที่ต้องแลกเปลี่ยน 
นามบัตรเมื่อแรกเริ่มในการพบปรึกษาหารือธุรกิจกัน โดยการถือด้วยมือทั้ง 2 ข้างและส่งนามบัตรให้ ซึ่ง
นามบัตรจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้อ้างอิง หากมีการติดต่อกันในภายหลังอีก ทั้งนี้บริษัทจำเป็นที่
จะต้องให้นามบัตรกับทุกคนที่พบ ดังนั้นควรนำนามบัตรติดตัวไปให้มากที่สุด 

สิ่งที่ควรทราบก่อนการเดินทาง 

ภาษาที่ภาครัฐใช้ในการประกาศเรื่องราวต่างๆ มี 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ 
และภาษาอินเดีย ในภาคธุรกิจ/การค้าขาย สิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนกลาง ดังนั้นหากบริษัท
สามารถส่ือสารภาษาจีนกลางได้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ในการเจรจาการค้าในสิงคโปร์ เพราะจะทำให้เกิดความเป็น
กันเองอย่างรวดเร็ว นำผลไปสู่การค้าขายที่ราบรื่นและยั่งยืน 

สิงคโปร์มีธรรมเนียมปฏิบัติมากพอสมควร ซึ่งบริษัทควรทราบธรรมเนียมปฏิบัติทั่วๆ ไป เพื่อหลีกเล่ียง 
ปัญหาการอึดอัดใจ ธรรมเนียมธุรกิจเบ้ืองต้นที่สำคัญ อาทิ การจับมือกัน(มือขวาแน่นพอประมาณ) จะเป็นส่ิง
แรกเริ่มในการทักทาย รวมถึงการลาจาก การโค้งคำนับเล็กน้อยในระหว่างการจับมือถือเป็นการกระทำที่สุภาพ
ในการทักทาย การแลกนามบัตรด้วยการถือและส่งด้วยมือทั้ง 2 ข้าง วิธีการทักทายในที่ประชุมด้วยชื่อที่
ถูกต้อง การใส่ใจในตำแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่บริษัทอย่างถูกต้อง ความเข้าใจถึงกระบวนการ
ปรึกษาหารือที่ต้องเสร็จภายในเวลาน้อย ไม่ยืดเยื้อ ความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจซึ่งส่วนใหญ่จะรับไว้
พิจารณาก่อนแล้วจะติดต่อกลับภายหลัง นอกจากนี้ในส่วนการปฏิบัติอื่นๆ ที่ควรทราบ มีดังนี้ 

 ภาษากาย 

• ห้ามจับศีรษะของบุคคลอื่นแม้กระทั่งเด็ก ศีรษะถือเป็นเรื่องที่ล่วงเกินไม่ได้ 

• เท้าถือเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดและเป็นส่วนที่ไม่สะอาด จึงไม่สมควรจะยกเท้าขึ้นช้ีไปทางผู้อื่น 

• การเคาะเท้าเบาๆ หรือการกระดิกขา แสดงถึงความไม่มีมารยาท 

• เมื่อนั่งไขว่ห้างให้นั่งในลักษณะวางเข่าไว้เหนือเข่าอีกข้างเท่านั้น 

• ห้ามใช้นิ้วช้ีไปทางผู้อื่น  

 

มารยาททางธุรกิจ 

• การพบปะทางธุรกิจจะต้องมีการนัดหมายขอพบล่วงหน้า 

• ควรแจ้งหากมาถึงล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด การมาล่าช้าแสดงถึงความไม่น่าเช่ือถือ 

• การแลกนามบัตรระหว่างแนะนำตัว ขณะแลกนามบัตรต้องยื่นให้ด้วยมือทั้งสองข้าง 
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• ใช้คำกล่าวถึงบุคคลให้เหมาะสม โดยใช้คำนำหน้า ว่า Mr. Mrs. หรือ Miss และไม่เรียกเฉพาะช่ือ
ถ้าไม่ได้รับอนุญาต 

• การมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ ควรทำความรู้จักกันก่อนมีการเจรจาทางธุรกิจ ควร
พูดจาตรงไปตรงมาและตรงประเด็นในการเจรจาธุรกิจกับชาวสิงคโปร์ 

• ชาวสิงคโปร์ใช้เวลาในการเจรจาธุรกิจอย่างรวดเร็ว หากเห็นว่าสินค้ามีศักยภาพก็จะตัดสินใจ
อย่าง รวดเร็ว และสามารถตกลงราคาระหว่างการเจรจาการค้าได้ทันที 

• หลังจากการเจรจาการค้า หากสัญญาว่าจะส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้บริษัทสิงคโปร์ ควรต้องส่งโดยเร็ว 
หากมีข้อขัดข้องต้องแจ้งโดยเร็วด้วย 

 
ข้อห้ามปฏิบัติ 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการกำกับดูแลและควบคุมการละเมิดทางกฎหมายในชีวิตประจำวันอย่าง
เคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างหนัก อาทิ ข้ามถนนในที่ห้ามข้ามหรือไม่ใช่ทางม้าลายถูกปรับถึง 500 
เหรียญสิงคโปร์/ครั้ง การทิ้งก้นบุหรี่/ถ่มน้ำลาย หรือทิ้งขยะในที่สาธารณะถูกปรับ 1,000 เหรียญสิงคโปร์/ครั้ง 
การสูบบุหรี่ในที ่สาธารณะ/สถานที่ที่ระบุห้ามสูบบุหรี่หรือในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศถูกปรับ 1,000 
เหรียญสิงคโปร์/ครั้ง การนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในรถไฟฟ้า (Mass Rapid Transit : MRT) 
ถูกปรับ 500 เหรียญสิงคโปร์/ครั้ง การเด็ดดอกไม้/ ใบไม้ ถูกปรับ 200 เหรียญสิงคโปร์ ครั้ง การนำส่ิงที่ก่อไฟ
และก๊าซไปยังที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 เหรียญสิงคโปร์/ครั้ง เป็นต้น 
 
การใช้บริการล่าม 

ความสามารถในการเจรจาการค้าที่ดีที่สุดในสิงคโปร์ คือ การพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลางได้
อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหากบริษัทประสงค์จะจ้างล่ามสำหรับการประชุมธุรกิจครั้ง
สำคัญๆ เพื่อให้บริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน การจ้างล่ามควรระบุสาขาธุรกิจที่ล่ามมีความรู้
และบริษัทควรพบล่ามก่อนการประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประชุมการค้า 

การจ้างล่ามในสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายสูง โดยประมาณ 60 เหรียญสิงคโปร์/ช่ัวโมง ฉะนั้นพยายามใช้บริการ 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จ้างล่ามเฉพาะงานสำคัญๆ เท่านั้น บริษัทสามารถหาบริการล่ามได้จากเว็บไซต์
ต่าง ๆ อาทิ www.express-translation.com.sg, www.thelanguageacademy.com.sg, 
www.asiatranslate.net,   www.translationdirectory.com, www.ptsgi.com เป็นต้น 

 

 

 

http://www.express-translation.com.sg/
http://www.thelanguageacademy.com.sg/
http://www.asiatranslate.net/
http://www.translationdirectory.com/
http://www.ptsgi.com/
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การพำนักในสิงคโปร์ 

โรงแรมที่พักในสิงคโปร์มีหลายระดับ จาก Budget Hotel ไปถึงโรงแรม 3-6 ดาว อัตราค่าที่พักจะ
แตกต่างกันตามที่ตั้งของโรงแรม ประเภทห้องพัก และระดับของโรงแรม สำหรับผู้ประกอบการที่เดินทางมา
เจรจาธุรกิจเพียงช่ัวคราว นิยมเลือกพักที่โรงแรมระดับเล็ก - กลาง อัตราค่าห้องพักจะอยู่ประมาณ 140-210 
เหรียญสิงคโปร์/ห้อง/คืน 

ทั้งนี้ การจองห้องพักโรงแรมในสิงคโปร์ทางเว็บไซต์ให้ความสะดวกอย่างมาก อีกทั้งได้ค่าห้องพักที่ถูก
กว่า การจองในรูปแบบอื่นๆ โดยสามารถเลือกโรงแรม และราคาห้องพัก เปรียบเทียบระหว่างโรงแรมต่าง ๆ 
ได้จากเว็บไซต์ www.visitsingapore.com  และ www.yoursingapore.com 

 

http://www.visitsingapore.com/
http://www.yoursingapore.com/

