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Q6: การเดินทางไปร่วมกับคณะผู้แทนการค้าจะคุ้มค่าหรือไม่? 

 การเปิดช่องทางธุรกิจในต่างประเทศมีวิธีการหลากหลาย แต่วิธีหนึ่งที่น่าสนใจ และเกิดประโยชน์

อย่างสูง คือ การเดินทางร่วมไปกับ คณะผู้แทนการค้า ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ นับเป็นการรวมกลุ่มเพื่อ

เสริมสร้างความน่าเชื ่อถือให้แก่บริษัท ในการเปิดตัวสินค้าในต่างประเทศและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

เนื่องจากกลุ่มคณะผู้แทนการค้าสามารถสร้างความน่าสนใจอย่างเป็นปึกแผ่นแก่ผู้นำเข้าในประเทศนั้น ๆ อีก

ทั้งการเดินทางไปกับคณะผู้แทนการค้าจะทำให้มีโอกาสหากลุ่มลูกค้าได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็น

การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 

สิ่งที่คาดว่าจะได้จากการเขา้ร่วม คณะผู้แทนการคา้ไปยังสิงคโปร์ 

 หากบริษัทมีความประสงค์จะเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าเพื่อขยายตลาดสินค้าของบริษัทในสิงคโปร์ 
ลำดับแรกจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สค.)ก่อน เพื่อสะดวกในการรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้า จากนั้นเมื่อมีข่าวประกาศรับสมัครการนำคณะผู้แทน
การค้ามายังสิงคโปร์ บริษัทควรจะสมัครเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าทันที ซึ่งคณะผู้แทนการค้าของ สค.จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ คณะผู้แทนการค้าไทยเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าในสิงคโปร์ และคณะผู้แทนการค้าไทย
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสิงคโปร์ ซึ่งผู้แทนการค้าไทยจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1. คณะผู้แทนการค้าไทยเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าในสิงคโปร์ 

เมื่อบริษัทสมัครเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าไทยเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าในสิงคโปร์ทาง สค. จะประสาน
กับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงสิงคโปร์ เพื่อให้ทำการนัดหมายกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้
นำเข้า/ ผู้แทนจำหน่ายในสิงคโปร์ให้ตรงตามสินค้าของคณะผู้แทนการค้าไทยพร้อมกับจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทได้มีโอกาสพบปรึกษาหารือการค้ากับผู้นำเข้าหลายๆ ราย ณ 
สถานที่เดียวกันโดยไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อนัดหมายผู้นำเข้าเอง อีกทั้ง สคต. ยังอำนวยความสะดวกใน
เรื่องการจัดเตรียมสถานที่ในการเจรจาการค้า ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปพบผู้นำเข้าแต่ละราย
ในสถานที่ต่าง ๆ โดยจัดให้มีบรรยากาศเป็น Business Networking ที่สามารถนำสินค้าของบริษัทจัดแสดงให้
ผู้นำเข้าในสิงคโปร์ได้ชมเพื่อพิจารณาและตัดสินใจทำธุรกิจร่วมกันต่อไป อีกทั้งการติดตามผลทางการค้าย่อม
เป็นไปได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ สคต. จะประสานจัดให้บริษัทมีโอกาสในการสำรวจตลาดสินค้าในสิงคโปร์ 
ให้บริษัทเห็นภาพและแนวทางด้านการค้าในสิงคโปร์ได้กว้างมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้แทนการค้า
ไทยเป็นอย่างมากในการเจรจาการค้าในลักษณะนี้ และอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอีกด้วย 
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• เก ิดความคล่องต ัวมากในการ
เดินทางไปสิงคโปร์ 

• พบผู้นำเข้า/ ผู ้แทนจำหน่าย 
ในสิงคโปร์ได้ตรงตามสินค้า 

• พบปรึกษาหารือการค้ากับผู้นำเข้า
หลายๆ ราย ณ ที่เดียว 

• ไม่เสียเวลาในการนัดหมายเอง 

• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปในที่ต่าง ๆ 

• มีโอกาสในการสำรวจตลาด
สินค้าในสิงคโปร์ 

 

2. คณะผู้แทนการค้าไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสิงคโปร์ 

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ให้การส่งเสริมผู้แทนการค้าไทยเพื่อเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าที่น่าสนใจในสิงคโปร์ อาทิ  

• งาน Food & Hotel Asia  

• งาน Beauty Asia 

• งาน Café Asia  

• งาน CBME South East Asia (Children Baby Maternity Expo) 

• งาน Speaciality & Fine Food & Chocolate Asia 

 นอกจากนี้ยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังมีโครงการ SME Pro-active ซึ่งมีการ
ช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเดินทางมาจัดงานแสดงสินค้า เช่น  

• งานแสดงสินค้าอัญมณี (Singapore International Jewelry Expo)  

• งานฯ เฟอร์นิเจอร์ (International Furniture Fair Singapore)  

• งานของขวัญของชำร่วย (Singapore Gifts Show)  

• งาน International Oil & Gas Industry Exhibition & Conference  

• งาน CommunicAsia เป็นต้น 

 การรวมตัวกันของคณะผู้แทนการค้าไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสิงคโปร์ที ่กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่าง ประเทศ (สค.) ให้การสนับสนุนนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นประการสำคัญที่บริษัทสามารถนำสินค้าจัดแสดง
และมองหาพันธมิตรด้านการค้าใหม่ๆ ในสิงคโปร์ เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักในตลาดสิงคโปร์และตลาด
ต่างประเทศอื่นๆ ว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพดี และแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่นอย่างไร เนื่องจากในงาน
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แสดงสินค้าเหล่านั้นจะมีนักธุรกิจชาวต่างชาติเยือนงานฯ ด้วย นอกจากนี้บริษัทจะได้มีโอกาสสำรวจตลาดของ
สิงคโปร์ด้วยว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร ทั้งในด้านความต้องการสินค้า รสนิยม คู่แข่งทางการค้า ต่างประเทศที่
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าฯ มีความแข็งแกร่ง ขนาดไหน รวมถึงจะได้ทราบถึงเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ ที่นำมา
แสดงในงานฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อคณะผู้แทนการค้าไทยเป็นอย่างมากเพื่อสร้างระดับ
และปรับตัวให้เท่าทันและเท่าเทียมกับ ผู้ผลิตจากประเทศอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ต่างๆ จะเป็นการแสดงถึงความพร้อม และ ความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริษัทว่ามีความสามารถในการผลิต
หรือไม่ มีความหลากหลายในตัวสินค้าหรือไม่ รวมถึงคุณภาพของสินค้าและระบบบริการหลังการขาย ได้ระดับ
มาตรฐานสากลหรือไม่ 

อนึ่ง การรวมกลุ่มของคณะผู้แทนการค้าไทยเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสิงคโปร์ ยังเป็นการแสดงถึง 
ความพร้อมและศักยภาพของผู้ผลิตไทยอย่างเป็นปึกแผ่นในการนำสินค้าไปเจาะตลาดสิงคโปร์ สร้างความโด่ง
ดัง ให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งในสิงคโปร์ และในภูมิภาค 

• พบพันธมิตรด้านการค้าใหม่ๆ • ให้สินค้าไทยเป็นที ่ร ู ้จ ักท ั ้งใน

สิงคโปร์และภูมิภาค 

• มีโอกาสสำรวจคู่แข่ง ทางการค้า

ในงานฯ 

• สร ้ า งความพร ้ อมและความ

น่าเช่ือถือของบริษัท 

• ทราบถึงเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ • ปรับตัวให้เท่าทันและเท่าเทียม
กับผู้ผลิตจากแหล่งอื่น ๆ 

 

การเตรียมตัวเพื่อร่วมเดินทางไปกับคณะผู้แทนการค้า 

เมื่อบริษัททราบแผนการเดินทางร่วมกับคณะไปยังสิงคโปร์แล้ว จะต้องเตรียมตัวและเตรียมการ โดย
ละเอียดให้พร้อมก่อนการเดินทาง เริ ่มต้นที ่สำคัญ คือ การเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน           
ตั๋วเครื่องบิน เอกสารการจองห้องพักในสิงคโปร์ โทรศัพท์มือถือ นามบัตร ข้อมูลที่น่ารู้ของสิงคโปร์ เป็นต้น 

การเดินทางไปกับคณะผู้แทนการค้า หากบริษัท เริ่มธุรกิจใหม่ การสื่อสารให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับตัว
บริษัท และสินค้าของบริษัทมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่
บริษัทจะไปพบปรึกษาธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดภายในประเทศของสิงคโปร์  

สำหรับในการนำสินค้าของบริษัทเข้ามาเปิดตลาดในสิงคโปร์นั้น ข้อมูลสำคัญที่ควรพึงระวังคือ สิงคโปร์
เป็นประเทศเล็กและมีการพัฒนาอย่างมาก สินค้าต่างๆ ที่จำหน่ายในตลาดสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มี
คุณภาพดี อันเนื่องมาจากสิงคโปร์มีการจัดหาสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศด้วยระดับมาตรฐานสินค้าสูงตาม
รสนิยมของผู้บริโภคภายในประเทศ ดังนั้นการเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและสินค้าของบริษัทให้
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พร้อม รวมถึงการเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อการนำเสนอสินค้าด้วยระบบที่ดี มีทั้งรูปภาพสินค้า และแผ่น
พับโฆษณาที่เป็นภาษาอังกฤษ เขียนบรรยาย คุณภาพสินค้า เอกสารต่างๆ ที ่เกี ่ยวกับบริษัท ใบรับรอง
มาตรฐานสินค้าต่างๆ หรือถือสินค้าตัวอย่างติดตัวไปด้วย 2-3 ชิ้น โดยสินค้าตัวอย่างต้องมีบรรจุภัณฑ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้การนำเสนอสินค้าและการเจรจาการค้าน่าสนใจมากขึ้น สร้างความเช่ือมั่น และความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าในสิงคโปร์เพื่อพิจารณา ตัดสินใจส่ังซื้อสินค้าของบริษัทได้ง่ายยิ่งขึ้น 

อนึ่ง สิงคโปร์อนุญาตให้นำเข้าสินค้าต่าง ๆ (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ) เป็นการช่ัวคราว ใน
ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใช้ในงานแสดงนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การประมูล การสาธิต และการแสดง 
บนเวที โดยสามารถนำเข้าภายใต้ Temporary Import Scheme (TIS) ซึ่งสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 

a. Professional equipment;  

b. Teaching aids and scientific equipment; 

c. Live animals for dressage, training or breeding purpose; 

d. Motor vehicles for purpose of demonstration, training or racing in Singapore; 

e. Medical supplies and stores for disaster relief 

f. Stage effects, equipment and paraphernalia and live animals required for 
performances; 

g. Goods for display or use at exhibitions, fairs or any other similar events; 

h. Horses, private or recreational boats or aircraft and vehicles for the purpose of 
sports, racing or any other similar events; 

i. Conveyance for private or temporary use; and 

j. Scientific and technical goods approved by the Director General 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ กรมศุลกากรสิงคโปร์ www.customs.gov.sg 

 

การเตรียมและวิจัยข้อมูลการตลาดเบ้ืองต้น ได้แก่ 

•   รวบรวมข้อมูสู่ตลาดสำหรับสินค้าของบริษัท อาทิ 

- ข้อมูลตลาดทั่วไป เช่น แนวโน้มการนำเข้า พิกัดอัตราภาษี สภาวะอุปสงค์และอุปทาน และการแข่งขัน 
จากผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและแหล่งอื่น ๆ นอกประเทศ 

- ระบบการนำเข้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

http://www.customs.gov.sg/
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- ระบบการจัดจำหน่ายและวิธีดำเนินธุรกิจ ทั้งที่เป็นในส่วนของผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก รวมถึง 
วิธีการในการส่งเสริมการขายและการให้บริการหลัง การขาย 

- วิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ และรสนิยมความช่ืนชอบของลูกค้า 

• การเตรียมรายช่ือผู้นำเข้า/ นักธุรกิจที่น่าสนใจ 
การจัดเตรียมเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขายในสิงคโปร์ อาทิ 

• เตรียมเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทและสินค้า เช่น รายละเอียดของบริษัท ทั้งที่เป็นแคต
ตาล็อก ภาพถ่าย รายละเอียดและคุณสมบัติของสินค้า คู่มือการใช้งาน ราคาส่งออก และตัวอย่าง
สินคา้ 

• การติดต่อผู้ซื้อก่อนที่จะเดินทางไปพบด้วยตนเอง ซึ่งบริษัทควรประสานนัดหมายผู้ซื้อทางอีเมล 
โทรสาร หรือจดหมาย ให้แน่ใจก่อนว่าผู้ซื้อรับนัดของบริษัท 

การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ภายใต้กรมส่งเสริม 
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงสิงคโปร์ ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ (สค.) สามารถให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้แทนการค้าไทยเพื่อแสวงหาช่องทางธุรกิจสู่
ตลาดสิงคโปร์ ในเรื่องต่อไปนี้ 

• จัดหารายช่ือผู้นำเข้า/ นักธุรกิจสิงคโปร์ให้ตรงตามสินค้าของบริษัท เพือ่ให้บริษัทติดต่อเสนอขาย
สินค้า 

• ประสานจัดนัดหมายให้บริษัทพบปรึกษาธุรกิจ/เจรจาการค้ากับผู้นำเข้า/ นักธุรกิจสิงคโปร์ 

• จัดพื้นที่ ณ สคต. เพื่อให้บริษัทพบปรึกษาธุรกิจกับผู้นำเข้า/ นักธุรกิจสิงคโปร์ 

• จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัท 

• ประสานนัดหมายในการสำรวจตลาดสินค้า ในสิงคโปร์ 

• ประสานในการจัดสัมมนา 

• ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทและแจ้ง ผู้นำเข้าสิงคโปร์ผ่านอีเมล 

 


