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 "กว่างโจว" ประตูของจีนตอนใต้ที่เปิดสู่เส้นทางการค้าระดับโลก มีจุดแข็งด้านตลาดผู้บริโภค เศรษฐกิจ
ที่มีเสถียรภาพ และการคมนาคมขนส่งมวลชนและสินค้าที่ครอบคลุม กว่างโจวมีมูลค่า GDP สูงเป็นอันดับ 3 ของจีน รองจาก 
ปักก่ิง และเซี่ยงไฮ้ มีท่าเรือที่ขนส่งสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก มีสนามบินไป๋หยุน ที่รองรับผู้โดยสารมากถึง 
60 ล้านคน Price Waterhouse Coopers (PwC) และ China Development Research Foundation (CDRF) ได้จัด
อันดับให้กว่างโจวเป็น "เมืองแห่งโอกาส" อันดับ 1 สองปีซ้อน (ปี 2559-2560) นิตยสารฟอร์บส์ประเทศจีนเคยจัด
อันดับให้นครกว่างโจวเป็น "เมืองที่ดีที่สุดส าหรับท าการค้า" ถึง 5 ครั้ง กว่างโจวเป็นเมืองอันดับที่ 5 ที่ได้รับคัดเลือกให้
เป็นสถานที่จัดการประชุมหลังจากนครเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง กรุงปักกิ่ง และเฉิงตู ปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ 500 
Fortune Global เข้ามาด าเนินกิจการอยู่ในกว่างโจวกว่า 288 บริษัท 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผู้ประกอบการ SME ไทย ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาช่องทางการตลาด การขยายฐาน
ทางเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้า จึงได้ก าหนดจัดให้มี
กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME ในงานแสดงสินค้า “FOOD2CHINA EXPO 2019” 
Food to China. Tastes from the World ณ เมืองกว่างโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562   
 

หลักเกณฑ์เบื้องต้นการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เริ่มด าเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่
จดทะเบียนถึงวันที่รับสมัคร และมีการยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้อง 

2. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเป็นสมาชิกกับ สสว.  
(สามารถสมัครได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/) 

3. ต้องลงทะเบียน SME CONNEXT  
(สามารถสมัครได้ที่ App Store และ Play Store หรือ https://smeconnext.com/) 

4. ต้องเป็นธุรกิจ SME ตามนิยามกฎกระทรวง 
5. ไม่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมงาน หรือการบอกเลิกเข้าร่วมงาน/โครงการอย่างกระทันหัน 

กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันอาหาร ซึ่งอาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อการจัดงาน 

6. ต้องไม่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
7. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
8. กรณีบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง จะต้องแสดงการรับรองว่าเป็นสินค้าท่ีได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตแล้ว 

 

** ข้อมูลสถานประกอบการ (โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่าน) 

 
 

https://members.sme.go.th/newportal/
https://smeconnext.com/
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การพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562  

งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “FOOD2CHINA EXPO 2019”  
Food to China. Tastes from the World 

ณ เมืองกว่างโจว ประเทศจีน 
 

 

วันท่ีสมัคร ..................................................... หมายเลขสมาชิก สสว. เลขท่ี : ..………........................……..……… 

 

1. ช่ือกิจการ (ไทย) : .......................................................................................................................................................................... 

(อังกฤษ) :.......................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ (ไทย) : ...................................................................................................................................................................................... 

……………...…………………...…………………………………………………………….……......…………………………………………….....………….…….……. 

(อังกฤษ) : ......................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท ์: ..................................................................................... โทรสาร : .................................................................................. 

Web Site : ………………………………………………………….……………. ปีท่ีเริ่มด าเนินการ : ………………………………………..…..……..……… 

2. ประเภทธุรกิจการค้า  

        ผู้ผลิต/ ผู้คา้ส่ง                ผู้ส่งออก                      ผู้ค้าปลีก                      

        Intertrader                   Trading Firm               อื่นๆ ...................................................................................... 

3. บุคลากรทั้งหมด : ………….....…........… คน  แบ่งเป็น ส านักงาน  : …….................……. คน/ โรงงาน : ................................. คน                                 

4. ทุนจดทะเบียน : ......................................................................... บาท 

 

5. สินค้าท่ีผลิต : …………………..............................................………………………………………………………………………………….…………… 

6.  ยอดขายสินค้าปีปจัจุบัน (โดยประมาณ) : …..........................…… บาท  ในประเทศ ................... % ต่างประเทศ ……...…….. % 

7. ตลาดหลักท่ีส่งออกสินค้าในปัจจุบนั ได้แก่ ประเทศ : ………………………....……...... สัดส่วนการส่งออกคิดเป็น : ……...........….. % 

8. แหล่งวัตถุดิบ            ในประเทศ ............................................. %               ต่างประเทศ ................................................. % 

9. ระบบคณุภาพ และมาตรฐานการผลิต/ใบอนุญาตการผล/ใบอนุญาตการส่งออก  

         GMP/ HACCP                           BRC                                             IFS 

  ISO 9000/ 9002                                  ISO 14000                                    ISO 22000 

                ISO 22005                                         FSSC 2200                              HALAL 

                     อื่นๆ ระบ ุ…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………   
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10. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อะไรบ้างท่ีผา่นมา 

            10.1 ช่ือโครงการ …………………………….………..………………………………………………..…………………………………………………….  

                   ปีท่ีเข้าร่วม …………………….…………… 

            10.1 ช่ือโครงการ …………………………….………..………………………………………………..…………………………………………………….  

                   ปีท่ีเข้าร่วม …………………….…………… 

            10.1 ช่ือโครงการ …………………………….………..………………………………………………..…………………………………………………….  

                   ปีท่ีเข้าร่วม …………………….…………… 

11. ภายในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอะไร และที่ไหนบ้างโปรดระบ ุ

            11.1 ช่ืองาน …………………………….………..……. ประเทศ ……………………….……….……… ปีท่ีเข้าร่วม ………………………… 

            11.2 ช่ืองาน …………………………….…..…………. ประเทศ ………………………………..……… ปีท่ีเข้าร่วม ………………………… 

            11.3 ช่ืองาน …………………………….………..……. ประเทศ ……………………….……….……… ปีท่ีเข้าร่วม ………………………… 

            11.4 ช่ืองาน …………………………….…..…………. ประเทศ ………………………………..……… ปีท่ีเข้าร่วม ………………………… 

 

12. โปรดระบุ สินค้า ท่ีจะน าไปแสดงให้ชัดเจนตามด าลับความส าคัญ (ไทย/อังกฤษ) และตราสินค้า (Brand) (ถ้ามี) ดังนี้  

12.1   สินค้า ......................................................................................................  

         Brand ……………………………………………………………….. 

12.2   สินค้า ......................................................................................................  

         Brand ………………………………………………………………… 

12.3   สินค้า ......................................................................................................  

         Brand ………………………………………………………………… 

ข้อมูลผู้ประสานงาน 

1.ช่ือ-นามสกลุ : …………………………….………………………….............…… ต าแหน่ง : ……………….........................…...……………………… 

โทรศัพท์มือถือ : ……………….........………..….. e-mail : …………...........…………………………… Line ID : ……………….…...........……….. 

2. ช่ือ-นามสกุล : …………………………….……………………............………… ต าแหน่ง : …………………...…….........................………………… 

โทรศัพท์มือถือ : …………….........…………..….. e-mail : ………………............……………………… Line ID : ………………............………….. 
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เอกสารยื่นพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม 

   ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม                                          
   รายละเอียดของสินค้า เช่น Brochure, ภาพถ่ายสินค้า 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า/ การจดทะเบียนพาณิชย์/ หนังสือบริคณห์สนธิ 

                ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)                 
   ส าเนาใบรับรองคุณภาพ หรือมาตรฐานสินค้า ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ตามข้อ 9.  
   ส าเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

      ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสยีภาษีของบริษัท 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ เมืองกว่างโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (สอห.) เจ้าหน้าที่ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก สอห. ด าเนินการตรวจสอบสถานะ/ความมีอยู่จริง/ข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ พร้อมทั้ง
ยินยอมเปิดเผยข้อมูล และ/หรือมอบข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ และยินยอมที่จะไม่เรียกร้องเอกสารต่างๆ ที่ได้มอบไว้คืน 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และ/หรือให้บริการใดๆ แก่ข้าพเจ้า และ/หรือเพ่ือเป็น
ประโยชน์ โดยความยินยอมดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าขอให้ไว้ตลอดไป    

สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการพิจารณา การปฎิเสธ ให้ความสนับสนุน การแจ้งผลการ
พิจารณาเป็นสิทธิ์ของสถาบันอาหารโดยเด็ดขาด และข้าพเจ้ายิมยอมรับผลดังกล่าวและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ต่างๆ ที่ สอห. ก าหนดทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

อนึ่งข้าพเจ้าไม่ขอใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก สอห. อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................... ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(.....................................................) 

                                                                        ต าแหน่ง ................................................................ 

 

 

 

ประทบัตราบริษัท 


