Communicating
for
Commerce
การติดต่อซื้อขาย
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ในบทที่ 16-25 จะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ระหว่างการ
ติดต่อซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สอบถามราคา การ
ติดตามผลหลังเสนอราคา การต่อรองราคา การขอตัวอย่างสินค้า การแจ้ง
ปรับราคา ขอชำ�ระเงินด้วยวิธีที่สะดวก การสั่งซื้อ การขนส่ง และทวงถาม
ค่าสินค้า เป็นต้น ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะได้ฝึกทักษะการเขียนอีเมลและ
การพูดโทรศัพท์ ในสถานการณ์เหล่านี้ ได้อย่างคล่องปร๋อเลยทีเดียว

Unit 16

Product Inquiry
การสอบถามผลิตภัณฑ์

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับการสอบถามผลิตภัณฑ์          

pl
e
•
•
•
•

regular client ลูกค้าประจำ�
existing client ลูกค้าที่มีอยู่
key client ลูกค้าคนสำ�คัญ
potential client ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

m

deal in ซื้อขาย
dealer พ่อค้า
transact ทำ�การค้า
transaction การติดต่อทำ�ธุรกิจ
distribute จำ�หน่าย
distribution การจัดจำ�หน่าย
distributor ผู้จ ัดจำ�หน่าย
retail ขายปลีก
retailer พ่อค้าขายปลีก
wholesale ขายส่ง
wholesaler พ่อค้าขายส่ง

3 ลูกค้า

2 ลักษณะการค้าและผู้ค้า

Sa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Track 091

1 product inquiry
การสอบถามผลิตภัณฑ์

5 สินค้าคงคลัง

•
•
•
•
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in stock มีสินค้าในสต็อก
out of stock ไม่มีสินค้าในสต็อก
overstock มีสินค้าในสต็อกมากเกินไป
dead stock สินค้าเก่าเก็บ (สินค้าไม่เคลื่อนไหว)

4 เอกสารเผยแพร่
• brochure, pamphlet, booklet คู่มือ
• catalog แคตตาล็อก
• flier, leaflet, handout, circular
แผ่นพับ, ใบปลิว

รูปประโยคใช้สอบถามผลิตภัณฑ์
1 ชี้แจงที่มาของข้อมูลสำ�หรับติดต่อ

pl
e

I received your contact information from sb. ฉันได้รับข้อมูลการติดต่อจาก...
เช่น I received your contact information from Christopher Holden, whom I 		
believe you are familiar with.
ฉันได้รับข้อมูลการติดต่อของคุณจากคริสโตเฟอร์ โฮลเดน ฉันคิดว่าคุณน่าจะสนิทกับเขา

2 แสดงความสนใจในสินค้า     

m

I am particularly impressed with sth ฉันประทับใจใน...
เช่น I am particularly impressed with your Stack-and-Pack’em storage 		
containers.
ฉันประทับใจในกล่องเก็บของแบบซ้อนทับได้ของคุณ
3 แสดงความกังวล   

Sa

My only concern is sth. สิ่งที่ฉันกังวลเพียงอย่างเดียวคือ...
เช่น My only concern is availability.
สิ่งที่ฉันกังวลเพียงอย่างเดียวคือไม่มีสินค้าในสต็อก
4 ขอข้อมูล    

Could you please send me sth? คุณส่ง...ให้ฉันได้ไหม
เช่น Could you please send me a comprehensive price list?
คุณส่งใบราคาของสินค้าทั้งหมดให้ฉันได้ไหม
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ส่งอีเมลสอบถามผลิตภัณฑ์
Date:
To:
From:
Subject:

February 12, 2012
Yolinda Phelps
Sadams@deltainteriors.com
Product Inquiry: Stack and Pack’em Containers

Dear Ms. Phelps,

แสดงความสนใจ
ในสินค้า

pl
e

Sa

แสดงความกังวล

ขอข้อมูล

Since your Web site did not list rates for your products, could you
please send me a comprehensive2 price list? If you have wholesale
discounts available for large orders, please include a description with
the price list. Thank you very much. I look forward to hearing
back from you.
Sincerely,
Alice Chen
Delta Interiors

198

เฉพาะสินค้าตกรุน่ หรือสินค้าลดราคา
โดยเฉพาะนั้นเอง

Having looked at your online catalog, I am
particularly impressed with your Stack-and-Pack’em storage containers,
and I expect they will sell well in all our outlets. My only concern is
availability. We would like to begin with a large order (at least 1,500
units) of all sizes in blue, white and red. Do you have enough of those
colors in stock? We need them to be delivered no later than March 15.

m

ชี ้ แจงที่มาของข้อมูล
ส�ำหรับติดต่อ  

My name is Alice Chen. I own a chain of stores in Taiwan called
Delta Interiors.1 We specialize in practical interior เกร็ดภาษาน่ารู ้
a chain of stores หมายถึง “ร้าน
solutions. I received your contact information
แฟรนไชน์ส์” หรือจะเรียกว่า chain
from Christopher Holden, whom I believe you are stores ก็ได้ เราเรียกซุ ปเปอร์มาร์เก็ต
หรื อ โรงแรมที่ มี แฟรนไชน์ ส ์ ว ่ า
familiar with. He suggested I might be interested
supermarket chains, hotel chains
in one or more of your product lines and directed ส่วน outlet หมายถึง “ช่องทางขาย”
หรือ “ศูนย์การค้า” คือร้านค้าที่ขาย
me to your Web site.

ศัพท์ & วลีน่ารู้
1. interior (อินเทีย' เรียรํ) n. ด้านใน    2.

comprehensive

(คอมพริเฮน' ซิฟวํ) adj. ที่ครอบคลุม

อีเมลฉบับแปลไทย

เรียน คุณเฟลป์ส์

pl
e

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2012
ผู้รับ :   โยลินดา เฟลป์ส์
ผู้ส่ง : Sadams@deltainteriors.com
เรื่อง : สอบถามผลิตภัณฑ์: กล่องเก็บของแบบซ้อนทับ

Sa

m

ฉันชื่ออลิซ เฉิน ฉันเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชน์ส์เดลต้าอินทีเรียซ์ในไต้หวัน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแก้ไขปัญหาในการออกแบบภายใน ฉันได้รับข้อมูลการติดต่อจากคริสโตเฟอร์ โฮลเดน คิดว่าคุณ
น่าจะสนิทกับเขา เขาแนะว่าฉันอาจสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณบ้างเป็นบางชิ้น อีกทั้งยังให้ฉันเข้าไปดูใน
เว็บไซต์ของคุณ
เมื่อดูแคตตาล็อกออนไลน์ของคุณแล้ว ฉันประทับใจในกล่องเก็บของแบบซ้อนทับได้ของคุณและ
เชือ่ ว่าจะขายดีในร้านของเรา สิง่ ทีฉ่ นั กังวลเพียงอย่างเดียวคือไม่มสี นิ ค้าในสต็อก ฉันอยากจะสัง่ ล็อตใหญ่
(อย่างต่� 
ำ 1,500 ชิ้น) สีน้ำ�เงิน ขาวและแดง ทุกขนาด สต็อกคุณมีสีที่ฉันต้องการเหล่านี้พอไหม ฉันอยาก
ให้ของถึงมือไม่เกิน 15 มีนาคม
ในเว็บไซต์ของคุณไม่ได้ระบุราคาสินค้าไว้ คุณสามารถส่งใบราคาของสินค้าทั้งหมดให้ฉันได้ไหม
หากคุณมีส่วนลดพิเศษค้าส่งสำ�หรับการสั่งจำ�นวนมาก กรุณาระบุในใบราคาด้วย ขอบคุณมาก รอการ
ตอบกลับจากคุณนะคะ
ขอแสดงความนับถือ
อลิซ เฉิน
เดลตาอินทีเรียซ์
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ตอบกลับอีเมลที่ส่งมาสอบถามผลิตภัณฑ์

Dear Ms. Chen,

pl
e

To: Alice Chen
Subject: Re: Product Inquiry: Stack and Pack’em Containers

Sa

m

Thank you for expressing interest in our Stack-and-Pack’em
storage containers. I’m happy to inform you that we do have
plenty of the colors you requested in stock and available
for purchase. However, in order to process your request we
will need the address and telephone of your warehouse or
distributor. In addition to the price list you asked for, I’ve
also attached a purchase order which you will need to fill
out to complete your order with us. Concerning your time
constraints,1 shipping to Taiwan should take no more than a
week, so there shouldn’t be any worries.

As for wholesale discounts, we are currently not offering any
due to higher production costs. But don’t let that
discourage you. We appreciate your business!
Prices fluctuate2 and regular clients are offered
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
discounted rates on a case-by-case basis.3
Regards,

Yolinda Phelps
Creative Plastics
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อย่ากลัวที่จะปฏิเสธความต้องการ
ของลูกค้า! แต่ในขณะเดี ยวกันก็อย่า
ลืมขอบคุณอีกฝ่ายไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อสร้างความสัมพั นธ์ที่ ยาวนาน  
ดังประโยคที่ขี ดเส้นใต้ ในอีเมล               

ศัพท์ & วลีน่ารู้
1. constraint (เคินสเตรนทํ') n. ข้อจำ�กัด            2. fluctuate (ฟลัค' ชูเอท) v. ผันผวน
3. on a case-by-case basis (ออน อะ เคซ ไบ เคซ เบ' ซิซ) พิจารณาเป็นกรณี

ฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษจากค�ำแปลไทย

อีเมลฉบับแปลไทย

เรียน คุณเฉิน

1 ฉันได้ข้อมูลติด ต่อของคุณจากจูด ี เจนกินส์
คิดว่าคุณน่าจะรู้จ ักดี
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

pl
e

ผู้รับ : อลิซ เฉิน
เรื่อง : Re : สอบถามผลิตภัณฑ์ :
กล่องเก็บของแบบซ้อนทับ

2 ฉันสนใจสติ๊กเกอร์ติดผนังรุ่นอาร์ทเดโคของ
คุณมาก
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Sa

m

ขอบคุณที่สนใจในกล่องเก็บของแบบซ้อน
ทับของเรา ฉันยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าเรามี
สต็อกมากพอสำ�หรับสีที่คุณต้องการและพร้อม
ขาย เราต้องขอที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ
คลังสินค้าหรือผู้จัดจำ�หน่ายของคุณเพื่อดำ�เนิน
การตามที่คุณต้องการ นอกจากใบราคาที่คุณ
ขอมา ฉันได้แนบใบสั่งซื้อสินค้าให้คุณกรอก
รายละเอียดเพื่อให้ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับ
เราครบถ้วน สำ�หรับเงื่อนไขเรื่องเวลา การส่ง
ของไปไต้หวันไม่น่าจะใช้เวลาเกินหนึ่งสัปดาห์
ฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวล
ขณะนี้เราไม่มีราคาพิเศษสำ�หรับส่วนลด
ค้าส่งเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่อย่า
เพิ่งผิดหวังเพราะสาเหตุนี้ เรายินดีที่ได้ท�ำ ธุรกิจ
กับคุณ! ตัวเลขราคาและส่วนลดสำ�หรับลูกค้า
ประจำ�จะแตกต่างเป็นกรณีไป
ขอแสดงความนับถือ
โยลินดา เฟลป์ส์
ครีเอทีพพลาสติกส์

(wall sticker สติ๊กเกอร์ติดผนัง)

3 สิง่ ทีฉ่ นั กังวลเพียงอย่างเดียวคือความปลอดภัย
ของสินค้า เราต้องการให้สินค้าได้มาตรฐานของ
CPSC
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
(conform to สอดคล้อง)

4 คุณส่งรายละเอียดราคาสินค้าให้ฉันได้ ไหมคะ
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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สำ�นวนสอบถามผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์

Track 092

ชี้แจงที่มาของข้อมูลส�ำหรับติดต่อ
B

I got your number from Erica Wheldon, whom I think you know.
ผมได้เบอร์ติดต่อของคุณจากเอริกา เวลดอน คิดว่าคุณคงรู้จักเธอ
Yes, we’re very good friends.
รู้จักค่ะ เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

pl
e

A

แสดงความสนใจในสินค้า
B

Which line of products were you interested in specifically?
คุณสนใจสินค้าตัวไหนของเราเป็นพิเศษครับ
I’m especially interested in the Roller-Derby Race Cars.
ฉันสนใจรถแข่งรุ่นโรลเลอร์ เดอร์บีเป็นพิเศษค่ะ

m

A

ตอบค�ำถามเกี่ยวกับสินค้า

I would like know a little more about your Roller-Derby Race Cars.
ผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถแข่งรุ่นโรลเลอร์ เดอร์บี
Sure thing. I’d be happy to answer any questions you may have.
ได้ค่ะ ฉันยินดีตอบคำ�ถามทุกข้อค่ะ

Sa

A
B
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แสดงความกังวล

B

My only concern is the delivery date. We need our order to arrive no
later than the 21 st of June.
สิ่งที่ผมกังวลคือวันส่งมอบสินค้า ผมต้องการให้สินค้าถึงมือไม่เกินวันที่ 21 มิถุนายน
I think we can handle that.
ฉันคิดว่าเราจัดการให้ได้ค่ะ

ขอข้อมูล
A
B

pl
e

A

Could you send me the pricing information for those items?
คุณช่วยส่งข้อมูลราคาสินค้าให้ผมได้ไหมครับ
Certainly. I’ll get them out to you as soon as possible.
ได้ค่ะ ฉันจะส่งให้คุณเร็วที่สุด

A

I’m happy to inform you that our entire stock is on sale.
ผมยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าสินค้าในสต็อกของเราทั้งหมดกำ�ลังลดราคาครับ
That’s great news. I guess it’s time to put in an order.
งั้นก็เป็นข่าวดีน่ะสิ ฉันจะฉวยโอกาสนี้สั่งสินค้าเพิ่มสักหน่อย

Sa

B

m

การตอบรับในเชิงบวก
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ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์

Track 093

ทีนาจากทริ นติ ีคิชเชนส์เป็นตัวแทนของเชลโทรหาเวสลีย์ ซัพพลายเออร์เครื ่ องครัวเพื่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า

ชี ้ แจงที่มาของข้อมูล
ส�ำหรับติดต่อ

Tina

Wesley
แสดงความสนใจ
ในสินค้า

Tina

Sa

Wesley

pl
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Wesley

: Hello? May I speak with Mr. Wesley Cantor, please?
ฮัลโหล ขอพูดสายกับคุณเวสลีย์ แคนเตอร์ค่ะ
: Speaking. Who may I ask is calling?
กำ�ลังพูดสายครับ ใครต้องการพูดด้วยครับ
: My name is Tina Sanders from Trinity Kitchens. I was given your
number by Shelly Thompson. She’s a client of yours.
ฉันชื่อทีนา แซนเดอร์ส์จากทรินิตีคิชเชนส์ เชลลี ทอมป์สันให้เบอร์คุณมาค่ะ เธอเป็น
ลูกค้าของคุณ
: That’s right. What can I do for you Ms. Sanders?
ใช่ครับ ต้องการให้ผมช่วยอะไรครับคุณแซนเดอร์ส์
: Well, she tells me that you have the lowest prices on No Scratch
pots and pans in the country, and I was wondering which models
you carry.
เธอบอกฉันว่าคุณมีหม้อและกระทะเทฟลอนราคาถูกในที่สุดในประเทศ ฉันเลยอยาก
ทราบว่าคุณมีรุ่นไหนบ้าง
: I see. If you like, I could send you some literature on the models
we have in that product line.
เข้าใจล่ะครับ หากคุณต้องการ ผมจะส่งแผ่นพับของรุ่นที่เรามีอยู่ให้ครับ
: That would be great. Oh, one more thing before I forget: Can you
send me the pricing information for your products as well?
เยี่ยมเลย อีกอย่างก่อนที่ฉันจะลืม คุณช่วยส่งราคาของสินค้าให้ด้วยได้ไหมคะ
: You bet. Why don’t you give me your address, and I can get all
that out to you this afternoon.
ได้สิครับ ขอที่อยู่คุณด้วยครับ ผมจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้คุณภายในบ่ายนี้
: OK. Shelly gave me your e-mail address as well, so how about I
just send it there?
ได้ค่ะ เชลลีให้ที่อยู่อีเมลของคุณไว้ด้วย ให้ฉันส่งทางน้ันดีไหมคะ
: Sounds like a plan. I’ll keep an eye out for it.
เกร็ดภาษาน่ารู ้
ฟังดูไม่เลวครับ ผมจะรอรับ
sounds like a plan มีความหมาย
เท่ากับ sounds good หมายถึง
: Great. Thanks a lot.
“ฟังดูไม่เลว, ฟังดูเหมือนเรื่ อง
ดีค่ะ ขอบคุณนะคะ

m
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สอบถามวิ ธีติดต่อ
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เดี ยวกัน, ฟังเข้าท่าดี ”

Writing : ฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้คำ� ในวงเล็บ
Listening : ฝึกฟัง จับส�ำเนียง Track 094
Speaking : ฝึกพูดให้คล่องปร๋อ

A: How did you hear about us?
B: .......................................................................................................................................................
		.......................................................................................................................................................
		.......................................................................................................................................................
1

(receive / information / Cathy Fletcher)

pl
e

A: Oh, how nice. Cathy is a long-time client of ours.

A: Which product are you interested in specifically?
B: .......................................................................................................................................................
		.......................................................................................................................................................
		.......................................................................................................................................................
2

m

          (be particulary interested in / Noland swivel fans)

A: We have all the colors you requested in stock.
B: .......................................................................................................................................................
		.......................................................................................................................................................
		.......................................................................................................................................................

Sa

3

                    (only concern / size / extremely small units)

A: Small sizes are available.

A: If you want, I could send you a brochure of our products.
B: .......................................................................................................................................................
		.......................................................................................................................................................
		.......................................................................................................................................................
4

(also / pricing information / those products)
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