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ผู้ผลิตและรับผิดชอบทางกฎหมาย 
มาริโอ เอส. เมนซิง 
ส ุ วนัโย นวดแผนไทยและเดย์สปา 
 
อีเมล:  Info@wanyo.de 
โทรศัพท์:  0451 70785330 
อนิเทอร์เน็ต:  www.wanyo.de 

 

แปล เรียบเรียง ตรวจทานและเลเอาท์โดย 

ทพิวรรณ ดชูา 

TGA: www.thaigermanagency.net 
 

 

 

สนับสนุนโดย  
สมาคมไทยสปาเยอรมนี 

นิตยสาร ฝร่ัง 
ลทุ เบนเทียน  ทีป่รึกษาในการเร่ิมธุรกิจ        อีเมล: 
Lutz@bentien.de 
 
รวมทัง้ร้านนวดแผนไทยดงัตอ่ไปนี ้

Siam Massage (Hamburg), Thaicraft 

(Vechelde), Lanai (Minden), Andaman 

(Duisburg), Spa Nok (Schongau) 

 

 

สทิธิบตัรและสทิธิการใช้ 

 

เอกสารนีมี้ตราน า้ดิจติอลประทบัไว้หลายแหง่ 

เพ่ือป้องกนัการท าส าเนาหรือการใช้โดยที่ไม่ได้
รับอนญุาตและสามารถติดตามจบัผิดการ
กระท าดงักลา่วได้ 

 

เราอนุญาตให้ 

เผยแพร่เอกสารนีไ้ด้โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จ่าย 

แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ดดัแปลง หรือแต่งเติม
เอกสาร นอกจากนี ้เรายงัอนญุาติให้แจ้ง
แหลง่ท่ีมาด้วยประโยคดงันี ้

 

“การเร่ิมต้นธุรกิจและและเปิดร้านนวดแผน
ไทย โดยมาริโอ ส. เมนซิง สุ วันโย นครลือ
เบค” 

 

เราไม่อนุญาตให้  
น าเอกสารนีไ้ปใสใ่ว้ในหน้าเวบเพจใน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือให้คนอ่านหรือดาวน์โหลด 

หรือน าเสนอให้เช่า ขายหรือท าการค้ากบั
เอกสารนีท้กุอย่าง นอกจากนีย้งัห้ามเอาสว่น
หนึง่ของเอกสารนี ้ไปตดัตอ่รวมกบัเอกสารอ่ืน 

หรือรวมเข้ากบัสื่อชนิดอ่ืนๆ   

ขอเชิญชวนร่วมมือกับเรา 

 

เอกสารชิน้นีเ้ป็นเพียงจดุเร่ิมต้นเทา่นัน้ 

ถ้าหากคณุเข้าร่วมและช่วยกนั ก็จะพฒันาให้ดี
ขึน้ต่อไปได้ 

กรุณาช่วยกนัสง่ข้อมลูเพิ่มเตมิทัง้เนือ้หาและ
รูปภาพหรือสง่ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงหรือตดั
เนือ้หาบางสว่นออก  โดยสง่ข้อแนะน ามาที่ผม
โดยตรงได้ 

 

ในกรณีที่ผมสามารถน าข้อเสนอของคณุมา
ใช้ได้ ผมจะใสช่ื่อคณุในฐานะผู้ เขียนหรือ
ผู้สนบัสนนุ ผมขอยืนยนัว่า จะเผยแพร่เอกสาร
นีฟ้รี โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า
จากน า้แรงของคณุที่ช่วยกนัสนบัสนนุผลงานนี ้

  

กา ใช า าท ค า ุตธ ทางเพ  

  

เราใช้ภาษา(เยอรมนั) ในการเรียกบคุคลซึง่
สว่นใหญ่เป็นรูปแบบเพศชาย ทัง้นีเ้พ่ือสะดวก
ในการอ่าน แต่ค าเหลา่นีห้มายถงึผู้หญิงและ
ผู้ชายเทา่กนั หลกัความเทา่เทียมกนัทางเพศ
เป็นเร่ืองส าคญัยิ่ง  
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คุณพร้อมแล้วหรือยัง? 

 
คณุต้องการเร่ิมธรุกิจใหมห่รือครับ? 
 

น่ีคือโอกาสสดุท้าย ที่คณุจะคิดทบทวนและจะ
เปลี่ยนใจได้ ผมจะยกเหตผุลที่ดีบางอยา่งท่ีท า
ให้คณุเปลี่ยนใจ 
 

อย่างน้อยท่ีสดุในช่วงแรกเม่ือเร่ิมธรุกิจ
ความคิดของคณุจะตดิกบัและวนเวียนอยูก่บั
ร้านหรือบริษัทตลอดเวลาและอาการแบบนี ้
อาจเป็นไปอีกเป็นเวลายาวนานหรือตลอดไปก็
ได้ ในขณะที่คนอ่ืนจะเปลี่ยนโหมดเป็น “เลกิ
งานแล้ว” หรือ “พกัร้อน” แล้วก็ตาม 
 

การเป็นผู้ประกอบกิจการ คณุจะท างานตลอด 

๒๔ ชัว่โมง ๗ วนัต่อสปัดาห์ ๕๒ สปัดาห์ต่อปี 

การประกอบกิจการไมเ่ก่ียวกบัตวัคณุคนเดียว
เทา่นัน้ แต่มีสว่นเก่ียวข้องกบัครอบครัวและ
เพ่ือนๆของคณุด้วย 

 

การตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบกิจการจงึไมใ่ช่การ
ตดัสนิใจเชิงอาชีพเทา่นัน้ หากแต่เป็นเร่ือง
ทศันคติภายในสว่นบคุคล เป็นเร่ืองทศันคติต่อ
การด าเนินชีวิต เป็นเร่ืองบคุคลกิภาพวา่เหมาะ
หรือไม่ 

เชิญทดสอบตนเองได้ที่นี่! 

 

รายได้ไมค่งท่ี เสี่ยงต่อการขาดทนุ คณุจะยงั
นอนหลบัได้ดีไหม? 

คณุพร้อมที่จะท างานอย่างน้อย ๖๐ ชัว่โมง
ต่อสปัดาห์ไหม? 

คณุจะรับมือกบัความตงึเครียดได้อย่างไร? 

แฟนหรือครอบครัวของคณุสนบัสนนุคณุ
หรือไม่? 

หลายอย่างขึน้อยู่สขุภาพกายและสขุภาพจิต 

คณุแข็งแรงพอหรือไม่? 

คณุตัง้เป้าหมายให้ตนเองเป็นไหม? 

คณุสร้างแรงจงูใจให้ตนเองได้ไหม? 

คณุชมเชยยกยอ่งตนเองเป็นไหม? 

คณุมีความสามารถด้านวิชาชีพอนัเป็นหวัใจ
ส าคญัในการเร่ิมธรุกิจหรือไม่? 

คณุมีความสามารถด้านการค้าและการ
บริหารหรือไม่? 

คณุมีความสามารถในการขายได้ดีหรือไม่?  

คณุสามารถโน้มน้าวจิตใจคนและสร้างความ
เช่ือถือได้ดีหรือไม?่ 

ลงมือท าให้ถงึที่สุด! 

 
เม่ือคณุได้ตดัสนิแล้วว่าจะเร่ิมท าธรุกิจ ก็ไม่
ควรปลอ่ยให้อปุสรรคมาเปล่ียนใจ คณุจะ
ประสบขวากหนามมากมาย จะมีอปุสรรค
สาระพดัชนิดรออยู ่จะมีช่วงที่คณุท้อแท้
เหน่ือยล้าลง คณุควรสู้ต่อไป ตราบใดที่คณุไม่
ท าลายสขุภาพคณุเองและคณุไมท่ าลาย
ทรัพย์สนิเงินทองของผู้ อ่ืน คณุใด้ใช้เสรีภาพใน
การเลือกทางเดินชีวิตตนเองแล้ว ตอนนีก็้ลง
มือท าให้ถึงท่ีสดุ!  

ทดสอบได้ฟรี http://www.existenzgruender.de/gruendungswerks
tatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapi
tel_2_1/12000.html 
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http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
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๑๕ ขัน้ตอนก่อนเปิดร้านใหม่ 

 

คณุคิดว่าตนเองเป็นคนประเภทท่ี “คิดปุ๊ ปท า
ป๊ับ” หรือไม่? 

ผมขอร้องให้ลืมเสียเถอะ! 

ในการเร่ิมธรุกิจใหมนี่ ้ควรต้องคิดก่อนลงมือ
ท า ควรวางแผนขัน้ตอนในการท างานก่อน 

และควรท างานอย่างเป็นระบบ ทัง้นีก็้เพราะว่า 

คณุต้องใช้ทนุด้วยเงินท่ีกู้จากธนาคารหรือ
เพ่ือนๆ  หรืออาจจะเป็นเงินเก็บสะสมของคณุ
เอง คณุอาจท าให้ครอบครัวต้องคิดหนกัไป
ด้วยและตวัคณุเองก็ต้องลงแรงอยา่งเต็มที่ 
ฉนัน้คณุควรค านงึถึงข้อเหลา่นีแ้ละควรคดิ
อย่างถ่ีถ้วน มีสติและรอบคอบ 

  

ผมขอแนะน าว่า โปรดท าตามรายการ ๑๕ 

ขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้  หรือกาหวัข้อที่คณุท า
เสร็จแล้วไว้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบตวัเองว่าท า
การบ้านครบหรือยงั 

คณุควรท าความเข้าใจกบั ๑๕ ขัน้ตอนในทกุ
แง่ทกุมมุอยา่งชดัแจ้งก่อนท่ีจะเร่ิมปฎบิตักิาร 

คณุสามารถเร่ิมท างานวนันีไ้ด้เลย เพราะคณุ
ได้ตดัสนิใจแล้วว่าจะเร่ิมธรุกิจใหม่ 
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การประเมนิตลาดและการแข่งขัน 

ถ้าคณุเปิดร้านในเมืองที่มีพลเมืองต ่ากว่า 

๑๐.๐๐๐ คนก็อาจมีปัญหาได้เพราะตลาดเล็ก
เกินไป เงื่อนไขที่ดีที่สดุคือ เปิดในเมืองที่มีประชากร
มากกวา่ ๕๐.๐๐๐ คน หรือเมืองเล็กกว่านีก็้ได้แต่
ต้องเป็นจดุศนูย์กลางของภมูิ 
ภาคนัน้และมีคนจากชมุชนรอบนอกเข้ามา 

ถ้าร้านอยูใ่นยา่นชนบทที่ยงัยึดถือประเพณีดัง้เดิม
มาก ค าถามที่คณุควรตอบได้กอ่นคือ คณุมี
เครือข่ายของตวัเองหรือไม่ หากไมม่ีก็ต้องถามตอ่
วา่ คณุสามารถสร้างเครือข่ายขึน้มาได้หรือไม่ 
ค าตอบนีม้ีความส าคญัมากตอ่ความส าเร็จ แตถ้่า
ร้านอยูใ่นเมืองใหญ่และมีผู้คนทนัสมยั ปัจจยั
ส าคญัในการประสบความส าเร็จยอ่มขึน้อยู่กบั 

ลกัษณะของกลุม่คนที่หลากหลาย ไลฟ์สไตล์ กลุม่
ไมเ่ป็นทางการและสื่อ(สงัคม) ซึง่คณุควรค านึงถงึ
เร่ืองนีเ้วลาสร้างแนวคิดร้าน ต้องให้เข้าเทรนด์จึงจะ
ประสบความส าเร็จ 

วิเคราะห์คู่แข่งของคุณ 

แรกสดุคณุควรใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาคูแ่ข่งที่มีอยู่
แล้ว คือคนท าธุรกิจประเภทเดียวกนันี ้ในขัน้ตอ่ไป
นัน้ ทางที่ดีที่สดุคือไป “ทดสอบใช้บริการ” ด้วย
ตนเองหรือให้เพื่อนไป แล้วจดบนัทกึจดุออ่นจดุแข็ง
หรือลกัษณะพิเศษที่ส าคญัของแนวคิดคูแ่ข่ง 

รูปแบบด้านกฎหมาย 

หากคณุไปจดทะเบียนการค้าและไม่เลือกรูปแบบ
กฏหมายอยา่งอื่น ก็เป็น ธุรกิจส่วนตวัโดย
อตัโนมติั  

ในกรณีนีค้ณุตดัสินใจคนเดียวในการบริหารทกุ
เร่ืองและต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว ซึง่ต้องรับ
ผิดด้วยทรัพย์สมบติัทัง้หมด รวมถงึทรัพย์สมบัติ
ส่วนตวั ค าถามที่วา่คูส่มรสต้องร่วมรับผิดด้วย
หรือไม ่ขึน้อยูว่า่คณุได้ท าสญัญาแยกสินส่วนตวัใน
การสมรส (แยกการจดัการทรัพย์ในสถานภาพ
สมรส) และคูส่มรสได้ลงมือชื่อท าสญัญารับค า้
ประกนัหรือไม ่(เชน่ในการกู้ เงิน) 

ถ้าจะตัง้ห ้า ง ห ุ้น ส ว่ น หรือบริษัททนุ ควรต้อง
ปรึกษากับผู้เช่ียวชาญอิสระด้านกฎหมายและ
ภาษีทเีก่งก่อนเท่านัน้ แล้วจงึคิดจะท า ข้อควร
ระวงัอยา่งย่ิงคือ คณุไมส่ามารถควบคมุการ
ตดัสินใจงานบริษัทได้ทัง้หมด โปรดอยา่ท าสิ่งที่คณุ
ไมส่ามารถเล็งมองเห็นผล แตค่ณุต้องรับผิดชอบ
ผลที่เกิดขึน้ในที่สดุ ถ้าคณุเลือกรูปแบบด้าน
กฎหมายบางประเภท คณต้องรับผิดการตดัสินใจ
ผิดของผู้อ่นีโดยที่คณุไมไ่ด้ยินยอม รับรู้ด้วยหรือเขา
ตดัสินขดัตอ่เจตจ านงของคณุด้วยซ า้ไป 

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vor
bereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php 
 

แนวคดิ USP คืออะไร 

อะไรท าให้คณุแตกตา่งจากคูแ่ข่งที่ดีที่สดุ? คณุจะ
ท าอยา่งไรเพื่อให้คนเห็นเพียงครัง้แรกก็รู้เลยว่า 

คณุตา่งจากคนอื่น? 

คณุควรบรรยายแนวคิดธุรกิจของคณุได้ภายใน
ประโยคเดียว แล้วถามเพื่อนดซูิวา่ พวกเขาเข้าใจ
แนวคิดของคณุหรือไม ่ 

คณุจะใช้อะไรเป็นจดุหลกัในแนวคิดของคณุ? 

บคุลิกภาพตนเอง การตกแตง่ร้าน การเสนอบริการ 

คณุภาพลกัษณะพิเศษ หรือราคา 

       
การตลาดมีกลยทุธหลายอยา่งที่สามารถน าไปสู่
ความส าเร็จได้ แตส่ิ่งตอ่ไปนี ้จะไมน่ าไปสู่
ความส าเร็จอยา่งแน่นอนนัน่คือ ความไมพ่ิถีพิถนั 

ท าตามกนัแบบเดียวกนัไปหมด ปราศจากความ
เป็นตวัของตวัเอง คนเห็นแล้วรู้เลยว่า “โหล”  ขาด
โปรไฟล์ที่ท าให้ตา่งจากคูแ่ข่ง สิ่งที่น าเสนอขดั
กนัเอง สิ่งเหลา่นีเ้ป็นบอ่นท าลายความส าเร็จของ
คณุ  เพราะคุณเป็นคนพเิศษมีเอกลักษณ์ คณุ
ควรสร้างร้านของคณุให้เหมือนกบัตวัคณุคือ พิเศษ
สดุและมีคนเดียวเท่านัน้ นกัการตลาดเรียกว่า 
USP = Unique Selling Point. (จุดขายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstellungsmerkmal 
 

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstellungsmerkmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstellungsmerkmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstellungsmerkmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstellungsmerkmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstellungsmerkmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstellungsmerkmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstellungsmerkmal


06 

การวางแผนการเงนิ 

 
ในการค านวณค่าใช้จา่ยประจ าเดือนใน “แผน
ค่าใช้จ่าย”  เราต้องรวมทัง้ค่าใช้จา่ยทัง้หมดคือ
ชนิดแปรได้และชนิดคงตวั  ตวัอยา่งคา่ใช้จ่ายที่คง
ตวั เชน่คา่เชา่ และคา่ใช้จา่ยอื่นๆที่เกิดขึน้โดยไม่
ขึน้กบัจ านวนลกูค้าที่เข้ามา สว่นคา่ใช้จา่ยแปรได้
คือ ตวัอยา่งเชน่ คา่แรงพนกังานในกรณีที่ต้องจา่ย 

เฉพาะเวลามีลกูค้าเข้า หรือคา่น า้มนันวดที่ต้องใช้
เฉพาะเวลามีลกูค้าเข้ามานวด โปรดอยา่ลืม
คา่ใช้จา่ยเหลา่นี ้คา่เชา่และคา่ใช้จ่ายจิปาถะ (แก๊ส 

ไฟฟ้า และอื่นๆ) คา่ท าความสะอาด (สถานที่และ
เสือ้ผ้า) คา่จ้าง (และคา่ประกนัสงัคม) และเบีย้
ประกนัภยันานาชนิด เชน่ ประกนัภยัสหกรณ์อาชีพ 
(Berufs– 

genossenschaft )  คา่เคร่ืองประดบัร้าน (ดอกไม้  

เทียน) คา่โทรศพัท์/อินเทอร์เน็ต คา่โฆษณา คา่
ใบอนญุาตใช้ดนตรี/สื่อ (เกเอเซท –GEZ คือคา่สื่อ
ทีวีและอินเตอร์เนตของรัฐ– GEMA–เกมา 

ค าอธิบายมีในบทตอ่ไป) คา่สมาชิกสมาคม/

หอการค้า คา่ผลิตภณัฑ์ที่ต้องใช้ในการท างาน 

(น า้มนันวด ยาหมอ่ง ลกูประคบสมนุไพร) คา่
การศกึษาอบรมสมันา คา่ซอ่มแซมดแูลรักษา
สถานที่ 
ในภายหลงัคณุก็จะเห็นจ านวนเงินที่น าไปใช้
ลดหยอ่นภาษี หรือการผอ่นคืนเงินกู้ธนาคารและ
ดอกเบีย้ในแผนการลงทนุ 

ถงึจดุนีค้ณุก็สามารถเขียน แผนรายได้ ได้แล้ว  

คณุควรคาดคะเนได้วา่จะมีรายได้อยา่งไร ตัง้ราคา
เทา่ไรและต้องมีจ านวนการนวดก่ีครัง้ เป็นยอดการ
ขายแบบปลีกอยา่งเดียวหรือมีรายได้ชนิดอื่นเข้ามา
รวมด้วยหรือไม ่

  

แผนทัง้สามดงักลา่วนี ้(แผนค่าใช้จ่าย แผนการ
ลงทุนและแผนรายได้)  คณุสามารถเอามา
รวมกนัแล้วท าให้เป็น การค านวณพลังการหา
รายได้ (Rentabilitätsberechnung) ถ้าคิด
แบบงา่ยๆ คือหากมีก าไร ก็คือรายได้ของเจ้าของ
ธุรกิจ อา่นศกึษาตอ่ได้ในลิง้ค์นี ้

http://www.helpster.de/rentabilitaetsberechnung-so-
geht-s_69142 

 

ถ้าคณุประสบความส าเร็จ ก็ต้องเสียภาษีชนิด
ตา่งๆ อยา่งแน่นอน ขอให้คิดอยา่งถ่ีถ้วนและ
ปรับปรุงสถานภาพของการประกนัสงัคมส่วนตวั
ของตนเองให้ดีที่สดุ 

เน่ืองจากรายได้และรายจา่ยมาไมพ่ร้อมกนั คณุ
จ าเป็นต้องท า แผนสภาพคล่อง โปรดอา่น
ค าอธิบายภาษาไทยใน http://www.royin.go. 

th/th/knowledge/detail.php?ID=2793  ซึง่ท าให้
คาดได้เป็นรายเดือนว่า รายจา่ยไหนเข้ามาเมื่อไร 

กอ่นคณุจะเร่ิมค านวณ คณุควรท าความรู้จกักบั
ภาษีมลูคา่เพิ่ม (ด ูขัน้ที่ ๑๑) 

ก้าวตอ่ไปคือการจดัท า  แผนการลงทุน ซึง่ควร
รวมรายการคา่ใช้จ่ายเหลา่นีคื้อ  
 

การปรับปรุงซอ่มแซมและในกรณีจ าเป็น ต้อง
กอ่สร้างท าการแบง่สว่นห้อง  (งานกอ่สร้างภายใน)  

เตียงนวด ตัง่แบบเข้ากบัสรีระ  โซฟานวด เคร่ือง
เรือน เคร่ืองประดบัร้าน เสือ้ผ้าและผ้าอื่นๆที่ต้องใช้ 

ถ้วยชามและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน (อา่งล้างเท้า 

อา่งเล็ก ถ้วยเล็กใสค่รีม แจกนั ตระกร้า) เคร่ือง
ตา่งๆ (เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองอบผ้า ตู้อบคอมเพรส 

เซอร์ หม้ออบไอน า้ส าหรับลกูประคบสมนุ 

ไพร เคร่ืองต้มน า้ เตารีดผ้า  เตาอุน่น า้มนันวด  ผ้า
หม่และเคร่ืองสเตอริโอเปิดเพลง) 
 

การท าการตลาดอนัดบัแรกสดุ (ท าเวบไซด์ เปิด
หน้าเฟชบคุ ท าแผน่พบั พิมพ์นามบตัร  พิมพ์บตัร
ของขวัญ(Gutschein)  บตัรโบนสั  การโฆษณา
ภายนอกเชน่ ป้ายร้าน ลงโฆษณา  

เคร่ืองใช้ด้านสขุลกัษณะต่างๆ (ติดตัง้ที่วางผ้าเช็ด
มือและที่กดน า้ยาฆ่าเชือ้) เคร่ืองมือในการรักษา
ความปลอดภยั (ถงัดบัเพลิง ผ้าดบัเพลิง ตู้ยา
ประจ าบ้าน) และคา่ค าปรึกษาในการบริหารธุรกิจ 
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การบริหารการเงนิ 

 
มีแตผู่้ เชี่ยวชาญเท่านัน้ที่สามารถค านวณแผนการ
เงินที่ดีได้ ย่ิงเราต้องใช้ทนุสงูมากแต่มีเงินทนุของ
ตนเองน้อยเทา่ไร ก็ย่ิงมีความจ าเป็นต้องใช้
ผู้ เชี่ยวชาญมากขึน้เทา่นัน้ ทางที่ดีที่สดุคือไปหา
ธนาคารในท้องถ่ิน (แตไ่มใ่ชธ่นาคารที่คณุเป็น
ลกูค้าอยู)่ เพราะที่นัน่มีผู้ รู้อยูม่ากมายที่มีเวลามาก
เพียงพอที่จะอธิบายเร่ืองตา่งๆให้คณุสามารถ
เข้าใจได้โดยไม่ต้องเสียคา่บริการแตอ่ย่างใดและ
ท าให้คณุตรวจสอบรู้ผลโดยเร็วว่า มีสิทธิขอเงิน
สนบัสนนุจากโครงการของรัฐกลางได้หรือไม่ (เงิน
ชว่ยในการเร่ิมธุรกิจของคาเอฟเว KfW-StartGeld 

และโครงการ เอแอร์เพ ชว่ยเงินทนุส าหรับนักธุรกิจ 

ERP-Unternehmerkapital) ถ้ามีการเรียกร้อง
หลกัทรัพย์ค า้ประกนัและผู้ รับค า้ประกนั ต้องแสดง
ทา่ทีไมรั่บอยา่งเต็มที่ไว้กอ่น ไมม่ีทรัพย์ค า้ป้ระกนั
และไมม่ีใครมารับค า้ประกนัให้ บอกกอ่นวา่ เรา
รู้จกัแหลง่ทนุที่ให้กู้ ได้ถึง ๖๐,๐๐.๐๐ ยโูรได้โดยไม่
ต้องมีการค า้ประกนัทัง้ปวง 

ในภายหลงัคณุก็ยงัขอประนีประนอม ยอมออ่นข้อ
ให้ทีละขัน้ได้ ที่ส าคญัคือต้องขอเครดิตจากผู้สง่
ผลิตภณัฑ์ หรือพยายามขอยืดเวลาในการช าระ
ใบสัง่จา่ยเงิน ด้วยการตกลงกนักอ่น 

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/fina
nzierung/wissen/index.php 
 

ร้านที่เหมาะสมกบัแนวคิดของคณุที่อยูไ่ด้ยัง่ยืน 

 

คณุควรพยายามท าสญัญาเชา่ร้านที่มีเงื่อนไขที่ดี
ที่สดุส าหรับคณุ เราสามารถตอ่รองกนัได้ในทกุเร่ือง 

เชน่: 

 

ขอไมจ่า่ยคา่เช่าในเดือนแรก  

ขอเงินชว่ยคา่บรูณะซอ่มแซม หรือให้หกัออกจาก
เงินคา่เชา่  

คา่เชา่คิดตามรายได้ของกิจการ 

สญัญาเชา่มีก าหนดเวลาพร้อมกบัเปิดโอกาสใน
การตอ่สญัญาได้ส าหรับผู้ เชา่  

เว้นการบอกเลิกสญัญาจากฝ่ายผู้ให้เชา่ 

สิทธิพิเศษในการบอกเลิกสญัญา หากมีการขึน้คา่
เชา่  

ให้ผู้ให้เชา่รับผิดชอบในกรณีมีการรบกวนการ
ด าเนินกิจการ (จากการซอ่มแซมปรับปรุงหรือจาก
เพื่อนบ้านในตกึเดียวกนั) 

ตดัพนัธกิจในการฟืน้สภาพเดิมของสถานที่เชา่โดย
เด็ดขาด (หลงัเลิกเชา่) 

สิทธิในการเชา่ตอ่ส าหรับผู้ เซ้งร้านตอ่ในกรณีขาย
ร้าน 

 

ส าหรับร้านที่วา่งมานานแล้ว คณุยอ่มมีโอกาสใน
การตอ่รองสงูขึน้ เแตค่ณุต้องพยายามสืบหาตวั
เจ้าของตกึและต้องดแูลติดตอ่เขาด้วยตนเอง 

การเลือกที่ตัง้สถานประกอบกจิการ 

ยา่นที่ตัง้เป็นปัจจยัส าคญัในการประสบ
ความส าเร็จในสองมิติคือ 

1.ถ้าคา่เชา่แพงเกินไป ร้านก็ขาดทนุเพราะค่าเช่า
กบัคา่จ้างเป็นรายจ่ายสงูที่สดุ ทางที่ดีคือขอให้
ค านวณรายจา่ยค่าเชา่ให้ต ่ากวา่ ๑๕% ของรายรับ
สทุธิที่คาดวา่จะได้รับ ถ้าจะให้ดีที่สดุ ควรค านวณ
ระหวา่ง ๘ ถงึ ๑๐%  ซึง่เข้ากบัความเป็นจริง
มากกวา่  

2.ต้องเลือกยา่นที่ตัง้ให้เข้ากบัแนวคิดของคณุที่ตัง้
ไว้ คืือต้องฟิตกนัพอดีแบบไม่มีชอ่งวา่งเลย
เหมือนกบัชดุเสือ้กางเกงติดกนัรัดรูป (Catsuit) 

ตอ่ไปนีคื้อตวัอยา่งแนวคิดประเภทตา่งๆ เชน่ ราคา
ถกู เป็นกนัเองเหมือนครอบครัว มีนกัทอ่งเที่ยวเป็น
เป้าหมาย รับเฉพาะคนบางกลุ่มโดยเฉพาะเป็น
ลกูค้า (exklusiv) ถ้าแนวคิดถกูต้องแตไ่ปตัง้ผิดที่ก็
จะท าให้เสียใจภายหลงั เชน่ exklusiv แตไ่ปตัง้
ยา่นคนจน ยอ่มไมเ่ข้ากนั 

ขัน้แรกคณุควรตดัสินใจว่า จะเอายา่นที่ตัง้ 

ประเภทไหน (ใจกลางเมืองหรือชานเมือง/ถ่ินที่พกั
อาศยัหรือทางผา่น) จากนัน้จงึตดัสินใจเร่ืองขนาด
ของร้าน และแล้วจงึมาถงึเร่ืองงบค่าเช่าวา่สงูสดุ
เทา่ไร จากจดุนีค้ณุไม่ควรปลอ่ย “คนเคยท ามา
กอ่น” เข้ามาท าให้คณุขาดความมัน่ใจในตวัเอง 

ค าปรึกษาที่ “แสนฉลาด” แตท่ าให้สบัสนได้ ข้อ
ส าคญัคือต้องให้เวลาพอเพียงในการหา 

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/finanzierung/wissen/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/finanzierung/wissen/index.php
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การซือ้ร้านต่อ 

 
มีการเสนอให้เซ้งร้านนวดไทยต่ออยา่ง
มากมาย สว่นมากก็เพราะมีเหตผุลที่เข้าใจกนั
ได้ 

ขัน้แรกสดุคณุควรพยายามดใูห้มากกวา่ตวั
ร้านท่ีต้องการรับช่วงต่อเทา่นัน้ แต่ให้ดคูนขาย
ด้วย แล้วคณุมองออกไหมว่า ท าไมเขาจงึ
อยากขาย ถ้าคณุมองไมเ่หน็แรงจงูใจที่
น่าเช่ือถือ ก็แสดงว่ามีอะไรไมดี่ซอ่นอยูใ่นร้าน
นี ้เช่นมีปัญหากบัผู้ให้เช่า หรือเพ่ือนบ้าน หรือ
สภาวะสิง่แวดล้อมรอบๆร้านจะเลวลงในเวลา
อนัใกล้ (เช่นมีโครงการก่อสร้าง การเปลี่ยน
เส้นทางจราจร) ปัญหาด้านกฎระเบียบ (การ
ป้องกนัอคัคีภยั หน่วยงานตรวจสอบธรุกิจ 

กองสาธารณสขุ ส านกังานควบคมุการ
ก่อสร้าง) ปัญหาในการบริหารธรุกิจ (ภาษีการ
น าสนิค้าเข้า กรมสรรพากรลา่คนหนีภาษี  

ปัญหากบัการท าบญัชี) หากแรงจงูใจเป็นท่ีพอ
เข้าใจได้ (เช่นการอพยพกลบัเมืองไทย 

แต่งงานกบัคนรวย ย้ายไปอยูท่ี่อ่ืนหรือไป
ลงทนุท าร้านใหญ่กว่า) ก็ตรวจสอบมลูคา่
สิง่ของในร้าน (เคร่ืองเรือน เคร่ืองประดบั
ต่างๆ) และรายได้ที่น่าจะได้รับ (รายได้และ
รายจ่าย)

ข้อบงัคับและหน่วยราชการควบคุม 

 
คณุควรเตรียมตวัเขียนบรรยายประเภทงานธุรกิจ
และตัง้ช่ือกิจการไว้ แล้วไปจดทะเบียนการค้าที่
ส านกังานทะเบียนการค้า (Gewerbeamt) โดย
เตรียมหนงัสือเดินทางและส ิท ธ ิใ ห ้ต ัง้ ถ ิ่น ฐ า น ถ า ว ร
ไปด้วยเพื่อใช้ประกอบการขอจดทะเบียน หลงัจาก
นัน้ก็ต้องแจ้งการจดทะเบียนการค้าที่กรมสรรพกร 

(Finanzamt) ที่รับผิดชอบ  

ส านกังานทะเบียนการค้าจะแจ้งไปยงัหน่วยงาน
ดงัตอ่ไปนีโ้ดยอตัโนมติั   
 

กรมสรรพากร  ส านกังานประกนัภยัสหกรณ์ตาม
อาชีพที่รับผิดชอบ (จะแจ้งวา่ส านกังานไหน
รับผิดชอบร้านคณุ ดขูัน้ตอนที่ ๑๒)   หอการค้า
และอตุสาหกรรม (IHK, แจ้งด้วยวา่ คณุจะเป็น
สมาชิกโดยพนัธะหน้าที่ของหอการค้า ไมไ่ชห่อชา่ง
หรือ Handwerkkammer)  และในบางกรณีก็แจ้ง
ส านกังานควบคมุการค้า(Gewerbeauf–sicht) 

ด้วย 

 
 

คณุควรรีบหาหมายเลขทะเบียนกิจการ 

(Betriebsnummer) โดยเร็วที่สดุ โดยไปรับได้จาก
ส านกังานแรงงานแหง่ชาติ (Bundesagen– 

tur für Arbeit)  ถงึแม้วา่ไมต้่องใช้ทนัที แตต้่องใช้
ในภายหลงัตอนหาลกูจ้างที่ท างานมินิจ๊อบ 

ผู้ขายอาจเรียกร้องให้คณุจ่ายเงินสด ซึง่ก็
หมายความว่าคณุไม่มีทางเรียกร้องคืนได้เลย
ในกรณีที่คณุเหน็ว่ามีสิง่บกพร่องหรือถกู
หลอกลวงแบบเต็มตวัในภายหลงั ฉนัน้ควร
ระวงัให้ดีว่า ต้องมีหนงัสือสญัญาซือ้ขายอย่าง
ถกูต้องตามกฎหมายซึง่ต้องมีการรับประกนั
ด้วย บทระบลุงโทษในหนงัสือสญัญาต้องให้มี
การปรับเงินให้มีจ านวนสงูพอที่คณุจะสามารถ
จ่ายค่าใช้จ่ายจิปาถะที่พว่งมาพร้อมกบัราคา
ซือ้ด้วย 

 
ราคาเทา่ไรจงึถือว่าพอดี ? 

 

จ านวนเงินงวดแรกสดุที่จ่ายคือจ านวนเงินท่ี
คณุคิดว่าเป็นราคาที่เป็นจริง ถ้าหากคณุต้อง
ลงทนุตกแต่งร้านเองเทา่ที่เหน็ในวนันัน้ (ต้อง
ลบมลูค่าสกึหรอเพราะเป็นสิง่ของท่ีใช้แล้ว)  

หลงัจากนัน้ต้องจ่ายจ านวนเงินเพิ่มอีก ๕ ถึง 
๑๐ เปอร์เซนต์ของยอดการขายสทุธิของปีตาม
ใบแจ้งภาษีมลูคา่เพิม่ลว่งหน้า ถ้าเรียกร้องให้
จ่ายมากกว่านี ้ควรไปปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญ
ด้านบริหารธรุกิจอยา่งถ่ีถ้วนก่อนเทา่นัน้ จงึจะ
จ่าย 

http://www.existenzgruender.de/imperia/md/content
/pdf/publikationen/broschueren/unternehmensnachf
olge.pdf 

http://www.existenzgruender.de/imperia/md/content/pdf/publikationen/broschueren/unternehmensnachfolge.pdf
http://www.existenzgruender.de/imperia/md/content/pdf/publikationen/broschueren/unternehmensnachfolge.pdf
http://www.existenzgruender.de/imperia/md/content/pdf/publikationen/broschueren/unternehmensnachfolge.pdf


09 

หอการค้าและสมาคมเครือข่าย 

 

ถ้าคณุเป็นสมาชิกหอการค้าและอตุสาห–กรรม
ท้องถ่ิน (IHK) ในสามปีแรกยงัไม่ต้องเสียคา่
สมาชิก แตห่ลงัจากนัน้ควรต้องจ่ายค่าสมาชิก
อตัราพืน้ฐาน ตัง้แตปี่ที่ห้าเป็นต้นไปต้องจา่ยค่า
สมาชิกแบบตามสดัสว่น ในกรณีคณุต้องการขอ
ผอ่นปรนไมจ่า่ยคา่สมาชิก คณุควรหาข้อมลู
เก่ียวกบัเร่ืองนี ้วา่มีเงื่อนไขอะไรบ้าง นอกจากนี ้
ควรขอให้หอการค้าฯ ลงบทความรายงานถึงธุรกิจ
ของคณุในนิตยสาร IHK-Magazin ในฐานะที่เป็น
นกัธุรกิจเร่ิมต้นใหม ่คณุควรหาข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจได้ในวาระต่างๆ ที่หอการค้าจดั
ให้อยา่งสม ่าเสมอ เชน่ เข้าร่วมพบปะสงัสรรค์กบัผู้
เร่ิมธุรกิจใหมท่ี่ “โต้ะจองแขกประจ า” 

(Stammtisch) การอบรมสมันาและงานให้ข้อมลู
ในชว่งเย็นหรือวนัอบรมในหวัข้อตา่งๆส าหรับผู้ เร่ิม
ธุรกิจใหม ่คณุควรไตร่ตรองเร่ืองร่วมลงโฆษณากบั
กลุม่ร่วมโฆษณาท้องถ่ินหรือสมาคมการค้า หากมี
โอกาสดีราคาไมแ่พงมาก ถ้าหากคณุตดัสินใจลง
ร่วมด้วย ก็ท าให้คณุมีสว่นร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
อยา่งจริงจงั  

ผมขอเชิญชวนให้คณุสมคัรเป็นสมาชิกสมาคม
ไทยสปาแหง่ประเทศเยอรมนี (www.thai-spa- 

verband.de) คณุสามารถสร้างเครือข่ายกบัคน 

นอกท้องถ่ิน แล้วได้ผลประโยชน์จากประสบ 

การณ์ของ “คนเกา่แก”่ โปรดดรูายละเอียดหน้า 

๒๕

การท าบญัชีและคอนโทรลลิ่ง   
 
หากคณุเองยงัรู้งานบริหารธุรกิจไม่ดีพอหรือไม่มีคนช่วย
สอนให้ ผมแนะน าให้หานกัให้ค าปรึกษาด้านภาษีหรือนกั
ท าบญัชีที่เกง่ให้ได้กอ่นเร่ิมเปิดกิจการ เพื่อให้เขาท างาน
ดงัตอ่ไปนีใ้ห้คณุ นัน้คือ การบนัทกึลงในบญัชีรายรับ
รายจา่ยอย่างตอ่เน่ือง การท าบญัชีเงินเดือนพนกังาน 

และถ้าจ าเป็นก็ต้องให้ท าการแจ้งภาษีมลูค่าเพิ่มลว่งหน้า
และท าบญัชีรายรับรายจา่ยประจ าปีด้วย  
 

ผู้ เชี่ยวชาญดงักลา่วควรจะให้ค าปรึกษาด้านการ
บริหารธุรกิจได้ด้วย  (ฝ่ายรัฐรับชว่ยจ่ายค่าจ้างนีถ้งึ 

๕๐%) คา่ใช้จา่ยส่วนใหญ่คือค่าท าบญัชีอย่างตอ่เน่ือง
และคา่ท าบญัชีเงินเดือนพนกังาน (ตวัอยา่งเชน่พนักงาน
มินิจ๊อบ)  
 

คณุควรหาทางเลือกที่ประหยดัค่าจ้างกว่าด้วย เชน่ใช้
โปรแกรมท าบญัชีออนไลน์ตอ่เน่ืองเองแตใ่ห้ผู้ให้
ค าปรึกษาเข้าไปตรวจดทูางออน-  

ไลน์ได้ทกุเวลาวา่คณุท าบญัชีถกูต้องหรือไม่ และควร
ตรวจสอบดวูา่ จะท าบญัชีเงินเดือนในเวบเพจ 

www.einfachlohn.de ด้วยตนเองได้ไหม (ราคา
ประมาณ ๕,- แทนที่จะเป็น ๑๕,- ยโูร) 

ในลิง้ค์นี ้http://steuerberatervergütung.de/  

คณุสามารถค านวณค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้ค าปรึกษา
ด้านภาษีจะเรียกร้องได้อยา่งง่ายดายมาก บางที
คณุอาจตอ่รองและขอให้เขาคิดราคาเหมาตายตวัที่
ถกูกวา่ก็ได้ 

  
ถงึแม้วา่คณุไม่จ าเป็นต้องท าบญัชีโดยพนัธะหน้าที่
ก็ตาม แตค่ณุอาจลองคิดดวูา่ การท าบญัชีท าให้
คณุได้ข้อมลูหลายอยา่งที่มีคณุค่า ซึง่จะชว่ยคณุใน
การควบคมุ บริหารร้านได้ดีกวา่การท าอะไรไปตาม
ความรู้สกึเท่านัน้  
 

ถ้าคณุคิดจะพฒันาธุรกิจตอ่ไป เชน่เปิดหลายสาขา 

หรือท าเฟรนไชส์ ก็จะย่ิงท าให้การท าบญัชีที่ดีเป็น
สิ่งที่คณุข้ามมนัไปไมไ่ด้เลย (และตอ่ไปในภายหน้า
ก็รวม การบญัชีต้นทนุ) ด้วย 

 

ในลิง้ค์นีค้ณุหาข้อมลูที่ส าคญัและค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ได้: 

 
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unt
ernehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index
.php 
 

http://www.thai-spa-verband.de
http://www.thai-spa-verband.de
http://www.thai-spa-verband.de
http://www.thai-spa-verband.de
http://www.thai-spa-verband.de
http://www.thai-spa-verband.de
http://www.einfachlohn.de
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/steuern/
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unternehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index.php
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ภาษี 

 
คณุควรเรียนรู้ศึกษาภาษีประเภทต่างๆเหลา่นีอ้ย่าง
คร่าวๆ กอ่นที่จะเร่ิมประกอบกิจการ เพราะเป็น
เร่ืองที่คณุต้องพบอยา่งแน่นอน  

ฉนัน้ควรพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต 

 

๑. ภาษีมลูค่าเพิ่ม(VAT–Mehrwertsteuer) 

 

๒. ภาษีรายได้ (Einkommensteuer) 

 

๓. ภาษีการค้า (Gewerbesteuer) 

 

๔. ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

    (Körperschaftsteuer) 
 

โดยหลกัการทัว่ไปไมมี่การลดหยอ่นภาษี
ส าหรับผู้ เร่ิมประกอบธรุกิจใหมเ่ป็นพิเศษและ
ไม่มีการผ่อนผนัหรือให้อภยัหากคณุท าเร่ือง
ภาษีผิดพลาดไป 

 

ในลิง้ค์นีค้ณุอ่านข้อมลูทัว่ไปเพิม่เติมได้: 

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigke
it/vorbereitung/gruendungswissen/steuern/ 
 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ในเร่ืองนีค้ณุควรทราบว่า  ต้องช าระภาษีนีง้วด
แรกล่วงหน้าหลังจากได้เปิดกิจการไม่เกินวันที่ 
๑๐ ของเดอืนต่อไป แตม่ีข้อยกเว้นอยูส่อง
ประการคือ  

๑) คณุเลือกใช้รูปแบบธุรกิจเป็น ธุรกิจรายย่อย 
(Kleinunternehmer)  

๒) ย่ืนค าร้องให้ได้รับอนญุาตใน การยืืดการ 

ก าหนดเวลาอย่างถาวร
(Dauerfristverlängerung) 
โปรดท าความเข้าใจกบัระบบภาษีนี ้

ภาษีมลูคา่เพิ่มคือภาษีที่ผู้บริโภคต้องจา่ยให้รัฐ แต่
ต้องผา่นบญัชีของคณุในฐานะที่เป็นผู้ประ 

กอบกิจการนวดคณุยอ่มมีหน้าทีี่เขียนใบสัง่จ่ายเงิน
พร้อมภาษีมลูคา่เพิ่ม ๑๙ เปอร์เซนต์ให้แกล่กูค้า
แล้วก็ต้องสง่ภาษีนีใ้ห้แกส่รรพากร เมื่อคณุนวด
ลกูค้าด้วยราคา ๕๐ ยโูร คณุรับเงินเองเพียง ๔๒ ยู
โร อีก ๘ ยโูรนัน้เป็นของสรรพากรแตข่ณะเดียวกนั
ในแตล่ะเดือนในฐานะที่คณุเป็นนกัธุรกิจยอ่มมี
สิทธิที่เอาจ านวนเงินที่คณุเสียภาษีมลูคา่เพิ่มเมื่อ
ไปซือ้สินค้าเข้าร้าน (จ านวนเงินจา่ย)  ไปลบออก
จากจ านวนเงินที่คณุได้รับภาษีมลูค่าเพิ่มจากการ
นวด (จ านวนเงินได้)ที่คณุต้องสง่ไปให้สรรพากร 

(จ านวนเงินได้–จ านวนเงินจา่ย = จ านวนที่ต้อง
จา่ยกรมสรรพากร หรือได้รับจากสรรพากร ) 

 

กรมสรรพากร  

 

หลงัจากการจดทะเบียนการค้าแล้วในฐานะที่เป็นผู้
เร่ิมประกอบธุรกิจคณุจะได้รับใบกรอกข้อความใน
การเก็บข้อมลูเร่ืองภาษี  (Frage–bogen zur 

steuerlichen Erfassung) โดยอตัโนมติั ซึง่คณุ
ต้องแจ้งยอดการขายและก าไรภายในหนึ่งปีใน
อนาคตโดยการคาดคะเนไว้ล่วงหน้าในใบนี ้  โปรด
อยา่คาดคะเนรายได้ไว้น้อยเกินไป แตก็่ไมค่วรคาด
รายได้ให้มากเกินไป เพราะจากจ านวนเงินที่คณุ
คาดคะเนแล้วแจ้งไปยงักรมสรรพากรๆ จะค านวณ
จ านวนเงินภาษีลว่งหน้าที่คณุมีหน้าที่ต้องจ่าย
ลว่งหน้า 

ฉนัน้คณุควรกรอกใบนีอ้ยา่งระมดัระวงัและถกูต้อง 

มิฉนัน้จะมีการสง่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมา
ตรวจสอบสถานที่หรือต้องใช้เวลานานมากกว่าคณุ
จะได้รับเลขป ร ะ จ  า ต วั ผ ู้ เส ีย ภ า ษ ีอ า ก ร  

 

กรมสรรพากรจะก าหนดจ านวนเงินภาษีรายได้ 

ภาษีโบสถ์และเงินสามคัคี (Solidaritätsbeitrag) 

ที่อาจจะต้องจา่ยล่วงหน้า โดยค านวณจากข้อมลูที่
คณุกรอกไว้ ในใบกรอกข้อความในการเก็บข้อมลู
เร่ืองภาษี รวมทัง้ก าหนดตารางเวลาไว้อย่างชดัเจน
วา่ ต้องจา่ยลว่งหน้าเมื่อใด 

 

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/steuern/
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/steuern/
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… ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ระเบียบนักธุรกิจรายย่อยหรือภาษาเยอรมันคือ 
Kleinunternehmerregelung เป็นสิง่ที่คณุ
เลือกใช้ได้ ถ้ายอดการขาย (Umsatz) ในปีท่ีผ่านมามีจ านวน
ไม่สงูกว่า ๑๗,๕๐๐.๐๐ ยโูร และในปีปัจจบุนัคาดว่าไม่สงูกว่า 
๕๐,๐๐๐.๐๐ยโูร ถ้าใช้ระบบนีค้ณุก็เก็บรายได้ทัง้หมดไม่ต้องเสีย
ภาษีมลูคา่เพิ่ม น่ีคือผลดี 

ผลด้านลบคือ คณุไม่สามารถใช้ภาษีมลูคา่เพิ่มท่ีจ่ายไปเม่ือไปซือ้
สนิค้าเข้าร้าน น ามาใช้ลบภาษีออกได้เลย ควรคดิค านวณอย่าง
คร่าวๆก่อนว่า ใช้ระบบไหนดีท่ีสดุส าหรับร้านของคณุ  
ในกรณีท่ีได้ใช้เงินลงทนุมากในการเปิดร้านใหม่และคาดว่ารายได้
ยงัไม่สงูมาก ก็คาดว่าถ้าใช้ระบบภาษีมลูคา่เพิ่มย่อมเป็นผลดีกว่า  
เร่ืองนีส้ าคัญมากคุณควรปรึกษากับผู้ให้ค าปรึกษาด้านภาษี
ก่อนท่ีจะเร่ิมท า 
การยืดการก าหนดเวลาอย่างถาวร 

หรือภาษาเยอรมนัเรียกว่า Dauerfrist-

verlängerung เป็นการอนญุาตใิห้คณุ ไม่ต้องสง่แจ้งและ
ช าระภาษีมลูคา่เพิ่มของเดือนท่ีผ่านมาภายในวนัท่ี ๑๐ ของเดือน
ถดัไปตามกฎมาตรฐาน หากแตอ่นโุลมยืดเวลาอย่าง 

ภาษีรายได้  

 

สิง่ส าคญัที่สดุคือ ตารางเวลาและการ
ก าหนดเวลาให้แจ้ง 

คณุมีหน้าที่ต้องย่ืนใบแจ้งภาษีของปีที่แล้ว 

ภายในวนัท่ี ๓๑ พ.ค. ของปีถดัไป ให้แก่
กรมสรรพากร (ถ้าใช้ผู้ให้ค าปรึกษาด้านภาษี
ท าให้ก็ย่ืนได้ภายในวนัท่ี ๓๑ ธ.ค.) 
 

ภาษีรายได้ขึน้อยู่กบัรายได้สว่นบคุคลของคณุ 

(หลงัจากลบรายจ่ายของกิจการออกแล้ว) ซึง่
เป็นก าไรของกิจการในปีแรก 

กรมสรรพากรก็จะยดึเอาข้อมลูท่ีคณุได้กรอก
ลงในใบกรอกข้อความในการเก็บข้อมลูเร่ือง
ภาษี  (Fragebogen zur steuerlichen 

Erfassung) ที่ได้แจ้งไว้เม่ือเปิดกิจการ เป็น
หลกัในการค านวณภาษี 

 

ถ้าคณุมีหุ้นสว่นในการท ากิจการร้านนวดไทย 

ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนต้องช าระภาษีตามสดัสว่น
ก าไรของตน เป็นภาษีรายได้ซึง่ 

กรมสรรพากรจะเป็นผู้ก าหนดสดัสว่นและแจ้ง
ให้คณุทราบอ่านรายละเอียดได้ที่ 
 
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vor
bereitung/gruendungswissen/steuern/00886/ 

ถาวร ให้คณุสามารถแจ้งช าระในเดือนถัดไป (ตวัอย่าง 

ส าหรับเดือนม.ค. ปรกติต้องแจ้งภายในวนัท่ี 

๑๐ เดือน ก.พ แต่ถ้าขอยืดดงักลา่ว ก็แจ้งได้
ภายในวนัท่ี ๑๐ มี.ค.)  ซึง่ท าให้ค ณุ ม ีเว ล า ม า ก
ขึน้ในการสง่เงินภาษีและท าให้มีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีดีกว่า
คือเรามีเงินสดในมือนานมากขึน้ การช าระคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆย่อมมี
ความคลอ่งตวัมากขึน้ อ่านตอ่ได้ใน 
http://www.toro.in.th/1586/สภาพคลอ่งทางการเงิน-

liquidity.html 

 

แตอ่ย่างไรก็ตามก็มีข้อเสียอยู่บ้าง นัน่คือเม่ือย่ืนค าร้องขอ
ยืดเวลาดงักลา่วนี ้คณุต้องช าระจ านวนเงิน ๑/๑๑ ของ
ภาษีปี (ก าหนดจ านวนเงินโดยการคาดคะเน) ซึง่เป็นการช าระ
ลว่งหน้าพิเศษ  แตก็่มีทางแก้เช่นกนั นัน่คือ คณุสามารถแจ้งว่า 
คาดคะเนว่ารายได้ในปีมีจ านวนต ่า ก็ต้องเสียภาษีลว่งหน้าต ่า 
 
ในปัจจบุนักรมสรรรพากรก าหนดให้แจ้งภาษีมลูคา่เพิ่มลว่งหน้า
โดยให้แจ้งทาง อิเลคโทรนิคผ่านเวบของกรมสรรพากรได้เท่าน้ัน
คือ   www.elster.de  

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/steuern/00886/
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/steuern/00886/
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/steuern/00886/
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/steuern/00886/
http://www.toro.in.th/1586/
http://www.toro.in.th/1586/
http://www.toro.in.th/1586/
http://www.elster.de/
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ภาษีการค้า  

 
องค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นผู้ เรียกเก็บภาษีนี ้
โดยค านวณจากยอดรายรับของกิจการ แต่คณุ
สามารถขอผ่อนปรน ให้งดเก็บภาษีนีไ้ด้หาก
ยอดการขายท่ีมีมลูคา่ต ่ากว่า ๒๔,๕๐๐.๐๐ ยู
โรต่อปี หลงัจากคณุได้ย่ืนเร่ืองแจ้งเสียภาษี
รายได้ของปีแรกแล้ว คณุก็จะได้รับใบแจ้งเก็บ
ภาษีการค้าจากองค์กรปกครองท้องถ่ิน – ใน
กรณีที่คณุต้องเสียภาษีนี ้– หลงัจากนัน้คณุ
ต้องเสียภาษีการค้าลว่งหน้าเป็นรายไตรมาส 

(๓ เดือน) 
  

ในแง่เศรษฐกิจคณุควรใสใ่จว่า รัฐไม่ถือว่า
ภาษีการค้าเป็นรายจ่ายของกิจการ แต่ในการ
ค านวณภาษีรายได้ จะคิดรายได้จากกิจการค้า
รวมเข้าไปด้วย 

 

ภาษีเงนิได้นิตบิคุคล/องค์กร 

 

หากคณุไม่ได้เร่ิมธรุกิจด้วยการตัง้บริษัทจ ากดั
ความรับผิด (หรือรูปแบบบริษัท 

ทนุอ่ืนๆ)  ก็ไม่ต้องเสียภาษีนี ้

การตรวจสอบภาษีอากร 

  

คณุไมต้่องหวัน่กลวัการตรวจสอบภาษี หากคณุได้
ท าบญัชีและจดัการเร่ืองภาษีตามเวลาที่ก าหนดไว้
ตลอดไมท่ิง้เร่ืองไว้นานและปฎิบติัตามระเบียบ
อยา่งถกูต้องถงึ ๙๕ เปอร์เซนต์แล้ว ก็จะมีเวลาอีก
หลายสปัดาห์ จนกวา่จะถงึวนัที่สรรพการนัดเพื่อ
ตรวจสอบนอกสถานที่ (คือในสถานที่ประกอบ
กิจการ) โดยแจ้งลว่งหน้ากอ่น ซึง่ในชว่งเวลาที่รอ 

คณุควรใช้เวลานีต้รวจสอบเอกสารร่วมกบันักให้
ค าปรึกษาด้านภาษี เพื่ออดุชอ่งโหวส่ดุท้ายเสีย 

ปรกติธุรกิจเล็กๆจะถกูตรวจทกุๆ ๑๑ ถงึ ๒๐ ปี 

สว่นการตรวจสอบภาษีโดยไม่มีการนัดล่วงหน้า
กอ่น จะเกิดขึน้ถ้าคณุท าตวัเป็นที่น่าสงสยั คณุคงรู้
เองวา่ ต้องเกรงกลวัอะไรหรือไม ่หรือวา่มีคนแกล้ง
ป้ายสี โดยไปแจ้งกรมสรรพกรให้มาตรวจคณุ 

แตก่ารตรวจสอบภาษีแบบไมแ่จ้งล่วงหน้าก็อาจ
เป็นไปได้เหมือนกนั แตป่รกติสรรพกรจะแจ้ง
ลว่งหน้ากอ่น การตรวจแบบนีม้ีมลูเหตดุงันีคื้อ มี
รูปแบบธุรกิจที่ไมช่ดัเจนคลมุเคลือหรือเมื่อ
เปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัแล้วปรากฎ
กวา่มีมลูค่าแตกต่างมากผิดปรกติหรือปรากฎว่าใช้
เคร่ืองมือสิ่งของที่เป็นของกิจการ เป็นการสว่นตวั 

(เชน่ เซาน่า เวิร์ลพลู) มลูเหตสุ าคญัอีกอย่างคือ
การได้รับเงินภาษีมลูคา่เพิ่มคืนจากสรรพกร 

อยา่งสม ่าเสมอ  โปรดอา่นข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.zza-online.de/artikel/110562.html 

ภาษีเงนิเดือน 

 

ถ้ามีลกูจ้างท่ีท างานมากกว่าแบบ 

มินิจ๊อบ นายจ้างต้องตรวจสอบสถานภาพสว่น
บคุคลของลกูจ้างแตล่ะคน แต่ตามหลกัการ
ทัว่ไป ต้องตดัเงินภาษีออกและสง่ให้
กรมสรรพากรโดยตรง ซึง่เป็นหน้าที่ของผู้
ประกอบธรุกิจในการแจ้งภาษีเงินเดือน 

ทางอีเลคโทรนิค สามารถหาแบบฟอร์มได้ใน 
www.elster.de 

 
 

 ในช่วงแรกคณุควรหานกัให้ค าปรึกษาด้าน
ภาษีมาช่วยท าก่อนจะดีกวา่   หลงัจากมี
ประสบการณ์แล้ว จงึค่อยไปเปลี่ยนไปหาคน
บริการด้านนีโ้ดยเฉพาะ เช่น www.einfachlohn.de 

http://www.zza-online.de/artikel/110562.html
http://www.zza-online.de/artikel/110562.html
http://www.zza-online.de/artikel/110562.html
http://www.zza-online.de/artikel/110562.html
http://www.zza-online.de/artikel/110562.html
http://www.elster.de
http://www.einfachlohn.de/
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การประกันภยั 

 
การประกนัภยั ๓ ประเภทดงัตอ่ไปนี ้เป็นสิ่งที่คณุ
ต้องพบอยา่งแน่นอนเมื่อเปิดกิจการ แตค่ณุซือ้
ประกนัภยัเป็นชดุเดียว มีรวมสามประกนัดงันีคื้อ: 

 
1.ประกันภัยกิจการในความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือ 
Betriebs-Haftpflicht–versicherung ซึง่
รับผิดชอบจา่ยค่าสินไหมตอ่บุคคลภายนอก เชน่ 

ลกูค้า ผู้สง่สินค้า แขก และลกูจ้าง  
2.ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้านอาชีพ 

(Berufs-Haftpflichtversicherung) ป้องกนั
ไมใ่ห้คณุต้องล้มละลายสืบเน่ืองมาจากความ
ผิดพลาดจากการท างานเชน่นวดแล้วท าให้ลกูค้า
เดินไมไ่ด้ เป็นต้น  
3.ประกันภัยสถานประกอบกิจการ (Betriebsräume-

Versicherung) ชว่ยป้องกนัการสญูเสียในกรณี
ถกูคนร้ายท าร้านพงัเพื่อเข้าไปขโมยทรัพย์ การ
ท าลายร้านเพื่อความสะใจ เมื่อเกิดไฟใหม้หรือทอ่
น า้แตกท าให้ร้านเสียหาย  

คณุควรหานายหน้าขายประกนัอิสระที่ดแูลธุรกิจ
รายยอ่ยและขนาดกลาง ผมเองร่วมงานมาเป็น 

เวลากวา่ ๑๕  ปีแล้วกบัคณุบคึ เจ้าของบริษัทขาย
ประกนัที่นครมิวนิค : www.boeck-vm.de. ที่น่าแนะน า
อีกแหง่หนึ่งที่นครลือเบคคือ www.mapra.de 

การประกันสังคมของคุณเอง 

การตดัสินใจในการเลือกท าประกนัสงัคมขึน้อยู่กบั
วา่ คณุท าธุรกิจเป็นงานหลกัหรือเป็นงานรอง ซึง่
คณุก็มีทางลือกต่างๆ ดงันี:้ 

การประกนัสขุภาพแบบมีเงินชดเชยตอนป่วย(อย่า
ลืมวา่รายจา่ยก็ต้องจ่ายตอ่!) 

มีประกนัภยัเสริมกรณีเกิดการทพุพลภาพ(ไม่
สามารถท างานได้) 

การสะสมทรัพย์รับบ านาญ เป็นการออมทรัพย์ไว้
ในระยะยาวเพื่อใช้ในตอนปลดเกษียณ เชน่การท า
ประกนัชีวิตแบบได้รับเงินเกษียณเมื่อครบเวลา ซึง่
น าเบีย้ประกนัไปลดภาษีได้ทัง้หมดหรือบางสว่น 

ขึน้อยูก่บัประเภทของประกนัชีวิต กอ่นตดัสินใจ
ต้องปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญอิสระกอ่นเสมอ แล้วไป
ปรึกษากบั DRV(ส านกังานบ านาญกลางแหง่
เยอรมนี) 

เพื่อหลีกเลี่ยงเร่ืองประหลาดใจในภายหลงั เชน่ 

คณุคิดวา่ จะยงัคงร่วมประกนักบัคูส่มรสโดยไม่
ต้องจา่ยเบีย้ประกนัเอง ทัง้ๆที่เร่ิมธุรกิจใหมข่อง
ตนเองแล้ว ซึง่เป็นไปไมไ่ด้ 

งานขนาดจิ๋ว– มินิจ๊อบ 

ในชว่งแรกของการเปิดกิจการ นกัธุรกิจเร่ิมใหม/่

รายยอ่ยก็จ้างลกูจ้างท างานรายได้ไม่เกิน ๔๕๐ ยู
โร/เดือนหรือ ๕,๔๐๐ ยโูร/ปีเรียกว่ามินิ 

จ๊อบ หากมากกว่านีจ้งึเรียกวา่ Teilzeit/part time 

ซึง่กรอบภาษีตา่งกนั ซึง่ตวัคณุเองอาจยงัรับท างาน
มินิจ๊อบอยูคู่ข่นานกบักิจการของคณุเอง ควรใช้
ข้อมลูเก่ียวกบังานประเภทนี ้ จากลิง้นีใ้ห้เป็น
ประโยชน์ 

สหกรณ์อาชีพ (Berufsgenossenschaft) 

สหกรณ์อาชีพของคณุคือ BGW (Berufs–
genossenschaft für Gesundheits–dienst 

und Wohlfahrtspflege) ซึง่เป็นสหกรณ์อาชีพ
ที่รับผิดชอบทกุกิจการที่ท างานด้านบริการสขุภาพ
และสวสัดิการ คณุมีพนัธะหน้าที่ต้องเป็นสมาชิก
เมื่อมีลกูจ้างหนึ่งคนขึน้ไป สหกรณ์ BGW เป็น
หน่วยงานประกนัภยัอบุติัเหตตุามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ส าหรับตวัคณุเองและลกูจ้าง หน้าที่ของ
คณุคือต้องป้องกนัการเกิดอบุติัเหตใุนสถาน
ประกอบกิจ 

การและป้องกนัโรคภยัที่เกิดขึน้จากลกัษณะงาน 

รวมทัง้ภยัตอ่สขุภาพอนัเกิดจากการประกอบอาชีพ 

ฉนัน้สหกรณ์ฯ ยอ่มมีสิทธิควบคมุโดยตรวจสอบ
คณุได้ ถ้ามีคนประ 

สบอบุติัเหตหุรือป่วยสืบเน่ืองจากการประกอบ
อาชีพ สหกรณ์ฯจะเป็นผู้ รับผิดชอบจ่าย ในบาง
กรณีนีก็้รับจา่ยเงินเกษียณด้วย เงื่อนไขคือคณุได้
ปฎิบติัหน้าที่ของคณุในการป้องกนัอบุติัเหตแุละ
การเกิดโรคแล้วอย่างถกูต้อง หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ 

คณุต้องรับผิดชอบด้วยทรัพย์สินสว่นตวั คณุ
สามารถเลือกได้ระหวา่งการประกนัภยัแบบแพง
หรือแบบถกู แบบแพงคือ เป็นการดแูลแบบ
มาตรฐาน แบบถกูกวา่เรียกกนัวา่เป็นการดแูล
ทางเลือก ถ้าเลือกแบบถกู คณุก็ต้องจดัการท าเอง
มาก ทางที่ดีคือไปรับการอบรมหลกัสตูรหนึ่งวนั
ของ BGW โดยเร็วที่สดุ แล้วคณุจะเข้าใจข้อ
ระเบียบและหน้าที่ได้ครบทกุประการ   

http://www.boeck-vm.de
http://www.boeck-vm.de
http://www.boeck-vm.de
http://www.mapra.de/
http://www.minijob-zentrale.de/
http://www.minijob-zentrale.de/
http://www.minijob-zentrale.de/
http://www.bgw-online.de/
http://www.bgw-online.de/
http://www.bgw-online.de/
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ขอบเขตด้านกฎหมาย 

 

จากประสบการณ์ชีวิตการท างานของผม 

ขอแนะน าวา่ ควรท างานตามที่กฎหมายและ
ระเบียบก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพราะระบบ
ราชการเยอรมนัท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โปรดอยา่คาดหวงัวา่ ไมถ่กูต้องแล้วจะ
ไมถ่กูจบัได้ ตามกฎหมาย 

เยอรมนันัน้ หากบอกวา่ไมรู้่กฎหมาย ก็ไมช่ว่ยให้
ไมถ่กูลงโทษแตอ่ย่างใด ข้อระเบียบที่ส าคญัส าหรับ
คณุมีดงันีคื้อ: 

 

กฎหมายการควบคมุผู้ปฎิบติัการรักษา 

กฎหมายการรักษาความปลอดภยัในสถานที่
ท างาน 

ข้อระเบียบควบคมุสถานที่ท างาน 

ข้อระเบียบการค้า 

กฎหมายควบคมุการกอ่สร้าง 

กฎหมายวา่ด้วยการลาพกัร้อนและการจ่าย
เงินเดือนตอ่ไป 

กฎหมายวา่ด้วยการแข่งขนัในการค้า (UWG) 

 

คณุควรปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญวา่กฎหมายไหนส าคญัส าหรับคณุ 

 

เกมาคือสมาคมเพื่อสิทธเิรียกร้องในการ
เล่นดนตรีหรือการผลิตซ า้ 

(GEMA – Gesellschaft für musikalische 

Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte) 
 
คณุจะพบปัญหาเชิงกฎหมายแรกๆ คือ ปัญหากบัเกมา เพราะ
ผู้ผลติดนตรีมีสทิธิเรียกร้องเก็บเงินจากค ณุ  ถ ้ า
คณุเปิดเพลงของเขาในร้านของคุณ โดยเขาได้ยกสทิธิ
เรียกร้องนีใ้ห้เกมา ซึง่เกมาจะพยายามมาเก็บ
เงินจากคณุ ถ้าคณุเปิดเพลงที่ผู้ผลติได้ยกสทิธิ
ให้เกมา คณุมีหนทางเดียวคือ ต้องจ่าย ถ้า
ต้องการหลีกเลี่ยง ก็ต้องเปิดแต่เพลงที่ไม่ได้อยู่
ในเกมา ซึง่ส าหรับร้านนวดไทยสว่นใหญ่เป็น
ซีดีของอาร์นด์ ชไตน์  

(http://www.vtm-stein.de/)  และ 

กรีนมิวสคิ http://www.greenmusic.org/) 

การห้ามไมใ่ห้เกมาเข้ามาในร้านตามกฎหมาย 

(Hausverbot) ยงัไม่เป็นผลชดัเจนด้าน
กฎหมาย แต่เพ่ือป้องกนัไว้ก่อนก็สามารถเขียน
จดหมายห้ามเกมาเข้าโดยสง่จดหมายแบบ
ลงทะเบียน 

 

กฎหมายการควบคุมผู้ปฎิบตักิารรักษา 

(Heilpraktikergesetz) 
 

กฎหมายนีเ้ป็นกฎหมายหนึง่ท่ีส าคญัที่สดุ
ส าหรับค ณุ  เป็นกฎหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพด้วยการ
รักษา ออกมาในปีค.ศ. ๑๙๓๓ ซึง่ห้ามการประกอบอาชีพ
ดงักลา่วหากไม่มีใบอนญุาตให้ประกอบอาชีพเป็นผู้ปฎิบัติการ
รักษาหรือเป็นนายแพทย์  
ฉนัน้ค ณุ จ  า เป็ น ต ้อ ง เล ี่ย ง ก า ร ใ ช ้ช ื่อ แ ล ะ ใ ช ้  
ค าท่ีบ่งบอกถึงอาชีพดงักลา่วเสีย (ค าพดูท่ีมีค าว่า ทาง
การแพทย์-medizinisch  การรักษา-therapeutisch 

การนวดเชิงสขุภาพ ฯลฯ ) 

 
แทนท่ีค าเหลา่นี ้ควรใช้ค าท่ีบ่งบอกไปในทางเวลเนสส์ ศาลเมือง
เอสเซนิได้ออกค าสัง่ขู่ว่าจะลงโทษ หากร้านนวดไทยประกาศ
โฆษณาการนวดเท้าไทยว่ารักษา „ปวดหวัไมเกรน ปวดคอไหล่
และหลงั“ และห้ามใช้ค าว่า „เมดคิอล“ มาเสริมเข้าไปในการ
โฆษณา 

 

http://www.vtm-stein.de/
http://www.vtm-stein.de/
http://www.vtm-stein.de/
http://www.greenmusic.org/
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สุขลักษณะ 

คณุควรจดัท าและตกแตง่ร้านโดยค านึงถึงการท า
ความสะอาดวา่ คณุจะสามารถท าความสะอาด
แบบถกูสขุลกัษณะได้อยา่งดีที่สดุ (ตวัอยา่งเชน่
บริเวณพืน้ รอยตอ่ระหวา่งพืน้และฝาผนงั) ควรใช้
เคร่ืองเรือนเชน่ เตียงนวด มีเคร่ืองซกัผ้าและผ้า
อื่นๆ สิ่งเหลา่นีท้ าให้คณุแซงคูแ่ข่งได้ไกลกวา่หลาย
เทา่ทีเดียว คณุควรท าแผนตารางเวลาท าความ
สะอาดและแผนสขุลกัษณะเฉพาะตวัส าหรับร้าน
ของคณุ (โปรดดตูวัอยา่ง http://www.frankfurt.de 

/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_ 

Fusspfleger -Podologen.pdf) ซึง่ในแผนนัน้คณุจะ
บนัทกึอยา่งละเอียดวา่ คณุและพนกังานของคณุ
ปฎิบติัตนอยา่งไรและใสใ่จเฝ้าระวงัข้อไหน ซึง่ข้อ
ส าคญัที่ขาดไมไ่ด้มีดงันี:้ 

สขุลกัษณะสว่นบคุคล (ความสะอาดตวั) 

การท าความสะอาดสถานประกอบกิจการ 

(สขุาภิบาล) 

การฆา่เชือ้ตามพืน้ผิวตา่งๆ  

การฆา่เชือ้ในเคร่ืองมือ เสือ้ผ้าและผ้าตา่งๆ 

 

การใช้ผ้าเช็ดมือครัง้เดียวและที่กดน า้ยาฆ่าเชือ้
ตวัอยา่งเชน่ สเตอริลิอมุ เป็นสิ่งจ าเป็นหลีกเลี่ยง
ไมไ่ด้เลยเพราะเป็นมาตรฐานต ่าสดุ 

คณุควรไปรับการอบรมเร่ืองการตลาดหลกัสตูรหนึ่ง
วนัและศกึษาตอ่ในเวบนี ้

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vor
bereitung/gruendungswissen/marketing/ 

นอกจากนีแ้ล้วคณุควรใสใ่จกบักฎหมายและข้อ
ระเบียบ ไมเ่ชน่นัน้ก็จะต้องเสียเงินมาก เพราะ
เป้าหมายของมาตรการการตลาดทัง้หมดคือ ท าให้
กิจการได้รับความสนใจจากสาธารณชน ซึง่รวมถงึ
ทนายความ สมาคมเตือนเรียกเก็บเงิน เจ้าของ
สิทธิบตัรและสิทธิการใช้ เกมา ฯลฯ 

ข้อส าคญัอยา่งอยา่งย่ิงคือ อยา่พดูดถูกูพาดพิงถงึ
คูแ่ข่ง (ให้ร้ายเสื่อมเสีย) คณุควรเรียนรู้กฎหมาย
ห้ามการแข่งขนัการค้าที่ไม่เป็นธรรม (UWG-

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) 
ในเวบเพจวิกิเพเดีย  
 

ทนุที่ส าคญัที่สดุในการสื่อสารกบัลกูค้าคือ ข้อมลู
สว่นบคุคลของลกูค้า นัน่คือ ชื่อ ที่อยู ่อีเมล์ เฟจบคุ
โปรไฟล์ แตค่ณุต้องขออนญุาตลกูค้ากอ่นเก็บ
บนัทกึและใช้ข้อมลู ในการเก็บและใช้ข้อมลูสว่น
บคุคลต้องระมดัระวงัมาก เพราะเขาไว้ใจคณุและมี
กฎหมายคุ้มครองข้อมลูนีช้่วยประหยดัเงินและท า
ให้ประสบความส าเร็จได้ในการท าตลาด เพราะคณุ
สามารถสื่อกบัลกูค้าได้โดยตรง 

การตลาด – Marketing 

 
การตลาดมาจากค าว่าตลาด ซึง่มีความหมายกว้าง
กวา่การโฆษณา คณุควรพยายามท าการตลาดให้
เป็นปัจเจกบุคคล พิเศษและมีความเฉพาะตวั 

เหมือนกบัที่คณุนิยามแนวคิดของกิจการ (ดขูัน้ที่ ๒)  

คณุควรวางแผนการตลาดโดยใช้หลกัการ 

“การตลาดผสม” ซึง่มีสว่นประกอบสี่อยา่งคือ  

การเสนอสินค้า 

ราคาสินค้า 

การกระจายสินค้า 

การสื่อสาร 

ขณะเดียวกนัคณุควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายของคณุ
เสมอวา่: ฉนัท าเพื่อใคร? ต้องการลกูค้าประเภท
ไหน? ในการท าการตลาดก็คล้ายกบัการเป็นโค้ชทีม
ฟตุบอล ทกุคนรู้เร่ืองดีหมด เพราะเคยเห็นและอา่น
มาบ้างแล้ว ทกุคนพยายามเข้ามาแสดงความ
คิดเห็นวา่ ฉนัรู้ดี 

 

แตผ่มขอแนะน าวา่ คณุควรเสาะหาผู้ เชี่ยวชาญจริงๆ 

(มีวิชาการตลาดสอนในมหาวิทยาลยัจริงๆ) แล้วก็ฟัง
จากหลายๆคน แตส่ดุท้ายคณุควรตดัสินใจตาม
สญัชาตญาณของตนเองว่าอนัไหนเหมาะกบัแนวคิด
คณุมากที่สดุ 
 

http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_Fusspfleger%20-Podologen.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_Fusspfleger%20-Podologen.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_Fusspfleger%20-Podologen.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_Fusspfleger%20-Podologen.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_Fusspfleger%20-Podologen.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_Fusspfleger%20-Podologen.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_Fusspfleger%20-Podologen.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_Fusspfleger%20-Podologen.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Musterhygieneplan_Fusspfleger%20-Podologen.pdf
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/marketing/
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/marketing/
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/marketing/
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ข้อผิดพลาด ๕ ประการที่เกดิขึน้บ่อย – 

ใช้วธีิง่ายๆ หลีกเลี่ยงได้อย่างไร 

 
ข้อท่ี ๑  เสนอบริการหลากหลายมากเกินไป 

 

คณุควรจ ากดัจ านวนประเภทผลติภณัฑ์หรือ
เมนบูริการในธรุกิจของคณุ การมีบริการ
หลากหลายจนเกินไป ไม่ช่วยให้ธรุกิจมี
ลกัษณะโดดเด่นสดดุตาแตอ่ยา่งใด ท าให้ขาด
โปรไฟล์ ขาดลกัษณะพิเศษไป 

 
ข้อ ๒ ท าด้วยความรู้สกึ แทนการใช้สติ 

ข้อท่ี ๔ นกัสู้ผู้ โดดเด่ียว 

  

คณุควรพยายามสร้างเครือข่ายและบรูณาการ
ตวัเอง(เข้าสงัคม) โดยเปิดตวัเองเข้ากบัสมาคม
ตา่งๆในท้องถ่ินและมีสว่นร่วมในสงัคม ทา่ทีที่เป็น
อปุสรรคตอ่ความส าเร็จ นัน่คือ ปิดตวัเองไม่ยอม
ออกไปไหน นัง่อยูแ่ตใ่นร้านเฝ้ารอลกูค้า แนวทางสู่
ความส าเร็จคือ คณุควรท าตวัให้คนรู้จกั เสนอ
ตนเองตอ่สงัคมและแสดงทา่ทีเป็นมิตรตอ่ทกุคนท า
ให้คนรู้จกัพดูคยุด้วยได้ง่าย  ควรเข้ากลุม่เพื่อนที่
เร่ิมธุรกิจใหมแ่ละนักธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจนวด
แผนไทย คนที่เข้าสงัคมก็ตอ่เมื่อตนต้องการความ
ชว่ยเหลือ นัน่ก็ถือวา่สายเกินไปแล้ว 

ข้อท่ี ๓ ขาดการวิเคราะห์ผลงานตนเองอย่างแท้จริง 

 

ผมขอแนะน าว่า ไม่ควรประมาทและเช่ือค ายก
ย่องจากสามีหรือแมจ่นตายใจและไมค่วร
มัน่ใจในความสามารถของตนเองมากเกินไป  

เพ่ือความแน่ใจคณุควรพยายามหาค าตดัสนิ
จากคนภายนอกว่า คณุท างานได้ดีแค่ไหนและ
สามารถท าอะไรได้บ้าง ถ้ายงัท าได้ไมดี่พอ ก็
ต้องเรียนเพิ่มเตมิ ถ้าเปิดร้านแล้ว ต้องท างาน
ทกุวนั การเรียนต่อก็มีอปุสรรคมากกวา่เพราะ
เหน่ือย แต่ถ้าเรียนตอ่ก่อนเปิดร้าน ยงัมีเวลา
ท าได้ง่ายกว่ามาก 

Thai Massage fatal error – stop all systems 

Error ! 

 

Programm: C:/thai-massage-existenzgründung.exe 

 

Die Anwendung wird fürs erste wieder geschlossen. Du hast schlimme 

Anfängerfehler gemacht. 

คนท่ีประสบปัญหาแล้วต้องการแก้
โดยเร็ว ก็หาทางออกแรกสดุแบบง่ายๆ 

คือตั ้ง้ราคาให้ถกูไว้ก่อน ซึง่ไม่ไช่ทางออก
ที่ดี คณุควรมีความมัน่ใจในแนวคิดของ
ตนเองและควรตัง้ราคาที่เหมาะสมกบั
คณุค่าของการบริการ ถ้าดีจริงย่อมอยูไ่ด้ 

ไม่ควรมีปฎิกริยาแบบหนุหนัพลนัแลน่กบั
การกระท าของคูแ่ขง่ท่ีไม่มีเหตผุล ต้อง
เข้าใจว่าเขาไมใ่ช่คูแ่ขง่ท่ีแท้จริงของคณุ 

หากพวกเขาท าแบบนีค้งอยู่ได้ไม่นาน
เพราะเขาก าลงัท าลายตนเองและร้าน
ของพวกเขา 

 

ข้อท่ี ๕ มีผู้ให้ค าปรึกษาท่ีไม่ไช่ผู้ เช่ียวชาญท่ี
แท้จริง 
ปรกติผู้ เร่ิมธุรกิจคยุกบัคนรอบตวัใน
การวางแผนธุรกิจ ซึง่ไมไ่ชผู่้ เชี่ยวชาญ 

ผลออกมาจงึเป็นแผนงานและ
แนวความคิดที่รวมเอาข้อมลูผิดบ้างถกู
บ้างมาจากคนที่มีเจตนาดีที่ได้อา่นมา
จากหนงัสือเทา่นัน้ คณุควรเสาะหา
ผู้ เชี่ยวชาญที่แท้จริงและต้องใว้ใจใน
ค าปรึกษาของเขา  
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สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี 

 

วงการนวดไทยแผนโบราณในเยอรมนีมี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ที่ต้องมีการจดัตัง้ 

เป็นกลุม่รักษาผลประโยชน์ตนเองที่มัน่คง 

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ ผู้ประกอบ
กิจการร้านนวดไทยแผนโบราณและสปา
ได้จดัการประชมุรวมตวักนัโดยร่วมกบั
ตวัแทนของกระทรวงสาธารณสขุแหง่
ประเทศไทย โดยมีจดุประสงค์คือ ตอังการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั
ระหว่างผู้ประกอบธรุกิจนวดแผนไทยใน
ประเทศเยอรมนีและต้องการหาชอ่งทางว่า 

หน่วยงานราชการไทยจะสนบัสนนุได้
อยา่งไร ซึง่ฝ่ายราชการไทยได้ให้ความหวงั
ว่า จะสนบัสนนุได้ หากมีการรวมตวัจดัตัง้
เป็นสมาคมเครือข่ายระดบัชาติ โดยจด
ทะเบียนตามกฎหมายเยอรมนัที่ได้รับการ
รับรองว่าไม่หวงัผลก าไร ทัง้นีมี้เป้าหมาย
คือ เพ่ือสนบัสนนุธรุกิจด้านไทยเวลเนสส์
ในประเทศเยอรมนีและสมาชิกสมาคม ซึง่
กลุม่ผู้ประกอบกิจการก็ได้ตกลงกนัตัง้
สมาคมโดยทนัทีและจดทะเบียนจดัตัง้

นอกจากนีส้มาคมยงัเป็นตวัแทนในการ
ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกตอ่หน่วย
ราชการ สื่อมวลชนและ 

สาธารณชน ปัจจบุนัสมาคมมีสมาชิกเป็น
ร้านนวดแผนไทยอยูป่ระมาณกว่า ๑๐๐ 

แหง่ตามเมืองตา่งๆทัว่ประเทศ  มีการนดั
พบสมาชิกเป็นประจ า ซึง่เป็นกนัเองมาก 

เรามีเวลาพอในการรับประทานอาหาร
ร่วมกนั ท าความรู้จกักบัสมาชิกใหม่ๆ หรือ
สร้างมิตรภาพซึง่กนัและกนัได้ 

 

กิจกรรม/โครงการของสมาคมมีดงันีค้ือ 

นดัพบปะสงัสรรค์กนัเป็นระยะที่เรียกกนัว่า 

Stammtisch ในภมิูภาคตา่งๆ  (พบปะ
แบบกนัเอง รู้จกัสมาชิกจากเมืองตา่งๆ
และพดูคยุในหวัข้อตา่งๆ) การจดัอบรม
สมันาตามหวัข้อตา่งๆ (ตวัอยา่งเชน่ สปา
เมเนเจอร์ การตลาด การปฎิบติัตวักบั
ลกูค้าที่เคยมีโรคมาก่อน) การโชว์การนวด
แผนไทยในงานตา่งๆ (เชน่งานไทย
ประจ าปีที่บดั โฮมบร์ูก) การสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัหน่วยราชการ สมาคม
เครือข่ายและสื่อมวลชน

สมาคมตามกฎหมายได้ในเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. ๒๐๐๙ ช่ือว่าสมาคมไทยสปาแหง่
ประเทศเยอรมนี เอ.เฟา. (จดทะเบียนตาม
กฎหมาย) 
 

ก่อนหน้านัน้ผู้ประกอบกิจการนวดแผน
ไทยตา่งคนตา่งท า ซึง่เป็นการสิน้เปลือง
เวลาและก าลงัโดยใชเ่หต ุเพราะท าซ า้ซ้อน
กนั ทัง้ๆ ที่ทกุคนมีปัญหาเดียวกนัทัง้นัน้ 

ตวัอยา่งเชน่ ฉนัล้างน า้มนัออกจากผ้าเชด็
มือได้อยา่งไร ฉนัต้องจา่ยเงินให้เกมา
หรือไม่ ต้องปฎิบตัิตวัอยา่งไรเวลามีการ
ตรวจสอบภาษี จะขึน้ราคาบริการอยา่งไร 

จะท าอยา่งไรเม่ือลกูค้าไม่มาโดยไม่ยกเลิก
นดัลว่งหน้า จะปฎิบตัิตวัอยา่งไรเพ่ือไม่ให้
คนสบัสนกบัการนวดแบบอีโรติค และ
ปัญหาอื่นๆอีกมากมาย 

 

เรามีค าตอบเดียวเทา่นัน้คือ ผู้ประกอบ
กิจการนวดแผนไทยต้องแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั และตอังแสวง
หาความรู้และร่วมอบรมศกึษาร่วมกนั 
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… สมาคมไทยสปาแห่งประเทศ
เยอรมนี e.V. 

 

บคุคลธรรมดาและบริษัทสามารถสมคัรเป็น
สมาชิกสมาคมได้ โดยบคุคลต้องเสียคา่
สมาชิกปีละ ๙๐ ยโูร สว่นบริษัท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นวดแผนไทยและสปาแผนไทย 

โบราณ เสียค่าสมาชิก ๑๘๐  ยโูรต่อปี การ
เป็นสมาชิกมีผลประโยชน์ที่จบัต้องได้หลาย
ประการ  
 

แตขณะนีส้มาคมยงัอยูใ่นระหว่างการก่อร่าง
สร้างตวั จงึยงัต้องการสมาชิกที่ต้องการ
ช่วยกนัสร้างสมาคมให้เป็นปึกแผ่นและเป็น
เสาหลกัที่มัน่คงมากยิง่ขึน้ เราจกัมีความยนิดี
เป็นอย่างยิ่งหากมีสมาชิกเพิม่ขึน้ เพ่ือร่วม
สร้างตวับ้านท่ีมัน่คงบนฐานท่ีแขง่แกร่งอยู่แล้ว
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทัง้หมด 

สิง่ท่ีคณุจะได้รับทนัทีเม่ือเข้ามาเป็นสมาชิก
สมาคมคือ  

ข้อมลูเก่ียวกบัการพฒันาตลาด (แนวโน้ม
ตลาดว่าจะไปทางไหน) ข้อระเบียบด้าน
กฎหมาย มาตรฐานคณุภาพและความคดิด้าน
การตลาดที่ดี 

 
 
 

นายกสมาคมคือคณุเตชินี (บี) ฮบูอลด์ 

จากเมืองดอุีสบร์ูก เป็นเจ้าของธรุกิจนวด
แผนไทย ๖ แหง่ ใช้ช่ือว่า “โกลด์ เอเล
ฟันท์” (จากนิตรสาร “ฝร่ัง” ๗/๒๐๑๓) 

โดยมีคณุ เพเทอร์ เบียร์ จากเมืองแกร์ทริง
เงิน ใกล้เมืองชตทุท์การ์ท เป็นเหรัญญิก 

เป็นเจ้าของกิจการร้านนวดแผนไทย
ร่วมกบัภรรยาคือคณุมนพร (ยวน) ช่ือ “ 

มาซาเจอ เทมเปิล”  
  
สมาคมมีลกัษณะผสมรวมคือ เป็นทัง้ไทย
และเยอรมนั ซึง่เป็นสิ่งปรกติที่ร้านนวด
แผนไทยในเยอรมนีมีอยูเ่ชน่กนัคือมี
ผู้ รับผิดชอบเป็นไทยและเยอรมนัร่วมกนั 

ฉนัน้การที่ผู้บริหารสมาคมมีลกัษณะเชน่นี ้
ก็ถือว่าเป็นตวัแทนร้านนวดแผนไทยได้
เป็นอยา่งดี 

อา่นดรูายละเอียดได้ที่:  
www.thai-spa-verband.de 
 

ติดต่อได้ที:่  
 

นายกสมาคม 

คณุเตชินี ฮบูอลด์  
อีเมล: president1@thai-

spa-verband.de 
 

โทรศพัท์: +49 170-

4111414 
 
 
 

เหรัญญิก 

คณุเพเทอร์ เบียร์  

อีเมล: treasurer@thai-

spa-verband.de 
 

โทรศพัท์: +49 171-

7358171 

http://www.thai-spa-verband.de/
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19 Aus FARANG September 13 mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Artikel als pdf anfordern unter Info@wanyo.de 



20 Aus FARANG September 13 mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Artikel als pdf anfordern unter Info@wanyo.de 
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รวบรวมที่อยู่ที่น่าสนใจ 

 

เน่ือที่ตรงนีเ้ป็นจดุรวบรวมที่อยูแ่ละลิง้ค์ที่เป็น
ประโยชน์ โดยจดัเป็นหมวดหมู่ตามหวัข้อ ที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ เร่ิมธรุกิจใหม่ในการเปิดร้าน
นวดแผนไทย 

  

ผมจกัมีความยนิดีเป็นอยา่งยิ่ง หากคณุมีสว่น
ร่วมในการท าหนงัสือ โดยช่วยกนัสง่ท่ีอยู่หรือ
ลิง้ท่ีคณุเหน็ว่าเป็นประโยชน์มาให้ 

 

ขอขอบพระคณุลว่งหน้า 

  

ติดต่อสง่อีเมลมาท่ี 

 
Info@wanyo.de 
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แนะน าผู้เขียนคู่มือนี ้

 

ผมช่ือมาริโอ เมนซงิ อาย ุ๔๗ ปี มีภมูิล าเนา
อยู่ที่นครฮนัเซียตคิ ลือเบค ซึง่เป็นเมืองทา่ติด
กบัทะเลบอลติค (ออสเซ) 

ผมเรียนจบระดบัปริญญามหาวิทยาลยัด้าน
บริหารธรุกิจ ท างานเป็นหวัหน้าโครงการและ
ผู้จดัการบริษัทให้ค าปรึกษาแก่บริษัทนิติบคุคล 
(Unternehmensberatung) (www.cima.de) 

เป็นเวลาหลายปีแล้ว บริษัทนีมี้พนกังาน
ประมาณ ๗๐ คน 

 

ตัง้แต่ผมได้รู้จกัสภุาพร ภรรยาผม ซึง่เราได้
รู้จกักนัในประเทศเยอรมนี ผมรักเมืองไทย  รัก
คนไทย วฒันธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทย  อร่อยมากครับ 

 

ผมต้องสารภาพว่า ก่อนท่ีผมจะมีความ
ผกูพนัธ์กบัส ุผมมีความสนใจประเทศอ่ืนๆ ใน
โลกมากกว่าประเทศไทย เพราะไม่เคย
คาดหวงัมาก่อนว่าสกัวนัหนึง่ผมจะมีคูชี่วิต
เป็นหญิงไทย 

ฉนัน้ผมต้องเรียนรู้อีกมากเพ่ือตามให้ทนั ผม
เรียนรู้เก่ียวกบัเมืองไทยเพิ่มขึน้ทกุวนั 

 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ภรรยาของผมคือส ุ

ได้เปิดร้านนวดแผนไทยร้านแรกในใจกลาง
เมืองเก่าของนครลือเบค เป็นการเร่ิมต้นอยา่ง
ระมดัระวงัแต่เดด็เด่ียว ร้านกว้างประมาณ ๖๐ 

ตรม. ตอนแรกก็ไมมี่พนกังานช่วยเลย 

  

ผมได้ยืนเคียงข้างส ุไม่เพียงในฐานะผู้ให้
ค าปรึกษาบริษัทเทา่นัน้ แต่ยงัช่วยสนบัสนนุ
และใสใ่จเฝ้าติดตามดแูล ในช่วงเวลานัน้ ผม
เป็นทัง้ภารโรง ช่างทาส ี

 

ร้านได้รับความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว สไุด้รับการ
เสนอช่ือให้รับ 

  
“รางวลัผู้ เร่ิมธรุกิจใหม่ดีเด่น” 
 

ของท้องถ่ิน ซึง่กระตุ้นให้สื่อมวลชนสนใจสุ
มาก ผลดีที่ตามมาคือ ท าให้มีเพ่ือนและ
ผู้สนบัสนนุชาวเยอรมนัมากขึน้ สกุลายเป็นคน
กว้างขวาง 

  

ในเดือนกนัยายน ค.ศ ๒๐๑๒ เราจงึสามารถ
เปิดร้านท่ีใหญ่กว้างขวางมากขึน้ในยา่น
นกัทอ่งเท่ียวที่ดีที่สดุในนครลือเบค ซึง่อยู่ติด
กบัประตเูมืองโฮลชเตินที่โด่งดงัไปทัว่โลก  โดย
เปิดบริการแบบเดย์สปาแผนไทย 

  

เรามีความสขุมากที่ประสบความส าเร็จและ
ร้านได้พฒันาก้าวหน้าไปในทางท่ีดี แต่เราก็
พยายามที่จะเปิดพืน้ท่ีในชีวิตสว่นตวัให้
คู่ขนานกบังานธรุกิจอยา่งสมดลุ โดยให้เวลา
กบัสิง่อ่ืนๆเช่น พบปะเพ่ือนฝงู ญาติพ่ีน้อง ไป
ทอ่งเท่ียว ท าอาหารกินท่ีบ้านหรือออกไปทาน
ข้าวนอกบ้าน ฯลฯ 

 
ท่ีอยู่ตดิตอ่ 

ส ุวนัโย 

นวดแผนไทยและเดย์สปา 

Mario S. Mensing 
An der Obertrave 8 
23552 Lübeck 

โทรศพัท์: 0451 70785330 

อีเมล:      Info@wanyo.de 

เวบเพจ:   www.wanyo.de 

http://www.cima.de/
mailto:Info@wanyo.de
mailto:Info@wanyo.de
mailto:Info@wanyo.de
http://www.wanyo.de/
http://www.wanyo.de/
http://www.wanyo.de/
http://www.wanyo.de/
http://www.wanyo.de/
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นิตยสารเอเชียอาคเนย์  ฝร่ัง  FARANG 

 

ฝร่ัง เป็นสื่อเดียวที่มีอยูใ่นประเทศเยอรมนี ที่ได้ลงข่าว
รายงานเร่ืองสถานการณ์ของธรุกิจการนวดแผนไทยใน
ประเทศนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตห่น้าร้อนปี ค.ศ. ๒๐๑๓ 

 

นอกจากนีนิ้ตยสารยงัได้เสนอข่าวที่น่าสนใจเก่ียวกบั
วฒันธรรมไทยในเยอรมนี (งานประเพณี  วดั งานอีเวนท์
อื่นๆ)  รายงานข่าวเร่ืองร้านอาหาร รายงานการทอ่งเที่ยว
และข่าวจากเมืองไทย ตลอดจนถงึเร่ืองซบุซิบจาก “ชมุชน
ไทยตา่งๆในเยอรมนี” 
  

คณุสามารถสมคัรเป็นสมาชิกรับนิตยสาร์ได้ สองแบบ คือ
แบบพิมพ์ (๑๒ เลม่ ๕๐ ยโูร/ปี) หรือรับแบบออนไลน์ (ไฟล์
พีดีเอฟ ๑๒ ครัง้ส าหรับดาวน์โหลด  ๒๙ ยโูร/ปี) 
 
http://www.farang.de/Abo/Abo.html 
 
 

http://www.farang.de/Abo/Abo.html
http://www.farang.de/Abo/Abo.html
http://www.farang.de/Abo/Abo.html
http://www.farang.de/Abo/Abo.html
http://www.farang.de/Abo/Abo.html
http://www.farang.de/Abo/Abo.html
http://www.farang.de/Abo/Abo.html
http://www.farang.de/Abo/Abo.html
http://www.farang.de/Abo/Abo.html
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Herausgeber und v.i.S.d.P. 
Mario Mensing 
SU WANYO Thai Massage & Day Spa 
An der Obertrave 8 
23552 Lübeck 
 
Email: Info@wanyo.de 
Telefon: 0451 70785330 
Internet: www.wanyo.de 
 
 
Mit freundlicher Unterstützung von 
 
Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V. 
Südostasienmagazin FARANG 
Lutz Bentien, Existenzgründungs-
berater, Lutz@bentien.de 
 
sowie Siam Massage (Hamburg), 
Thaicraft (Vechelde), Lanai (Minden), 
Andaman (Duisburg), Spa Nok 
(Schongau) 

Urheber- und Nutzungsrechte 
Dieses Dokument ist mit mehreren 
digitalen Wasserzeichen versehen, um 
es gegen unerlaubte Vervielfältigung 
und Nutzung zu sichern bzw. diese 
verfolgen zu können. 
 

Erlaubt ist: 
Dieses Dokument im Ganzen ohne 
jegliche Veränderung oder Hinzufü-
gung unentgeltlich weiterzugeben. Er-
laubt ist auch, unter folgender Quel-
lenangabe daraus zu zitieren: 
 

Existenzgründung und Ladeneröffnung  
Thai Massage, Mario S. Mensing, SU 
WANYO Lübeck 
 
Nicht erlaubt ist (zum Beispiel): 
Das Dokument auf Internetseiten zum 
Lesen oder als Download anzubieten. 
Das Dokument gegen Entgelt oder in 
jeglichem Zusammenhang mit einer 
entgeltlichen Leistung abzugeben. 
Teile des Dokumentes in andere 
Dokumente oder Medien einzubinden. 

Aufruf zur Kooperation 
Dieses Dokument ist nur ein Anfang. 
Es kann mit Deiner Hilfe wachsen und 
besser werden. 
Wir können Inhalte ergänzen (sende 
mir Texte und Bilder) oder verändern 
oder auch herausnehmen (sende mir 
Feedback). 
Bei nennenswerten Beiträgen werde 
ich Dich als Autor oder Unterstützer 
nennen. Ich verspreche, dieses 
Dokument auch weiter unentgeltlich 
zu verbreiten, mir also aus Deiner 
Mitarbeit keinen finanziellen Vorteil zu 
verschaffen. 
 
Geschlechterfaire Sprache 
Zur leichteren Lesbarkeit werden 
personenbezogene Bezeichnungen ab 
und zu nur in einer, häufiger in der 
gebräuchlicheren männlichen Form, 
verwendet. Sie beziehen sich auf 
Frauen und Männer gleichermaßen. 
Der Gleichheitsgrundsatz ist eine 
wichtige Sache. 

mailto:Info@wanyo.de
mailto:Info@wanyo.de
mailto:Info@wanyo.de
http://www.wanyo.de/
http://www.wanyo.de/
http://www.wanyo.de/
http://www.wanyo.de/
http://www.wanyo.de/
mailto:Lutz@bentien.de
mailto:Lutz@bentien.de
mailto:Lutz@bentien.de
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Bist Du klar im Kopf? 
Du willst Dich selbständig machen? 
 

Dies ist die letzte Gelegenheit, es Dir 
noch einmal anders zu überlegen. Ich 
nenne Dir ein paar gute Gründe, es zu 
lassen: 
 

Mindestens in der Aufbauphase Deines 
Unternehmens, vielleicht sogar für 
lange Zeit oder auf Dauer, kreisen 
Deine Gedanken um Deine Firma, 
wenn andere Köpfe längst auf 
„Feierabend“ oder „Urlaub“-Modus 
gestellt haben. 
 

Selbständig bist Du 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im 
Jahr. Selbständig bist Du nicht allein. 
Das betrifft auch Deine Familie und 
Deine Freunde. 
 

Selbständig zu sein, ist nicht nur eine 
berufliche Entscheidung. Das ist eine 
innere Haltung, eine Lebensauffassung. 

Prüfe Dich! 
 
• Schwankendes Einkommen. Risiko 

des Verlustes. Kannst Du trotzdem 
ruhig schlafen? 

• Bist Du bereit 60 Stunden in einer 
Woche zu arbeiten? 

• Wie kannst Du mit Streß umgehen? 
• Unterstützt Dich Dein Partner/ 

Deine Partnerin bzw. Deine Familie ? 
• Es hängt viel von Deiner körper-

lichen und seelischen Gesundheit 
ab. Bist Du richtig fit? 

• Kannst Du Dir selber Ziele setzen? 
• Kannst Du Dich selber motivieren? 
• Kannst Du Dich selber loben? 
• Kannst Du das, worauf es in Deiner 

Selbständigkeit fachlich ankommt, 
richtig gut? 

• Verfügst Du über kaufmännische 
und organisatorische Fähigkeiten? 

• Kannst Du gut verkaufen ? Kannst 
Du Dich selber gut verkaufen? 

Zieh es durch! 
Wenn Du die Entscheidung getroffen 
hast, Dich selbständig zu machen, lass 
Dich nicht mehr davon abbringen. Du 
wirst auf Widerstände treffen, Rück-
schläge erleben und schwache Mo-
mente haben. Mach weiter, so lange 
Du nicht Deine Gesundheit ruinierst 
oder die wirtschaftliche Existenz 
anderer gefährdest. Du hattest die 
freie Wahl. Du hast Dich dafür 
entschieden. Jetzt zieh es durch! 

Kostenloser 
Test 

http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstat
t/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_
1/12000.html 
 

http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/index.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
http://www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/lernprogramme/existenz/HTML/kapitel_2/kapitel_2_1/12000.html
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In 15 Schritten zur Neueröffnung 
 
Du findest Dich spontan und impulsiv? 
 
Vergiß es! 
 
Arbeite in diesem Fall lieber 
systematisch und planvoll. 
 
Du investierst geliehenes Geld von 
Freunden oder der Bank – vielleicht 
auch Deine Ersparnisse. Du strapazierst 
die Nerven Deiner Familie. Du gehst 
bis an die Grenzen Deiner Kräfte. Also 
tue es mit Verstand und mit Übersicht. 
 
Arbeite jeden der folgenden 15 
Schritte ab oder mache einen Haken 
dran, weil Du ihn schon erledigt hast. 
 
Realisiere Dein Vorhaben erst, wenn 
Du Dir über alle Aspekte der 15 
Schritte total klar bist. 
 
Fang heute an! Du willst es ja. 
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Markteinschätzung, Wettbewerb 
Wieviele Einwohner hat die ausge-
wählte Stadt? Unter 15.000 Einwohn-
ern wird es schwierig. Ab 50.000 
Einwohnern oder in kleineren Städten 
mit großem regionalen Einzugsgebiet 
sind die Voraussetzungen sehr gut. 
Je ländlicher und traditioneller die 
Umgebung, desto wichtiger ist die 
Frage, wie gut Du in die sozialen 
Netzwerke Deiner Heimat eingebun-
den bist oder Dich einbinden kannst. 
Je städtischer und moderner die Men-
schen an Deinem gewünschten Stand-
ort sind, desto mehr zählen Szenen, 
Lifestyles, informelle Gruppen und 
(soziale) Medien. 
Analysiere die Mitbewerber. Suche 
zunächst alle Anbieter im Internet. 
Suche die besten persönlich auf oder 
schicke Freunde als „Testkunden“. 
Notiere Dir Stärken und Schwächen 
und wesentliche Merkmale ihrer 
Konzepte. 

Rechtsform 
Meldest Du ein Gewerbe an und 
wählst keine andere Rechtsform, bist 
Du automatisch ein Einzelunter-
nehmen. 
Du entscheidest allein über alle 
Belange und trägst dafür die Verant-
wortung. Dafür haftest Du mit Deinem 
gesamten Vermögen, auch mit Deinem 
Privatvermögen. Ob und wie weit 
Dein Ehepartner ebenfalls haftet, 
hängt vom Güterstand und etwaigen 
Bürgschaften ab. 
Eine Personengesellschaft oder gar 
eine Kapitalgesellschaft solltest Du nur 
mit einem unabhängigen rechtlichen 
und steuerlichen Berater in Er-
wägung ziehen. Lass Dich von nieman-
den in etwas hineinquatschen, was Du 
nicht in letzter Konsequenz überblickst. 
In manchen Rechtsformen haftest Du 
für Fehlentscheidungen, die andere 
ohne Dein Wissen oder sogar gegen 
Deinen Willen getroffen haben. 
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vor
bereitung/gruendungswissen/rechtsform/index.php 
 

Konzept, USP 
Was soll Dich von den besten Mit-
bewerbern abheben? Wie willst Du 
Dich auf den ersten Blick unterschei-
den? 
Sag es in einem Satz und frag Freunde, 
ob sie Dein Konzept verstehen. 
Gehst Du über Deine Persönlichkeit, 
die Ladeneinrichtung, das Leistungs-
angebot, bestimmte Qualitätsmerk-
male, den Preis? Es gibt viele 
Strategien, die zum Erfolg führen. Nur 
Beliebigkeit, Austauschbarkeit, Ge-
sichtslosigkeit, Gleichförmigkeit, 
Widersprüchlichkeit – das ist die Pest 
für Deinen Erfolg. 
Du bist ein besonderer, einzigartiger 
Mensch! Mach Dein Geschäft genauso 
besonders und einzigartig. Die 
Marketingleute nennen das USP = 
Unique Selling Point. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstellungsmerkmal 
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Finanzplanung 
Kalkuliere in einem Kostenplan Deine 
monatlichen fixen und beweglichen 
Aufwendungen. Fix ist z.B. die Miete 
und alles, was unabhängig davon 
anfällt, wieviele Kunden Du hast. 
Variabel ist z.B. der Lohn an Mitarbeit-
er, wenn Du nur zahlst, wenn Kunden 
kommen oder das Massageöl, das Du 
nur brauchst, wenn massiert wird. 
Denk an diese Kosten: Miete und alle 
Nebenkosten (Gas, Strom, Wasser etc.), 
Reinigung (Raum, Wäsche), Löhne 
(und Sozialversicherung), Versicher-
ungen, Berufsgenossenschaft, Deko 
(Blumen, Kerzen), Telefon/Internet, 
Werbung, GEMA/GEZ, Beiträge (Kam-
mer und Verbände), Betriebsmittel (Öl, 
Balm, Kräuterstempel), Fortbildung, 
Instandhaltung der Räume. 
 
Abschreibungen bzw. Tilgungen sowie 
Zinsen ergeben sich später aus Deinem 
Investitionsplan. 

Nun kannst Du Deinen Erlösplan 
aufstellen. Mit welchen Preisen und 
welcher Anzahl von Massagen 
kalkulierst Du? Sollen Einzelhandels-
umsätze oder andere Erlösarten eine 
Rolle spielen? 
Die drei erstellten Pläne kannst Du in 
eine Rentabilitätsberechnung zusam-
menführen. Der Überschuss stellt –sehr 
vereinfacht betrachtet- Deinen Unter-
nehmerlohn dar. Wenn Du erfolgreich 
bist, fallen natürlich weitere Steuern 
an. Bedenke und optimiere an dieser 
Stelle auch Deinen persönlichen 
Sozialversicherungsstatus. 
Da nicht alle Erlöse und Aufwen-
dungen im gleichen Moment anfallen, 
brauchst Du auch einen Liquiditäts-
plan. Darin schätzt Du monatsweise, 
wann was reinkommt und wann 
welche Ausgaben anfallen. 
 
Bevor Du mit den Kalkulationen 
beginnst, informiere Dich über die 
Mehrwertsteuer (siehe Schritt 11). 

Stelle als nächstes einen 
Investitionsplan auf. Denke an diese 
Positionen: Renovierung und ggf. 
Herstellung einer Raumaufteilung 
(Trockenbau), Massageliegen, Ergo-
Hocker, Massagesessel, Möbel, Deko-
ration, Wäsche, Geschirr und Haus-
haltsprodukte (Fußbadschüssel, Scha-
len, Tiegel, Vasen, Körbe) Geräte 
(Waschmaschine, Trockner, Kompress-
enofen, Dämpfer für Kräuterstempel, 
Wasserkocher, Bügeleisen, Ölwärmer, 
Wärmedecken, Musikanlage), Lampen, 
Erstausstattung Marketing (Internet-
seite, Facebook-Seite, Flyer, Visiten-
karten, Geschenkgutscheine, Mehr-
fachkarten, Außenwerbung), Sanitär- 
und Hygieneausstattung (Handtuch- 
und Desinfektionsspender), Sicher-
heitsausstattung (Feuerlöscher, Lösch-
decke, Verbandskasten), Betriebswirt-
schaftliche Beratung. 
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Finanzierung 
Eine gute Finanzierung ist Profisache. 
Je höher der Finanzbedarf, je geringer 
das Eigenkapital, desto höher der 
Beratungsbedarf. Am besten erst mal 
zu einer lokalen Bank (nicht zur 
Hausbank). Dort sitzen sachkundige 
Leute, die viel Zeit haben und einem 
alles mögliche erklären können – 
kostet erst mal nichts. 
So ist schnell geklärt, ob Förder-
programme des Bundes (KfW-
StartGeld, ERP-Unternehmerkapital) in 
Frage kommen. 
Beim Thema Sicherheiten und Bürg-
schaften erst einmal zuknöpft bis oben 
bleiben. Sicherheiten gibt es nicht und 
bürgen will keiner. Wir kennen Finan-
zierungen bis 60 TSD € ganz ohne. 
Später kann man immer noch schritt-
weise Zugeständnisse machen. 
Unbedingt auch Lieferantenkredite 
bzw. lange Zahlungsziele nutzen. 
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/fina
nzierung/wissen/index.php 
 

Bemühe Dich um einen optimalen 
Mietvertrag. Man kann über ALLES 
verhandeln: 
 

• Mietfreie Startmonate 
• Renovierungszuschuß oder Anrech-

nung auf die Miete 
• Umsatzmiete 
• Laufzeitvertrag mit Verlängerungs-

optionen für den Mieter 
• Kündigungsverzicht des Vermieters 
• Sonderkündigungsrechte bei Miet-

erhöhungen 
• Haftung bei Störung der Ausübung 

des Gewerbes (durch Modernisier-
ung oder laute Nachbarn im selben 
Haus) 

• Ausschluß von Rückbauverpflicht-
ungen 

• Andienungsrecht Nachmieter bei 
Betriebsverkauf 
 

Bei Objekten, die schon länger leer 
stehen, ist der Spielraum größer. Mach 
die Eigentümer ausfindig, kümmere 
Dich persönlich. 

Standortwahl 
Der Standort ist zweifach Erfolgsfaktor.  
 
1. Ist die Miete zu teuer, stirbst Du an 

ihr. Die Raumkosten sind neben 
Löhnen Dein größter Kostenblock. 
Rechne niemals mehr als 15% der 
geplanten Nettoerlöse als 
Raumkosten (Miete und 
Nebenkosten), besser 8-10 %. 

2. Der Standort muss zu Deinem 
Konzept passen wie ein Catsuit. 
Billig, familiär, touristenorientiert, 
exklusiv. Das richtige Konzept am 
falschen Standort würde Dich sehr 
traurig machen. 
 

Zunächst entscheidest Du Dich für eine 
Standortkategorie (Stadtmitte, Stadt-
teillage / Wohngebiet oder Einfall-
straße), dann für eine Größe, dann für 
ein Mietlimit. Ab jetzt lässt Du Dich 
von „einmaligen“ Gelegenheiten und 
klugen Ratschlägen nicht mehr beirren, 
sondern nimmst Dir Zeit für die Suche. 
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Übernahme 
Es werden viele Thai Massagen zum 
Verkauf angeboten. Meist aus guten 
Gründen. 
Schau Dir zunächst nicht den Betrieb 
an, sondern den Verkäufer. Was kannst 
Du in Erfahrung bringen? Warum will 
er oder sie verkaufen? Findest Du kein 
glaubwürdiges Motiv, ist etwas faul mit 
dem Laden: Probleme mit dem Ver-
mieter oder mit Nachbarn, absehbare 
Verschlechterungen des Umfeldes 
(Bauprojekte, Verkehrsführung), Ord-
nungsrechtliche Probleme (Brand-
schutz, Gewerbeaufsicht, Gesund-
heitsamt, Bauordnungsamt), Proble-
me in der Betriebsführung (Zoll, 
Steuerfahndung, Buchprüfung). 
Wenn die Motive plausibel sind 
(Rückkehr nach Thailand, reich ge-
heiratet, Umzug in eine andere Stadt, 
Investition in einen größeren Laden), 
prüfe den Substanzwert des Ladens 
(Einrichtung, Ausstattung) und den 
Ertragswert (Erlöse, Kosten). 

Formalitäten & Bürokratie 
Bereite die Beschreibung der Art der 
gewerblichen Tätigkeit und die Unter-
nehmensbezeichnung vor. 
Melde mit Ausweis und ggf. Nieder-
lassungserlaubnis beim örtlichen Ge-
werbeamt ein Gewerbe an und teile 
Deinem Finanzamt die Neuigkeit mit. 
Das Gewerbeamt informiert automa-
tisch das Finanzamt, die zuständige 
Berufsgenossenschaft (gib an, dass 
dies für Dich die BGW ist, siehe Schritt 
12), die Industrie- und Handelskammer 
(gib an, dass Du in der IHK und nicht in 
der Handwerkskammer Pflichtmitglied 
sein wirst) und ggf. das Gewerbeauf-
sichtsamt. 
Besorge Dir frühzeitig Deine Betriebs-
nummer bei der Bundesagentur für 
Arbeit, auch wenn Du die erst ab dem 
ersten Beschäftigten (auch Minijobber) 
benötigst. 

Der Verkäufer könnte Bargeld von Dir 
verlangen. Das wirst Du nie zurück-
fordern können, wenn Du später 
Mängel oder gar Lug und Trug fest-
stellst. Achte deshalb darauf, dass es 
(auch) einen offiziellen Kaufvertrag mit 
bestimmten Gewährleistungen gibt. 
Die dort vereinbarten Vertragsstrafen 
sollten so hoch sein, dass sie auch 
etwaige Nebenzahlungen zum offi-
ziellen Kaufpreis abdecken. 
 
Welcher Preis ist angemessen ? 
Zahle zunächst, was es Dich kosten 
würde, den Laden so hinzustellen, wie 
er heute steht (Abnutzung berück-
sichtigen). Zahle dann zusätzlich 5-
10% vom Netto-Jahresumsatz lt. Um-
satzsteuervoranmeldung. 
Mehr solltest Du nur bezahlen, wenn 
eine eingehende betriebswirtschaft-
liche Beratung durchgeführt wurde. 
 
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/ent
scheidung/gruendungsarten/nachfolge/03356/ 
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Kammern, Verbände 
Wenn Du als Pflichtmitglied Deiner 
örtlichen IHK angehörst, solltest Du 
frühestens ab dem 3. Jahr Grund-
beitrag, ab dem 5. Jahr Umlage 
bezahlen. Erkundige Dich nach den 
Bedingungen der Beitragsbefreiung. 
Bemühe Dich um einen Artikel im IHK-
Magazin über Dich als Existenz-
gründer. Erkundige Dich auch nach 
Stammtischen, Seminaren, Infoaben-
den und Themensprechtagen für Exist-
enzgründer. 
Wenn zu einem günstigen Beitrag die 
Mitwirkung in einer örtlichen Werbe-
gemeinschaft oder einem Gewerbe-
verein möglich ist, denke darüber 
nach. Wenn Du Dich dafür ent-
scheidest, bringe Dich aktiv ein. 
Werde Mitglied in der Thai Spa 
Vereinigung Deutschland e.V. (www.thai-

spa-verband.de). Dort knüpfst Du 
überörtliche Kontakte und profitierst 
von den Erfahrungen “alter Hasen“. 
Siehe hierzu Seite 25. 

Unter http://steuerberatervergütung.de/ kannst 
Du leicht ausrechnen, welche Ge-
bühren ein Steuerberater von Dir ver-
langen wird. Vielleicht kannst Du eine 
günstigere Pauschale aushandeln. 
Auch wenn Du nicht buchführungs-
pflichtig bist: denke immer an die 
vielen wertvollen Informationen, die 
eine gute Buchhaltung Dir liefern kann. 
Sie wird Dir helfen, Deinen Betrieb 
besser zu steuern, als nur aus dem 
Bauch heraus. Wenn Du Entwicklungen 
wie Filialisierung oder Franchise auch 
nur in Erwägung ziehst, führt ohnehin 
kein Weg an einer guten Buchführung 
(und später auch Kostenrechnung) 
vorbei. 
Hier findest Du wichtige weitere 
Hinweise und Hilfen: 
 
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/unt
ernehmensstart/wissen/rechnungswesen/00071/index
.php 
 

Buchführung, Controlling 
Wenn Du nicht selber über 
ausreichende betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse verfügst und auch nieman-
den hast, der sie Dir beibringt, suche 
Dir vor der Gründung einen guten 
Steuerberater oder Buchhalter für die 
laufende Buchhaltung, die Lohn-
abrechnungen, ggf. die Umsatzsteuer-
voranmeldung und den Jahresab-
schluss. Er sollte auch (zu 50% staatlich 
geförderte) betriebswirtschaftliche Be-
ratungen durchführen können. Die 
beiden größten Kostenblöcke sind die 
lfd. Belegbuchhaltung und die Lohn-
abrechnungen (z.B. Deiner Minijobber). 
Prüfe alternativ, ob eine online-
Software angeboten wird, mit der Du 
die lfd. Belege selber kontieren und 
buchen kannst und in die der Berater 
jederzeit online Einsicht nehmen kann. 
Prüfe auch, ob Du die Lohnab-
rechnungen bei ww.einfachlohn.de 
selber machen kannst (nur ca. 5,- statt 
15,- Euro).  
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Steuern 
Diese Steuerarten solltest Du grob 
kennen, bevor Du eine Existenz 
gründest: 
 
• Umsatz- bzw. Vorsteuer  
• Einkommensteuer  
• Gewerbesteuer  
• Körperschaftssteuer  
 
Es gibt grundsätzlich keine steuer-
lichen Vergünstigungen speziell für 
Existenzgründer und es gibt auch 
keinen Bonus, wenn Du mit Deinen 
Steuern nicht klar kommst. 
 
Hier findest Du allgemeine Informa-
tionen: 
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vor
bereitung/gruendungswissen/steuern/ 

 

Umsatzsteuer 
Bezüglich der Umsatzsteuer mußt Du 
wissen, dass Du bereits am 10. des 
Folgemonats nach Deiner Eröffnung 
Deine erste Umsatzsteuervoran-
meldung abgeben mußt, wenn Du 
nicht die Kleinunternehmerregelung 
wählst oder einen Antrag auf 
Dauerfristverlängerung gestellt hast. 
Aber der Reihe nach: Die Umsatzsteuer 
ist eine Steuer für den Endverbraucher. 
Bei Dir ist sie ein durchlaufender 
Posten. Als Massage-Unternehmer bist 
Du dazu verpflichtet, Deinen Kunden 
19% Umsatzsteuer in Rechnung zu 
stellen und diese an das Finanzamt 
abzuführen. Wenn Du eine Massage 
für 50,- Euro durchführst, dann 
gehören  von dem Erlös dem Staat 8,- 
Euro und Dir verbleiben 42,- Euro. 
Du darfst aber als Unternehmer den 
Betrag von Deiner Steuerschuld 
abziehen, den Du selber bei Deinen 
Einkäufen als Mehrwertsteuer bezahlt 
hast („Vorsteuerabzug“). 

Finanzamt 
Als gewerblicher Gründer erhältst Du 
den „Fragebogen zur steuerlichen 
Erfassung„ automatisch nach der 
Gewerbeanmeldung. 
In dem Fragenbogen musst Du Deine 
künftigen Umsätze und Gewinne 
schätzen. Kalkuliere nicht zu knapp, 
aber vermeide auch zu optimistische 
Schätzungen, da zu hohe Steuer-
vorauszahlungen daraus resultieren 
können. Fülle den Fragebogen korrekt 
und sorgfältig aus, sonst bekommst 
Du eine Betriebsbesichtigung durch 
das Finanzamt oder es dauert ewig, bis 
Du Deine Steuernummer bekommst. 
Auf der Grundlage Deiner Angaben im 
Fragebogen werden etwaige 
Vorauszahlungen für Einkommen-, 
Kirchensteuer und Solidari-
tätszuschlag und Fälligkeitstermine 
festgelegt. 
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… Umsatzsteuer 
Die Kleinunternehmerregelung 
kannst du wählen, wenn Dein Umsatz 
im letzten Kalenderjahr nicht höher als 
17.500,- Euro gewesen ist und im lfd. 
Kalenderjahr nicht höher als 50.000 
Euro (sein wird). Dann kannst Du die 
gesamten Erlöse behalten. Allerdings 
kannst Du auch nicht die Mehrwert-
steuer geltend machen, die Du beim 
Einkaufen bezahlt hast. Du kannst Dir 
also leicht ausrechnen, welche Regel-
ung für Dich vorteilhaft ist. Bei hohen 
Investitionskosten in den neuen Laden 
und überschaubaren Anfangserlösen 
ist wahrscheinlich der Vorsteuerabzug 
besser. Unbedingt mit dem Steuer-
berater besprechen, bevor es los-
geht! 
Die Dauerfristverlängerung erlaubt 
Dir, die Umsatzsteuererklärung eines 
Monats nicht bis zum 10. des nächsten 
Monats, sondern des übernächsten 
Monats einzureichen. Du gewinnst Zeit 
und Liquidität.  

Einkommenssteuer 
Das wichtigste: Termine und Fristen! 
Bis zum 31. Mai des Folgejahres musst 
Du die Einkommensteuererklärung für 
das vergangene Jahr beim Finanzamt 
einreichen (mit Steuerberater bis zum 
31. Dezember). 
Die Höhe des Einkommensteuersatzes 
richtet sich nach dem persönlichen 
Gewinn, den Du (nach Abzug aller 
Betriebsausgaben) mit Deinem Unter-
nehmen erwirtschaftest.  
Im ersten Jahr Deiner Selbständigkeit 
geht das Finanzamt von Deinen 
Angaben im schon erwähnten Frage-
bogen aus.  
Betreibst Du die Thai Massage mit 
anderen Personen gemeinsam, muss 
jeder Gesellschafter für seinen Anteil 
am Gewinn Einkommensteuer 
bezahlen. Die Anteile werden vom 
Finanzamt festgestellt und mitgeteilt. 
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vor
bereitung/gruendungswissen/steuern/00633/index.p
hp 

Allerdings musst Du 1/11 der 
(erwarteten) Jahressteuer bei 
Antragstellung vorauszahlen (Sonder-
vorauszahlung).  Du hast doch 
bestimmt sehr niedrige Erwartungen, 
oder? 
 
Die Umsatzsteuer-Voranmeldung 
musst Du auf elektronischem Wege 
über das Finanzamt-Portal www.elster.de 
einreichen.  
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Gewerbesteuer 
Die Gewerbesteuer wird von den 
Kommunen auf den Gewerbeertrag 
eines Unternehmens erhoben. Du 
kannst einen Freibetrag von 24.500 
Euro pro Jahr geltend machen. 
Nach Abgabe Deiner Steuererklärung-
en zum ersten Kalenderjahr erhältst Du 
–wenn Du überhaupt bezahlen musst-  
von der Gemeinde den Gewerbe-
steuerbescheid. Ab dann musst Du die 
Gewerbesteuer pro Quartal an Deine 
Gemeinde vorauszahlen.  
 
Beachte bei Deiner Wirtschaftlichkeits-
berechnung, dass die Gewerbesteuer 
keine Betriebsausgabe ist, dafür aber 
bei der Einkommensteuer auf 
Einkünfte aus dem Gewerbebetreib 
angerechnet wird.  
Körperschaftssteuer 
Wenn Du nicht gerade mit einer GmbH 
(oder anderen Kapitalgesellschaft) 
startest, fällt diese Steuer nicht bei Dir 
an.  

Steuerprüfung 
Keine Angst vor einer Steuerprüfung! 
Wenn Du Deine Buchführung und 
Steuerangelegenheiten zu 95% zeitnah 
und korrekt erledigst, dann bleiben dir 
nach der Ankündigung einer Außen-
prüfung immer noch ein paar Wochen, 
in denen Du mit dem Steuerberater 
noch mal alles durchgehen und letzte 
Lücken schließen kannst. Kommt eh 
bei Kleinbetrieben nur alle 11-20 Jahre 
vor. Eine unangekündigte Steuer-
prüfung bekommst Du normalerweise  
nur, wenn Du Dich verdächtig gemacht 
hast, und dann wirst Du ja wissen, ob 
Du Dir Sorgen machen musst. Oder es 
hat Dich jemand angeschwärzt. 
Eine Umsatzsteuersonderprüfung kann 
auch unangemeldet ins Haus kommen, 
wird aber normalerweise angekündigt. 
Auslöser: Unklares Geschäftsmodell, 
starke Abweichung von Branchen-
werten, Privatnutzung von Betriebsein-
richtungen (Sauna, Whirlpool), regel-
mäßige Vorsteuerrückerstattung). Info: 
http://www.zza-online.de/artikel/110562.html 
 

Lohnsteuer 
Wenn Du Mitarbeiter oberhalb der 
Minijob-Grenzen beschäftigst, musst  
Du je nach dessen persönlichen 
Voraussetzungen i.d.R. vom Lohn die 
Lohnsteuer einbehalten und an das 
Finanzamt abführen. Für Unternehmen 
ist die elektronische Lohnsteuer-
Anmeldung Pflicht. Den Vordruck 
findest Du unter www.elster.de 
Zieh besser anfangs einen 
Steuerberater hinzu. Später kannst Du 
vielleicht zu Anbietern wie 
www.einfachlohn.de wechseln. 
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Versicherungen 
Mit drei Versicherungen musst Du 
Dich beschäftigen. Es werden auch 
Kombi-Pakete dafür angeboten: 
• Die Betriebs-Haftpflichtversicher-

ung tritt bei bestimmten Schaden-
ersatzansprüchen Dritter, z. B. von 
Kunden, Lieferanten, Besuchern und 
Mitarbeitern ein 

• Die Berufs-Haftpflichtversicher-
ung schützt Dich vor finanziellen 
Folgen eines Berufsversehens, wie 
eines Behandlungsfehlers 

• Die Betriebsräume-Versicherung 
kann Dich je nach Gestaltung bei 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus, 
Feuer- oder Leitungswasserschäden 
schützen. 

Such Dir einen unabhängigen Ver-
sicherungsmakler, der viele Klein- und 
Mittelbetriebe betreut. Ich arbeite seit 
15 Jahren mit Versicherungsmakler 
Böck in München: www.boeck-vm.de. 
Eine weitere gute Adresse ist 
www.mapra.de in Lübeck.  
 

Deine Sozialversicherung 
Je nachdem, ob Du Deine 
Selbständigkeit im Haupt- oder 
Nebenberuf ausübst, hast Du ver-
schiedene Optionen in folgenden 
Punkten: 
• Krankenversicherung und 

Krankentagegeld (Deine Kosten 
laufen weiter!) 

• Berufsunfähigkeit 
• Altersvorsorge 
Ziehe unbedingt einen neutralen 
Berater hinzu und führe ein Beratungs-
gespräch mit der DRV. Vermeide 
Überraschungen, z.B. weil Du denkst, 
Du könntest ohne weiteres als 
Existenzgründer noch beitragsfrei 
familienversichert sein. 
 
Minijob 
Viele Existenzgründer beschäftigen 
anfangs Minijobber oder sind –neben 
der Existenzgründung- selber welche. 
Nutze die Informationsmöglichkeiten 
wie www.minijob-zentrale.de 
 
 
 
 

Berufsgenossenschaft 
Deine Berufsgenossenschaft ist die 
BGW. Du bist Pflichtmitglied, sobald 
Du nur einen einzigen Mitarbeiter be-
schäftigst. Die BGW ist Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung für 
Dich und Deine Beschäftigten. Sie hat 
die Aufgabe Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten sowie arbeitsbedingte Ge-
sundheitsgefahren zu verhüten und 
kann Dich dahingehend kontrollieren. 
Erleidet jemand einen Arbeitsunfall 
oder eine Berufskrankheit, kommt die 
BGW dafür auf und zahlt ggf. eine 
Rente, wenn Du Deine Pflichten erfüllt 
hast. Wenn nicht, haftest Du 
persönlich. 
Du kannst zwischen der teuren Regel-
betreuung oder der alternativen Be-
treuung wählen, bei der Du Dich aller-
dings selber engagieren musst. 
Besuche baldmöglichst eine eintägige 
Schulung der BGW. Dann verstehst Du 
alle Regelungen und kennst Deine 
Pflichten. www.bgw-online.de 
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Rechtsrahmen 
Vergesse bitte alles, was Du über die 
Eröffnung eines kleinen Betriebes in 
Thailand weißt. Und verwerfe auch die 
Hoffnung, Schummeleien oder gar 
Rechtsbruch könnte in Deutschland 
dauerhaft unentdeckt bleiben. Wenn 
irgendetwas in Deutschland gut 
funktioniert, sind es Behörden und 
Ämter, soweit es darauf ankommt, Dir 
auf die Schliche zu kommen. Un-
wissenheit schützt vor Strafe nicht. 
Wichtige Regelungen für Dich findest 
Du hier: 
• Heilpraktikergesetz 
• Arbeitsschutzgesetz 
• Arbeitsstättenverordnung 
• Gewerbeordnung 
• Bauordnungsrecht 
• Urlaubs- und Engeltfortzahlungs-

gesetz 
• Wettbewerbsgesetz (UWG). 
• Bespreche mit einer rechtskundigen 

Person, welche Regelungen für Dich 
wichtig sind. 

GEMA 
Eine Deiner ersten rechtlichen Ausein-
andersetzungen ist die mit der GEMA. 
Produzenten von Musik haben ein 
Recht auf Bezahlung, wenn Du ihre 
Musik in Deinem Laden abspielst. 
Dieses Recht treten sie an die GEMA 
ab und die versucht bei Dir abzu-
kassieren. Wenn Du Titel von Musik-
produzenten abspielst, die der GEMA 
angehören, hast Du nur eine Chance: 
zahlen! 
Willst Du dies vermeiden, musst Du 
GEMA-freie Musik benutzen. Für die 
Zwecke einer Thai Massage sind das 
hauptsächlich CDs von Arnd Stein 
(http://www.vtm-stein.de/) und Green 
Music (http://www.greenmusic.org/). 
Ob Hausverbote für die GEMA wirksam 
sind, ist rechtlich noch umstritten. 
Sicherheitshalber solltest Du eines 
erteilen (per Einschreiben). 

Heilpraktikergesetz 
Eines der wichtigsten Gesetze für Dich 
ist das Gesetz über die berufsmäßige 
Ausübung der Heilkunde von 1933, 
Heilpraktikergesetz genannt. Es ver-
bietet Leistungen als Heilkunde anzu-
bieten, wenn man nicht eine Zulassung 
als Heilpraktiker oder Arzt hat. Deshalb 
vermeide alle Bezeichnungen und 
Hinweise, die in diese Richtung deuten 
(Wörter wie medizinisch, therapeu-
tisch, heilen, Gesundheitsmassage etc.) 
und wähle stattdessen Wörter aus dem 
Wellness-Sektor. Das Landgericht 
Essen hat einer Thai Massage unter 
Strafandrohung untersagt, die Durch-
führung der Fußreflexzonenmassage 
anzukündigen, in seiner Werbung die 
Aussagen “Migräne, Nacken-, Kopf- 
und Rückenschmerzen” zu verwenden 
und den Massageladen mit der Zu-
satzbezeichnung “-Medical” zu bewer-
ben. 
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Hygiene 
Richte Deinen Betrieb so ein (z.B. 
Fußböden, Fußleisten) und statte ihn 
so aus (z.B. Massageliegen, Wasch-
maschine, Textilien), dass Du beste 
Voraussetzungen für eine heraus-
ragend gute Hygiene schaffst. Du wirst 
damit viele Mitbewerber hinter Dir 
lassen. Erstelle für Deinen Betrieb 
einen individuellen Hygiene- und 
Reinigungsplan (Bsp. im Internet). 
Darin schreibst Du detailliert auf, was 
Du und deine Mitarbeiter tun und 
beachten. Dazu gehört: 
 
• Personalhygiene 
• Betriebsreinigung 
• Flächendesinfektion 
• Geräte- und Wäschedesinfektion 
 
Unumgängliche Mindestmaßnahmen 
sind die Bereitstellung von Einmal-
handtüchern und von Dosierpumpen 
für Händedesinfektion, z.B. Sterilium. 

Besuche einen eintägigen Marketing-
Kurs und studiere diese Internetseiten: 
http://www.existenzgruender.de/selbst
aendigkeit/vorbereitung/gruendungsw
issen/marketing/ 
Beachte Gesetze und Regeln, das kann 
gerade hier sonst schnell teuer wer-
den, weil alle Deine Aktivitäten darauf 
angelegt sind, öffentlich wahrge-
nommen zu werden. Auch von Anwält-
en, Abmahnvereinen, Inhabern von 
Urheber- und Nutzungsrechten, der 
GEMA etc.. Rede niemals herabsetzend 
(„anschwärzend“) über Mitbewerber. 
Informiere Dich bei Wikipedia über das 
UWG 
Dein wichtigstes Kapital bei der 
Kommunikation ist die Identität Deines 
Kommunikationspartners (=Kunden), 
sein Name, seine Adresse, seine Email-
Adresse, sein Facebook-Profil. Erbitte 
die Erlaubnis, diese zu speichern und 
zu verwenden. Gehe überaus sorgsam 
mit diesem Vertrauen um. Spare viel 
Geld und sei erfolgreich. 

Marketing 
Marketing kommt von Markt und ist 
viel mehr als Werbung. 
Mache Dein Marketing so individuell, 
besonders und persönlich, wie Du Dein 
Betriebskonzept formuliert hast 
(Schritt 2). 
Plane Dein Marketing mit den vier 
Bausteinen des Marketing-Mix: 
 

• Angebot 
• Preise 
• Vertrieb 
• Kommunikation 
 

Denke stets in Zielgruppen: für wen 
mache ich das, wen will ich hier im 
Laden haben? 
 

Beim Marketing gilt das Fußball-
Trainer-Phänomen: jeder versteht was 
davon, hat sich was angelesen, 
quatscht Dir rein. 
 

Finde echte Experten (ja, man kann so 
was studiert haben!) und höre mehrere 
davon an. Und folge dann Deiner 
Intuition. 
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5 häufige Fehler – und wie Du sie 
einfach vermeiden kannst  
 
Fehler Nr. 1: Zu viel des Guten 
 
Beschränke Dein Angebot auf 
Kernprodukte bzw. -leistungen. Ver-
zettel Dich nicht. Schärfe Dein Profil. 
 
Fehler Nr. 2: Mit dem Bauch 
kalkulieren, statt mit dem Hirn 

Fehler Nr. 4: Einzelkämpfer 
 
Vernetze Dich! Integriere Dich ! Öffne 
Dich für örtliche Gemeinschaften und 
bringe Dich ein. Wer sich einigelt und 
nur im eigenen Laden auf Kunden 
wartet, macht etwas falsch. Mache 
Dich bekannt, präsentiere Dich, zeig 
Dich ansprechbar. Suche die Gemein-
schaft mit anderen Existenzgründern, 
anderen Unternehmern, anderen Thai 
Massage Betreibern. Wer Beziehungen 
erst pflegt, wenn er sie dringend 
braucht, kommt zu spät. 

Fehler Nr. 3: Begeisterung kann 
blind und taub machen. 
 
Vergesse Deine eigene Begeisterung 
über Deine Leistungsfähigkeit. Verlasse 
Dich auch nicht auf den Zuspruch von 
Mama oder Ehemann. Verschaffe Dir 
ein objektives Urteil darüber, wie gut 
Du bist und was Du kannst. Wenn es 
noch nicht genug ist: lerne! Wenn Dein 
Laden erst einmal eröffnet ist, tut Dir 
jeder Tag, jede Woche Fortbildung 
etwas weh. Jetzt lässt es sich noch 
einrichten. 

Thai Massage fatal error – stop all systems 

Error ! 

 

Programm: C:/thai-massage-existenzgründung.exe 

 

Die Anwendung wird fürs erste wieder geschlossen. Du hast schlimme 

Anfängerfehler gemacht. 

Wem nichts Gescheites einfällt, 
der macht erst mal billig. Vertraue 
auf Dein Konzept. Verlange das, 
was Deine Leistung wert ist. Ist sie 
es wirklich wert, wirst Du Dich 
durchsetzen. Reagiere nicht 
spontan auf irrationale Verhalt-
ensweisen Deiner Konkurrenten. 
Es sind gar nicht wirklich Deine 
Konkurrenten. Sie machen etwas 
anderes als Du: Sie ruinieren sich 
und ihre Läden. 
 

Fehler Nr. 5: Falsche Berater 
Existenzgründer reden mit 
ihrem Partner, ihren 
Bekannten, ihren Nachbarn 
über ihre Pläne. Nachher ist 
das Konzept häufig eine 
Sammlung wohlmeinender, 
angelesener Halbwahrheiten. 
Suche Dir einen echten 
Experten und vertraue seinem 
Rat.   
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Thai Spa Vereinigung 
Deutschland e.V. 
Die Traditionelle Thai Massage (TTM) 
in Deutschland braucht eine starke 
Gemeinschaft. 
Im März 2009 gab es ein Treffen von 
Betreibern traditioneller Thai Massa-
gen und Spas mit Vertretern des 
Thailändischen Gesundheitsministeri-
ums. Man wollte Erfahrungen über den 
Betrieb von Thai Massagen in Deutsch-
land austauschen und erfahren, ob  es 
Möglichkeiten der Unterstützung 
durch offizielle thailändische Stellen 
gibt. Eine Unterstützung wurde in Aus-
sicht gestellt, falls es gelingt, eine Ver-
einigung zu gründen, die als nicht 
gewinnorientierte Dachorganisation 
die Thailändische Wellness in 
Deutschland fördert und ihre 
Mitglieder unterstützt. Dies wurde 
sofort beschlossen und umgesetzt. 
Schon im Juli 2009 wurde ein Verein 
gegründet, die Thai Spa Vereinigung 
Deutschland e.V.. 

Trotzdem geht es bei den Treffen, die 
stets in verschiedenen Städten 
stattfinden,  sehr persönlich und 
individuell zu. Fast immer ist auch Zeit 
für ein gemeinsames Essen und 
Gespräche am Rande, um neue 
Bekanntschaften zu machen oder 
Freundschaften zu schließen. 
Zu den Aktivitäten und Projekten der 
Vereinigung zählen regionale 
„Stammtische“ (lockere Treffen, bei 
denen Mitgliedsläden angeschaut und 
Themen besprochen werden), 
Seminare (Spa Manager, Marketing, 
Umgang mit Vorerkrankungen), 
Präsentation der Thai Massage auf 
Veranstaltungen (wie auf dem 
jährlichen Thailandfest in Bad 
Homburg) und Kontakte zu deutschen 
und thailändischen Behörden, 
Verbänden und Medien. 

 
Bis dahin waren die Betreiber von Thai 
Massagen auf sich allein gestellt. 
Dadurch wurde viel Arbeit und Mühe 
doppelt und dreifach gemacht. Dabei 
haben alle die gleichen Probleme: wie 
wasche ich das Öl aus den Hand-
tüchern, muß ich GEMA bezahlen, was 
mache ich bei einer Steuerprüfung, wie 
führe ich eine Preiserhöhung durch, 
wie verhalte ich mich, wenn Kunden 
ohne Absage einfach nicht kommen, 
wie grenze ich mich gegenüber Erotik-
Massagen ab , und … und … und ? 
Es gibt nur eine Lösung: die Thai 
Massagen müssen ihre Erfahrungen 
untereinander austauschen, sich 
gemeinsam informieren und fortbilden 
und schlagkräftig gegenüber 
Behörden, Medien und der 
Öffentlichkeit ihre Interessen vertreten. 
Inzwischen haben sich der Vereinigung  
fast 100 Thai Massage-Betriebe 
angeschlossen. 
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… Thai Spa Vereinigung 
Deutschland e.V. 
 
Mitglieder der Thai Spa Vereinigung 
Deutschland können Privatpersonen 
(Jahresbeitrag 90 Euro /Jahr) und 
Firmen (besonders traditionelle Thai 
Wellness & Massage; Jahresbeitrag 
180,- Euro) werden. Es gibt zwar schon 
einige handfeste Vorteile durch die 
Mitgliedschaft, aber noch ist der 
Verband im Aufbau und es werden 
Mitglieder gesucht, die dazu etwas 
beitragen wollen und nicht nur nach 
dem materiellen Nutzen fragen. Was 
man als Mitglied durch Besuch der 
Treffen und Kontaktpflege sofort 
erhält, sind Informationen über die 
Marktentwicklung, über gesetzliche 
Bestimmungen, über Qualitätsstan-
dards und über gute Marketingideen. 

 
 
 
Die Vorsitzende der Vereinigung ist 
Techinee (genannt „Bee“) Hubold aus 
Duisburg, die am Niederrhein sechs 
Thai Massage Studios unter dem 
Namen „Gold Elephant“ betreibt (vgl. 
Farang Ausgabe 7/2013). Sie wird vom 
Schatzmeister Peter Beer aus 
Gärtringen bei Stuttgart unterstützt, 
der dort zusammen mit seiner Frau 
Juan den „massageTEMPEL“ betreibt. 
So sind das thailändische und das 
deutsche Element, das ja auch in vielen 
Thai Massagen in Deutschland 
gemeinsam in der Verantwortung 
steht, auch in der Führung des 
Verbandes gut repräsentiert. 
 
Mehr Informationen: www.thai-spa-
verband.de 
 

Kontakt:  
 
Vorsitzende 
Techinee Hubold 
Email: president1@thai-
spa-verband.de 
 
Telefon: +49 170-
4111414 
 
 
 
Schatzmeister 
Peter Beer 
Email: treasurer@thai-
spa-verband.de 
 
Telefon: +49 171-
7358171 
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Südostasienmagazin FARANG 
 
Der Farang ist das einzige Medium in Deutschland, das 
sich ausführlich und kontinuierlich seit dem Sommer 
2013 mit der Situation der Thai Massage in 
Deutschland auseinandersetzt. 
 
Außerdem enthält das Magazin viele interessante 
Beiträge über die thailändische Kultur in Deutschland 
(Feste, Tempel, Events), Gastronomiereports über 
thailändische Restaurants, Reiseberichte und 
Nachrichten aus Thailand sowie Klatsch und Tratsch 
aus der „Thai-Szene“ in Deutschland. 
 
Das Jahresabo ist sowohl als gedruckte Version (12 
Ausgaben, 50 Euro jährlich) als auch als Online Version 
(12 x PDF-Download, 29 Euro jährlich)   erhältlich. 
 
http://www.farang.de/Abo/Abo.html 
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Adressen 
 
Hier entsteht eine Sammlung 
nützlicher Adressen und Links zu allen 
Themen, die Existenzgründern in der 
Thai Massage helfen. 
 
Was kannst Du dazu beitragen? 
 
Bitte Mail an Info@wanyo.de 
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Über den Autor dieses Leitfadens 
 
Ich heiße Mario S. Mensing, bin 47 
Jahre alt und lebe in der Hansestadt 
Lübeck an der deutschen Ostseeküste. 
 
Ich bin studierter Dipl.-Betriebswirt 
und arbeite seit vielen Jahren als 
Projektleiter und Geschäftsführer einer 
Unternehmensberatung (www.cima.de) 
mit ca. 70 Beschäftigten. 
 
Seit ich hier in Deutschland meine Frau 
Suphaporn kennengelernt habe, liebe 
ich Thailand, viele thailändische 
Menschen und die thailändische Kultur 
und Lebensart – und besonders das 
Essen. Arroy mak mak! 
 
Leider muss ich zugeben, dass ich mich 
vor meiner Beziehung mit Su für ganz 
andere Länder der Welt interessiert 
habe. Ich habe ja auch nie gedacht, 
dass ich mal mit einer Thailänderin 
zusammenkommen würde. 

Deshalb habe ich noch viel 
Nachholbedarf und lerne jeden Tag 
etwas über Thailand dazu. 
 
Meine Frau Su eröffnete im Jahr 2010 
ihre erste Thai Massage in der 
Lübecker Altstadt. Ein vorsichtiger aber 
entschlossener Beginn auf 60 qm – 
zunächst ohne Mitarbeiter. 
 
Ich konnte sie nicht nur als 
Unternehmensberater unterstützen 
und begleiten. Ich war auch Haus-
meister, Anstreicher und Blitzableiter in 
dieser Zeit. 
 
Der Laden war schnell recht 
erfolgreich. Su wurde für den örtlichen 
Existenzgründerpreis nominiert, 
erreichte viel Aufmerksamkeit in den 
Medien, gewann viele deutsche 
Freunde und Unterstützer.  

So konnten wir schon im September 
2012 ein großes thailändisches Day 
Spa in touristischer Top-Lage Lübecks 
vis a vis dem weltberühmten Holsten-
tor eröffnen. 
 
Wir sind glücklich über die positive 
Entwicklung und den Erfolg, versuchen 
aber neben den Geschäften auch 
anderen Dingen im Leben viel Raum zu 
geben: Freunde, Familie, Reisen, 
Kochen, Ausgehen etc. 

Kontakt:  
SU WANYO 
Thai Massage & Day Spa 
Mario S. Mensing 
An der Obertrave 8 
23552 Lübeck 
 
Tel. 0451 70785330 
Email: Info@wanyo.de 
Web: www.wanyo.de 
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