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การ
เปิดประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนเมือ่ปี 2559 เป็นกำรเปิด

โอกำสครัง้ใหญ่ส�ำหรบัผู้ประกอบกำรของไทย โดยเฉพำะ

ผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี ที่สำมำรถใช้โอกำสนี้ในกำรศึกษำ และ 

ขยำยธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอำเซียนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรส่งออก 

กำรน�ำเข้ำ รวมถงึใช้กลุม่ประเทศในอำเซยีนเป็นฐำนกำรผลติเพือ่ส่ง

ออกและใช้ประโยชน์จำกค่ำแรงรำคำถูก และสิทธิทำงภำษีในกำร 

ส่งออกก็ได้

แต่กำรก้ำวไปสู่ธุรกิจส่งออก น�ำเข้ำ หรือกำรลงทุนในกลุ่ม

ประเทศอำเซียนนั้น จ�ำเป็นที่ผู้ประกอบกำรจะต้องศึกษำวิธีกำร กฎ 

และกติกำ ในกำรส่งออกของทั้งประเทศไทย และประเทศที่จะท�ำ 

กำรค้ำด้วยเสียก่อน ซึ่งในกำรส่งออก น�ำเข้ำ และกำรลงทุนในกลุ่ม

ประเทศอำเซียนน้ัน แต่ละธุรกรรมมีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำก  

ถึงขนำดเป็นหลักสูตรที่เรียน 4 ปีจบในมหำวิทยำลัยเลยทีเดียว ใน

บทควำมน้ี จงึให้เป็นกรอบ และแนวคดิส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรในกำร

พจิำรณำเพือ่ให้เห็นโอกำส และตดัสนิใจศกึษำเท่ำนัน้ โดยกรอบของ

ข้อมูลจะเน้นท่ีกำรส่งออกเป็นหลกั ซึง่เป็นโอกำสทีเ่หน็ได้ชดัเจนทีส่ดุ

 

ความรู้ที่จำาเป็นต่อการส่งออก

ในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรส่งออกไปกลุ่มประเทศ

อำเซยีนนัน้ ผูป้ระกอบกำรมส่ิีงท่ีต้องเตรยีมกำรในหลำยด้ำนทัง้ด้ำน

เงินทุน สถำนที่ด�ำเนินกำร บุคลำกร ควำมเชื่อถือ และควำมสำมำรถ

ในกำรผลิต นอกจำกนี้ยังต้องพิจำรณำในกำรเลือกสินค้ำและกำร

ผลิตสินค้ำ เลือกตลำด รวมถึงระเบียบต่ำงๆ ในกำรส่งออกและน�ำ

เข้ำด้วย ซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้นแยกอธิบำยเป็นประกำรหลักๆ ได้ดังนี้

ควำมคิดที่จะส่งออกไปต่ำงประเทศน้ันอำจจะเกิดขึ้นเพรำะ

ผู้ประกอบกำรเห็นโอกำสทำงธุรกิจที่เกิดขึ้น แต่โอกำสนั้นจะแปลง

เป็นควำมส�ำเร็จได้จ�ำเป็นจะต้องมคีวำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ  เป็นองค์

ประกอบเสมอ ดงันัน้ ผูป้ระกอบกำรไม่ควรจะกระโดดเข้ำมำท�ำธรุกิจ

ส่งออกโดยทนัท ีและควรทีจ่ะมกีำรทบทวนหลกักำร และแนวคดิของ

ธุรกิจให้ครบถ้วนเสียก่อน โดยให้เช็คลิสต์ควำมพร้อมคร่ำวๆ ดังนี้

➢ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรส่งออกและน�ำเข้ำ

➢ ควำมรูใ้นด้ำนกฎระเบยีบของประเทศทีจ่ะท�ำกำรค้ำด้วย

➢ ควำมรู้ในด้ำนผลิตภัณฑ์ กำรค้ำ และสภำพตลำดของ

ประเทศที่จะท�ำกำรค้ำ

➢ ควำมรู้และควำมพร้อมในกำรผลิต และกำรหำสินค้ำ 

  ควำมรูใ้นด้ำนต่ำงๆ ดังทีก่ล่ำวมำนัน้ สำมำรถน�ำมำประมวล

ผล และวิเครำะห์ถึงควำมน่ำสนใจของธุรกิจ ควำมพร้อมทำงธุรกิจ

ของผูป้ระกอบกำร และขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธรุกจิ เพือ่

ก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจในกำรแข่งขันในตลำดส่งออกนั้นได้

ซึ่งก่อนที่จะก้ำวไปสู่กำรเริ่มต้นธุรกิจส่งออกนั้น จ�ำเป็นที ่

ผู้ประกอบกำรจะต้อง น�ำข้อมูลทั้งหมดมำท�ำกำรวิเครำะห์ผ่ำน 

SWOT Analysis เพือ่ค้นหำจดุแขง็ จดุอ่อน อุปสรรค  และโอกำสของ

ธุรกิจ รวมถึงน�ำมำเขียนเป็นแผนธุรกิจ เพื่อตรวจสอบ และทบทวน

ควำมคิด (Proof of Concept) เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น และก�ำหนด

เป็นแนวทำงธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงินจำกสถำบัน

กำรเงินได้อีกด้วย

การเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งออก

นอกจำกควำมรูใ้นด้ำนต่ำงๆ ทีม่คีวำมจ�ำเป็นในกำรท�ำธรุกจิ

แล้ว ผูป้ระกอบกำรยงัจ�ำเป็นจะต้องเตรยีมควำมพร้อมในหลำยด้ำน

ส�ำหรับกำรส่งออก ซึ่งกำรเตรียมควำมพร้อมนั้นมีรำยละเอียดค่อน

ข้ำงมำก แต่สำมำรถจ�ำแนกกว้ำงๆ ได้ดังนี้

1. ความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ ส่ิงส�ำคัญที่สุดประกำรแรก 

คอื กำรพร้อมของผลติภณัฑ์ ซึง่ในด้ำนควำมพร้อมของผลติภณัฑ์นัน้ 

สำมำรถจ�ำแนกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ กำรผลิตสินค้ำด้วยตัวเอง และ

กำรจ้ำงผูผ้ลติอืน่ด�ำเนนิกำร ซึง่ทัง้ 2 แบบมข้ีอดี-ข้อเสยีทีแ่ตกต่ำงกนั

ไม่ยากอย่างที่คิด

“ส่งออก” 
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กำรผลิตสินค้ำด้วยตัวเองมีข้อดีที่กำรควบคุมกระบวนกำร

ผลิต ปริมำณกำรผลิต และคุณภำพของสินค้ำได้ตำมต้องกำร ท�ำให้

ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตำมควำมต้องกำร แต่กำรผลิตสินค้ำด้วยตัวเอง

นั้น ก็มีข้อเสียที่กำรลงทุนที่ต้องลงทุนจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะถ้ำต้อง

ใช้เคร่ืองจักรในกำรผลิต หรือต้องใช้แรงงำนทักษะในกำรผลิตเป็น

จ�ำนวนมำก

กำรจ้ำงผลติสนิค้ำ ข้อดขีองกำรจ้ำงผลติคอืควำมสำมำรถใน

กำรควบคุมเงินลงทุน เพรำะไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักรเพื่อกำรผลิต 

และจ้ำงผลิตอื่นให้ผลิตสินค้ำให้ แต่มีข้อเสียที่ผลิตภัณฑ์จะมีต้นทุน

ที่สูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งดังนั้นผู้ประกอบกำรจะต้องมั่นใจว่ำสินค้ำที่จ้ำง

ผลิตนั้น มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพียงพอ

นอกจำกนีก้ำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนผลิตภัณฑ์ยังครอบคลมุ

ถึงเรื่องกำรศึกษำตลำด และควำมต้องกำรของตลำดอีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์บำงอย่ำงที่ขำยดีในประเทศไทยอำจจะไม่เหมำะสมกับ

ประเทศเพื่อนบ้ำนก็เป็นได้ ดังนั้นผู้ประกอบกำรจะต้องออกส�ำรวจ

ตลำดทีจ่ะส่งออกด้วยตวัเอง จนมัน่ใจว่ำสนิค้ำดงักล่ำวเป็นทีต้่องกำร

จริงๆ

2. ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด เมื่อมีสินค้ำ และมั่นใจว่ำ

สินค้ำนั้นเป็นท่ีต้องกำรของตลำด และสำมำรถผลิตได้เพียงพอแล้ว 

ประกำรต่อมำทีม่คีวำมส�ำคญัคอื กระบวนกำรในกำรเข้ำสูต่ลำด โดย

ปรกติแล้วในกำรเข้ำสู่ตลำดผู้ประกอบกำรจ�ำเป็นควรจะต้องหำ

พันธมิตรธุรกิจในกำรกระจำยสินค้ำสินค้ำในประเทศนั้นๆ กำรมี

พันธมิตรที่ดีจะท�ำให้กำรกระจำยสินค้ำในประเทศเป้ำหมำยง่ำยขึ้น 

โดยพนัธมติรนัน้ จ�ำเป็นจะรูจ้กักฎระเบยีบของประเทศเป้ำหมำยเป็น

อย่ำงดี มีควำมรู้จักตลำด และรู้จักผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ที่จะรับ

กระจำยสินค้ำต่อ เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำที่ผลิตจะได้รับกระจำยไปยัง

กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง ดังนั้น ในกำรเข้ำสู่ตลำดนั้นพันธมิตร

จะเป็นหัวใจส�ำคัญ

แต่หำกผูป้ระกอบกำรมคีวำมพร้อมในกำรกระจำยสินค้ำ และ

รู้จักตลำดเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี อีกท้ังยังมีควำมพร้อมด้ำนเงินทุน 

 กำรเลือกที่จะตั้งสำขำในประเทศเป้ำหมำย เพื่อกระจำยสินค้ำด้วย

ตัวเองก็เป็นทำงเลือกที่น่ำสนใจ เพรำะกำรกระจำยสินค้ำด้วยตัวเอง 

จะท�ำให้มัน่ใจว่ำสนิค้ำนัน้เข้ำถงึกลุม่เป้ำหมำยได้ตำมทีต้่องกำรอย่ำง

แท้จริง อีกทั้งกำรสร้ำงช่องทำงจ�ำหน่ำยเองยังท�ำให้สำมำรถเลือกใช้

กำรส่งเสริมกำรตลำดได้อย่ำงถูกต้องอีกด้วย แต่นั่นหมำยถึง 

ผู้ประกอบกำรจะต้องมีควำมพร้อมจริงๆ เท่ำนั้น

3. ความพร้อมด้านเงินทุน ประกำรที่ส�ำคัญที่สุดและเป็น 

จุดอ่อนที่ส�ำคัญของผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี คือ เงินทุน แม้แต่กำร

ขยำยกจิกำรภำยในประเทศ เงนิทนุกยั็งเป็นปัจจยัส�ำคญัต่อกำรขยำย

ธุรกิจที่ผู้ประกอบกำรไม่ควรมองข้ำม แต่กับกำรขยำยกิจกำรในต่ำง

ประเทศนัน้ผูป้ระกอบกำรไม่สำมำรถค�ำนวณได้ว่ำ เงนิทนุทีเ่ตรยีมไว้

จะเพียงพอหรือไม่ เพรำะในกำรขยำยตลำดไปต่ำงประเทศนั้น ยังมี

ปัจจัยแวดล้อมสู่ควำมส�ำเร็จอีกเป็นจ�ำนวนมำกที่นอกเหนือจำกกำร

ค�ำนวณ ซึ่งหลำยประกำรจ�ำเป็นจะต้องใช้เงินทุนจ�ำนวนมำกในกำร

ด�ำเนินกำร ดังนั้น ผู้ประกอบกำรจะต้องเตรียมควำมพร้อมด้ำน 

เงินทุนอย่ำงพอเพียง และควรเจรจำกับสถำบันกำรเงินไว้แต่เนิ่นๆ  

เผื่อเกิดควำมผิดพลำดจะได้มีแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินรองรับในกำรแก้ไข

ปัญหำ ซึ่งโดยปรกติแล้วควรมีเงินทุนเตรียมพร้อมไว้มำกกว่ำที่

ประมำณกำรสัก 1-2 เท่ำ

4. ความพร้อมด้านบุคลากร กำรกำรเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ 

บุคลำกรเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของควำมส�ำเร็จ ซึ่งบุคลำกร

ส�ำหรับกำรส่งออกใน AEC นั้นมีหลำยส่วนทั้งบุคลำกรที่เป็นคนไทย 

บุคลำกรที่สื่อสำรกับต่ำงประเทศ และหำกจ�ำเป็นจะต้องขยำยสำขำ

ในต่ำงประเทศ กำรเลือกใช้บุคลำกรในพื้นที่ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น ซึ่ง

บุคลำกรที่พร้อมส�ำหรับธุรกิจส่งออกนั้นแน่นอนว่ำ ต้องมีควำม

สำมำรถสื่อสำรได้หลำยภำษำ ซึ่งปัจจุบันกำรเรียนรู้ 3 ภำษำเป็นสิ่ง

จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ ภำษำไทย ภำษำองักฤษ และภำษำทีส่ำมของประเทศ

เป้ำหมำย

นอกเหนอืจำกควำมรูด้้ำนภำษำแล้ว บคุลำกรยงัต้องมคีวำม

รูค้วำมเข้ำใจในวัฒนธรรมกำรท�ำธรุกิจของประเทศเป้ำหมำยด้วย เพือ่

ให้กำรติดต่อธุรกิจท�ำได้อย่ำงรำบรื่น

การเตรียมตัวเพื่อส่งออก

เมื่อผู้ประกอบกำรพร้อม และศึกษำจนมั่นใจแล้วว่ำ จะท�ำ

ธุรกิจส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเป้ำหมำยโดยมีพันธมิตรด�ำเนินกำร

เป็นที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อมำที่ส�ำคัญคือ กำรเตรียมควำมพร้อม

เพื่อส่งออก ซึ่งผู ้ประกอบกำรจะต้องมีกำรด�ำเนินกำรควบคู ่กับ
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พันธมิตรธุรกิจหลำยรำยอย่ำงใกล้ชิด เช่น ธนำคำร ตัวแทนน�ำเข้ำ 

ส่งออก คู่ค้ำในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรประสำนงำนกับกรมศุลกำกร

ของไทย และหน่วยงำนศุลกำกรของประเทศปลำยทำง โดยขั้นตอน

กำรส่งออกทั้งหมดสรุปคร่ำวๆ ได้ดังนี้

1.  ศึกษำกฎเกณฑ์ และระเบียบเก่ียวกับกำรส่งออก ตรวจ

สอบสิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์ก่อนกำรส่งออกไปประเทศปลำย

ทำง เช่น สิทธิประโยชน์ของสมำคมหรือสถำบัน สิทธิพิเศษทำง

ศุลกำกรของประเทศปลำยทำง

2.  ตรวจสอบกฎหมำยสินค้ำส่งออกว่ำ สินค้ำที่จะส่งออก 

อยู่ในกลุ่มสินค้ำมำตรฐำน กลุ่มสินค้ำควบคุม หรือสินค้ำเสรี กำร 

ตรวจสอบสินค้ำจะบ่งชี้ว่ำต้องจัดเตรียมเอกสำร และขอเอกสำร 

ใดบ้ำงจำกกรมศุลกำกร

3.  ผู้ขำยออกใบเสนอรำคำ (Quotation) ที่ระบุถึงจ�ำนวน 

รำคำ ระยะเวลำเตรยีมสนิค้ำ และรำยละเอียดอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้ซือ้ต้องกำร

4.  ผู้ซื้อออกใบสั่งซื้อสินค้ำ (Purchase Order) ไปยังผู้ขำย 

โดยตกลงช�ำระเงินผ่ำน Letter of Credit (L/C)

5. ผู้ขำยออกเอกสำร Pro-forma Invoice เพื่อเป็นหลักฐำน

ให้ผู้ซื้อขอเปิด Letter of Credit (L/C) ต่อธนำคำรของผู้ซื้อ

6.  ผู้ซื้อแจ้งไปยังธนำคำร เพื่อจัดส่ง Letter of Credit (L/C) 

ส่งมำยังธนำคำรในประเทศของผู้ขำย

7. ผู้ขำยด�ำเนินกำรผลิต และจัดหำสินค้ำเพื่อส่งมอบตำม

รำยกำรที่ระบุ

8.  ผู้ขำยตรวจสอบก�ำหนกำรส่งออก ตำรำงเดินเรือ และ

เครื่องบิน

9. ผู้ขำยจัดท�ำเอกสำรเพื่อกำรส่งออก

➢ บัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice)

➢ เอกสำรขออนญุำตส่งออกกบักรมศลุกำกรกรณเีป็นสนิค้ำ

ควบคุม

➢ จัดท�ำใบรำยกำรบรรจุหีบห่อ (Packing List)

➢ หนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้ำ (C/O หรือ Certificate 

of Origin) ตำมข้อก�ำหนดของประเทศผู้ซื้อ

10. จัดเตรียมใบขนสินค้ำขำออก ใบก�ำกับกำรขนย้ำย กำร

บรรจุสินค้ำเข้ำตู้ เพื่อผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร

11. ผู้ส่งออกได้รับ และตรวจรับสินค้ำ

12. ผู้ขำยตรวจสอบเอกสำรทั้งหมด และน�ำไปยื่นขอขึ้นรับ

เงินกับธนำคำร โดยออกต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อสั่งให้ 

ผู้ซื้อสินค้ำจ่ำยเงินตำมตั๋วแลกเงินภำยในเวลำที่ตกลงไว้ในสัญญำ

จะเหน็ได้ว่ำในกำรส่งออกนัน้มรีำยละเอยีดทีต้่องด�ำเนนิกำร

ค่อนข้ำงมำก และต้องด�ำเนินกำรผ่ำนธนำคำรที่ไว้ใจได้ที่มีเครือข่ำย

ธนำคำรพันธมิตรที่ครอบคลุมประเทศผู้น�ำเข้ำ และหำกผู้ประกอบ

กำรเอสเอ็มอีมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมจำกธนำคำร  

ซึ่งปัจจุบันมีส่วนงำนที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบกำร 

เอสเอ็มอีอยู่แล้ว หรืออำจจะติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐที่มีบทบำท

โดยตรง เช่น กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศก็ได้

ที่มา: ศูนย์ข้อมูล SCB SME


