“ส่งออก”

ไม่ยากอย่างที่คิด

การ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมือ่ ปี 2559 เป็นการเปิด
โอกาสครัง้ ใหญ่สำ� หรับผูป้ ระกอบการของไทย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สามารถใช้โอกาสนี้ในการศึกษา และ
ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออก
การน�ำเข้า รวมถึงใช้กลุม่ ประเทศในอาเซียนเป็นฐานการผลิตเพือ่ ส่ง
ออกและใช้ประโยชน์จากค่าแรงราคาถูก และสิทธิทางภาษีในการ
ส่งออกก็ได้
แต่การก้าวไปสู่ธุรกิจส่งออก น�ำเข้า หรือการลงทุนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนนั้น จ�ำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาวิธีการ กฎ
และกติกา ในการส่งออกของทั้งประเทศไทย และประเทศที่จะท�ำ
การค้าด้วยเสียก่อน ซึ่งในการส่งออก น�ำเข้า และการลงทุนในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ย นนั้ น แต่ ล ะธุ ร กรรมมี ร ายละเอี ย ดค่ อ นข้ า งมาก
ถึงขนาดเป็นหลักสูตรที่เรียน 4 ปีจบในมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว ใน
บทความนี้ จึงให้เป็นกรอบ และแนวคิดส�ำหรับผูป้ ระกอบการในการ
พิจารณาเพือ่ ให้เห็นโอกาส และตัดสินใจศึกษาเท่านัน้ โดยกรอบของ
ข้อมูลจะเน้นทีก่ ารส่งออกเป็นหลัก ซึง่ เป็นโอกาสทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ดุ

ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการส่งออก

ในการเตรียมความพร้อมด้านการส่งออกไปกลุ่มประเทศ
อาเซียนนัน้ ผูป้ ระกอบการมีสงิ่ ทีต่ อ้ งเตรียมการในหลายด้านทัง้ ด้าน
เงินทุน สถานที่ด�ำเนินการ บุคลากร ความเชื่อถือ และความสามารถ
ในการผลิต นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาในการเลือกสินค้าและการ
ผลิตสินค้า เลือกตลาด รวมถึงระเบียบต่างๆ ในการส่งออกและน�ำ
เข้าด้วย ซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้นแยกอธิบายเป็นประการหลักๆ ได้ดังนี้
ความคิดที่จะส่งออกไปต่างประเทศนั้นอาจจะเกิดขึ้นเพราะ
ผู้ประกอบการเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้น แต่โอกาสนั้นจะแปลง
เป็นความส�ำเร็จได้จำ� เป็นจะต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เป็นองค์
ประกอบเสมอ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไม่ควรจะกระโดดเข้ามาท�ำธุรกิจ
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ส่งออกโดยทันที และควรทีจ่ ะมีการทบทวนหลักการ และแนวคิดของ
ธุรกิจให้ครบถ้วนเสียก่อน โดยให้เช็คลิสต์ความพร้อมคร่าวๆ ดังนี้
➢ ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งออกและน�ำเข้า
➢ ความรูใ้ นด้านกฎระเบียบของประเทศทีจ่ ะท�ำการค้าด้วย
➢ ความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ การค้า และสภาพตลาดของ
ประเทศที่จะท�ำการค้า
➢ ความรู้และความพร้อมในการผลิต และการหาสินค้า
 	
ความรูใ้ นด้านต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมานัน้ สามารถน�ำมาประมวล
ผล และวิเคราะห์ถึงความน่าสนใจของธุรกิจ ความพร้อมทางธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการ และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เพือ่
ก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจในการแข่งขันในตลาดส่งออกนั้นได้
ซึ่งก่อนที่จะก้าวไปสู่การเริ่มต้นธุรกิจส่งออกนั้น จ�ำเป็นที่
ผู้ประกอบการจะต้อง น�ำข้อมูลทั้งหมดมาท�ำการวิเคราะห์ผ่าน
SWOT Analysis เพือ่ ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของ
ธุรกิจ รวมถึงน�ำมาเขียนเป็นแผนธุรกิจ เพื่อตรวจสอบ และทบทวน
ความคิด (Proof of Concept) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และก�ำหนด
เป็นแนวทางธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงินจากสถาบัน
การเงินได้อีกด้วย

การเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งออก

นอกจากความรูใ้ นด้านต่างๆ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นในการท�ำธุรกิจ
แล้ว ผูป้ ระกอบการยังจ�ำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน
ส�ำหรับการส่งออก ซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นมีรายละเอียดค่อน
ข้างมาก แต่สามารถจ�ำแนกกว้างๆ ได้ดังนี้
1. ความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งส�ำคัญที่สุดประการแรก
คือ การพร้อมของผลิตภัณฑ์ ซึง่ ในด้านความพร้อมของผลิตภัณฑ์นนั้
สามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การผลิตสินค้าด้วยตัวเอง และ
การจ้างผูผ้ ลิตอืน่ ด�ำเนินการ ซึง่ ทัง้ 2 แบบมีขอ้ ดี-ข้อเสียทีแ่ ตกต่างกัน
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การผลิตสินค้าด้วยตัวเองมีข้อดีที่การควบคุมกระบวนการ
ผลิต ปริมาณการผลิต และคุณภาพของสินค้าได้ตามต้องการ ท�ำให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ แต่การผลิตสินค้าด้วยตัวเอง
นั้น ก็มีข้อเสียที่การลงทุนที่ต้องลงทุนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะถ้าต้อง
ใช้เครื่องจักรในการผลิต หรือต้องใช้แรงงานทักษะในการผลิตเป็น
จ�ำนวนมาก
การจ้างผลิตสินค้า ข้อดีของการจ้างผลิตคือความสามารถใน
การควบคุมเงินลงทุน เพราะไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักรเพื่อการผลิต
และจ้างผลิตอื่นให้ผลิตสินค้าให้ แต่มีข้อเสียที่ผลิตภัณฑ์จะมีต้นทุน
ที่สูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมั่นใจว่าสินค้าที่จ้าง
ผลิตนั้น มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอ
นอกจากนีก้ ารเตรียมความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ยงั ครอบคลุม
ถึ ง เรื่ อ งการศึ ก ษาตลาด และความต้ อ งการของตลาดอี ก ด้ ว ย
ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ขายดีในประเทศไทยอาจจะไม่เหมาะสมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องออกส�ำรวจ
ตลาดทีจ่ ะส่งออกด้วยตัวเอง จนมัน่ ใจว่าสินค้าดังกล่าวเป็นทีต่ อ้ งการ
จริงๆ
2. ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด เมื่อมีสินค้า และมั่นใจว่า
สินค้านั้นเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถผลิตได้เพียงพอแล้ว
ประการต่อมาทีม่ คี วามส�ำคัญคือ กระบวนการในการเข้าสูต่ ลาด โดย
ปรกติแล้วในการเข้าสู่ตลาดผู้ประกอบการจ�ำเป็นควรจะต้องหา
พันธมิตรธุรกิจในการกระจายสินค้าสินค้าในประเทศนั้นๆ การมี
พันธมิตรที่ดีจะท�ำให้การกระจายสินค้าในประเทศเป้าหมายง่ายขึ้น
โดยพันธมิตรนัน้ จ�ำเป็นจะรูจ้ กั กฎระเบียบของประเทศเป้าหมายเป็น
อย่างดี มีความรู้จักตลาด และรู้จักผู้ประกอบการต่างๆ ที่จะรับ
กระจายสินค้าต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตจะได้รับกระจายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ในการเข้าสู่ตลาดนั้นพันธมิตร
จะเป็นหัวใจส�ำคัญ
แต่หากผูป้ ระกอบการมีความพร้อมในการกระจายสินค้า และ
รู้จักตลาดเป้าหมายเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความพร้อมด้านเงินทุน
การเลือกที่จะตั้งสาขาในประเทศเป้าหมาย เพื่อกระจายสินค้าด้วย
ตัวเองก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะการกระจายสินค้าด้วยตัวเอง
จะท�ำให้มนั่ ใจว่าสินค้านัน้ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ตามทีต่ อ้ งการอย่าง
แท้จริง อีกทั้งการสร้างช่องทางจ�ำหน่ายเองยังท�ำให้สามารถเลือกใช้
การส่ ง เสริ ม การตลาดได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งอี ก ด้ ว ย แต่ นั่ น หมายถึ ง
ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมจริงๆ เท่านั้น
3. ความพร้อมด้านเงินทุน ประการที่ส�ำคัญที่สุดและเป็น
จุดอ่อนที่ส�ำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คือ เงินทุน แม้แต่การ
ขยายกิจการภายในประเทศ เงินทุนก็ยงั เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการขยาย
ธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม แต่กับการขยายกิจการในต่าง
ประเทศนัน้ ผูป้ ระกอบการไม่สามารถค�ำนวณได้วา่ เงินทุนทีเ่ ตรียมไว้
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จะเพียงพอหรือไม่ เพราะในการขยายตลาดไปต่างประเทศนั้น ยังมี
ปัจจัยแวดล้อมสู่ความส�ำเร็จอีกเป็นจ�ำนวนมากที่นอกเหนือจากการ
ค�ำนวณ ซึ่งหลายประการจ�ำเป็นจะต้องใช้เงินทุนจ�ำนวนมากในการ
ด�ำเนินการ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมด้าน
เงินทุนอย่างพอเพียง และควรเจรจากับสถาบันการเงินไว้แต่เนิ่นๆ
เผื่อเกิดความผิดพลาดจะได้มีแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินรองรับในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งโดยปรกติแล้วควรมีเงินทุนเตรียมพร้อมไว้มากกว่าที่
ประมาณการสัก 1-2 เท่า
4. ความพร้อมด้านบุคลากร การการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ
บุคลากรเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของความส�ำเร็จ ซึ่งบุคลากร
ส�ำหรับการส่งออกใน AEC นั้นมีหลายส่วนทั้งบุคลากรที่เป็นคนไทย
บุคลากรที่สื่อสารกับต่างประเทศ และหากจ�ำเป็นจะต้องขยายสาขา
ในต่างประเทศ การเลือกใช้บุคลากรในพื้นที่ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น ซึ่ง
บุคลากรที่พร้อมส�ำหรับธุรกิจส่งออกนั้นแน่นอนว่า ต้องมีความ
สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้ 3 ภาษาเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาทีส่ ามของประเทศ
เป้าหมาย
นอกเหนือจากความรูด้ า้ นภาษาแล้ว บุคลากรยังต้องมีความ
รูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรมการท�ำธุรกิจของประเทศเป้าหมายด้วย เพือ่
ให้การติดต่อธุรกิจท�ำได้อย่างราบรื่น

การเตรียมตัวเพื่อส่งออก

เมื่อผู้ประกอบการพร้อม และศึกษาจนมั่นใจแล้วว่า จะท�ำ
ธุรกิจส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมายโดยมีพันธมิตรด�ำเนินการ
เป็นที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อมาที่ส�ำคัญคือ การเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งออก ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีก ารด�ำเนินการควบคู่กับ
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พันธมิตรธุรกิจหลายรายอย่างใกล้ชิด เช่น ธนาคาร ตัวแทนน�ำเข้า
ส่งออก คู่ค้าในต่างประเทศ รวมถึงการประสานงานกับกรมศุลกากร
ของไทย และหน่วยงานศุลกากรของประเทศปลายทาง โดยขั้นตอน
การส่งออกทั้งหมดสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้
1. ศึกษากฎเกณฑ์ และระเบียบเกี่ยวกับการส่งออก ตรวจ
สอบสิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์ก่อนการส่งออกไปประเทศปลาย
ทาง เช่น สิทธิประโยชน์ของสมาคมหรือสถาบัน สิทธิพิเศษทาง
ศุลกากรของประเทศปลายทาง
2. ตรวจสอบกฎหมายสินค้าส่งออกว่า สินค้าที่จะส่งออก
อยู่ในกลุ่มสินค้ามาตรฐาน กลุ่มสินค้าควบคุม หรือสินค้าเสรี การ
ตรวจสอบสินค้าจะบ่งชี้ว่าต้องจัดเตรียมเอกสาร และขอเอกสาร
ใดบ้างจากกรมศุลกากร
3. ผู้ขายออกใบเสนอราคา (Quotation) ที่ระบุถึงจ�ำนวน
ราคา ระยะเวลาเตรียมสินค้า และรายละเอียดอืน่ ๆ ตามทีผ่ ซู้ อื้ ต้องการ
4. ผู้ซื้อออกใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) ไปยังผู้ขาย

โดยตกลงช�ำระเงินผ่าน Letter of Credit (L/C)
5. ผู้ขายออกเอกสาร Pro-forma Invoice เพื่อเป็นหลักฐาน
ให้ผู้ซื้อขอเปิด Letter of Credit (L/C) ต่อธนาคารของผู้ซื้อ
6. ผู้ซื้อแจ้งไปยังธนาคาร เพื่อจัดส่ง Letter of Credit (L/C)
ส่งมายังธนาคารในประเทศของผู้ขาย
7. ผู้ขายด�ำเนินการผลิต และจัดหาสินค้าเพื่อส่งมอบตาม
รายการที่ระบุ
8. ผู้ขายตรวจสอบก�ำหนการส่งออก ตารางเดินเรือ และ
เครื่องบิน
9. ผู้ขายจัดท�ำเอกสารเพื่อการส่งออก
➢ บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
➢ เอกสารขออนุญาตส่งออกกับกรมศุลกากรกรณีเป็นสินค้า
ควบคุม
➢ จัดท�ำใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
➢ หนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า (C/O หรือ Certificate
of Origin) ตามข้อก�ำหนดของประเทศผู้ซื้อ
10. จัดเตรียมใบขนสินค้าขาออก ใบก�ำกับการขนย้าย การ
บรรจุสินค้าเข้าตู้ เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร
11. ผู้ส่งออกได้รับ และตรวจรับสินค้า
12. ผู้ขายตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และน�ำไปยื่นขอขึ้นรับ
เงินกับธนาคาร โดยออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อสั่งให้
ผู้ซื้อสินค้าจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงินภายในเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา
จะเห็นได้วา่ ในการส่งออกนัน้ มีรายละเอียดทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ค่อนข้างมาก และต้องด�ำเนินการผ่านธนาคารที่ไว้ใจได้ที่มีเครือข่าย
ธนาคารพันธมิตรที่ครอบคลุมประเทศผู้น�ำเข้า และหากผู้ประกอบ
การเอสเอ็ ม อี มี ข ้ อ สงสั ย สามารถสอบถามเพิ่ ม เติ ม จากธนาคาร
ซึ่งปัจจุบันมีส่วนงานที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีอยู่แล้ว หรืออาจจะติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท
โดยตรง เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้
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