เริมต้ นความสําเร็จด้ วยแผนธุรกิจการส่ งออก
จารุ พัฒน์ พานิชยิง
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายรั บประกันการส่ งออก
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
ประเทศ (EXIM BANK)
jarupatp@exim.go.th
ท่านผู้ประกอบการเคยเดิ
เดินเข้ าไปขอสิ
ไป นเชื#อกับสถาบันการเงิน แล้ วถูกสถาบันการเงินถามถึงแผนธุรกิจ
หรื อไม่ แล้ วท่านมีแผนธุรกิจจริ งๆ หรื อไม่ การวางแผนทางธุรกิจเป็ นเรื# องที#ผ้ ูประกอบส่งออกส่วนใหญ่เข้ าใจถึง
ความสําคัญ แต่ก็มีผ้ ูส่งออก SMEs หลายรายที#อ้างว่า “วางแผนแล้ ว แต่ ไม่ ได้ เขียน”
น หรื อหลายรายที# มี
ประสบการณ์สงู อาจบอกว่า “วางแผนไว้
วางแผนไว้ ในใจ ธุรกิจทีผ่านมาก็ก็ไม่ เห็นมีปัญหาอะไร ทําไมต้ องมาเสียเวลา
เขียนแผนธุรกิจให้ ย่ ุงยาก” ผลลัพธ์คืออะไร ท่านอาจไม่ได้ รับการพิจารณาให้ สินเชื#อในครัง5 นันก็
น5 เป็ นได้
“แผนธุรกิจ เป็ นแผนทีลายแทงและสมุ
ลายแทงและสมุดบันทึกทางธุรกิจซึงเป็ นเครื องมือทีช่วยให้ การทําธุรกิจ
ประสบความสํ า เร็ จ ” ในความเป็ นจริ ง แล้ ว การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ ช่ ว ยกํ า หนดทิ ศ ทางในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
เปรี ยบเสมือนการที#เรามีการวางแผนในการเดินทางไปต่างประเทศ หากไม่มีใครเลยสักคนเคยวาดแผนที# และ
บันทึกข้ อมูลที#สําคัญของประเทศนันๆ
5 ไว้ ท่านก็คงต้ องเสียเวลาในการศึกษาค้ นคว้ า รวบรวม สอบถามหรื อแม้ แต่
ต้ องลองเสี#ยงเดินทางไปโดยที# ไม่มี แผนที# และข้ อมูล อาจทํ าให้ ต้ องเสี ยเวลาลองผิ ด ลองถูกในการเดินทางใน
ประเทศดัง กล่ า ว ที# ก ล่ า วเช่ น นี 5 เพราะการทํ า ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกนัน5 ยุ่ ง ยากมากกว่ า การเดิ น ทางไปท่ อ งเที# ย วใน
ต่างประเทศ และหากท่านไม่มีแผนธุรกิจเพื#อกํ าหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิ จส่งออก ท่านยิ#งต้ องเผชิ ญกับ
ความยุ่งยากมากมาย
สําหรั บผู้ประกอบการที#เริ# มเข้ าสู่ธุรกรรมระหว่างประเทศจําเป็ นอย่
น างยิ#งที# ต้ต้องกํ าหนดแผนการดําเนิ น
ธุรกิจไม่วา่ จะเป็ นเรื# องการตลาด การเงิน หรื อแผนการรับมือกับภาวะวิกฤตที#อาจเกิดขึ 5นอย่างไม่คาดคิด ผู้ส่งออก
จะสามารถตรวจสอบความพร้
สามารถตรวจสอบความพร้ อมของตนเองจากแผนธุรกิจทังเรื
5 # อง ความเหมาะสมของสินค้ าและรู ปแบบกั
แบ บตลาด
ที#ต้องการจะส่งออก ประเทศที#ต้องการไปทําตลาด ฐานลูกค้ า สภาพการแข่งขันในตลาด และกฎระเบียบการ
นําเข้ าสินค้ าของแต่ละประเทศ การกําหนดราคา และศึกษาคูแ่ ข่ง การเตรี ยมการส่งออก การผลิต การแสดงสินค้ า
ในต่างประเทศ บุคลากร ระยะเวลาในการดํ
เวลาในการดําเนินการที#ชัดเจน งบประมาณทีที#ต้องใช้ รวมทัง5 วิธีการประเมิ
าร
นผล
ความสําเร็ จของธุรกิจส่งออก
ในกรณีที#ท่านเป็ นผู้เชี
เชี#ยวชาญในการดําเนินธุรกิจการส่งออก อันเนื#องมาจากการมีประสบการณ์ ในการ
ลองผิดลองถูกในการดําเนินธุรกิจมาเป็ นเวลาหลายปี หรื อได้ รับการถ่ายทอดเทคนิคการดําเนินธุรกิจส่งออกจาก
ออก
รุ่ นพ่อสูร่ ุ่ นลูก ก็ควรมีแผนธุรกิจเช่นเดียวกัน เพื#อรองรับการขยายธุรกิจหรื อเพื#อรับมือกับการเปลี
ารเปลี#ยนแปลงต่างๆ ที#
เกิดขึน5 อยู่เสมอ และการที
การที#ผ้ ูส่งออกเรี ยนรู้ ลกั ษณะแผนธุรกิจและแนวทางการวางแผนธุรกิจการส่งออกจะทําให้
ช่ ว ยย่ น ระยะเวลาในการเรี ย นรู้ เทคนิ ค ในการส่ ง ออกให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ และหากท่ า นเป็ นผู้ ที# ป ระสบ
ความสําเร็ จอยู่แ ล้ ว การวางแผนธุ รกิ จเพื# อการส่ง ออกช่ วยกํ าหนดและชี แ5 นะแนวทางการดํ าเนิ น ธุร กิ จ ให้ กับ
ผู้ร่วมงานหรื อผู้สืบทอดธุรกิจในอนาคต ช่วยให้ พวกเขาเหล่านันไม่
5 ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกในการดําเนินธุรกิจ
และสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื#อง

แผนธุรกิจจึงเป็ นสิ#งสําคัญลําดับต้ นๆ สําหรับผู้ประกอบการเนื#องจากแผนธุรกิจจะบอกให้ ผ้ ูประกอบการ
เข้ าใจถึงธุรกิจของตนเองได้ ลกึ ซึ 5งและรอบด้ านมากขึ 5น รวมถึงยังมองเห็นปั ญหาที#อาจเกิดขึ 5น และหาหนทางรับมือ
ปั ญหาดังกล่าว อีกทังแผนธุ
5
รกิจยังเปรี ยบเสมือนสมุดบันทึกทางธุรกิจ เพื#อช่วยเตือนให้ ผ้ ูประกอบการใช้ ทบทวน
ผลการดําเนินธุรกิจที#ผ่านมาว่าได้ ทําอะไรไปบ้ างแล้ วและกําลังจะทําอะไรต่อไปในอนาคต แผนธุ รกิจจึงเป็ น
เอกสารสําคัญทีสถาบันการเงินหรื อผู้ สนใจร่ วมลงทุนนิ ยมนํามาพิจารณาก่ อนตัดสินใจให้ ก้ ูหรื อร่ วม
ลงทุน เพราะในแผนธุรกิจจะมีการประเมินความเป็ นไปได้ ของธุรกิจดังกล่าวว่ามีโอกาสประสบความสําเร็ จมาก
น้ อยเพียงใด ให้ ผลตอบแทนการลงทุนเป็ นอย่างไร ตลอดจนบอกถึงความสามารถในการชําระหนี 5ว่ามีมากน้ อย
แค่ไหน ดังนัน5 5 แผนธุรกิจที#ดีจึงไม่เป็ นเพียงแค่คู่มือนําทางให้ ผ้ ูประกอบการทราบว่าปั จจุบนั ธุรกิจของท่านอยู่ที#
ตําแหน่งใด และควรดําเนินธุรกิจอย่างไรให้ ประสบความสําเร็ จ แต่แผนธุรกิจที#ดียังเป็ นตัวช่วยสําคัญที#ทําให้
ผู้ประกอบการได้ รับอนุมตั ิสินเชื#อหรื อได้ รับเงินลงทุนจากผู้ร่วมลงทุน ดังนัน5 เรามาเริ# มต้ นเขียนแผนธุรกิจการ
ส่งออกกันเพื#อความสําเร็ จกันเถอะครับ

