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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ธุ รกิจภาคการส่ งออกนั้นเป็ นอีกหนึ่ งกลไกสําคัญที่ ผลักดันให้เศรษฐกิ จของประเทศ มีอตั รา
การขยายตัวมากขึ้น นับว่าเป็ นธุ รกิจที่มีความสําคัญต่อเจ้าของธุ รกิจและประเทศชาติ เนื่องจากเป็ นธุ รกิจ
ที่สามารถนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ ประเทศไทยเราเป็ นจํานวนมากในปี หนึ่ง ๆ และรายได้เหล่านี้ก็
เป็ นส่ วนหนึ่งที่ถูกนํามาใช้พฒั นาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
การเรี ยนรู ้ขอ้ มูลด้านการส่ งออกเพื่อทําการค้ากับต่างประเทศนั้นสามารถทําให้มีโอกาสในการ
ส่ งออกเพิ่มมากขึ้น จึงจําเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ข้นั ตอนและกระบวนการปฏิบตั ิต่าง ๆ ในการส่ งออกสิ นค้า
ให้ดีเสี ยก่อน
ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึงมีความสนใจที่จะเรี ยนรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับธุ รกิ จภาคการส่ งออก ประกอบกับการ
นําเอาความรู ้ ที่ได้เรี ยนมาปรับใช้จริ ง ในการปฏิบตั ิสหกิจครั้งนี้ จึงได้เลือกปฏิ บตั ิงานสหกิ จที่ฝ่ายขาย
ต่างประเทศของบริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู ้และเพิ่มโอกาสใน
การต่อยอดธุรกิจและการทํางานในอนาคตได้

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อเรี ยนรู ้งานด้านการส่ งออก
1.2.2 เพื่อฝึ กทักษะการทํางานจริ งร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.2.3 เพื่ อนําความรู ้ ที่ ได้จากการฝึ กสหกิ จศึ ก ษามาเพิ่ ม โอกาสในการต่ อยอดธุ รกิ จและการ
ทํางานในอนาคตได้
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาความรู ้ดา้ นการส่ งออกเบื้องต้น
1.3.2 เรี ยนรู ้ระบบงานการขายต่างประเทศของบริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
1.3.3 ศึ ก ษาวิ ธี ต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า รั บ ออเดอร์ เช็ ค สต็ อ กสิ นค้ า จองสิ นค้า ทํา ใบเสนอขาย
(Quotation) ทําใบเรี ยกเก็บเงิ น (Proforma Invoice) ทําใบรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing List) ตอบ Email ลูกค้าและเปิ ดบิลขาย
1.3.4 ใช้ เวลาในการฝึ กปฏิ บ ัติ ส หกิ จ และทํา เล่ ม โครงงานภายในระยะเวลาตั้ง แต่ ว นั ที่ 14
พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 สิ งหาคม 2562

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู ้งานด้านการส่ งออกของบริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
1.4.2 ได้ฝึกปฏิบตั ิงานจริ ง และฝึ กทักษะในการปรับตัวเพื่อทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
1.4.3 ได้มีความรู ้ และประสบการณ์ การทํางานด้านการส่ งออก เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอด
ธุ รกิจและการทํางานในอนาคตได้

บทที่ 2
เอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การค้ าระหว่ างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ คือ กิจกรรมการซื้ อขาย แลกเปลี่ ยนสิ นค้าและบริ การระหว่างประเทศ
“ประเทศคู่คา้ ” คือประเทศที่ทาํ การซื้ อขายระหว่างกัน โดยประเทศที่ซ้ือสิ นค้าจากต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศ เรี ยกว่า “ประเทศนําเข้า” ส่ วนประเทศที่ ผลิ ตและจําหน่ ายสิ นค้าไปยังต่างประเทศ เรี ยกว่า
“ประเทศส่ งออก” ในขณะเดี ยวกัน สิ นค้าที่ ทาํ การซื้ อเข้ามาในประเทศ เรี ยกว่า “สิ นค้านําเข้า” และ
สิ นค้าที่มีการผลิตและส่ งออกสู่ ตลาดนอกประเทศ เรี ยกว่า “สิ นค้าส่ งออก” ทั้งนี้ การค้าระหว่างประเทศ
นั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภคสิ นค้าที่หลากหลายมากขึ้น
2.2 การส่ งออก
การส่ ง ออก คื อ การขายสิ น ค้า และบริ ก ารจากในประเทศไปยัง ตลาดประเทศอื่ น ๆ โดยมี
กระบวนการขนส่ งทางนํ้า ทางบกและทางอากาศ จึงจําเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ คือกรม
ศุลกากรและต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายการส่ งออกของประเทศนั้นๆ
2.2.1 ความสํ าคัญของการส่ งออก
2.2.1.1 เป็ นการนําเงินต่ างประเทศเข้ ามาสู่ ประเทศไทย
เมื่อผูผ้ ลิตนั้นผลิตสิ นค้าและส่ งออกเพื่อขายไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่ งผูซ้ ้ื ออาจชําระ
ค่าสิ นค้าเป็ นหน่ วยสกุลเงิ นของประเทศนั้นๆ เช่ น ผูซ้ ้ื อสิ นค้าเป็ นชาวจี นและชําระค่าสิ นค้าเป็ นเงิ น
หยวน ผูซ้ ้ื อสิ นค้าเป็ นชาวอเมริ กนั ชําระค่าสิ นค่าเป็ นเงินดอลลาร์ หรื อผูซ้ ้ื อสิ นค้าเป็ นชาวญี่ปุ่นได้ชาํ ระ
ค่ าสิ น ค้าเป็ นเยน เป็ นต้น ดัง นั้น สกุ ล เงิ น เหล่ านี้ จะถู ก เก็ บ ไว้ใ นคลัง เพื่ อ ไว้เป็ นเงิ น สํ ารองเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
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2.2.1.2 เป็ นการลดต้ นทุนการผลิต
เมื่อมีการผลิตสิ นค้าและส่ งออกมากขึ้น ทําให้ผผู ้ ลิตหรื อผูส้ ่ งออกเองต้องเพิ่มปริ มาณ
ในการผลิ ตให้มากขึ้ น ซึ่ งเมื่ อมี ป ริ มาณในการผลิ ตที่ มากขึ้ นจะส่ งผลให้ตน้ ทุ นในการผลิ ตต่อหน่ วย
ตํ่าลง ทําให้ผผู ้ ลิตหรื อผูส้ ่ งออกจะสามารถทํากําไรได้มากขึ้นเมื่อมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ ลง
2.2.1.3 เป็ นการสร้ างความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
เมื่อมีการค้าอย่างไร้พรมแดน เพราะสามารถจะส่ งออกสิ นค้าไปขายที่ใดก็ได้ ทําให้มี
การแข่งขันทางการค้ามากขึ้น จึงส่ งผลให้ผูผ้ ลิ ตหรื อผูส้ ่ งออกจะต้องพัฒนาการผลิ ตสิ นค้า และพัฒนา
บริ หารระบบขององค์กร เพือ่ ปรับให้มีความทันสมัยและก้าวทันโลกอยูเ่ สมอ
2.3 ฝ่ ายขายต่ างประเทศ
ฝ่ ายขายต่างประเทศนั้น ถื อว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งกับบริ ษทั เพราะการทําการค้ากับประเทศ
อื่นๆ สามารถที่จะเพิ่มยอดขายให้กบั บริ ษทั เพิ่มขึ้น จากการการขายที่ขายเพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้น
โดยจะทําหน้าที่ เป็ นผูท้ ี่ติดต่อประสานงานลู กค้าต่างประเทศ ดําเนิ นพิธีการนําสิ นค้าออกต่างๆ ทําใบ
เสนอราคาสิ นค้า ติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ในองค์กร เช่น เมื่อลูกค้าตกลงซื้ อสิ นค้าแล้ว ฝ่ ายขาย
ดํา เนิ น ขั้น ตอนการส่ ง ออก และจํา เป็ นต้อ งติ ด ต่ อ กับ บริ ษ ัท ภายนอกไม่ ว่า จะเป็ นธนาคาร Freight
Forwarder บริ ษทั ขนส่ ง บริ ษทั เดินเรื อ สายการบิน หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนิ นการนํา
สิ นค้าออกและส่ งมอบให้แก่ลูกค้าในลําดับต่อไป
2.4 เอกสารทางการค้ า
เอกสารทางการค้า หมายถึง หนังสื อที่ใช้เป็ นหลักฐานที่ทาํ ให้ปรากฏความหมายตามตัวอักษร
ตัวเลข เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการดําเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต การจัดจําหน่ายและการบริ การ ซึ่ง
ในการทํางานของฝ่ ายขายต่างประเทศนั้น จําเป็ นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ ดังนี้
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2.4.1 ใบเสนอราคา (Quotation or Proforma Invoice)
ใบเสนอราคา (Quotation or Proforma Invoice) คือ เอกสารที่ผขู ้ ายออกให้ผูท้ ี่สนใจในสิ นค้า
ทราบรายละเอียดต่างๆ เช่น รายการสิ นค้า ราคาสิ นค้า เงื่อนไขการชําระเงิน วิธีการขนส่ ง และวันที่ส่ง
มอบสิ นค้า เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูท้ ี่สนใจซื้ อสิ นค้า
2.4.2 ใบสั่ งซื้อ (Purchasing Order)
เมื่ อผูส้ นใจตัดสิ นใจที่ จะสั่งซื้ อสิ นค้าแล้ว ผูซ้ ้ื อจะทําการเขี ยนใบสั่งซื้ อเพื่ อส่ งกลับ ไปยัง
ผูข้ าย ซึ่ งเอกสารจะระบุรายละเอียดในการสั่งซื้ อสิ นค้า เช่น ชื่ อและที่อยูผ่ ซู ้ ้ื อสิ นค้า เลขที่ใบสั่งซื้ อและ
วันที่สั่งซื้อ รายการสิ นค้า ปริ มาณในการสั่งซื้อ ราคาสิ นค้าต่อชิ้น ยอดรวมราคาสิ นค้า ลายเซ็นผูข้ ายและ
ลายเซ็นผูซ้ ้ื อ แต่ปัจจุบนั ผูซ้ ้ื อสามารถเขียน E-mail Inquiry ไปยังผูข้ าย และผูข้ ายสามารถส่ ง Proforma
Invoice กลับไปยังผูซ้ ้ือได้เลย
2.4.3 ใบกํากับการบรรจุหีบห่ อ (Packing List)
ใบกํากับ การบรรจุ หี บ ห่ อ (Packing List) คื อ เอกสารที่ แสดงให้ เห็ น ว่า สิ น ค้าถู ก บรรจุ ใ น
รู ปแบบใด นํ้าหนักเท่าไร เพียงแต่จะไม่แสดงราคาสิ นค้า ซึ่ งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะใช้ใบกํากับการบรรจุ
หี บห่ อในการตรวจสอบรายการสิ นค้าในตูส้ ิ นค้าขณะส่ งออกไปยังต่างประเทศ หรื อ แม้แต่การนําเข้า
สิ นค้าด้วยเช่นกัน โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อและที่อยูผ่ ขู ้ ายสิ นค้า (Seller)
• วันที่และเลขที่ใบกํากับการบรรจุหีบห่อ (No./date of Packing List)
• ชื่อและที่อยูผ่ รู ้ ับใบตราส่ งสิ นค้า (Consignee)
• วันที่ของลงเรื อ (Sailing on or About)
• ท่าเรื อต้นทาง (Port of Loading)
• ท่าเรื อปลายทาง (Port of Discharges)
• หมายเลขอ้างอิงบรรจุภณั ฑ์ (Mark & No.)
• รายการสิ นค้า (Description of Goods)
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• ปริ มาณในการสัง่ ซื้อ (Quantity)
• นํ้าหนักรวม (Gross Weight)
• นํ้าหนักสุ ทธิ (Net Weight)
• หน่วยปริ มาตร (Measurement)
• ลายเซ็นผูข้ าย (Signature of Exporter)
2.4.3.1 รายละเอียดเพิม่ เติมในใบกํากับการบรรจุหีบห่ อ
• จํานวนหีบห่ อ (Package No.)
จํานวนหี บห่อสิ นค้านั้นจะเริ่ มต้นจากตัวเลขหนึ่ งไปจนถึงตัวเลขของใบหี บห่อใบสุ ดท้าย แสดง
ด้วยสัญลักษณ์ เช่น C/No. 1-150 แปลว่า สิ นค้ามีการนําเข้าหรื อส่ งออก จํานวน 150 กล่อง
• รายการสิ นค้ า (Description of Goods)
รายการสิ นค้านั้นจะแสดงให้เห็ นว่ามีสินค้าชนิ ดใดบ้างในเอกสารฉบับนั้น เช่ น Men Slipper
150 Dozens แปลว่า มีปริ มาณรองเท้าแตะผูช้ าย 150 โหล
• ปริมาณสิ นค้ า (Quantity)
เป็ นหมวดที่แสดงว่ามีสินค้านั้นมีจาํ นวนทั้งหมดกี่โหล ต่อ 1 กล่อง เช่น รองเท้ารุ่ นA มีจาํ นวน
1,800 คู่ หรื อ คิ ด เป็ น 150 โหล ต่ อ 150 กล่ อ ง แปลว่า 1 กล่ อ ง จะบรรจุ ไ ด้ 1 โหล แทนสั ญ ลัก ษณ์
1 Doz.@ Ctn. หรื อ 1 Doz./Ctn.
• นํา้ หนัก (Weight)
เป็ นหมวดที่ แ สดงว่าสิ น ค้ามี ป ริ ม าณนํ้าหนัก กี่ กิ โลกรั ม เช่ น รองเท้ารุ่ น A 1 กล่ อ ง หนัก 5
กิโลกรัม นํ้าหนักกล่อง 0.40 กิ โลกรัม ดังนั้น นํ้าหนักสุ ทธิ (Net Weight) คือ 5 กิ โลกรัม และนํ้าหนัก
สิ นค้ารวมหี บห่อ (Gross Weight) คือ 5.40 กิโลกรัม
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• การวัดปริมาตรของสิ นค้ า (Measurement)
ในการขนส่ งทางเรื อมักจะใช้หน่วยปริ มาตรเป็ นตารางเซนติเมตร เช่น สิ นค้ามีปริ มาตรทั้งหมด
6.73 ตารางเมตร โดย 1 กล่ อง มี ป ริ ม าตร 0.0448 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยงั สามารถวัดในรู ป ของมิ ติ
กว้าง x ยาว x สู ง เช่น 0.34 x 0.44 x 0.30 CBMS
2.5 เงื่อนไขและข้ อตกลงในการขายแบบ FOB
FOB BKK หรื อ Free On Broad Bangkok คื อ ผูข้ ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึ งการส่ ง
มอบ ณ ท่าเรื อกรุ งเทพ จากนั้นผูซ้ ้ือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
2.5.1 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ขาย
ผูข้ ายมีหน้าที่ตอ้ งจัดเตรี ยมสิ นค้า ใบกํากับสิ นค้า และหลักฐานหรื อเอกสารใดที่ได้ทาํ การตกลง
กับผูซ้ ้ื อไว้ โดยผูช้ ายจะต้องทําการส่ งมอบสิ นค้า ณ ท่าเรื อ ภายในเวลาที่ทาํ การตกลงกันไว้ โดยผูข้ าย
ต้องชําระค่าดําเนิ น การต่างๆ เช่ น ค่าบรรจุ หีบ ห่ อ ค่าขนส่ งสิ น ค้า ค่าตู ค้ อนเทนเนอร์ ค่ าตรวจสอบ
คุณภาพสิ นค้า และค่าถ่ายสิ นค้าลงเรื อ
2.5.2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อมี หน้าที่ ตอ้ งชําระค่าสิ นค้าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาซื้ อขาย และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดนับตั้งแต่สินค้าลงเรื อแล้ว ไม่วา่ จะเป็ น ค่าประกันภัย ค่าภาษีการนําเข้า ตลอดจนค่าธรรมเนี ยม
ศุลกากรต่างๆ จนสิ นค้าไปถึงมือผูซ้ ้ือเอง

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ : บริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
ทีต่ ้ งั สถานประกอบการ : 263 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-409-2000
E-mail : info@kito.co.th

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
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3.2 ลักษณะขององค์ กร และการให้ บริการขององค์ กร
บริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุ รกิจผลิตและจําหน่ายรองเท้าในประเทศ ผลิตและ
จําหน่ายรองเท้าส่ งออก
ประวัติของบริษัท
เริ่ มต้นจากการเป็ นลูกจ้างหอบรองเท้ามาขาย ต่อมามีความคิดริ เริ่ มที่อยากจะมีกิจการเป็ นของ
ตนเอง เพราะเห็ นแนวโน้มและ โอกาสความเป็ นไปได้ที่จะเจริ ญเติบโตในอาชี พนี้ โดยเริ่ มจากการับ
รองเท้ามาขายส่ งตามตลาด ต่อมาไม่นานได้ทาํ การซื้ อมอเตอร์ ไซด์เข้ามาช่ วยในเรื่ องการขนส่ ง ทําให้
เกิดการขยายตลาดไปสู่ ต่างจังหวัด กิ จการดําเนิ นไปได้ดว้ ยดี อย่างต่อเนื่ องมาจนเป็ นที่ รู้จกั กันมากขึ้น
ในฐานะผูข้ ายส่ งรองเท้า
หลังจากนั้นได้มีการพัฒนามาเป็ นผูผ้ ลิตรองเท้าด้วยตนเองในปี พุทธศักราช 2512 ช่วงแรกของ
บริ ษทั ยังทําการขายส่ งจนมีประสบการณ์และฐานลูกค้าที่มากขึ้น ทําให้โรงงานที่ผลิตรองเท้าเริ่ มทําการ
ผลิ ต สิ น ค้า ให้ ไ ม่ ท ัน ความต้อ งการ จึ ง เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของการทํา โรงงานผลิ ต รองเท้า ขายเอง ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีชื่อแบรนด์ว่า กิเลน ในช่ วงหลังของยุคนั้นยังรับจ้างเป็ นผูผ้ ลิต
รองเท้าให้กบั บริ ษทั อื่ นๆ ด้วยผลตอบรับ ที่ ดี จึ งมี ค วามคิ ดที่ จะสร้างชื่ อเสี ยงให้ค นรู ้ จกั มากขึ้ น และ
ต้องการทําให้ดูเป็ นแบรนด์ที่ดูทนั สมัยมากขึ้นอีกระดับ จึ งถือกําเนิ ดเป็ น บริ ษทั กี โต้ (ประเทศไทย)
จํากัด ที่มีชื่อเสี ยงมาจนถึงทุกวันนี้
บริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ในฐานะแบรนด์ช้ นั นําของประเทศที่ทาํ
การผลิ ตรองเท้า ไม่ ว่าจะเป็ นรองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ หรื อรองเท้าแฟชั่นต่ างๆ กี โต้ได้เล็ งเห็ นถึ ง
ความสําคัญในการออกแบบมากกว่าแค่การสวมใส่ เท่านั้น ซึ่ งแบรนด์กี โต้เป็ นแบรนด์แรกๆในการ
ก่อกําเนิ ดมิติใหม่ให้แก่วงการรองเท้าในประเทศไทย รองเท้ามีความหลากหลายมากขึ้น สวยงามมาก
ขึ้น เปลี่ยนไปตามเทรนด์ของแต่ละยุคสมัย และกีโต้ยงั สรรหาวัตถุดิบใหม่ๆเข้ามาช่วย ทําให้รองเท้าดู
สวยงาม มีคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นอีกด้วย กีโต้มีชื่อเสี ยงมากขึ้นเรื่ อยๆตามลําดับ ในฐานะ
ผูผ้ ลิตรองเท้าแตะที่ มีคุณภาพ และสร้างภาพลักษณ์ ใหม่ให้กบั วงการรองเท้าอย่างไม่หยุดยั้ง ยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงวิวฒั นาการก็ยอ่ มเปลี่ยนไปตามกาลเวลา วิวฒั นาการต่างๆ มีการพัฒนามากขึ้น
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เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ในทุ กๆเรื่ อง จนมาถึ งยุคที่ มีสื่อโฆษณาเกิดขึ้น กี โต้ได้สร้ าง
ปรากฎการณ์ ที่ ท ํา ให้ ว งการรองเท้ า ถื อ กํา เนิ ด ขึ้ นใหม่ อี ก ครั้ ง ด้ ว ยการออกแบบรองเท้ า “KITO
KEYBOARD” ขึ้น ทั้งสร้างชื่อเสี ยง และยอดขายที่พงุ่ กระฉู ดให้กบั กีโต้เป็ นอย่างมาก จนมาถึงปั จจุบนั
หลังจากนั้นได้มีการพัฒนามาเป็ นผูผ้ ลิตรองเท้าด้วยตนเองในปี พุทธศักราช 2512 ช่วงแรกของ
บริ ษทั ยังทําการขายส่ งจนมีประสบการณ์และฐานลูกค้าที่มากขึ้น ทําให้โรงงานที่ผลิตรองเท้าเริ่ มทําการ
ผลิ ต สิ น ค้า ให้ ไ ม่ ท ัน ความต้อ งการ จึ ง เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของการทํา โรงงานผลิ ต รองเท้ า ขายเอง ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีชื่อแบรนด์ว่า กิเลน ในช่วงหลังของยุคนั้นยังรับจ้างเป็ นผูผ้ ลิต
รองเท้าให้กบั บริ ษทั อื่ นๆ ด้วยผลตอบรับ ที่ ดี จึ งมี ค วามคิ ดที่ จะสร้ างชื่ อเสี ยงให้ค นรู ้ จกั มากขึ้ น และ
ต้องการทําให้ดูเป็ นแบรนด์ที่ดูทนั สมัยมากขึ้นอีกระดับ จึ งถือกําเนิ ดเป็ น บริ ษทั กี โต้ (ประเทศไทย)
จํากัด ที่มีชื่อเสี ยงมาจนถึ งทุ กวันนี้ เนื่ องจากกี โต้ได้ห่างหายไปนานจากสื่ อบริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย)
จํากัด ต้องการกลับ มาครองใจคนไทยอี กครั้ ง ด้วยการออกเดิ นทางมาพร้ อมกับ ภาพลักษณ์ ใหม่ ฉี ก
กรอบเก่ าๆ ทิ้งไป เปลี่ ยนแนวความคิดให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ ปรับให้เข้ากับยุคสมัย และเป็ นผูน้ าํ
แฟชัน่ ด้วยการบริ หารงานจากคนรุ่ นใหม่ ที่มีแนวคิดเปิ ดกว้าง ไร้ขีดจํากัด เปิ ดภาพลักษณ์รองเท้าแบบ
ใหม่ ที่ มี ไ ลฟ์ สไตล์ใ นการออกแบบ เป็ นผู น้ ําในการผลิ ตและพัฒ นารองเท้าต่ า งๆ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คุณภาพ และนําเสนอรู ปลักษณ์ของรองเท้าที่ดูมีคุณค่ามากกว่าการสวมใส่

รู ปที่ 3.2 สํานักงานบริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
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วิสัยทัศน์
“ เปลี่ยนแนวความคิดให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ ปรับให้เข้ากับยุคสมัย และเป็ นผูน้ าํ แฟชัน่ ”
พันธกิจ
“ เป็ นผูน้ าํ ในการผลิตและพัฒนารองเท้าต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพ และนําเสนอรู ปลักษณ์ ของ
รองเท้าที่ดูมีคุณค่า มากกว่าการสวมใส่ ”

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3 แผนภูมิการจัดตั้งองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
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3.4 ชื่ อ ตําแหน่ ง และลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่ อ-สกุล : นางสาวพิญญานันท์ ศิรอริ ยะวรกุล
รหัสนักศึกษา : 5904500047
ตําแหน่ งงาน : ผูช้ ่วยพนักงานฝ่ ายขายต่างประเทศ
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
• ต้อนรับลูกค้า
• รับออเดอร์
• เช็คสต็อกสิ นค้า
• เช็คราคาสิ นค้า
• จองสิ นค้า
• ทําใบเสนอขาย (Quotation)
• ทําใบเรี ยกเก็บเงิน (Proforma Invoice)
• ทําใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
• ตอบ E-mail ลูกค้า
• เปิ ดบิลขาย

รู ปที่ 3.4 ขณะปฏิบตั ิงาน
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3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่ อ-สกุล :คุณบุญเชน ละอองเอก
ตําแหน่ งงาน : ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ

รู ปที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา
3.5.2 ชื่ อ-สกุล : คุณรัชนี จรรยาพัฒนกุล
ตําแหน่ งงาน : ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ

รู ปที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษา
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3.5.3 ชื่ อ-สกุล :คุณฐิติมา รอบเมือง
ตําแหน่ งงาน : พนักงานฝ่ ายขายต่างประเทศ

รู ปที่ 3.7 พนักงานที่ปรึ กษา

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 สิ งหาคม 2562
วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 กําหนดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
• เนื่ องจากขั้น ตอนการทํางานของฝ่ ายขายต่า งประเทศนั้น มี รายละเอี ยดมาก และ
จําเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ระบบการทํางานก่อนจึงจะปฏิบตั ิงานจริ งได้ ผูจ้ ดั ทําจึงได้กาํ หนด
หัวข้อโครงงานและนําเสนอพนักงานและอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.2 ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการส่ งออกเบื้องต้น
• ศึ ก ษาความรู ้ เกี่ ย วกับ การส่ ง ออกเบื้ อ งต้น จากหนัง สื อ บทความ และสอบถาม
พนักงานที่ปรึ กษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลด้านงานส่ งออก เพื่อจะได้มีพ้ืนฐานความรู ้ ใน
การปฏิบตั ิงานและนําไปใช้ในการทํารู ปเล่มโครงงาน
3.7.3 เรี ยนรู ้ระบบงานการขายต่างประเทศของบริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
• เรี ยนรู ้ระบบงานการขายต่างประเทศของบริ ษทั กี โต้ (ประเทศไทย) จํากัด จากการ
ฝึ กใช้ระบบงานผ่านทางเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบตั ิงานจริ ง
3.7.4 รวบรวมข้อมูลเอกสารจากการปฏิบตั ิงาน
• รวบรวมข้อมูลเอกสารจากการปฏิบตั ิงานจริ งในแต่ละวันอย่างละเอี ยด เช่ นข้อมู ล
การขนส่ ง การทําเอกสารงานขาย การต้อนรับลูกค้า
3.7.5 นําข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ให้ถูกต้องและปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
• นําข้อมูลต่างๆ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่
ถูกต้อง เพื่อจัดทํารู ปเล่มโครงงาน
3.7.6 จัดทําเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์
• นําข้อมูลทั้งหมดมาเรี ยบเรี ยงให้ถูกต้องจนเป็ นโครงงานฉบับสมบูรณ์
3.7.7 นําเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
• นําเสนอโครงงานตามวันเวลาที่ทางสํานักสหกิจกําหนดไว้
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ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดหัวข้อ
2. ศึกษาความรู ้เรื่ องการส่ งออก
เบื้องต้น
3. เรี ยนรู ้ระบบงานของบริ ษทั
4. รวบรวมเอกสารจากการ
ปฏิบตั ิงาน
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลและปรึ กษาอาจารย์
6. จัดทําเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์
7. นําเสนอโครงงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
• คอมพิวเตอร์
• เครื่ องคิดเลข
3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
• โปรแกรม Microsoft Excel
• โปรแกรม Microsoft Word
• โปรแกรมระบบ Excellent
• โปรแกรม Thunderbird

พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงาน
จากการที่ผูจ้ ดั ทําในฐานะที่เป็ นนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิ จศึกษา ในตําแหน่ง
ผูช้ ่วยพนักงานฝ่ ายขายต่างประเทศ บริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด ในหัวข้อโครงงานชื่อ “งานบริ หาร
จัด การของฝ่ ายขายต่างประเทศ” ทําให้ ผูจ้ ดั ทํา ได้เรี ยนรู ้ ถึ งวิธี และขั้น ตอนการทํางานของฝ่ ายขาย
ต่างประเทศของบริ ษทั กีโต้ (ประเทศไทย) จํากัด โดยจะขอนําเสนอขั้นตอนดําเนินงานดังต่อไปนี้
4.1 การต้อนรับลูกค้า
4.2 การรับออเดอร์
4.3 การเช็คสต็อกสิ นค้า
4.4 การเช็คราคาสิ นค้า
4.5 การจองสิ นค้า
4.6 การทําใบเสนอขาย (Quotation)
4.7 การทําใบเรี ยกเก็บเงิน (Proforma Invoice)
4.8 การทําใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
4.9 การตอบ E-mail ลูกค้า
4.10 การเปิ ดบิลขาย
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4.1 การต้ อนรับลูกค้ า
เนื่ องจากการมีลูกค้าต่างประเทศติดต่อนัดหมายเข้ามาสอบถามข้อมูลที่ต้ งั บริ ษทั ผ่านทางโทรศัพท์
เพื่อจะเข้ามาเยี่ยมชมบริ ษทั และดู สินค้าจริ งที่ห้องตัวอย่างหรื อเพื่อทําการสั่งสิ นค้า ทางฝ่ ายการตลาด
ต่างประเทศจะมีหน้าที่ที่ตอ้ งรับดูแลลูกค้าตั้งแต่ที่ลูกค้ามาถึงจนกระทัง่ ลูกค้าเดินทางกลับ โดยขั้นตอน
การต้อนรับ คือ
4.1.1 เตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะมาถึง เครื่ องมือและอุปกรณ์ในที่น้ ี คือ
คอมพิวเตอร์ พกพา เครื่ องคิดเลข แบบฟอร์ มข้อมูลลูกค้าใหม่ และนามบัตรบริ ษทั
4.1.2 รอรับลูกค้า
4.1.3 แนะนําตัวและบริ ษทั
4.1.4 พาลูกค้าไปยังห้องรับรองแขก
4.1.5 บริ การเสิ ร์ฟนํ้า ชา กาแฟ ในหน้าที่น้ ี ผจู ้ ดั ทําได้ใช้ทกั ษะภาษาทั้งจีนและภาษาอังกฤษ ใน
การถามลูกค้าว่าต้องการนํ้า ชา หรื อกาแฟ รวมถึงให้ขอ้ มูลลูกค้า เวลาลูกค้าถามคําถาม
4.1.6 พาลูกค้าเดินชมห้องตัวอย่างสิ นค้า
4.1.7 เมื่อลู กค้าเลื อกสิ นค้าตัวอย่างแล้ว เรามีหน้าที่ตอ้ งจดรหัสสิ นค้า ขนาด และสี ของสิ นค้า
เพื่อนํามาเช็คสต็อกในระบบ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ พกพา
4.1.8 เมื่ อเช็ คจํานวนที่ ลูกค้าต้องการแล้ว หากในสต็อกมีสินค้าไม่พอ ลู กค้าบางท่านก็จะตัด
สิ นค้ารหัสนั้นออกไป หากลู กค้าบางท่านมีความประสงค์ที่จะออเดอร์ สินค้าที่มีในสต็อก จะต้อง
รับทราบกฎในการลงออเดอร์ โดยต้องลงออเดอร์ สิ นค้า 1 รหัส ต้องสัง่ ขั้นตํ่า สี ละ 40 โหล
4.1.9 ทําข้อตกลงซื้ อขาย ในขั้นตอนนี้ พนักผูช้ าํ นาญจะเป็ นคนคุ ยถึงรายละเอียดกับลูกค้าด้วย
ตัวเอง โดยจะมี Terms การขายแบบ FOB BANGKOK คือ Free on Broad หรื อ Freight on Board
4.1.10 เมื่อตกลงข้อตกลงกันเสร็ จเรี ยบร้อย ก็ทาํ การส่ งลูกค้า
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4.2 การรับออเดอร์
ฝ่ ายขายต่างประเทศเปิ ดรับออเดอร์ 2 ช่องทาง คือ
4.2.1 รับออเดอร์ ผา่ นทาง E-mail ของบริ ษทั คือ export@kito.co.th

รู ปที่ 4.1 การรับออเดอร์ ผา่ นทาง E-mail ของบริ ษทั
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4.2.2 รับออเดอร์ ผา่ นทางไลน์แอดของบริ ษทั @kitoexport

รู ปที่ 4.2 การรับออเดอร์ ผา่ นทางไลน์แอดของบริ ษทั

เมื่อลูกค้าออเดอร์ สินค้ามา ผูร้ ับออเดอร์ จะต้องตรวจเช็ครหัสสิ นค้า ขนาด สี และจํานวนตามที่
ลูกค้าออเดอร์ แล้ว จากนั้นต้องเช็คสต็อกสิ นค้า และราคาสิ นค้าเป็ นลําดับต่อไป
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4.3 การเช็ คสต็อกสิ นค้ า
4.3.1 เข้าระบบของบริ ษทั โดยใช้โปรแกรม Excellent

4.3.2 คลิกเลือก ระบบคลังสิ นค้า ( INVT )

4.3.3 คลิกเลือก รายงาน ( I-RP )
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4.3.4 คลิกเลือก สิ นค้าคงคลัง ( BI-523-001 )

4.3.5 จะได้หน้าต่างใหม่ คือหน้าเช็คสต็อก
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4.3.6 คลิกเลือก คลังสิ นค้า เป็ น W4A คลังสิ นค้า-ชุดสิ นค้า

4.3.7 คลิกเลือกแบบแสดงผล เป็ นยอดคงเหลือเป็ นบวก
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4.3.8 ดูรหัสสิ นค้า ขนาด และสี ก่อนที่จะเช็ค

4.3.9 พิมพ์รหัสสิ นค้าในช่องสไตล์สินค้า
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4.3.10 จะได้จาํ นวนสิ น ค้าในช่ อง สต็อก Total แล้วนําจํานวนมาหาร 12 ให้ เป็ น Per Dozen
(โหล) เนื่ องจากจํานวนในระบบเป็ น Per pair (คู่) เพราะส่ วนใหญ่ แล้ว เวลาลู กค้าออเดอร์ จะสั่งออ
เดอร์ เป็ นโหล เช่น สิ นค้ารหัส AA51M ขนาด 40-43 สี แทน มีจาํ นวน 102+66 = 168 คู่ หาร 12 จะได้ 14
โหล ดังนั้น AA51M ขนาด 40-43 สี แทน มี 14 โหล

4.4 การเช็ คราคาสิ นค้ า
4.4.1 เข้าระบบของบริ ษทั โดยใช้โปรแกรม Excellent
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4.4.2 คลิกเลือก ระบบขาย ( SAL )

4.4.3 คลิกเลือก รายงาน – คําขอ ( S-PC )

4.4.4 คลิกเลือก ราคาสิ นค้า-ประเภท ( S-267-454 )
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4.4.5 จะได้หน้าต่างใหม่ เป็ นหน้าเช็คราคาสิ นค้า

4.4.6 ในประเภทราคา ให้เลือกราคาขายกลุ่มร้านค้าลูกค้าเครดิต 1TP00001
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4.4.7 ดูรหัสสิ นค้า ขนาด และสี ก่อนที่จะเช็ค

4.4.8 พิมพ์รหัสสิ นค้าในช่องสไตล์สินค้า
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4.4.9 ให้ดูราคาที่ช่องราคาขาย เช่น สิ นค้ารหัส AA51M มีราคาอยูท่ ี่ 180.00 บาท

4.4.10 ถ้าจะคิดเป็ นราคา USD ให้เอาราคา 180.00 บาท หารกับอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้นๆ
เช่น 180.00 หาร 30.51 จะได้ราคา USD เป็ น 5.89 USD
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4.5 การจองสิ นค้ า
4.5.1 เข้าระบบของบริ ษทั โดยใช้โปรแกรม Excellent

4.5.2 คลิกเลือก ระบบขาย ( SAL )

4.5.3 คลิกเลือก ขายสิ นค้า ( S-SL )
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4.5.4 คลิกเลือก ใบสั่งขาย ( S-018-101 )

4.5.5 จะได้หน้าต่างใหม่ คือใบสั่งขาย
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4.5.6 พิมพ์ชื่อลูกค้า หรื อรหัสลูกค้าในช่องลูกค้า

4.5.7 กดเลือกเปลี่ยนราคา และแสดงสต็อก
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4.5.8 ใส่ รหัสสิ นค้าที่ตอ้ งการจอง

4.5.9 ใส่ จาํ นวนโหลที่ตอ้ งการจอง
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4.5.10 เมื่อจองครบแล้ว ตรวจสอบจํานวน กดยืนยันการสร้างข้อมูล กด confirm และพิมพ์
เอกสารออกมา

4.5.11 หน้าต่างใบจองสิ นค้า
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4.5.12 คลิกเลือก ระบบคลังสิ นค้า ( INVT )

4.5.13 คลิกเลือก เบิกสิ นค้าจากคลัง ( I-IS )

4.5.14 คลิกเลือกใบเบิกสิ นค้า ( IN ) ( I-045-101 )
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4.5.15 จะได้หน้าต่างใหม่ คือใบเบิกสิ นค้า

4.5.16 จากนั้นใส่ เลขที่เอกสารสั่งเบิก ตรวจสอบชื่อลูกค้าอีกรอบ
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4.5.17 กดคัดลอก และตรวจสอบจํานวน ซึ่ งจํานวนจะต้องเป็ นคู่ (per pair) แล้วนํามาหาร 12
จะได้จาํ นวนโหลที่แท้จริ ง

4.5.18 กด confirm ตามแถบที่แสดง
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4.6 การทําใบเสนอขาย (Quotation)
4.6.1 เปิ ดแบบฟอร์ ม Quotation เป็ นราคา USD

4.6.2 ใส่ รูปสิ นค้า รหัสสิ นค้า ขนาด และราคา โดยนํามาจากการเช็ คราคาตามขั้นตอนที่ 4.4
แล้วหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้นๆ
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4.6.3 เปิ ดแบบฟอร์ ม Quotation เป็ นราคาบาท

4.6.4 ใส่ รูปสิ นค้า รหัสสิ นค้า ขนาด และราคา โดยนํามาจากการเช็คราคาตามขั้นตอนที่ 4.4
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4.7 การทําใบเรียกเก็บเงิน (Proforma Invoice)
4.7.1 เปิ ดแบบฟอร์ ม Proforma Invoice

รู ปที่ 4.3 หน้าต่างแบบฟอร์ ม Proforma Invoice
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4.7.2 ใส่ ขอ้ มูลทั้งหมด เลขที่เอกสาร วันที่ ข้อมูลลูกค้า ช่องการชําระเงิน วิธีการจัดส่ งสิ นค้า
ใส่ รายละเอียดของสิ นค้า รหัสสิ นค้า ขนาด สี จํานวน และรายละเอียดราคา

รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างหน้า Proforma Invoice
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4.8 การทําใบรายการบรรจุหีบห่ อ (Packing List)
4.8.1 เปิ ดแบบฟอร์ ม Packing List

รู ปที่ 4.5 หน้าต่างแบบฟอร์ ม Packing List
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4.8.2 ใส่ รายละเอี ยดนํ้าหนักของสิ นค้า โดย 1 กระสอบ บรรจุ 4 โหล ใส่ Measurement ตาม
ขนาดของรองเท้า ลักษณะการบรรจุหีบห่อ ใส่ รหัสสิ นค้า ขนาด สี จํานวน และคํานวณนํ้าหนักออกมา
ใส่ SHIPPING MARKS

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างหน้า Packing List
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4.9 การตอบ E-mail ลูกค้ า
4.9.1 เข้าโปรแกรม Thunderbird

4.9.2 จะได้หน้าต่าง E-mail ของบริ ษทั คือ export@kito.co.th
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รู ปที่ 4.7 ตัวอย่าง E-mail ลูกค้า

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างการตอบกลับ E-mail ลูกค้า
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4.10 การเปิ ดบิลขาย
4.10.1 เข้าระบบของบริ ษทั โดยใช้โปรแกรม Excellent

4.10.2 คลิกเลือก ระบบขาย ( SAL )

4.10.3 ไปที่ขายสิ นค้า ( S-SL )
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4.10.4 เลือกใบแจ้งหนี้ขาย ( S-021-101 )

4.10.5 จะได้หน้าต่างใหม่ เป็ นเปิ ดบิลขาย
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4.10.6 พิมพ์ชื่อลูกค้า หรื อรหัสลูกค้าในช่องลูกค้า

4.10.7 ใส่ เลขที่เอกสารให้ตรงกับใบจองสิ นค้า
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4.10.8 กดคักลอก และเปลี่ ยนราคา โดยเอาราคาหน่ วยที่เป็ นจํานวนโหลมาหาร 12 เพื่อให้ได้
ราคาจํานวนคู่ให้ตรงกับในระบบ

4.10.9 ไปที่ขอ้ มูลอื่น ช่องหมายเหตุให้ใส่ เลขที่ Proforma Invoice ของบิลนั้นๆ
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4.10.10 จากนั้นให้ตรวจสอบยอดทั้งหมดให้ตรงกับ Proforma Invoice กด confirm พิ ม พ์บิ ล
ขายออกมา และส่ งสําเนาบิลให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ ายการเงินต่อไป

รู ปที่ 4.9 หน้าต่างใบแจ้งหนี้ขาย

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 ข้ อดีของการทําโครงงาน
ในการจัดทําโครงงานเรื่ อง “งานบริ หารจัดการของฝ่ ายขายต่างประเทศ” ผูจ้ ดั ทําได้รวบรวม
เนื้อหาทั้งหมดจากการทํางานครั้งนี้มาเขียนและเผยแพร่ ในรู ปแบบโครงงาน ซึ่ งผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจ โดยสรุ ปดังต่อไปนี้
5.1.1.1 ได้ศึ ก ษาความรู ้ เกี่ ยวกับ การส่ งออกเบื้ องต้น จากหนังสื อ อิ น เตอร์ เน็ ต และ
ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา
5.1.1.2 ได้ทราบถึงขั้นตอนการทํางานของฝ่ ายขายต่างประเทศมากขึ้น
5.1.1.3 ได้เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านการส่ งออก
5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ผูจ้ ดั ทํามีเวลาในการทํารู ปเล่มจํากัด เนื่ องจากทํางานวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ซึ่ งจะ
มีเพียงวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่จะมีเวลาทําโครงงานได้
5.1.2.2 ผูจ้ ดั ทําไม่มีพ้นื ฐานความรู ้เรื่ องการส่ งออกมาก่อน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่ ผู้อื่น
5.1.3.1 ผูจ้ ดั ทําต้องพยายามจัดตารางเวลา และทําโครงการในเวลากลางคืนเพิ่ม
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5.1.3.2 ผูจ้ ดั ทําต้องค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสื อการส่ งออก และอ่าน
บทความเรื่ องการส่ งออกจากอินเตอร์ เน็ตเพิ่มเติมเพื่อทําความเข้าใจให้มากขึ้น
5.1.3.3 ผูจ้ ดั ทําควรคิดหัวข้อโครงงานในระหว่างฝึ กสหกิจให้เรี ยบร้อย เนื่ องจากจะได้
สอบถามรายละเอียดกับสถานประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง
5.1.3.4 ควรปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาทุ กครั้งในการทําโครงงาน หรื อสอบถามเรื่ องที่
ตนเองไม่เข้าใจ
5.1.3.6 ควรฝึ กซ้อมในการนําเสนองานให้ค ล่องและคุ ยกับอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อขอ
คําแนะนํา เพื่อนําไปปรับปรุ ง
5.1.3.7 ก่อนครบกําหนดวันส่ งเล่มสหกิจควรตรวจสอบอย่างละเอียด
5.2 สรุ ปผลรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา
เนื่ องจากที่ผูจ้ ดั ทําได้ปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั กี โต้ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นระยะเวลา 4
เดื อน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 สิ งหาคม 2562 จากการที่ ได้ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา
ทําให้ผจู ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้ในการทํางานหลายๆขั้นตอนของฝ่ ายขายต่างประเทศ ดังนี้
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้ฝึกทักษะการต้อนรับลู กค้า การตอบ E-mail ลู กค้า และรับออร์ เดอร์ ลูกค้า
ด้วยตนเอง
5.2.1.2 ได้เรี ยนรู ้การใช้ระบบงานของบริ ษทั
5.2.1.3 ได้ฝึกปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.1.4 ฝึ กทักษะในการปรับตัวเพื่อทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
5.2.1.5 ได้มีความรู ้และประสบการณ์การทํางานด้านการส่ งออก เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ต่อยอดธุ รกิจและการทํางานในอนาคตได้
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5.2.1.6 ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการต้อนรับลูกค้า การตอบ E-mail ลู กค้า และการรับ
ออเดอร์ ลูกค้า
5.2.2 ข้ อจํากัดหรื อปั ญหาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ผู จ้ ดั ทําไม่ มี ท ัก ษะประสบการณ์ ค วามรู ้ ง านด้า นการส่ ง มาก่ อ น ทํา ให้ เป็ น
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน เพราะต้องเรี ยนรู ้ทุกอย่างใหม่ท้งั หมด
5.2.2.2 การสื่ อสารภาษาอังกฤษในการต้อนรับ ลู กค้า และรับ ออเดอร์ ท างโทรศัพ ท์
ส่ วนใหญ่ลูกค้าที่ติดต่อและเข้ามาเยีย่ มชมบริ ษทั จะเป็ นชาวอินเดีย ซึ่ งสําเนียงฟังยากมาก
5.2.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางให้ แก่ผู้อื่น
5.2.3.1 ผูจ้ ดั ทําต้องเตรี ยมศึกษาหาความรู ้ล่วงหน้าก่อนไปฝึ กปฏิบตั ิสหกิจจริ งเพื่อเป็ น
พื้นฐานและสะดวกต่อการทํางานจริ ง
5.2.3.2 ผูจ้ ดั ทําต้องพยายามฝึ กฟั งสําเนี ยงของชาวอินเดี ยบ่อยๆ เพื่อให้มีความคุ น้ เคย
กับสําเนียงของคนชาติน้ ีมากขึ้น
5.2.3.3 เข้างานให้ตรงเวลาและปฏิบตั ิตามกฏของสถานประกอบการอย่างเคร่ งครัด
5.2.3.4 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั สถานประกอบการ
5.2.3.5 อ่อนน้อมถ่อมตนกับบุคลากรในสถานประกอบการ
5.2.3.6 แต่งกายให้ถูกระเบียบเรี ยบร้อย
5.2.3.7 ควรทํางานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

บรรณานุกรม
การค้ าระหว่ างประเทศ . (2562). เข้าถึงได้จาก https://th.wikibooks.org/wiki/กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ
ข้ อตกลงการค้ าระหว่ างประเทศ. (2562). เข้าถึงได้จาก www.abassociated.com/info/incoterms/
ความหมายของ FOB. (2562). เข้าถึงได้จาก https://www.ceoblog.co/what-is-fob-is-shipping-point/
คําศัพท์ เกี่ยวกับการขนส่ ง. (2562). เข้าถึงได้จาก www.ttdservices.co.th
คําศัพท์ เกี่ยวกับการส่ งออก. (2562). เข้าถึงได้จาก https://cpo2000.com/2017/05/1652/คําศัพท์
เฉพาะโลจิสติกส์/
ชัยชนะ ตรี สุกิตติมา. (2558). การจัดการนําเข้ าและส่ งออก. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
มาณพ สังขมิตร. (2533). หลักการค้ าระหว่ างประเทศ . กรุ งเทพฯ: ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด บํารุ งสาสน์.
เอกสารที่ใช้ สาํ หรั บทําธุ รกิจนําเข้ าส่ งออก. (2562). เข้าถึงได้จาก http://www.exptblog.com/เอกสาร
นําเข้าส่ งออก/

ภาคผนวก ก
คําศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการส่ งออก

ตารางคําศัพท์ ทเ่ี กีย่ วข้ องกับการส่ งออก
คําศัพท์
1. Advance payment
2. Airfreight
3. Air Waybill (AWB)
4. Amendments
5. Assortment
6. Bank draft
7. Bank transfer
8. B/L (Bill of lading)
9. Bonded Warehouse
10. Carrier/vessel
11. Cargo
12. Carton
13. Co-Loader
14. Commercial Invoice
15. Conditions of payment
16. Consignee/Importer
17. Demurrage Charge
18. Detention Charge
19. D/O = DeliveryOrder
20. E.T.A (Estimate time of Arrival)
21. E.T.D (Estimate time of Departure)
22. F.O.B Free on broad
23. Freight

ความหมาย
การชําระเงินล่วงหน้า
การขนส่ งทางอากาศ
ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ
การยืนยันรายละเอียดเอกสารที่ถูกต้องกับสายเรื อ
การแบ่งประเภท
ธนาคารร่ าง
การโอน
ใบตราส่ งสิ นค้าทางเรื อ
คลังสิ นค้ายกเว้นอากร
สายเรื อ
สิ นค้าที่บรรทุก
กล่องกระดาษ
ตัวแทนโหลดหลักสําหรับขนส่ งแบบLCL
ใบแสดงยืน ยัน รายการสิ น ค้าและราคาออกโดย
ผูข้ าย
เงื่อนไขของการชําระเงิน
ผูน้ าํ เข้า
ค่ า เสี ยเวลาที่ ตู้ไ ม่ นํ า ออกจากท่ า ได้ต ามเวลาที่
กําหนด
ค่าคืนตูส้ ิ นค้าเกินกว่าเวลาที่กาํ หนด
ใบสัง่ ปล่อยสิ นค้า
วันที่ที่เรื อจะเข้าถึงท่าปลายทาง
วันที่ที่เรื อจะออกจากท่าต้นทาง
ราคาสิ นค้ารวมค่าใช้จ่ายต่างๆ จนถึงท่าเรื อ
จากนั้นผูซ้ ้ือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การขนส่ ง

ตารางคําศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการส่ งออก
คําศัพท์
24. Freight Prepaid
25. Freight Collect
26. Freight Forwarder
27. Free time
28. FCL (Full Container Load)
29. Gross weight
30. Incoterms
31. Inventory
32. Insurance
33. LCL (Less Than Container Load)
34. L/C = Letter Of Credit
35. Net weight
36. Packing List
37. Proforma Invoice
38. Port of Loading
39. Port of Discharges
40. Quantity
41. Quotation
42. SASO
43. Sea freight
44. Shipper/Exporter
45. Shipping Documents
46. Shipping Marks

ความหมาย
ค่าขนส่ งถูกชําระต้นทาง
ค่าขนส่ งชําระปลายทาง
ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศ
ระยะเวลาปลอดค่าใช้จ่าย
สิ นค้าเต็มตู ้
นํ้าหนักสิ นค้ารวมหี บห่อ
เงื่อนไขการส่ งมอบสิ นค้า
สิ นค้าคงคลัง
การประกันภัย
สิ นค้าไม่เต็มตู ้
การชําระสิ นค้าผ่านธนาคาร
นํ้าหนักสุ ทธิ
รายการบรรจุภณั ฑ์ (การบรรจุ นํ้าหนัก จํานวน
สิ นค้า) ออกโดยผูข้ าย
ใบแจ้งรายละเอียดสิ นค้าและราคาออกโดยผูข้ าย
ท่าเรื อโหลดสิ นค้า
ท่าเรื อปลายทาง
ปริ มาณ
ใบเสนอราคา
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สาํ หรับการส่ งออก
ไปซาอุดีอาระเบีย
การขนส่ งทางเรื อ
ผูส้ ่ งออก
เอกสารที่ใช้ในการเตรี ยมออกของ ประกอบด้วย
BL หรื อ AWB, Commercial Invoice, Packing list
สัญลักษณ์/เครื่ องหมาย/ป้ ายกํากับสิ นค้า

ตารางคําศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการส่ งออก
คําศัพท์
47. Term Of Payment
48. Transport
49. Tally Sheet
50. Wholesale

ความหมาย
ข้อตกลงการชําระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
การขนส่ ง
เอกสารบันทึกการรับสิ นค้าของตัวแทนสายเรื อ
ราคาขายส่ ง

ภาคผนวก ข
รู ปภาพทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัตงิ าน
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