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สวัสดีในเดือนสุดท้ ายของปี 2557 ครับ หลายๆ ท่านคงเตรี ยมตัวเพื!อเริ! มต้ นธุรกรรมในปี ใหม่กนั แล้ ว
สิ!งหนึง! ที!สําคัญที!ต้องวางแผนและเตรี ยมตัวสําหรับนักธุรกิจมือใหม่หรื อผู้ที!กําลังขยายธุรกิจคือ การเตรี ยม
ความพร้ อมทางด้ านการเงิน ไม่วา่ จะเป็ นการเตรี ยมเงินทุนของตนเองหรื อขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน หาก
เงินไม่พร้ อมก็อาจเป็ นสาเหตุให้ การทําธุรกิจติดขัด เกิดปั ญหาขาดสภาพคล่องในการดําเนินกิจการหรื อไม่
สามารถขยายงานได้ ตามต้ องการ ซึ!งปั ญหาเช่นนี 3อาจเกิดขึ 3นกับธุรกิจทุกขนาดทังเล็
3 ก กลาง และใหญ่ ทัง3
การขายสินค้ าในประเทศหรื อส่งออกต่างประเทศ
สิ!งที!ต้องคิดถึงลําดับแรกในการวางแผนทางการเงินคือ กระแสเงินสดทีใช้ หมุนเวียนในกิจการ
ในการทําธุรกิจนัน3 กิจการมีทงรายรั
ั3
บและค่าใช้ จ่าย แต่ทงสองรายการนี
ั3
3ไม่ได้ เป็ นธุรกรรมเงินสดทังหมด
3
ในช่วงเวลาหนึ!งๆ เงินสดที!รับเข้ ามา อาจไม่เพียงพอต่อเงินสดที!ต้องจ่ายออกไป อย่างนี 3เรี ยกว่า ธุรกิจเกิด
อาการขาดสภาพคล่อง ถึงแม้ ว่าท่านจะขายสินค้ าได้ จํานวนมากแต่ท่านให้ เครดิตเทอมกับคู่ค้าเป็ นระยะ
เวลานาน ขณะที!ท่านได้ รับเครดิตจากซัพพลายเออร์ เป็ นระยะเวลาที!สนกว่
ั 3 าหรื อต้ องซื 3อเป็ นเงินสด ทําให้
เงินสดในมือไม่สอดคล้ องกับค่าใช้ จ่ายที!ต้องจ่ายออกไปเป็ นเงินสด ผลที!เกิดขึ 3นคืออะไรหรื อครับ อย่างแรก
คือ การเสียเครดิตทางการค้ ากับซัพพลายเออร์ ผลต่อมาคือ ท่านอาจต้ องใช้ เงินกู้ฉกุ เฉินที!มีดอกเบี 3ยสูงมาก
มาช่วยเหลือในธุรกิจ ดังนัน3 ผมอยากให้ ผ้ ปู ระกอบการประมาณการแหล่งที!มา-ใช้ ไปของเงินในกิจการเป็ น
ประจําทุกๆ เดือน และต้ องประมาณการเป็ นเงินสดนะครับ ตัวอย่างเช่น ท่านขายสินค้ าเดือนละ 2 ล้ านบาท
โดยขายเงินสดเดือนละ 1 ล้ านบาท และให้ เครดิตแก่คคู่ ้ า 2 เดือน อีก 1 ล้ านบาท ซึ!งท่านจะได้ เงินจํานวนนี 3
ในเดือนที!สาม แต่ทกุ เดือนท่านต้ องซื 3อวัตถุดิบ 1 ล้ านบาท โดยท่านต้ องจ่ายเงินซัพพลายเออร์ ทกุ สิ 3นเดือน
และมีคา่ ใช้ จ่ายในกิจการแต่ละเดือนอีกเดือนละ 0.5 ล้ านบาท ดังนัน3 ในเดือนแรกท่านมีรายรับที!เป็ นเงิน
สดเพียง 1 ล้ านบาท แต่มีคา่ ใช้ จ่ายรวม 1.5 ล้ านบาท เดือนที!สองก็เช่นกัน แต่พอเดือนที!สามท่านจะเริ! มมี
รายรับที!เป็ นเงินสดรวม 2 ล้ านบาท แต่คา่ ใช้ จ่ายยังเป็ น 1.5 ล้ านบาท ซึ!งเงินหมุนเวียนจะเริ! มลงตัวแล้ ว
แต่ในช่วงสองเดือนแรก ท่านต้ องการเงินหมุนเวียนในกิจการเพื!อมาชดเชยจํานวน 1 ล้ านบาท และหากผู้ซื 3อ
ไม่ชําระเงินตามกําหนด ก็จะทําให้ เกิดการขาดสภาพคล่องนานขึ 3น
แหล่งเงินทุนที!มาชดเชยสภาพคล่องในธุรกิจมาจาก 2 แหล่งใหญ่คือ จากกระเป๋ าของตนเอง หรื อ
กระเป๋ าของคนอื!น ซึ!งธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ การขอสินเชื! อจากสถาบันการเงินเป็ นหลัก การกู้เงินจากสถาบัน
การเงินเป็ นแหล่งเงินทุนที!ทําให้ ธุรกิจไม่สะดุดและเติบโตได้ รวดเร็ ว แต่การตัดสินใจให้ เงินกู้ของสถาบันการเงินนัน3

สถาบันการเงินก็ต้องมัน! ใจว่าท่านกู้เงินไปทําธุรกิจจริง ถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ของการกู้ จะมีเงินจากที!ไหน
นํามาใช้ คืนตามสัญญาพร้ อมดอกเบี 3ย และจะสามารถใช้ คืนเงินกู้ได้ เมื!อใด ดังนัน3 ผู้ประกอบการจะต้ องมี
การเตรี ยมตัวที!ดีก่อนขอสินเชื!อกับสถาบันการเงิน เพื!อที!จะได้ รับการอนุมตั ิเงินกู้และเงื! อนไขการกู้ยืมที!ดี
รวมทังรวดเร็
3
ว ทันต่อการใช้ เงินในธุรกิจ
ท่านจะเตรี ยมตัวกู้เ งิ นอย่างไร สถาบันการเงิ นแต่ล ะแห่ง มี นโยบายและหลักเกณฑ์ การอนุมัติ
สินเชื!อที!แตกต่างกัน แต่ทกุ แห่งจะพิจารณาคุณลักษณะและความสามารถในการชําระหนี 3ในอนาคตของ
ผู้ข อกู้ ดัง นัน3 ท่ านผู้ประกอบการควรมี แ ผนการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ที! ชัดเจน สามารถเล่าได้ ว่าปั จ จุบัน มี การ
ดําเนินงานเป็ นอย่างไร มีแผนงานในอนาคตไปในทิศทางใดและมีวิธีการอย่างใดที!จะสร้ างความสําเร็ จของ
กิจการ ต้ องใช้ เงินลงทุนหรื อเงินหมุนเวียนเป็ นจํานวนเท่าใด รวมทังการหารายได้
3
และกําไรเพียงพอต่อการ
ดําเนินธุรกิจและชําระหนี 3ที!ก้ ยู ืมมาพร้ อมดอกเบี 3ยได้ เพื!อสร้ างความมัน! ใจให้ แก่สถาบันการเงิน
สิ!งสําคัญอีกประการคือ กิจการต้ องมีระบบบัญชีที!ดี และการบันทึกบัญชีที!ถกู ต้ องสามารถสะท้ อน
ให้ เห็นว่าธุรกิ จมี ผลประกอบการที! เชื! อถื อได้ และแสดงฐานะที! แ ท้ จริ งของกิ จการ มี ความโปร่ งใสในการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ! ง สถาบัน การเงิ น จะสามารถพิ จ ารณาได้ ว่ า กิ จ การของท่ า นมี ค วามเสี! ย งอย่ า งไร มี
ความสามารถในการชําระหนี 3หรื อไม่ ท่านในฐานะผู้บริ หารมีความสามารถในการบริ หารงานได้ ดีเพียงใด
ในส่วนท่านผู้ประกอบการเองต้ องสร้ างเครดิตที!ดีให้ แก่ตนเองและเป็ นที!ร้ ู จกั ของสถาบันการเงิน เช่น การ
สร้ างประวัติทางการเงินที!ดี การเดินบัญชีต่างๆ ที!มีอยู่กับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื!อง ประวัติการรักษา
เครดิตกับลูกค้ าและซัพพลายเออร์ เป็ นต้ น
ปี หน้ า การส่ง ออกในหลายตลาดจะขยายตัวเพิ! ม ขึน3 การเตรี ยมพร้ อมของกิ จ การในเรื! องทาง
การเงิ นเป็ นสิ!งจํ าเป็ นสํ าหรั บผู้ส่งออกทัง3 รายเก่าและรายใหม่ การขอกู้เงิ นอาจไม่ใช่เรื! องยาก หากท่าน
เตรี ยมตัวให้ พร้ อมเพราะสถาบันการเงินก็อยากได้ ลกู ค้ าดีๆ เช่นกัน

