เขาใจสักนิดกอนคิดเขียนแผนธุรกิจ
รัชกฤช คลองพยาบาล
ที่ปรึกษา SMEs ดานการเงินและรวมลงทุน
ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

เนื่องจากในปจจุบันการที่ผูประกอบการจะติดตอกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรืออาจ
เปนหนวยงานตางๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน ไมวาจะเปนการขอเงินกู เงินชวยเหลือ หรือ
การเขารวมลงทุนกับกองทุนรวมทุน จําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนธุรกิจประกอบการพิจารณา ทําให
แผนธุรกิจถือเปนสวนประกอบ หรือเอกสารสําคัญชนิดหนึ่งสําหรับผูประกอบการ ที่จะตองมีการจัดทํา
ขึ้น จนบางครั้งทําใหผูประกอบการคิดวาการที่ตนเองมีแผนธุรกิจ คือสิ่งที่ทําใหตนเองกูเงินหรือไดรับ
การสนับสนุนทางการเงิน จากเหตุผลทีต่ องมีการจัดทําแผนธุรกิจของผูประกอบการดังกลาว จึงสงผลให
มีความตื่นตัวเกี่ยวกับการใหความรูในดานการจัดทําแผนธุรกิจแกผูประกอบการ ทั้งจากเอกสาร หรือสื่อ
บันทึกตางๆ เผยแพรตอผูประกอบการเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจไมวาจะเปน คูมือการเขียนแผน
ธุรกิจ โครงรางการเขียนแผนธุรกิจ ตัวอยางแผนธุรกิจ เปนตน จากหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เชน กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว. หรือ SMEs Bank) หรือจากทางธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินนั้นเอง ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือดานแผนธุรกิจในตลาดหนังสือ จาก
คอลัมนดานความรูในการทําธุรกิจของผูประกอบการในหนังสือพิมพธุรกิจ หรือจาก Website ที่ให
รายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนหรือการจัดทําแผนธุรกิจ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดคอรสฝกอบรม หรือการ
บรรยายเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจ ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐและเอกชนอยางมากมาย ทั้งที่มี
คาใชจายและไมมีคาใชจายในการอบรม แตสงิ่ ที่เกิดขึน้ มักจะพบวาจํานวนผูประกอบการทีส่ ามารถ
ขอกูเงิน หรือไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนผูป ระกอบการที่ผานการอบรมหลักสูตรดานการจัดทําแผนธุรกิจดังกลาว แมวาจะ
เปนการอบรมโดยธนาคารหรือหนวยงานนั้นเองก็ตามมีจํานวนที่ “ต่ํามาก” ตัวอยางเชน มีผูเขา
อบรมในหลักสูตรประมาณ 30-40 ราย แตผูสามารถยื่นแผนธุรกิจเพื่อกูเงินใหกับธนาคารหรือหนวยงาน
นั้นแลวสําเร็จอาจมีเพียง 1-2 รายเทานัน้ ซึ่งอาจจะดูไมสมเหตุสมผลนัก เพราะแผนธุรกิจที่ยนื่ เสนอ ก็
มาจากการสอนหรือการแนะนําของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นนั่นเอง
โดยเหตุผลที่แทจริงที่เกิด
เหตุการณดังกลาว มักจะไมคอยมีการกลาวถึงวาเปนเพราะเหตุใดจึงเกิดปญหาดังกลาวขึ้น
ดังนั้นผูเขียนซึ่งก็เปนวิทยากรในดานการใหความรูแกผูประกอบการดานแผนธุรกิจ
ของ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จึงเห็นสมควรหยิบยกประเด็นดังกลาว
ขึ้นมาเพื่ออธิบายใหแกผูประกอบการเขาใจเปนเบื้องตนกอนวา ควรมีความเขาใจในเรื่องอะไรบางกอนที่
จะเขียนแผนธุรกิจขึ้นมาสักฉบับ ผูเขียนไดเคยอานบทความของคุณพันธศักดิ์ ลีลาวรรณกุลสิริ รอง
ผูจัดการอาวุโส กลุมพัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดเคยเขียนบทความ
เกี่ยวกับโอกาสของการไดรับเงินกูเผยแพรออกสูสาธารณะ
เพื่อเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอ
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ผูประกอบการ
โดยแบงองคประกอบของการพิจารณาในเรื่องของโอกาสในการกูเงิน
โดยแบง
องคประกอบของโอกาสออกเปน 3 สวนใหญๆกลาวคือ 1.บุคคล 2.โครงการ 3.หลักประกัน ซึ่งผูเขียน
เห็นวาเนื้อหาในรายละเอียดของบทความดังกลาว
สามารถนํามาประยุกตเกี่ยวกับความเขาใจของ
ผูประกอบการ เกี่ยวกับการดําเนินการกอนการจัดทําแผนธุรกิจได ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ
ที่กําลังจะจัดทําแผนธุรกิจ หรือคิดจะลองจัดทําแผนธุรกิจ หรือจะเขาคอรสอบรมในการเขียนแผนธุรกิจ
วาควรจะมีความเขาใจในประเด็นใดกอนที่จะดําเนินการเขียนแผนธุรกิจขึ้น ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวโอกาส
ในการกูเงินนั้นมิไดขึ้นอยูกับการที่มีแผนธุรกิจแตเพียงอยางเดียว
แตยงั ขึ้นกับองคประกอบหรือ
ขอปลีกยอยอื่นๆอีกหลายๆสวนนอกเหนือจากนี้ แตสวนใหญแลวขอปลีกยอยตางๆดังกลาวนัน้ ลวน
รวมอยูในประเด็นหลักๆ ทั้ง 3 ประการขางตน

บุคคล
ดี
ดี
ดี
ดี
ไมดี

โครงการ
ดี
ดี / ออนไปบาง
ออน
ไมดี
ดี

หลักประกัน
ดี / ออนไปบาง
ดี
ดี
ดี / ออนไปบาง
ดี

โอกาสในการกูเงิน
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํามาก
ต่ํามาก

อางอิงและปรับปรุงจาก: พันธศักดิ์ ลีลาวรรณกุลสิริ – รอง ผจก.อาวุโส กลุมพัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

จากตารางที่แสดงถึงองคประกอบและโอกาสในการกูเงินขางตน จะเห็นไดวาการที่จะกูเงินได
หรือมีโอกาสสูงที่จะกูเงินไดนั้น จะตองมีองคประกอบครบถวนและอยูในเกณฑที่ดที ั้ง 3 สวน คือตองเปน
บุคคลที่ดีซึ่งหมายถึงตัวผูประกอบการทีต่ องจัดเปนผูประกอบการที่ดี ซึ่งไมใชหมายความถึงวาเปนคนดี
หรือเปนคนเลว แตหมายถึง มีความรูค วามสามารถในการบริหารธุรกิจใหเจริญเติบโตกาวหนา มีทีม
บริหารที่ดี มีประสบการณในการทําธุรกิจ หรือไดเคยมีประวัตใิ นการดําเนินธุรกิจแลวประสบความสําเร็จ
มากอน ไมเคยมีประวัติการผิดนัดชําระหนี้หรือเคยเปนหนี้ NPL เหลานี้เปนตน องคประกอบที่สองคือ
เรื่องของโครงการก็คือเปนโครงการหรือเปนธุรกิจที่ดี ซึ่งหมายถึง อยูในสภาวะเติบโตสอดคลองกับภาวะ
ตลาด เปนธุรกิจที่มีความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจอื่น ถาเปนธุรกิจใหมก็อาจหมายถึงธุรกิจที่มี
แนวคิดของธุรกิจแบบใหม ซึ่งสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค หรือสามารถแกปญหาของ
ผูบริโภคได มีศักยภาพทางการตลาดหรือมีศักยภาพในเชิงพาณิชย มีโอกาสเติบโตหรือการขยายตัวได
ในอนาคต เปนธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย และไมขัดหรือไมสอดคลองกับนโยบายการใหการสนับสนุน
จากทางธนาคาร รวมถึงมีความสามารถในการสรางรายไดที่เพียงพอตอการชําระหนี้ ซึ่งการที่จะระบุวา
โครงการดีหรือไมดีดังกลาวนั้น สามารถพิจารณาผาน ”แผนธุรกิจ” ที่ผูประกอบการไดจัดทําขึ้นเสนอ
ตอทางธนาคาร และจากการพิจารณาจากสภาพธุรกิจที่เปนอยู และองคประกอบที่สามคือในเรื่องของ
หลักประกันอัน ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ผูกูใชเปนหลักประกันในการปกปองความเสี่ยงของธนาคาร จากการผิด
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นัดชําระหนี้ของผูกูหรือธุรกิจ อันประกอบดวยหลักประกันซึ่งอาจมาจากเงินสดหรือเงินฝากของผูกู จาก
อสังหาริมทรัพยที่จะใชเปนหลักประกัน เชน ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง หรือเปนสังหาริมทรัพย เชน
เครื่องจักร อุปกรณ ยานพาหนะ หรือเปนในรูปของการค้ําประกันจากบุคคล หรือนิติบุคคล เปนตน แต
เกณฑพจิ ารณาเกี่ยวกับโอกาสในการใหกูเงินนั้น จําเปนตองมีองคประกอบครบทั้ง 3 ประการ
กอนเปนอันดับแรก ดังนั้นในกรณีที่ผูประกอบการมีไมครบทั้ง 3 ประการ ซึ่งโดยสวนใหญ
สําหรับผูประกอบการไทยแลว ก็มักจะเปนเรื่องของการขาดหลักประกัน ก็เทากับวาไมสามารถ
กูเงินจากทางธนาคารไดนั่นเอง แมวา จะมีโครงการที่ดีหรือจัดทําแผนธุรกิจไดดีเพียงใดก็ตาม
นอกจากนี้ประเด็นในการพิจารณาสําหรับ 3 องคประกอบ ประเด็นที่พิจารณาหลักเปนเบื้องตน
คือองคประกอบดานบุคคล ก็คือตัวผูประกอบการหรือผูกูนั้น ตองอยูในเกณฑที่ดีกอนเปนอันดับแรก
แลวจึงจะมาพิจารณาในองคประกอบที่สอง คือเรื่องของโครงการคือแผนธุรกิจหรือจากสภาพธุรกิจใน
ปจจุบัน ตอมาจึงเปนเรื่องของหลักประกันเปนอันดับวาหลักประกันดังกลาว เปนหลักประกันที่มีมูลคา
คุมเพียงพอตอการค้ําประกันสินเชื่อหรือไม โดยสวนใหญแลววงเงินสินเชื่อจะมีมูลคาประมาณ 50%70% ของมูลคาหลักประกันที่ใชในการค้าํ ประกัน เชน ถาใชที่ดินเปลาราคาประเมิน 1 ลานบาท วงเงิน
สินเชื่อที่พิจารณาอาจจะอยูประมาณ 5-6 แสนบาท ถาเปนทีด่ ินพรอมสิ่งปลูกสราง เชน อาคาร
สํานักงาน โรงงาน ราคาประเมิน 1 ลานบาท วงเงินสินเชื่อที่พิจารณาอนุมัติอาจจะอยูประมาณ 6-7 แสน
บาทขึ้นไป ซึง่ ขึ้นกับการพิจารณาวาหลักประกันดังกลาวมี “สภาพคลองทางการตลาด” ในระดับใด
จากรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเหตุผลดังกลาว จะเห็นไดวาแผนธุรกิจไมใชปจจัยหลัก ที่จะทําใหกู
เงินไดหรือไมได ดังนั้นบอยครั้งที่พบวาผูประกอบการมีแผนธุรกิจที่ถูกตองสมบูรณ แตก็ไมไดรับการ
อนุมัติเงินกูจากทางธนาคารเพราะ “สอบตก” ในเรื่องขององคประกอบดานบุคคล และองคประกอบ
ดานหลักประกัน คราวนี้ถา จะมาพิจารณาเฉพาะองคประกอบที่สอง คือเรื่องของโครงการหรือแผนธุรกิจ
ที่จัดทําขึ้นเสนอตอธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยถือวาในเรื่องของบุคคลและหลักประกัน “สอบผาน”
ก็มักพบวาบอยครั้งที่ผูประกอบการ ยังไมมีความเขาใจถึงหัวใจหรือสิ่งที่จําเปนสําหรับการแสดงขอมูล
หรือการแสดงรายละเอียดในแผนธุรกิจ โดยกลับมุงสนใจไปที่การเขียนตามโครงราง หรือเอกสารที่ไดรับ
หรือจากการอบรมเปนสําคัญเพื่อใหไดแผนธุรกิจมาสักหนึ่งฉบับ
โดยผูสอนหรือผูบรรยายอาจลืมไป
หรือไมมีการชี้แจงเบื้องตนวา ในขอเท็จจริงแลวแผนธุรกิจนั้นก็คือเอกสาร ที่แสดงถึงขอมูลหรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของธุรกิจ ที่ผานการ “วางแผนมาเปนอยางดี” และตอง
แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นของธุรกิจจากการ “วางแผนมาเปนอยางดี” นั้นวาเกิดผลเชนใด โดยปกติ
การบริหารจัดการของธุรกิจ จะประกอบดวยองคประกอบหลักอยู 4 สวน คือ ดานการบริหารจัดการ
ดานการตลาด ดานการผลิตหรือการบริการ และดานการเงิน โดยสวนใหญของการดําเนินการของธุรกิจ
องคประกอบ 3 ดานแรกคือ การบริหารจัดการ การตลาด และการผลิตหรือการบริการ จะเปนสาเหตุให
เกิดผลลัพธดานการเงิน ยกเวนกรณีเริ่มทําธุรกิจใหมที่การเงินจะถือเปนสาเหตุ เพราะไมมีเงินที่จะมาทํา
การบริหารจัดการ ทําการตลาด และทําการผลิตหรือใหบริการได โดยมีขอมูลอื่นๆประกอบเพื่อแสดงถึง
ขอมูลพื้นฐานๆทั่วไปของธุรกิจ เชน ประวัติความเปนมาของธุรกิจ แนวความคิดในการทําธุรกิจที่
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ดําเนินการ และขอมูลทัว่ ไปของธุรกิจ เชน ลักษณะการดําเนินการในรูปนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน
เหลานี้เปนตน และขอมูลที่ใชเปนเหตุผลรองรับในการวางแผนของธุรกิจตามทีก่ ําหนด เชน การ
วิเคราะหอตุ สาหกรรมหรือการวิเคราะหตลาด การวิเคราะหปจจัยภายใน-ภายนอกของธุรกิจ (หรือที่
เรียกกันวาการจัดทํา SWOT Analysis) การวิเคราะหคูแขงขัน การจัดทําแผนประเมินความเสี่ยงของ
ธุรกิจหรือแผนฉุกเฉิน เปนตน
ขอมูลพื้นฐานของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ/สินคา/บริการ
การวิเคราะหตลาด

Business Plan
แผนธุรกิจ

แผนการบริหารจัดการ
แผนการตลาด
แผนการผลิตหรือบริการ
แผนการเงิน
เอกสารหรือขอมูลประกอบ

โครงสรางทัว่ ไปของขอมูลหรือรายละเอียดที่มีอยูในแผนธุรกิจ
ดังนั้นขอมูลหรือรายละเอียดของแผนธุรกิจจึงตองมีครบทั้ง 4 ดาน รวมกับขอมูลสนับสนุนอื่นๆ
เชน เอกสารแนบประกอบตางๆ ซึ่งองคประกอบดังกลาวจะขาดดานหนึ่งดานใดไปมิได สําหรับแผน
ธุรกิจที่จัดอยูในเกณฑที่ดีหรือมีมาตรฐานเพียงพอ รวมถึงความสอดคลองและตอเนื่องของกระบวนการ
ในการวางแผน และการดําเนินการที่ระบุไวในแผนธุรกิจตองเชื่อมโยงกัน เนื่องจากการกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบดานหนึ่ง จะสงผลกระทบไปยังองคประกอบดานหนึ่งดวย เชน ผลจาก
การกําหนดนโยบายดานการตลาดจะสงผลตอการผลิตในเรื่องของ จํานวนของสินคาที่ผลิต หรือปริมาณ
การ Stock สินคาเพื่อขาย ทําใหในบางครั้งผูประกอบการใหความสําคัญกับการแสดงขอมูลหรือ
รายละเอียดดานใดดานหนึ่งมากจนเกินไป เชน ดานการตลาด หรือดานการผลิต แตพอพิจารณาขอมูล
ดานการเงินกลับปรากฏวา ไมมีการวางแผนเกี่ยวกับตนทุนหรือคาใชจาย เพื่อรองรับกิจกรรมที่กําหนด
ขึ้นในสวนดังกลาว ซึ่งสงผลใหแผนธุรกิจที่เขียนขึ้นไมเปนที่นาเชือ่ ถือตอผูอานแผน นอกจากนี้การที่
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แผนธุรกิจที่เขียนขึ้น กับธุรกิจจริงทีด่ ําเนินการมีความแตกตางกัน เชน เขียนแผนธุรกิจที่แสดงถึง
กระบวนการในการดําเนินธุรกิจที่เปนมาตรฐาน ในขณะที่เมื่อเจาหนาที่มาตรวจสอบหรือทําการเยี่ยมชม
กิจการ ปรากฏวาธุรกิจทีด่ ําเนินการจริง ไมมีรูปแบบตามที่ระบุไวก็จะสงผลใหเกิดความไมนาเชื่อถือ
เชนเดียวกัน ดังนั้นการเขียนแผนธุรกิจ ควรเขียนโดยตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนจริงของการทําธุรกิจ
เปนสําคัญ โดยอาจแสดงใหเห็นในรายละเอียดวาจะมีการปรับปรุงใหเขาสูมาตรฐานตามที่ระบุในอนาคต
ซึ่งก็ควรระบุระยะเวลา และคาใชจายทีจ่ ะเกิดขึ้นใหชดั เจน เปนตน โดยพึงระลึกวาเจาหนาที่จาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะตองมาตรวจสอบกิจการหรือดูธุรกิจจริงๆของทานเสมอ ไมวา
ผูประกอบการจะมีแผนธุรกิจที่ดีเพียงใดก็ตาม ดังนั้นสิ่งที่ปราฏในแผนธุรกิจตองตรงกับสิ่งที่มี
อยูจริงเมื่อมาตรวจสอบ ไมวาจะเปนเรื่องของ บุคลากร อาคาร เครื่องจักร รวมถึงในบางครั้ง
ผูประกอบการก็มักจะทําการจัดทําแผนธุรกิจใหมีผลการดําเนินการที่ดูดี เชน มีผลประกอบการที่ดี มี
กําไรสูง โดยเชื่อวาการทีใ่ นแผนธุรกิจแสดงขอมูลดังกลาวจะชวยใหเจาหนาที่จากธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน หรือหนวยงานสนับสนุนนั้นพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจไดโดยงาย ซึ่งถือเปนความคิดหรือ
ความเชื่อที่ผดิ พลาดอยางมากเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ เพราะในขอเท็จจริงแลวแผนธุรกิจมีหนาที่
เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร ระหวางตัวธุรกิจหรือผูประกอบการกับผูอานแผน หรือเจาหนาที่ของ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั่นเอง ดังนั้นแผนธุรกิจจึงตองมีความชัดเจน และสามารถสรางความเขาใจ
อยางถูกตอง ใหกับผูอานแผนวาธุรกิจของเรานั้น ที่แทจริงแลวมีการดําเนินการอยางไร โดยผูเขียนสรุป
เกี่ยวกับหนาที่ของแผนธุรกิจที่ตองสื่อสาร หรือสิ่งที่แผนธุรกิจตองบอกใหกับผูอ านแผนไวคอื แผนธุรกิจ
ตองบอกไดวา
1.
2.
3.
4.
5.

ธุรกิจของทานคือธุรกิจอะไร?
ธุรกิจของทานมีการบริหารจัดการอยางไร?
ธุรกิจของทานมีสินคาและบริการอะไร?
ธุรกิจของทานทําการตลาดและการขายอยางไร?
ธุรกิจของทานมีผลประกอบการเปนอยางไร?

ซึ่งเมื่อผูอานแผนธุรกิจจบแลวควรจะทราบคําตอบหรือตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับจากแผน
ธุรกิจดังนี้คือ
1. ธุรกิจของทานมีอนาคตในการเติบโตหรือไม?
2. ธุรกิจของทานนาสนใจหรือนาใหการสนับสนุนหรือไม?
ซึ่งผูประกอบการหรือผูเขียนแผนตางก็หวงวา หลังจากเจาหนาที่หรือผูอานแผนไดทําการอาน
แผนธุรกิจแลวเสร็จจะตอบตกลงที่จะใหการสนับสนุนหรือตอบ “Yes” กับธุรกิจของตน แตบอยครั้งที่
พบวาคําตอบที่ไดรับคือ “No” ซึ่งอาจมาจากเมื่ออานแผนแลว ไมสามารถเขาใจในธุรกิจที่นําเสนอมาได
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หรือพิจารณาแลวเห็นวา ธุรกิจนั้นไมมีอนาคตในการเติบโตและเปนธุรกิจที่ไมนาสนใจ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญ
ที่ผูประกอบการหรือผูเขียนตองทําความเขาใจกอนเขียนแผนธุรกิจ
คือเรื่องของเหตุผลเกีย่ วกับการ
แสดงขอมูลหรือรายละเอียดตางๆที่ระบุไวในแผนธุรกิจ คือเรื่องของ “ทําไม (Why)” มากกวาการ
มุงเนนถึงวิธีการในการที่จะเขียนแผนธุรกิจหรือเรื่องของ “อยางไร (How)” เพราะถาผูเขียนทราบถึง
เหตุผลของความจําเปนในสิ่งที่เขียน หรือความจําเปนของขอมูลทีต่ องใชในการสื่อสารไปยังผูอานแผน
แลว จะพบวาในบางครัง้ แผนธุรกิจทีอ่ ยูในเกณฑปานกลาง ถานํามาเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่มี
มาตรฐานจัดทําไดตามรูปแบบหรือโครงสรางที่ดี กลับสามารถสื่อสาร หรือสรางความเขาใจใหกับผูอาน
แผนไดดีกวา หรือสามารถตอบคําถามตามหนาที่ของแผนธุรกิจ ในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารได
ครบถวนตามที่ไดกลาวมากอนหนา เพราะขอมูลที่แสดงอยูในแผนมีความครบถวนสมบูรณ สอดคลอง
เชื่อมโยงกันเปนอยางดี และมีเฉพาะขอมูลสําคัญเฉพาะเทาที่จําเปนที่ตองแสดงไวเทานั้น โดยไมตองมี
ขอมูลอื่นที่ฟุมเฟอยเปลาประโยชน อีกทั้งเมื่อผูเขียนเขาใจถึงเหตุผลวาหรือคําวาทําไมแลว ก็จะรูไดวา
ขอมูลหรือรายละเอียดใดสามารถตัดทอนหรือจําเปนตองเพิ่มเติม หรือตองเนนในรายละเอียดไดอยาง
ถูกตอง ในขณะที่ผูเขียนที่มุงเนนในเรือ่ งของวิธีการหรืออยางไร จะพยายามใสขอมูลในรายละเอียด
ตางๆใหมากที่สุด ซึ่งบางครั้งสรางความขัดแยงหรือหลงลืมรายละเอียดสําคัญ ที่จําเปนตองแสดงไวใน
แผนธุรกิจก็มี
นอกจากนี้ที่สําคัญอยางยิ่งยวดคือ อยาเริ่มตนดวยการคิดเขียนแผนธุรกิจเพื่อหลอกธนาคาร
หรือมักเรียกกันวา “เขียนแผนหลอกแบงค” จะดวยเหตุผลใดก็ตาม เพราะสวนใหญเทาที่พบก็คือ
หลอกไมสําเร็จ ตัวอยางที่พบบอยคือ การทําใหรายไดสูงกวาความเปนจริงจากประมาณการตางๆ หรือ
มีรายจายหรือตนทุนทีต่ ่ํากวาความเปนจริง เพื่อที่จะไดมีกําไรในธุรกิจเยอะๆ บางครั้งถึงกับมีการจัดทํา
เอกสารประกอบปลอมมารองรับ เหลานี้ถือเปนความคิดที่ผิดอยางใหญหลวง เพราะเจาหนาที่ของ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินสวนใหญแลว จะเปนผูมคี วามรูและประสบการณเกีย่ วกับธุรกิจเปนอยางดี
ซึ่งจะรูขอมูลพื้นฐานตางๆของการทําธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ดังนั้นขอมูลที่ถูกบิดเบือนหรือไม
ตรงความจริง จะดวยความจงใจหรือความเผลอเรอขอผูเขียนเองก็ตาม จะสรางความไม
นาเชื่อถือกับผูอานแผนธุรกิจซึ่งเปนธนาคารหรือสถาบันการเงินเปนอยางยิง่
และในกรณีที่
สมมติวาแผนธุรกิจดังกลาวสามารรถหลอกไดสําเร็จ ผลลัพธที่เกิดขึ้นจะพบวาผลรายจะตกอยู
กับตัวผูประกอบการเปนสําคัญ เพราะถึงแมจะไดเงินตามวัตถุประสงค แตถารายไดของธุรกิจที่
แทจริงนอยกวาตามประมาณการ หรือมีตนทุนหรือคาใชจายที่มากกวาทีร่ ะบุ ธุรกิจก็จะประสบ
ปญหาตอไปในอนาคต ในเรื่องของเงินทุนในการทําธุรกิจ และเมื่อจะมาติดตอขอกูหรือเพิ่ม
วงเงินทางธนาคารหรือสถาบันก็จะไมใหความเชื่อถืออีก อันสงผลใหเกิดปญหาการผิดนัดชําระ
หนี้และกลายเปนหนี้เสียไปในที่สุด
ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาที่จะไมสามารถดําเนินธุรกิจไดอีกใน
อนาคต
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จากรายละเอียดที่กลาวมาทั้งหมดเบื้องตน ผูเขียนหวังวาจะเปนการสรางความเขาใจกอนที่จะมี
การจัดทําแผนธุรกิจแกผูประกอบการและผูอานเกี่ยวกับสิ่งที่จําเปนตองเขาใจวาแผนธุรกิจมีหนาที่อะไร
และผูอานแผนธุรกิจซึ่งเปนธนาคารหรือสถาบันการเงินใชแผนธุรกิจดวยวัตถุประสงคใดบาง
เพื่อที่
ผูประกอบการจะไดประโยชนจากการเขียนแผนธุรกิจ ไมวาจะมาจากเอกสารเผยแพรหรือการอบรมใน
เรื่องของการจัดทําแผนธุรกิจก็ตาม
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