10 ขอพึงระวังสําหรับแผนธุรกิจ
รัชกฤช คลองพยาบาล
ที่ปรึกษา SMEs ดานการเงินและรวมลงทุน
ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

ปจจุบันแผนธุรกิจถือเปนเอกสารสําคัญสําหรับผูประกอบการ ในการขอรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งจากหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน แตมักพบ
อยูเสมอวาแผนธุรกิจที่นําเสนอนั้นมีขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดที่สงผลใหแผนธุรกิจเหลานีถ้ ูกปฏิเสธ
หรือตองกลับไปแกไข ซึ่งบางครั้งขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเหลานี้เปนเพียงรายละเอียดเพียงเล็กนอย
แตกลับทําใหผูประกอบการตองเสียโอกาส หรือเสียเวลาในการจัดทําแผนธุรกิจใหม อันเปนการเสีย
โอกาสในทางธุรกิจไปอยางนาเสียดาย ดังนั้นผูเขียนจึงไดรวบรวมขอพึงระวังเกี่ยวกับการจัดทําแผน
ธุรกิจไวพอสังเขป เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบวาแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้น และนําเสนอนัน้ มีความ
สมบูรณพียงพอ ที่จะนําเสนอตอธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งจากหนวยงานตางๆทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนหรือไม โดยมีขอพึงระวัง 10 ขอ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากแผนธุรกิจที่ไดนําเสนอ หรือจากตัว
ผูประกอบการที่นําเสนอแผนธุรกิจนั้น โดยพอจะสรุปรายละเอียดของขอพึงระวังไวดังนี้คือ
1.อานแลวไมเขาใจ หรือผูเขียนเขาใจอยูคนเดียว ถือเปนประเด็นที่พบกันอยูทั่วไปซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นกับแผนธุรกิจที่ผูประกอบการเปนผูเขียนแผนธุรกิจเอง โดยสามารถแยกออกเปน 2 กรณีคือ
กรณีแรกมักพบจากแผนธุรกิจ ที่เปนธุรกิจเฉพาะดานหรือธุรกิจทางดานวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี
ตัวอยางเชน ดาน Software ดาน IT ดาน Nano-technology หรือดานเคมี เปนตน ซึ่งผูเขียนที่เปนผู
ประกอบธุรกิจสวนใหญจะมีการใชศัพททางเทคนิค ศัพทในวงการ หรือตัวยอตางๆมากมายซึ่งจะเปนที่รู
กันเฉพาะคนในวงการหรือผูอยูในธุรกิจเทานั้น
โดยเชื่อวาจะเปนการแสดงความนาเชื่อถือวา
ผูประกอบการมีความรูจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑและเทคโนโลยี
ทําใหเมื่อเจาหนาที่จากธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนนักการเงินหรือเรียนมาทางสายบริหารธุรกิจ เมื่ออานเนื้อหาใน
แผนธุรกิจแลว มักจะไมสามารถเขาใจในตัวผลิตภัณฑเหลานี้ไดวาคืออะไร หรือมีประโยชนอยางไร ซึ่ง
จากขอจํากัดดังกลาวกอใหเกิดความยุงยากในการสื่อสาร และสรางความเขาใจในตัวธุรกิจและรูปแบบ
ดําเนินการ และมักเกิดประเด็นขอสงสัยตางๆ จนทําใหเกิดการปฏิเสธตอผูประกอบการไปในที่สุด
ดังนั้นพึงระลึกวาแผนธุรกิจที่เปนธุรกิจเฉพาะดาน
หรือธุรกิจทางดานวิทยาศาสตรหรือ
เทคโนโลยี หรืออาจรวมถึงธุรกิจอื่นใดก็ตาม ควรเขียนรายละเอียดตางๆใหสามารถทําความ
เขาใจไดงายที่สุด แมจะเปนคนนอกวงการก็ตาม หรือถามีความจําเปนตองใชศัพททางเทคนิคหรือ
ศัพทในวงการหรือตัวยอตางๆ ควรมีการอธิบายเกี่ยวกับความหมายของศัพท หรือตัวยอเหลานั้น
ประกอบไวดว ยใหชัดเจน กรณีที่สองจะเปนประเด็นทีค่ ลายคลึงกับกรณีแรก แตเกิดจากการที่ผูเขียน
แผนธุรกิจเขียนแผนขึ้นโดยใชความเขาใจ หรือจากการทําธุรกิจที่เปนอยูของตนเองเปนหลัก โดยคาดวา
ผูอานจะเขาใจในสิ่งที่ตนเองเขียนขึ้น แตพบวาบอยครั้งสิ่งที่เขียนในแผนธุรกิจนั้นไมสามารถสรางความ
เขาใจใหกับผูอ านแผนได เพราะสิ่งที่สําคัญสําหรับแผนธุรกิจก็คอื ผูอานแผนตองมีความเขาใจในตัว
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ธุรกิจอยางถูกตอง ภายหลังหลังที่ไดอานแผนธุรกิจแลว หรือรวมถึงความชัดเจนของสิ่งที่จะทําหรือ
ดําเนินการ วาจะเปนธุรกิจอะไรกันแน เชน จะเปนผูผลิตเอง จะเปนการวาจางผลิต จะเปนการซื้อสินคา
มาขาย จะเปนการใหบริการ หรือมีการผสมสานระหวางการเปนผูผ ลิตเองในขณะที่รับจางผลิตสินคาให
ผูอื่นดวย เปนตน เพราะแตละธุรกิจจะมีลักษณะและรูปแบบในการดําเนินการที่ไมเหมือนกัน ดังนั้น
ความชัดเจนของการดําเนินการ และลักษณะของการทําธุรกิจเปนสิง่ สําคัญที่จะตองสื่อสารใหผูอานแผน
เขาใจไดอยางถูกตอง
2.ขอเปนความลับ ปญหาสวนใหญทเี่ กิดขึ้นในปจจุบัน มักพบจากแผนธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
เรื่องของทรัพยสินทางปญญาหรือธุรกิจที่เกี่ยวของดานนวัตกรรม
เนื่องจากผูประกอบการมักแจงวา
ทรัพยสินทางปญญาหรือนวัตกรรมทีใ่ ชในการประดิษฐ หรือผลิตสินคาที่ตนเองเปนผูคิดคนขึน้ นั้น จะถูก
ลอกเลียนถามีการเปดเผยขอมูลออกไป ไมวาจะเปนจากคูแขงอื่นในตลาดหรือบริษัทยักษใหญ หรือจาก
ผูรูรายละเอียด ซึ่งเปนคนของธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมถึงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
ผูประกอบการเหลานี้ มักจะไมยอมจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใดๆของตนเอง ไมวาจะเปน ลิขสิทธิ์
สิทธิบตั ร ความลับทางการคา เปนตน กับกรมทรัพยสินทางปญญาเนื่องจากเกรงวาขอมูลดังกลาว จะ
เกิดการรั่วไหลไปสูบคุ คลภายนอก นอกจากนี้แมแตในแผนธุรกิจเองก็ไมระบุถึงลักษณะและรายละเอียด
ตางๆของทรัพยสินทางปญญาไวดวยเหตุผลเดียวกัน ทําใหเมื่ออานแผนธุรกิจแลวก็จะไมมรี ายละเอียด
ใดๆ ที่แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาเหลานีว้ ามีลักษณะอยางไร เพราะโดย
ขอเท็จจริงแลวรายละเอียดของทรัพยสินทางทางปญญานี้ถือเปนหัวใจสําคัญ ในการพิจารณา
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและศักยภาพของธุรกิจ
และเมื่อสอบถามถึงรายละเอียดจาก
ผูประกอบการ ก็มักจะไมบอกถึงรายละเอียดโดยบอกวาเปนความลับของธุรกิจ ทําใหผูอาน
แผนซึ่งเปนเจาหนาที่ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน ก็ไมสามารถทําความเขาใจหรือประเมิน
คาของทรัพยสินทางปญญานี้ได
รวมถึงไมสามารถพิสูจนไดวาทรัพยสนิ ทางปญญาที่
ผูประกอบการกลาวอางวาคิดคนขึ้นเอง หรือไมมีอยูในตลาดนี้เปนความจริงหรือไม รวมถึงจะ
เปนการละเมิดของทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ที่ไดจดทะเบียนกอนหนาหรือไม ซึ่งทายที่สุดก็
จะถูกปฏิเสธการใหการสนับสนุนไป
และผูป ระกอบการเหลานี้ก็มักจะตําหนิวาธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน รวมถึงหนวยงานของภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องของการไมใหการสนับสนุน แก
ผูประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมหรือมีทรัพยสินทางปญญา โดยไมพิจารณาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น อัน
เนื่องมาจากการไมยอมเปดเผยขอมูลใดๆ
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของตนใหหนวยงานเหลานี้
รับทราบนั่นเอง
3.ใหทํานะทําได แตอยาใหเขียนแผนธุรกิจ ถือเปนขออางหรือถือเปนขอจํากัดสวนใหญของ
ผูประกอบการในการจัดทําแผนธุรกิจ คือ บอกวาตนเองไมมีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ แต
ตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจใหเติบโตและประสบความสําเร็จได ซึ่งอาจมาจากไมมีความสามารถ
ในการเขียนแผนธุรกิจจริงๆ หรืออาจจะไมอยากเสียเงินในการวาจางบุคคลภายนอกเขียนให โดยถาเปน
2

ในสมัยกอนที่แผนธุรกิจยังไมถือเปนเอกสารภาคบังคับ ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากทาง
ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็คงไมเปนไรนัก
แตในปจจุบันแผนธุรกิจถือเปนเอกสารสําคัญ
ที่
ผูประกอบการตองจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการพิจารณา เกี่ยวกับตัวธุรกิจและตัวผูประกอบการ ดังนั้น
ถาคิดวาตนเองไมมีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ ก็สมควรวาจางบุคคลภายนอกหรือมืออาชีพ
เปนผูชวยจัดทําแผนธุรกิจให ดีกวาที่จะเขียนแผนธุรกิจแบบขอไปที หรือไมมีความสมบูรณเพียงพอ
มายังธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพราะจะถูกปฏิเสธไดโดยงาย หรืออีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นและมักจะได
ยินบอยๆก็คือ คําพูดจากผูประกอบการในลักษณะ “เชื่อผมเถอะ ผมทําได” เพราะปจจุบันการใหเงินกู
จากธนาคารหรือสถาบันการเงินเกือบทั้งหมด ลวนแลวแตตองมีการจัดทําแผนธุรกิจประกอบทัง้ สิ้น การ
ยืนยันดวยคําพูดลอยๆวาตนเองมีความสามารถที่จะบริหารธุรกิจใหประสบความสําเร็จนั้น ไมมีธนาคาร
หรือสถาบันการเงินใดที่จะยอมรับ หรืออาจจะพึงระลึกถึงคําพูดนักพนันไวคือ “ถาแทงลม ก็จายลม”
หรือจะบอกอีกอยางหนึ่งก็คือ “ถากูดวยคําพูด ก็จายใหดวยคําพูดเชนเดียวกัน”
4.นักกอปป บอยครั้งทีพ่ บวาแผนธุรกิจที่นําเสนอตอธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะเปนการ
คัดลอกหรือการกอปปจากแผนธุรกิจรายอื่น
แลวนํามาแกไขในรายละเอียดบางอยางเปนธุรกิจของ
ตัวเอง เชน รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลธุรกิจ หรือตัวเลขทางการเงิน เปนตน โดยแผนธุรกิจที่ใชในการ
คัดลอกหรือกอปปนี้อาจมาจากตัวอยางแผนธุรกิจที่ใชในระดับอุดมศึกษา จากที่เผยแพรใน Website
ของหนวยงานตางๆ เชน ศูนยธุรกิจอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม หรือจากสื่อบันทึกตางๆ
เชน CD Rom ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ที่จัดทําขึ้น
เผยแพรตอผูป ระกอบการ เปนตน โดยการคัดลอกหรือการกอปปแผนนี้ อาจเกิดจากการที่
ผูประกอบการไมมีเวลาที่จะจัดทําแผนธุรกิจขึ้นเอง
หรือไมตองการเสียคาใชจายในการวาจาง
บุคคลภายนอกในการจัดทํา โดยเชื่อวาแผนธุรกิจที่เผยแพรจากหนวยงาน หรือสื่อบันทึกเหลานี้เปนแผน
ธุรกิจที่ดี สามารถที่จะใชเขียนหรือคัดลอกเพื่อนําเสนอตอธนาคารหรือสถาบันการเงินได โดยไมไดทํา
ความเขาใจอยางถูกตอง เกี่ยวกับเนื้อหาของแผนธุรกิจที่คัดลอกมา เนื่องจากในขอเท็จจริงแลวแตละ
ธุรกิจจะมีขอจํากัด หรือองคประกอบในการทําธุรกิจที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเรื่องของ
รูปแบบธุรกิจ ทําเลทีต่ ั้ง สินคาและบริการ เงินลงทุน หรือกลุมลูกคาเปาหมาย เปนตน ทําใหใน
แตละธุรกิจจะมีลักษณะทีไ่ มเหมือนกันหรือมีความแตกตางกันออกไป แมวาจะอยูในประเภท
ของธุรกิจเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการกอปปแผนที่ไมรูถึงที่มาที่ไปของธุรกิจ จะทําใหขอมูลในแผน
ธุรกิจที่จัดทําขึ้นไมเปนที่นาเชื่อถือ
และขอมูลบางอยางผิดเพี้ยนจากความเปนจริงในธุรกิจ
ตัวอยางเชน ในแผนธุรกิจที่ทําการคัดลอกมีการลงทุน 5 ลานบาท สามารถมียอดขาย 5 แสนบาทตอ
เดือน ดังนั้นธุรกิจของตนถามีการลงทุน 1 ลานบาท ก็ควรมียอดขายประมาณ 1 แสนบาทตอเดือน เปน
ตน โดยอาจจะมีการแกไขตัวเลขตางๆ โดยการหาร 5 เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวอาจเปนความจริง
หรือไมเปนความจริงเลยทางธุรกิจก็เปนได เพราะขอจํากัดที่แตกตางกันของแตละธุรกิจตามที่กลาวมา
โดยจากประสบการณของผูเขียนแลว แผนธุรกิจที่เผยแพรกันโดยทั่วไป มักอยูในระดับปานกลางหรือ
บางแผนก็อยูต่ํากวามาตรฐาน มีเพียงจํานวนนอยมากที่อยูในระดับดี เนื่องจากแผนธุรกิจที่ดีหรือมี
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มาตรฐานจริงๆมักจะไมมีการเปดเผยสูสาธารณะ เนื่องจากถือไดวาเปนความลับของธุรกิจเพราะในแผน
ธุรกิจจะมีการระบุถึงกลยุทธในการแขงขัน และการดําเนินการตางๆในธุรกิจซึ่งถือเปนขอมูลสําคัญ สวน
แผนธุรกิจที่เปดเผยอยูนั้นอาจเปนแผนธุรกิจที่เขียนขึ้นโดยนักศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน ใน
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือเปนแผนที่เขียนขึ้นในลักษณะของโครงรางตัวอยางเทานัน้ โดย
มิไดระบุถึงการวางแผนหรือหัวใจในการดําเนินการที่ถูกตอง รวมถึงขนาดของแผนธุรกิจที่ยาวบางสั้น
บาง ตามแตลักษณะหรือวัตถุประสงคของแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้น แตมิใชวาการคัดลอกหรือการกอปป
แผนจะทําไมไดหรือมิใชสิ่งดีเสมอไป เพราะอยางนอยก็ชวยลดระยะเวลา และคาใชจา ยสําหรับ
ผูประกอบการในการจัดทําแผนธุรกิจลงได แตสิ่งทีส่ ําคัญก็คือควรเลือกแผนที่ธุรกิจที่ดูดีหรือ
พอจะมีมาตรฐาน และใกลเคียงกับธุรกิจของตนเอง อีกทั้งควรจะมีการ C&D คือ Copy and
Development ดวย อยาเอาแต C&C คือ Copy and Copy แผนเพียงอยางเดียว
5.ทุกอยางทีท่ ํา ลวนเปนตังคทงั้ สิ้น ในแผนธุรกิจบางฉบับจะมีการกําหนดใชกลยุทธทาง
การตลาดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการสงเสริมการตลาด ไมวาจะเปน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือการทํา CRM IMC เปนตน
โดยเชื่อวาการระบุกลยุทธตางๆเหลานี้ จะเปนการสรางความนาเชื่อถือในเรื่องของการตลาด แตความ
เปนจริงที่มักลืมนึกถึงไปคือ ทุกกิจกรรมหรือกลยุทธตางๆทีร่ ะบุไวนั้น ลวนแลวแตมีคาใชจาย
ทั้งสิ้น ซึ่งโดยสวนใหญแลวเปนคาใชจายที่สงู มากในการดําเนินการ ทําใหเมื่อตรวจสอบเทียบ
กับแผนการเงินแลว จะพบวาโดยสวนใหญมักจะไมมีการกําหนดคาใชจาย เพื่อรองรับกิจกรรม
หรือกลยุทธที่กําหนดขึ้นเหลานี้ ซึ่งจะเกิดคําถามตามมาอีกวาที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได
ตามรายละเอียดของแผนธุรกิจ จําเปนตองใชกลยุทธตางๆตามที่ระบุไว ในเมื่อไมมีเงินมา
รองรับการดําเนินการธุรกิจ ก็ไมนาที่จะประสบความสําเร็จหรือเปนไปตามแผนธุรกิจ ทําใหถูก
ปฏิเสธหรือตองกลับมาแกไข
และสงผลใหแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นไมนาเชื่อถือตอธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอีกดวย ตัวอยางเชน เคยปรากฏแผนธุรกิจทีร่ ะบุกลยุทธการตลาดประมาณ 10 กลยุทธโดยถา
รวมประมาณการคาใชจายถาตองทํากลยุทธตางๆจริง พบวาตองใชเงินเฉพาะกับการดําเนินการดังกลาว
นี้มากกวา 10 ลานบาท ในขณะที่แผนธุรกิจดังกลาวระบุวงเงินการลงทุนประมาณ 3 ลานบาท โดยมี
คาใชจายทางการตลาดเพียง 5 แสนบาทเทานั้น
6.เจาโปรเจคท สวนใหญจะเกิดขึ้นจากตัวผูประกอบการ ซึ่งโดยสวนใหญเปนผูประกอบการ
ใหม ที่มักจะมีความคิดเกีย่ วกับธุรกิจทีห่ ลากหลายมากมาย มีโครงการที่จะผลิตสินคาและผลิตภัณฑ
หลากหลายชนิด โดยเสนอแผนธุรกิจเขามาเพื่อขอดําเนินการธุรกิจ หรือผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง
แตก็บอกวาจะทําธุรกิจตัวอืน่ ควบคูกันไปดวย เนื่องจากมีความเกี่ยวของกัน หรือกลัวเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ หรืออาจจะแจงวาจะดําเนินการธุรกิจตัวอื่นในอนาคตอันใกล เมื่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน
พิจารณาแผนธุรกิจ ของผูประกอบการเจาโปรเจคทเหลานี้แลว สวนใหญมักจะปฏิเสธการ
สนับสนุน เนื่องจากเกรงวาเงินกูที่ใหการสนับสนุน สําหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑอยางใดอยาง
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หนึ่งจะถูกดึงไปใชในธุรกิจหรือผลิตภัณฑตวั อื่น หรือผูประกอบการไมสามารถบริหารธุรกิจให
ไปตลอดรอดฝง หรือไมมีความสนใจในการดําเนินการอยางตอเนื่อง ในธุรกิจที่ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินใหกู เนื่องจากผูประกอบการตองการหรือมีความประสงคจะไปลงทุน หรือ
ดําเนินธุรกิจตัวอื่นตอ ซึ่งจากประสบการณของผูเขียนผูประกอบการเหลานี้ ก็มักจะไมประสบ
ความสําเร็จจริง ตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินคิด โดยโปรเจคทก็ยังคงเปนโปรเจคทตอไป และมัก
บอกหรือบนวาธนาคารหรือสถาบันการเงินไมใหการสนับสนุนผูประกอบการใหม
7.บอกไมครบ มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากผูประกอบการหรือธุรกิจมีภาระหนี้ หรือคาใชจายที่อาจไม
สามารถระบุไดโดยตรง หรืออาจเกิดจากความเผลอเรอในการแสดงรายการเกี่ยวกับภาระหนี้ หรือ
คาใชจายที่เกิดขึ้นไวในประมาณการทางการเงิน เชน คาผอนชําระเงินกูจากธนาคารอื่น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรณีที่ภาระหนี้สินกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นนั้น ไมสามารถผอนชําระไดโดยปกติหรือ
ขาดการผอนชําระ โดยในแผนธุรกิจทีน่ ําเสนอแสดงประมาณการ เฉพาะโครงการหรือธุรกิจที่มา
ติดตอกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ติดตอขอกูเทานั้น ทําใหเมื่อมีการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ภาระหนี้สินตางๆของผูป ระกอบการ หรือธุรกิจแลวพบวามีคา ใชจายดังกลาวอยู ก็จะกลายเปน
ความไมไววางใจเกี่ยวกับการแสดงขอมูลของผูประกอบการ
โดยเฉพาะถาเมื่อนําคาใชจาย
ดังกลาวมารวมในการประมาณการทางการเงินในแผนธุรกิจแลว พบวาโครงการมีผลขาดทุน
หรือขาดกระแสเงินสดในการดําเนินการ ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มักจะปฏิเสธการใหเงินกู
เนื่องจากแสดงวาธุรกิจไมสามารถดําเนินการไดตามทีแ่ จง หรืออาจเกิดจากการเกรงวาธุรกิจจะนําเงินกู
ที่ไดในธุรกิจที่เสนอ ไปใชชําระหนี้สินของธุรกิจหรือหนี้สินเดิมของผูประกอบการที่มีอยู นอกจากนี้ยัง
เปนเรื่องของการแสดงถึงแผนการลงทุนในอนาคตภายในระยะเวลาตามวงเงินกู
ซึ่งควรจะมีการแจง
รายละเอียดใหชัดเจนวาจะมีการลงทุนเมื่อใด แตอยางไรก็ตามแผนการลงทุนในอนาคตที่เกิดขึน้ ควรจะ
หางจากระยะเวลาของโครงการที่เสนอพอสมควร หรือเปนระยะเวลาที่ธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนออยู
ในภาวะที่อยูรอดหรือดําเนินการไดแลว เพราะมิฉะนั้นจะกลายเปนลักษณะของเจาโปรเจคทไป
8.เงินคือคําตอบ มักเปนเรื่องของวัตถุประสงคในการขอกูเงินในแผนธุรกิจ หรือความคิดของ
ผูประกอบการที่ระบุวา ถาธุรกิจไดรับเงินกูจากธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่เสนอแลว ปญหาที่
เกิดขึ้นของธุรกิจจะหมดไป
ซึ่งเปนปญหาสวนใหญของธุรกิจที่ยื่นขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน โดยมักจะบอกวา “ขาดเงินทุนหมุนเวียน” ซึ่งอาจมาจาก ขายสินคาไมได ไมมีงบทาง
การตลาดหรือเหตุผลอะไรก็ตามแต แตสรุปก็คือถาไดเงินกูแลวจะแกปญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งในขอเท็จจริง
แลวปญหาที่เกิดขึ้นของธุรกิจ จะมาจากปญหาดานการบริหารจัดการเปนสวนใหญ เชน ดานบริหาร
จัดการจะเปนเรื่องของประสิทธิภาพของบุคลากร ดานการตลาดก็จะเปนเรื่องของความสามารถทางการ
ขายสินคาของธุรกิจ ดานการผลิตก็จะเปนเรื่องของการควบคุมตนทุนการผลิต หรือการควบคุมเกี่ยวกับ
การ Stock สินคา สวนดานการเงินจะเปนเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงิน เชน การลงบัญชี หรือ
ปญหาในการใชเงินผิดวัตถุประสงค เชน นําเงินของธุรกิจไปใชเปนสวนตัวของผูประกอบการ เปนตน
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ในกรณีที่ธุรกิจมีปญหาเหลานี้อยูแมวาจะไดเงินกูไปก็ตาม แตถาไมสามารถระบุปญหาที่แทจริง
ของธุรกิจ และกําหนดแนวทางแกไขและดําเนินการที่ถูกตองไว ธุรกิจก็จะเกิดปญหาอยาง
เดียวกันขึ้นในอนาคต ซึ่งเมื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินพิจารณาแผนธุรกิจแลว ก็มักจะปฏิเสธการ
ใหกูเนื่องจากเงินกูที่ใหไป เปนเพียงการยืดระยะเวลาการเกิดปญหาของธุรกิจออกไปเทานั้น
9.อะไร อะไร ก็ดีไปหมด มักเปนเรื่องเกี่ยวกับประมาณการหรือสมมติฐานในแผนธุรกิจที่แสดง
ถึงความเติบโต หรือประมาณการที่จะสงผลตอรายไดของธุรกิจ ตัวอยางเชน การเพิ่มขึ้นของจํานวน
ลูกคา ประมาณการของการขายสินคาหรือบริการ อัตราการเติบโตของภาวะตลาด ซึ่งตัวเลขของ
ประมาณการเหลานี้จะมีตัวเลขในระดับสูง หรือเปนสภาวะของธุรกิจเปนไปในแงดเี กินความเปนจริงจาก
สภาพที่เปนอยูอัน เนื่องจากมาจากความคิดหรือการคาดคะเนของผูประกอบการเอง โดยเชื่อวาจะทําให
จากประมาณการดังกลาวจะชวยใหธุรกิจของตนดูนาสนใจ และควรใหการสนับสนุนเนื่องจากแผนการ
เงินที่ระบุไวในแผนธุรกิจดูดีเพราะมีผลกําไรสูง หรือมีอัตราการเติบโตของธุรกิจในระดับดี โดยลืมนึกไป
วาในขอเท็จจริงแลว ทุกธุรกิจมีเกณฑเฉลี่ยของผลตอบแทน การเติบโต หรือมีขอมูลที่ใชอางอิง
เปรียบเทียบได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจใหมที่เพิ่งจะเริ่มดําเนินการ การคาดหวังในการเติบโตในแงดี
เกินจริง ถือเปนสิ่งที่อันตรายมากสําหรับการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากคูแขงขันและสภาวะการแขงขันที่
เปนอยูในตลาด หรืออาจเปนกรณีที่ธุรกิจกําลังประสบปญหาอยูแลวขอเงินกูในการทําธุรกิจ ก็จะยิ่งเปน
สิ่งที่เห็นไดชดั ในความไมนาเชื่อถือในแผนธุรกิจ เพราะถาทุกสิ่งทุกอยางของธุรกิจดูดี หรือสภาวะ
ตลาดอยูในภาวะที่ดตี ามที่ระบุไวในแผนธุรกิจ ธุรกิจก็ไมมีความจําเปนใดๆที่จะตองมาขอเงินกู
ในการดําเนินการ ยกเวนเพื่อการขยายกิจการหรือการลงทุนเพิ่มเติม ดังนั้นสําหรับธุรกิจใหม
หรือธุรกิจที่กําลังประสบปญหาในการดําเนินการอยู การเขียนแผนธุรกิจโดยวาดฝนเกี่ยวกับ
การคาดการณในทางดี โดยเฉพาะที่ดีเกินจริง ก็มักจะไดรับการปฏิเสธจากทางธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน ซึ่งโดยขอเท็จจริงควรประมาณการโดยใชคาเฉลี่ยของธุรกิจ หรือขอมูลทั่วไปที่เปน
ขอเท็จจริง ซึ่งอาจใชขอมูลที่รับรองจาหนวยงานของรัฐ หรือจากแหลงอางอิงที่เชื่อถือได มากกวาการ
คาดการณที่เขาขางตนเอง หรือดีจนเกินไปในการใชกาํ หนดในรายละเอียดของแผนธุรกิจ
10.แผนธุรกิจพูดเองไมได แมวาจะมีแผนธุรกิจที่ดหี รือสมบูรณืเพียงใดก็ตาม แตตองไมลมื วา
การอนุมัติหรือการพิจารณาแผนธุรกิจ จะตองมีการสอบถามหรือสัมภาษณผูประกอบการหรือเจาของ
ธุรกิจจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนเสมอ โดยไม
เคยมีกรณีที่เพียงแคมีการยื่นแผนธุรกิจ แลวรอเวลาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินโทรศัพทไปแจงวา
อนุมัติวงเงินใหแลว ดังนั้นผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจ จะตองมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับแผนธุรกิจที่นําเสนออยางถูกตองและชัดเจน ซึ่งไมคอยจะมีปญหาในเรื่องดังกลาวนักถา
ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจเปนผูจัดทําแผนธุรกิจดวยตนเอง
แตในกรณีที่มกี ารวาจาง
บุคคลภายนอกหรือมืออาชีพตางๆเปนผูจ ัดทํา
และผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจไมไดอาน
รายละเอียดในแผนธุรกิจทีน่ ําเสนอไป เมื่อถูกซักถามในรายละเอียด เชน ที่มาของตัวเลข หรือประมาณ
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การตางๆ จากเจาหนาที่ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือจากหนวยงานนั้นๆ ผูประกอบการ
ดังกลาวมักจะไมสามารถตอบขอซักถามดังกลาวไดอยางชัดเจน รวมถึงบางครั้งถึงกับใหขอมูลที่ขัดแยง
กับแผนธุรกิจที่นําเสนอก็มี ทําใหทางธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือหนวยงานสนับสนุนเหลานั้น ไม
เชื่อถือทั้งในขอมูลของแผนธุรกิจและขอมูลจากตัวผูประกอบการเอง ซึ่งอาจทําใหถูกปฏิเสธหรือตองมี
การแกไขแผนธุรกิจใหตรงกับขอมูลของผูประกอบการที่ใหไว เปนการเสียโอกาสและเสียเวลาเปนอยาง
มาก
จากรายละเอียดที่กลาวมาเกี่ยวกับ 10 ขอพึงระวังสําหรับแผนธุรกิจ หวังวาจะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการในการพิจารณาเกี่ยวกับการนําเสนอแผนธุรกิจตอธนาคารหรือสถาบันการเงิน
วามี
ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตรงจุดใด เพื่อที่จะไดไมเสียโอกาสจากการถูกปฏิเสธหรือตองกลับมาแกไข
แผนธุรกิจอันเปนการเสียเวลา และเสียคาใชจายโดยไมจําเปน ซึ่งผูเขียนหวังวาจะไดเขียนรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอพึงระวังอื่นๆสําหรับแผนธุรกิจในโอกาสตอไป
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