5 เรื่องสําคัญการบริหารเงินใหธุรกิจ SMEs ไปรอด

กลยุทธที่ดีเป็ นพ้ น
ื ฐานสําคัญสําหรับการทําธุรกิจ แตไมใชทงั ้ หมดในการนํ าพาธุรกิจใหอยูรอดปลอดภัย กําไรหรือ
ยอดขายที่เพิ่มข้ น
ึ  ก็ไมใชสิ่งชว
ี้ ัดวาธุรกิจจะเติบโต เพราะหากธุรกิจบริหารจัดการเงินไมเป็ น ไมสามารถบริหาร
จัดการกระแสเงินสดได ระบบการเงินก็เหมือนถังน้ํ าที่มีรูรว
ั ่  ทําใหขาดสภาพคลอง ธุรกิจสะดุด ซํ้ารายอาจถึงขน
ั ้ ลม
ละลายปิดกิจการไปในที่สุด
‘เงิน’ คือปัจจัยสําคัญของคนทําธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีมือใหม ที่ยังบริหารจัดการเรื่องเงินอยางหละหลวมยอมมี
ความเสี่ยงอยางยิ่ง
“มีคนเขาใจผิดเยอะมากวา มีเงินหนึ่งกอนก็สามารถทําธุรกิจได แทจริงแลว การมีเงินกอนหนึ่งทําใหเราเริ่มตน
ทําธุรกิจไดก็จริง แตถาอยากใหธุรกิจอยูรอด และมีกําไร ตองเขาใจการบริหารเงิน หากบริหารไมเป็ นก็มีโอกาสเจง
สูง” โคชหนุม จักรพงษ เมษพันธุ เจาของเพจ THE MONEY COACH และโคชการเงินสวนบุคคล รวมถึงที่ปรึกษา
ทางการเงิน กลาวพรอมระบุอีกวา การบริหารเงินแบบฉบับเอสเอ็มอี ตองใหความสําคัญกับ ‘5 เรื่องสําคัญการบริหาร
เงินใหธุรกิจไปรอด’ ดังนี้
1.เงินทุนหมุนเวียน ตองเตรียมเทาไหร
เงินทุนหมุนเวียน หรือเงินทุนสํารอง คือความมน
ั ่ คงพ้ น
ื ฐานของธุรกิจ สิ่งที่ผูประกอบการเอสเอ็มอีควรพิจารณา คือ
ตองเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเทาไหรจึงจะเหมาะสมกับแตละธุรกิจ เชน ธุรกิจซ้ อ
ื มาขายไป ตองการกระแสเงินสดที่
ไหลเวียนอยางรวดเร็ว จําเป็ นตองประเมินสภาพคลองธุรกิจวา ในหนึ่งเดือนใชเงินเทาไหร ทัง้ คาใชจายดานวัตถุดิบ
แรงงาน คาขน
ั ้ ตอนปฏิบัติงานตางๆ ควรเผื่อเงินสํารองไว 3 เดือนเพื่อความคลองตัวของธุรกิจ กรณีธุรกิจมีการให

เครดิตเทอม หรือเครดิตการคาที่ใชเวลาในการวางบิลเก็บเงินนาน ในขณะที่ตองมีการชําระคาใชจายเป็ นเงินสด
ธุรกิจลักษณะนี้อาจตองเตรียมเงินทุนสํารองถึง 6 เดือนเพื่อความอุนใจ
สิ่งที่ผูประกอบการควรทราบอีกอยางหนึ่งคือ เงินสํารองมีนอยก็เสี่ยง มีมากเกินไปก็ไมดี เพราะอาจเสียโอกาสที่จะ
นํ าเงินไปสรางผลตอบแทนในดานอ่ น
ื  ๆ ดังนัน
้ จึงตองประเมินอยางเหมาะสม
2.วางแผนบริหารกระแสเงินสด
ในการจัดการเรื่องเงินใหธุรกิจเอสเอ็มอีไปรอดลําดับตอมาคือ การวางแผนบริหารจัดการกระแสเงินสด ปั ญหาสําคัญ
คือ เจาของธุรกิจสวนใหญไมทราบวารายไดที่เขามานัน
้ เป็ นเงินที่มีภาระอะไรบาง เชน รายจายที่จําเป็ น หนี้สินธุรกิจ
ที่ตองชําระ หรือคาใชจายตางๆ ในบริษท
ั  ทําใหไมทราบตัวเลขกระแสเงินสดที่ ‘ปลอดภาระอยางแทจริง’ มีผลทําให
การตัดสินใจใชเงินคอนขางยาก และอาจผิดพลาดได
ฉะนัน
้ สิ่งที่ผูประกอบการเอสเอ็มอีควรทําคือ บริหารจัดการกระแสเงินสด จะเขามาจากไหน เมื่อไหร อยางไร
ประมาณการรายจายเทาไหร และเมื่อไหรบาง มีเงินสดเพียงพอสําหรับคาใชจายหรือไม ถาไมพอเตรียมแผนสํารอง
ไวอยางไร เพราะหากผิดพลาดหรือลาชาเพียงไมกี่วัน อาจกระทบกับสภาพคลองของธุรกิจ หรือความเชื่อมน
ั ่ ของคู
คาได ดังนัน
้ ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา–ออก ตองแมนยําเพื่อสามารถวางแผนบริหารจัดการเงินไดอยางเป็ น
ระบบ
ขณะเดียวกันการบริหารเครดิตเทอม หรือเทอมการคาที่ยืดหยุนใหกับลูกคาบางราย หรือลูกคาใหม ควรปรับไปตาม
สถานการณ โดยพยายามบริหารเงินใหธุรกิจไดประโยชนมากที่สุด อาทิ บางรายใหเครดิต บางรายเก็บเงินสด ก็เป็ น
อีกเทคนิคการจัดการเงินเบื้องตนสําหรับผูประกอบการใหม ๆ
3.แยกกระเป า เงินเรา เงินบริษท
ั
เมื่อวางแผนจัดการกระแสเงินสดไดแลว ผูประกอบการก็จะไดทราบตัวเลข ‘เงินที่ปลอดภาระ’ แตปัญหาสวนใหญ
คือ ผูประกอบการมักใชเงินปะปนกันระหวางเงินของตัวเองกับเงินของธุรกิจ เรื่องนี้เจาของธุรกิจมักคิดวายังไงก็เงิน
เรา แตจริง ๆ แลวไมถูกตอง เพราะหากมองในแงมุมการทําธุรกิจ การเสียภาษีของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนัน
้ ใช
คนละฐานภาษีกัน ดังนัน
้ การใชจายเงินสวนตัว กับรายไดจากธุรกิจควรแยกกระเป าใหชัดเจน หากไมแยก เจาของ
ธุรกิจจะไมทราบเลยวาจริง ๆ แลวธุรกิจมีกําไรหรือขาดทุน เพราะชวงที่ธุรกิจขาดเงินก็ใชเงินสวนตัวจาย ชวงที่เก็บ
เงินไดก็นําไปใชสวนตัว การใชเงินปะปนกันไปหมด หากมีความจําเป็ นตองใชเงินทุน ควรนําไปลงทุนในธุรกิจ หรือ
นํ าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหมีรายไดเพิ่มข้ น
ึ  แตก็ไมควรใชเงินสดจนขาดสภาพคลอง
4.วางแผนขอสินเชื่อ และการหาหุนสวน
ในชวงที่ธุรกิจตองการใชเงินจํานวนมาก อาทิ นํ าไปจัดซ้ อ
ื วัตถุดิบเพื่อขยายการผลิต ลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ หรือ
ประมาณการเงินหมุนเวียนที่เพิ่มข้ น
ึ ในอนาคต เพื่อไมใหเกิดความฉุกละหุก จึงควรวางแผนหาแหลงเงินสํารอง ไม
ควรรอใหเงินขาดมือแลวคอยมองหาชองทาง

‘สินเชื่อธุรกิจ’ เป็ นหนทางในการเขาถึงแหลงเงินไดดีที่สุด เราควรวางแผนขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินไวลวงหน า
เพื่อปองกันความเสี่ยงทงั ้ มวล และการขอสินเชื่อแตละครัง้ ควรระบุประเภทของสินเชื่อใหชัดเจนตามวัตถุประสงค
ของการนํ าเงินไปใช
อีกรูปแบบหนึ่งในการเขาถึงแหลงเงิน คือการหาหุนสวนมารวมลงทุน หรือกิจการรวมคา แตแนะนํ าวาใหผูประกอบ
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินกอน เพราะการหาหุนสวน มีประเด็นที่ตองพิจารณามากมาย เปรียบเทียบงายๆ ขอ
สินเชื่อสถาบันการเงิน อาจมีภาระชําระหนี้ 5-10 ปี  เป็ นภาระสน
ั ้ ๆ แตการมีหุนสวนคือการอยูรวมกันระยะยาว จึง
ตองพิจารณาและประเมินใหดี
5.ใหความสําคัญกับงบการเงิน
ทุกองคกรควรกําหนดผูทําหน าที่ติดตามรายการรับ-จายเงิน บันทึกขอมูลทางบัญชีเพื่อจัดทําประมาณการกระแสเงิน
สด และจัดการเงินทุนหมุนเวียนใหไดตัวเลขที่ถูกตอง ซึ่งก็คือ ‘งบการเงิน’ ที่เป็ นหัวใจสําคัญ
ผูประกอบการเอสเอ็มอีสวนใหญไมทราบวา งบการเงินไมเพียงแตใชประโยชนเพื่อนําสงสรรพากรเทานัน
้  แตยังเป็ น
เครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจ ไมวาจะเป็ นงบแสดงสถานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ถาผู
ประกอบการทําตัวเลขถูกตอง จะสามารถนํามาใชบริหารจัดการ หรือชวยตัดสินใจในธุรกิจได และที่สําคัญ กรณีมี
ความจําเป็ นตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม และประสงคขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ผูประกอบการที่สงงบการเงินที่
ถูกตองประกอบการขอสินเชื่อยอมสงผลดี เพราะเจาหน าที่สินเชื่อจะสามารถประเมินศักยภาพของธุรกิจ ควา
มจําเป็ นตองใชเงินเพิ่มไดงายข้ น
ึ  ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งประโยชนของงบการเงินที่ผูประกอบการมองขาม
สุดทาย มีคนเคยกลาวไววา ธุรกิจโตเพราะการตลาด ขายดีเพราะการจัดการ แตสวนใหญที่เจง บอกไดเลยวา เป็ น
เพราะเรื่องการเงิน ดังนัน
้ ธุรกิจที่เฝ าระวังตลอดเวลา มีขอมูลบริหารจัดการเงินที่ดี และถูกตอง ธุรกิจเหลานี้จะเติบ
โต สรางกําไร และความมงั ่ คัง่ ใหกับกิจการ
อางอิง : https://www.youtube.com/watch?v=fgJx_tsypj0

