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จากมนุษย์เงินเดือน...สู่เถ้าแก่
จากผลการศึกษาของบริษทั เอออน ฮิววิท
(ประเทศไทย) จ�ำกัด พบว่าอัตราการลาออก
ของพนักงานในปี 2560 เพิม่ ขึน้ มาเป็นร้อยละ
16.6 (จากร้อยละ 16.3 ในปี 2559 และร้อย
ละ 13.5 ในปี 2558) โดยพนักงานบางส่วน
ลาออกมาท�ำธุรกิจส่วนตัวด้วยความตั้งใจที่
จะเป็นเจ้าของธุรกิจ
อย่ า งไรก็ ต าม จากข้ อ มู ล ของ Small
Business Administration พบว่า มีเพียง 2 ใน
3 ของธุรกิจที่ตั้งใหม่ที่สามารถอยู่รอดใน 2
ปีแรก และมีเพียงครึ่งเดียวของธุรกิจที่รอด
มาได้ใน 2 ปีแรก จะอยู่รอดได้ถงึ 5 ปี และ
มีเพียง 1 ใน 3 ของส่วนที่รอดมาได้หลัง 5 ปี
สามารถจะอยู่รอดได้ถงึ 10 ปี
แสดงว่าการท�ำธุรกิจให้ยั่งยืนนั้นไม่ใช่
เรือ่ งทีง่ า่ ย ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลาออกมา
ท�ำธุรกิจ เราจะต้องเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ให้ครบ โดยต้องเตรียมตัวและพิจารณา
ในเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. แผนธุรกิจต้องเตรียมอย่างน้อย
3-5 ปี เปรียบได้กับการสร้างบ้านต้องมี
พิมพ์เขียว ก่อนที่จะท�ำธุรกิจจริง ก็ต้องมี
การท�ำแผนธุรกิจก่อนเสมอเพื่อเห็นภาพรวม
ธุรกิจได้ครบทุกมุมมอง พิจารณาโมเดลการ
ท�ำธุรกิจ เพื่อทราบแหล่งรายได้ คุณค่าของ
สินค้าหรือบริการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่ค้า
จ�ำนวนเงินลงทุนทีต่ ้องการ และแหล่งเงินทุน
ที่เหมาะสม จ�ำนวนปีท่จี ะคุ้มทุน ต้นทุนคงที่
และต้นทุนผันแปร การตั้งราคา ช่องทางการ
ตลาด และการจัดจ�ำหน่าย รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ (Connection)

2. รูปแบบการท�ำธุรกิจที่เหมาะสม
เช่น ประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา
หรื อ นิ ติ บุ ค คล โดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
ภาระภาษี และการหักค่าใช้จ่าย
ก. อัตราภาษีที่แตกต่างกันมาก
• บุคคลธรรมดา จะเสียภาษีในอัตรา
ก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35
• นิตบิ คุ คล เสียภาษีในอัตราคงทีร่ อ้ ยละ
20 ส�ำหรับนิตบิ ุคคลขนาดใหญ่
• นิตบิ คุ คลทีเ่ ข้าเงือ่ นไขธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม คือมีทนุ จดทะเบียนไม่เกิน 5
ล้านบาท อัตราภาษีจะลดลงอีกโดยก�ำไรสุทธิ
ในส่วนที่น้อยกว่า 3 แสนบาท ยกเว้นไม่เสีย
ภาษี ส่วนทีเ่ กิน 3 แสนบาทและไม่เกิน 3 ล้าน
บาทแรก เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 และ
ส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท เสียภาษี ร้อยละ 20
ดั ง นั้ น การประกอบธุ ร กิ จ ในรู ป แบบ
นิติบุคคล อาจจะประหยัดภาษีได้มากกว่า
รูปแบบบุคคลธรรมดา
ข.การหักค่าใช้จ่าย
• บุคคลธรรมดา สามารถเลือกใช้วิธี
การหั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยแบบเหมาส�ำ หรั บ เงิ น ได้
บางประเภท
• นิตบิ คุ คล สามารถหักค่าใช้จา่ ยได้ตาม
จริง โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ
การหักค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ค. ความน่ า เชื่ อ ถื อ และการเข้ า ถึ ง
แหล่ ง เงิ น ทุ น การประกอบกิ จ การในรู ป
แบบนิติบุคคล จะท�ำให้มีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่ายกว่า แต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องต้นทุนการ
บริหารจัดการประกอบ เช่น กรณีนิติบุคคล
ต้องมีการจ้างผูท้ ำ� บัญชี และผูส้ อบบัญชี เพือ่
รับรองงบการเงิน เป็นต้น
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3. ทรัพยากร ที่จ�ำเป็นต้องมี เปรียบ
เทียบกับที่ปัจจุบันมีอยู่ เช่น ทีมงาน สถานที่
อุปกรณ์การท�ำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
โดยพิจารณาลงรายละเอียดว่าควรซื้อหรือ
เช่ า หรื อ จ้ า งบริ ก ารจากบุ ค คลภายนอก
(outsource) ส�ำหรับงานบางอย่าง ซึ่งอาจจะ
ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้มากกว่าในกรณีที่
กิจการยังมีเงินลงทุนจ�ำกัดในช่วงแรก
4. การบริหารสภาพคล่องและเงิน
ทุนส�ำรอง การประกอบธุรกิจในช่วงแรกมัก
มีความเสี่ยงในเรื่องการบริหารรายรับราย
จ่าย ซึง่ อาจสืบเนือ่ งจากรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจ เช่น ในบางธุรกิจ อาจมีการให้ลกู ค้าใช้
บริการฟรีในช่วงแรก ในขณะที่มีต้นทุนที่เกิด
จากการท�ำธุรกิจแล้ว จึงต้องพิจารณา การ
บริหารสภาพคล่องให้เหมาะสม ซึ่งอาจได้
จากเจ้าของหรือผู้ร่วมลงทุน หรือจากแหล่ง
เงินกู้ยมื
สิ่งที่มีความส�ำคัญไม่แพ้กัน คือ การ
เตรียมเงินส�ำรองส�ำหรับธุรกิจ โดยพิจารณา
เตรียมเงินส�ำรอง ส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิด
ขึ้น ส�ำหรับ 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ จ�ำนวน
เงินส�ำรองที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ จะมี
ความแตกต่างกัน โดยจะขึ้นกับรูปแบบการ
ท�ำธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน เครดิตเทอมกับ
ลูกค้าและคูค่ า้ อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
เป็นต้น

เมษายน 2561

