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คํานํา 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาท หนาท่ี และ
ภารกิจในการใหการสงเสริม SMEs ของประเทศ ไดเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของการวางแผนและ
การจัดทําแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ SMEs จึงไดมีการดําเนนิโครงการจัดทําคูมือการเขียนแผนธุรกิจ
ข้ึนในป 2549 เพื่อใหผูประกอบการ SMEs ใชเปนแนวทางในการเขียนแผนธุรกจิ ท่ีถูกตองตามมาตรฐาน 
สามารถนําเสนอขอมูลและรายละเอียดตางๆของธุรกิจอยางครบถวน รวมถึงหลักเกณฑหรือหลักการสําคัญ
ตางๆ ท่ีจําเปนในการเขียนแผนธุรกิจ ซ่ึงผูประกอบการ SMEs สามารถนําไปใชในการเขียนแผนธุรกิจได
ดวยตนเอง เพื่อการขอรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเปน
เคร่ืองมือในการวางแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ ซ่ึงคูมือการเขียนแผนธุรกิจท่ีสํานักงานสงเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมไดจัดทําข้ึน ไดถูกเผยแพรไปยงัหนวยงานตางๆรวมถึงผูประกอบการ 
SMEs เพื่อใชเปนรูปแบบอางอิงสําหรับการจัดทําแผนธุรกิจข้ันพื้นฐาน แตเนื่องจากความหลากหลายและ
ความแตกตางของธุรกิจ SMEs แตละประเภท จึงสงผลใหเกิดขอจํากัดสําหรับผูประกอบการ SMEs ในการ
นําคูมือการเขียนแผนธุรกจิดังกลาวไปใชประโยชนใหตรงกับประเภทของธุรกิจท่ีไดดําเนนิการ 

 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเล็งเห็นถึงขอจาํกัดดังกลาวท่ีเกิดข้ึน จึงไดมี

โครงการการจัดทําคูมือการเขียนแผนธุรกจิข้ึน โดยแยกตามประเภทธุรกิจของผูประกอบการ SMEs ของ
ประเทศ อันประกอบดวย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจการคา โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมหวังวาคูมือการเขียนแผนธุรกจิซ่ึงแยกตามรายประเภทธุรกิจท่ีไดจัดทําข้ึนนี้ จะ
เปนประโยชนแกผูประกอบการ SMEs สําหรับการจัดทําแผนธุรกิจไดตรงกับลักษณะการดําเนนิธุรกิจของ
ผูประกอบการแตละประเภท ท่ีจะสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผน และจัดทําแผนธุรกิจตาม
มาตรฐานท่ีถูกตองสมบูรณ ซ่ีงจะสงผลใหผูประกอบการ SMEs ประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของ
ตนตามการวางแผนท่ีระบุไวในแผนธุรกิจท่ีไดจัดทําข้ึน รวมถึงไดรับการสนับสนุนสนับสนุนภาครัฐและ
เอกชนตามวัตถุประสงคท่ีตองการ อันจะเปนการสรางความเจริญเติบโตและเขมแข็งของ SMEs ไทยอยาง
ยั่งยืน ซ่ึงเปนเปาหมายหลักในบทบาทหนาที่ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

         
(นางจิตราภรณ  เตชาชาญ) 

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



เกณฑการพิจารณาองคประกอบแผนงานยอยของแผนธุรกิจ 

 
เกณฑการพิจารณาเก่ียวกับแผนบริหารจัดการ 
1. มีการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลธุรกิจครบถวน 
2. มีโครงสรางการบริหารจัดการที่ครบถวนสมบูรณ ตามลักษณะหนาที่ในการดําเนินการที่เหมาะสมของธุรกิจ ทั้งใน

สวนของการจัดแบงหนวยงานหนาที่รับผิดชอบ และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
3.  มีผูบริหารในธุรกิจที่มีความสามารถ มีประสบการณ ที่จะดําเนินการบริหารธุรกิจใหมีความเจริญเติบโตได 
4. มีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ที่มีความเปนไปได และสามารถนําไปดําเนินการ

ปฏิบัติไดจริง 
5. มีปจจัยแหงความสําเร็จที่สามารถจะทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ ซึ่งสามารถแสดงไดถึงความไดเปรียบทางการแขงขัน

เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
เกณฑการพิจารณาแผนการตลาด 
1. มีขอมูลที่ครบถวนถูกตองเกี่ยวกับภาพรวม ปริมาณความตองการ ปริมาณสินคาและบริการท่ีมีอยูของตลาด 
2. มีการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของธุรกิจไดอยางถูกตองมีเหตุผล 
3. มีการวิเคราะหและกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไดชัดเจน 
4. มีการดําเนินกลยุทธทางการตลาดไดสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายที่กําหนด  
5. มีการกําหนดแผนดําเนินการที่มีความเปนไปไดจริงตามกลยุทธที่กําหนด และสามารถพิสูจนหรือสรางความนาเช่ือถือ

วาธุรกิจสามารถสรางยอดขายหรือรายไดจากแผนดําเนินการที่กําหนดขึ้น และมีความไดเปรียบทางการแขงขันเมื่อ
เทียบกับธุรกิจอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

เกณฑการพิจารณาเก่ียวกับแผนการผลิต 
1. มีการบริหารจัดการดานการผลิตที่ครบถวนถูกตองและมีประสิทธิภาพตามลักษณะของธุรกิจ  
2. มีกระบวนการข้ันตอนการผลิตที่ไดมาตรฐาน รวมถึงนโยบายตางๆในการบริหารการผลิตดานตางๆที่มีประสิทธิภาพ 

ไมวาจะเปนเรื่องของ วัตถุดิบ สินคาคงคลัง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ เปนตน 
3. มีผลิตภัณฑ สินคา หรือช้ินงานท่ีมีคุณภาพ และมีตัวอยางแสดงประกอบไวอยางชัดเจน 
4. มีแผนงานการผลิตที่สอดคลองตรงตามสภาวะตลาดและสภาพการแขงขัน 
เกณฑการพิจารณาเก่ียวกับแผนการเงิน 
1. มีสมมติฐานหรือประมาณการที่มีความเปนไปไดจริง  
2. มีความสอดคลองถูกตองตรงกับรายละเอียดตางๆ ที่ระบุไวในสวนของแผนตางๆ 
3. มกีารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับประมาณการทางการเงินหรืองบการเงินที่ถูกตองตรงตามมาตรฐาน 
4. มีการใชสูตรคํานวณและผลลัพธที่ถูกตอง 
5. มีการเติบโตของธุรกิจอยางตอเน่ืองโดยการพิจารณาจากงบกําไรขาดทุน 
6. 

                        คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต 
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจในระดับเหมาะสม ซึ่งทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาดหรือแผนการดําเนินการของธุรกิจ แตใน
หลักที่เหมาะสมควรมีกระแสเงินสดรับมากกวากระแสเงินสดจาย โดยเฉพาะในสวนของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินการ โดยยกเวนในชวงเริ่มดําเนินกิจการหรือในปแรก ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนกระแสเงินสดจายในการลงทุนใน
สวนสินทรัพยของกิจการ 



การใชคูมือการเขียนแผนธุรกิจ 
 

คูมือการเขียนแผนธุรกิจฉบับน้ีแบงเน้ือหาออกเปน 2 สวน เพ่ือความสะดวกตอผูอาน ในการศึกษารายละเอียด
ตามคูมือโดยแบงหลักการใชออกตามดานของเอกสารคือหนาซายและหนาขวา โดยหนาซายเปนรายละเอียดเน้ือหาหรือ
แนวทางวิธีการเขียนตามหัวขอแผนธุรกิจ สวนหนาขวาเปนโครงรางแผนธุรกิจซึ่งไดระบุหัวขอตางๆไว โดยการเขียนแผน
ธุรกิจตามคูมือฉบับน้ี ผูอานสามารถศึกษาแนวทางการเขียนจากหนาซาย เพ่ือกรอกรายละเอียดตามที่ระบุไวในหนาขวาของ
แผนธุรกิจ โดยเน้ือหาและหัวขอของแผนธุรกิจจะเช่ือมโยงกันทุกหนาซาย-ขวา โดยตรวจสอบจากรายละเอียดตามมุมขวา
บนซึ่งจะระบุหมายเลข Format –XX ซึ่งเปนหมายเลขของโครงรางแผนธุรกิจ หรือสามารถตรวจสอบจากมุมลางซายและ
ขวาของเอกสาร ซึ่งจะเปนหมายเลขหนาเอกสารเดียวกัน โดยดานซายจะขึ้นตนดวย A-xx (Guideline) สวนดานขวาจะเปน 
B-xx (Business Plan Outline) นอกจากน้ีในบางหนาของคูมือจะระบุเก่ียวกับขอพึงสังเกตุ หรือขอพึงระวังเก่ียวกับการ
กรอกรายละเอียดในหัวเรื่องตางๆของแผนธุรกิจประกอบไวดวย 
 

 
คูมือแผนธุรกิจฉบับน้ีไดทําการปรับปรุงจากคูมือการเขียนแผนธุรกิจ ที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.)ไดจัดพิมพขึ้นในป 2549 โดยไดมีการจัดเรียงลําดับเนื้อหา และตัดทอนรายละเอียดบางสวนออกเพ่ือใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้นสําหรับผูอาน โดยยังคงรายละเอียดท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําแผนธุรกิจไว และคูมือแผนธุรกิจฉบับ
น้ีไดจัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคหลักเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือใชในการขอรับการสนับสนุนทาง
การเงินเปนประเด็นสําคัญ โดยในกรณีที่ใชคูมือการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือวัตถุประสงคอื่นใด นอกเหนือจากการขอรับการ
สนับสนุนทางการเงิน ผูประกอบการควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาของแผนธุรกิจตามคูมือฉบับน้ี ใหตรงกับ
ขอกําหนด หรือเกณฑตางๆของหนวยงาน ตามวัตถุประสงคที่จะทําการนําเสนอแผนธุรกิจน้ันๆ ดวยทุกครั้ง 

 
         

                        คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต 
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

รัชกฤช  คลองพยาบาล 
ที่ปรึกษา สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน 

Format - XX Format - XX 

รายละเอียดเน้ือหา 

รายละเอียดเน้ือหา 
 

หัวขอแผน 

หัวขอแผน 
 

A - 00 B - 00 

เอกสารหนาซาย เอกสารหนาขวา 



ปกหนา  
เปนสวนที่แสดงรายละเอียดเบื้องตนของแผนธุรกิจ เพ่ือใหผูอานทราบถึงช่ือและรายละเอียดของธุรกิจ

ผูดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ โดยรายละเอียดจะประกอบดวยขอความระบุถึงแผนธุรกิจ ช่ือ ที่อยู หมายเลขติดตอ Website 
หรือ E-mail Address ของธุรกิจที่นําเสนอแผน ช่ือหนวยงานที่นําเสนอแผนธุรกิจ รวมถึงวัตถุประสงคในการนําเสนอแผน 
แตทั้งน้ีในสวนวัตถุประสงคอาจไมแสดงไวก็ได ในกรณีที่ไมตองการเปดเผยแกบุคคลภายนอกที่ไมเก่ียวของ นอกจากน้ียัง
อาจมีการเพ่ิมเติมรูปภาพ เชน ภาพถายผลิตภัณฑ สินคา หรือการใหบริการ Character Design หรือ Company Logo ของ
ธุรกิจประกอบดวยก็ได แตทั้งน้ีควรคํานึงวาปกหนาควรออกแบบ และจัดวาง Lay-Out ใหมีความสวยงาม นาสนใจ 
เน่ืองจากเปนสิ่งแรกที่ผูอานจะไดเห็นกอนอานรายละเอียดเน้ือหาในแผนธุรกิจ นอกจากน้ีควรมีการเคลือบปกดวยพลาสติก 
หรือมีการใชปกพลาสติกใสทับหนาอีกช้ันหน่ึง เพ่ือกันความสกปรกและยังชวยกันการเลอะเลือนของสีหรือหมึกพิมพ ใน
กรณีมีการพิมพดวย Inkjet ที่เปนหมึกพิมพชนิดไมกันนํ้า การเขาเลมเอกสารแผนธุรกิจควรเขาเลมดวยหวงกระดูกงู โดย
ขนาดของหวงกระดูกงูควรมีขนาดใหญเหมาะสมกับความหนาหรือจํานวนของหนาเอกสารของแผนธุรกิจ เพ่ือสะดวกใน
การเปดอาน หรือทําการการเพ่ิมเติมหรือตัดทอนรายละเอียดของเอกสารในแผนในภายหลัง รวมถึงยังเปนการสะดวกใน
การถอดหนาเอกสาร มาทําการถายสําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาของผูพิจารณาแผนหรือผูเก่ียวของอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) A - 1 

FORMAT - AA 



FORMAT - AA 

แผนธุรกิจ 
(Business Plan) 

 

  
 
 
 
 
 

Picture, Graphic or Company Logo 
 
 
 
 
 

 

 
 ชื่อธุรกิจ   

 ท่ีอยู   

    

 หมายเลขโทรศัพท   

 หมายเลขโทรสาร   

 E-mail Address   

 
นําเสนอตอ 

   

 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

   

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                            
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน  ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

B - 1 



สารบัญ  
เปนสวนที่แสดงลําดับเน้ือหาของแผนธุรกิจ การเรียงลําดับจะเรียงลําดับตามเนื้อหาที่ปรากฏในแผนธุรกิจ ในกรณี

มีหัวขอยอยหรือรายละเอียดจํานวนมาก ควรแบงหัวขอออกเปนลําดับโดยมีตัวเลขหัวขอกํากับ พรอมลําดับหัวขอยอย เชน 
หัวขอที่ 1 หัวขอยอยที่ 1.1 และ 1.1.1 เปนตน นอกจากน้ีในกรณีที่มีตาราง หรือรูปภาพ ควรแยกเปนสารบัญตาราง และ
สารบัญรูปภาพ แยกประกอบไวดวย 

 

หัวขอหลัก แบบยอ แบบมาตรฐาน แบบเต็มรูปแบบ 
ปกหนา 1 1 1 
สารบัญ 1 1-2 2-3 
บทสรุปผูบริหาร 1 1-2 1-2 
วัตถุประสงคในการเสนอแผนธุรกิจ 0-1 1 1-2 
ความเปนมาของธุรกิจ หรือแนวคิดการเริ่มตนธุรกิจ 1 1-2 2-3 
ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ 1-2 2-3 2-4 
การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะหตลาด 1-2 2-3 3-6 
แผนการบริหารจัดการ 1-2 2-3 3-4 
แผนการตลาด 2-3 3-4 5-7 
แผนการผลิตหรือการบริการ 1-2 2-3 3-6 
แผนการเงิน 2-4 4-5 5-9 
แผนประเมินความเสี่ยง 0 0-1 2-3 

รวมจํานวนหนาเอกสาร 12-20 20-30 30-50 

 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) A - 2 

รายละเอียดเพิ่มเติม  

ในการจัดทําเน้ือหาตางๆของแผนธุรกิจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขจากโครงรางตัวอยางที่ปรากฏก็ได โดยอาจ
เพ่ิมลดหัวขอและรายละเอียดตางๆ ตามความเหมาะสมอันเปนผลมาจากวัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ เชน อาจ
เพ่ิมเติมในสวนของแผนการตลาด หรือปรับลดในแผนการเงิน เชน แสดงเฉพาะประมาณการตนทุน ประมาณการรายได 
งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบดุล ก็ได แตไมวาจะมีการปรับเพ่ิมลดในลักษณะใดก็ตาม ตองคํานึงอยูเสมอวาขอมูล
ตองครบถวนเพียงพอที่จะใหผูอานแผนมีความเขาใจในที่มาของประมาณการตางๆ รวมถึงความนาเช่ือถือของแผน โดยการ
นําขอมูลตางๆจากแหลงภายนอกมาประกอบในแผนธุรกิจ ควรเลือกแสดงเฉพาะที่เก่ียวของกับเน้ือหาในแผนธุรกิจอยาง
แทจริงเทาน้ัน โดยไมควรนํามาใชประกอบอยางพร่ําเพรื่อ โดยเช่ือวาแผนธุรกิจที่มีความหนาหรือมีเน้ือหามากๆจะเปนแผน
ธุรกิจที่ดี โดยในสวนของการนํารูปภาพ,  ตาราง, ผัง, Flow Chart, แผนที่ ถามีรายละเอียดดังกลาวเปนจํานวนมาก ควรแสดง
เปนสารบัญแยกประกอบตามแตลักษณะ แตถามีจํานวนไมมากนักอาจไมมีความจําเปนตองทําสารบัญในสวนดังกลาวก็ได 

FORMAT - BB 



FORMAT - BB 

สารบัญ 
    หนา 

1. บทสรุปผูบริหาร     

2. วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ    

3. ความเปนมาของธุรกิจ    
      3.1 ประวัติความเปนมา หรือแนวคิดในการจัดต้ังธุรกิจ    

      3.2 สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาของธุรกิจ    

      3.3 ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน    

4. สินคา    
      4.1 รายละเอียดสินคา    

5. การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะหตลาด    
      5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด    

      5.2 การแบงสวนตลาด และสวนแบงทางการตลาด    

      5.3 แนวโนมทางการตลาด    

      5.4 ตลาดเปาหมาย    

      5.5 ลักษณะท่ัวไปของลูกคา    

      5.6 สภาพการแขงขัน    

      5.7 คูแขงขัน    

      5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน    

      5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT Analysis    

             5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน    

             5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก    

6. แผนการบริหารจัดการ    
      6.1 ขอมูลธุรกิจ    

      6.2 รายนามคณะกรรมการบริษัท    

      6.3 อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ    

      6.4 รายช่ือผูถือหุน/หุนสวนและสัดสวนการถือครอง    

      6.5 ประวัติของกรรมการหรือผูบริหาร    

      6.6 แผนผังองคกร    

      6.7 หนาที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลัก    

      6.8 แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ    

      6.9 วิสัยทัศน    

      6.10 พันธกิจ    

      6.11 เปาหมายทางธุรกิจ    

      6.12 ปจจัยแหงความสําเร็จ    

      6.13 นโยบายการจายเงินปนผล หรือเงื่อนไขการจายผลประโยชน    

      6.14 แผนการดําเนินการอื่นๆของธรุกิจ    

 

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                            
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน  ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

B - 2 



20 ขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ 
 

1. ควรใชกระดาษที่มีคุณภาพดีที่สุดตามแตลักษณะงาน เชน กระดาษ 210 Gram สําหรับปกหนา สวนเน้ือหาของแผน
เปนกระดาษ 80-110 Gram หรือ กระดาษ Glossy สําหรับการพิมพ Laser หรือกระดาษเฉพาะสําหรับ Inkjet ในสวนที่มี
การพิมพภาพถายตัวอยางผลิตภัณฑ, สินคา หรือบริการ เปนตน 

2. ควรใชสีกระดาษที่เปนสีสุภาพหรือสีที่เปนทางการ เชน ขาว ครีม ฟา เทาออน 
3. ควรใชเครื่องพิมพที่มีคุณภาพการพิมพที่เหมาะสม   เชน Laser Jet, Color laser jet, Inkjet  
4. ควรใชรูปแบบตัวอักษร (Font) และขนาด (Size) ที่เหมาะสม  เพ่ือใหผูอานสามารถอานไดชัดเจนทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ตัวอยางเชน Angsana New,  Browallia New ขนาดต้ังแต 14 Point ขึ้นไป เปนตน 
5. ควรมีการเคลือบปกดวยพลาสติกหรือปกพลาสติกใสปะหนาแผนธุรกิจ 
6. ควรเขาเลมดวยหวงกระดูกงู ที่มีขนาดใหญเหมาะสมกับความหนาของจํานวนหนาเอกสาร สามารถเปดอานไดโดยงาย 

รวมถึงเพื่อความสะดวกในการถอดเลมเพ่ือการทําสําเนา 
7. ควรมีการจัดรูปเลมหรือการจัดวาง Lay-Out ที่สวยงาม เปนลําดับอานไดงาย 
8. ควรมีความหนามากที่สุดไมเกิน 40 - 50 หนา ในสวนของรายละเอียดหลักของแผนธุรกิจโดยไมนับรวมเอกสารแนบ 
9. ควรแยกเอกสารแนบหรือภาคผนวกออกจากแผนธุรกิจ ในกรณีที่เมื่อรวมเอกสารทั้งแผนหลักและภาคผนวกเขา

ดวยกันแลวมีความหนาหรือมีจํานวนหนามากเกินไป 
10. ควรมีการแทรก รูปภาพ, Graphic, Schedule, Flowchart ตางๆ แสดงรายละเอียดตางๆที่ปรากฏในแผนธุรกิจ เพ่ือให

ผูอานเขาใจไดงาย ในสวนของขั้นตอนตางๆ เชน ลักษณะรูปแบบสินคา, บริการ, กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต 
เปนตน 

11. ควรมีตาราง หรือ Graph แสดงรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับขอมูลหรือการเปรียบเทียบตางๆที่ปรากฏในแผนธุรกิจ เชน 
การแสดงยอดขายในอดีต, ขอมูลทางอุตสาหกรรม หรือการพยากรณยอดขายในอนาคต เปนตน 

12. ควรตรวจสอบรายละเอียดและเน้ือหาของหัวขอตางๆในแผนธุรกิจใหครบถวน 
13. ควรตรวจสอบตัวอักษร ตัวสะกด คําศัพท ในแผนธุรกิจใหถูกตอง 
14. ควรมีรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอธิบายความหมายของคําศัพท หรือ ศัพททางดานเทคนิค ในกรณีที่เปนคําศัพทที่

มีความหมายเฉพาะ ศัพทบัญญัติ  ศัพทหรือความหมายใหมที่ยังไมเปนที่แพรหลายในธุรกิจ 
15. ควรมีเอกสารหรือขอมูลประกอบเพื่อรองรับขอมูลในแผนธุรกิจ เชน Profile ธรุกิจ, โบรชัวร, รายช่ือการติดตอลูกคา

กลุมเปาหมาย, ผลงานในอดีต, จดหมายโตตอบ, E-mail, เพ่ือประกอบแผนในภาคผนวก เปนตน 
16. ควรตรวจสอบสาระสําคัญในแผนธุรกิจใหถูกตอง โดยเฉพาะตัวเลข และสูตรการคํานวณตางๆ 
17. ควรตรวจสอบการเรียงลําดับเลขหนา, เน้ือเรื่องในแผนธุรกิจ ใหตรงตามท่ีระบุไวในสารบัญ 
18. ควรจัดทําสําเนาแผนธุรกิจ ทั้งสวนของ File และ เอกสารตางๆ ทั้งเอกสารแผนธุรกิจและเอกสารแนบ 
19. ควรมีการแจงใหผูอานแผนรับทราบลวงหนา ในกรณีที่ตองการใหปกปดขอมูลในแผนธุรกิจเปนความลับเฉพาะ

ผูเก่ียวของเทาน้ัน หรือในกรณีขอแผนธุรกิจคืนในกรณีที่ไดรับการปฏิเสธ 
20. 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
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ควรมีการปรับปรุงแผนธุรกิจใหทันสมัยอยูเสมอ (อยางนอยปละครั้ง) ไมวาจะมีการนําเสนอแผนธุรกิจตอผูอื่นหรือไม
ก็ตาม เพราะสามารถนําแผนธุรกิจไปใชไดทันทีที่ตองการหรือมีความจําเปน เน่ืองจากไมตองเสียเวลาในการจัดทํา
แผนธุรกิจขึ้นใหมทั้งหมด เพราะขอมูลบางสวนจะเปนขอมูลที่มีอยูแลวของธุรกิจและขอมูลในแผนธุรกิจฉบับเดิมที่มี
อยู เพียงแตตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยและถูกตองขึ้นเทาน้ัน  



FORMAT - BB 

สารบัญ 

 
    หนา 

7. แผนการตลาด    

      7.1 เปาหมายทางการตลาด    

      7.2 การกําหนดลูกคาเปาหมาย    

      7.3 กลยุทธทางการตลาด    

             7.3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ    

             7.3.2 กลยุทธดานราคา    

             7.3.3 กลยุทธดานชองทางจัดจําหนาย    

             7.3.4 กลยุทธดานสงเสริมการตลาด    

      7.4 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด    

8. แผนการขายสินคา    
      8.1 สถานประกอบการในการขายสินคา    

      8.2 อุปกรณ เคร่ืองมือ ของตกแตง ในการขายสินคา    

      8.3 ขอมูลการขายสินคา    

      8.5 ขั้นตอนการขายสินคา    

      8.6 แผนผังกระบวนการขายสินคา    

9. แผนการเงิน    
      9.1 ประมาณการในการลงทุน    

      9.2 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน    

      9.3 สมมติฐานทางการเงิน    

      9.4 นโยบายทางการเงิน    

      9.5 ประมาณการในการขายสินคารายเดือน    

      9.6 ประมาณการรายไดจากการขายสินคา    

      9.7 ประมาณการตนทุนสินคาซื้อมาเพื่อการขาย    

      9.8 ประมาณการตนทุนสินคาและตนทุนขายสินคา    

      9.9 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย    

      9.10 ประมาณการงบกําไรขาดทุน    

      9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด    

      9.12 ประมาณการงบดุล    

      9.13 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน    

10. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง    

 ภาคผนวก    
      เอกสารแนบ A    

      เอกสารแนบ B    

      เอกสารแนบ C    
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FORMAT - 01 

1. บทสรุปผูบริหาร  
เปนการสรุปรายละเอียดทั้งหมดในแผนธุรกิจ โดยเปนการเลือกแสดงเฉพาะรายละเอียด หรือหัวขอเฉพาะสวน

เน้ือหาที่สําคัญ ในแผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต และแผนการเงิน โดยสวนเน้ือหาของบทสรุป
ผูบริหารน้ีควรมีความยาวไมเกิน 2-3 หนากระดาษ A4 และควรจัดทําในลําดับหลังสุด โดยเปนการเรียบเรียงและสรุป
เน้ือหาทั้งหมดภายหลังการจัดทําแผนธุรกิจแลวเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว โดยบทสรุปผูบริหารท่ีดีควรมีรายละเอียดขอมูล
ดังตอไปน้ี     

 
ขอมลูพ้ืนฐานหรือรายละเอียดทั่วไปของธุรกิจ - รายละเอียดของช่ือโครงการ / บริษัท / หางหุนสวน / กิจการ ที่ต้ัง

ของธุรกิจ 
แนวความคิดในการดําเนินธุรกิจ - เหตุผลในการเลือกดําเนินธุรกิจ  เหตุผลในการเลือกผลิตภัณฑ สินคา หรือ

บริการ  ซึ่งสามารถแกปญหาของลูกคา หรือการสอดคลองกับสภาวะตลาด 
ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจ  - รายละเอียดของผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ เชน แบบ ขนาด การใช

ประโยชน สี คอรส เปนตน ราคาขายของผลิตภัณฑ หรือสินคา ราคาคาบริการ สถานท่ีจําหนายหรือสถานที่ใหบริการ
ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ รปูแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ 

สภาวะตลาด - สภาพทั่วไปของตลาดหรืออุตสาหกรรม สภาวะการแขงขนั 
ความสามารถทางการแขงขัน  - วิธีการที่ธุรกิจเลือกในการแขงขันกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ของคูแขง หรือ

ธุรกิจอื่นในตลาด เชน คุณสมบัติหรือรูปแบบผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ราคาขายหรือราคาคาบริการท่ีถูกกวา การใช
ชองทางจัดจําหนายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากกวา การใชวิธีการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกับลูกคามากกวา 
จุดเดนสําคัญที่ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ เหนือกวาผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการอื่น 

ลูกคาเปาหมาย - ลักษณะของลูกคาเปาหมายของธุรกิจที่กําหนด เชน เพศ อายุ รายได จํานวน รายได การศึกษา 
พฤติกรรม เหตุผลในการตัดสินใจ เปนตน 

กลยุทธทางการตลาด - วิธีการและเหตุผลในการกําหนดในการสรางรูปแบบ ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ การต้ัง
ราคาขาย ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ การเลือกชองทางจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ การเลือกวิธีการสงเสริม
การตลาด ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ 

แผนการผลิตหรือการบริการ - รายละเอียดสถานที่ต้ังโรงงาน หรือสถานที่ใหบริการ ประมาณการเก่ียวกับยอด
การผลิตผลิตภัณฑ สินคา หรือเปาหมายการใหบริการ  

การบริหารจัดการ - รูปแบบโครงสรางการบริหารจัดการ นโยบายหรือแผนการในอนาคตของธุรกิจ 
สรุปผลทางการเงิน  - ประมาณการเก่ียวกับยอดขาย รายได สรุปผลกําไรของธุรกิจ ผลจากการวิเคราะหทาง

การเงิน เชน ระยะเวลาคืนทุน จุดคุมทุน NPV IRR เปนตน 
 

การเขียนบทสรุปผูบริหารควรเลือกเฉพาะประเด็นรายละเอียดสําคัญ ใหมีความกระชับและรัดกุม เน่ืองจากจะได
ไมมีรายละเอียดมากจนเกินไป รวมถึงสามารถใหขอมูลที่จําเปนและเหมาะสมของธุรกิจไดภายใน 1-2 หนากระดาษ 
นอกจากน้ีหัวขอและรายละเอียดตางๆในบทสรุปผูบริหาร ถาจัดทําอยางถูกตองจะสามารถนําไปใชเพ่ือการนําเสนอแผน
ธุรกิจ (Business Plan Presentation) ไดเปนอยางดีอีกดวย 
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1. บทสรุปผูบริหาร 
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2. วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคของธุรกิจในการนําเสนอแผนธุรกิจ วามีวัตถุประสงคเชนใดใน

การนําเสนอ เชน เพ่ือขอการสนับสนุนจากหนวยงาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ หรือเพ่ือขอสนับสนุนในการ
รวมลงทุน เปนตน โดยควรมีการแจกแจงรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดตางๆตามวัตถุประสงคใหชัดเจน เชน จํานวน
วงเงิน วัตถุประสงคของการใชเงิน หลักประกันในการขอกู การใหผลตอบแทนหรือเง่ือนไขตางๆ  เปนตน การแสดงใน
สวนวัตถุประสงคควรแยกออกมาเปนหนาเอกสารตางหากโดยเฉพาะ  เพ่ือเนนความสําคัญใหผูอานหรือผูพิจารณาแผน
ธุรกิจทราบไดอยางชัดเจนและถูกตอง วามีการนําเสนอแผนธุรกิจมาเพ่ือวัตถุประสงคใด หรือในกรณีที่ผูจัดทําแผนธุรกิจได
มีการเขียนจดหมายแจงวัตถุประสงคในการขอรับการสนับสนุนแยกตางหากจากแผนธุรกิจ เชน จดหมายเสนอการขอรับ
การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ก็อาจไมมีความจําเปนตองมีการจัดทําหัวขอดังกลาวน้ีก็ได ทั้งน้ี
อาจรวมถึงการจัดทําแผนธุรกิจที่ใชในการศึกษาหรือการอบรม ก็อาจไมตองจัดทําหัวขอวัตถุประสงคในการนําเสนอแผน
ธุรกิจน้ีเชนเดียวกัน 
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2. วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 
 
เปนการนําเสนอแผนธุรกิจน้ีตอ   

   

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
โดยมีเง่ือนไขดังน้ีคือ  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

 
 
 
 
 

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                            
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน  ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

B - 5 



FORMAT - 03 

3. ความเปนมาของธุรกิจ 
 

3.1 ประวัติความเปนมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 
เปนแสดงรายละเอียดของความเปนมาหรือเหตุผลในการจัดทําโครงการ ไดแก ช่ือกิจการเริ่มตน ผูเริ่มกอต้ัง ป 

พ.ศ. ที่เริ่มกอต้ัง แนวความคิดหรือเหตุผลในการกอต้ังกิจการ ทุนจดทะเบียนหรือทุนเริ่มตนของกิจการ การเติบโตของ
กิจการ การเปล่ียนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น รวมถึงความสําเร็จและอุปสรรคในชวงเวลาที่ผานมา ตลอดจนประสบการณของผู
กอต้ัง หุนสวน และทีมงานผูบริหาร รวมถึงประสบการณในชวงของการดําเนินกิจการกอนหนาน้ี 
 

3.2 สรุปผลการดําเนินการท่ีผานมาของธุรกิจ  
เปนการแสดงผลการดําเนินการที่ผานมาของธุรกิจ เพ่ือใหทราบถึงสภาพการดําเนินการของธุรกิจที่ผานมาวามี

การเติบโตหรือมีผลการดําเนินการอยางไร โดยในกรณีที่ธุรกิจที่มีการดําเนินการมากอนหนา ควรแสดงผลการดําเนินการที่
ผานมาอยางนอย 3 ป แตในกรณีที่เปนธุรกิจใหมหรือยังประกอบการมาไมนานนัก อาจแสดงผลการดําเนินการในชวงเวลา
ที่ผานมาลาสุด หรืออาจไมจําเปนตองแสดงรายละเอียดในสวนน้ีก็ไดตามความเหมาะสมแลวแตกรณี  โดยการแสดงการ
สรุปผลการดําเนินการที่ผานมา จะเปนการแสดงในสวนของรายได กําไรสุทธิ มูลคาสินทรัพย หน้ีสินของธุรกิจ และสวน
ของผูถือหุน หรือเพ่ิมเติมในสวนการเปล่ียนแปลงในมูลคาของกิจการ 
 

3.3 ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน  

เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการเริ่มดําเนินงานในกรณีที่ธุรกิจเริ่มดําเนินการใหม หรือขั้นตอน
ภายหลังจากไดรับการสนับสนุน เพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนการดําเนินการ ระยะเวลาของขั้นตอนตางๆต้ังแตการเริ่มตนธุรกิจ
หรือการดําเนินการ จนถึงเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ เพ่ือกําหนดแผนดําเนินการทางธุรกิจในชวงเวลาตอไป 
 

3.1 รายชื่อหุนสวน / ผูถือหุน และสัดสวนการถือครอง  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือหุนสวน ผูถือหุน และสัดสวนการถือครองหุน เพ่ือแสดงถึงความเปน

เจาของในธุรกิจ การเรียงลําดับควรเรียงลําดับตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน หรือเรียงตามลําดับของจํานวนหุนที่ถือครอง
จากมากไปหานอย ในกรณีที่มีผูถือหุนจํานวนมากอาจแสดงรายช่ือผูถือหุนหลักอยางนอย 5 รายแรก ผูถือหุนสวนนอยหรือ
ผูถือหุนที่มีจํานวนหุนรายยอยที่ไมมีผลตอการเปนเจาของที่เหลือ อาจใหแสดงรวมกันโดยระบุเปนผูถือหุนอื่นก็ได และใน
กรณีที่ผูถือหุนมีตําแหนงในการบริหารจัดการควรระบุไวดวย เพ่ือการพิจารณาในแงของการบริหารจัดการของธุรกิจกับ
ความเปนเจาของกิจการ และควรเปนขอมูลลาสุดโดยเปนการคัดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยเชนเดียวกัน 
 

3.2 ประวัติของหุนสวน หรือ ผูถือหุน  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานที่ผานมาของหุนสวนหรือผูถือ

หุน ซึ่งการแสดงรายละเอียดควรแสดงรายละเอียดเฉพาะหุนสวน หรือ ผูถือหุนหลักของธุรกิจ ในกรณีที่หุนสวน หรือ ผูถือ
หุนหลักเปนกรรมการหรือผูบริหาร อาจแยกแสดงไวเฉพาะในประวัติของผูบริหารของกิจการก็ได  
 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) A - 6 
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3. ความเปนมาของธุรกิจ 
 
3.1 ประวัติความเปนมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 
 
ประวัติของกิจการ / ผูเริ่มกิจการ  
  
แนวความคิดในการกอต้ังกิจการ  
  
การเปล่ียนแปลงของกิจการ  
  
  
ความสําเร็จ / อุปสรรคที่ผานมา  
  
  
 

3.2 สรุปผลการดําเนินการท่ีผานมาของธุรกิจ (ยอนหลัง 3 ป ในกรณีท่ีธุรกิจไดมีการดําเนินการมาแลว) 
 

รายการ ปปจจุบัน ยอนหลังปท่ี 1 ยอนหลังปท่ี 2 
 

ยอนหลังปท่ี 3 

    ยอดรายได 

    กําไรสุทธิ 

    สินทรัพยรวม 

    หน้ีสินรวม 

    สวนของผูถือหุนรวม 

 

3.3 ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน (กรณีท่ีเปนการเริ่มจัดตั้งธุรกิจใหม) 
 

ลําดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น   

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                                                                         
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4. สินคา 
 
4.1 รายละเอียดสินคา  

เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสินคาขายของธุรกิจ โดยควรแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสินคาขายทั้งหมดท่ีมีอยู
ใหครบถวน เชน ชนิดสินคา แบบสินคา ราคาขายของสินคาแตละแบบ คุณลักษณะ การใชงาน ความทนทาน มาตรฐาน การ
บรรจุหีบหอ ตราของสินคา การใหบริการกอนการขายและหลังการขาย การรับประกัน เปนตน 
 

ภาพถายสินคา 
เปนการแสดงตัวอยางสินคา เชน รูปแบบ ชนิด ของสินคาทุกแบบที่ขาย หรือสถานท่ีขายสินคา รูปแบบรานคา 

บรรยากาศตางๆ เปนตน โดยแสดงเปนภาพถายตัวอยางใหครบถวน โดยกรณีที่มีสินคาขายจํานวนมากอาจเลือกเฉพาะ
สินคาขายหลักของธุรกิจแสดงไว โดยในสวนที่เหลืออาจรวมไวในภาคผนวก และยังรวมถึงในกรณีที่สินคาหรือมีแผนพับ
หรือคูมือสินคา โบรชัวร อาจแนบแผนผับดังกลาวเพ่ิมเติมไวในภาคผนวกเชนเดียวกัน 
 
 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) A - 7 
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4. สินคา 
 
4.1 รายละเอียดสินคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพถายสินคา 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพถาย หรือตัวอยางผลิตภัณฑ สินคาขาย 

ในกรณีท่ีมีภาพถาย รูปสินคาตัวอยาง หรือมีรายละเอียดจํานวนมาก  

ควรแยกไวในภาคผนวก 
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5. การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด 
 

5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะอุตสาหกรรม และสภาพโดยรวมของ

ตลาดที่ธุรกิจดําเนินการวาอยูในสภาพเชนใด ซึ่งเปนปจจัยมหภาคซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและตลาด ทั้งทางตรง
และทางออม อันจะเปนผลทําใหอุตสาหกรรมหรือตลาดเจริญเติบโตหรือเกิดภาวะถดถอย ขอมูลดานการวิเคราะหสภาวะ
เศรษฐกิจหรือสภาพอุตสาหกรรมและภาพรวมของตลาด จะชวยเปนขอมูลรองรับสมมติฐานตางๆเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
หรือการขยายตัวของธุรกิจที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ วามีความเปนไปไดและนาเช่ือถือเพียงใด เชน ประมาณการยอดขายที่
เพ่ิมขึ้น ที่มีความสัมพันธกับเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นหรือความตองการสินคาจากตางประเทศ เปนตน รวมถึงสมมติฐานตางๆ
เก่ียวกับการกําหนดคาตัวแปร หรือประมาณการตางๆท่ีกําหนดไวในแผนธุรกิจ วามีความเปนไปไดและนาเช่ือถือเพียงใด 
เชน ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นที่มีความสัมพันธกับสภาพตลาด หรือลักษณะการเติบโตของตลาด เปนตน 
 

5.2 การแบงสวนตลาด และสวนแบงทางการตลาด 
เปนการแสดงรายละเอียดของการแบงสวนตลาดของสินคาขายที่มีอยูในปจจุบัน โดยการแสดงรายละเอียด

ดังกลาวอาจแสดงในเชิงพรรณนาขอมูล  เปอรเซนต หรือขอมูลทางตัวเลขประกอบ และสวนแบงทางการตลาดของสินคา
ขายของธุรกิจภายใตสวนตลาดที่มีอยูน้ันวามีจํานวนหรือสัดสวนเทาใด 

 
5.3 แนวโนมทางการตลาด 

เปนการแสดงรายละเอียดในเชิงตัวเลขหรือประมาณการของขนาดตลาดในอนาคต ซึ่งสวนใหญจะประมาณการ
ตามยอดขายสินคาในตลาด รวมถึงแนวโนมในการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของขนาดตลาดดังกลาว ทั้งที่เปนตัวเลขโดยตรงหรือ
เปรียบเทียบเปนเปอรเซนตที่เปลี่ยนแปลง 

 
5.4 ตลาดเปาหมาย 

เปนการแสดงถึงรายละเอียดของสภาพตลาดโดยทั่วไป ที่เปนเปาหมายในการขายสินคาของธุรกิจที่เปนอยู หรือ
สินคาที่มีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจ หรือสามารถเทียบเคียงไดกับธุรกิจ  
 

5.5 ลักษณะลูกคา 
เปนการแสดงรายละเอียดทั่วไปของลูกคาที่เลือกซื้อสินคาที่มีอยูในตลาดเปาหมายตามที่ระบุไว โดยอาจแสดง

รายละเอียดโดยแบงตามลักษณะทางดานภูมิศาสตร ดานประชากร ดานจิตวิทยา หรือดานพฤติกรรม 
 

ขอสังเกต ุ
ในการแสดงขอมูลทั้งหมดตามรายละเอียดเบื้องตนควรมีขอมูลที่เช่ือถือไดรองรับ เชน ขอมูลอุตสาหกรรม ขอมูล

การคา สถิติ งานวิจัย จากหนวยงานหรือสถาบันที่เช่ือถือไดจากหนวยงาน หรือสถาบันที่เปนที่ยอมรับหรือเปนที่นาเช่ือถือ 
และควรมีการจัดทําเปนตารางหรือกราฟประกอบเพ่ือใหสะดวกแกการเขาใจ และควรแสดงแหลงที่มาของการอางอิงของ
ขอมูลประกอบใหชัดเจนดวยในกรณีที่มีการใชขอมูลอางอิงจากภายนอก  

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) A - 8 



FORMAT - 05 

5. การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหตลาด  
 
5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
 

 

 

 

 

 
5.2 การแบงสวนตลาด และสวนแบงทางการตลาด 
 

 

 

 

 
 

5.3 แนวโนมทางการตลาด 
 

 

 

 

 
5.4 ตลาดเปาหมาย 
 

 

 

 

 
5.5 ลักษณะท่ัวไปของลูกคา  
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5.6 สภาพการแขงขนั 
เปนการแสดงขอมูลดานสภาวะการแขงขันของสินคาขายที่มีอยูในตลาด วาอยูในภาวะการแขงขันในระดับใด 

รวมถึงแนวโนมสภาวะการแขงขันวาจะเปล่ียนแปลงไปในระดับใด 
 

5.7 คูแขงขัน 
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับคูแขงขันของการบริการท่ีมีอยูในตลาด โดยการแสดงขอมูลควรแบงออกเปน 2 

ระดับ คือคูแขงขันหลักและคูแขงขันรอง ซึ่งคูแขงขันหลักอาจจะกําหนดจากลักษณะของสินคา ยอดขาย ที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือขนาดใกลเคียงกับธุรกิจ และคูแขงขันรองซึ่งอาจมีลักษณะใกลเคียง ยอดขาย หรือขนาดที่ดอยกวาธุรกิจ หรือ
เปนสินคาทดแทน โดยควรระบุรายละเอียดเก่ียวกับคูแขงขันใหชัดเจน ไมวาจะเปน ลักษณะสินคา ยอดขาย ราคาตอหนวย 
กลยุทธ หรือกลุมลูกคาของคูแขงขัน เปนตน 

 
5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขนั 

เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออน หรือจุดดีและจุดดอยของธุรกิจที่ดําเนินการ
กับคูแขง ที่มีสินคาประเภทเดียวกันที่มีอยูของคูแขงขันในตลาดตามท่ีระบุไว โดยการเปรียบเทียบควรเปรียบกับคูแขงที่
ใกลเคียงหรือเปรียบเทียบกับธุรกิจในสวนของการดําเนินธุรกิจ เชน ยอดขายสินคา แตอยางไรก็ตามควรจะตองเปนธุรกิจ
คูแขงในระดับที่สามารถเปรียบเทียบกันได ในระดับเหนือกวา เทียบเทา และตํ่ากวา โดยการเปรียบเทียบอาจเปรียบเทียบ
ตามลักษณะของ 4Ps คือ เปรียบเทียบดานผลิตภัณฑหรือสินคา เปรียบเทียบดานราคา เปรียบเทียบดานชองทางจัดจําหนาย 
เปรียบเทียบดานการสงเสริมการขาย เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดในการแขงขันตอไป โดยอาจ
แสดงรูปกราฟหรือแผนภูมิตางๆ ประกอบการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงทางการตลาด เชน ยอดขายตลาดโดยรวม, 
ยอดขายที่ตองการ เปนตน ซึ่งในกรณีมีการอางอิงจากแหลงขอมูลภายนอก ควรแสดงแหลงที่มาที่นาเช่ือถือของขอมูล
อางอิงประกอบดวย 
 
 

ขอสังเกต ุ
ในการแสดงขอมูลทั้งหมดตามรายละเอียดเบื้องตนควรมีขอมูลที่เช่ือถือไดรองรับ เชน ขอมูลอุตสาหกรรม ขอมูล

การคา สถิติ งานวิจัย จากหนวยงานหรือสถาบันที่เช่ือถือไดจากหนวยงาน หรือสถาบันที่เปนที่ยอมรับหรือเปนที่นาเช่ือถือ 
และควรมีการจัดทําเปนตารางหรือกราฟประกอบเพ่ือใหสะดวกแกการเขาใจ และควรแสดงแหลงที่มาของการอางอิงของ
ขอมูลประกอบใหชัดเจนดวยในกรณีที่มีการใชขอมูลอางอิงจากภายนอก  
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5.6 สภาพการแขงขนั  
 
 
 
 
 

 
5.7 คูแขงขัน  
 
 
 
 
 

 
5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขนั  
 

การเปรียบเทียบ ธุรกิจของเรา คูแขงขันรายท่ี 1 คูแขงขันรายท่ี 2 
 

คูแขงขันรายท่ี 3 

 
 
 

  

 
 
 
 

ดานสินคา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ดานราคา 

   

 
 
 
 

ดาน 
ชองทางการจัดจําหนาย 

 
 
 
 

   
ดาน 

สงเสริมการตลาด 

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                                                                         
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

 B - 9 



FORMAT - 07 

5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT Analysis 
เปนการแสดงรายละเอียดการวิเคราะหสถานการณในการดําเนินธุรกิจ หรือการวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ โดย

แบงเปนการวิเคราะหจากปจจัยภายในหรือของตัวธุรกิจเอง และ ปจจัยภายนอกหรือสิ่งที่อยูภายนอกธุรกิจซึ่งธุรกิจไม
สามารถควบคุมไดซึ่งสงผลตอการดําเนินการของธุรกิจ  
 
5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

การวิเคราะหปจจัยภายใน เปนการวิเคราะหหาจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) เพ่ือคนหาปจจัยภายใน
ธุรกิจที่ทําใหกิจการมีความไดเปรียบ หรือเสียเปรียบในการแขงขัน โดยเปรียบเทียบกับคูแขงหลักและคูแขงขันรอง 
ภายหลังจากการวิเคราะหแลวสามารถปรับปรุงแกไข ดวยการเสริมจุดแข็งใหโดดเดนขึ้น หรือลดจุดออนดังกลาวได เพราะ
เปนปจจัยที่ธุรกิจสามารถควบคุมได (การวิเคราะหจะแบงเปน 4 สวน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการ
ผลิต และดานการเงิน) ตัวอยางเชน สินคาขายที่โดดเดนเปนพิเศษ, ความแตกตางทางการแขงขัน, ตราสินคาที่เปนที่รูจัก, 
นวัตกรรม, พนักงานขายท่ีมีความสามารถ, การเงินที่มั่นคง, เทคโนโลยีที่ทันสมัย, ระบบควบคุมการจัดจําหนายที่มี
ประสิทธิภาพ หรือ การเงินไมเพียงพอ, ขีดความสามารถในการพัฒนาชองทางจัดจําหนายตํ่า, ความชํานาญดานการตลาด
นอย, ตนทุนสินคาสูง, สินคาลาสมัย, Facilities ตางๆในการดําเนินธุรกิจไมเพียงพอ เปนตน 

 
5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

การวิเคราะหปจจัยภายนอก เปนการวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) หรือปจจัยภายนอกธุรกิจที่จะเสริม หรือ
สนับสนุนใหกิจการเติบโตไดดีในอนาคต   และคนหาอุปสรรค (Threats) หรือปจจัยภายนอกธุรกิจที่จะทําใหกิจการไม
รุงเรือง หรือเติบโตชา ซึ่งปจจัยเหลาน้ีธุรกิจไมสามารถควบคุมได โดยการพิจารณาจะพิจารณาจากปจจัยหลายๆประการ 
โดยอาจเรียกเปนตัวยอคือ MCSTEPS ซึ่งประกอบดวย 

 
 Market   – ตลาดหรือกลุมลูกคาเปาหมาย 
Competition  – สถานการณการแขงขัน 
Social   – คานิยมทางวัฒนธรรมของสังคม 
Technology  – ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
Economic  - สภาพเศรษฐกิจ 
Political & Legal – กฎหมาย, ระเบียบ ขอบังคับ 
Suppliers  – กลุมผูจําหนายวัตถุดิบ / กลุมผูผลิตและเครือขาย 
 
ตัวอยางเชน การเจริญเติบโตในตลาดใหม, การขยายตลาดทั่วโลก, การมีบริการใหม, ความตองการของลูกคาตอ

บริการท่ีมีคุณภาพ, การเปลี่ยนแปลงดานประชากรศาสตร, การไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจ, กฎหมายที่มีผลกระทบตอการ
แขงขัน หรือ คูแขงรายใหมในตลาด, การขาดแคลนแรงงาน, การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี, สิ่งทดแทนการนําเขา, ปญหา
ดานเศรษฐกิจ, อุปสรรคจากระเบียบขอบังคับหรือขอกฎหมาย, พฤติกรรมการบริโภคของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไป เปนตน 
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5.9 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 
 

5.9.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน  
 

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดออน (Weaknesses) 

 
 
 

 ดานการบริหารจัดการ 

 
 
 

 ดานการตลาด 

 
 
 

 ดานการบริการ 

 
 
 

 ดานการเงิน 

 

5.9.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก  
 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) 
 

อุปสรรค (Threats) 

 
 

 ตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย 

 
 

 สถานการณการแขงขัน 

 
 

 สังคม 

 
 

 เทคโนโลยี 

 
 

 สภาพเศรษฐกิจ 

 
 

 กฎหมาย, ระเบียบ, ขอบังคับ 

 
 

 กลุมผูจําหนาย, เครือขาย 
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6. แผนบริหารจัดการ 
 

6.1 ขอมูลธุรกิจ  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลของกิจการ ไดแก ช่ือกิจการ ที่อยูและที่ต้ังของกิจการ ซึ่งในกรณีที่มี

สถานท่ีผลิตหรือโรงงาน หรือสํานักงาน อยูคนละแหง ควรมีการระบุรายละเอียดเก่ียวกับการใชสอยของสถานที่ต้ังแตละ
แหงวามีลักษณะหนาที่และการดําเนินการเชนไร เชน สํานักงานใหญ สํานักงานสาขา สํานักงานขาย เปนตน ทุนจดทะเบียน
บริษัท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว รวมถึงระยะเวลาในการเปดดําเนินการของสถานที่ประกอบการ นอกจากน้ีควร
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ หมายเลขทะเบียนการคา ซึ่งรายละเอียดท้ังหมดตองตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับลาสุด 
ที่คัดจากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 

6.2 รายนามคณะกรรมการบริษัท  
เปนการแสดงรายนามคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทฯ โดยตองรายละเอียดรายช่ือให

ครบทุกคนตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง 
 

6.3 อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับอํานาจการลงนามอันเปนผลผูกพันบริษัทของกรรมการ โดยรายละเอียดดังกลาว

จะตองมีรายละเอียดตรงตามท่ีปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทฯ เชนเดียวกัน 
 

6.4 รายชื่อผูถือหุน/ หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับรายช่ือผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง โดยขอมูลดังกลาวจะตอง

ตรงกับหนังสือทะเบียนผูถือหุน หรือหนังสือแสดงรายละเอียดของหุนสวน ฉบับลาสุด ที่คัดจากสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 

6.5 ประวัติของกรรมการ หรือผูบริหาร  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานท่ีผานมาของกรรมการบริหาร

หรือผูบริหารหลักในแตละสวนงาน ซึ่งการแสดงรายละเอียดควรแสดงรายละเอียดแยกตามลําดับหนาที่ในการบริหาร
จัดการ ต้ังแต กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารหลักในแตละสายงานของธุรกิจ ในกรณีที่มีรายละเอียด
ดานจํานวนหรือสวนงานจํานวนมากอาจแยกการแสดงไวในภาคผนวก 
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6. แผนบริหารจัดการ 
 
6.1 ขอมูลธุรกิจ  
 

 ช่ือกิจการ 

 ที่อยู/ที่ต้ังกิจการ 

 รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ 

 ทุนจดทะเบียน 

 ระยะเวลาดําเนินการที่ผานมา 

 หมายเลขทะเบียนการคา 

 
6.2 รายนามคณะกรรมการบริษัท 
 
ลําดับ ชื่อ -นามสกุล ตําแหนง 

1.   
2.   
3.   

 

6.3 อํานาจการลงนามผูกพันบริษัทของกรรมการ 
 
 

 
6.4 รายชื่อผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 
 
ลําดับ ชื่อ –นามสกุล จํานวนหุน มูลคาหุน เปอรเซนต 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
 รวมจํานวนหุน    
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6.5 ประวัติของกรรมการ หรือผูบริหาร  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานท่ีผานมาของกรรมการบริหาร

หรือผูบริหารหลักในแตละสวนงาน ซึ่งการแสดงรายละเอียดควรแสดงรายละเอียดแยกตามลําดับหนาที่ในการบริหาร
จัดการ ต้ังแต กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารหลักในแตละสายงานของธุรกิจ ในกรณีที่มีรายละเอียด
ดานจํานวนหรือสวนงานจํานวนมากอาจแยกการแสดงไวในภาคผนวก 

 
6.6 แผนผังองคกร  

เปนการแสดงถึงแผนผังการบริหารจัดการ หรือ Organization Chart แสดงโครงสรางการบังคับบัญชา และสวน
งานตางๆที่ธุรกิจกําหนดไว ซึ่งจะรวมถึงการแสดงจํานวนพนักงานหรือบุคลากรในแตสวนงานดวย โดยไมควรมีเพียงการ
ระบุเฉพาะสวนงานหรือโครงสรางใหญเทาน้ัน ยกเวนแตในกรณีที่มีพนักงานจํานวนมากในสายงานน้ัน และไมสามารถ
แสดงทุกตําแหนงงานได แตอยางไรก็ตามควรแสดงจํานวนพนักงานขององคกรประกอบไวดวย เพ่ือใชในการกําหนด
แผนงานและคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร ทั้งในสวนการผลิตและสวนบริหารและการขาย นอกจากน้ันยังอาจเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การพรรณาลักษณะของงาน (Job Description) ของบุคลากรแตละตําแหนงโดยเฉพาะผูบริหารหลัก หรือบุคลากรที่มีหนาที่
สําคัญประกอบไวดวยจะทําใหมีความชัดเจนมากข้ึน 
 

6.7 หนาท่ีความรับผิดชอบ  และคุณสมบัตขิองบุคลากรหลัก 
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับบุคลากรหลักที่มีหนาที่เก่ียวของในการบริหารจัดการธุรกิจ ในดานคุณสมบัติ

ตางๆ เชน วุฒิการศึกษา เพศ ระดับเงินเดือนรายได คาจาง หรือเง่ือนไขตางๆที่บุคลากรตองมี รวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
ตางๆในการปฏิบัติหนาที่โดยควรแสดงใหครบทุกสวนงานหนาที่หลัก 
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6.5 ประวัติของกรรมการหรือผูบริหาร  
 

A. ชื่อ - นามสกุล  อายุ  
 การศึกษา 
  ระดับ  จาก  ป พ.ศ.  
  ระดับ  จาก  ป พ.ศ.  
 ประสบการณทํางาน 
  ป พ.ศ.  ป พ.ศ.  บริษัท  ตําแหนง  
  ป พ.ศ.  ป พ.ศ.  บริษัท  ตําแหนง  
  ป พ.ศ.  ป พ.ศ.  บริษัท  ตําแหนง  

 ผลงาน  /  ความสามารถ / รางวัลที่ไดรับ 
   ป พ.ศ. 

 
6.6 แผนผังองคกร  
 

 

 

    

    

    

 

 
    

 
6.7 หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 
 

A. ช่ือ  

 ตําแหนง  

 หนาที่ความรับผิดชอบ  

 การศึกษา / คุณสมบัติ  

  อัตราเงินเดือน 
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6.8 แผนงานดานบุคลากรและคาใชจายบคุลากรของธุรกิจ 
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนบุคลากรและคาใชจายของบุคลากรในธุรกิจ โดยการแสดงควรแสดง

รายละเอียดแยกตามฝายงานซึ่งจะแบงไดเปน 2 สวน คือ ฝายงานที่เก่ียวของกับดานการใหบริการ และฝายงานที่เก่ียวของ
กับดานการบริหารและการขาย โดยรายละเอียดที่ระบุควรประกอบดวย ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือนหรือ
คาจางตอคน และจํานวนเงินเดือนหรือคาจางทั้งหมดของบุคลากรในธุรกิจ ซึ่งอาจแสดงเปนรายเดือนหรือรายปก็ได 
 
6.9 วิสัยทัศน  

เปนการแสดงภาพของธุรกิจในอนาคตขางหนาวาตองการใหธุรกิจเปนเชนใด โดยความยาวของการกําหนด
วิสัยทัศนไมควรกําหนดใหมีความยาวมากจนเกินไป โดยขนาดที่เหมาะสมไมควรเกิน 3 บรรทัด หรืออาจมากท่ีสุดไมควร
เกิน 5 บรรทัด 
 

6.10 พันธกิจ  
เปนการแสดงภาระหนาที่ที่ธุรกิจจะดําเนินการตามวิสัยทัศนของธุรกิจที่กําหนดไว การแสดงรายละเอียดควร

แสดงเปนรายหัวขอ แตไมควรแสดงมากเกินไปโดยจํานวนที่เหมาะสมจะไมเกิน 5 หัวขอ  
การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับเปาหมายควรแสดงเปนวิธีการ หรืออาจแสดงหนวยที่สามารถวัดได (Measurable)  

และเปนไปไปไดจริง (Realistic) ซึ่งตองสอดคลองกับวิสัยทัศนที่กําหนดไวกอนหนา ตัวอยางเชน แนวทางหรือวิธีการสราง
ยอดขายสินคา วิธีการสรางความพึงพอใจของลูกคา แนวทางการลดสินคาสงคืน เปนตน 
 

6.11 เปาหมายของธุรกิจ  
เปนการแสดงเปาหมายของกิจการที่จะดําเนินการใหบรรลุถึง โดยการแสดงควรควรแบงเปน 
เปาหมายระยะสั้น  คือเปาหมายท่ีจะทําใหบรรลุถึงภายใน 1 ปขางหนา 
เปาหมายระยะกลาง   คือเปาหมายท่ีจะทําใหบรรลุถึงภายใน 3-5 ปขางหนา 
เปาหมายระยะยาว   คือเปาหมายท่ีจะทําใหบรรลุถึงตอจาก 5 ปขางหนาเปนตนไป 
การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับเปาหมายควรแสดงเปนหนวยที่สามารถวัดได (Measurable) ซึ่งตองสอดคลองกับ

พันธกิจที่กําหนดไวกอนหนา ตัวอยางเชน มูลคายอดรายได จํานวนลูกคา จํานวนสินคาขาย สาขาที่เปด ระยะเวลาที่จะได
มาตราฐานตางๆของสินคา มาตรฐานการใหบริการจากพนักงานขาย เปนตน 
 

6.12 ปจจัยแหงความสําเร็จ  
เปนการแสดงถึงปจจัยตางๆที่จะทําใหธุรกิจสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนด โดยปจจัยแหงความสําเร็จดังกลาวจะ

มาจากความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอื่นในธุรกิจ อันเปนผลมา
จากการบริหารจัดการ หรือการดําเนินการจากผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยภายใน คือ จุดแข็ง และจุดออนของกิจการ 
รวมถึงปจจัยภายนอก คือ โอกาส และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นและมีผลตอกิจการ 
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6.8 แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบคุลากรของธุรกิจ  
 

ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน    

 
6.9 วิสัยทัศน 
 

 

 

 

6.10 พันธกิจ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

      

6.11 เปาหมายทางธุรกิจ  
 เปาหมายระยะสั้น 

 เปาหมายระยะกลาง 

 เปาหมายระยะยาว 

 

6.12 ปจจัยแหงความสําเร็จ  
1.  
2.  
3.  
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6.13 นโยบายการจายเงินปนผล หรือการแบงผลประโยชน 
เปนการแสดงถึงนโยบายในการจายเงินปนผลของธุรกิจในกรณีที่ธุรกิจมีผลกําไร รวมถึงการต้ังสํารองในอนาคต

เพ่ือการลงทุนของกิจการ โดยยังอาจรวมถึงการต้ังสํารองตามกฎหมาย ในกรณีที่ธุรกิจมีการจายเงินปนผลดวย นอกจากน้ีใน
กรณีที่ธุรกิจไมอยูในรูปนิติบุคคลที่เปนบริษัทจํากัด เชน เปนหางหุนสวน หรือไมอยูในรูปนิติบุคคลเลย เชน เปนเพียงการ
จดทะเบียนพาณิชย ก็ควรมีการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการแบงผลประโยชนระหวางหุนสวนของธุรกิจ ถามิใชเปนการ
ดําเนินการแบบเจาของคนเดียว 

 
6.14 แผนดาํเนินการอ่ืนๆของธุรกิจ 

เปนการแสดงถึงแผนดําเนินการอื่นๆ ของธุรกิจเพ่ิมเติมในกรณีมีการวางแผนดําเนินการโดยเฉพาะ หรือเปน
แผนการดําเนินการที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการของธุรกิจ ตัวอยางเชน แผนดําเนินการดาน IT แผนดําเนินการดาน
การปรับปรุงระบบงาน แผนการขยายเครือขายตางๆ เปนตน  รวมถึงอาจมีการแสดงถึงแผนการการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบการใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู โดยองคประกอบจะประกอบดวย งานที่ตองการปรับปรุง วิธีการใน
การปรับปรุง รวมถึงผลที่คาดวาจะทําใหธุรกิจดีขึ้นจากการปรับปรุงในเรื่องน้ันๆ การระบุควรใหครอบคลุมครบทุกดาน
โดยสวนใหญจะเปนกิจกรรมยอยๆภายในองคประกอบของธุรกิจของดานการบริหารจัดการ การตลาด การบริการ และ
การเงิน ตัวอยางเชน การปรับปรุงคุณภาพเพ่ือขอรับรองระบบมาตรฐานหรือระบบคุณภาพที่เก่ียวของกับการบริการ หรือ
ระบบคุณภาพการบริการอ่ืนๆที่เก่ียวของ นอกจากน้ี อาจยังเปนเรื่องของการปรับปรุงระบบบัญชี, ระบบสินคาคงคลัง, 
ระบบการเรียกเก็บลูกหน้ีการคา, ระบบการขนสง, ระบบการบริการ หรือระบบการบริหารจัดการทางการตลาด เปนตน 
นอกจากน้ียังอาจรวมถึงแผนการดําเนินการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน แผนขยายกิจการ แผนการเขาสูระบบมาตรฐานตางๆ 
เปนตน 
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6.13 นโยบายการจายเงินปนผล หรือการแบงผลประโยชน 
 

 

 

 

 

 
6.14 แผนดาํเนินการอ่ืนของธุรกิจ  
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7. แผนการตลาด 
 

7.1 เปาหมายทางการตลาด  
เปนการแสดงถึงรายละเอียดเก่ียวกับเปาหมายทางการตลาดที่ธุรกิจดําเนินการอยูและต้ังเปาหมายไว ซึ่งอาจระบุ

เปนสวนแบงตลาด (Market Share) และตลาดเปาหมาย (Target Market) และเปาหมายการดําเนินการเพื่อเขาถึงสวนแบง
ตลาดที่กําหนด โดยการระบุควรระบุเปนตัวเลขหรือหนวยที่สามารถวัดได เชน ระบุเปนมูลคายอดขาย หรือเปอรเซนตของ
สวนแบงตลาด เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงไดอยางถูกตองกับขอมูลของภาพรวมตลาด ปริมาณความ
ตองการสินคาหรือบริการ และปริมาณสินคาหรือบริการจากแหลงตางๆ ที่ไดระบุไวกอนหนา โดยอาจแสดงรูปกราฟ
ประกอบการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงทางการตลาด เชน ยอดขายตลาดโดยรวม, ยอดขายที่ตองการ เปนตน  
 

7.2 การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 
เปนการแสดงถึงกลุมลูกคาเปาหมายที่ธุรกิจตองการขายสินคา โดยการกําหนดกลุมถึงลูกคาเปาหมายควรระบุให

เฉพาะเจาะจง  เน่ืองจากสินคาที่ขายใหแกลูกคาน้ันจะตอบสนองตอความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมหน่ึงกลุมใดเทาน้ัน 
โดยวิธีการกําหนดจํานวนและลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย อาจแบงหรือกําหนดไดจาก ประชากร, ภูมิศาสตร, จิตวิทยา
ของผูบริโภค และพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน โดยทั้งน้ีรวมถึงการระบุจํานวนของลูกคาที่คาดวาจะเปนผูซื้อสินคาประกอบ
ไวดวย การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายจะเปนผลทําให มีการกําหนดกลยทธทางการตลาดที่ถูกตองและเหมาะสมอีกดวย 
โดยการแสดงรายละเอียดที่ครบถวนเก่ียวกับลูกคาเปาหมาย ตัวอยางไดแก เพศ อายุ ระดับรายได พ้ืนที่ที่กลุมลูกคาอยู 
จํานวน นิสัยการซื้อ ชวงเวลาการซื้อ พฤติกรรมในการซื้อ เง่ือนไขตางๆในการเลือกซื้อ เปนตน โดยขอมูลเก่ียวกับลูกคา
เปาหมายควรมาจากการวิเคราะหที่ถูกตองเกี่ยวกับจํานวนลูกคาเปาหมายท้ังหมด รวมถึงจํานวนลูกคาเปาหมายที่ธุรกิจ
ตองการซึ่งการกําหนดจํานวนลูกคาเปาหมายท่ีธุรกิจตองการจะสงผลไปยังการวางแผนการผลิต 
 

7.3 กลยุทธทางการตลาด  
เปนการแสดงถึงวิธีการหรือกระบวนการทางการตลาด ที่จะนําเสนอสินคาเพ่ือใหถึงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีกําหนด 

โดยจะแบงเปน 4 สวน คือ ดานบริการ (Service) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place or Channel of 
Distribution) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  
 

7.3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
เปนการแสดงใหเห็นถึงวิธีการกําหนดลักษณะผลิตภัณฑหรือสินคาที่ตอบสนองตอกลุมลูกคาเปาหมาย โดย

องคประกอบในสวนที่ควรแสดงไวในกลยุทธดานผลิตภัณฑโดยท่ัวไป ไดแก คุณภาพ การออกแบบ คุณลักษณะ ประโยชน
ใชสอย ความทนทาน มาตรฐาน ช่ือเสียง  เปนตน  

 
7.3.2 กลยุทธดานราคา  

เปนการแสดงใหเห็นถึงวิธีการกําหนดราคาหรือการต้ังราคา เพ่ือตอบสนองตอกลุมลูกคาเปาหมาย องคประกอบ
ในสวนที่ควรแสดงไวในกลยุทธดานราคาโดยทั่วไป ไดแก ราคาตอหนวย สวนลดราคา รอบระยะเวลาการชําระ เครดิตทาง
การคา เปนตน 
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7. แผนการตลาด 
 
7.1 เปาหมายทางการตลาด  
 

 

 

 

 

 
7.2 การกําหนดลูกคาเปาหมาย  
 

 

 

 

 

 
7.3 กลยุทธทางการตลาด 
 
7.3.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
 

 

 

 

 

 

 
7.3.2 กลยุทธดานราคา  
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7.3.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย  
เปนการแสดงใหเห็นถึงวิธีการกําหนดชองทางการจัดจําหนาย เพ่ือตอบสนองตอกลุมลูกคาเปาหมาย ในการท่ีจะ

ใหลูกคาเปาหมายสามารถใชบริการไดโดยสะดวก องคประกอบในสวนที่ควรแสดงไวในกลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนายโดยทั่วไป ไดแก รูปแบบของชองทางการจัดจําหนาย การครอบคลุมพ้ืนที่จําหนาย ทําเลที่ต้ัง ความสะดวกของ
ลูกคาผูซื้อสินคา เปนตน 
 

7.3.4 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด  
เปนการแสดงใหเห็นถึงวิธีการกําหนดวิธีการในการสงเสริมการตลาด เพ่ือตอบสนองตอกลุมลูกคาเปาหมาย ใน

การท่ีจะใหลูกคาเปาหมาย รับรู จดจํา มีความสนใจ และตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา หรือเปนการเพ่ิมยอดขายสินคาจาก
เดิมที่เปนอยู กลยุทธดานการสงเสริมการตลาดโดยทั่วไป ไดแก การประชาสัมพันธการขาย การโฆษณา การทํา
ประชาสัมพันธ การใชพนักงานขาย การใชกิจกรรมสงเสริมการขาย และการทําการตลาดทางตรง เปนตน 
 

7.4 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 
เปนการแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางการตลาดที่จะดําเนินการ ภายใตกลยุทธทางการตลาดที่กําหนดขึ้น โดย

อาจระบุเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ระยะเวลาในการดําเนินการ และงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการน้ัน ทั้งน้ีอาจแสดงให
เห็นถึงผลลัพธจากการดําเนินการทางการตลาดน้ันใหเห็นประกอบดวย เชน จํานวนการเพ่ิมขึ้นของลูกคา ยอดขายสินคาที่
เพ่ิมขึ้น เปนตน 
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7.3.3 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย  
 

 

 

 

 

 

 
7.3.4 กลยุทธดานสงเสริมการตลาด 
 

 

 

 

 

 

 
7.4 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 
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8. แผนการขายสินคา 
 

8.1 สถานประกอบการในการขายสินคา 
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสถานประกอบการในการขายสินคา ไดแก เลขที่ ที่อยู ถนน ตําบล อําเภอ 

จังหวัด หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร E-mail address และควรแสดงรายละเอียดตางๆของสถานประกอบการท้ังใน
สวนที่ดินและสิ่งปลูกสราง เชน ลักษณะ ความสูง รูปแบบ พ้ืนที่ การวางผังรานคา การวางผังภายใน Display ตางๆ โดย
แสดงไวเปน Lay-Out หรือแบบกอสรางประกอบก็ไดในภาคผนวก ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ธุรกิจมีหนาราน บธู หรือสํานักงาน
ขาย สํานักงานสาขา ก็อาจแสดงเพ่ิมเติมประกอบไวในลักษณะเชนเดียวกันก็ได  
 

แผนท่ีท่ีตัง้สถานประกอบการและภาพถายสถานประกอบการ 
ควรมีการจัดทําแผนที่แสดงที่ต้ังสภานประกอบการหรือสถานที่ขายสินคา การใชภาพแผนที่อาจใชจากโปรแกรม

ดานแผนท่ี AutoCad PowerPoint Visio หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือเปนการเขียนดวยมือแลวแตสะดวก แตตองใหมีการแสดง
รายละเอียดไดชัดเจนโดยถือวาผูอานตองสามารถเดินทางไปยังที่ต้ังสถานประกอบการดังกลาวไดโดยสะดวก รวมถึงควรมี
ภาพถายสถานประกอบการ ทั้งดานหนา ดานขาง ภายนอกและภายใน รวมถึงสภาพบรรยากาศการในการขายสินคา
ประกอบดวย 
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8. แผนการขายสินคา 
 
8.1 สถานประกอบการในการขายสินคา 
  
ท่ีต้ังสถานท่ี  

รายละเอียด  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีท่ีต้ังสถานประกอบการในการขายสินคา 
และ 

ภาพถายสถานประกอบการในการขายสินคาท้ังภายนอกและภายใน 
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8.2 อุปกรณ เคร่ืองมือ ของตกแตง ในการขายสินคา 
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ เครื่องมือ ของตกแตง ในการขายสินคา ใหครบถวนดวย รวมถึงการวาง

ผังและใบอนุญาตตางๆท่ีเก่ียวของ ในกรณีที่มีรายละเอียดจํานวนมากใหแนบไวในภาคผนวก 
 

8.3 ขอมูลในการขายสินคา  
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับความสามารถในการขายสินคาของธูรกิจ โดยแสดงความสามารถในการขายสูงสุดหรือ

ยอดขายสูงสุดที่ธุรกิจสามารถดําเนินการได เชน จํานวนลูกคา จํานวนหนวยสินคาขาย ที่ธุรกิจสามารถใหบริการลูกคาได
สูงสุด (Full Capacity) รวมถึงประมาณการในการขายสินคาที่ที่ธุรกิจต้ังเปาหมายไวทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยการ
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการบริการจะประกอบดวย จํานวนลูกคา จํานวนหนวยสินคาขาย ยอดซื้อสินคาของลูกคาแตละ
ครั้ง ชนิดหรือประเภทสินคาที่ถือเปนสินคาที่สรางรายไดหลักใหกับธุรกิจ นอกจากน้ียังอาจระบุถึงจํานวนการสั่งซื้อสินคา
เพ่ือขาย Stock สินคา และนโยบาย เง่ือนไข หรือวิธีการตางๆในการขายสินคา ทั้งแงตนทุนในการซื้อสินคาและคาใชจาย
ตางๆที่เกิดขึ้น เชน คาเชาที่ดิน คาเชาสถานที่ คาไฟฟา คาประปา คาขนสง เปนตน  
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8.2 อุปกรณ เคร่ืองมือ และของตกแตงในการขายสินคา 
 

ลําดับ รายการ จํานวน การใชงาน ราคาทุน 
 

อายุ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

8.3 ขอมูลการขายสินคา 
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8.4 ขั้นตอนการขาย 
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนและกระบวนการขายสินคา ต้ังแตเริ่มตนกระบวนการใหบริการในการ

ขายสินคาแกลูกคาจนแลวเสร็จ เชน การซื้อสินคามาเพ่ือขาย การใหบริการทางการขาย การรับเงินคาสินคาจากลูกคา เปน
ตน การอธิบายขั้นตอนการขายสินคาหรือการดําเนินการทางการขายน้ีอาจใชการบรรยายขอความประกอบกับแผนผัง
กระบวนการในการขายสินคาประกอบ 

 
8.5 แผนผังกระบวนการขาย 

เปนการแสดงแผนผังผัง Flow Chart ของขั้นตอนและกระบวนการขายสินคาต้ังแตตนจนจบ ต้ังแตการซื้อสินคา
มาเพ่ือขาย การจัดผัง การใหบริการทางการขาย การรับเงินคาสินคาจากลูกคา เปนตน โดยในกรณีมีหลายสวนงานหรือ
กระบวนการท่ีหลากหลายในการขายสินคาหรือการบริหารสินคาขาย อาจแยกเปนสวนๆ ตามแตลักษณะของกระบวนการ
ในการขายสินคาก็ได หรืออาจใชวิธีการถายภาพขั้นตอนแตละกระบวนการของการบริการประกอบ พรอมกับบรรยาย
รายละเอียดของแตละภาพเพื่อความเขาใจก็ได 
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8.5 ขั้นตอนการขายสินคา 
 

 

 

 

 

 
8.6 แผนผังกระบวนการขายสินคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงแผนผังหรือ Flow Chart ขั้นตอนและกระบวนการในการขายสินคา 
ต้ังแตตนจนแลวเสร็จ 
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9. แผนการเงิน 
 

9.1 ประมาณการในการลงทุน  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับรายการการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจ ซึ่งอาจแสดงรายการการลงทุนที่มีมา

กอนหนาและการลงทุนใหม โดยแสดงเปนลําดับรายการ ซึ่งโดยสวนใหญจะแยกมูลคาการลงทุนออกเปน 2 สวน คือสวน
เงินลงทุนจากเจาของ (ในกรณีเปนการรวมลงทุนเงินลงทุนอาจแบงเปน 2 สวนคือ สวนของผูประกอบการและสวนของ
กองทุนรวมลงทุน) และสวนที่เปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน หรือในกรณีที่มีการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ เชน เปน
เงินใหเปลา เงินกูไมมีดอกเบี้ย ก็ใหแสดงรายการแยกไวใหชัดเจน แลวหาผลรวมเพื่อทราบมูลคาการลงทุนทั้งหมด 
นอกจากน้ียังอาจจัดแสดงโครงสรางทางการเงินของธุรกิจประกอบใหเห็นดวยในสวนของจํานวนเงิน และสัดสวน
เปอรเซนตของแหลงที่มา อันไดแก สวนของเจาของ สวนของเงินกูยืม และจากแหลงเงินทุนอื่นๆ (ถามี) และการแสดง
มูลคาการลงทุนทั้งหมดในโครงการ ไมวาจะเปนในสวนสินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ ทั้งสวนการ
ผลิต การบริหารและการขาย รวมถึงคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นในสวนการผลิต สวนการบริหารและการขาย รวมถึงประมาณ
การเงินทุนหมุนเวียน นอกจากน้ียังควรแสดงถึงแหลงที่มาและใชไปของการลงทุนวามาจากสวนทุนของเจาของ สวนเงินกู
จากสถาบันการเงิน หรือแหลงทุนอื่นๆในจํานวนเทาใด 
 
 

9.2 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน  
ในกรณีที่กิจการที่ไดดําเนินการมาแลวใหระบุถึงทรัพยสินที่มีอยูเดิมในกิจการ ซึ่งประกอบดวย ที่ดิน, อาคาร, 

โรงงาน, อุปกรณหรือเครื่องมือ ยานพาหนะ หรือสินทรัพยอื่นๆเชน ผลิตภัณฑ สินคา สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ เปนตน ซึ่ง
อาจจะเปนทรัพยสินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูประกอบการเองหรือเปนจากการเชาก็ตาม โดยควรลงรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพยสิน มูลคาโดยประมาณของทรัพยสิน (ยกเวนการเชาใหลงในสวนคาใชจายจากคาเชาทรัพยสินประกอบไวดวยใน
รายละเอียด) และภาระผูกพันในกรณีที่ติดภาระจํานองกับสถาบันการเงินวามีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดและมียอดคง
คางเหลืออยูเปนจํานวนเทาใด นอกจากน้ีในกรณีที่มีการคิดมูลคาของทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) เชน 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร หรือ Goodwill ใหแสดงรายละเอียดวิธีการคิดมูลคาทรัพยสินทางปญญาเพิ่มเติมไวดวยให
ชัดเจน (โดยมาตรฐานการประเมินราคาทรัพยสินทางปญญาจะมีการประเมินโดยวิธีการ 3 ประเภท คือ 1. วิธีราคาตนทุน 
(Cost Approach) 2. วิธีราคารายได (Income Approach) และ 3. วิธีราคาตลาด (Market Approach) แตทั้งน้ีเน่ืองจากใน
ประเทศไทยราคาตลาดปรียบเทียบเก่ียวกับมูลคาสินทรัพยทางปญญายังไมสามารถหาเปรียบเทียบไดโดยตรง ทําใหวิธี
ดังกลาวจึงไมไมเปนที่ยอมรับนักเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินราคาทรัพยสินแบบอื่นๆ โดยในสวนวิธีที่ 2 คือการคํานวณ
จากกระแสรายไดที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยทางปญญญาดังกลาวตลอดชวงเวลา ยังมีความคลุมเครือในเรื่องของความชัดเจน
ของตลาด หรือความสม่ําเสมอของกระแสรายไดและชวงเวลาที่ใชในการคํานวณ (ตัวอยางเชน Software ซึ่งลาสมัยไดเร็ว
มากอาจไมเกิน 3 ปแมแมวาจะมีลิขสิทธิ์คุมครองยาวนานกวาน้ันมากก็ตาม) รวมถึงการกําหนดอัตรากระแสเงินสด 
(Discount Rate) ในการคํานวณหาผลรวมมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ที่เปนตัวกําหนดมูลคา สวนวิธีที่ 1 อาจไมสะทอนมูล
คาที่ชัดเจนหรือมีมูลคาตํ่ากวาที่ควรจะเปน แตอยางไรก็ตามไมวาจะเลือกใชวิธีใดควรแสดงรายละเอียดประกอบใหชัดเจน 
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9. แผนการเงิน 
 
9.1 ประมาณการในการลงทุน  
 

ลําดับ รายการ ทุนเจาของ เงินรวมลงทุน เงินกู รวมมูลคา 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 รวมมูลคาการลงทุนท้ังสิ้น     
 โครงสรางทางการเงิน (เปอรเซนต)     

 

9.2 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน  
 
ลําดับ รายการ รายละเอียด มูลคาประมาณ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน    
2. อาคาร    
3. สวนตกแตง/ปรับปรุง    
4. อุปกรณ / เครื่องใช    
5. ยานพาหนะ    
6. สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ    
7. ทรัพยสินทางปญญา    
8. รายการอื่นๆ (ถามี)    
9.     

10.     
11.     

รวมมูลคาทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน   
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9.3 สมมติฐานทางการเงิน  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสมมติฐานตางๆที่กําหนดขึ้น เชน การเพ่ิมขึ้นของลูกคา การเพ่ิมขึ้นของรายได

จากการบริการ  การเพ่ิมขึ้นหรือการเปล่ียนแปลงของตนทุนการบริการ เปนตน โดยควรจะมีความเปนไปไดจริง ซึ่งอาจ
กําหนดขึ้นเองหรืออางอิงจากขอมูลในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ได การแสดงสมมติฐานทางการเงินอาจแสดงรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดในแผนแตละสวนโดยแสดงแยกเปนทีละรายการหรือคิดเปนรายการรวมก็ได โดยการลง
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงอาจแสดงเปนประมาณการตัวเลขโดยตรง หรือแสดงเปนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปนเปอรเซนต
เปลี่ยนแปลงก็ไดตัวอยางเชน การเพ่ิมขึ้นของจํานวนลูกคา การเพ่ิมขึ้นของรายได หรือการเพ่ิมขึ้นของตนทุนการบริการ 
เปนตน 
 

9.4 นโยบายทางการเงิน  
เปนการแสดงรายละเอียดของนโยบายการดําเนินการทางดานการเงินของธุรกิจ ในการกําหนดถึงที่มาของรายได

และรายจาย การตลาด และการบริหารจัดการของธุรกิจ ซึ่งทีมบริหารเปนผูกําหนดขึ้น การแสดงนโยบายทางการเงิน จะ
พิจารณาจากขอกําหนดตางๆ ตามรายละเอียดในแผนแตละสวน โดยอาจจะแสดงแยกเปนทีละรายการหรือคิดเปนรายการ
รวมดังตัวอยางขางตนก็ได โดยการลงรายละเอียดการแสดงควรจะเปนประมาณการตัวเลขโดยตรง เชน หนวย, บาท, วัน, 
เดือน หรือ เปอรเซนต ใหชัดเจน ตัวอยางเชน การขายหรือจัดจําหนายดวย เงินสด / มัดจํา / เครดิตการคาการซื้อ-การขาย
การกําหนดรอบเวลาเครดิตการขาย (ลูกหน้ีการคา) การกําหนดรอบเวลาเครดิตการซื้อ (เจาหน้ีการคา) การต้ังสํารองเงินสด
ในมือหรือเงินสดในธนาคาร เปนตน 
 

หมายเหตุ  
เปนการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับนโยบายพิเศษนอกเหนือออกไป เชน การต้ังสํารองเงินสดในธนาคารวามี

นโยบายอยางไร เชน ตองมีเงินสดในธนาคารเพียงพอที่จะชําระคาวัตถุดิบได 50% หรือสามารถจายคาใชจายเงินเดือน
พนักงานและคาใชจายการบริหารไดเปนเวลา 3 เดือน หรือตองมีเงินสดในธนาคารเปนจํานวน 1 ลานบาท เปนตน โดยการ
กําหนดนโยบายดังกลาวอาจมีหรือไมมีก็ได ซึ่งทั้งน้ีการกําหนดดังกลาวมักจะสัมพันธกับแผนปกปองความเสี่ยงทางธุรกิจ 
เชน เหตุการณตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นหรือเหตุสุดวิสัยที่อาจกอใหธุรกิจสูญเสียรายได เชน อัคคีภัย, ภัยธรรมชาติ, การขาดแคลน
วัตถุดิบหรือกฎระเบียบขอบังคับตามกฎหมายท่ีสงผลอยางรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจ 
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9.3 สมมติฐานทางการเงิน  9.3 สมมติฐานทางการเงิน  
  

รายการ รายการ 
  

ปท่ี 1 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 5 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นของจํานวนลูกคา -%      
การเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นของรายได - %      
การเปล่ียนแปลงของราคาขายสินคา - %      
การเปล่ียนแปลงของตนทุนสินคา -%      
การเปล่ียนแปลงของคาใชจาย 1 -%      
การเปล่ียนแปลงของคาใชจาย 2 -%      
การเปล่ียนแปลงของคาใชจาย 3 -%      
ระยะเวลาที่ใชในการคํานวณใน 1 ป – วัน/เดือน  
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) - %  
สมมติฐานทางการเงินอื่นๆ  
 

9.4 นโยบายทางการเงิน  
 

รายการ 
 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

ระยะเวลาการใหเครดิตคาสินคา - วัน/เดือน      
ระยะเวลาเครดิตซื้อสินคา  - วัน/เดือน      
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นที่ขอกู (ถามี) – บาท      
วงเงินสินเช่ือระยะยาวที่ขอกู (ถามี) – บาท      
อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น - %      
อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว - %      
นโยบายการต้ังสํารองเงินสดในกิจการ  
การใหผลตอบแทนหรือเง่ือนไขอื่นๆ  
นโยบายทางการเงินอื่นๆ  

 
หมายเหตุ  
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9.5 ประมาณการในการขายสินคารายเดือน 
เปนการแสดงถึงประมาณการเก่ียวกับรายไดจากการขายสินคา โดยควรมีการจัดทําเปนรายเดือน เพ่ือพิจารณาวา

ในรอบ 1 ป หรือ 12 เดือน มีระดับรายไดในแตละเดือนเปนมูลคาเทาใด เพ่ือรวมกันเปนประมาณการรายไดตอป การจัดทํา
ประมาณการในการขายรายเดือนจะเหมาะสําหรับในกรณีที่รายไดของกิจการในรอบปไมสม่ําเสมอ หรือมียอดขายสินคาใน
แตละเดือนไมเทากัน หรือเปนกิจการต้ังใหมที่ในชวงแรกของกิจการยังไมมีรายไดเขามาในธุรกิจ โดยในกรณีที่รายไดจาก
การขายสินคามีระดับสม่ําเสมอตลอดทั้งป อาจจัดทําเฉพาะประมาณการรายปก็ได โดยรายละเอียดในสวนน้ีโดยทั่วไปจะ
ประกอบดวย จํานวนลูกคา ราคาคาสินคาขายตอหนวย และรายไดรวมในแตละเดือน  และกรณีที่เปนการขายสินคาโดยให
เครดิตการคาก็ใหแสดงประมาณการลูกหน้ีการคาประกอบไวดวย รวมถึงเงินสดรับจริงจากการขายสินคา นอกจากน้ีอาจ
จัดทําประมาณการตนทุนหรือคาใชจายรายเดือนในลักษณะเดียวกันดวย เพ่ือใชในการพิจารณาเปรียบเทียบประกอบ
ระหวางรายไดกับตนทุน หรือเพ่ือพิจารณาในผลกําไรหรือผลขาดทุนรายเดือนก็ได 
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วนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

9.5 ประมาณการในการขายสินคารายเดือน  
 

รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 
             

            จํานวนหนวยสินคาขาย  
1สินคาแบบที่              

สินคาแบบที่  2             
สินคาแบบที่  3             

รวมจํานวนสินคาขาย             

             

            ราคาสินคา (บาท/หนวย) 
1สินคาแบบที่              

สินคาแบบที่  2             
สินคาแบบที่  3             

ราคาสินคาเฉลี่ย             
             

            

            

รายไดจากการขาย (บาท) 
1สินคาแบบที่              

สินคาแบบที่  2             
สินคาแบบที่  3             

รวมรายไดจากการขาย 

รวมรายไดสะสม (บาท)             

             

ลูกหนี้การคา (บาท)             
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9.6 ประมาณการรายไดจากการขายสินคา 
เปนการแสดงถึงการกําหนดโครงสรางของรายไดจากการขายสินคา โดยที่มาจะมีการกําหนดจากแผนการตลาด 

วาจะสามารถขายสินคาและมีจํานวนลูกคาที่จะซื้อสินคาในปริมาณเทาใด และการใชขอมูลจากการประมาณการในการ
บริการรายเดือน การแสดงรายไดจากการขายสินคาหรือบริการโดยตรงจะมาจาก  

 
รายได (I) = จํานวนหนวยของสินคาขาย (Q) x ราคาขายสินคาตอหนวย (P)  
 
โดยอาจจะมาจากการกําหนดตามแผนการตลาด ในสวนของจํานวนลูกคาเปาหมาย (เปอรเซนตที่ลูกคาเปาหมาย

จะซื้อสินคา)  จํานวนสินคาขาย ความสามารถในการขายสินคาของธุรกิจ ที่เปนเปอรเซนต หรือถามีการใหเครดิตการคาอาจ
มีรายการหน้ีสงสัยจะสูญประกอบดวยก็ไดเพ่ือหารายรับที่แทจริงถาสามารถประมาณการและคํานวณได 

การแสดงรายไดอื่นสําหรับธุรกิจ จะแสดงไวในกรณีที่ธุรกิจมีรายไดอื่นๆจากการดําเนินธุรกิจนอกเหนือจาก
สินคาขาย เชน มีการขายสินคานอกเหนือจากสินคาขายของธุรกิจโดยปกติ เชน มีสินคาฝากขาย เปนตน แตทั้งน้ีรายไดอื่นๆ
ดังกลาวไมควรเกินมูลคา 5%-10% ของรายไดรวม ในกรณีที่เกินควรระบุที่มาของรายไดวามาจากแหลงใด โดยไมควรระบุ
เปนรายไดอื่น 

นอกจากน้ียังอาจระบุรายไดในลักษณะรายไดจากการบริการ ประกอบไวในประมาณการรายไดเลยก็ได
นอกเหนือจากตัวเลขรายได เชน มูลคาลูกหน้ีการคาในกรณีมีเครดิตการขายสินคา (รายรับจากการขายสินคาหรือบริการ = 
เงินสดรับจากการขายสินคาหรือบริการ + ลูกหน้ีการคาสินคา) และเงินสดรับจริงจากการขายสินคาหรือบริการซึ่งอาจ
สามารถแสดงไวในงบกระแสเงินสด 
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9.6 ประมาณการรายไดจากการขายสินคา 

 
รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

 
ปท่ี 5 

      

จํานวนหนวยสินคาขาย      
     สินคาแบบที่ 1      
     สินคาแบบที่ 2      
     สินคาแบบที่ 3      

     รวมจํานวนสินคาขาย      

      

ราคาสินคา (บาท/หนวย)      
     สินคาแบบที่ 1      
     สินคาแบบที่ 2      
     สินคาแบบที่ 3      

     ราคาสินคาเฉล่ีย      
      

รายไดจากการขายสินคา (บาท)      
     สินคาแบบที่ 1      
     สินคาแบบที่ 2      
     สินคาแบบที่ 3      

     รวมรายไดจากการขายสินคา (บาท)      

      

      
      
      

ประมาณการลูกหน้ีการคา      
     ขายดวยเงินสด      
     ขายดวยเงินเช่ือ (เครดิตการคา)      
     ระยะเวลาใหเครดิตการคา  (วัน/เดือน)      

     ลูกหน้ีการคารวม (บาท)      
      
      

เงินสดรับจากการขายสินคา (บาท)      
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9.7 ประมาณการตนทุนสินคาซ้ือมาเพื่อการขาย 
เปนการแสดงถึงประมาณการของตนทุนสินคาซื้อมาเพ่ือการขายหรือการดําเนินการของธุรกิจ โดยคํานวณจาก

จํานวนสินคาที่สั่งซื้อ ซึ่งมาจากการประมาณการในการบริการ (โดยปกติการสั่งซื้อสินคาจะมากกวาเปาหมายการขาย เชน 
จะตองสั่งซื้อวสินคาเพ่ือใหมีสินคาพรอมในการขายใหแกลูกคามากกวาเปาหมายการขาย 10-20% เพราะอาจตองกันไวเปน
สวนของโชว Stock สินคาพรอมขาย หรือกันไวในกรณีลูกคาขอสงคืนสินคา หรืออาจไมมีความสัมพันธกันเลยก็ได เชน 
จําเปนมีการสั่งซื้อเปน Lot เพราะมีสินคาเฉพาะในชวงระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือบางเวลาของปเทาน้ัน โดยเฉพาะใน
สวนของสินคาที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ หรือเปนสินคาตามฤดูกาล) ราคาตอหนวยของสินคา ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึ้นในแตละชวงเวลา ผลคํานวณจากจํานวนสินคาที่สั่งซื้อกับราคาตอหนวยของสินคาจะเปนตนทุนสินคาในขาย  

นอกจากน้ีในกรณีมีการซื้อเครดิตสินคาสินคา จะตองมีการจัดทําประมาณการเจาหน้ีการคาในสวนของสินคาที่
สั่งซื้อ เพ่ือดูวาเงินสดจายจริงของสินคามีมูลคาเทาใด (ตนทุนสินคา = เงินสดจายคาสินคา + เจาหน้ีการคาสินคาซื้อมา) โดย
เงินสดจายจะแสดงไวในงบกระแสเงินสด สวนเจาหน้ีการคาจะแสดงผลรวมไวในงบดุล 
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9.7 ประมาณการตนทุนสินคาซ้ือมาเพื่อการขาย 

 
รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

 
ปท่ี 5 

จํานวนสินคาซื้อมาในการขาย (หนวย)      
     สินคาซื้อมาในการขายชนิดที่ 1      
     สินคาซื้อมาในการขายชนิดที่ 2      
          สินคาซื้อมาในการขายชนิดที่ 3 

ราคาตอหนวยของสินคาซื้อมาในการขาย      
     สินคาซื้อมาในการขายชนิดที่ 1      
     สินคาซื้อมาในการขายชนิดที่ 2      
          สินคาซื้อมาในการขายชนิดที่ 3 

ตนทุนสินคาซื้อมาในการขาย (บาท)      
     สินคาซื้อมาในการขายชนิดที่ 1      
     สินคาซื้อมาในการขายชนิดที่ 2      
     สินคาซื้อมาในการขายชนิดที่ 3      

     รวมตนทุนสินคาซื้อมาในการขาย (บาท)      

      
      
      
      

      
      
      
      

      

ประมาณการเจาหน้ีการคา      
     ซื้อสินคามาดวยเงินสด      
    ซื้อสินคามาดวยเงินเช่ือ (เครดิตการคา)      
     ระยะเวลาไดรับเครดิตการคา  (วัน/เดือน)      

     เจาหน้ีการคารวม (บาท)      
      

      

เงินสดจายคาสินคาซื้อมาเพ่ือขาย      
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9.8 ประมาณการตนทุนสินคาและตนทุนขายสินคา 
เปนการแสดงรายละเอียดของตนทุนสินคาและตนทุนขายสินคา (ในความเปนจริงของการทําธุรกิจจะทําใหตนทุน

ขายสินคากับตนทุนสินคาโดยสวนใหญจะมีคาไมเทากัน) โดยตนทุนการสินคาจะประกอบดวย ตนทุนสินคาซื้อมาเพ่ือขาย 
โดยตรง และตนทุนสินคาที่ใชประกอบหรือเก่ียวของกับสินคาซื้อมาเพ่ือการขาย เชน ฉลาก บรรจุภัณฑ เปนตน วัสดุ
สิ้นเปลืองในการขาย แตเน่ืองจากโดยปกติธุรกิจจะไมสามารถขายสินคาซื้อมาไดทั้งหมด หรือมีการสั่งซื้อสินคามากกวา
จํานวนที่ขายได ทําใหเกิดสินคาคงเหลือ ซึ่งอาจเปนสินคาซื้อมากอนเปนสินคาสําเร็จรูปพรอมขาย หรือเปนสินคาที่อยู
ระหวางการทําหรือการประกอบ หรือสินคาสําเร็จรูปพรอมขาย ซึ่งตามหลักการทางบัญชีและการลงรายละเอียดในงบ
การเงิน 
 

ตนทุนขายสินคา = ตนทุนสินคาซื้อมา + สินคาคงเหลือตนงวด – สินคาคงเหลือปลายงวด 

สินคาคงเหลือ =สินคาซ้ือมาเพื่อขายคงเหลือ+สินคาระหวางทําคงเหลือ+สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 

ในกรณีท่ีไมมีสินคาคงเหลือเลย ตนทุนขายสินคา จะเทากับตนทุนสินคาซื้อมา 
 

โดยตนทุนขายสินคาจะระบุไวในงบกําไรขาดทุน การลงรายละเอียดเก่ียวกับตนทุนขายสินคากับตนทุนสินคาซื้อ
มาใหถูกตองในงบกําไรขาดทุน จะสงผลใหงบดุลมีความถูกตอง โดยสวนของสินทรัพยจะเทากับหน้ีสิน+สวนของเจาของ 
แตทั้งน้ีการลงรายละเอียดสวนน้ี อาจสงผลใหตนทุนขายสินคามีคามากกวาหรือนอยกวาตนทุนสินคาซื้อมาก็ได โดยรายได
จากการบริการหักตวยตนทุนขายจะเปนผลกําไรขั้นตน 
 

ขอสังเกตุเก่ียวกับประมาณการสินทรัพยและการคิดคาเส่ือมราคา  

ในการประมาณการตนทุนสินคาซื้อมาและตนทุนขายสินคา ตองมีการคิดราคาคาเสื่อมราคาทรัพยสินเพ่ือใชใน
การคํานวณเปนตนทุนขายสินคา และตนทุนในสวนคาใชจายในการขายและบริหาร  

โดย คาเสื่อมราคาตองวด   = ( มูลคาทุนท่ีไดมา - มูลคาซาก ) / อายุการใชงาน 

โดยมูลคาสินทรัพยท่ีปรากฏในงบดุล  = มูลคาทุนสินทรัพย – คาเสื่อมราคาสะสม 

 
โดยทั้งน้ีอาจจะพิจารณาใหมูลคาซากเปน 0 ก็ไดเพ่ือความสะดวกในการคํานวณ (ในหลักการทางบัญชีมูลคาซาก

มีคานอยที่สุดเทากับ 1 บาท) แตทั้งน้ีการหักคาเสื่อมราคาตามกฎหมายมีหลายกรณีและหลายวิธี เชน วิธีคิดแบบเสนตรง 
(Straight-Line Depreciation), วิธีคิดตามหนวยท่ีทําการผลิต (Units of Output Depreciation), วิธีคิดในอัตราลดลง 
(Decreasing Charge Method) หรือวิธีอื่นๆนอกเหนือ เปนตน แตอยางไรก็ตามโดยสวนใหญในการจัดทําประมาณการทาง
การเงินควรเลือกใชวิธีคิดแบบเสนตรงหรือวิธีคิดตามหนวยที่ทําการผลิต เพราะสามารถคํานวณและทําความเขาใจไดไดงาย 

 

สําหรับธุรกิจการคาน้ันอาจรวมคาเสื่อมราคาเพียงสวนเดียว โดยไมตองแยกเปน 2 สวนเหมือนธุรกิจการผลิตหรือ

การบริการคือ ระหวางสวนการผลิต กับสวนการขายและบริหาร ซึ่งสําหรับธุรกิจการคาจึงไมจําเปนตองคิดแยกกันระหวาง

สวนของสินคาขายหรือสินคาสําเร็จรูป กับสวนของการบริหารและการขาย เพราะสินคาทุนจะคิดในลักษณะการดอยคาตาม

มูลคาตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป อันเน่ืองมาจากความลาสมัย ความดอยคาทางเทคโนโลยี หรือความไมเปนท่ีตองการของลูกคา 

ซึ่งแตกกตางการการผลิตท่ีตองตัดคาใชจาย คาเสื่อมราคาอาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ ในธุรกิจการผลิตหรือการบริการ 
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9.8 ประมาณการตนทุนสินคาและตนทุนขายสินคา 

  
รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

 
ปท่ี 5 

ตนทุนสินคาซื้อมา (บาท)      

     สินคาแบบที่ 1      
     สินคาแบบที่ 2      
     สินคาแบบที่ 3      

     รวมตนทุนสินคาซื้อมา        

           
     คาสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพ่ือการขาย      
     คาไฟฟา      
     คานํ้าประปา      
     คาวัสดุสิ้นเปลืองในการขาย      
     คาบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือ      
     คาขนสงสินคาเพ่ือใชในการบริการ      
     คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ      

     รวมตนทุนสินคา       

      

+ บวก สินคาซื้อเพ่ือขายคงเหลือตนงวด      
- หัก    สินคาซื้าเพ่ือขายคงเหลือปลายงวด      
+ บวก สินคาระหวางทําคงเหลือตนงวด      
- หัก    สินคาระหวางทําคงเหลือปลายงวด      
+ บวก สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด      
- หัก   สินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมตนทุนขายสินคา (บาท)      

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                                                                          
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9.9 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย  
เปนการแสดงรายการคาใชจายที่เก่ียวของเฉพาะกับการบริหารและคาใชจายในการขายสินคาเทาน้ัน ซึ่งเปน

คาใชจายที่ไมเก่ียวของกับตนทุนสินคาซื้อมา โดยพิจารณาวาไมวาธุรกิจจะมีการขายสินคาหรือไม ก็ตองมีตนทุนคาใชจาย
สวนน้ี เชน เงินเดือนกรรมการผูจัดการ คาใชจายสํานักงาน เปนตน โดยอาจมีการแสดงรายการเปนรายเดือน แลวนํามารวม
เปนคาใชจายรวมตอปในปที่ 1 แลวปรับเพ่ิมเปนสัดสวน หรือเปนเปอรเซนตเพ่ิมขึ้นในแตละรายการหรือทุกๆรายการของ
ตนทุนคาใชจายสวนการบริหารและการขายในปถัดไปก็ได โดยสวนของคาใชจายในการขายและบริหารจะสามารถแบง
รายละเอียดออกไดเปน 2 สวนคือสวนที่เปนตนทุนคงที่ (Fix Cost) คือตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงตามรายไดจากการบริการ 
เชน เงินเดือนพนักงาน คาเชาสํานักงาน เปนตน และสวนที่เปนตนทุนแปรผัน (Variable Cost) ซึ่งจะแปรผันตามรายไดจาก
การขายสินคา ซึ่งโดยสวนใหญจะมาจากการกําหนดของฝายบริหาร เชน คานายหนาจากการขาย หรือประมาณการทางดาน
การประชาสัมพันธซึ่งฝายบริหารกําหนดต้ังงบประมาณไวที่ 3% ของยอดรายไดจากสินคาขาย เปนตน 

นอกจากน้ียังตองมีการรวมคาดอกเบ้ียจาย (ในกรณีมีการกูเงินใหคิดเฉพาะคาดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นเทาน้ัน มิใชเงิน
ชําระคางวดซึ่งจะรวมการชําระคืนในสวนดอกเบี้ยและเงินตน) และคาภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาสวนของอาคาร
สํานักงาน อุปกรณสํานักงาน เครื่องมือเครื่องใช ของตกแตง ยานพาหนะ คาใชจายจัดจาย (Amortization) ในสวนของ
สินทรัพยจับตองไมได (Intangible Assets) เชน คาความนิยม เครื่องหมายการคา เปนตน ซึ่งเปนสวนที่เก่ียวของกับการขาย
และบริหารเปนตนทุนคาใชจายในการขายและบริหารดวย  
 

 
ขอสังเกตุเก่ียวกับดอกเบ้ียจายและเงินกูยืม 

ดอกเบี้ยจายเปนตนทุนคาใชจายในสวนของงบกําไรขาดทุน ที่เก่ียวของกับเงินกูยืมในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะ
ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว การแสดงรายการจะแสดงรายการเงินตนจากการกูยืมในปที่ 0 (ปที่เริ่ม
โครงการหรือเริ่มตนการกูยืม) ซึ่งในกรณีที่ในระหวางปถัดไปในการดําเนินการมีการกูยืมเพ่ิมเติม อันเน่ืองจากมีแผนงาน
ในการลงทุนเพ่ิมเติม ก็อาจแสดงยอดประกอบไวดวย โดยเริ่มแสดงในสวนยอดเงินกูทั้งหมดท้ังเงินกูยืมระยะสั้น และเงินกู
ยืมระยะยาว และแบงการแสดงรายการเปนยอดเงินกูยืมแตละรายการ อัตราดอกเบ้ีย ดอกเบี้ยจายในแตละงวด การชําระคืน
เงินกู และเงินกูคงเหลือ ทั้งน้ีในกรณีที่มีเง่ือนไขเกี่ยวกับการชําระคืนเงินกู เชนระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินตน หรือ
ปลอดการชําระคืนเงินกูทั้งเงินตนและดอกเบี้ย ใหแสดงรายละเอียดเปนหมายเหตุประกอบไว เพ่ืองายตอการทําความเขาใจ
เก่ียวกับโครงสรางเงินกูของธุรกิจ โดยผลรวมของดอกเบี้ยจายจะถูกนําไปรวมเปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการขายและ
บริหาร และกระแสเงินสดจายเพื่อชําระดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาว ในสวนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใน
งบกระแสเงินสด สวนยอดรวมของการชําระคืนเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาว จะเปนกระแสเงินสดจายในสวนของกระแส
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด และนําไปหักกับยอดเงินตนของเงินกู ซึ่งจะปรากฏเปนคาคงเหลือของ
หน้ีสินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวครบกําหนดชําระในหน่ึงปในสวนของหน้ีสินหมุนเวียน และเงินกูระยะยาวในสวน
ของหน้ีสินไมหมุนเวียนในงบดุล 
 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
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9.9 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย  
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
 

ปท่ี 5 

คาใชจายในการบริหารและการขาย (บาท)      

     เงินเดือนบุคลากร/พนักงาน      
     คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร      
     คาใชจายสํานักงาน      
     คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน      
     คาใชจายนํ้าประปาสวนสํานักงาน      
     คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร      
     คาใชจายแบบพิมพ เอกสาร      
     คาใชจายวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน      
     คาใชจายดานที่ปรึกษาดานตางๆ      
     คาธรรมเนียมราชการ      
     คาใชจายนํ้ามันยานพาหนะในการขาย      
     คาโฆษณา ประชาสัมพันธ      
     คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา      
     คาใชจายการเลี้ยงรับรอง      
     คาใชจาย Commission จากการขาย      
     คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ      
     คาใชจายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู      
     คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล      
     คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ      

     รวมคาใชจายในการบริหารและการขาย (1)      

      

คาเสื่อมราคาสวนการบริหารและการขาย      
     คาเสื่อมราคาอาคารสวนสํานักงาน      
     คาเสื่อมราคาอุปกรณเครื่องใช      
     คาเสื่อมราคายานพาหนะ      

     รวมคาเสื่อมราคา (2)      

      
      

รวมคาใชจายการบริหารและการขาย (1) + (2)      
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9.10 ประมาณการงบกําไรขาดทุน   
เปนงบการเงินแสดงผลการดําเนินการของกิจการ ในรอบระยะเวลาเวลาหนึ่งซึ่งมักกําหนดเปนรายปหรืออาจ

จัดทําเปนรายเดือนก็ได โดยจะมีองคประกอบหลักในรายการซึ่งะประกอบดวยงบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ ตลอดงวดระยะเวลาบัญชีแต โดยทั่วไปจะกําหนดรอบระยะเวลา 1 ป โดยจะประกอบดวย 3 รายการหลัก คือ 

• ตัวเลขแสดงยอดขายหรือรายได 

• ตัวเลขแสดงคาใชจายตางๆหรือตนทุน 

• ผลตางของตัวเลข จะเปนผลกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
การแสดงงบกําไรขาดทุนแบงการแสดงออกเปน 2 ลักษณะคือ งบกําไรขาดทุนแบบขั้นเดียวหรือแบบหลายขั้น ซึ่ง

ธุรกิจสามารถเลือกวิธีการแสดงแบบใดก็ได แตการแสดงแบบหลายขั้นจะแสดงรายการใหเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ตางๆของผลกําไรขาดทุนของธุรกิจไดชัดเจนกวา และอาจเพิ่มเติมในสวนของกําไรตอหุนและมูลคาทางบัญชีของธุรกิจ 
(Book Value) ประกอบดวยก็ได ซึ่งจะทําใหเห็นมูลคาของธุรกิจ (Business Value)ไดชัดเจนขึ้น  
 

 
ขอสังเกตในการจัดทํางบกําไรขาดทุน 
1. รายไดที่ระบุไวจะเปนรายไดจากการบริการ โดยเปนตัวเลขรายไดที่เกิดขึ้นทางบัญชีซึ่งจะมากกวาเงินสดรับจริง สวน

เงินสดรับจริงจากการขายสินคาจะระบุไวในงบกระแสเงินสด 
2. กําไรขั้นตนจะเปนผลมาจากรายไดจากการบริการหักดวยตนทุนขาย ไมใชผลจากรายไดหักดวยตนทุนการบริการ 

(ตนทุนขายจะมีคาเทากับตนทุนการบริการก็ตอเมื่อไมมีสินคาคงเหลือเลยเทาน้ัน) 
3. คาใชจายในการขายและบริหารท่ีหักจากกําไรขั้นตน จะประกอบดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและคาเสื่อมราคาจากการ

ขายและบริหารเทาน้ันไมรวมดอกเบี้ยจายเพ่ือหากําไรจากการดําเนินการที่แทจริง โดยไมคิดเรื่องตนทุนที่เกิดจากการ
จัดหาเงินโดยการใชเงินกู  โดยสวนดอกเบี้ยจายจะนําไปหักในขั้นตอนตอไป 

4. ขอผิดพลาดสวนหน่ึงที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้น คือมักนําเอาคางวดชําระคืนเงินกูมาหักจากกําไรจากการ
ดําเนินงาน (กําไรขั้นตน-คาใชจายในการขายและบริหาร) เพราะคางวดชําระคืนเงินกูเปนผลรวมของดอกเบี้ยจายและ
เงินชําระคืนเงินตน ดังน้ันจะตองแยกเฉพาะสวนมูลคาดอกเบี้ยในการหักเทาน้ันในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงิน
สดในสวนของเงินสดกิจกรรมการจัดหาเงิน สวนเงินชําระคืนเงินตนจะไปแสดงไวเฉพาะในงบกระแสเงินสดในสวน
ของเงินสดกิจกรรมการจัดหาเงิน ทั้งในสวนเงินกูระยะสั้นและระยะยาว 

5. ในสวนของการหักภาษีเงินไดนิติบุคคลอาจหักโดยคิดเฉล่ียตามการหักภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ 30% โดยตลอด หรืออาจ
คิดหักตามจริงตามขอกําหนดการชําระภาษีในลักษณะอัตรากาวหนาตามกฎหมายซึ่งขึ้นกับทุนจดทะเบียนและผลกําไร
ของบริษัทก็ไดในกรณีเปนนิติบุคคล SMEs ที่มีทุนนอยกวา 5 ลานบาท แตควรแสดงรายละเอียดลักษณะการคํานวณ
เปนหมายเหตุประกอบไวดวย  

6. ในกรณีมีการกําหนดเงินปนผลจายจะถูกหักหลังจากกําไรสุทธิ โดยผลลัพธที่ไดจะเปนกําไรสะสมซึ่งปรากฏในงบดุล 
สวนเงินสดที่จายเงินปนผลจะปรากฏในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ทุกครั้งที่บริษัทจายเงินปนผล บริษัท
จะตองจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองอยางนอย 5% ของกําไร จนกวาทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนถึง 10% ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท หรือมากกวา 10% ของทุนจดทะเบียนซึ่งแลวแตจะไดมีการตกลงกันไวในขอบังคับบริษัท) 

 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) A - 27 

FORMAT - 24 



 FORMAT - 24 

9.10 ประมาณการงบกําไรขาดทุน  
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
 

ปท่ี 5 

รายได      
     รายไดจากการขายสินคา      
     รายไดอื่น       
      

รวมรายได      
      
     หัก - ตนทุนขายสินคา      
      

กําไรขั้นตน      
      
     หัก – คาใชจายในการบริหารและการขาย      
      

กําไรจากการดําเนินการ      
      
     หัก - ดอกเบี้ยจาย      
      

กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล      
      
     หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล      
      

กําไรสุทธิ      

      

     หัก – เงินปนผลจาย      

     กําไรสะสม      

      
     กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน       
     มูลคาทางบัญชีตอหุน      

      

      

      

      

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                                                                          
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
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FORMAT - 25 

9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด   
เปนการแสดงการแสดงงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานทางการบัญชี ซึ่งจะแบงเปน 2 วิธี คือวิธีทางตรงและวิธี

ทางออม (วิธีทางออมเปนวิธีที่มีผูนิยมใชมากกวาโดยเฉพาะผูจัดทําบัญชี โดยเริ่มจากนําผลกําไรสุทธิจากงบกําไรขาดทุนมา
ปรับกระทบคาเพื่อหารายการเทียบเทาเงินสดของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน สวนวิธีทางตรงจะเริ่มจากเงินสดรับ
จายในแตละกิจกรรมเพื่อหาของกระแสเงินสดจากิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งจะเหมาะสมกับการวางแผนทางการเงิน) แต
อยางไรก็ตามท้ัง 2 วิธี ตามมาตรฐานการแสดงงบกระแสเงินสดจะแบงเปน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดําเนินงาน, กิจกรรมการ
ลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งทั้ง 2 วิธี หากมีการคํานวณที่ถูกตองจะไดผลลัพธในการคํานวณที่เทากัน ในการแสดงงบ
กระแสเงินสดอาจมีการจัดทําเปนงบกระแสเงินสดรายเดือนประกอบดวยก็ได เพ่ือพิจารณาวาในชวงเดือนใดที่กระแสเงิน
สดติดลบ หรือเกิดเงินสดจายมากกวาเงินสดรับ ซึ่งธุรกิจจําเปนจะตองมีการกูยืมเงินระยะสั้น (O/D) จากสถาบันการเงิน 
โดยการแสดงอาจประมาณการไวในปแรกของการดําเนินการก็ได แลวปรับเพ่ิมลดหรือเปล่ียนแปลงมูลคาในปถัดไป 
 

 
ขอสังเกตในการจัดทํางบกระแสเงินสด 
1. ในสวนของงบกระแสเงินสด หลักพ้ืนฐานของการแสดงรายละเอียดในงบกระแสเงินสดคือใหแสดงรายการเฉพาะท่ี

เปนเงินสดในสวนของการรับและจายจริงท่ีเกิดขึ้นเทาน้ัน ดังน้ันจึงไมมีการนําตนทุนคาเสื่อมราคาหรือรายการท่ีไมใช
เงินสดมาแสดงและคํานวณในงบกระแสเงินสด 

2. การแสดงเก่ียวกับเงินกูและการชําระแสดงไวในกิจกรรมจัดหาเงิน โดยแบงเปน 2 สวน คือเงินสดจายในสวนดอกเบี้ย
เงินกูซึ่งสัมพันธกับงบกําไรขาดทุน และเงินสดจายชําระคืนเงินตนซึ่งสัมพันธกับงบดุล (ในงบดุลจะแสดงไวโดยเปน
เงินตนหรือเงินกูเริ่มตนหักดวยเงินสดจายชําระคืนเงินตน โดยปรากฏในสวนของหน้ีสิน ทั้งน้ีขึ้นกับเง่ือนไขขอตกลง
ทางดานการกูเงิน เชน วงเงินกู อัตราดอกเบ้ียเงินกู ระยะเวลาการผอนชําระ ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย) โดยควรแสดง
แยกเปนกระแสเงินสดจายทั้งเงินกูระยะสั้นและระยะยาว 

3. ผลลัพธของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน + กิจกรรมการลงทุน + กิจกรรมจัดหาเงิน จะเปนกระแสเงินสดสุทธิ 
ผลลัพธที่ไดจะนํามารวมกับกระแสเงินสดตนงวดท่ีเหลืออยู เปนกระแสเงินสดสุทธิปลายงวด เพ่ือยกไปไวในเงินสด
และเงินฝากในธนาคารซึ่งตองมีคาเปนบวกเสมอ ในกรณีมีคาลบหมายความวาธุรกิจขาดเงินสดในการดําเนินการ 
ดังน้ันจึงตองมีการกูเงินระยะสั้น (O/D) เพ่ือใหคาเงินสดของธุรกิจที่ปรากฏในงบดุลเปนบวกเสมอ สวนเงินกูระยะสั้น 
(O/D) จะปรากฏในงบกระแสเงินสดในสวนของเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

4. ในสวนของเงินกูระยะสั้น (O/D) ควรจัดทําประมาณการเพ่ิมเติมตางหาก โดยควรจัดทําประมาณการเปนรายการรับจาย
รายเดือนจนครบทั้งปแลวคํานวณเปนผลรวมในความตองการใชเงิน เน่ืองจากเปนการขาดเงินกูระยะสั้น ซึ่งการจัดทํา
เปนรายปอาจไมสามารถแสดงใหเห็นความตองการเงินสดจากการขาดกระแสเงินสดระยะสั้นในชวงเวลาบางเดือน ซึ่ง
ในขอเท็จจริงในกรณีเงินสดขาดมือหรือเกิดตัวเลขติดลบขึ้น ธุรกิจตองมีการกูเงินระยะสั้นเพ่ือใชในกิจการในสวนที่
ขาด รวมถึงการชําระคืนเงินกู O/D ในชวงเวลาตางๆเม่ือมีเงินสดเหลือหรือตัวเลขเปนบวกเกิดขึ้นในชวงเวลาบางเดือน
อีกดวย 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
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 FORMAT - 25 

9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด  
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
 

ปท่ี 5 

กระแสเงินสดจากการดําเนินการ      

     เงินสดรับจากการขาย      
     เงินสดรับจากรายไดอื่น       
     เงินสดจายคาใชจายในการขาย      
     เงินสดจายคาใชจายการบริหารและการขาย      
     เงินสดจายคาใชจายอื่นๆ      
     เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล      

     กระแสเงินสดจากการดําเนินการรวม      

      

กระแสเงินสดจากการลงทุน      
     เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพย 1      
     เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพย 2      
     เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพย 3      
     เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพย 4      
     เงินสดจายคาการลงทุนในสินทรัพย 5      

     กระแสเงินสดจากการลงทุนรวม      

      

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน      
     เงินสดรับจากการออกหุนทุน      
     เงินสดรับจากการกอหน้ีสิน      
     เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น      
     เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะสั้น      
     เงินสดจายคาดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว      
     เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะยาว      
     เงินสดจายปนผล      

     กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินรวม      

      
      

กระแสเงินสดสุทธิ      
บวก + กระแสเงินสดตนงวด      

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด      

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                                                                          
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9.12 ประมาณการงบดุล   
เปนงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ภาระผูกพันในการชําระหน้ี และสวนทุนของบริษัท ณ เวลาใด

เวลาหนึ่ง ซึ่งสวนใหญจะเปน ณ วันสิ้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี โดยประกอบดวย 3 รายการ คือ 
สินทรัพย  (สินทรัพยหมุนเวียน + สินทรัพยไมหมุนเวียน) 
หน้ีสิน   (หน้ีสินหมุนเวียน + หน้ีสินไมหมุนเวียน) 
สวนของเจาของ  (ทุน + กําไรหรือขาดทุนสะสม) 
โดยงบดุลจะขึ้นอยูกับพ้ืนฐานสมการบัญชี :  “สินทรัพย = หน้ีสิน + สวนของเจาของ” 

 

 
ขอสังเกตในการจัดทํางบดุล 
1. งบการเงินที่จัดทําถูกตองจะสามารถตรวจสอบไดจากงบดุล โดยมูลคาของผลรวมสินทรัพย จะตองเทากับผลรวมของ

หน้ีสิน + สวนของเจาของเสมอ ไมวาจะเปล่ียนคาตัวแปรตามตางๆในการประมาณการ เชน ปริมาณการสั่งซื้อ ตนทุน
ตอหนวย ราคาขายตอหนวย สินทรัพยในการลงทุน การเปลี่ยนแปลงดานยอดขาย เปนตน โดยงบการเงินในสวนของ
งบดุลที่จัดทําไดถูกตองมูลคารวมของสินทรัพยจะตองมีคาเทากับหน้ีสิน + สวนของเจาของ หรือ “งบดุลลงตัว” 

2. เน่ืองจากการจัดทํางบดุลที่ถูกตองตามพ้ืนฐานสมการบัญชี สวนมูลคาของผลรวมสินทรัพยที่ตองมีคาเทากับ หน้ีสิน + 
สวนของเจาของเสมอ ทําใหในกรณีท่ีเม่ือคํานวณแลวท้ังสองสวนมีคาไมเทากัน ผูจัดทําประมาณการมักจะใชวิธีการ
ปรับคาเพ่ิมหรือลดในสวนของเงินสดหรือเงินในธนาคาร เพื่อใหผลรวมของมูลคาสินทรัพยและหน้ีสิน + สวนของ
เจาของใหมีคาเทากันเพื่อใหงบดุลลงตัว ซึ่งวิธีการดังกลาวถือเปนวิธีการท่ีไมถูกตอง เน่ืองจากอาจจะเปนผลมาจากการ
คํานวณท่ีผิดพลาดหรือการใสคาคํานวณตางๆท่ีไมถูกตองตามหลักการทางบัญชี โดยเฉพาะเนื่องจากงบดุลมี
ความสัมพันธกับงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ดังน้ันกรณีงบดุลไมลงตัวอาจเน่ืองมาจากขอผิดพลาดจากการ
คํานวณในสวนของงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดก็เปนได โดยจุดที่ผิดพลาดสวนใหญจะมาจากการคํานวณ
ตนทุนขายสินคาซึ่งจะไมเทากับตนทุนสินคาซื้อมา มูลคาสินคาคงเหลือ ประมาณการเจาหน้ีการคา และลูกหน้ีการคา 
รวมถึงกระแสเงินสดรับจาย นอกจากน้ีในกรณีใชวิธีการดังกลาว ในกรณีที่ตองมีการเปล่ียนแปลงแกไขตัวแปรตางๆ
ภายในประมาณการอ่ืนๆ งบดุลก็จะไมลงตัว และตองตามแกไขคาเงินสดอีกซึ่งมิใชสิ่งที่ถูกตองในการจัดทํางบการเงิน 

3. กรณีมีการตีมูลคาสวนของสินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Assets) เชน คาทรัพยสินทางปญญา อันไดแก ลิขสิทธิ ์
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร คาความนิยม เครื่องหมายการคา สวนเพ่ิมฝงหน้ีสินและสวนของเจาของจะเพ่ิมในสวนเกินทุน 
แตทั้งน้ีมูลคาสวนของสินทรัพยไมมีตัวตนน้ีจะถูกหักลดตามอายุของความคุมครองโดยมีลักษณะเหมือนกับการหักคา
เสื่อมราคาโดยถือเปนคาใชจายตัดจาย (Amortization) และคาใชจายตัดจายดังกลาวจะถือเปนตนทุนของการผลิตหรือ
คาใชจายในการบริหารและการขาย แลวแตลักษณะ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อาจอยูในตนทุนการผลิต 
สวนคาความนิยม เครื่องหมายการคา อาจอยูในตนทุนการขายและบริหาร เปนตน โดยมีลักษณะเดียวกับการหักคา
เสื่อมราคาจากสินทรัพยจับตองได (Tangible Assets)  เชน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ยานพาหนะ 

4. ในกรณีที่กิจการไดดําเนินการมากอน ควรแสดงรายการของงบดุลปกอนหนาที่จะจัดทําประมาณการ (โดยอาจแสดง
เพียง 1 ปกอนหนาหรือมากกวาแลวแตความเหมาะสม) เพ่ือใหทราบการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย หน้ีสิน และสวน
ของเจาของ ประกอบกับงบดุลใหมที่เกิดขึ้นจากการจัดทําประมาณการใหม 

 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
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9.12  ประมาณการงบดุล  
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
 

ปท่ี 5 

สินทรัพย      

     สินทรัพยหมุนเวียน      

     เงินสดในมือและเงินสดในธนาคาร      

     ลูกหน้ีการคา      

     สินคาคงเหลือ      

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น      

     รวมสินทรัพยหมุนเวียน      

    สินทรัพยไมหมุนเวียน      

     ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สุทธิ      

     สินทรัพยจับตองไมได      

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น      

     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน      

รวมสินทรัพย      

      

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน      

     หน้ีสินหมุนเวียน      

     เงินกูระยะสั้น      

     เจาหน้ีการคา      

     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น      

    รวมหน้ีสินหมุนเวียน      

     หน้ีสินไมหมุนเวียน      

     เงินกูระยะยาว      

     หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น      

    รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน      

รวมหน้ีสิน      

    ทุนจดทะเบียนชําระแลว      

     สวนเกิน (ตํ่า) กวาทุน      

     กําไร (ขาดทุน) สะสม      

รวมสวนของผูถือหุน      

      

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน      

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                                                                          
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

B - 29 



FORMAT - 27 

9.13 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน   
เปนการวิเคราะหจากงบการเงินที่จัดทําขึ้น ซึ่งโดยสวนใหญจะแบงเปน 4 สวนหลักเพ่ือใหทราบถึง 

อัตราสวนการวัดสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratios) 
เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองทางการเงินของธุรกิจ โดยจะพิจารณาจากสินทรัพยหมุนเวียน และหน้ีสินหมุนเวียนของ

กิจการรวมท้ังเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  = สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวยีน 
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio)  = (สินทรัพยหมุนเวียน-สินคาคงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน 

อัตราสวนการวัดประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย (Activity Ratios) 
เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใชประโยชนของสินทรัพยในกิจการ  
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) = ขายเช่ือสุทธิ / ลูกหนี้ถัวเฉล่ีย 
อัตราหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover) = ตนทุนสินคาขาย / สินคาคงเหลือถัวเฉล่ีย 
ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ (Receivable Turnover Period) = ระยะเวลาในรอบ 1 ป / อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี 
ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover Period) = ระยะเวลาในรอบ 1 ป / อัตราหมุนเวียนของสินคา 
อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร   = ขายสุทธิ / สินทรัพยถาวร 
อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม   = ขายสุทธิ / สินทรัพยรวม 

อัตราสวนการวัดความสามารถในการกอหนี้ 
เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถหรือความเส่ียงของธุรกิจ ในความสามารถดานการชําระภาระหน้ีสินของกิจการ โดย

พิจารณาจากมูลคาหน้ีสิน สวนทุน รวมถึงผลกําไรและภาะในการชําระหน้ีของธุรกิจ 
อัตราสวนแหงหน้ี (Debt Ratio)    = หนี้สินรวม / สินทรัพยรวม 
อัตราสวนแหงเงินทุน (Debt to Equity Ratio)   = หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุน 
อัตราสวนความสามารถจายดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบีย้จาย 

อัตราสวนการวัดความสามารถในการบริหารงาน 
เปนอัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจวาสามารถสรางผลกําไรหรือผลตอบแทนใหกับธุรกิจ โดย

พิจารณาจาก ผลกําไร สินทรัพย สวนทุน และยอดขายหรือรายไดของธุรกิจ 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Assets : ROA) = กําไรสุทธิ / สินทรัพยทั้งหมด 
อัตราผลตอบแทนจากสวนผูถือหุน (Return on Equity : ROE) = กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน (ทุน+กําไรสะสม) 
อัตรากําไรขั้นตนหรือผลตอบแทนตอยอดขาย (Gross Profit Margin) = กําไรขั้นตน / ยอดขาย 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Income Margin) = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / ยอดขาย 

 
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV or Net Present Value) เปนการแสดงผลรวมของกระแสเงินเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจซึ่งปรับคา

เปนคาของเงินสดตลอดชวงเวลาดําเนินการเปนมูลคาปจจุบัน จากการกําหนดอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ที่กําหนดขึ้น โดย
ผลรวมของคามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) จะตองมีคามากกวา 0 หรือมีคาเปน + เพราะในกรณีที่มีคาเปน - แสดงวาโครงการไมคุมคากับการลงทุน 
หรือมีคายิ่งมากยิ่งดี การคํานวณอาจใชการแปลงคาเงินสดแตละชวงเวลาเปนมูลคาปจจุบันแลวหาผลรวมทั้งหมด หรืออาจใช Function NPV 
ของโปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณเลยก็ได โดยเร่ิมจากปที่ 1 เปนตนไป แตตองไมลืมวาตองมีการบวกกลับคาของเงินในปที่ 0 ซึ่ง
มักมีคาเปนลบ (-) เนื่องจากเปนมูลคาลงทุนปจจุบันของเงินสดจายในชวงเร่ิมตนโครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR or Internal Rate of Return) เปนอัตราผลตอบแทนประมาณการ ที่ถากําหนดขึ้นเทียบเทาอัตราคิดลด
กระแสเงินสด (Discount Rate) จะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 0 โดยอัตรา IRR ควรมีคามากกวาอัตราคิดลดกระแสเงินสด 
(Discount Rate) หรือมีคายิ่งมากยิ่งด ีโดยใช Function IRR ของโปรแกรม Microsoft Excel โดยเร่ิมจากปที่ 0 

ระยะเวลาคืนทุนคดิลด (Discount Payback Period) เปนการกําหนดถึงระยะเวลาที่ทําใหมูลคาการลงทุนหรือเงินสดที่ลงทุนไป (มีคา
เปนคาลบ) ไดรับคนืมาทั้งหมด (จากคาลบเพิ่มขึ้นจนมีคาเปนศูนย) แตเนื่องจากผลของคาของเงินกระแสเงินสดที่ลงทุนจึงควรมีการปรับคาเงิน
ที่ไดรับเปนมูลคาปจจุบัน (Present Value) กอนในการคํานวณหาระยะเวลาคนืทุนซึ่งจะแตกตางจากการคิดระยะเวลาคืนทุนแบบเดิมซ่ึงจะคํานึง
เฉพาะยอดเงินลงทุนโดยไมสนใจถึงเร่ืองของคาเงินในชวงเวลาการดําเนินการ 

                       คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา 
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 FORMAT - 27 

9.13 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  
 

รายการการวิเคราะห ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
 

ปท่ี 5 

การวัดสภาพคลองทางการเงิน      
     อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)      
          อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) 

การวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยสิน      
     อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี  (รอบ)      
     อัตราหมุนเวียนของสินคา (รอบ)      
     ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี (วัน)      
     ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (วัน)      
     อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร (รอบ)      
          อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (รอบ) 

การวัดความสามารถในการชําระหน้ี      
     อัตราสวนแหงหน้ี (Debt to Equity Ratio)      
     อัตราสวนแหงทุน      
          อัตราสวนแหงความสามารถในการชําระหน้ี 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน      
     อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)      
     อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)      
     อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต)      
     อัตรากําไรจากการดําเนินการ (เปอรเซนต)      
          อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซนต) 

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน      
     ผลกําไรตอหุน (Earning per Share)      
     มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value)      
     มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)  
     อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  
      ระยะเวลาคืนทุน  

 
หมายเหตุ  
 

 

คูมือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการคา                                                                                          
สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
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10. แผนฉุกเฉนิหรือแผนประเมินความเส่ียง  
เปนการการแสดงแผนการปองกันความเสี่ยง จากการประเมินถึงความเสี่ยงดานตางๆที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ หรือ

แผนฉุกเฉินของธุรกิจตอความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นน้ันตามที่คาดคะเนไว โดยเปนการประเมินความเสี่ยงตามแผนการบริหาร
จัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน โดยอาจจะพิจารณากําหนดจากสวนที่เปนจุดออนหรือปญหาของธุรกิจ 
โดยจะมีองคประกอบซึ่งประกอบดวยลักษณะของปญหา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเมื่อประสบปญหา และแนวทาง
การปองกันและแกไขในกรณีที่เกิดผลกระทบตอธุรกิจจากปญหาน้ัน การระบุควรใหครอบคลุมครบทุกดาน ไมวาจะเปน
ดานการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต และการเงิน ตัวอยางเชน การลอกเลียนแบบสินคา, ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น, การ
ลดราคาขายสินคาของคูแขงขัน, การขาดรายไดกระทันหัน เชน ภาวะอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรือระเบียบขอบังคับพิเศษที่
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอการขายสินคาหรือบริการ, ภาวะตกตํ่าของเศรษฐกิจ หรือการบริหารงานภายในเกิดปญหา
ความขัดแยง เปนตน 
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10. แผนฉุกเฉนิหรือแผนประเมินความเส่ียง 
  

ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 
 

แนวทางในการแกไข 

1. 
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ภาคผนวกและเอกสารแนบ 
 
เปนเอกสารประกอบตางๆที่เก่ียวของกับธุรกิจ และเปนเอกสารท่ีชวยสนับสนุนขอมูลตางๆที่ปรากฏในแผนทั้งใน

สวนของ แผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน โดยเอกสารแนบในภาคผนวกของแผนธุรกิจจะ
ประกอบดวย 2 สวนคือ 

 
เอกสารเก่ียวกับบริษัทหรือธุรกิจ เชน 
1. คําขอรับการสนับสนุน (Application Form) 
2. สําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย (ควรมีระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน) 
3. สําเนาทะเบียนรายช่ือผูถือหุนของบริษัท (อาจทําการคัดสําเนาใหมระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน) 
4. งบการเงินยอนหลังที่ไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่บริษัทไดดําเนินกิจการมา

กอนหนา อยางนอย 3 ป หรือกรณีนอยกวาใหถึงปลาสุด 
5. สําเนาบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของกิจการยอนหลังอยางนอย 6 เดือน 
6. สําเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบาน กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 
 
เอกสารที่เก่ียวของอื่นๆ เชน 
1. ผลงานในอดีตที่ผานมา หรือ Portfolio ของธุรกิจ 
2. รางวัลตางๆที่ผานมาของการดําเนินธุรกิจ 
3. บทสัมภาษณจากสื่อตางๆ ของธุรกิจ เชน จากนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ (ถามี) 
4. กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ 
5. สําเนาเอกสารสําคัญที่เก่ียวของกับธุรกิจ เชน สําเนาลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร เปนตน 
6. เอกสารอื่นๆตามความเหมาะสม 
 

 
แหลงขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนธุรกิจ 

ในกรณีที่ตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนธุรกิจ ในเรื่องของการเขียนแผน สามารถหารายละเอียดไดจาก
หนวยงานสนับสนุนตางๆ ตัวอยางเชน 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   www.sme.go.th 
ศูนยธุรกิจอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  www.dip.go.th/boc/ 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   www.ismed.or.th 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  www.smebank.co.th 
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ภาคผนวกและเอกสารแนบ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทําแผนธุรกิจ: รัชกฤช คลองพยาบาล, สวนบริการปรึกษาการเงินและ
การรวมลงทุน, ฝายประสานและบริการ SMEs, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550 
 
เอกสารประกอบการบรรยาย การวิเคราะหโครงการทางธุรกิจ: รัชกฤช คลองพยาบาล, สวนบริการปรึกษา
การเงินและการรวมลงทุน, ฝายประสานและบริการ SMEs, สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 2550 
 
คูมือการเขียนแผนธุรกิจ: ศศิ คลองพยาบาล, สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน, ฝายประสาน
และบริการ SMEs, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2549 
 
เอกสารประกอบการบรรยาย เขียนแผนธุรกิจอยางไรใหไดเงิน: ศศิ คลองพยาบาล, สวนบริการปรึกษารวม
ลงทุน, สํานักบริหารกองทุน, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2548 
 
แผนธุรกิจ,SMEs Business Plan: มาณพ ชีวธนาสุนทร, สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการ, 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, พิมพคร้ังท่ี 6, 2547 
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