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แนวทางการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อขอรับการสนับสนุนดานการเงิน 
 

 ในการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อขอเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน หรือกองทุนอื่นใด  
จําเปนตองเขียนแผนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง 
ทั้งนี้ ควรสรุปรายละเอียดเบื้องตนที่สําคัญ ๆ  ดังนี้ 
 

1.  ประวัติของกิจการ (Company profile) 
 -  ผูกอตั้ง  ปที่กอตั้ง 
 -  ทุนจดทะเบยีน  ทุนที่ชําระแลว 
 -  ประวัติความเปนมาของการดําเนินงานตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบนั และกิจกรรมสําคัญ
ที่เกิดขึ้น อาทิเชน การเพิ่มทนุ  การลงทุน  การขยายธุรกจิ  การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร  เปนตน 
 

2.  ประเภทธุรกิจ / การดําเนินงาน (Operating policy) 
 2.1  ระบุถึงประเภทของธุรกิจที่กิจการดําเนินงานในปจจุบัน ไดแก 
        -  ภาคอุตสาหกรรม …… (ระบุใหชัดเจน เชน การสงออกอาหารทะเลแชแข็ง) …….. 
        -  ภาคพาณิชยกรรม ….. (ระบุใหชัดเจน เชน คาสงขนมขบเคี้ยว) ………………….. 

-  ภาคเกษตร / เกษตรอุตสาหกรรม …. (ระบุใหชัดเจน เชน ซ้ือขายยางแผน) ..….… 
-  ภาคการบริการ ……… (ระบุใหชัดเจน เชน รับขนสงสินคาตางจังหวัด) …………. 

 2.2  อธิบายรูปแบบและขั้นตอนการดําเนนิธุรกิจ ไดแก  
       -  การตลาด (Marketing)  เปนการดําเนินกจิกรรมเกี่ยวกับการตลาดและการขาย 

ของกิจการ  ไดแก  ระบบการซื้อ / ระบบการขาย / เครดิตทางการคา / การสงเสริมการตลาด / การ
จัดสงสินคา / การสรางเครือขายทางการคา (Value chain) / การมุงสรางสายสัมพันธที่ดีกับลูกคา 
(Customer relationship management) / การสรางความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม หรือผูที่
เกี่ยวของทุก ๆ ฝาย (Stakeholders responsibility)  เปนตน 

       -  การผลิต (Production)   เปนการดําเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตสินคาหรือ 
บริการ ทั้งสินคาสําเร็จรูป  กึ่งสําเร็จรูป  รวมถึงการบรรจุหีบหอ (Packaging)  เปนตน 

       -  การบริหารจัดการ (Management )   เปนการดําเนินกิจกรรมเกีย่วกับการจัดโครง 
การสรางองคกร (Organization structure)  การกําหนดบทบาทหนาที่ของตําแหนงงานตาง ๆ   
สายการบังคับบัญชา (Hierarchy)   เปนตน 

       -  การเงิน (Financial)  เปนการดําเนนิกิจกรรมเกีย่วกับการบริหารจัดการดานการเงิน   
นโยบายการลงทุน การควบคุมและกํากับการใชจายเงิน การกูยืมเงนิจากสถาบันการเงิน  

หมายเหตุ  :  กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ในขอ 2.2 ใหเขยีน Flow chart ประกอบ 
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3.  เปาหมายทางธุรกิจ (Goals) 
อธิบายเปาหมายการดําเนินธรุกิจที่สามารถวัดประสิทธิผล (Efficiency) ทั้งในเชิงคณุภาพ  

(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative)  โดยใหมกีารกําหนดเปาหมายออกเปนชวงระยะเวลา  
อาทิเชน  เปาหมายระยะสั้น 1-3 ป   เปาหมายระยะยาว 3 ปขึ้นไป  เปนตน 

ตัวอยาง 
 เปาหมายระยะสั้นและระยะยาว 
 -  แสวงหาตลาดใหมเพิ่มขึ้น (Expand market) 
 -  เพิ่มสวนแบงการตลาด (Gain market share) 
 -  เพิ่มอัตราผลกําไรใหสูงขึน้ (Increase profitability) 
 -  ลงทุนขยายธุรกิจ (Diversification) 
    ธุรกิจใหมที่เกี่ยวของกับธุรกิจเดิม 
    ธุรกิจใหมทีไ่มเกี่ยวของกบัธุรกิจเดิม 
 -  อ่ืน ๆ 
 

4.  วัตถุประสงค หรือความตองการเงนิทุน (Objective / capital requirement) 
 กําหนดวัตถุประสงคการใชเงินทุน เพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ  อาทิเชน เงินกูเพื่อการลงทุน  
เงินทุนหมนุเวยีน (Working capital) หรืออ่ืนใด และใหอธิบายความจําเปนในการนําเงินไปลงทนุ
ใชจายในการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไว และใหช้ีแจงถงึแหลงที่ไดมาของเงินทุนของกิจการ ไดแก  
เงินทุนจดทะเบียนจากผูถือหุน  เงินกูยืมจากกรรมการหรือบุคคลภายนอก  เงินกูยืมจากธนาคารหรือ
สถาบันการเงินใด ๆ  โดยแหลงที่ไดมาและใชไปของเงินทั้งหมดจะตองเปนสัดสวนที่เทากัน 

ตัวอยาง 
 แหลงที่ไดมาของเงินทุน (Source of fund) 
 -  สวนของผูถือหุน (ทุน)    ………………………..  บาท 
 -  เงินกูยืมกรรมการ หรือบุคคลภายนอก (ถามี)     ………………………..    บาท 
 -  เงินกูธนาคาร หรือสถาบันการเงิน  ……………………….   บาท 
 -  จากแหลงอื่น ๆ (ถามี)    ……………………….   บาท 
       รวม     ……………………….   บาท 

แหลงที่ใชไปของเงินทุน (Use of fund) 
 -  ลงทุนในสินทรัพย (ระบุ)   ……………………….   บาท 
 -  เงินทุนหมนุเวียนในกิจการ   ……………………….   บาท 
 -  อ่ืน ๆ (ระบุ)     ……………………….   บาท 
       รวม     ……………………….   บาท 
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5.  ภาวะอุตสาหกรรมและความนาสนใจของอุตสาหกรรม  (Industry attractiveness) 
 อธิบายถึงสถานการณภาพรวมของธุรกิจ หรือสภาวะของอุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินงาน
อยูในปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจของประเทศ  ระดับความรุนแรงของการแขงขัน  จํานวนคูแขงขัน
หรือคูแขงขันรายใหม ๆ ที่เขาสูตลาด  เปนตน  โดยใชหลักของ Porter 5’ force model  ทั้งนี้ ให
ศึกษาวเิคราะหปจจยัภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานแตละดาน ดังนี ้

5.1  ภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม (Rivalry among the firm in the industry)   
หมายความวา  ระดับการแขงขันของอุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินงานอยู มีความรุนแรงระดับใด 
แนวโนมของตลาดมีโอกาสขยายตวัมากนอยแคไหนทั้งในระดับประเทศหรือระดับโลก 
        การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐ  อาทิเชน การจัดตั้งกองทุน ฯ   
การฝกอบรมความรูตาง ๆ  การสัมมนา  การแสวงหาโอกาสหรือตลาดรองรับ สําหรับสินคาหรือ
บริการของหมวดอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

5.2  ความยากงายในการเขาสูอุตสาหกรรม (Entry or Mobility Barrier)  หมายความวา  
อุตสาหกรรมที่กิจการดําเนนิงานอยูมีโอกาสที่คูแขงขันรายใหม ๆ จะเขาสูอุตสาหกรรมไดยากหรือ
งายเพยีงใด  หรือการที่จะถอนตัวออกจากอตุสาหกรรม  อาทิเชน อุตสาหกรรมที่คูแขงขันรายอื่น ๆ 
กาวเขาสูอุตสาหกรรมนั้นไดยาก ยอมเปนโอกาสที่ดีสําหรับผูประกอบการรายเดิมในตลาด  เพราะ
จํานวนคูแขงขนัใหม ๆ มีนอยนั่นเอง 

5.3  การทดแทนของสินคาอื่น (Revival with subsitutable products)  หมายความวา  
สินคาหรือบริการที่กิจการผลิตออกมาจําหนาย   มีโอกาสที่สินคาชนิดอื่นจะเขามาทดแทนสินคาที่
กิจการของเราทําการผลิต  ตัวอยางเชน  ตลาดสบูกอน ไดรับผลกระทบจากหมวดสบูเหลว ซ่ึงตลาด
สบูเหลวสามารถเขามาชวงชิงสวนตลาดสบูกอน (Market segmentation)ไดอยางดีในระดับหนึง่  
ดังนั้น จึงสงผลใหตลาดสบูกอน  ตองสูญเสีย Segment  เพราะการเขามาของตลาดสบูกอนนั่นเอง 

5.4  อํานาจตอรองของผูจัดหาวัตถุดิบ (Bargaining power of suppliers) หมายความวา 
โอกาสที่จะเขาสูการแขงขัน  หมายความวา  ผูผลิต หรือ Supplier ที่ปอนวัตถุดิบใหกับเรา  จะผัน
ตัวเองเขาสูตลาดการแขงขันกับธุรกิจของกจิการเอง มีความเปนไปไดงายหรือยากเพยีงใด 

5.5  อํานาจตอรองของลูกคา (Bargaining power of buyers)  หมายความวา  โอกาสที่ 
ลูกคาจะหนัไปใชสินคาของคูแขงขัน  หรือสินคาชนิดอื่น มีมากนอยเพียงใด  เพราะนั่นแสดงให
เห็นถึงอํานาจตอรองของลูกคาที่มีตอธุรกิจที่กิจการของบริษัท ฯ  ดําเนนิอยูในปจจุบนั 
 

6.  สวนแบงการตลาด (Market share) 
สวนแบงการตลาดของกิจการ ทั้งในดานรายไดหรือดานปริมาณของสินคาหรือบริการของ

กิจการ เมื่อเทยีบกับคูแขงขนั หรือภาพรวมของอุตสาหกรรม หากไมทราบใหประเมินจากคูแขงขนั
รายใหญในมอียูในตลาด  ตวัอยางเชน 
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          -  มูลคาตลาดอาหารทะเลแชแข็งของประเทศ         5,000  ลานบาทตอป 

         -  สวนแบงการตลาดประกอบดวย 
                    อันดับ  1    บริษัท XYZ จํากัด                   ประมาณ  50% 
                    อันดับ  2    บริษัท กขค จํากดั                    ประมาณ  20% 
                               อันดับ  3    บริษัท ไทยอาหารทะเล จํากัด   ประมาณ 18% 
 

7.  กลุมลูกคาเปาหมาย (Target group) 
 5.1  กลุมลูกคาเปาหมายหลัก  ไดแก กลุมลูกคาที่มีปริมาณการสั่งซื้อสินคาหรือบริการ
จํานวนมาก หรือเปนลูกคารายใหญ ๆ (ใหระบุรายช่ือลูกคา) เปนตน 
 5.2  กลุมลูกคาเปาหมายรอง  ไดแก  กลุมลูกคาที่มีปริมาณการสั่งซื้อสินคาหรือบริการไม
สูงมาก แตเปนลูกคาที่มีศักยภาพ และมีโอกาสเพิ่มปริมาณธุรกิจลูกคากลุมดังกลาวในอนาคต 
 

8.  ผลการดําเนินงานและสถานภาพทางการเงิน (Financial statement) 
งบการเงินที่นาํมาใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของกิจการ จะตอง

เปนงบที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง และมีลายเซ็นตรับรองของผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
แลวเทานัน้  นอกจากนี้ การวเิคราะหความสัมพันธขอมูลอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ  โดยใชทฤษฎ ี
Dupont financial analysis จะชวยแสดงใหเห็นสถานภาพทางการเงินของกิจการไดอยางชัดเจนยิ่ง 
ทั้งนี้ ขอมูลตาง ๆ ที่กลาวถึง เปนองคประกอบสําคัญยิ่งในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน ซ่ึงมีขอมูลที่จําเปนที่จะตองจัดเตรียม เพื่อการขอสนับสนุนดานการเงิน   ดังนี้ 
   8.1  ขอมูลงบการเงิน (Financial statement) 

       8.1.1  งบกําไรขาดทุน (Profit & loss statement) 
รายการ ป …….. ป …….. ป …….. ป …..… ป …….. 

รายไดจากการขาย     
รายไดอ่ืน ๆ     
รายไดรวม     
หัก  ตนทนุขาย     
กําไรขั้นตน     
หัก  คชจ. การบริหารและการขาย     
กําไรจากการดาํเนินงาน     
หัก  ดอกเบี้ยจาย     
กําไรกอนหักภาษ ี     
หัก  ภาษีนิติบคุคล     
กําไรสุทธิ     
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       8.1.2  งบดุล (Balance sheet) 
สินทรัพย ป …… ป …… ป …… ป …… ป …… 

สินทรัพยหมุนเวียน  :      
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร      
     หลักทรัพยสภาพคลอง      
     ลูกหนี้การคา      
     สินคาคงคลัง      
     อื่น ๆ ………………………      
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน      
สินทรัพยถาวร  :      
     ที่ดิน อาคาร อุปกรณ      
     เงินลงทุนกิจการในเครือ      
     อื่น ๆ ………………………      
     รวมสินทรัพยถาวร      

สินทรัพยรวม      
หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

หนี้สินระยะสั้น  :      
     เงินกูเบิกเกินบัญชี      
     หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป      
     เจาหนี้การคา      
     อื่น ๆ ………………………      
     รวมหน้ีสินหมุนเวียน      
หนี้สินระยะยาว  :      
     เงินกูธนาคาร สถาบันการเงิน      
     เงินกูยืมกรรมการ      
     อื่น ๆ ………………………      

รวมหนี้สินระยะยาว      
หนี้สินรวม      

สวนของผูถือหุน      
     ทุนจดทะเบียน … หุน @ … บาท      
     ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว      
     กําไร (ขาดทุน) สะสม      
     รวมสวนของผูถือหุน      

รวมหนี้สินและทุน      
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       8.1.3  งบกระแสเงินสด 
รายการ ป …… ป …… ป …… ป …… ป …… 

1. เงินสดจากการดําเนินงาน 
     กําไรสุทธิประจําป 
     บวก  คาเสือ่มราคา 
             กําไรจากการลงทุน 
             ลูกหนี้การคา (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
             สินคาคงคลัง (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
             สินทรัพยหมนุเวยีนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 
             เจาหนี้การคาเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
             หนี้สินคงคางเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
    รวมเงินสดจากการดําเนินงาน 
2. เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
    ที่ดิน อาคาร อุปกรณ (เพิม่ขึ้น) ลดลง 
    เงินลงทุนหลักทรัพย (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
    ลงทุนกิจการในเครือ (เพิม่ขึ้น) ลดลง 
    สินทรัพยอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
    รวมเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
3. เงินสดจากกิจกรรมดานการเงิน 
    เงินกูยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
    สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น 
    อ่ืน ๆ ………………………………. 
    รวมเงินสดจากกิจกรรมดานการเงิน 
เงินสดคงเหลอื 
บวก เงนิสดคงเหลือตนงวด 
เงินสดคงเหลอืปลายงวด 
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แนวทางการจดัทํางบกระแสเงินสด (จากการดําเนินงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กําไรสุทธิ (Net income) 

คาเสื่อมราคา (Depreciation) 

สินทรัพยหมนุเวยีนเพิ่มขึ้น (Increase in current assets) 

+ 

สินทรัพยหมนุเวยีนลดลง (Decrease in current assets) 
+ 

+ 

หนี้สินหมนุเวยีนลดลง (Decrease in current liabilities) 
- 

เงินสดคงเหลอืจากการดําเนนิงาน 
(Net cash flow from operating activities) 

= 

- 

หนี้สินหมนุเวยีนเพิ่มขึน้ (Increase in current liabilities) 
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8.2  วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Dupont financial analysis) 
อัตราสวนทางการเงิน วิธีการคํานวณ ผลลัพธ 

1. ความสามารถในการทํากาํไร(Profitability ratios) 
    - กําไรตอยอดขาย (Profit margin on sales) 
    - กําไรตอสินทรัพย (ROA) 
    - กําไรตอทนุ (ROE) 
2. ประสิทธิภาพในการบรหิารสินทรัพย   (Asset    
    utilization ratios) 
    - ลูกหนีก้ารคาหมุนเวยีน (Receivable turnover) 
    - ระยะเวลาเรียกเก็บหนี ้(Collection period) 
    - สินคาคงเหลือหมุนเวียน (Inventory turnover) 
    - สินทรัพยถาวรหมุนเวียน (Fixed asset  
       turnover) 
    - สินทรัพยรวมหมุนเวยีน (Total asset turnover) 
3. อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratios) 
    - สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมนุเวยีน   
      (Current ratio) 
    - สภาพคลองหมุนเร็ว (Quick ratio) 
 
4. ประสิทธิภาพในการบรหิารหนี้สิน (Debt  
    utilization ratios) 
    - หนี้สินตอสินทรัพย (Debt to total asset) 
    - ความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Time  
      interest earned) 

 
กําไรสุทธิx100/ยอดขาย 
กําไรสุทธิx100/สินทรัพย 
กําไรสุทธิx100/ทุน 
 
 
ยอดขาย(เชื่อ)/ลูกหนี้การคา 
365/ลูกหนีก้ารคาหมุนเวยีน 
ยอดขาย/สินคาคงเหลือ 
ยอดขาย/สินทรัพยถาวร 
 
ยอดขาย/สินทรัพยรวม 
 
สินทรัพยหมนุเวยีน/ 
หนี้สินหมนุเวยีน 
สินทรัพยหมนุเวยีน–สินคา
คงเหลือ/หนี้สินหมุนเวยีน 
 
 
หนี้สินx100/สินทรัพยรวม 
กําไรกอนหักภาษีและ 
ดอกเบี้ยจาย / ดอกเบี้ยจาย 

 
……… % 
……… % 
……… % 
 
 
…… รอบ/ป 
……. วัน 
…… รอบ/ป 
…… รอบ/ป 
 
…… รอบ/ป 
 
……. เทา 
 
……. เทา 
 
 
 
……… % 
……. เทา 
 

หมายเหตุ  :  การคํานวณหาอัตราสวนทางการเงิน ใหจัดทําเปนรายปเชนเดียวกับงบ 
      การเงิน  โดยที่ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดจะตองเทากัน 

 ทั้งนี้  งบการเงินตามขอ 8.1 และการวเิคราะหอัตราสวนทางการเงินตามขอ 8.2  ใหจัดทํา
ขอมูลดานการเงินยอนหลังประมาณ 3-5 ป และประมาณการงบการเงินลวงหนาประมาณ 5-10 ป  
 โดยการจดัทํางบประมาณการเงิน อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได ตนทุน และคาใชจาย 
หรือการประมาณการ (Assumption) จะตองใหมีความสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน หรือ
สอดคลองกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ  โดยอาจจะใชขอมูลในอดีตมาเปนฐาน 
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ในการตั้งประมาณการ หรือสมมติฐานไดเชนกัน เพื่อใหไดขอมูลตัวเลขทางการเงินที่สมเหตุ สมผล 

8.3  ขอมูลการเงินที่ช้ีวัดความสําเร็จของธุรกิจหรือโครงการที่ดําเนินงาน 
        8.3.1  ระยะเวลาคืนทนุ (Payback period)   หมายถึง ระยะเวลาที่ผลตอบแทนสุทธิ 
(เงินสด) ที่กิจการไดรับคืนเปนรายงวด (ป) ภายในระยะเวลาหนึ่ง  ซ่ึงเมื่อนําเงินจํานวนดังกลาวมา
รวมกันแลว มมีูลคาเทากับเงินลงทุนที่กิจการใชไปทั้งหมดตั้งแตเร่ิมดําเนินงาน ทั้งนี้ หากระยะเวลา
คืนทุนสั้นมากเทาใด กจ็ะยิ่งทําใหโครงการดังกลาวมีความนาสนใจแกการลงทุน 
        8.3.2  มูลคาเงินสดปจจุบัน (Net present value)  หมายถึง มูลคาผลตอบแทนสุทธิที่
กิจการไดรับในแตละงวด (ป) จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ หรือตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว  
โดยนํายอดเงนิในแตละปมาคํานวณยอนกลับเปนมูลคาปจจุบัน  ดวยอัตราสวนลด (Discount rate) 
ที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงนิกูยืมในตลาด  ทั้งนี้ หากตวัเลข NPV มีคาเปนบวก ก็ถือไดวาโครงการ
ดังกลาวคุมคากับการลงทุน 
 

9.  วิเคราะหสถานการณการตลาด (Current situation analysis) 
9.1  สถานการณภายนอก (External situation analysis) 

  เปนการศึกษาวิเคราะหปจจยัภายนอกที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่
กําลังดําเนินงานอยูในดานบวก (เรียกวา “โอกาสทางการตลาด”) และดานลบ (เรียกวา “อุปสรรค”) 
ปจจัยเหลานี้  เปนสิ่งที่ควบคุมไดยากหรือไมสามารถควบคุมไดในบางครั้ง  อยางไรกต็าม  กจิการก็
ยังสามารถกําหนดกลยุทธ เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณความเปลีย่นแปลงภายนอกที่
เกิดขึ้นได  เพือ่ใหกจิการสามารถดํารงสถานภาพอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ปจจัยภายนอกที่
สําคัญ ๆ ไดแก 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 

ปจจัยภายนอก (External factors) 

โอกาสทางการตลาด (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

-  ดานเศรษฐกิจ 
-  ดานวัฒนธรรม  และสังคม 
-  ทัศนคติและคานิยมของผูบริโภค 
-  ดานเทคโนโลยี 
-  ดานกฎหมาย และการเมือง 
-  อ่ืน ๆ 
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 9.2  สถานการณภายใน (Internal situation analysis) 
  เปนการศึกษาวิเคราะหปจจยัที่เกิดขึน้จากการกระทํากจิการเอง  ซ่ึงไดกอใหเกิดผล 
กระทบตอการดําเนินงานทั้งในดานบวก (เรียกวา “จุดแขง็”) หรือดานลบ (เรียกวา “จุดออน”)  ปจจัย
ดังกลาวเปนสิ่งที่กิจการสามารถควบคุมไดคอนขางมาก  เนื่องจากผูบริหารมักทราบปญหาหลัก ๆ 
ที่เกิดขึ้น เงื่อนไข และขอจํากัดตาง ๆ เปนอยางดี  หากมกีารวางแผนบริหารจัดการที่เปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถเสริมสรางความแข็งแกรงของธุรกิจไดในทายที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้  การจัดทําแผนธุรกิจใหอธิบายการวเิคราะหสถานการณดังกลาว ในเชิงการวิเคราะห 
SWOT analysis   ดังนี้ 
 ตัวอยาง 
  จุดแข็ง (Strengths) 
  -  ภาพพจน ช่ือเสียงของบริษัท ฯ  เปนที่รูจัก ยอมรับอยางกวางขวาง 

ปจจัยภายใน (Internal factors) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

-  ดานสินคาและบริการ 
-  นโยบายราคา 
-  ชองทางการจัดจําหนาย 
-  การสงเสริมการขาย 
-  สถานภาพดานการเงิน   
-  การผลิต 
-  การบริหารจัดการ 
-  การจัดการดานพนักงาน 
-  การวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ 
-  อ่ืน ๆ ………………………… 
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  -  เครือขายการจัดจําหนายครอบคลุมทั่วทุกภูมภิาค 
  -  โครงสรางองคกรเนนการกระจายอํานาจ ความคลองตัวสูง 
  จุดออน (Weaknesses) 
  -  กิจการลงทุนในสินทรัพยจํานวนมาก  สงผลใหความสามารถในการทํากําไรตอ 

   สินทรัพย (ROA) ต่ํากวามาตรฐานอุตสาหกรรม 
  -  ราคาสินคาสูงกวาคูแขงขนัระดับเดียวกนั 
  โอกาสทางการตลาด (Opportunities) 
  -  มาตรการกีดกันการคาระหวางประเทศลดลง ทําใหสินคาของบริษัท ฯ สามารถ 

   เขาสูตลาดเปาหมายในตางประเทศไดงายขึ้นกวาที่ผานมา 
    ปญหาและอุปสรรค (Threats) 
  -  ความซื่อสัตยในตรายี่หอ (Loyalty) ของผูบริโภคลดลง  เนื่องจากคูแขงขัน 

   สามารถพัฒนาคุณภาพสินคาจนมีระดับทัดเทียมกัน 
-  เศรษฐกิจอยูในภาวะชลอตัว สงผลใหอัตราการเติบโตของธุรกิจประสบปญหา 

 
10.  ขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นเพิ่มเติม (Recommendation) 
 อธิบายเกี่ยวกบัมุมมอง หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ (ควรอธิบายแยกเปนประเด็นหรือ
หัวขอใหชัดเจน) ในฐานะผูประกอบการรายหนึ่งในตลาด  โดยมุงเนนดานโอกาสทางการตลาดของ
อุตสาหกรรม   วงจรชีวิตของอุตสาหกรรมวาอยูในภาวะใด ไดแก  ขั้นเริ่มตนกิจการ (Introduction) 
ขั้นเติบโต (Growth)  ขั้นเตบิโตเต็มที่ (Maturity)   ขั้นเติบโตแบบชะลอตัว (Shakeout)  และขั้น
ถดถอย (Decline) ภาวะการแขงขันหรือพัฒนาการของอุตสาหกรรมวามีแนวโนมไปในทิศทางใด  
หรือเร่ืองอื่นใดที่เกี่ยวของ 
 นอกจากนี้ ควรที่จะอธิบายถึงวิสัยทัศนของกิจการ หรือเปาหมายที่กจิการวางไวในอนาคต  
ความตองการสนับสนุนดานใด ๆ ที่ภาครัฐสามารถเขามามีบทบาทในการสงเสริม และเสริมสราง
ความแข็งแกรงใหกับผูประกอบการอยางมั่นคงและยั่งยนืตลอดไป 
 

……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



สํานักบริหารกองทุน  05/02/46 
 

ภาคผนวก 
 

เอกสารประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนดานการเงิน 
 
(1) บุคคลธรรมดา 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนาทะเบียนบาน 
 หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิบเงินเดือน 
 สําเนารายการบัญชียอนหลัง 6 เดือน 
 เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ระบุ)  ....................................................................................... 
          ……………………………………………………………… 
          ...............................................................................................  
(2) นิติบุคคล 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย 
 สําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน 
 งบการเงินยอนหลัง 3-5 ป 
  สําเนารายการบัญชีของกิจการยอนหลัง 6-12 เดือน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ทะเบียน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ระบุ) ........................................................................................ 
         ........................................................................................ 
         ........................................................................................ 

 


