โครงร
่างแผนธุรกิจ
ภาพรวม
ของบริษทั

การ
วิเคราะห์
ทาง
การเงิน

การ
วิเคราะห์
ตลาด

โครงร
่างแผนธุรกิจ – ภาพรวมของบริษัท

สถานะทางกฎหมาย

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ผลิตภัณฑ์ และ
บริการ

▪ รายการสิ นค้ า และ/หรื อ บริการ พร้ อมคาอธิบายถึงสิ นค้ าหลัก/ลักษณะของบริการโดยละเอียด เช่ น ประเภท
ขนาด คุณภาพ ราคาต่ อหน่ วย เป็ นต้ น
▪ สิ่ งทีท่ าให้ สินค้ า และ/หรื อ บริการของท่ านแตกต่ างจากสิ่ งทีม่ อี ยู่แล้วในตลาด
▪ กาลังการผลิต
▪ เทคโนโลยี และผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม หากมี
▪ ส่ วนแบ่ งลูกค้ าและส่ วนแบ่ งตลาด

ธุรกิจปัจจุบนั และ
การวิเคราะห์ ทาง
การเงิน

▪ แผนธุรกิจ และการปฏิบัติตามแผนธุรกิจ ผ่ านช่ องทาง (1) สั ญญาทางธุรกิจ (2) การดาเนินงานด้ านการขาย
และรายรับ และ (3) การพัฒนาทางการตลาด
▪ ผลการดาเนินธุรกิจ / ข้ อได้ เปรียบและความท้ าทาย
▪ แนวทางสาหรับการพัฒนาธุรกิจ
▪ สถานทางการเงิน (รายรับ กาไรขั้นต้ น สิ นทรัพย์ ทุน หนีส้ ิ นหมุนเวียน ฯลฯ)

ชื่ อบริษทั / ทีอ่ ยู่สานักงาน / เบอร์ โทรศัพท์ / เบอร์ โทรสาร / อีเมล / เว็บไซต์
สถานะการจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายและวันที่
ใบสาคัญการจดทะเบียนธุรกิจ หมายเลขทะเบียน และวันที่
เลขทีใ่ บอนุญาตประกอบธุรกิจและวันที่ หากมี
ประเภทธุรกิจและส่ วนของธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลัก
ทุนของบริษทั
ผู้มสี ่ วนเป็ นเจ้ าของและผู้ถือหุ้น
จานวนพนักงาน
ผู้แทนทางกฎหมาย

โครงร
่างแผนธุรกิจ – การวิเคราะห
่ตลาด
▪ ราคาเฉลีย่ ของสินค้า และ/หรื อ บริการของบริษทั ในตลาดปัจจุบันและในตลาดที่มีการขยายไป
หากมี
▪ ราคาเฉลีย่ ของบริษทั ของท่ านสามารถครอบคลุมต้ นทุนได้ อย่ างเพียงพอหรื อไม่
ข้ อมูลด้ านการตลาด ▪ ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลักของบริษทั ของท่ าน ด้ านสภาพทางภูมิศาสตร์ คุณภาพของสินค้า
และบริการ ราคา และอื่นๆ หากมี
▪ การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานของตลาดแบบองค์รวม: (1) ราคา (2) ปริมาณจานวน (3) จานวน
ผู้จดั หาสินค้าในตลาด (4) ความสามารถในการจัดหาสินค้า (5) จานวนลูกค้า

ราคา

▪ กลยุทธ์ ด้านราคาและวิธีการกาหนดราคาของบริษทั
▪ ส่ วนลดของบริษทั และ/หรื อ นโยบายส่ งเสริมการขาย หากมี
▪ การพัฒนาสินค้า และ/หรื อ บริการของบริษทั ที่สัมพันธ์ กบั กลยุทธ์ ด้านราคาของบริษทั

โครงร
่างแผนธุรกิจ – การวิเคราะห
่ทางการเงิน
การประมาณการด้ านการขาย/การ
ให้ บริการ ในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า

▪ จำนวนหน่วยที่ขำยได้ / รำคำขำยต่อหน่วย / ยอดขำยทั้งหมด

ประมาณการต้ นทุนและ
ผลประโยชน์

▪ ต้นทุนของบริ ษทั ในกำรจำหน่ำยสิ นค้ำ และ/หรื อ บริ กำรแก่ลูกค้ำ
▪ กำหนดรำยกำรและคำนวณต้นทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เช่น ต้นทุนทำงตรงและทำงอ้อม
(ต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจ ต้นทุนทำงกำรเงิน และอื่นๆ)
▪ กำรคำนวณกำไร (กำไรขั้นต้นและกำไรสุ ทธิ)
▪ กระแสเงินสด และผลตอบแทนกำรลงทุน

ความช่ วยเหลือทางการเงิน (ความ
ต้ องการด้ านเงินทุน)

▪ ควำมต้องกำรด้ำนเงินทุนในลักษณะ (1) สิ นเชื่อจำกธนำคำร (2) ทุนจำกหุน้ และ/หรื อ (3)
สิ นเชื่อจำกธนำคำรและทุนจำกหุน้ รวมกัน
▪ ระยะเวลำสิ นเชื่อ: (1) สิ นเชื่อระยะสั้น (2) สิ นเชื่อระยะกลำง (3) สิ นเชื่อระยะยำว
▪ กำรชำระคืนสิ นเชื่อและกำหนดเวลำกำรชำระ ในกรณี สินเชื่อจำกธนำคำร

ประมาณการกระแสเงินสด

▪ กระแสเงินสดรับเข้ำ และจ่ำยออก (รำยเดือน รำยไตรมำส รำยปี )
▪ ยอดเงินสดคงเหลือ

งบดุล

▪ สิ นทรัพย์หมุนเวียน (เงินสด เงินฝำกธนำคำร สิ นค้ำคงเหลือ ลูกหนี้กำรค้ำ)
▪ สิ นทรัพย์ถำวร (ที่ดิน อำคำร โรงงำนและอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง ยำนพำหนะ)
▪ หนี้สินและส่ วนของเจ้ำของ

งบกาไรขาดทุน

▪ ยอดขำย
▪ ค่ำเสื่ อมรำคำ ภำษี ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ฯลฯ
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