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สวนท่ี 1   สรุปความเปนมาของธุรกิจ / ผูบริหารโครงการ  
 

ความเปนมาของธุรกิจ 

1. ชื่อเจาของกิจการ      นาย      นาง      นางสาว  .......................................................................................... 

2. ชื่อกิจการ      บจก.       หจก.      อื่นๆ ระบุ     ...........................................................................................  

เลขทะเบียนนิติบุคคล ....................................................... จดทะเบียนเมื่อ ....................................................  

3.  สินคาหรือบริการ (รายละเอียด)  

............................................................................................................................................................................... 

4. ระยะเวลาการกอตั้ง  

 ดําเนินธุรกิจมาแลวมากกวา  5 ป    ดําเนินธุรกิจมาแลว 3-5  ป 

 ดําเนินธุรกิจมาแลวไมเกิน 1-3 ป    ดําเนินธุรกิจมาแลวไมเกิน 1 ป  

 เปนผูประกอบการใหม  ไมเคยทําธุรกิจมากอน 

 5. ลักษณะธุรกิจ/โครงการ 

เริ่มกิจการใหม   ขยายกิจการ  ปรับปรุงกิจการ 

คาดวาจะเริ่มดําเนินการ ประมาณเดือน  ................... ป ..............  
 

ประวัติและประสบการณผูบริหารหลักในกิจการ  

ชื่อ นามสกุล      นาย     นาง     นางสาว ........................................... ............................................อายุ ..........ป 

ตําแหนง (ในธุรกิจ)  ................................................................................................................................................. 

ระดับการศึกษา การอบรม และสถาบัน 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

ประวัติการทํางาน จากอดีต ถึงปจจุบัน  

1. ตําแหนง.......................................... สถานที่ทํางาน.......................................................... ระยะเวลา........ป 

2. ตําแหนง.......................................... สถานที่ทํางาน.......................................................... ระยะเวลา........ป 

3. ตําแหนง.......................................... สถานที่ทํางาน.......................................................... ระยะเวลา........ป 

4. ตําแหนง.......................................... สถานที่ทํางาน.......................................................... ระยะเวลา........ป 

5. ตําแหนง.......................................... สถานที่ทํางาน.......................................................... ระยะเวลา........ป 

แผนธุรกิจ 
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สวนท่ี 2   วัตถุประสงค และวงเงินที่ตองการขอสินเช่ือ         
 

วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ 

 เพ่ือการลงทุนในการประกอบธุรกิจ                 เพ่ือขยายธุรกิจ ปรบัปรุงกิจการ  

          เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน            เพื่อชําระหนี้ท่ีมีอยู  

          เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน (ระบ)ุ ..................................................................................................................... 
  

วงเงินท่ีตองการขอสินเช่ือ (กูยืมเงิน) ...................................  บาท  เพื่อนําไปใชจายดังนี้ 

1. ........................................ จํานวน ..........................................บาท  

2. .......................................  จํานวน ..........................................บาท  

ระยะเวลาการใชคืนเงินกู ................ป ความสามารถในการผอนชําระตอเดือน ............................... บาท  

หลักประกันเงินกู  

          ที่ดิน      สิ่งปลูกสราง      เครื่องจักร  

................................................................................................................................................................................. 

 ในโครงการ     นอกโครงการ  อื่นๆ (ระบุ) ................................................ 
 

บุคคล / นติิบุคคลค้ําประกัน  

1.  ชื่อ...................................................... ตําแหนง.................................. ความสัมพันธ............................... 

2.  ชื่อ...................................................... ตําแหนง.................................. ความสัมพันธ............................... 

ท่ีตั้งของสถานที่ประกอบการ   

เลขที่ .................... หมูที่ .......... อาคาร ...................................... ชั้น .......... ตรอก/ซอย ...................................... 

ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต................................................. 

จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย .................... 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ พรอมสถานที่ใกลเคียง วาดเปนแผนที่ ระบุที่ตั้งใหชัดเจน (ใชเอกสารแนบแทนได) 
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แนวคิดหรือความเปนมาของกิจการ (เหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ จุดเปลี่ยนที่ทําใหเริ่มประกอบธุรกิจ และ/หรือ

ขยายกิจการ) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  (ของภาพรวมของท้ังกิจการ)  

จุดแข็ง  (ปจจัยภายในองคกรที่ทําใหกิจการมีความ ไดเปรียบคูแขง หรือมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ)  

1. ................................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................................... 
 

จุดออน (ปจจัยภายในองคกรที่ทําใหกิจการ เสียเปรียบคูแขงขัน หรือเปนปญหาในการดําเนินธุรกิจ)  

1. ................................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................................... 
 

โอกาส  (เปนปจจัยภายนอกที่จะสงเสริม หรือสนับสนุน ใหกิจการเติบโตไดในอนาคต) 

1. ................................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................................... 
 

อุปสรรค (เปนปจจัยภายนอกที่จะทําใหกิจการไมรุงเรือง เติบโตชา เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ)  

1. ................................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................................... 
*หมายเหต ุปจจัยภายนอก เชน สภาพตลาด ภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรม คานิยม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ

เครือขายธุรกิจ 
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การประเมินปจจัยภายนอกเพื่อพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ  

ปจจัยภายนอกองคกร โอกาส อุปสรรค 

1. อุตสาหกรรม / ตลาดมีแนวโนมขยายตัว ใช ไมใช 

2. จํานวนคูแขงขันมีแนวโนมลดลง ใช ไมใช 

3. ธุรกิจไดรบัการสนับสนุนจากภาครัฐ ใช ไมใช 

4. แหลงวัตถุดิบ / แหลงจําหนายสินคามีมากเพียงพอ ใช ไมใช 

5. มีเครือขาย / พันธมิตร สนับสนุนในการกระจายสินคา ใช ไมใช 
 

สวนท่ี 3   ขอมูลและแผนดานตางๆ ของธุรกิจ 
 

แผนการตลาด  

1. เปาหมายการขายสินคาและเง่ือนไขการขาย  

      ยอดขายปจจุบัน.......................... บาท เฉลี่ยตอเดือน  ยอดขายปจจุบัน.................................ตอป  

      สัดสวนการขายสด  ………..  %  ขายเชื่อ ...............  %  ระยะเวลาเรียกเก็บเงินจากลูกคา..............วัน 

      เปาหมายยอดขาย  ........................  บาทตอป   สตอกสินคาสําเร็จรูป............................วัน 
 

2. สินคาหรือบริการ ที่จําหนายในปจจุบัน    

สินคา /บริการ  ราคา

สินคา 

ลักษณะเดน (ที่แตกตางจากคูแขงขัน) 

1 .................................................................... 

2 ..................................................................... 

3 .................................................................... 

4 ............................................................................... 

5 ............................................................................... 

............... 

............... 

............... 

............... 

...............  

1. ....................................................................... 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................ 

4. ........................................................................ 

5. ........................................................................ 
 

3.    คูแขงขันท่ีสําคัญ (ระบุชื่อคูแขงขัน ขอไดเปรียบ และขอเสียเปรียบของกิจการที่มีตอคูแขงขัน) 

ชื่อคูแขงขันทางตรง  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

ชื่อคูแขงขันทางออม  

.........................................................................................................................................................................       

.......................................................................................................................................................................  
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การวิเคราะหเปรยีบเทียบกับคูแขง   

คุณสมบัติของสินคา-บริการ 
เปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

หมายเหตุ 
ดีกวา ใกลเคียง ดอยกวา 

1.ราคาสินคา-บรกิาร      

2.ทาํเลที่ตั้งกับกลุมลูกคา      

3.คุณภาพของสินคา-บริการ     

4.บรรจุภัณฑและสวนประกอบของสินคา-

บรกิาร  

    

5.ตราสินคาและชื่อเสียงของธุรกิจและ

สินคา-บริการ  

    

6.จํานวนลูกคาประจํา      

7.จํานวนยอดขาย (ปริมาณขาย)      

8.มาตรฐานของธุรกิจและสินคา-บริการ     

 

4.     กลุมลูกคาเปาหมาย  ที่จะซื้อสินคา / บริการ (ควรระบุกลุมเปาหมายที่จะเจาะตลาดใหไดมากที่สุด หรือ

ตัวอยางรายชื่อลูกคา)  

กลุมและเพศ (ชาย-หญิง ครอบครัว วัยรุน วัยทํางาน ผูสูงอายุ) 

................................................................................................................................................................................. 

ชวงรายไดของกลุมเปาหมาย 

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

วิถีชีวิต / การใชชีวิต (ไลฟสไตล/วิถีชีวิต ความชอบ แนวโนมชีวิตความเปนอยู) 

................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................. 

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

5.  กลยุทธทางการตลาดของกิจการ(เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกิจการ โดยใชกลยุทธ 4 P หรือกลยุทธที่

เหมาะสม)   

กลยุทธดานสินคา-บริการ Product : (เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ การมีสินคาที่หลากหลาย ฯ)  

................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................. 
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กลยุทธดานราคา Price : (เชน การจําหนายสินคาราคาเดียว การตั้งราคาตามฤดูกาลสําหรับกลุมหองพัก ฯ) 

................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................. 
 

กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย Place : (เชน เนนชองทางการตลาดออนไลน เนนการกระจายสินคา ฯ)  

................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................. 
 

กลยุทธดานประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย Promotion : (เชน เนนการประชาสัมพันธท่ีมีคาใชจายต่ํา ฯ) 

................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................. 
 

6. ชองทางการจัดจําหนายปจจุบัน         ขายตรงมีหนาราน      ขายผานตวัแทน       ออกบูท       ฝากขาย 

               รานสะดวกซื้อ      หางสรรพสินคา      รานโอทอป ของฝาก           

          รับจางผลิตใหในตราสินคาของผูจําหนาย ...........................................  

          จําหนายชองทางอ่ืนๆ ระบุ....................................................................  

  Shopee          Lazada         Thailand Post Mart       JD Central         

  Website          Facebook       LINE OA        24 Shop      Alibaba 

  Wongnai / LineMan         Grab      GET       FoodPanda    

  Eatable       Robinhood        อื่นๆ ระบุ ............................................... 
  

7. การสงเสริมการขาย  

7.1 การโฆษณา ประชาสัมพันธ  

         มีเว็บไซตของกิจการ : www. .....................................................................................................................   

         มีเฟซบุคเพจของกิจการ : www.facebook.com/......................................................................................   

         Social Media :       Instragram       LINE OA       TikTok       Google       Youtube   

                                   Twitter            อ่ืนๆ ระบุ .............................................................  

         โบรชัวร  มีวางไวประจําที่ ....................................  ประชาสัมพันธผานสื่อ ไดแก : ..................................... 

ออนไลน :  
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7.2 การสงเสริมการขาย : (เชนสําหรบั ชวงเทศกาล, ออกบูท, กิจกรรมพิเศษ, รวมกิจกรรมกับผูจัดจําหนาย ฯ)    

         การลดราคา / ซื้อสินคาเพ่ิมในราคาพิเศษ / คูปองสวนลดราคา 

         แลกซื้อสินคา เม่ือสินคาตามจํานวน หรือ ..................................   

         แถมสินคา หรอื แจกสินคา  

         สะสมยอดซื้อ หรือ สะสมคะแนน  

         สงสินคาฟรี  

         ชิงรางวัล – เลนเกม รวมสนุก    

         อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................   

(อธิบายเพิ่มเตมิ)       

................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................. 
 

แผนการผลิต  

1.  เปาหมายการผลิต / การใหบริการ 

     ผลิตภัณฑ (สินคา/บริการ)  ..............................................................................................................................   

     กําลังการผลิตสูงสุดตอป (หนวย) ................  กําลังการผลิตจริงตอป (หนวย) ..........  คิดเปน (%) .......... 

     อัตราการเขาพักสูงสุดตอป (หองพัก) ..............  อัตราการเขาพักจรงิตอป(หองพัก) ..........  คิดเปน (%) .......... 
 

2. กระบวนการผลิต / การใหบริการ ขั้นตอนการผลิตสินคาหรือบริการหลักโดยละเอียด (ใชเอกสารแนบแทนได) 

 

 

 

(คําอธิบาย) 

................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................. 

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

3. แหลงวัตถุดิบ (สั่งซื้อจากใคร ระบุชื่อผูจําหนายวัตถุดิบ ใหชัดเจน)  

1. ซื้อวัตถุดิบ.............................................................ซื้อจาก................................................................. 

2. ซื้อวัตถุดิบ.............................................................ซื้อจาก................................................................. 

3. ซื้อวัตถุดิบ..............................................................ซื้อจาก................................................................ 
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4.   การซ้ือวัตถุดิบ และเง่ือนไขการซื้อ 

ซื้อเปนเงินสด  ……………. % 

ซื้อเปนเงินเชื่อ ......................%   มีกําหนดชําระเงินภายใน ........ วัน  สตอกวัตถุดิบ..................วัน 
 

5.   เครื่องจักร เครื่องมือหลัก ในการผลิตและการใหบริการ (ใชเอกสารแนบแทนได) 

ช่ือเครื่องจักร เครื่องมือ จํานวน มูลคา (บาท) อายุการใชงาน (ป) 

    

    

    

    

    
 

มาตรฐานของธุรกิจ รวมทั้ง สินคาและบริการ  

    กลุมการผลิตอาหาร         มาตรฐานอาหารและยา       GMP      HACCP      HALAL      CODEX    

    กลุมการผลิต                 มผช. / โอทอป       มอก.  

    มาตรฐานธุรกิจขนาดยอม (มอก.เอส) ……………………………………………….  

    มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO …………………………………………………   

    มาตรฐานและรางวัลอื่นๆ ........................................................................   
 

แผนการบริหารจัดการ  

1. โครงสรางองคกร แสดงแผนภูมิการแบงหนาที่ทํางาน ระบุคนทํางานตามตําแหนงงาน (ใชเอกสารแนบแทนได)   

 

 

 

 

 

 
 

การบริหารงาน 

       บริหารโดยเจาของคนเดียว                       บริหารโดยเจาของ ทายาท พี่นอง หรือเครือญาติ 

       บริหารโดยมีการวาจางบุคคลภายนอก          อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................   

การจางงาน 

 ผูบริหาร .....   คน คาจางรวม .....................       บาท/เดือน 

 พนักงานประจํา ..... คน คาจางรวม .....................       บาท/เดือน 

      พนักงานรายวัน .....       คน  คาจางรวม .......................     บาท/เดือน 
 

   

 



 

แผนธุรกิจ    
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แผนการเงินและการลงทุน  

1. เงินลงทุน ในโครงการหรือกิจการ มีดังนี้  (ใชเอกสารแนบแทนได)             (หนวย : บาท) 

รายการลงทุน เงินลงทุนของผูกู กูจาก ธพว.ครั้งนี้ รวม 

ท่ีดิน / ปรับปรุงที่ดิน    

สิ่งปลูกสราง / อาคาร /รานคา    

เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ    

ยานพาหนะ       

เงินทุนหมุนเวียน     

อ่ืน ๆ    

รวม    
 

ชี้แจงแหลงที่มาของเงนิลงทุนของผูกู                                                      

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

2.   ประวัติการติดตอกบัสถาบันการเงิน  

 2.1 ประวัติการติดตอกบัธพว. /สถาบันการเงินอื่น    (หนวย : บาท) 

ธนาคาร ประเภทสินเชื่อ วงเงิน (ลบ.) อัตรา

ดอกเบ้ีย 

ผอนชําระ

(เดือน) 

ภาระหนี้  

ปจจุบัน 

ประวัติการ

ชําระหนี ้

 เงินกูระยะยาว      

 เงินกูระยะสั้น      

 เงินกูเบิกเงินเกินบัญชี      

 บัตรเครดิต      

       
 

ภาระหนี้อ่ืนๆ 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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2.2 งบกําไร ขาดทุนของกิจการ   (หนวย :  บาท) 

หมวด ปที่ผานมา (ป ..........) ปปจจุบัน (ป ............) ปตอไป (ป ............) 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน 

รายได       

ตนทุนขาย       

กําไรขั้นตน       

คชจ. ในการขายและบริหาร       

กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA)       

คาเสื่อมราคา       

ดอกเบี้ยจาย       

กําไรกอนหักภาษี (EBT)       

ภาษีเงินได       

กําไรสุทธิ        

 

คําอธิบายงบการเงิน                                                      

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ลายมือชื่อ ........................................................ 

                             เจาของกิจการ  


