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แผนธุรกิจ

ธุรกิจขนมถ้วยชาไทย

จัดทาโดย
แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวพรหรมพร พึ่งแสวงผล
นางสาวชนัญชิดา ถมเขียว
นางสาวกัญจพร วรจรานนท์
นางสาวพรพิมล ซุนเจิม
นางสาวปิยนุช มีรส

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)

เลขบัตรประชาชน 1200901330422
เลขบัตรประชาชน 1209702086805
เลขบัตรประชาชน 1208400002021
เลขบัตรประชาชน 1103703502883
เลขบัตรประชาชน 1209601361240
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แบบฟอร์มแผนธุรกิจแบบย่อ
ส่ วนที่ 1 สรุปความเป็ นมาของธุรกิจ / ผู้บริหารโครงการ
ขนมไทย
สรุปความเป็ นมาของธุรกิจ
1. ชื่อเจ้าของกิจการ ขนมถ้วยชาไทย ชื่อกิจการ (ถ้ามี) ขนมถ้วยชาไทย
2. ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ 34/3 หมู่ 7 ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
3. ประเภทสินค้าหรือบริการ ขนม
4. มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ ที่ทาให้ประกอบธุรกิจ หรือขยายกิจการ
จัดทาธุรกิจนี้ขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตัวเองด้วยการเอาสิ่งที่ชื่นชอบทั้ง 2 สิ่งมารวมกันคือขนมถ้วยและ
เครื่องดื่มชาไทย ทาให้เกิดขนมที่มีความแปลกใหม่มากขึ้นโดยเป็น ขนมถ้วยชาไทย
5. ระยะเวลาการก่อตั้ง
 เป็นผู้ประกอบการใหม่ ไม่เคยทาธุรกิจมาก่อน
คาดว่าจะเริ่มดาเนินการ ประเมิน 3 เดือน
 ดาเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 ดาเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 1 ปี
วัตถุประสงค์ และวงเงินการขอสิ นเชื่อ (กู้ยมื เงิน)






เพือ่ การลงทุนในการประกอบธุรกิจ
เพื่อขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการ
เพือ่ ชาระหนี้อื่น
อืน่ ๆ (ระบุ).......................................................................................................................................

วงเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ (กูย้ ืมเงิน) 500-1,000 บาท

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค - ภาครวมของทั้งบริษัท
จุดแข็ง ปัจจัยภายในองค์กรที่ทาให้กิจการมีความได้เปรียบคู่แข่ง
จุดแข็งคือ มีความแปลกใหม่ คู่แข่งทางธุรกิจค่อนข้างน้อย
จุดอ่อน ปัจจัยภายในองค์กรที่ทาให้กิจการเสียเปรียบคู่แข่งขัน
จุดอ่อน คืออาจจะเข้าถึงลูกค้าใหม่ค่อนข้างยาก
โอกาส (เป็นปัจจัยภายนอกที่จะส่งเสริม หรือสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้ในอนาคต
อุปสรรค (เป็นปัจจัยภายนอกที่จะทาให้กจิ การไม่รุ่งเรือง เติบโตช้า เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยภายนอกองค์กร
โอกาส
อุปสรรค
1. อุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัว
 ใช่
 ไม่ใช่
2. จานวนคู่แข่งขันมีแนวโน้มลดลง
 ใช่
 ไม่ใช่
3. ธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
 ใช่
 ไม่ใช่
4. ................................................................................
 ใช่
 ไม่ใช่
5. ................................................................................
 ใช่
 ไม่ใช่
* ปัจจัยภายนอก เช่น สภาพตลาด ภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเครือข่ายธุรกิจ
ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์ การบริหารกิจการ
แผนการตลาด และการวิเคราะห์ คู่แข่ งขัน
1. คูแ่ ข่งขัน (ระบุชื่อคู่แข่งขัน ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบของกิจการที่มีต่อคูแ่ ข่งขัน)
คู่แข่งที่สาคัญและมีผลต่อกิจการ จานวน ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ราย
ชื่อคู่แข่งขันทางตรง อาจจะเป็นร้านขนมถ้วยที่ขายอยู่ประจา
ชื่อคูแ่ ข่งขันทางอ้อม อาจจะเป็นร้านขนมถ้วยทีม่ ีความแปลกใหม่คล้ายกันหรือแปลกใหม่กว่า

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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2. การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
คุณสมบัติของ
หมายเหตุ
สินค้า / บริการ / อาชีพ
ดีกว่า
ใกล้เคียง
ด้อยกว่า

1. ราคา

2. ทาเลที่ตั้งกับกลุ่มลูกค้า

3. ลักษณะสินค้า/บริการ/อาชีพ (รูปร่างบรรจุภัณฑ์)

4. คุณภาพสินค้า / บริการ / อาชีพ

5. ชื่อเสียงของสินค้า / บริการ

6. ยอดขายสินค้า / บริการ / อาชีพ
3. ตลาดของสินค้า / บริการ
 ตลาดท้องถิ่น / ในจังหวัด
 ตลาดต่างจังหวัด
 ตลาดต่างประเทศ
 อื่น ๆ (ระบุ) ช่องทางออนไลน์
4. ลักษณะของผู้ซื้อ
 มีลูกค้าประจา / แน่นอน / ตลาดเปิด  มีผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม / ตลาดแคบ
 เป็นลูกค้าขาจร ไม่แน่นอน
 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................
5. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ซื้อสินค้า / บริการ (ควรระบุรายชื่อลูกค้าให้ได้มากที่สุด)
ทุกเพศทุกวัย
6. การส่งเสริมการตลาด (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม เป็นต้น)
 มีและดาเนินการต่อเนื่อง โดยวิธี โฆษณาผ่านทาง Facebook
 มีและไม่ได้ดาเนินการต่อเนื่อง โดยวิธี..............................................................................................
 ไม่มี
7. การกาหนดราคาขาย
7.1 ราคาสินค้า / บริการ กาหนดจาก
 ต้นทุนสินค้า / บริการ
 ความต้องการของลูกค้า
 เปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง
 อื่น ๆ (ระบุ).............................................
7.2 ราคาขาย คู่ละ 5 บาท
7.3 ราคาขายของคู่แข่งขัน กล่องละ 20 บาท มี 6 ชิ้น
8. ช่องทางการจาหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขายตรง  ขายปลีก  ขายส่ง  ขายฝาก  รับจ้างผลิต
 อื่น ๆ (ระบุ)..........................................
แผนการผลิต / การให้ บริการ
1. กระบวนการผลิต / การให้บริการ (อธิบายขั้นตอนการผลิตสินค้า หรือการให้บริการให้ละเอียด)
1. นาส่วนผสมแป้งมารวมกันตามอัตราส่วน
2. นาส่วนผสมที่เตรียมไว้คนให้เข้ากัน
3. เติมใส่ส่วนผสมของชาไทย
4. ใส่ถ้วยและนาไปนึ่ง
5. บรรจุใส่ภาชนะและติดสติก๊ เกอร์
แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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2. แผนผังที่ตงั้ กิจการ (อธิบายให้ละเอียด หรือวาดเป็นแผนที่ ระบุที่ตั้งให้ชัดเจน)

3. แหล่งวัตถุดิบ (สั่งชื้อจากใคร ระบุชื่อผู้จาหน่ายวัตถุดิบให้ชัดเจน)
ร้านค้าทัว่ ไปหรือที่แมคโคร
4. การซื้อวัตถุดิบ และเงือ่ นไขการซื้อ
ซื้อเป็นเงินสด 100 %
ซื้อเป็นเงินเชื่อ................................ % มีกาหนดชาระเงินภายใน......................................... วัน
แผนการจัดการ
1. โครงสร้างองค์กร (แสดงแผนภูมิองค์กร และระบุชื่อ,หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตาม
แผนภูม)ิ
ผู้จัดการ
พหรมพร
ที่ปรึกษา
อาจารย์พิมพ์ลดา

แผนกการเงิน
ชนัญชิดา
เแเเขียว

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)

แผนกขาย
กัญจนพร

แผนกบุคคล
พรพิมล

แผนกผลิต/จัดซื้อ
ปิยนุช
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แผนการเงิน
1. ปัจจุบัน มีเงินกู้ยืม บาท เจ้าหน้าคือ.................................................................................
ชาระหนีส้ ินเดือนละ
บาท คาดว่าจะชาระหนี้สินหมดภายใน.......... ปี ............. เดือน
2. อนาคต จะลงทุนในโครงการหรือขยายกิจการ ต้องการใช้เงินทั้งสิ้นรวม 500-1,000 บาท
เป็นเงินที่ต้องกู้ยืม
บาท และเงินทุนส่วนตัว 500-1,000 บาท
สัดส่วน เงินกู้ยืม ต่อ เงินทุนส่วนตัว เท่ากับ ต่อ 3. หลักประกันเงินกู้ คือ 4. เงินลงทุน จะลงทุนในโครงการหรือกิจการ ตามข้อ 2. จะนาไปใช้ในการลงทุน ดังนี้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน
500
บาท
ค่าที่ดิน / ปรับปรุงที่ดิน
...................................................... บาท
ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่งสถานที่
...................................................... บาท
ค่าเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์
200
บาท
ค่ายานพาหนะ (ถ้ามี)
...................................................... บาท
อื่น ๆ
200
บาท

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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4. ประมาณการรายรับและรายจ่ายในการประกอบการ
รายการ
ระยะเวลาดาเนินการเดือน/ปี (จานวนเงิน)
รายรับ (บาท)
- ยอดขาย
- รายได้อื่น
รายจ่าย (บาท)
- ค่าเช่าสถานที่
- ค่าสินค้า / วัตถุดิบ / วัสดุเพื่อผลิต/
บริการ
- ค่าแรงงาน จานวน.......... คน
เจ้าของกิจการ (เดือนละ................บาท)
พนักงาน...... คน (เดือนละ..............บาท)
- ค่าสาธารณูปโภค
(ค่าน้า / ค่าไฟฟ้า / ค่าโทรศัพท์)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(ดอกเบี้ย/คืนเงินกู้/ประชาสัมพันธ์)
- ภาษี
กาไรสุทธิ (บาท)

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

........

64

64

64

64

64

64

64

-

1,200 1,500 1,500 2,000 2,700 3,000 3,500

-

-

-

-

-

-

-

-

900

980

980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

200

200

200

200

200

200

-

-

-

-

-

-

-

-

100 320

320

600

-

-

-

-

1,200 1,400 1,400 1,500

1,100 1,400 1,800

ลงชื่อ พรหมพร พึง่ แสวงผล เจ้าของโครงการ
(นางสาวพรหมพร พึ่งแสวงผล )
หัวหน้าทีม ขนมถ้วยชาไทย
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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