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ภาคผนวก 1
แผนธุรกิจ (Business Plan)
แผนธุรกิจ (Business Plan) ตามขอ ๖ (๔) ประกอบดวย
๑. บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) เพื่อใหผูบริหารหรือหรือผูพิจารณาแผนธุรกิจไดทราบ
ภาพรวมทั้งหมดของโครงการประกอบการสถาบัน และผลตอบแทนที่ ไดรับจากการลงทุน รายละเอีย ด
ประกอบดวย
๑.๑ ลักษณะและแนวคิดของธุรกิจสถาบันฝกอบรมดานการบิน
๑.๒ โอกาสและกลยุทธหลักที่ใช
๑.๓ กลุมลูกคาเปาหมายและการคาดคะเนลูกคาเปาหมาย
๑.๔ ความไดเปรียบเชิงแขงขันของธุรกิจ
๑.๕ ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากําไร
1.6 ทีมผูบริหาร
๒. วิเคราะหสถานการณปจจุบัน เพื่อชี้ใหเห็นวา มีชองทางหรือโอกาสหรือมีแนวความคิดแยงไร
ที่จะประกอบธุรกิจประเภทนี้
๓. กลยุทธทางธุรกิจ รายละเอียดประกอบดวย
๓.๑ สมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับธุรกิจ
๓.๒ การประเมินโอกาสและอุปสรรค
๓.๓ แหลงเงินทุน (Source of Capital)
๔. โครงสรางอุตสาหกรรมสถาบันฝกอบรมดานการบินในขณะที่เสนอขอประกอบธุรกิจ บอกถึง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมของโครงการ วิ สัย ทัศน ภารกิจ และวัต ถุประสงคของโครงการ รายละเอีย ด
ประกอบดวย
๔.๑ ประวัติกิจการ/ผูประกอบการโดยสังเขป
๔.๒ สถานที่ตั้ง
๔.๓ วิสัยทัศน (Vision) ระบุวา จะทําอะไร และตองการใหองคกรเปนอยางไรในอนาคตขางหนา
๔.๔ ภารกิจหลัก (Mission) หรือพันธกิจ
๕. แผนการตลาด (Marketing Plan)
๕.๑ กําหนดตลาดเปาหมายหรือกลุมลูกคาเปาหมาย
๕.๒ เปาหมายทางธุรกิจดานการตลาดและการบริการ ในปจจุบันและอนาคต
๕.๓ กําหนดสวนแบงตลาด โดยการทําวิจัยตลาด
๕.๔ กลยุทธทางการตลาดที่จะนํามาใชเพื่อทําใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายทีก่ ําหนดไว
๕.๕ ชองทางการรับสมัคร การโฆษณาประชาสัมพันธ
๖. การวิเคราะหตลาด (Market Analysis)
๖.๑ การวิเคราะหปจจัยภายใน
- โซหวงคุณคา (Value Chain) หรือกิจกรรมสนับสนุน ของสถาบันเอง เชน การจัดซื้ อ
การวิจัยและพัฒนา การบริหารงานบุคคล ฯลฯ
- ตนทุนในแตละกิจกรรมของโซหวงคุณคา (Value Chain)

-๒- นโยบายราคาและการกําหนด Revenue Management System (RMS)
- กลยุทธการใชตัวแปรตัดสินใจการตลาด (Marketing Decision Variables) ตาง ๆ
- กลยุทธความสมดุลของ Actual Load Factor กับ Breakeven Load Factor
๖.๒ การวิเคราะหปจจัยภายนอก
- กฎเกณฑดานตาง ๆ ทุกรูปแบบ
- ปจจัยประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมืองการปกครอง คานิยม วัฒนธรรม
- การแขงขันในเชิงกลยุทธ (Strategic Competition) กับสายการบินอื่น ๆ
- สวนแบงการตลาด
๖.๓ การทํา SWOT Analysis
- วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของปจจัยหรือสภาพแวดลอมภายใน
- วิเคราะห โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ จากปจจัยหรื อสภาพแวดลอมภายนอกเขีย น
เปนขอ ๆ สั้น ๆ กระชับ มีความชัดเจน อานแลวเขาใจทันที ชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของระหวางธุรกิจ
สถาบันฝกอบรมดานการบินกับกิจการที่เสนอขอ เพื่อนําไปกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success
Factors)
๗. แผนการดานโครงสรางองคกรและบุคลากร คือ การเขียนแผนผังโครงสรางขององคกร โดยระบุ
ตําแหนง หนาที่ และประโยชนของหนวยงานในองคกร เพื่อแสดงใหเห็นวาองคกรมีการจัดเตรียมคนที่มี
ความรูความสามารถ และมีความชํานาญในงานที่ทํา
๘. แผนการดําเนินการระยะ ๕ ป
๙. แผนธุรกิจสนับสนุน (ถามี) ประกอบดวย
๙.๑ รายละเอียดของธุรกิจ
๙.๒ การลงทุน
๙.๓ รายรับ รายจายและกําไร ขาดทุน
๑๐. แผนการเงิน ประกอบดวย
๑๐.๑ สมมติฐานการทางดานการเงินตาง ๆ แหลงของเงินทุนที่ไมไดมาจากการดําเนินกิจการ
ปกติ (ถามี)
๑๐.๒ ประมาณการงบการเงิน (Financial statements) 5 ป ประกอบดวย
๑) งบแสดงฐานะการเงิ น (Statement of financial position) แสดงทรั พ ย สิ น รวม
หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน และอัตราหนี้ทั้งหมดตอสวนของผูถือหุน (Debt/Equity Ratio)
๒) งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ (Comprehensive income statement) แสดงรายได
รายจาย กําไรกอนดอกเบี้ยและคาเสื่อมราคา (EBITDA) กําไรกอนหักภาษี (Profit before Tax) Profit
Margin before Taxกําไรสุทธิ (NPAT)
๓) งบกระแสเงินสด (Statement of cash flows) แสดง เงินสดตนป แหลงที่มาของเงิน
สด (จากการดําเนินงานหรือจากแหลงอื่น เชน กูยืม) การใชเงินสด เงินสดปลายป
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