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1.  สรุปความเป็นมาของธุรกิจ 
 

1.1  ความเป็นมาของธุรกจิ  
เดิม เป็นการเล้ียงววัพื้นเมืองของแต่ละครอบครัว เป็นอาชีพเสริมอยูแ่ลว้ โดยเร่ิมจากซ้ือแม่พนัธ์พร้อมลูก  ขยาย
พนัธ์มาเร่ือยๆการช้ือขาย ก็โดยการใหพ้อ่คา้ มารับช้ือไปโดยใชม้าตรฐานขอตวัพ่อคา้เอง ต่อมา ปศุสัตวอ์  าเภอแม่
ลาวได้เข้ามาให้ความรู้ การดูแลเร่ืองอาหาร,ยารักษา,และการผสมเทียม เพื่อสร้างมูลค่าทางพนัธ์กรรมให้มี
คุณภาพยิ่งข้ีน ในเม่ือชุมชน มีหลายครับครัวท่ีเล้ียงววัอยูแ่ลว้  ทางเกษตรอ าเภอแม่ลาวไดเ้ขา้มาให้ความรู้ความ
เขา้ใจและประโยชน์การรวมกลุ่มกนั เป็นวิสาหกิจชุมชน โดยไดรั้บการ อบรม จาก ปศุสัตวอ์  าเภอแม่ลาวและ
เกษตรอ าเภอแม่ลาว มาอบรม  หลายๆคร้ัง มานานแลว้ เร่ิมรวมสมาชิกในชุมชน ประชุมการจดัตั้งกลุ่มข้ึนมา 
ตั้งแต่  วนัท่ี 2  เมษายน 2562 เป็นตน้มา  ระดมหุ้น,เงินฝาก จดัตั้งเป็น กลุ่ม น าเสนอ เกษตรอ าเภอแม่ลาว ขอจด
ทะเบียนวสิาหกิจชุมชน  โดยใชช่ื้อ วสิาหกิจชุมชนโคขุนสร้างอาชีพบา้นสันปูเลย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
วสิาหกิจชุมชน ตั้งแต่  วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 เป็นตน้มา จากนั้นมา สมาชิกไดไ้ปศึกษาดูงาน จากฟาร์มตวัอยา่ง 
หลายๆท่ี ทั้งจงัหวดัเชียงราย และพะเยา หลงัจากดูงานหลายๆท่ี เห็นฟาร์มอ่ืนๆ ขนุโค ใหมี้คุณภาพ ทั้งพนัธ์ุกรรม
และ น ้าหนกัท่ีไดต้ามหลกัเกณฑ์ตามท่ีตลาดตอ้งการ ในระยะเวลา 120 วนั ทางวิสาหกิจชุมชนโคขุนสร้างอาชีพ
บา้นสันปูเลย สนใจการ ขุนววั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลอดตอ้งการ ในการช้ือขายก็เป็นธรรมต่อวิสาหกิจชุมชน โดย
การชัง่ น ้าหนกั  ในการช้ือขาย  โดยมี  พะเยาบีป ตกลง ท า mou กบัวสิาหกิจชุมชนโคขนุสร้างอาชีพบา้นสันปูเลย 
รับช้ือ ทุกตวั ตลอดปี   
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1.2  ระยะเวลาการด าเนินธุรกจิ 

     ด าเนินธุรกิจมาแลว้ไม่เกิน  1  ปี       ด าเนินธุรกิจมาแลว้ไม่เกิน  1-3  ปี 
     ด าเนินธุรกิจมาแลว้  มากกวา่  3-5  ปี         ด าเนินธุรกิจมาแลว้มากกวา่  5  ปี 
     เป็นธุรกิจท่ีกลุ่มด าเนินการคร้ังแรก หรือ ไม่เคยท าธุรกิจน้ีมาก่อน และ คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการ      
           ประมาณเดือน  ............................ปี.............. 

1.3 ประวตัิและประสบการณ์ 
  ช่ือ  สกุล นายเชิดพงษ ์ สลีสองสม  ต าแหน่ง  ประธาน 
ระดับการศึกษา  หรือผ่านการอบรมจากหลกัสูตร อบรมการเล้ียงโคคุณภาพ 
ประสบการณ์ของตนเองในธุรกจิทีข่อกู้เงินในคร้ังนี ้ เป็นอาชีพท่ีเล้ียงมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มานานแลว้ และไดรั้บ
การอบรม วธีิผสมอาหารให้ววั และการหมกัหญา้,ฟางขา้ว ใหว้วั และการฉีดยาเบ้ืองตน้ โดย ปศุสัตวอ์  าเภอแม่
ลาว มาหลายๆคร้ังแลว้ จนช านาญ 

ช่ือ  สกุล นายวโิรจน์  กุมหาชยั  ต าแหน่ง   กรรมการ 
ระดับการศึกษา  หรือผ่านการอบรมจากหลกัสูตร อบรมการเล้ียงโคคุณภาพ 
ประสบการณ์ของตนเองในธุรกจิทีข่อกู้เงินในคร้ังนี ้ เป็นอาชีพท่ีเล้ียงมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มานานแลว้ และไดรั้บ
การอบรม วธีิผสมอาหารให้ววั และการหมกัหญา้,ฟางขา้ว ใหว้วั และการฉีดยาเบ้ืองตน้ โดย ปศุสัตวอ์  าเภอแม่
ลาว มาหลายๆคร้ังแลว้ จนช านาญ 

ช่ือ  สกุล นายจกัรพงษ ์ ไฝเอย้  ต าแหน่ง  กรรมการ 
ระดับการศึกษา  หรือผ่านการอบรมจากหลกัสูตร อบรมการเล้ียงโคคุณภาพ 
ประสบการณ์ของตนเองในธุรกจิทีข่อกู้เงินในคร้ังนี ้ เป็นอาชีพท่ีเล้ียงมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มานานแลว้ และไดรั้บ
การอบรม วธีิผสมอาหารให้ววั และการหมกัหญา้,ฟางขา้ว ใหว้วั และการฉีดยาเบ้ืองตน้ โดย ปศุสัตวอ์  าเภอแม่
ลาว มาหลายๆคร้ังแลว้ จนช านาญ 

ช่ือ  สกุล นายอภิวฒัน์  เตชะ  ต าแหน่ง  กรรมการ 
ระดับการศึกษา  หรือผ่านการอบรมจากหลกัสูตร อบรมการเล้ียงโคคุณภาพ 
ประสบการณ์ของตนเองในธุรกจิทีข่อกู้เงินในคร้ังนี ้ เป็นอาชีพท่ีเล้ียงมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มานานแลว้ และไดรั้บ
การอบรม วธีิผสมอาหารให้ววั และการหมกัหญา้,ฟางขา้ว ใหว้วั และการฉีดยาเบ้ืองตน้ โดย ปศุสัตวอ์  าเภอแม่
ลาว มาหลายๆคร้ังแลว้ จนช านาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือ  สกุล นายบุญฤทธ์ิ  คีรีแกว้  ต าแหน่ง  กรรมการ 
ระดับการศึกษา  หรือผ่านการอบรมจากหลกัสูตร อบรมการเล้ียงโคคุณภาพ 
ประสบการณ์ของตนเองในธุรกจิทีข่อกู้เงินในคร้ังนี ้ เป็นอาชีพท่ีเล้ียงมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มานานแลว้ และไดรั้บ
การอบรม วธีิผสมอาหารให้ววั และการหมกัหญา้,ฟางขา้ว ใหว้วั และการฉีดยาเบ้ืองตน้ โดย ปศุสัตวอ์  าเภอแม่
ลาว มาหลายๆคร้ังแลว้ จนช านาญ 
           

2.  โครงสร้างการบริหาร 
 

เป็นการบริหาร วสิาหกิจชุมชน โดยดูในเร่ืองการ จดัการหาอาหารขน้,ยารักษาโรค,การติดต่อปศุสัตวม์าผสม
เทียม,ส่งสินคา้ใหก้บั พะเยาบีป  และดูแลเร่ืองการท าสัญญาและดูแลการผสมเทียมโดยใชส้ายพนัธ์ท่ีมีคุณภาพ
ใหก้บัสมาชิก ท่ีมีพนัธะสัญญา ร่วมกนั และรวบรวมววั คดัสรรคุณภาพ  และมีคู่สมรสของสมาชิกแต่ละคน ช่วย
ดูแล ขั้นตอน สามารถด าเนินการแทนไดใ้นกรณีมีเหตุจ าเป็น  

   

3.  การวเิคราะห์สถานการณ์  (SWOT  Analysis) 
 3.1  ปัจจัยภายใน 
     (1)   จุดแขง็  ท่ีท าใหธุ้รกิจน้ี  มีความไดเ้ปรียบคู่แข่ง 
 1.ช่ือเสียงดา้นพนัธ์ุกรรม ไดม้าตรฐานตามท่ีตลาดตอ้งการ 
 2.มีแม่พนัธ์ท่ีมีคุณภาพใหลู้กสม ่าเสมอ 
 3.มีประสบการณ์การด าเนิน อาชีพเล้ียงววั มานานแลว้  
     (2)  จุดอ่อน  ท่ีท าใหธุ้รกิจน้ี  เสียเปรียบคู่แข่งขนั 
 1.ทุนหมุนเวยีนมีไม่เพียงพอช้ือแม่พนัธ์เพิ่ม เน่ืองจากปัจจุบนัตลาดมีความตอ้งการสูงมาก จึงไดน้ าก าไร
จากปีก่อนๆสร้างโรงเรือนเพิ่ม,ปรับปรุงขยายแปลงหญา้  และตอ้งลงทุนกบัสมาชิกท่ีจะเพิ่มข้ึน จึงตอ้งการทุน
หมุนเวยีนให้เพียงพอกบัการด าเนินงาน 
 2.เคร่ืองจกัรไม่เพียงพอ ตอ้งใชแ้รงงานคนเพิ่ม ท าใหต้น้ทุนสูง   
 3.ผลิตไดไ้ม่เพียงพอตลาด   
 
    3.2  ปัจจัยภายนอก เช่น  สภาพตลาด  ภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  กฎหมาย  การเมือง  วฒันธรรม  ค่านิยม  
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี และเครือข่ายธุรกิจ 
     (1)   โอกาส  (เป็นปัจจยัภายนอกท่ีจะส่งเสริม  หรือสนบัสนุน  ใหธุ้รกิจน้ีเติบโตไดใ้นอนาคต ) 
 1.มีโควตารับซ้ือท่ีแน่นอน จาก พะเยาบีป 
 2.กระแสการสนบัสนุนจากรัฐบาลใหท้ าการเกษตร ทดแทนขา้วท่ีราคาตกต ่า 
 3.อาหารมีคุณภาพ เกรดพรีเมียม  
   (2)   อุปสรรค  (เป็นปัจจยัภายนอกท่ีจะท าให้ธุรกิจน้ีไม่รุ่งเรือง  เติบโตชา้  เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ) 
 1.คู่แข่งรายใหญ่  ไดส่้วนแบ่งการตลาด หากเรายงัไม่ขยายกิจการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 
 2.ไม่มีเคร่ืองมือและทุน ในการจดัท าอาหารขน้เอง ท าให้ตน้ทุนสูง  
 3.ไม่มีเคร่ืองมือ ตดัหญา้,อดัฟาง ท่ีท าใหไ้ดป้ริมาณมากๆได ้ 

 

 

 



4.  กลยุทธ์การบริหารธุรกจิ 
4.1  แผนการตลาด  และการวเิคราะห์คู่แข่งขัน 

 (1)  คู่แข่งขนั  (ระบุช่ือคู่แข่งขนั  ขอ้ไดเ้ปรียบ  และขอ้เสียเปรียบของธุรกิจท่ีมีต่อคู่แข่งขนั) 
ช่ือคู่แข่งขนัทางตรง   โรงเชือดเอกชน,พอ่คา้ 
   ไดเ้ปรียบ-สินคา้มีคุณภาพกวา่ มีพนัธะสัญญาสั่งซ้ือ 
   เสียเปรียบ-ววัพื้นเมืองตน้ทุนต่อตวัถูกกวา่ มีเขียง เป็นของตนเอง ตามตลาดในพื้นท่ี 
ช่ือคู่แข่งขนัทางออ้ม   เน้ือววัพื้นเมืองทัว่ไป ฯลฯ 
 

     

      ขอ้ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบของธุรกิจท่ีมีต่อคู่แข่ง 
ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

 
1  สินคา้มีคุณภาพมากกวา่ 
2  มีพนัธะสัญญาสั่งของตลอดปี 
3  ประสบการณ์การด าเนินกิจการ 
4   ............................................................................... 
5   ............................................................................... 

 
1   รายใหญ่-มีก าลงัช้ือทีละเยอะไดร้าคาถูกกวา่ 
2   มีแผงขายปลีก ตามตลาดทัว่ไป 
3   ............................................................................... 
4   ............................................................................... 
5   ............................................................................... 

 
 
     (2)   ลูกคา้เป้าหมาย  ท่ีใชสิ้นคา้ / บริการ  (ควรระบุรายช่ือลูกคา้  ใหไ้ดม้ากท่ีสุด)      
   -พะเยาบีป  โดยมีพนัธะสัญญาส่งสินคา้ไดต้ลอดปี 
   -สมาชิก เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอแม่ลาว ตอ้งการไปขนุต่อ 

       
     (3)  ตวัสินคา้ / บริการ ท่ีกลุ่มด าเนินธุรกิจ 
 

สินค้า / บริการ ลกัษณะเด่น 
 
1  ววั น ้าหนกั 450 กก. ข้ึนไป 
2  ววั อยา่นม อาย ุ8 เดือนข้ึนไป 
3  ปุ๋ยข้ีววั 

 
1   เป็นววัท่ีได ้นน.ตามความตอ้งการของตลาด 
2   พนัธ์ุกรรมท่ีมีคุณภาพ 
3   มีปริมาณเพียงพอตามท่ีตลาดตอ้งการ 

 
 
 
 
 
 
 

 



(4)  การก าหนดราคาขาย / การก าหนดอตัราดอกเบ้ียแก่สมาชิก 

 
สินคา้/บริการ ตน้ทุน ราคาขาย ราคาขายของคู่แข่ง 

 
1.  ววั น ้าหนกั 450 กก.ข้ึนไป 
2.  ววั อยา่นม อาย ุ8 เดือนข้ึนไป 
3. ปุ๋ยข้ีววั 

 
1.  89 บาท/กก 
2.  -บาท/กก 
3.  - บาท/กส 

 
1.  98 บาท/กก 
2.  80 บาท/กก 
3.  25 บาท/กส 

 
1.  เท่ากนั 
2. เท่ากนั 
3. 5-10 บาท 

 
   (5)  การขายสินคา้และเง่ือนไขการขาย (กรณีธุรกิจขาย) 
  ยอดขาย  317,000  บาทต่อเดือน  ยอดขาย  3,805,000  บาทต่อปี 
  ขายสด  100  %  ขายเช่ือ  -  %  ระยะเวลาเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ ....................  วนั 
 
   (6)  ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ / บริการ / ช่องทางในการบริการสินเช่ือแก่สมาชิก 

 ขายตรง      ขายปลีก       ขายผา่นตวัแทน     ฝากขาย    ขายส่ง     
  รับจา้งผลิต  ใหกู้ร้ายคน     ใหกู้ร้ายกลุ่ม          อ่ืน ๆ  ระบุ............................................ 
 

 
   (7)  การส่งเสริมการตลาด  (เช่น  การโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์  การลด  แลก  แจก  แถม  เป็นตน้) 
  - 
  - 
   
 

         

  4.2  แผนการผลติ 
  (1)  กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
  1.จดัหาววัสายพนัธ์ชาร์โลเล่  นน. 400 กก.ข้ึนไป และจ านวนท่ีตอ้งการ 
    
  2.จดัหาอาหารขน้,อาหารหยาบ ใหเ้พียงพอแต่ละรอบ ประมาณ 120 วนั 
    
  3.ท าการ พน่ยาฆ่าเช้ือโรงเรือน 
    
  4.ท าการน าเขา้โรงเรือน ถ่ายยาพยาธิ,ฉีดวคัซีน 
    
  5.เขา้โรงเรือนพร้อมด าเนินการ ขนุ 
   -โรงเรือน 1 โรง สามารถ บรรจุได ้ ประมาณ 25 ตวั หรือ มากกวา่ แลว้แต่ ขนาด โรงเรือน 
   -ใชเ้วลาขนุ 120 วนั 
   -ครบ 120 วนั ประสาน พะเยาบีป มารับไปด าเนินการต่อ 
 

 



 
 (2)  แผนผงัท่ีตั้งกลุ่ม หรือท่ีตั้งโครงการท่ีขอกูเ้งินในคร้ังน้ี  (อธิบายใหล้ะเอียด  หรือวาดเป็นแผนท่ี  ระบุท่ีตั้งให้
ชดัเจน) 
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   (3)  แหล่งวตัถุดิบ / แหล่งเงินทุน ของกลุ่ม    
 
  -ววัโครง จาก  จงัหวดัตาก หรือ ฟาร์มท่ีตอ้งการใหขุ้นต่อ 
  (4)  การซ้ือวตัถุดิบ  และเง่ือนไขการซ้ือ  (กรณีธุรกิจซ้ือ) 
  ซ้ือเป็นเงินสด     100  % 
  ซ้ือเป็นเงินเช่ือ  .....................  %   มีก าหนดช าระเงินภายใน  ............  วนั   
   (5)  กระบวนการผลิต/บริการ มีผลกระทบหรือเป็นปัญหาต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  
  -ไม่มี  เป็นการใชเ้คร่ืองจกัร,แรงงานคนและไม่ใชส้ารเคมี โดยใช ้เกษตรอินทรีย ์เช่น 
   *กล่ิน -ใชน้ ้าอีเอม็ ผสมน ้าใหว้วักินและลา้งท าความสะอาดพื้น 
   *แมลง -โดยใช ้กางมุง้ดว้ย ตาข่ายกนัแมลงและจุดไฟ รมควนัไล่แมลงทุกวนั 
        แนวทางในการจัดการป้องกนัแก้ไขปัญหา 
  -ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ 
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5. แผนการจัดการ 

5.1  การมอบหมายหรือการแบ่งงานให้คณะกรรมการ หรือสมาชิกกลุ่มในการด าเนินธุรกจินี(้แสดงแผนภ
มิ และระบุช่ือคนท างานตามแผนภูมิ)                

 นายเชิดพงษ์  สลสีองสม   ท าธุรกรรมการเงิน,บญัชี,ประสานงานหน่วยงาน ต่างๆ จดัช้ืออุปกรณ์ฟาร์ม 
 นายวโิรจน์  กุมหาชัย  ดูแลจดัการเร่ืองอาหารขน้,หยาบ,จดัการระบบในฟาร์ม  
 นายจักรพงษ์  ไฝเอ้ย  ดูแลจดัการเร่ืองอาหารขน้,หยาบ,จดัการระบบในฟาร์ม 
 นายอภิวฒัน์  เตชะ ดูแลจดัการเร่ืองอาหารขน้,หยาบ,จดัการระบบในฟาร์ม 
 นายบุญฤทธ์ิ คีรีแก้ว ดูแลจดัการเร่ืองอาหารขน้,หยาบ,จดัการระบบในฟาร์ม 

5.2 การจัดการระบบบัญชี (วนัส้ินสุดปีบญัชี,การจดัท างบการเงิน) 
  มีการจดัท าบนัทึกรายรับรายจ่ายเป็นรูปเล่มทุกคร้ัง และสรุปบญัชีทุกปี 

 
6.  แผนการเงินและการลงทุน 

 
6.1 ปัจจุบันมีเงินกู้ยมื 
 
ก)  ช่ือเจา้หน้ี...............................................................จ  านวนหน้ีเงินกูค้งเหลือ.............................บาท   

     ช าระหน้ีสินเดือนละ.............................บาท   คาดวา่จะช าระหน้ีสินหมดภายใน..........ปี.....................เดือน 
ข)  ช่ือเจา้หน้ี...............................................................จ  านวนหน้ีเงินกูค้งเหลือ.............................บาท   

     ช าระหน้ีสินเดือนละ.............................บาท   คาดวา่จะช าระหน้ีสินหมดภายใน..........ปี.....................เดือน 
ค)  ช่ือเจา้หน้ี...............................................................จ  านวนหน้ีเงินกูค้งเหลือ.............................บาท   

     ช าระหน้ีสินเดือนละ.............................บาท   คาดวา่จะช าระหน้ีสินหมดภายใน..........ปี.....................เดือน 
 

6.2  วตัถุประสงค์และวงเงินการขอสินเช่ือกบั ธ.ก.ส.ในคร้ังนี้ 
 

        ก)  วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ    2,000,000  บาท 
 เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย.................บาท   
    วตัถุประสงค.์.....................  

              เพื่อเป็นค่าลงทุน  2,000,000 บาท  เงินทุนตนเองสมทบ  500,000 บาท   
         วตัถุประสงค ์ ซ้ือววัส าหรับขนุ  , แม่พนัธ์ ,อาหารขน้,หยาบ ,โรงเรือน 
ข)  รายละเอียดการใชเ้งินกู ้  
   -ววัขนุ 25 ตวั ราคา  1,125,000 บาท 
   -ววัแม่พนัธ์ 15 ตวั ราคา 675,000 บาท 
   -อาหารขน้,หยาบ,โรงเรือน ราคา 200,000  บาท 
    
     
      

 



    
          

ค)   หลกัประกนัเงินกูท่ี้เสนอ    จ านองอสังหาริมทรัพย ์  วงเงิน................................................บาท 
        จ าน าสิทธิในพนัธบตัร วงเงิน....................................................บาท 
        เงินฝากค ้าประกนั        วงเงิน....................................................บาท 
        รับรองรับผดิอยา่งลูกหน้ีร่วม วงเงิน.........................................บาท    
        บุคคลค ้าประกนั            วงเงิน..................................................บาท    

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

 ง)  ประมาณการรายรับ  และรายจ่ายในการประกอบธุรกิจ  ต่อเดือน/ ต่อปี 
 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
1. จากยอดขาย/บริการ/ดอกเบ้ียเงินให ้     
    กูย้มืจากสมาชิก 
2. จากรายไดอ่ื้น 
3.  
4. 
5. 

3,805,000 
 
85,000 
45,000 
................... 
................... 
................... 

1. ค่าเช่าสถานท่ี 
2. ค่าวตัถุดิบ/วสัดุเพื่อผลิต 
3. ค่าแรงงาน 
4. ค่าสาธารณูปโภค 
   (ค่าน ้า  ค่าไฟ  ค่าโทรศพัท ์ฯ) 
5. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ/ดอกเบ้ียเงินกูย้มื
จากแหล่งเงินทุน 

................... 
1,138,500 
................... 
3,600 
................... 
15,400 

รวมรายรับทั้งหมด 3,935,000 รวมรายจ่ายทั้งหมด 1,157,500 
  
    เงินคงเหลอืสุทธิต่อเดือน/ ต่อปี  2,777,500 บาท 
 
หมายเหตุ : แหล่งทีม่าของยอดขาย รายได้อืน่ และค่าใช้จ่าย อธิบายเพิม่เติมได้ ดังนี้ 
ยอดขาย  : ขายววัขนุท่ีไดน้ ้าหนกัตามเกณฑ4์เดือนต่อ1คร้ัง 1,125,000 
รายไดอ่ื้น  : ขายลูกววั หยา่นม 8 เดือนข้ึนไป 
ค่าเช่าสถานท่ี  :  ................................................................................................................................................. 
ค่าวตัถุ/วสัดุเพื่อการผลิต  :   
ค่าแรงงาน  :   
ค่าสาธารณูปโภค  : ค่าน ้า,ค่าไฟฟ้า 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  เช่น ค่ายาถ่ายพยาธิ และอุปกรณ์ในกิจการ 
 
    จ)   แผนการช าระเงินกู ้  
  ช าระ รอบปี ตามท่ีมาของรายได ้
 

 

 



 
            

7. ความเส่ียงและแผนส ารอง 
 
 7.1 ความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้การด าเนินธุรกจิคือ 
  -อาหารมีตน้ทุนสูง 
  -โรคติดต่อในสัตว ์
 7.2 การจัดการป้องกนัความเส่ียง/แผนส ารอง 
  -จดัการจดัหาวตัถุดิบ ผสมอาหารเอง 
  -ขอหมอปศุสัตว ์มาตรวจทุกเดือนพร้อมฉีดวคัซีนเม่ือถึงก าหนด 
8. สรุป 
 เป็นวสิาหกิจชุมชนท่ีน่าสนบัสนุน เน่ืองจากมีโควตาผลผลิตท่ีแน่นอน มีอุปกรณ์และสถานท่ี ท่ี
เหมาะสม คณะกรรมการมีประสบการณ์มานาน ไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงสัตวท่ี์ดีในการด าเนินการ และ
บริหารงานวสิาหกิจชุมชนมีก าไรทุกปี 
        

9.  เอกสารประกอบ 
……………………………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลายมือช่ือ........................................................ 

               ( นายเชิดพงษ ์ สลีสองสม )   
ต าแหน่งประธานกลุ่ม  วสิาหกิจชุมชนโคขุนสร้างอาชีพบา้นสันปูเลย 

 
ลายมือช่ือ......................................................... 

( นายวโิรจน์  กุมหาชยั ) 
ต าแหน่ง  รองประธานวสิาหกิจชุมชน 

 
ลายมือช่ือ.......................................................... 

( นายจกัรพงษ ์ ไฝเอย้ ) 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
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ผลการวเิคราะห์แผนธุรกจิ 
 

วนัท่ี.............................................................................. 
 

 ช่ือ ............................................................................  
 
ประเภทธุรกิจ   เกษตรกรรม    พาณิชยกรรม       อุตสาหกรรม 
     บริการ    บริการการเงินชุมชน 
การประเมินศกัยภาพประจ าปี   อยูใ่นเกณฑ ์   ดี    ปานกลาง      ปรับปรุง 
 

1. วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ .......................................บาท 
 เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย........................................บาท   
     วตัถุประสงค.์.................................................................................................................................  
 เพื่อเป็นค่าลงทุน........................................บาท  เงินทุนตนเองสมทบ..................................... บาท  
     สัดส่วนเงินทุนตนเองสมทบ...............%      
     วตัถุประสงค.์.................................................................................................................................. 

2. หลกัประกนัเงินกูท่ี้เสนอ     จ  านองอสังหาริมทรัพย ์  วงเงิน.......................................................บาท 
 จ าน าสิทธิในพนัธบตัร วงเงิน...........................................................บาท 
 เงินฝากค ้าประกนั        วงเงิน...........................................................บาท 
  รับรองรับผดิอยา่งลูกหน้ีร่วม วงเงิน................................................บาท    
 บุคคลค ้าประกนั            วงเงิน.........................................................บาท    

      อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................................................................บาท    
3.  ความเป็นไปไดข้องตวัธุรกิจ    

1.1  ท่ีตั้งโครงการ      เหมาะสม    ไม่เหมาะสม 
1.2  แผนการตลาด      เหมาะสม    ไม่เหมาะสม 
1.3  แผนการผลิต / บริการ     เหมาะสม    ไม่เหมาะสม 
1.4  แผนการจดัองคก์รและการจดัการ    เหมาะสม    ไม่เหมาะสม 
1.5  แผนการจดัการความเส่ียง     เหมาะสม    ไม่เหมาะสม 
1.6  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ี    ไม่ขดักฎหมาย   ขดักฎหมาย 
1.7  โครงการการผลิตหรือบริการจะมีผลกระทบ      ไม่มี    มี 
      ต่อชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดลอ้ม   
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 ขอ้คิดเห็นเพิ่มเต่ิม
............................................................................................................................................. ...........................  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
4.   ความเป็นไปไดข้องการใหสิ้นเช่ือ 

1.1  ตวัผูกู้ ้       มีคุณสมบติัถูกตอ้ง   มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง 
1.2   หลกัประกนั      ถูกตอ้ง    ไม่ถูกตอ้ง 
1.3  ท่ีมาของเงินช าระสอดคลอ้งกบั    สอดคลอ้งเหมาะสม   ไม่สอดคลอ้ง 
        แผนการส่งช าระหน้ี     
1.4  ประมาณการกระแสเงินสด     ไม่ติดลบ    ติดลบ 

 ขอ้คิดเห็นเพิ่มเต่ิม
............................................................................................................................................. ........................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
    ความเห็นผู้สอบสวน   สมควรใหกู้ไ้ด.้.....................................บาท   

ไม่สมควรใหกู้ ้
ค าช้ีแจง............................................................................................................................................................... 

              พร้อมน้ีไดแ้นบประมาณการกระแสเงินสดเป็นรายเดือน / ปี  มาดว้ยแลว้ 
 

ลงช่ือ. ........................................................................ผูส้อบสวน 
          (.........................................................................) 

    ต าแหน่ง.............................................................. 
       ................/ ................/ ................ 
    
     ความเห็นผู้ตรวจ   สมควรใหกู้ไ้ด.้.....................................บาท   

ไม่สมควรใหกู้ ้
ค าช้ีแจง................................................................................................................................................. 

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

  ลงช่ือ. ........................................................................ผูต้รวจ 
           (.........................................................................) 

         ต  าแหน่ง.............................................................. 
                           ................/ ................/ ................ 
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