แผนธุรกิจ กับ SMEs ตอน....การจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ
รัชกฤช คลองพยาบาล
ที่ปรึกษา สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน
ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

การจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ (Business plan documentation) หรืองานดานเอกสารของแผน
ธุรกิจ สามารถถือไดวาเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งในกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจ แตผูประกอบการ
สวนใหญมักจะละเลยในเรื่องดังกลาว โดยมุงเนนไปทีก่ ารเขียนหรือการจัดทําขอมูลตางๆของแผนธุรกิจ
มากกวา เนื่องจากมองวางานดานเอกสารมิใชสิ่งสําคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจ ในการใหการสนับสนุน
จากผูอานหรือผูพิจารณาแผนธุรกิจ รวมถึงอาจไมตระหนักถึงความจําเปนถึงการใสใจเกี่ยวกับเอกสาร
หรือรูปเลมของแผนธุรกิจ ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นสมควรกลาวถึงเรื่องของการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ ซึ่ง
ตามความเห็นของผูเขียนแลว งานดานเอกสารก็ถือเปนสิ่งสําคัญที่เกี่ยวของกับการนําเสนอแผน
ธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่ไมควรมองขาม โดยเนือ้ หาของบทความจะเปนการปรับปรุงจากขอคิด
20 ขอเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ ที่ผูเขียนไดเคยเขียนประกอบไวในคูมือการเขียน
แผนธุรกิจของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยจะสรุปประเด็นตางๆและ
เพิ่มเติมรายละเอียดบางสวน เพื่อใหผูอานเขาใจในที่มาของเหตุผลที่ตองใสใจในความสําคัญของการ
จัดทําเอกสารแผนธุรกิจ
วาถือเปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับการพิจารณาแผนธุรกิจของผูประกอบการ
อยางไร
สําหรับธุรกิจหรือองคกรธุรกิจในตางประเทศแลว ไมวาจะเปนองคกรระดับใหญไปจนถึงระดับ
SMEs งานดานเอกสารถือเปนเรื่องที่ธรุ กิจใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตั้งแตหัวจดหมาย นามบัตร
จดหมาย เอกสาร แบบฟอรมตางๆ ซึ่งสําหรับองคกรธุรกิจชั้นนําแลว งานเอกสารเหลานี้จะไดรับการ
ออกแบบและสรางสรรคจากนักออกแบบดาน Graphic design โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความสวยงาม และ
สอดคลองกับภาพลักษณองคกร หรือรูปแบบของธุรกิจที่ดําเนินการอยู โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวของ
หรือตองมีการนําเสนอตอบุคคลภายนอก เชน หัวจดหมาย (Letterhead) นามบัตร (Business card)
จดหมายธุรกิจ (Business Letter) เอกสาร (Business document) แบบฟอรมตางๆ (Business form)
แผนพับหรือใบปลิว (Leaflet) โบรชัวร (Brochure) รายงานประจําป (Annual report) ซึ่งก็รวมถึงแผน
ธุรกิจ (Business plan) ดวยเชนกัน เนื่องจากธุรกิจเหลานี้ถือวา งานดานเอกสารเปนสิ่งทีส่ ะทอน
ภาพลักษณ (Business image) และเปนสิ่งที่สรางความประทับใจตอลูกคา หรือผูไดรับเอกสาร
ของธุรกิจ เพื่อใหทราบไดวาองคกรธุรกิจนั้นเปนองคกรแบบใด มีความเปนมืออาชีพระดับใด ดังนั้นเรา
จึงมักพบเห็นงานออกแบบเอกสารที่สวยงามจากธุรกิจในตางประเทศ มากกวาธุรกิจในประเทศไทยที่ไม
คอยไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวนัก โดยมักพบไดเฉพาะในองคกรขนาดใหญ หรือถาเปนธุรกิจ
SMEs ก็มักจะเปนธุรกิจทีเ่ กี่ยวของกับดานการออกแบบหรือดานงานศิลปเทานัน้ โดยเปนการยากที่จะ
พบในธุรกิจ SMEs โดยทั่วไป อยางไรก็ตามแมวาในการดําเนินธุรกิจทั่วไป ธุรกิจ SMEs อาจจะไมให
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ความใสใจในเรื่องงานเอกสารดังกลาว แตถาตองมีการนําเสนอแผนธุรกิจซึ่งถือไดวาเปนเอกสารสําคัญ
ไปยังบุคคลหรือหนวยงานภายนอก เชน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน กองทุนรวมลงทุน ผูจัดทําแผนก็
ควรจะตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ ที่จะเปนสิ่งที่ชว ยสะทอนภาพลักษณของ
ธุรกิจ สะทอนความเปนมืออาชีพ และเปนสวนเสริมใหผูพิจารณาแผนมีความประทับใจในแผนธุรกิจ ที่
ผูประกอบการไดจัดทําขึ้นอีกดวย โดยประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจควรมีขอคิด
พิจารณาในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้คือ
กระดาษ การเลือกชนิดกระดาษที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ ถือเปนสิ่งแรกที่
ผูประกอบการควรใหความสําคัญ ซึ่งโดยสวนใหญแลวเอกสารแผนธุรกิจที่จัดพิมพขึ้นโดยทั่วไปมักใช
กระดาษ 80 Gram ซึ่งเปนกระดาษงานพิมพเอกสารที่ใชกันอยู แตในปจจุบนั ที่มีกระดาษสําหรับงาน
พิมพคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับการพิมพสําหรับงานเอกสารโดยเฉพาะ ทั้งที่ผลิตขึ้นสําหรับเครือ่ งพิมพ
แตละประเภท หรือผลิตขึน้ ตามวัตถุประสงคในการใชงาน ในราคาไมสูงนักเมื่อเทียบกับราคากระดาษ
การพิมพคุณภาพสูงในอดีต ซึ่งถาเทียบตนทุนกระดาษตอแผน อาจจะแพงกวาประมาณ 6-7 เทา เชน
กระดาษ 80 Gram มีราคาเฉลี่ยแผนละ 25-30 สตางค กระดาษพิมพคุณภาพสูงอาจมีราคาเฉลี่ยแผนละ
1.50-2.50 บาท แตถาเทียบการใชกระดาษทั้งหมดของเอกสารแผนธุรกิจจํานวน 30-40 แผน จะมีตนทุน
เพิ่มขึ้นไมเกิน 100 บาทตอเอกสารแผนธุรกิจหนึ่งเลมเทานั้น แตคุณภาพของเอกสารที่ไดมีความ
แตกตางทีเ่ ห็นไดชัดเจน หรือเรียกไดวา “เอาเงินรอยไปแลกเงินลาน” นั่นเอง และควรใชกระดาษที่มี
ความหนากระดาษ และคุณภาพที่ดีที่สุดตามแตลักษณะการใชงาน เชน กระดาษ 210 Gram สําหรับปก
หนา-ปกหลัง สวนเนื้อหาของแผนธุรกิจเปนกระดาษ 80-110 Gram หรือการเลือกใชกระดาษโดยเฉพาะ
สําหรับการพิมพ Laser ทั้งแบบผิวมัน (Glossy) หรือแบบผิวดาน (Matt) หรือกระดาษเฉพาะการพิมพ
สําหรับ Inkjet โดยเฉพาะ และสีกระดาษที่ใชควรเปนสีสุภาพหรือสีที่เปนทางการทางธุรกิจ เชน สีขาว สี
ครีม สีฟา สีเทาออน เปนตน แตการใชกระดาษสีขาวจะสะดวกและเปนที่นยิ มที่สุด เนื่องจากเปน
ทางการและไมมีความเพี้ยนของสีในการพิมพขั้นสุดทาย
เครื่องพิมพ ปจจุบันการพิมพเอกสารแผนธุรกิจสวนใหญจะเปนการพิมพดวยเครื่องพิมพ Inkjet
หรือเครื่องพิมพเลเซอรหรือเครื่อง Laserjet สวนเครื่องพิมพหัวเข็ม (Dot matrix) นั้น คงไมมีใครใชใน
การพิมพเอกสารทั่วไปยกเวนเฉพาะการทําเอกสารสําเนาเทานั้น โดยในสวนเครือ่ งพิมพ Inkjet จะมีขอ
ไดเปรียบเครือ่ ง Laserjet ตรงที่สามารถพิมพเอกสารที่มีสีสรรคได ทําใหแสดงขอมูลรายละเอียดตางๆ
โดยเฉพาะรูปตัวอยางของสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการไดเปนอยางดี และสามารถใชสีเปนสิ่งเนนขอมูล
รายละเอียดตางๆในแผนธุรกิจ ทําใหเอกสารมีความสวยงามมากกวา แตกม็ ีขอดอยตรงที่มีคุณภาพ
ความคมชัดเกี่ยวกับตัวอักษร (Text) ไมชัดเจนเทาเครื่องพิมพเลเซอร ในขณะที่เครื่องพิมพ Laserjet ที่
ใชกันทัว่ ไปมักเปนเครื่องพิมพขาว-ดํา หรือเปนแบบ Monochrome ที่เหมาะสมกับการพิมพเฉพาะงาน
เอกสารดานตัวอักษร แตไมสามารถพิมพงานที่มีสีสรรคได แตในปจจุบันที่มีเครื่องพิมพเลเซอรสี หรือ
Color Laserjet ที่สามารถพิมพงานเอกสารดานตัวอักษรไดคมชัด และสามารถพิมพสีไดเหมือน
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เครื่องพิมพ Inkjet ในราคาที่ไมสูงนัก จึงถือเปนตัวเลือกที่ดีในการใชสําหรับงานพิมพเอกสารแผนธุรกิจ
แตทวาก็ยังมีขอจํากัดดานตนทุนหมึกพิมพที่ถือวายังสูงอยูมาก ดังนั้นการเลือกใชเครื่องพิมพจึงควร
เลือกใหเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู โดยตองคํานึงวาคุณภาพของการพิมพถือเปนสวนหนึ่งที่สะทอน
ของการจัดพิมพเอกสารแผนธุรกิจเชนกัน
จํานวนหนาเอกสาร โดยปกติตามมาตรฐานของแผนธุรกิจในตางประเทศซึ่งใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาหลัก จะระบุจํานวนหนาของเอกสารแผนธุรกิจมาตรฐานทั่วไป ซึง่ บรรจุขอมูลหัวขอของ
รายละเอียดในแผนธุรกิจไดครบถวน จะมีจํานวนหนาประมาณ 25-30 หนา แตถาเปนแผนธุรกิจที่ใช
ภาษาไทยในเนื้อหาเทากัน จะมีจํานวนหนาเอกสารประมาณ 30-40 หนา แตไมเกิน 50 หนา เนื่องจาก
ลักษณะของภาษาไทยที่มีเรือ่ งของสระและวรรณยุกต รวมถึงระยะบรรทัดที่หางมากกวา ทําใหใชจํานวน
หนาเอกสารมากกวา แตเรื่องของจํานวนหนาเอกสารนี้จะขึ้นกับรายละเอียดของธุรกิจของผูจัดทําดวย
โดยตามประสบการณของผูเขียนแลว สามารถแบงจํานวนหนาของเอกสารแผนธุรกิจไดเปน 3 แบบ
ตามขนาด รายละเอียดทีต่ อ งการแสดง และความซับซอนของธุรกิจในการจัดทําคือ แผนธุรกิจแบบยอ ที่
ใชสําหรับวิสาหกิจชุมชน หรือเปนธุรกิจรายยอยดําเนินการคนเดียวหรือมีจํานวนบุคลากรเพียง 2-3 คน
จะมีจํานวนหนาประมาณ 12-20 หนา แผนธุรกิจแบบมาตรฐาน ที่ใชสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจ
SMEs โดยทั่วไป ซึ่งอาจไมมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจที่ซับซอนนัก จะมีจํานวนหนาประมาณ 20-30
หนา และแผนธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ ที่ใชสําหรับธุรกิจ SMEs หรือแมแตธุรกิจขนาดใหญ ที่ตองการ
แสดงรายละเอียดอยางครบถวนสมบูรณ จะมีจํานวนหนาประมาณ 30-50 หนา โดยจํานวนหนาเอกสาร
นี้จะขึ้นกับประเภทธุรกิจ ความซับซอน ลักษณะการจัดองคกร และขอมูลที่ผูจัดทําตองการแสดงใหเห็น
ไวตามที่กลาวมา โดยทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับขนาดของตัวอักษร (Font) ที่เลือกใชอีกดวย
ชนิดและขนาดอักษร (Font type and font size) ชนิดและขนาดอักษรก็เปนสิ่งที่ควรให
ความสําคัญเชนกัน โดยหลักการพื้นฐานคือควรใชรูปแบบตัวอักษร (Font type) และขนาดอักษร (Font
Size) ที่เหมาะสม เพื่อใหผูอานสามารถอานไดชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสําหรับผูใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทั่วไป การจัดพิมพงานเอกสารมักใชโปรแกรม Microsoft Word จากชุด
Microsoft Office เปนหลัก ซึ่งจะมีชุดอักษรภาษาไทยที่รองรับการพิมพ ทั้งตัวอักษรภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจากระบบปฏิบัติการ Windows ติดตั้งโดยอัตโนมัติอยูแลว โดยจะมีสกุลของตัวอักษรตาม
ดวย “New” หรือ “UPC” ตัวอยางเชน Angsana New, Cordia New หรือ Browallia UPC เปนตน ซึ่งก็
เปนชนิดอักษรที่ใชกันอยูในการพิมพเอกสารทั่วไป สวน Font ที่ไมมีนามสกุลดังกลาวมักเปน Font
ภาษาอังกฤษที่ไมมีภาษาไทยอยู คือสามารถแสดงผลเฉพาะภาษาอังกฤษไดเพียงอยางเดียว โดย
สําหรับการใช Font ภาษาไทยในการจัดพิมพขอความเอกสารแผนธุรกิจ ควรมีขนาดตั้งแต 14-16 Point
สวนหัวขอของแผนงานหรือหัวขอรายละเอียดตางๆ อาจเพิ่มขนาดเปน 18-20 Point ตามความ
เหมาะสม หรืออาจใชขนาดอักษรที่เทากันคือ 14-16 Point แตใชการเนนตัวหนา (Bold) หรือขีดเสนใต
(Underline) ประกอบ เพื่อความสวยงามก็ได โดยสวนขนาดอักษรทีเ่ ล็กกวานี้ เชน 10-12 Point จะอาน
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ไดลําบาก แตอาจใชในสวนที่ไมเนนในลักษณะขอความทั่วไป หรือเปนเพราะขอจํากัดในพื้นที่การพิมพ
ตามปกติ เชน ใชเปนการพิมพที่มาของแหลงขอมูลอางอิง หรือเปนขอมูลในตารางที่ไมสามารถบรรจุ
ขอความในขนาดอักษรปกติได เปนตน แตตองคํานึงวาขนาดอักษรที่กําหนดนัน้ ยังตองมีขนาดในการ
แสดงขอมูลใหสามารถอานไดโดยถูกตอง โดยถาเปน Font ภาษาอังกฤษ เชน Arial, Times New
Roaman อาจใชขนาดประมาณ 10-12 Point เนื่องจากในขนาดตัวเลข Font size ที่เทากัน Font
ภาษาอังกฤษจะมีขนาดที่ใหญกวาภาษาไทย และใชขนาด Font ประมาณ 8-10 Point ในสวนที่ไมเนน
หรือมีขอจํากัดเชนเดียวกัน โดยทั้งนี้การใชแบบหรือชนิดอักษรในแผนธุรกิจ ควรเลือกใชอักษรไมเกิน 2
แบบหรือ 2 ชนิด ไมวาจะเปนการจัดพิมพดวยอักษรภาษาไทยหรืออักษรภาษาอังกฤษก็ตาม ซึ่งสวน
ใหญจะแบงทีส่ วนของหัวขอ (Heading) กับสวนของเนื้อหา (Context) และอักษรที่ใชนี้ไมควรใชอักษร
ประดิษฐที่มีลวดลาย หรืออักษรศิลปทยี่ ากแกการอานโดยปกติ ซึ่งสําหรับภาษาอังกฤษแลวสวนของ
หัวขอมักใชอกั ษรแบบ Sans-serif หรือแบบไมมีหาง เชน Font ตระกูล Arial สวนขอความมักใชอักษร
แบบ Serif หรือแบบมีหาง เชน Font ตระกูล Times New Roman เปนตน สวนอักษรไทยอาจใช Font
จากโปรแกรมโดยปกติ หรือมีการใช Font สําหรับงานพิมพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ นอกเหนือจาก
Font ในโปรแกรม Microsoft Word เชน Font การพิมพตระกูล PSL หรือตระกูล JS, DB, DS เปนตน
ที่อาจมีความสวยงามมากกวา Font ของ Windows แตการเลือกใชก็ตองระวังในเรื่องของการไมสามารถ
เปดอาน File ของ Font ดังกลาวในคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ที่อาจจะไมสามารถรองรับหรือเปดอานชนิด
ของ Font ดังกลาวไดเชนกัน หรือที่เมื่อเปดอานจะมีตัวอักษรเปนสี่เหลี่ยม หรือเครื่องหมายแปลกๆ
หรือที่เรียกกันวาตัวอักษรขยะนั่นเอง
การใช Software และการบันทึกไฟลขอมูล จากที่ไดเคยกลาวถึงมาบางแลววา สวนใหญของ
การจัดทําเอกสารแผนธุรกิจในปจจุบัน มักใชโปรแกรม Microsoft Word จากชุด Microsoft Office เปน
หลัก ซึ่งการบันทึกไฟลขอมูล (Data file) ของแผนธุรกิจก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ไมควรมองขาม โดยเฉพาะ
เนื่องจากในปจจุบันที่ในบางครั้งผูจดั ทําสงไฟลขอมูลของแผนธุรกิจทาง E-mail หรือระบบ Internet ซึ่ง
บางครั้งผูรับไมสามารถเปดอานไฟลดังกลาวได
โดยสาเหตุสวนใหญที่ปรากฏมักเปนเรื่องของ
ผูจัดทําแผนธุรกิจ ใชโปรแกรม Software รุนลาสุดในการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ ตัวอยางเชน
ใชโปรแกรม Microsoft Word 2007 ในการจัดทําเอกสาร ซึ่งไฟลขอมูลจะมีนามสกุล .docx ซึ่งจะ
ไมสามารถเปดอานไดจากโปรแกรม Microsoft Word 2003 ซึ่งเปน Software มาตรฐานที่ใชใน
องคกรธุรกิจสวนใหญในปจจุบัน ซึ่งสามารถอานไฟลขอมูลทีม่ ีนามสกุล .doc แตไมสามารถ
อานไฟลขอมูลนามสกุล .docx ได ดังนั้นผูจัดทําแผนธุรกิจพึงระลึกวาในองคกรขนาดใหญ เชน
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน มักจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการใชงาน Software ไดอยางรวดเร็ว เชน
ผูใชงานโดยทัว่ ไป เนื่องจาก Software ที่ใชในองคกรจะเปน Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ซึ่งองคกร
ยอมจะมีคาใชจายสูงในการลงทุนใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใชงาน ซึ่งแตกตางจากผูใชโดยทั่วไปที่
มักใช Software ละเมิดลิขสิทธิ์ และตองการความทันสมัยหรือใช Software รุนลาสุด ดังนั้นถาผูจัดทํา
เอกสารแผนธุรกิจใช Software รุนลาสุด ในการบันทึกขอมูล ควรบันทึกในลักษณะของการเลือกชนิด
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File หรือ Save as type และเลือกชนิด File ที่รองรับชุดโปรแกรมที่ใชกันเปนมาตรฐานในองคกร เชน
Microsoft Office 2003 ซึ่งแมวาองคกรนั้นจะเปลี่ยนไปใช Microsoft Office 2007 แลว ก็ยังสามารถ
อานไฟลจากชุด Microsoft Office 2003 ไดโดยไมเกิดปญหา แตก็ตองระวังขอจํากัดบางประการ เชน
การใชคุณลักษณะหรือ Features บางอยางของชุด Microsoft Office 2007 จะไมสามารถแสดงผลไดใน
ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ได นอกจากเรื่องของการใช Software หรือการบันทึกไฟลขอมูล
แลว ในเรื่องของอักษร (Font) ก็เปนเรือ่ งที่ตองระวังเชนกันสําหรับเอกสารที่มกี ารใชอักษรพิเศษ การ
บันทึกไฟลขอมูลควรใชการบันทึกโดยฝงไฟล Font อักษรนั้นประกอบในไฟลขอมูลดวย (Embed True
Type Font) ใน Menu Tools ตรงสวนของ Options และเลือก tab “Save” และเช็คเลือก Embed True
Type Font เพื่อเปนการผนวกไฟล Font ในไฟลเอกสารแผนธุรกิจดวย ซึ่งแมวาจะกินพื้นที่ไฟลเพิ่มขึ้น
บาง แตจะชวยกันปญหาในการเปดอานตัวอักษรจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นได และในกรณีที่ใชโปรแกรม
อื่นๆ
ที่เปนโปรแกรมพิเศษโดยเฉพาะสําหรับการจัดทําแผนธุรกิจ
ก็ตองระมัดระวังในเรื่องของ
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น ไมสามารถเปดอานขอมูลแผนธุรกิจดังกลาวได หรือถาเปดอานไดอาจมีหนาตา
ของเอกสารแตกตางจากตนฉบับที่จัดทําขึ้น เชน ระยะหางระหวางตัวอักษร ทีอ่ าจชิดหรือหางเกินไป
หรือระยะการเวนวรรคที่ผิดเพี้ยน รูปภาพที่ไมสามารถแสดงผลได เปนตน นอกจากนี้ในบางครั้งถา
ผูจัดทําแผนอาจตองการปองกัน การเปลีย่ นแปลงขอมูลในไฟลขอมูลของแผนธุรกิจที่สงไปถึงผูรับ ก็ควร
บันทึกไฟลขอมูลโดยเลือก Tools การปองกันในสวนของ Securities options… เพื่อใส Password
ปองกันการเปลี่ยนแปลงการแกไข (Modify) ก็ได โดยอนุญาตเปนการเปดไฟลใหสามารถอานไดอยาง
เดียว (Read-only) หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือใชโปรแกรมการแปลงไฟล จากไฟลเอกสาร Microsoft
Office ไปเปน File เอกสาร Acrobat ซึ่งเปน File นามสกุล .pdf ซึ่งจะมีหนาตาเหมือนกับตนฉบับทุก
ประการ รวมถึงจะมีขนาดไฟลที่เล็กกวา ซึ่งจะเปนการสะดวกเมื่อทําการสงผาน E-mail หรือ Internet
แตขอจํากัดในวิธีดังกลาวคือ ผูจัดทําแผนธุรกิจจะตองมีโปรแกรมแปลงไฟลจาก Microsoft Office ไป
เปนไฟลนามสกุล .pdf โดยเฉพาะ แตในปจจุบันก็มีโปรแกรมแปลงไฟลดังกลาวทีเ่ ปนทั้ง Shareware
หรือ Freeware ให Download ไดจากหลายแหลง โดยไฟลขอมูลดังกลาวจะสามารถอานไดจาก
โปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งเปนโปรแกรมเอกสารอิเลคทรอนิกส ประเภท Freeware ซึ่งสามารถ
Download ไดจาก Website: www.adobe.com และโปรแกรม Acrobat Reader ดังกลาวนี้ถือเปน
โปรแกรม Utilities ที่มีอยูในคอมพิวเตอรเกือบทุกเครื่อง ทั้งที่เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือของ
องคกรก็ตาม ซึ่งเอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได หรือถาจะสามารถจะ
แปลงกลับไปเปนโปรแกรม Microsoft Office ได ก็จําเปนตองใชโปรแกรมพิเศษโดยเฉพาะ รวมถึงแมวา
จะแปลงกลับได แตก็มักจะไมไดคุณภาพ 100% เหมือนไฟลตน ฉบับ ซึ่งก็ถือเปนการปองกันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลอีกแบบหนึ่ง
ปกหนา ปกหนาถือเปนสิ่งที่ผูอานหรือผูพิจารณาแผน จะเห็นหรือประเมินแผนธุรกิจกอนเปน
อันดับแรก โดยปกหนาของแผนธุรกิจเปนสวนที่แสดงรายละเอียดเบื้องตนของแผนธุรกิจ เพื่อใหผูอาน
ทราบถึงชื่อและรายละเอียดของธุรกิจผูดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ โดยรายละเอียดพื้นฐานของหนาปก
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แผนธุรกิจโดยทั่วไป จะประกอบดวยขอความระบุถึงการเปนแผนธุรกิจ (Business plan) ชื่อธุรกิจ ที่อยู
หรือสถานที่ตงั้ ธุรกิจ หมายเลขโทรศัพทติดตอ หมายเลขโทรสาร Website หรือ E-mail address ของ
ธุรกิจที่นําเสนอแผน ชื่อหนวยงานที่ผูประกอบการนําเสนอแผนธุรกิจ รวมถึงวัตถุประสงคในการนําเสนอ
แผน แตทั้งนีใ้ นสวนวัตถุประสงคอาจไมแสดงไวก็ได ในกรณีที่ไมตอ งการเปดเผยแกบุคคลภายนอกที่ไม
เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังควรมีการเพิ่มเติมรูปภาพ เชน ภาพถายผลิตภัณฑ สินคา หรือการใหบริการ
Character design หรือ Company logo ของธุรกิจประกอบดวยก็ได เพื่อใหผูอานแผนทราบถึงลักษณะ
การดําเนินการของธุรกิจ หรือประเภทของผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจ แตทั้งนี้ควรคํานึงวา
ปกหนาควรออกแบบ และจัดวาง Lay-out ใหมีความสวยงาม นาสนใจ เนื่องจากเปนสิ่งแรกที่ผอู านจะได
เห็นหรือประเมินความเปนมืออาชีพของธุรกิจ กอนอานรายละเอียดเนื้อหาในแผนธุรกิจ นอกจากนี้ควรมี
การเคลือบปกดวยพลาสติก หรือมีการใชปกพลาสติกใสทับหนาอีกชัน้ หนึ่ง เพื่อกันความสกปรกและยัง
ชวยกันการเลอะเลือนของสีหรือหมึกพิมพ ในกรณีมีการพิมพดวย Inkjet ที่เปนหมึกพิมพชนิดไมกันน้ํา
รวมถึงการเลือกใชกระดาษที่เหมาะสมกับการพิมพปกเอกสารที่เหมาะสมตามที่ไดกลาวมาแลว
การเขาเลมเอกสาร
โดยปกติการเขาเลมเอกสารที่เปนอยูโดยทั่วไปในปจจุบันมีอยูหลาย
รูปแบบ เชน การใชปกเอกสารสําเร็จรูปไมวาจะเปนแบบหนีบ หรือการเจาะรู การใชวธิ ีเย็บแม็กซแลว
ปดเทปผาทับ การเขาเลมแบบรายงานหรือวิทยานิพนธ หรืออาจเปนการเขาเลมโดยใชแฟมหวงแข็ง
เหมือนการเก็บเอกสาร เปนตน ซึ่งการเขาเลมดังกลาวในวิธตี างๆเหลานี้ ถือวาเปนวิธที ี่ไมเหมาะสมนัก
สําหรับการจัดทําแผนธุรกิจ เนื่องจากไมสะทอนความเปนมืออาชีพ และการเขาเลมบางแบบที่ไม
สามารถถอดเอกสารออกได จะมีขอจํากัดในการพิจารณาเมื่อตองการถายเอกสารสําเนา โดยการเขาเลม
เอกสารแผนธุรกิจที่เหมาะสม ควรเปนการเขาเลมดวยหวงพลาสติกแบบกระดูกงู เนื่องจากเปนการเขา
เลมที่สามารถสะทอนรูปแบบของเอกสารรายงานธุรกิจไดเปนอยางดี รวมถึงยังใชตนทุนในการเขาเลม
ไมสูงอีกดวย โดยขนาดของหวงกระดูกงูที่เลือกใชควรมีขนาดใหญ และเหมาะสมกับความหนาหรือ
จํานวนของหนาเอกสารของแผนธุรกิจ เพื่อความสะดวกในการเปดอานจากผูอานแผน รวมทั้งผูจัดทํา
แผนยังสามารถทําการการเพิ่มเติม ตัดทอนรายละเอียดของเอกสารแผนธุรกิจในภายหลัง ถาผูจัดทํา
เห็นวายังมีขอมูลบางสวนทีม่ ีความจําเปนตองเพิ่มเติม หรือเปนขอมูลที่ผิดพลาดหรือไมสอดคลองกับ
แผนงาน หรือรายละเอียดสวนอื่นในแผนธุรกิจ รวมถึงยังเปนการสะดวกในการถอดเอกสาร มาทําการ
ถายสําเนาประกอบการพิจารณาอีกดวย เนื่องจากในขอเท็จจริงแลวเอกสารแผนธุรกิจจะมีผูอานแผน
ธุรกิจหลายคน ไมเพียงเฉพาะเจาหนาที่ผูรับแผนเทานั้น ซึ่งจะไดแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ผูบังคับบัญชา
หรือหัวหนาสวนงานที่พิจารณาแผน หรือคณะกรรมการในการพิจารณาแผน เปนตน ทําใหตองมีการ
ถายสําเนาเอกสารแผนธุรกิจออกเปนหลายชุดเสมอ ดังนั้นการเขาเลมแผนธุรกิจจึงตองสามารถถอด
เอกสารเพื่อถายสําเนาไดสะดวก เพราะในปจจุบันที่เครื่องถายเอกสารสามารถถายเอกสาร ในลักษณะ
การปอนกระดาษอัตโนมัติ ซึ่งสามารถถายเอกสารจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว แตถาเปนการเขาเลม
เอกสารที่ไมสามารถถอดเอกสารได เมื่อทําการถายเอกสารก็มักจะเกิดการเหลื่อมของหนากระดาษ และ
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เกิดรอยดําตรงสวนที่พับระหวางหนาจากขั้นตอนการถายเอกสาร และยังเปนการสิ้นเปลืองเวลาในการ
ถายเอกสารสําเนาชุดตอไปอีกดวย
การรักษาความลับหรือการเปดเผยขอมูล
ในบางกรณีที่ผูจัดทําแผนธุรกิจตองการรักษา
ความลับของธุรกิจ หรือแผนกลยุทธตา งๆในการดําเนินธุรกิจ ไมใหเผยแพรตอบุคคลภายนอกหรือคู
แขงขัน หรืออาจเกรงวาขอมูลธุรกิจจะรั่วไหลออกไปจากผูอานแผนธุรกิจของตน เนื่องจากไมมั่นใจใน
การรักษาความลับของผูพิจารณาแผนธุรกิจหรือผูเกี่ยวของ เชน เปนธุรกิจที่เปนนวัตกรรม (Innovation
business) เปนธุรกิจที่มีแนวความคิดใหม (New business idea) การจัดทําเอกสารแผนธุรกิจก็จะเปน
สวนหนึ่งที่ชว ยในการรักษาความลับไดเชนกัน ซึ่งสําหรับในตางประเทศแลวมักจะมีการจัดทําจดหมาย
หรือขอตกลงในการรักษาความลับหรือการเปดเผยขอมูล
ระหวางผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนกับ
หนวยงานที่พจิ ารณาหรือใหการสนับสนุนธุรกิจ เชน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน และถามีกรณีที่ขอมูล
รั่วไหลอออกไปจริง ก็จะมีการฟองรองเรียกคาเสียหายในมูลคามหาศาล แตสําหรับในประเทศไทยเรื่อง
ดังกลาวมักจะไมคอยใหความสําคัญนัก หรือแมวาผูนําเสนอแผนตองการในเรื่องดังกลาว เจาหนาที่ของ
หนวยงาน ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มักจะหลีกเลี่ยงในการทําขอตกลงนี้ โดยผูพิจารณาก็มักจะแจง
วามีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของลูกคา ที่จะไมเปดเผยตอบุคคลภายนอก แตก็มักมีปญหาหรือ
ขอรองเรียนที่เกิดขึ้นจากผูจัดทําแผนธุรกิจ
ซึ่งก็มักจะเปนผูนําเสนอแผนที่ไดรับการปฏิเสธจาก
หนวยงาน ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น วามีธุรกิจอื่นที่มีแนวความคิดหรือวิธีการดําเนินธุรกิจ
เหมือนกับตนเอง และธุรกิจที่เกิดขึ้นหรือคูแขงนี้ก็มักจะเปนผูไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน หรือเปน
ลูกคาของทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่ผูจัดทําแผนธุรกิจนั้นไดรับการปฏิเสธมานั่นเอง ดังนั้น
วิธีการหนึ่งทีจ่ ะชวยใหผูจัดทําแผนหรือผูประกอบการมีความมั่นใจในเรื่องดังกลาวขึ้นก็คือ การจัดทํา
เอกสารแผนธุรกิจเพื่อแสดงถึงเจตนาหรือความประสงค ที่จะใหผูพิจารณาแผนธุรกิจรักษาความลับของ
ธุรกิจของตนเอง เชน การพิมพคําวา “Confidential” “No Copy” เปนตน ในลักษณะของการพิมพ
แบบลายน้ํา (Watermark) ลงในทุกหนาของเอกสารแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้น โดยใชคุณลักษณะการพิมพที่
มีอยูในโปรแกรม Microsoft Office หรือใชการพิมพเลขที่ชุดเอกสาร หรือรหัสเอกสารลงในเอกสารแผน
ธุรกิจทุกเลมที่ทําการจัดสง โดยตกลงกับผูพิจารณาแผนวาไมอนุญาตใหมีการถายสําเนาเอกสาร โดย
ตนเองจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพเอกสารทั้งหมดทุกชุด ตามที่หนวยงานนั้นกําหนดไมวาจะมี
จํานวนกี่ชุดก็ตาม ซึ่งเอกสารแผนธุรกิจแตละชุดที่จัดสงจะมีเลขที่กาํ กับพรอมระบุชื่อผูรับ หรือตองให
ผูรับลงนามรับเอกสารทุกครั้ง แตวธิ กี ารดังกลาวก็มิใชจะทําไดงายนักสําหรับธุรกิจในประเทศไทย ที่
ผูประกอบการหรือผูจัดจัดทําแผนธุรกิจ จะมีอํานาจตอรองกับหนวยงานหรือสถาบันการเงินใหปฏิบัติ
ตามได และก็ไมแนวาจะสามารถปองกันการรั่วไหลของขอมูลธุรกิจมิใหเกิดขึ้นได แตอยางไรก็ตามวิธี
ดังกลาวจะเปนผลทางจิตวิทยาตอผูรับแผนธุรกิจ
ที่จะรักษาขอมูลในเอกสารแผนธุรกิจที่ตนเอง
รับผิดชอบอยูม ิใหรั่วไหลออกไป เนื่องจากมีเลขที่หรือชื่อตนเองเปนผูรับผิดชอบ นอกจากนี้ในกรณีที่
เสร็จสิ้นการพิจารณาแผนธุรกิจ หรือไดรับการปฏิเสธ ผูจัดทําแผนธุรกิจอาจจะตองการจะขอรับคืนแผน
ธุรกิจที่นําเสนอกลับคืนทั้งหมด ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวควรมีการแจงลวงหนา ใหเจาหนาที่รับผิดชอบไดรับ
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ทราบตั้งแตตน
ก็จะเปนการปองกันความลับของธุรกิจไดในระดับหนึ่ง แตพึงระลึกวาวิธีการจัดทํา
เอกสารแผนธุรกิจดังกลาวนี้ มิไดหมายความวาจะรักษาความลับของธุรกิจได 100% เพราะขึ้นอยูกับ
จรรยาบรรณของเจาหนาที่ หรือผูเกี่ยวของในการพิจารณาแผนดวย เชน อาจมิไดมีการถายสําเนา
เอกสาร แตอาจมีการบันทึกในรูปแบบอืน่ เชน ถายภาพ การจดบันทึก การคัดลอก หรือวิธีการอื่นๆ ซึ่ง
ขึ้นอยูกับตัวบุคคลเปนสําคัญ อีกทั้งในขอเท็จจริงของธุรกิจ การที่ธุรกิจจะมีแนวความคิดที่
คลายคลึงกัน หรือมีกระบวนการดานนวัตกรรมที่ใกลเคียงกันก็เปนสิ่งทีเ่ กิดขึ้นได โดยมิไดมา
จากการเปดเผยขอมูลจากเจาหนาที่ของหนวยงาน หรือจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได
เห็นแผนธุรกิจนั้นแตอยางใด
การใชภาพประกอบหรือแผนภูมิ ภาพประกอบ เชน รูปภาพ, Graphic, Schedule,
Flowchart ตางๆ จะเปนสิ่งที่ชวยอธิบายรายละเอียดตางๆของแผนธุรกิจไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากในการ
อธิบายรายละเอียดตางๆจากตัวอักษรแตเพียงอยางเดียว อาจไมสามารถสรางความเขาใจใหผูอานแผน
ไดดีเพียงพอ รวมถึงในเรื่องของลักษณะรูปแบบสินคา, บริการ, กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต ซึ่งถา
มีการใชภาพถายประกอบ จะชวยใหผอู านรับทราบถึงลักษณะสินคา ขนาด สี หรือบรรยากาศในการ
ใหบริการของธุรกิจไดอยางถูกตองชัดเจน หรือที่เรียกวา “หนึ่งภาพแทนพันคําพูด” นอกจากนี้ในสวน
ของแผนภูมิตางๆ เชน ตาราง หรือ Graph แสดงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับขอมูลหรือการเปรียบเทียบ
ตางๆที่ปรากฏในแผนธุรกิจ เชน การแสดงยอดขายในอดีต, ขอมูลทางอุตสาหกรรม หรือการพยากรณ
ยอดขายในอนาคต
ก็จะเปนสิ่งที่ชว ยสรุปขอมูลตาง
โดยเฉพาะดานตัวเลขตางๆในแงของการ
เปรียบเทียบ เพื่อใหผูอานสามารถแปลผลจากขอมูลในการวิเคราะห เกี่ยวกับสมมติฐานตางๆ ที่กําหนด
ไวในแผนธุรกิจไดดียิ่งขึ้น โดยในสวนของภาพถายหรือภาพประกอบนั้น อาจจะมาจากการถายภาพโดย
ใชกลองดิจิตอล ซึ่งปจจุบันมีราคาไมสูงนัก อีกทั้งคุณภาพของภาพถายก็มีความชัดเจน และการใช
ภาพถายดิจิตอลนี้จะเปนการสะดวก ในการแทรกหรือคัดลอกลงในในแผนธุรกิจ หรือการใชเครื่อง
สแกนเนอรในการสแกนภาพถายจากเอกสารของธุรกิจ เชน โบชัวร แผนพับ ก็จะมีลักษณะคลายคลึงกัน
ทั้งนี้ File ขอมูลภาพประกอบตางๆนี้ ควรบันทึกในรูปแบบ .jpeg หรือ .jpg มากกวารูปแบบ .bmp
เนื่องจาก File รูปแบบ .jpeg หรือ .jpg จะกินพื้นที่หนวยความจําที่นอยกวา หรือมีขนาดเล็กกวา File
รูปแบบ .bmp ซึ่งเมื่อคัดลอกลงในแผนธุรกิจ จะชวยให File เอกสารแผนธุรกิจมีขนาดไมใหญจนเกินไป
หรืออีกวิธีหนึ่งคือถา File ภาพถายมีขนาดใหญ เนื่องจากในการถายภาพตั้งความละเอียดของ pixel ไว
สูง เมื่อคัดลอกลงในเอกสารแผนธุรกิจ ก็อาจใชการบีบอัดภาพ (Compress picture) จาก
Function…Format picture เพื่อลดขนาดภาพลงเหลือเฉพาะเทาทีจ่ ําเปนในการพิมพเอกสาร ก็จะเปน
การชวยลดขนาดของ File เอกสารแผนธุรกิจลงไดเชนกัน
แหลงขอมูลและการอางอิงขอมูล โดยปกติในแผนธุรกิจจะมีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูล
ภายนอกประกอบแผนธุรกิจอยูเสมอ โดยเฉพาะในสวนของการวิเคราะหสภาวะตลาดและอุตสาหกรรม
เชน ขอมูลอุตสาหกรรม ขอมูลการคา สถิติ งานวิจัย ซึ่งขอมูลเหลานี้จะมาจากหนวยงานหรือสถาบันที่
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เชื่อถือได เชน จากหนวยงานของรัฐ ตัวอยางเชน ขอมูลสรุปผล หรือสถิติตางๆ จาก ธนาคารแหง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการสงออก กรมศุลกากร เปนตน
จากสถาบันการศึกษา ตัวอยางเชน รายงานการวิจัยหรือแบบสํารวจที่ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา เปนตน จากหนวยงานเอกชน ตัวอยางเชน รายงานเศรษฐกิจ การคาดการณเกี่ยวกับ
แนวโนมธุรกิจของศูนยวิจยั กสิกรไทย หรือจากบทความ บทสัมภาษณ รายงานทางการตลาดจาก
หนังสือพิมพ วารสาร หรือนิตยสาร ตัวอยางเชน หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพประชาชาติ
ธุรกิจ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห นิตยสาร Brand Age เปนตน ซึ่ง
ขอมูลตางๆในการอางอิงนี้ ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐจัดไดวา เปนขอมูลที่มีความนาเชือ่ ถือมาก
ที่สุด แตก็มีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาสรุปผลของขอมูลจะลาชากวา เนื่องจากมักเปนการ
สรุปผลจากรอบปที่ผานมา สวนขอมูลจากหนวยงานเอกชนอาจจะมีความนาเชื่อถือนอยกวา
แตจะมีขอไดเปรียบทีเ่ ปนขอมูลลาสุดหรือมีความทันสมัยมากกวา ซึ่งทั้งนี้การเลือกใชขอมูลแบบ
ใดควรพิจารณาตามความเหมาะสมกับลักษณะของการอางอิง โดยในการนําขอมูลมาใชอางอิงควรมีการ
จัดทําเปนตาราง หรือแผนภูมิประกอบเพื่อใหสะดวกแกการเขาใจ และที่สําคัญอยางยิ่งก็คือควรแสดง
แหลงที่มาในการอางอิง ของขอมูลประกอบใหชัดเจน ในกรณีที่มีการใชขอมูลอางอิงจากภายนอก โดย
แสดงถึงแหลงที่มา เรื่องหรือหัวขอของขอมูล และระยะเวลาที่กําหนดหรือการสุปผลของขอมูลอางอิงนั้น
ดวยทุกครั้ง
ภาษาในการเขียน การใชภาษาในการเขียนหรือจัดทําแผนธุรกิจ ถือเปนปญหาประการหนึ่ง
สําหรับผูประกอบการเชนกัน ซึ่งบางกรณีเปนเรื่องของผูเขียนไมมีความสามารถถายทอด หรือจัดทําเปน
รูปแบบของ “ภาษาเขียน” ของงานเอกสารหรือรายงาน โดยสามารถเขียนออกมาไดเปน “ภาษาพูด”
เหมือนการพูดคุยตามปกติ ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรือ่ งที่อาจตองมีการฝกฝน หรือปรับปรุงภาษาพูด
ดังกลาวใหกลายเปนภาษาเขียน โดยอาจเขียนออกมาเปนภาษาพูดที่ตนเองถนัดใหครบถวนกอน แลว
อาศัยบุคคลอื่นที่มีความสามารถเรียบเรียง หรือถายทอดออกมาเปนภาษาเขียน เพื่อจัดทําเปนแผน
ธุรกิจก็ไดเชนกัน นอกจากนี้ในบางกรณีสําหรับผูจัดทําแผนธุรกิจ ที่อยูในสายวิทยาศาสตรหรือ
เทคโนโลยี มักมีการจัดทําแผนธุรกิจที่มีการใชศพั ทเทคนิค ศัพทบญ
ั ญัติ ศัพทเฉพาะในวงการ
หรือที่เรียกกันวา “Jargon” ซึ่งศัพทประเภทดังกลาวแมวาจะเขาใจหรือใชเปนทีแ่ พรหลายใน
วงการ แตเมื่อผูพิจารณาแผนธุรกิจโดยเฉพาะจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึง่ สวนใหญเปน
เจาหนาที่ดานการเงิน อาจไมเขาใจในความหมายของศัพทดังกลาว ทําใหไมเขาใจในตัว
ผลิตภัณฑหรือสินคาของธุรกิจ หรือรายละเอียดในการดําเนินการของธุรกิจ ซึ่งเมื่อเกิดกรณี
ดังกลาวก็อาจจะทําใหผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนธุรกิจ
พลาดโอกาสในการไดรับการ
สนับสนุนไปอยางนาเสียดาย อันมาจากการไมเขาใจในศัพหรือภาษาที่ใชดังกลาว ดังนั้นสําหรับ
ผูจัดทําแผนธุรกิจที่อยูในสายวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยี
เมื่อมีการจัดทําแผนธุรกิจควรใชศัพทหรือ
ภาษาที่แมวาผูที่ไมอยูในวงการก็สามารถเขาใจได
หรือในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชศัพท
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Jargon เหลานี้ได ควรมีการแปลความหมายของศัพท Jargon เหลานี้ประกอบไวในแผนธุรกิจดวยทุก
ครั้ง
ขอมูลหรือเอกสารแนบ ขอมูลหรือเอกสารแนบตางๆประกอบในแผนธุรกิจ ซึ่งมักจะอยูใน
ภาคผนวกของแผนธุรกิจ จะเปนเอกสารประกอบตางๆทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจ และเปนเอกสารที่ชวย
สนับสนุนขอมูลตางๆที่ปรากฏในแผนธุรกิจ ทั้งในสวนของแผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด
แผนการผลิต แผนการเงิน โดยเอกสารแนบในภาคผนวกของแผนธุรกิจจะประกอบดวย 2 สวนคือ
เอกสารเกี่ยวกับบริษทั หรือธุรกิจ เชน คําขอรับการสนับสนุน (Application Form) สําเนาหนังสือรับรอง
จากกระทรวงพาณิชย (ควรมีระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน) สําเนาทะเบียนรายชื่อผูถ ือหุนของบริษัท (อาจ
ทําการคัดสําเนาใหมระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน) งบการเงินยอนหลังที่ไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาต ในกรณีทบี่ ริษัทไดดําเนินกิจการมากอนหนา อยางนอย 3 ป หรือกรณีนอยกวาใหถึงป
ลาสุด สําเนาบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของกิจการยอนหลังอยางนอย 6 เดือน สําเนาบัตร
ประชาชน / ทะเบียนบาน กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษทั และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน
ผลงานในอดีตที่ผานมา หรือ Portfolio ของธุรกิจ รางวัลตางๆที่ผานมาของการดําเนินธุรกิจ บท
สัมภาษณจากสื่อตางๆ ของธุรกิจ เชน จากนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ (ถามี) กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจ สําเนาเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน สําเนาลิขสิทธิ,์ สิทธิบัตร หรือเอกสาร
อื่นๆตามความเหมาะสม และควรแยกเอกสารแนบหรือภาคผนวกนี้ออกจากแผนธุรกิจ จัดทําเปนเฉพาะ
เอกสารที่รวบรวมในสวนภาคผนวกไวโดยเฉพาะ ในกรณีที่เมื่อรวมเอกสารทั้งแผนหลักและภาคผนวก
เขาดวยกันแลว มีความหนาหรือมีจํานวนหนามากเกินไป
ความสอดคลองและความถูกตอง ในการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ สิ่งที่ตองระมัดระวังและ
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งคือ ความสอดคลองและความถูกตองในรายละเอียดตางๆ ที่ระบุไว
ในเอกสารแผนธุรกิจ เนื่องจากในแผนธุรกิจจะมีขอมูลและแผนงานตางๆหลายสวน เชน ขอมูลธุรกิจ
การวิเคราะหตลาดและอุตสาหกรรม แผนการตลาด แผนการผลิตหรือบริการ แผนการบริหารจัดการ
และแผนการเงิน ซึ่งขอมูลตางๆตองมีความสอดคลองและเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน การระบุขอมูล
ใดๆในแผนงานใดแผนงานหนึ่งยอมสงผลไปยังอีกแผนงานหนึ่งเสมอ
ตัวอยางเชน
การกําหนด
เปาหมายการขาย หรือประมาณการรายไดในแผนการตลาด ยอมเชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธกับการ
วิเคราะหตลาดและอุตสาหกรรม
ในแงของความเปนเหตุเปนผลของที่มาหรือประมาณการตางๆที่
กําหนดขึ้น มีความเชื่อมโยงกับเปาหมายการผลิตในแผนการผลิตหรือบริการ ในสวนของเปาหมายการ
ผลิต และเชื่อมโยงไปยังจํานวนบุคลากร หรือเปาหมายของธุรกิจในแผนการบริหารจัดการ และสงผลไป
ยังตัวเลขของรายได ตนทุน คาใชจาย ที่กําหนดไวในแผนการเงิน จะเห็นไดวาความสัมพันธหรือความ
เชื่อมโยงดังกลาวในขอมูลตางๆนี้ จะเปนสิ่งที่สรางความนาเชื่อถือในตัวเอกสารแผนธุรกิจ โดยเฉพาะ
ถาแผนธุรกิจนั้นมิไดเขียนขึ้นดวยคนๆเดียว กลาวคือถูกจัดทําขึ้นจากบุคคลหลายคน หรือจาก
หลายหนวยงานในองคกร ซึ่งอาจจะระบุขอมูลหรือใหรายละเอียดแตเฉพาะที่ตนเองทราบ หรือ
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เฉพาะแผนงานที่หนวยงานตนเองรับผิดชอบ ทําใหเมื่อนําขอมูลทั้งหมดมาประกอบเขาดวยกัน
เปนแผนธุรกิจ จึงมักจะมีขอมูลหรือรายละเอียดหลายสวน ที่ไมสอดคลองกันหรือมักมีขอ
ขัดแยงกันเองในรายละเอียดที่ระบุไวเสมอ ดังนั้นจึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบ ของผูรับผิดชอบ
หลักหรือผูจัดทําแผนธุรกิจที่ตองตรวจสอบ และปรับปรุงรายละเอียดตางๆของขอมูล ใหมีความ
สอดคลอง หรือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งถาขอมูลตางๆที่ระบุไวมีความสอดคลอง
เปนเหตุเปนผล ยอมแสดงวาแผนธุรกิจนั้นไดรับการวางแผนมาเปนอยางดี นอกจากเรื่องของความ
สอดคลองในขอมูลที่ระบุไวนี้ ความถูกตองตางๆของรายละเอียดตางๆของแผนธุรกิจ ก็เปนสิ่งที่
ผูจัดทําแผนธุรกิจตองใหความระมัดระวังเชนเดียวกัน โดยเฉพาะในสวนที่ถือเปนสาระสําคัญ
ของแผนธุรกิจ เชน ตัวเลข และสูตรการคํานวณตางๆ ในแผนการเงิน ความตองการใชเงินใน
การลงทุน เงื่อนไขหรือขอตกลงตางๆในการนําเสนอแผนธุรกิจ ระหวางผูประกอบการกับ
หนวยงานทีน่ ําเสนอแผน หรือแมวาจะไมใชสาระสําคัญก็ตาม เชน ตัวอักษร ตัวสะกด คําศัพทตางๆ
การเรียงลําดับเลขหนา เนื้อเรื่องในแผนธุรกิจ ที่ตองใหตรงตามที่ระบุไวในสารบัญ และสวนทีเ่ ปนขอมูล
หรือเอกสารแนบในภาคผนวก เชน เชน Profile ธุรกิจ โบรชัวร รายชื่อการติดตอลูกคากลุมเปาหมาย
ผลงานในอดีต จดหมายโตตอบ E-mail เปนตน เพราะเปนสิ่งทีบ่ งบอกถึงความเอาใจใสในการจัดทํา
แผนธุรกิจของผูจัดทํา และคุณภาพของแผนธุรกิจที่นําเสนอดวย และรวมถึงหัวขอและรายละเอียดตางๆ
ของแผนธุรกิจควรมีใหครบถวนตามมาตรฐานของแผนธุรกิจที่ดี
รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารแผนธุรกิจ ในบางกรณีผูจัดทําแผนธุรกิจอาจให
รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมบางอยาง ที่อยูนอกเหนือจากเอกสารแผนธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การสนับสนุนรายละเอียดตางๆของเอกสารแผนธุรกิจ
หรือเพื่อสรางความเขาใจในการพิจารณาของ
ผูอานแผนธุรกิจ ซึ่งสวนใหญแลวจะเปน CD-Rom หรือสื่อบันทึกอื่นๆทีม่ ิใชอยูในรูปของเอกสาร
ตัวอยางเชน CD ที่บันทึกภาพถายสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจ CD ที่บันทึกบทสัมภาษณ
ผูประกอบการ ที่ไดเคยใหสัมภาษณหรือออกรายการโทรทัศน CD แนะนําธุรกิจที่ธุรกิจไดจัดทําขึ้น File
PowerPoint Presentation ที่ใชในการสรุปประเด็นสําคัญตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจหรือการนําเสนอแผน
ธุรกิจ เปนตน
การจัดเก็บเอกสารแผนธุรกิจ ผูจัดทําแผนธุรกิจควรจัดทําสําเนาแผนธุรกิจเพื่อจัดเก็บเปน
เอกสารอางอิง ทั้งสวนของ File และ เอกสารตางๆ ทั้งเอกสารแผนธุรกิจและเอกสารแนบ โดยทําการ
สํารองไวอยางนอย 1 ชุด คือเอกสารแผนธุรกิจฉบับจริงที่เหมือนตนฉบับทีไ่ ดนําสง รวมถึงรายละเอียด
เพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารแผนธุรกิจ และทําการบันทึก File ขอมูลทั้งหมดของแผนธุรกิจลงใน
คอมพิวเตอร หรือบันทึกในสื่อบันทึกอื่นๆ เชน CD-Rom โดยสําเนาที่จัดเก็บนี้ควรระบุวันที่จดั ทําสําเนา
พรอมกับชื่อของหนวยงานที่ไดนําสงเอกสารแผนธุรกิจ เพื่อสะดวกในการใชอางอิงรายละเอียดตางได
อยางถูกตอง
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การปรับปรุงเอกสารแผนธุรกิจ
ผูจัดทําแผนธุรกิจควรมีการปรับปรุงแผนธุรกิจใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ (อยางนอยปละครั้ง) ไมวาจะมีการนําเสนอแผนธุรกิจตอผูอื่นหรือไมก็ตาม เพราะ
สามารถนําแผนธุรกิจไปใชไดทันที ทีต่ อ งการใชแผนธุรกิจหรือมีความจําเปน เชน เมื่อตองการวงเงิน
สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อการขยายกิจการ มีการลงทุนใหมในกิจการ หรือเกิดปญหาทางการเงินขึ้นในธุรกิจ
ซึ่งตองมีการยื่นแผนธุรกิจประกอบการสนับสนุน เนื่องจากไมตองเสียเวลาในการจัดทําแผนธุรกิจขึ้นใหม
ทั้งหมดทั้งฉบับ เพราะขอมูลบางสวนของแผนธุรกิจจะเปนขอมูลที่มีอยูแลวของธุรกิจในปจจุบัน และ
ขอมูลในแผนธุรกิจฉบับเดิมที่มีอยู เพียงแตตองมีการปรับปรุงใหทนั สมัยและถูกตองขึ้นเทานัน้ รวมถึง
ประโยชนที่แทจริงของแผนธุรกิจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ ผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนธุรกิจนั้นไดบริหาร
จัดการธุรกิจ ตามแผนธุรกิจที่ไดมีการวางแผนมาเปนอยางดี อีกทั้งถาไดมีการปรับปรุงเอกสารแผน
ธุรกิจดังกลาวทุกป จะชวยใหผูจัดทําหรือผูประกอบการสามารถติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ในการ
ดําเนินการหรือการปฏิบัติ วาเปนไปตามสิ่งการวางแผนไว และผลที่เกิดขึ้นนั้นเปนเชนใด จําเปนตองมี
การปรับปรุงแกไขตรงจุดใด และดวยวิธีการดําเนินการแบบใดใหธุรกิจมีผลลพธที่ดยี ิ่งขึ้นอีกดวย
สุดทายนี้หวังวารายละเอียดทั้งหมดของการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจนี้
ตั้งแตการเลือกใช
กระดาษ การเลือกเครื่องพิมพ จํานวนหนาเอกสารในการจัดทําแผนธุรกิจ การกําหนดชนิดและขนาด
อักษร รวมถึงการใช Software และการบันทึกไฟลขอ มูล ปกหนา การเขาเลมเอกสาร และการรักษา
ความลับหรือการเปดเผยขอมูล
ความสอดคลองและถูกตองของแผนธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเอกสารแผนธุรกิจ การจัดเก็บเอกสารแผนธุรกิจ การปรับปรุงเอกสารแผนธุรกิจ ซึ่งเปน
รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ (Business plan documentation) หรืองานดาน
เอกสารของแผนธุรกิจ ที่ไดปรับปรุงจากขอคิด 20 ขอเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ ที่ผูเขียนได
เคยเขียนประกอบไว ในคูมือการเขียนแผนธุรกิจของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม จะเปนประโยชนตอผูป ระกอบการ ผูจัดทําแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา ในการจัดทําเอกสารแผน
ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของรูปแบบการจัดทําเอกสาร รวมถึงเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ
วามีความสําคัญในการเปนสิ่งที่สะทอนภาพลักษณ
(Business image) และเปนสิ่งที่สรางความประทับใจตอลูกคา หรือผูไดรับเอกสารของธุรกิจ และเปน
ปจจัยหนึ่งตอโอกาสของความสําเร็จในการขอรับการสนับสนุนของธุรกิจอีกดวย
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