การจัดทําแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง
(Business Plan in Economic Downturn Situation )

วิทยากร: อาจารย์มงคล ต ันติสข
ุ ม
ุ าล
(MBA, B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)
\ วชาญด ้านการฝึ กอบรมธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง ผู ้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
วิทยากรผู ้เชีย
ได ้รับรางวัลนักพูดดีเด่นสโมสรฝึ กพูด, เป็ นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์, เจ ้าของเว็บไซต์ และ Webmaster
เป็ นวิทยากรสํานั กงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันเพิม
\ ผลผลิตแห่งชาติ, ฯลฯกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริม
บริการสุขภาพเชียงใหม่, อนุกรรมการหอการค ้าจังหวัดเชียงใหม่

17-18 ธ ันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
**สถานทีจ
\ ัดอบรมอาจเปลีย
\ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ีf ํ าธุรกิจให ้อยูร่ อดและ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจเริม
\ ต ้นตังf แต่การวางแผน แผนธุรกิจทีด
\ จ
ี งึ เป็ นสว่ นสําคัญทีจ
\ ะชน
รุ่งเรือง เนือ
\ งจากผู ้บริหารจะสามารถเห็นแนวทางทีธ
\ รุ กิจจะดําเนินไป มีเป้ าหมายล่วงหน ้า รู ้ว่าจะทําอะไรต่อไป แต่
ิ ธิภาพ และได ้ผลจริงในทางปฏิบต
ทว่าการจัดทําแผนธุรกิจทีม
\ ป
ี ระสท
ั ิ ยังมีผู ้ทีส
\ ามารถทําได ้จริงไม่มากนั กโดยเฉพาะ
้ งในทางปฏิบต
ผู ้ประกอบธุรกิจ SMEมีหลายรายไม่เคยจัดทําแผนธุรกิจ มีหลายรายจัดทําแต่ใชจริ
ั ไิ ม่ได ้ผล โดยเฉพาะ
\
ึ
่
ํ
อย่างยิง\ ในสภาวะเศรษฐกิจขาลงซงการวางแผนอย่างรอบคอบเป็ นสวนสาคัญทีส
\ ด
ุ ทีจ
\ ะทําให ้ธุรกิจอยู่รอดได ้
หลักสูตรนีจ
f ะสอนให ้ผู ้บริหาร หรือ เจ ้าของธุรกิจ รู ้จักการจัดทําแผนธุรกิจทีด
\ ี แนะนํ าจากประสบการณ์ตรงของผู ้ทีอ
\ ยู่
ในภาคธุรกิจซงึ\ มีประสบการณ์ในการจัดทําแผนธุรกิจ
อีกทังf เป็ นผู ้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชน
เพือ
\ ให ้ผู ้เข ้ารับการ
้ ้จริงในทางปฏิบต
ฝึ กอบรมสามารถทีจ
\ ะเรียนรู ้และนํ าไปใชได
ั ิ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
\ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรม เรียนรู ้ถึงหลักการจัดทําแผนธุรกิจทีด
\ ี
2. เพือ
\ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมได ้ลงมือจัดทําแผนธุรกิจของตนเอง
ห ัวข้อการอบรม
1. ความหมาย ความสาํ คัญ และขัน
f ตอน ของการทําแผนธุรกิจ
2. การสาํ รวจสภาพแวดล ้อมทางธุรกิจ และ การวิเคราะห์ SWOT
S = Strength, W = Weakness, O= Opportunity, T=Threat
ั ทัศน์ (Vision), ภารกิจ (Mission), วัตถุประสงค์ (Objective)
3. การกําหนดวิสย
4. 5 Force Model
5. วงจรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์/บริการ (Product/Service Life Cycle) และกลยุทธ์ธรุ กิจทีเ\ หมาะสมสําหรับแต่
ละชว่ งของวงจรชวี ต
ิ
6. STP Marketing (Segmentation, Targeting, Positioning)
ิ ค ้า/บริการในใจผู ้บริโภค
7. การวางตําแหน่งของสน
8. แผนการตลาด 4 P’s และ 7 P’s
(Product, Price, Place, Promotion)
(Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical appearance)
9. การสร ้าง Brand
10. การเลือกทําเล หรือทีต
\ งั f ในการประกอบธุรกิจ
11. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ธรุ กิจ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

12. แผนการเงิน (Financial plan)
1) ประมาณการเงินลงทุน
2) ประมาณการงบกําไรขาดทุน
3) ประมาณการงบดุล
4) ประมาณการงบกระแสเงินสด
5) NPV (Net Present Value)
6) IRR (Internal Rate of Return)
7) Break-even Point (จุดคุ ้มทุน)
8) Payback Period (ระยะเวลาคืนทุน)
ั มนาได ้สอบถามคําถามทุกเรือ
\ งทีอ
\ ยากรู ้)
13. คําถามและคําตอบ (เปิ ดโอกาสให ้ผู ้เข ้าสม

ใบประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 17-18
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
7,900.00
7,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 2
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
7,700.00
7,400.00

VAT 7%
553.00
539.00

ธ ันวาคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
273.00
231.00

รวมจ่ายสุทธิ
8,180.00
8,008.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
8,453.00
8,239.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ธ ันวาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
539.00
518.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
231.00
222.00

รวมจ่ายสุทธิ
8,008.00
7,696.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
8,239.00
7,918.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีf
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที\ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที\ 014-2-63503-8
\ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง\ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี\ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที\ 0-2615-4479
ื\ บริษัทของท่าน และชือ
\ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง\ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง\ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี\ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
\ ่าย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที\ 0-1055-48105-59-0
บริษท
ั ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ\ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง\ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี\ จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

\ สารในระหว่างการ
อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, การเจรจาต่อรองให ้ได ้ผลอย่างสร ้างสรรค์, กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจา, การสือ
เจรจาต่อรองอย่างได ้ผล, การสร ้างสัมพันธภาพทีด
\ ก
ี บ
ั คูเ่ จรจา
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

