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บทสรุปผูบ้ริหาร 
บริษัท เฟรนด์ชิฟ เทคโนโลยี จาํกดั มีวัตถุประสงค์ในการจัดตังขนึเพือดาํเนินธุรกจิใน

การให้บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทยีม โดยมุ่งหวังทจีะเพิมศักยภาพการให้บริการของบริษัทให้
มีความครอบคลุมในทุกๆพืนทีไม่ว่าจะเป็นภาคพืนดิน และการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยใช้
สัญญาณดาวเทยีม การจัดทาํแผนธุรกิจฉบับนีมีวัตถุประสงค์เพือเป็นแนวทางในการต่อยอดและ
พัฒนาธุรกิจเพือให้มีความทนัสมัยและเป็นระบบมากขึน และเพือลดความเสียงในการดาํเนินการ
ธุรกิจ เป็นการวางแผนล่วงหน้า และมีแผนสาํรองเพือลดความเสียงทางธุรกิจทีเกิดจากปัจจัย
ภายนอกทีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ โดยการศึกษาแผนทางการตลาดเพือให้ทราบถึงข้อมูล
พฤติกรรมการใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบนเรือในปัจจุบัน คือ การวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์การแข่งขันของผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ผ่านดาวเทียมของกลุ่ม
ลูกค้าในอุตสาหกรรมการประมง การขนส่งสินค้าทางทะเล เพือให้เกิดความสะดวกสบายแก่
ผู้ใช้บริการมากทีสุด สินค้าและบริการระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System) นัน
สามารถรองรับลักษณะของเรือทีใช้งานและตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีทีทันสมัย 

รวมถึงการเตรียมพัฒนาระบบซอฟแวร์ ระบบติดตาม และระบบการค้นหาตาํแหน่งเพือรองรับ
การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางทะเล และแพลตฟอร์ม
เพือให้บริการสอืสารความเรว็สูงผ่านดาวเทียมทางทะเล ให้บริการแบบครบวงจร เพือการรับส่ง
ข้อมูลหรือ Data สาํหรับเชือมต่อการสอืสารให้กับลูกเรือและผู้โดยสาร และสร้างความมันใจด้าน
ความปลอดภัย อีกทงัยังเป็นช่องทางในการติดต่อสอืสารกับครอบครัว โซเซียลมีเดีย ในระหว่าง
การปฏบัิติงานบนเรือ โดยใช้แบบสอบถามทผ่ีานการตรวจสอบความน่าเชือถือและแจกให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน  ราย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า มีความต้องการซือปริมาณ
อนิเทอร์เนต็เพิมขึนจากบริการเสริมในราคาทไีม่สูงมากนัก ซึงในปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เนต็
บนเรือในด้านการรับ-ส่งข้อมูล (Data) และต้องการใช้สาํหรับความบันเทงิ  

1 นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2 ทปีรึกษาหลัก 
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 แผนธุรกิจทีจัดทาํประกอบไปด้วย แผนการบริหารจัดการองค์กร แผนการตลาด 

แผนการผลิตและการจัดจาํหน่าย แผนการเงิน แผนจัดการความเสียง แผนฉุกเฉินและแผนงาน
ในอนาคต 

แผนการบริหารจัดการองค์กร มีการกระจายอาํนาจให้ผู้จัดการในแต่ละฝ่ายเป็นผู้
ควบคุมดูแลในการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าทีมี
ความรู้ความเชียวชาญเฉพาะด้านตามความเหมาะสม เพือรับผิดชอบงานในแต่ละส่วนทเีกยีวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการลดต้นทุนและขันตอนในการปฏิบัติงาน  เพือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารและการดาํเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยมี
เป้าหมาย คือ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเรือได้ไม่มีข้อจํากัด โดยพัฒนาโครงข่ายให้
ครอบคลุมทุกพืนทใีนน่านนาํไทยและภมิูภาคใกล้เคียงให้มีคุณภาพ มีความเสถียรและเชือถือได้ 

โดยมส่ีวนแบ่งการตลาด % ภายใน  ปี 

แผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพือสามารถให้บริการได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินทอร์เนต็บนเรือ ภายใต้แนวคิด ระบบการพัฒนาธุรกิจ
แบบเชือมโยงเกอืกูล (Ecosystem) ทีได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึงจะสร้างความแตกต่าง
ระหว่างบริษัทฯ กบัคู่แข่งขันในกลุ่มธุรกจิเดียวกนั  

แผนการผลิตและการจัดจําหน่าย บริษัทฯ จะพัฒนาธุรกิจร่วมกับหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ทีเลง็เหน็โอกาสและมีความต้องการทีจะต่อยอดธุรกิจไปยังการเป็นผู้ให้บริการบ
รอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จะให้ขายส่งแบนด์วิธ หรือบริการแบบครบวงจรและให้บริการระบบ
สนับสนุนฯต่างๆ โดยคิดค่าบริการตามทไีด้ตกลงกนั 

แผนการเงิน ได้จัดทาํประมาณการทางการเงินครอบคลุมถึงต้นทุนอุปกรณ์และการ
ให้บริการ และรายจ่ายทางด้านการตลาด การประชาสมัพันธ ์รวมทงัค่าใช้จ่ายอืนๆ ทเีกยีวข้องกับ
การประกอบกจิการ 

แผนจัดการความเสียง และแผนในอนาคต โดยวิเคราะห์จากปัจจัยของโอกาส
ภายนอกและจุดแขง็ภายในสาํรวจตลาดเกียวกับความต้องการทงัคุณภาพ ราคา และการรับรู้ของ
ลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซือสินค้าของบริษัท เพือหาข้อได้เปรียบของบริษัทในการเสนอ
ผลิตภัณฑแ์ละบริการใหม่ๆ พร้อมทงัปรับเปลียนแผนการโปรโมชันให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มาก
ขนึ 

2. ความเป็นมาของธุรกิจ
2.1 แนวคิดการจดัตงัธุรกิจ 

 บริษัท เฟรนด์ชิฟ เทคโนโลยี จาํกดั มีวัตถุประสงค์ในการจัดตังขนึเพือดาํเนินธุรกจิใน
การให้บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม ส่งเสริมการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม รวมทัง
ส่งเสริมการเชือมต่อ หรือ connectivity เพือยกระดับการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
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เพียงพอในราคาทีธรรมและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า นอกจากนีบริษัทฯ ยังมี
ความตังใจทจีะทาํให้ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนารวมถึงการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ในการเป็น
ศูนย์กลางด้านการโทรคมนาคมผ่านดาวเทยีมในอาเซียนต่อไป  

.  แนวความคิดในการดําเนนิการ 
 ตามนโยบายของภาครัฐการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางนาํและการพาณชิย์

นาวีให้มีการเชือมต่อกับระบบการขนส่งอนืๆ ทงัการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กอง
เรือไทย และกิจการเกียวเนือง เพือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเรว็ ทวัถึง และปลอดภัย 

ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็งมากขึน การประกอบอาชีพทีต้องใช้
เทคโนโลยีและอนิเตอร์เนต็เข้ามาช่วย รวมไปถึงการดาํเนินธุรกจิ ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้
ทันกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว จึงเป็นผลให้ธุรกิจทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีนัน
สามารถเข้าถึงผู้คนจาํนวนมากได้และรวดเร็วทาํให้ธุรกิจเติบโตเร็วและสามารถสร้างธุรกิจให้มี
มูลค่ามากได้อย่างรวดเร็ว ดังนันจึงถือว่าเทคโนโลยีหรือไอทีมีความสาํคัญอย่างยิงกับธุรกิจ 
Startup ด้วยเหตุนีการให้บริการระบบติดตามพาหนะ (VMS Tracking) และอินเทอร์เนต็บนเรือ
โดยผ่านสัญญาณดาวเทียม แก่ลูกค้าทีมีความประสงค์จะใช้งานในการติดตามเรือประมง เรือ
บรรทุกสินค้าประมงห้องเยน็ ยานพาหนะทางนาํทุกชนิดทเีกยีวกับการประมงของตัวเอง หรือของ
บริษัท โดยจะดาํเนินการติดตังอุปกรณ์ VMS Tracking ในเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมง
ห้องเยน็ ยานพาหนะทางนาํของลูกค้า และเช่าใช้บริการส่งสญัญาณผ่านดาวเทยีม เพือใช้ในการส่ง
ข้อมูลตาํแหน่งและข้อมูลต่างๆทีเกียวข้องมายังระบบ server ของบริษัท โดยลูกค้าสามารถเข้าดู
สถานะการใช้งานของยานพาหนะของตนเอง มาทีเวปไซต์ หรือผ่าน Application ทีบริษัทเป็น
ผู้พัฒนา โดยบริษัทจะมีการเกบ็ข้อมูลการใช้งานของลูกค้าและพัฒนาข้อมูลตลอดจน Application 

ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของลูกค้า เพือให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการและใช้
งานอย่างต่อเนือง 
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ภาพท ี2.1 การสาํรวจเรือประมงไทย ปี -2562 

ทมีา: รายงานแผนการบริหารจัดการประมงทะเล กรมประมง 2558 

 จากข้อมูลกรมประมง (สิงหาคม ) ระบุว่า จาํนวนเรือประมงไทยทียังทาํการ
ประมงมีทงัสิน ,  ลาํ ซึงแบ่งออกเป็น เรือประมงพืนบ้าน เรือประมงพาณิชย์ เรือขนถ่าย 

และเรือสนับสนุน โดยมี ,  ลํา ทีเป็นเรือประมงพาณิชย์ คิดเป็น % ขณะทีเรือประมง
พืนบ้านมีจาํนนวน ,  ลาํ คิดเป็น % ของเรือประมงทงัหมด ซึงเป็นโอกาสอนัเหมาะสมที
จะเข้าไปทาํการเจาะตลาดกับกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงเหล่านี ในการทาํธุรกิจจําหน่าย
อุปกรณ์ สินค้า และบริการทีเกียวข้องกับการประมงทุกประเภท ได้แก่ เรือประมง เรือบรรทุก
สนิค้าประมงห้องเยน็ ตลอดจนยานพาหนะทางนาํทุกชนิดทใีช้ทาํการประมง ขนถ่ายหรือเกบ็รักษา
สัตว์นาํทไีด้จากยานพาหนะทางนาํทุกชนิดทีใช้ทาํการประมง รวมถึงยานพาหนะทางนาํ โดยการ
นาํเข้ามาพือจัดจาํหน่าย วัสดุอุปกรณ์ เครืองมือ และแอฟลิเคชันและการให้บริการครอบคลุมทุก
พืนทีน่านนําทะเลอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และนอกน่านนําไทยในการสือสารข้อมูลทางทะเล
ระหว่างเรือกบัหน่วยงานทรัีบผิดชอบ และเจ้าของเรือประมง 

ภาพที .  แสดงการคาดการณ์ ส่วนแบ่งการตลาดของบริการ VSAT สาํหรับการเดินเรือทาง
ทะเลทมีา: market research future 2019 
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3. สินคา้และบริการ
3.1 ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System) 

 ระบบติดตามเรือจะสามารถรองรับกับลักษณะของเรือทีใช้งานและตรวจสอบความ
เป็นไปได้ทางเทคโนโลยีทีทันสมัย รวมถึงการเตรียมพัฒนาระบบซอฟแวร์ ระบบติดตาม และ
ระบบการค้นหาตาํแหน่งเพือรองรับการใช้งานในภาคอุสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์ทางทะเล โดยสามารถให้บริการทีเป็นผลิตภัณฑ์เป็นจานรับสัญญาณดาวเทียมภาคพืนดิน 

(Antenna) ค่าบริการรายเดือน (Air time fee) และค่าเชือมต่อสัญญาณของการเปิดใช้งาน 

(Activation fee) ซึงค่าบริการรายเดือนได้รวมค่าใช้จ่ายของระบบ platform แล้ว  

ภาพท ี3.1 แสดงการโครงข่ายการใช้งานระบบติดตามเรือ 

ทมีา: Radiant Solutions Company 

3.2 Maritime Communication Services 

 แพลตฟอร์มเพือให้บริการสือสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมทางทะเล อาํนวยความ
สะดวกด้านการสือสารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝัง 
(Offshore) ให้บริการแบบครบวงจร เพือการรับส่งข้อมูลหรือ Data สาํหรับเชือมต่อการสือสาร
บนเรือกบัชายฝัง 

จุดเด่นของผลิตภัณฑแ์ละการบริการ ดังนี 

. การกาํหนดราคาทสีามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ค่าบริการถูกกว่าคู่แข่งรายอนื

. มีแพค็แกจ โปรโมชัน หลากหลายราคาให้เลือก มีให้เลือกตามเงือนไข  ปี ,  ปี
และ  ปี 

. มีบริการให้เช่าซืออุปกรณ์ภาคพืนดิน และแบบขายขาดในครังเดียว

. มีพืนทกีารให้บริการ (Coverage Area) สญัญาณดาวเทยีมครอบคลุมทวัโลก

3. VMSWeb based 

Ground Station 

2. Satellite for Communication

1. Tracking Unit with Bluetooth

GPS Satellite for Position 
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4. การวิเคราะหอุ์ตสาหกรรม และการวิเคราะหต์ลาด
.  ภาพรวมธุรกิจ และตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

จากการผลักดันจากภาครัฐทีมีนโยบายให้คนไทยได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพืนททุีกจังหวัดทวัประเทศ จึงเป็นผลให้ธุรกิจทเีกียวข้องกับเทคโนโลยีนันสามารถ
เข้าถึงผู้คนจาํนวนมากได้และรวดเรว็ทาํให้ธุรกิจเติบโตเรว็และสามารถสร้างธุรกิจให้มีมูลค่ามาก
ได้อย่างรวดเรว็ ดังนันจึงถือว่าเทคโนโลยีหรือไอทมีีความสาํคัญอย่างยิงกบัธุรกจิ Startup ด้วยเหตุ
นีผู้ศึกษาจึงสนใจแผนธุรกิจในด้านการให้บริการระบบติดตามพาหนะ (VMS Tracking) และ
อินเทอร์เนต็บนเรือ (VSAT) โดยผ่านสัญญาณดาวเทยีม แก่ลูกค้าทมีีความประสงค์จะใช้งานใน
การติดตามเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเยน็ ยานพาหนะทางนาํทุกชนิดทเีกียวกบัการ
ประมงของตัวเอง หรือของบริษัท โดยจะดําเนินการการติดตังอุปกรณ์ VMS Tracking ใน
เรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเยน็ ยานพาหนะทางนาํของลูกค้า และเช่าใช้บริการส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียม เพือใช้ในการส่งข้อมูลตาํแหน่งและข้อมูลต่างๆทีเกียวข้องมายังระบบ 

server ของบริษัท โดยลูกค้าสามารถเข้าดูสถานะการใช้งานของยานพาหนะของตนเอง มาทีเวป
ไซต์ หรือผ่าน Application 

4.2 วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจการสือสารโทรคมนาคม โดยใช้ 

PESTEL Analysis 

 4.2.1 ปัจจัยด้านการเมือง (Political: P ) ภาครัฐควรมีนโยบายในการลดหย่อนอัตรา
ภาษีให้แก่นักลงทุน (Venture Capital) 

 4.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economical: E) เรืองต้นทุนของแหล่งวัตถุดิบ ต้นทุนของ
แรงงาน และแหล่งเงินทุนในประเทศไทย เศรษฐกิจโลก  ส่งผลให้ตลาดการซือสินค้าอุปโภค
บริโภคออนไลน์ (E-commerce) เติบโตขึนด้วย ดังนัน จึงดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติสนใจทจีะเข้า
มาลงทุนกบับริษัทสตาร์ทอพัในไทยมากขึนและทาํให้การใช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศสงูขึนตามมา 

4.2.3 ปัจจัยด้านสงัคม (Social: S) จากข้อมูลผลสาํรวจจาก Global Digital  

สถานการณ์การใช้งานดิจิทัล และอินเทอร์เนต็ ประจาํปี  ในเวป็ไซท์ We Are Social และ 
Hootsuite ในเดือนมกราคม  พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ เข้าถึงอินเทอร์เนต็ และ
นิยมใช้ Social Media ผ่านโทรศัพทม์อืถือ 

  4.2.4 เทคโนโลยี (Technology : T) อินเตอร์เน็ตทาํให้สามารถติดต่อสือสารกับ
ลูกค้าในการทาํธุรกิจได้ง่ายขึน เทคโนโลยีช่วยในการประหยัดต้นทุน สะดวกสบายมากยิงขึน เช่น 

การสอืสาร การจัดเกบ็ข้อมูลและพัฒนาบน Cloud เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data Analytics) โดยการนาํเทคโนโลยีมาปรับใช้เพือทาํให้คุณภาพ ของประชากรดีขนึ 

4.2.5 ปัจจัยด้านสงิแวดล้อม (Environmental: E) บริษัททดีาํเนินธุรกิจแบบไม่มี
ผลกระทบกบัทรัพยากรธรรมชาติ สนิค้าและบริการทเีป็นมิตรกบัสงิแวดล้อม 
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4.2.6 ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal: L) ควรมีกฏหมาย หรือข้อกาํหนดการนาํเข้า
ส่งออกของสินค้า ระบุอย่างชัดเจน หรือมีนโยบายด้านกฎหมายแรงงาน เพือสร้างความเชือมัน
ให้กบันักลงทุนจากต่างชาติ 
 4.3 สภาพการแข่งขนั คู่แข่ง และการเปรียบเทียบคู่แข่งขนั 

 เพือให้ทราบถึงสภาพการแข่งขันและแรงผลักดันทีมีต่อการแข่งขันในธุรกิจการ
ให้บริการอินเทอร์เนต็บรอด์แบนด์บนเรือจึงใช้ Porter’s Five – Forces Model ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 4.4 การวิเคราะหคู่์แข่งขนั 

 . .  คู่แข่งขันทางตรง (Direct Competitor) 

 Nava (นาวา) คือแพลตฟอร์มใหม่เพือให้บริการสือสารความเร็วสูงผ่าน
ดาวเทยีมทางทะเล อาํนวยความสะดวกด้านการสอืสารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือ
และอุตสาหกรรมนอกชายฝัง (Offshore) ให้บริการแบบครบวงจรโดยบริษัท ไทยคม จํากัด 

(มหาชน) 

1. Nava Ship Manager จะช่วยเฝ้าระวังเรืองอุปกรณ์และระบบเครืองยนต์ ระดับ
เชือเพลิง รวมทงัช่วยวางแผนการซ่อมบาํรุงเพือปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบัิติงาน 

2. Nava Connect ให้บริการอินเตอร์เนท็ความเร็วสูงบนเรือ เพืออาํนวยความสะดวกใน
การติดต่อสือสารเพือการปฏิบัติงาน รวมทงัเพือลูกเรือและผู้โดยสารด้วยความบันเทิงออนไลน์ 

โซเชียลมีเดีย รวมถึงรับการฝึกอบรมต่างๆ ได้ระหว่างการเดินทาง 
 4.4.2 คู่แข่งขันทางอ้อม (Indirect Competitor) 

 บริษัท ชิพ เอก็ซ์เปิร์ท เทคโนโลยี จาํกดั เป็นผู้ให้บริการบรอดเเบรนด์อนิเทอร์เนต็ เเละ
การติดตงัระบบสอืสารผ่านจานรับสญัญาณจากดาวเทยีม Thaicom 8 โซลูชันรองรับทุกปัญหาการ
สอืสารให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยทมีงานทมีีมาตรฐานเเละเป็นผู้เชียวชาญในการปฏบัิติงาน 

 1. บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงสาํหรับการใช้งานเพือความบันเทิงสาํหรับคน
ประจาํเรือ 

 2. บริการติดตงัอุปกรณ์รับสญัญาณอนิเทอร์เนต็ VSAT บนเรือทุกประเภท 

 

5. แผนการบริหารจัดการองคก์ร 
 5.1 ขอ้มูลธุรกิจ ทีตงั 
 ชือกจิการ    บริษัท เฟรนด์ชิฟ เทคโนโลยี จาํกดั 

 ก่อตังเมือ    วันท ี  ตุลาคม พ.ศ.  

 ทอียู่/ทตีังกจิการ   /  ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
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รูปแบบการดาํเนินการของธุรกจิ ผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ท และ
อุปกรณ์สือสารอิเล็คทรอนิกส์บนเรือ และ
ชายฝังของประเทศไทย 

เงินลงทุนเริมต้น 5, ,  บาท 

5.2 แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร 

 การจัดการโครงสร้างการบริหารมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาให้น้อยทสีดุ มีการ
กระจายอาํนาจให้ผู้จัดการในแต่ละฝ่ายเป็นผู้ควบคุมดูแลในการปฏบัิติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและการดาํเนินธุรกจิให้เหมาะสมกับการ
เปลียนแปลงในยุคปัจจุบัน 

5.3 วิสยัทศัน ์(Vision) 

เป็นผู้ให้บริการ Digital Ecosystem การเชือมต่อในการสอืสาร เข้าด้วยกนัภายใต้
โครงข่ายเดียวกนัอย่างไร้ขอบเขตให้ประสบความสาํเรจ็ในภมูิภาคเอเชีย แปซิฟิค 

5.4 พนัธกิจ (Mission) 

มุ่งมันทจีะนาํเทคโนโลยีดาวเทยีมมาใช้กบัโครงการเครือข่ายบรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็
ให้กบัทุกคน สามารถเข้าถึงได้ทุกท ีทุกเวลาอย่างไม่มีข้อจาํกดั ให้เกดิประโยชน์กบัผู้ใช้บริการใน
ทุกภาคส่วนและสามารถดาํเนินธุรกจิไปได้อย่างยังยืน 

5.5 เป้าหมาย (Goal) 

 สามารถใช้งานอนิเทอร์เนต็บนเรือได้ไม่มีข้อจาํกดั โดยพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุม
ทุกพืนทใีนน่านนาํไทยและภมิูภาคใกล้เคียงให้มีคุณภาพมีความเสถียรและเชือถือได้ โดยมีส่วน
แบ่งการตลาด 50% ภายใน 5 ปี 

5.6 แนวทางการพฒันาการใหบ้ริการ 
บริษัทฯ จะดาํเนินการจัดหาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพือเพิมช่องทางในการ

ดาํเนินธุรกจิของผู้มาใช้บริการ ดังนี 
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1. ร่วมมือกบัผู้ผลิตอุปกรณ์ดาวเทยีม ในการปรับปรุงประสทิธภิาพของอุปกรณ์ให้
สงูขึนและมีคุณภาพทดีีขึน 

2. สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพือแลกเปลียน
ความรู้และจะพัฒนาผลิตภัณฑร์วมถึงบริการใหม่ๆ 

3. เข้าร่วมการประชุมนานาชาติและการแสดงนิทรรศการ (conference and

exhibition) เพือศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ แล้วนาํมาปรับปรุงและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป 

4. มีการปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการทาํงาน ให้มีประสทิธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนือง 

6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด 

1. เป้าหมายระยะสนั (ภายใน 1 ปี)

ใน 1 ปีแรกสามารถให้บริการทุกพืนทน่ีานนาํของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง 
คือ ประเทศลาว กมัพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 5% เป้าหมายยอดขาย
ไม่ตาํกว่า 30 ล้านบาทในแต่ละปี 

2. เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 3-5 ปี)

ในช่วง 3 - 5 ปีสามารถให้บริการในกลุ่มประเทศอาเซียนทีเหลือ โดยผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงบริการเพือใช้งานโครงข่ายดาวเทียมภายใต้พืนทีการให้บริการ โดยมีส่วนแบ่งทาง
การตลาด 10-25% ของกลุ่มธุรกจิ 
3. เป้าหมายระยะยาว (5 ปีขนึไป)

ระยะเวลา 5 ปีขึนไป มีเป้าหมายธุรกิจในการผู้ให้บริการรวมไปถึงพืนทีของประเทศ
ญีปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค โดยมีส่วนแบ่งทาง
การตลาด 30-50% ของกลุ่มธุรกจิ 

6.2 วิธีการกําหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

การศึกษาแผนทางการตลาดเพือให้ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เนต็บนเรือในปัจจุบันของผู้ใช้บริการนัน ผู้จัดทาํมีวิธีการโดยการเกบ็ข้อมูลแบ่งออกเป็น 

2 รูปแบบ ดังนี 

1. วิจัยตลาดด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)

โดยการกระจายแบบสอบถามทางออนไลน์ (Google Form) จาํนวน 350 ชุด ให้กบั (1) สมาคม
เจ้าของเรือไทย (2) สมาคมการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้นาํเข้าแห่งประเทศ
ไทย (Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA)) (3) สมาคมอุตสาหกรรม
ทูน่าไทย (4) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และ (5) สถาบันผลิตนักเดินเรือสนิค้า
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2. วิจัยตลาดด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth

Interview) จากชุดแบบสอบถาม 50 ชุด ทีแจกให้กลุ่มลูกค้าทัวไปทีเข้ามาร่วมงาน Thailand

Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 ในระหว่างวันที 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ไบเทค
บางนา

6.3 การกําหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Target) 

กาํหนดกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี 

6.3.1 กลุ่มลูกค้าทนัสมัยมีกาํลังซือ (Trendy Cream) 

ลูกค้ากลุ่มนีมีพฤติกรรมการใช้ข้อมูลในปริมาณสูง โดยการใช้งานหลักอยู่บนบริการทมีีความนิยม
และใช้ Data สูง อาทิ Social Media เช่น Facebook, Instagram และ Twitter และ Application 

เช่น LINE, WhatsApp และ YouTube กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความต้องการทีจะใช้บริการ 
Internet ในความเร็วทีสูงเพือตอบสนองไลฟ์สไตล์และพร้อมทีจะจ่ายสาํหรับบริการทดีี สามารถ
ใช้ได้ทุกท ีทุกเวลา อย่างไม่สะดุด ได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าทวัไป ผู้
ให้บริการด้าน 

โลจิสติกสส์าํหรับผลิตภัณฑน์าํมันและปิโตรเคมีเหลว และเชือเพลิงต่างๆ ทุกประเภท ทวิีงในทะเล
ของไทย และประเทศใกล้เคียง 

6.3.2 กลุ่มลูกค้าทนัสมัยทมีีงบประมาณจาํกดั (Modern Value Conscious) 

ลูกค้ากลุ่มนีลักษณะการใช้การคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายก่อนหน้านี เพียงแต่มีงบประมาณใน
การจ่ายค่าบริการในจาํนวนทีจาํกัด โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีพฤติกรรมการใช้จ่ายในจาํนวน
น้อย และชอบใช้บริการแบบเติมเงิน เพราะฉะนันบริการและแพ็กเกจต่างจะมีการทาํราคาให้
สอดคล้องมีรูปแบบทหีลากหลาย เพือให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการผ่านอนิเตอร์เนต็
ทต้ีองการได้ กลุ่มลูกค้า คือ เรือประมงพืนบ้าน เรือประมงพาณิชย์ เรือบรรทุกสินค้าประมงห้อง
เยน็ เรือขนถ่ายหรือสนับสนุน เกบ็รักษาสัตว์นาํ ยานพาหนะทางนาํทุกชนิดทเีกียวกับการประมง 
และเรือประเภทอนืๆ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกจิ  

 6.4 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 6.4.1. กลยุทธด้์านสนิค้าและบริการ (Product)  

  การทาํธุรกิจจาํหน่ายอุปกรณ์ สินค้า และบริการทีเกียวข้องกับการประมงทุก
ประเภท ได้แก่ เรือประมง เรือบรรทุกสนิค้าประมงห้องเยน็ ตลอดจนยานพาหนะทางนาํทุกชนิดที
ใช้ทาํการประมง ขนถ่ายหรือเกบ็รักษาสัตว์นําทีได้จากยานพาหนะทางนําทุกชนิดทีใช้ทาํการ
ประมง รวมถึงยานพาหนะทางนํา โดยมีแผนการตลาด โดยการนําเข้า จําหน่าย วัสดุอุปกรณ์ 

เครืองมือ และแอฟลิเคชันและการให้บริการครอบคลุมทุกพืนทน่ีานนาํทะเลอ่าวไทย ทะเลอันดา
มัน และนอกน่านนาํไทยในการสือสารข้อมูลทางทะเลระหว่างเรือกับหน่วยงานทรัีบผิดชอบ และ
เจ้าของเรือประมง  
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 6.5.2. กลยุทธใ์นการกาํหนดราคาสนิค้าและบริการ (Price) 

 เนืองจากอุปกรณ์สอืสารทุกประเภทเป็นแบรนด์ชันนาํ ดังนันราคาขายสินค้าจะ
ถูกกาํหนดโดยคู่ค้าของบริษัทซึงเป็นราคาเดียวกันทวัประเทศ โดยบริษัทจะได้กาํไรจากส่วนต่าง
ของสนิค้าและบริการนันๆ บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการจาํหน่ายสนิค้า และการให้บริการพร้อมการ
ติดตังโดยนาํเสนอแพก็เกจการใช้งาน (Air-Time) แบบขายปลีก (retail) และทาํราคาค่าบริการ
ทสีามารถแข่งขันได้ในตลาดตามสภาพของการแข่งขัน พร้อมทงัมีการบริการหลังการขาย (After 

Sales Services) โดยเตรียมพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาสาํหรับลูกค้าผ่านช่องทาง Online self-

service และ Call Center ทใีห้ลูกค้าสมัครและเปลียนแพก็เกจได้ตามความต้องการ รวมไปถึงการ
ให้เครดิตเทอมในซือขายอกีด้วย 

 6.5.3. กลยุทธใ์นการจัดจาํหน่าย (Place) 

บริษัทฯ ทาํการกระจายสนิค้าและบริการ การทาํการตลาด ผ่านช่องทางการจาํหน่าย ดังนี 

1. ศูนย์จาํหน่ายและบริการช่องทางออนไลน์ของทางบริษัทฯ
2. ตัวแทนจาํหน่ายทอียู่ในพืนทต่ีางๆ ทวัประเทศ
3. การเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ททีางบริษัทฯ มีสายสมัพันธอ์นัดี
4. พันธมิตรธุรกจิทมีีเครือข่ายขายสนิค้าและบริการ

 6.5.4. กลยุทธใ์นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 การจัดโปรแกรมการส่งเสริมการขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึงได้มีการแผน
ทางการตลาด การแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสมัพันธ์ทเีป็นเกยีวข้องผลิตภัณฑแ์ละเทคโนโลยีใหม่ๆ 

โดยศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพือกาํหนดกิจกรรม การออกบูธตามงานอี
เว้นท ์เช่น Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) ทจัีดแสดงสินค้าเกียวกับอุตสาหกรรม
การประมงต่างๆ 

6.6 การวางตําแหน่งทางการตลาดของธุรกิจ (Positioning) 

 บริษัทฯ ต้องการนาํเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้งานในธุรกิจผู้ประกอบการ
บริการดาวเทียมในด้านคุณภาพสินค้า (Quality) และให้บริการหลายรูปแบบ (Services) แบบ
ครบวงจรทงัในด้านการติดตัง การดูแลรักษา เอาใจใส่ลูกค้าในด้านบริการหลังการขาย ด้วยราคา
สนิค้า (Price) ทมีีความหลากหลายให้เลือก และเป็นธรรมโดยถูกกว่าในกลุ่มธุรกจิเดียวกนั 

7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
 บริษัทฯ จะดาํเนินการจัดการและลงนามข้อตกลงทางการค้ากับผู้จําหน่ายอุปกรณ์

ติดตังและผู้ให้บริการรายเดือน ทังนี บริษัทฯ จะดําเนินการคู่ขนานไปกับด้านเทคนิค และ
การตลาด เพือเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกประเภท มีการพัฒนาธุรกิจร่วมกบั
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทเีลง็เหน็โอกาสและมีความต้องการทจีะต่อยอดธุรกิจไปยังการเป็นผู้
ให้บริการบรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็ บริการแบบครบวงจรและให้บริการระบบสนับสนุนฯต่างๆ  
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การจัดหาอุปกรณ์ควบคุมการใช้งาน VSAT (VSAT Management System), อุปกรณ์ 

IDU (Indoor Unit), อุปกรณ์ ODU (Outdoor Unit) และจานสายอากาศ (Antenna) ให้กับ
ผู้ใช้บริการ เพือเข้าถึงการให้บริการสอืสารผ่านดาวเทยีมทใีช้จานสายอากาศขนาดเลก็ 

ภาพท ี .  การติดตงัอุปกรณ์ VSAT Service บนเรือขนส่งสนิค้าทางทะเล 

 แผนการให้บริการ โดยนาํเสนอเสนอแพก็เกจและทาํราคาค่าบริการทสีามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดพร้อมการบริการหลังการขาย (After Sales Services) โดยเตรียมพร้อมดูแลและแก้ไข
ปัญหาสาํหรับลูกค้าผ่านช่องทาง Online self-service ทใีห้ลูกค้าสมัครและเปลียนแพก็เกจได้ตาม
ความต้องการบริษัทฯได้เตรียมทีมงานเพือเข้าพบกลุ่มลูกค้าและเข้าไปช่วยออกแบบแผนธุรกิจ
และตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ซึงมีความยืดหยุ่นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดทมีีความ
ซับซ้อน และรองรับ Internet of Things และบริการ (M2M) Solution 

8. แผนการเงิน
.  เป้าหมายทางการเงิน 

 บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ทียังไม่มีรายได้จากการดาํเนินธุรกิจทจีะสามารถ
นาํมาวิเคราะห์วงจรเงินสด ทรีวมไปถึงระยะเวลาในการขายสินค้า ระยะเวลาในการเกบ็หนี และ
ระยะเวลาในการชาํระหนี รวมไปถึงอัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทฯ การลงทุน
ในธุรกจินี มีความเป็นไปได้สูงทจีะสามารถดาํเนินตามแผนการประมาณการทางการเงินได้ ซึงการ
วิเคราะห์ทางการเงินและการพิจารณาความเหมาะสมในการลุงทุน บริษัทฯได้ตังสมมติฐานอย่าง
สมเหตุสมผลทสีุด เพือให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน ณ ปัจจุบัน รวมทงับริษัทฯ ได้ใส่ข้อมูล
ทจีาํเป็นสาํหรับการทาํธุรกิจนีไว้อย่างละเอียดถีถ้วน โดยสมมติฐานเรืองอัตราการให้บริการ และ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการต่างๆ 
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.  นโยบายและกลยุทธท์างการเงิน  
 บริษัทฯ ได้จัดทาํประมาณการทางการเงินครอบคลุมถึงต้นทุนอุปกรณ์และการ

ให้บริการ และรายจ่ายทางด้านการตลาด การประชาสมัพันธป์ระมาณ % ของยอดขายในแต่ละปี 

รวมทงัค่าใช้จ่ายอืนๆ ทเีกียวข้องกับการประกอบกจิการ โดยมีนโยบายขึนเงินเดือน % ต่อปี ค่า
สาธารณูปโภคประมาณการเพิมขึน % ในปีถัดไป ค่าเสือมราคา ตัดแบบเส้นตรง  ปีๆ ละ 

% สาํหรับอุปกรณ์สอืสาร  
.  แหล่งทีมาของเงินทุน 

การจัดเตรียมแหล่งเงินทุน โดยในขันแรกบริษัทฯดาํเนินการด้วยเงินทุน  ล้านบาท 

จากผู้ถือหุ้น , ,  บาท ซึงเพียงพอต่อการดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานข้างต้น 

นอกจากนี ทางบริษัทฯ มีแผนทีจะจัดหาแหล่งเงินทุน โดยจะดําเนินการเจรจากับผู้จําหน่าย
อุปกรณ์ติดตัง (Vendors) เพือขอการสนับสนุนทางด้านแหล่งเงินทุนในรูปของสินเชือเพือจัดซือ
อุปกรณ์ (Supplier Credit) ซึงหลักปฏบัิติทวัไปนันมีขนัตอนโดย บริษัทฯจะทาํเรืองสังซืออุปกรณ์
จากทางผู้จาํหน่าย (Vendor) และขอระยะเวลาการให้สินเชือ (Credit Term) ซึงเป็นระยะเวลาที
ผู้ขายยอมให้ผู้ซือจ่ายเงินในภายหลัง เป็นเวลา  วัน นับจากวันทีผู้ขายมีการส่งมอบอุปกรณ์ 
ทงันี ด้วยแหล่งเงินทุนจากทังสองส่วน (เงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น และ Credit Term จาก
ผู้ผลิต) และประมาณการงบกระแสเงินสดบริษัทฯ คาดว่าจะมีเงินทุนเพียงพอต่อการประกอบ
กจิการ 

8.4 ประมาณการรายไดจ้ากการขายสินคา้ / บริการ 
 ประมาณการจาํนวนผู้ใช้งานและปริมาณการใช้งาน (ต่อปี) โดยแบ่งประเภทผู้ใช้งาน

ตามระบบของการให้บริการ ดังนี 

. บริการสือสารผ่านดาวเทียมใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture

Terminal-VSAT) 

. ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System – VMS)

การลงทุนในธุรกจินี มีความเป็นไปได้สงูทจีะสามารถดาํเนินตามแผนการประมาณการ
ทางการเงินได้ซึงสมมติฐานของการวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัทฯ ได้ตังสมมติฐานออกมาให้
สมเหตุสมผลทสีุด เพือให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน ณ ปัจจุบัน โดยพิจารณาเป็นกรณี Base 

Case ซึงมีประมาณการทางการเงิน ยอดขายในปีที 1 ปี คาดการณ์ว่าประมาณยอดขายอยู่ที 
17,238,824 บาท และมีจาํนวนผู้ใช้บริการประมาณ 5% ของส่วนแบ่งทางการตลาดโดยมีปริมาณ
อุปกรณ์ VSAT ทีขายได้ 20 ชุด และอุปกรณ์ VMS ขายได้ 270 ตัว ในช่วงปีที 2-3 มีอัตราการ
เติบโต 51% ในช่วงปีท ี4-5 มีอตัราการเติบโต 43% ตามลาํดับ 

 งบประมาณการทางการเงิน ภายใต้สมมติฐานทบีริษัทฯ จะเริมดาํเนินการเชิงพาณิชย์ 

โดยประมาณการรายได้สทุธใินช่วงครึงปีท ี1 ของการดาํเนินการท ี17.2 ล้านบาท และมีกาํไรสุทธิ
อยู่ท ี4.7 ล้านบาท คาดว่ารายได้จะเติบโตกว่าเท่าตัวในปีท ี2 จากแผนธุรกจิและแผนการตลาดที
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ได้กล่าวไปในข้างต้น จะทาํให้มีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเล การประมงทีเกียวข้องสนใจ 
และดาํเนินการติดตังอุปกรณ์พร้อมรับบริการทีทางบริษัทให้บริการมากขึน บริษัทคาดว่าจะมี
รายได้อยู่ท ี145.9 ล้านบาท ในช่วงปีท ี5 และจะเพิมความสามารถในการบริหารจัดการจนทาํให้
บริษัทฯ สามารถมีกาํไรสุทธิอยู่ที 45.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาํไรจากการดาํเนินงานร้อยละ 
27.47 ของรายได้รวมในปีท ี5 

9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต
 ผลกระทบต่างๆ ทีส่งผลต่อการดาํเนินการ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความเสียงจาก

การเปลียนแปลงนโยบายของรัฐ กฎระเบียบข้อบังคับ สงัคม วัฒนธรรม ความนิยม ดังนัน เพือให้
บริษัทสามารถรับมือและปรับแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเมือมีสถานการณ์ทไีม่เป็นไปตาม
แผนทวีางไว้ จึงมีแผนรองรับ ดังต่อไปนี  

9.1 กรณีทียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 บริษัทฯ ต้องมีวางแผนการตลาด โดยวิเคราะห์จากปัจจัยของโอกาสภายนอกและจุด
แขง็ภายในสาํรวจตลาดเกียวกับความต้องการทังคุณภาพ ราคา และการรับรู้ของลูกค้าในการ
ตัดสนิใจเลือกซือสนิค้าของบริษัท เพือหาข้อได้เปรียบของบริษัทในการเสนอผลิตภัณฑแ์ละบริการ
ใหม่ๆ พร้อมทังปรับเปลียนแผนการโปรโมชันให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึน และร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกจิ ทงับริษัทผลิตอุปกรณ์ IoT และบริษัททผีลิตภัณฑต้์องใช้อนิเทอร์เนต็ทเีร็วพอ 

เพือต่อยอดทางธุรกจิไปด้วยกนั  

9.2 การเกิดคู่แข่งรายใหม่ 

วางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพือให้เกิดการรักษายอดฐานของลูกค้า และส่วนแบ่ง
ทางการตลาดให้มากทีสุด จึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความแตกต่าง เพือแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัให้ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ และต้องรักษาฐานลูกค้าเดิม
ให้มันคงทสีดุ 

แผนในอนาคต 
 มีการปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการทาํงาน ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนือง เลือกใช้หรือปรับเปลียนเทคโนโลยีให้มีความทนัสมัย 

และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึงจะเป็นกลไกทีช่วยสนับสนุนประเทศไทยพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมและกจิการดาวเทยีมให้ทดัเทยีมกบันานาประเทศ 
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