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แผนธุรกิจผูใ้ ห้บริการระบบติดตามเรือและอินเทอร์เน็ตบนเรือ
ในน่านนําไทย
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
บริษัท เฟรนด์ชิฟ เทคโนโลยี จํากัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดตังขึนเพือดําเนินธุรกิจใน
การให้ บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม โดยมุ่งหวังทีจะเพิมศักยภาพการให้ บริการของบริษัทให้
มี ค วามครอบคลุ มในทุ ก ๆพื นทีไม่ ว่า จะเป็ นภาคพื นดิน และการขนส่งสิน ค้ า ทางทะเลโดยใช้
สัญญาณดาวเทียม การจัดทําแผนธุรกิจฉบับนีมีวัตถุประสงค์เพือเป็ นแนวทางในการต่อยอดและ
พัฒนาธุรกิจเพือให้ มีความทันสมัยและเป็ นระบบมากขึน และเพือลดความเสียงในการดําเนินการ
ธุรกิจ เป็ นการวางแผนล่ วงหน้ า และมีแผนสํารองเพื อลดความเสียงทางธุรกิจทีเกิดจากปั จ จั ย
ภายนอกทีธุรกิจไม่ สามารถควบคุ มได้ โดยการศึ กษาแผนทางการตลาดเพื อให้ ทราบถึงข้ อมู ล
พฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์อิน เทอร์ เน็ต บนเรื อ ในปั จ จุ บั น คือ การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย
แวดล้ อมทางธุรกิจการวิเคราะห์การแข่งขันของผู้ให้ บริ การอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของกลุ่ม
ลูกค้ าในอุตสาหกรรมการประมง การขนส่งสิน ค้ า ทางทะเล เพื อให้ เ กิดความสะดวกสบายแก่
ผู้ ใ ช้ บริ ก ารมากที สุ ด สิ น ค้ า และบริ ก ารระบบติ ด ตามเรื อ (Vessel Monitoring System) นั น
สามารถรองรั บลั กษณะของเรื อทีใช้ งานและตรวจสอบความเป็ นไปได้ ทางเทคโนโลยีทีทันสมัย
รวมถึงการเตรียมพัฒนาระบบซอฟแวร์ ระบบติดตาม และระบบการค้ นหาตําแหน่งเพือรองรับ
การใช้ งานในภาคอุตสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางทะเล และแพลตฟอร์ ม
เพือให้ บริการสือสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมทางทะเล ให้ บริการแบบครบวงจร เพือการรับส่ง
ข้ อมูลหรือ Data สําหรับเชือมต่อการสือสารให้ กับลูกเรือและผู้โดยสาร และสร้ างความมันใจด้ าน
ความปลอดภัย อีกทังยังเป็ นช่องทางในการติดต่อสือสารกับครอบครั ว โซเซียลมีเดีย ในระหว่าง
การปฏิบัติงานบนเรือ โดยใช้ แบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความน่าเชือถือและแจกให้ กับกลุ่ม
ตัวอย่ า ง จํา นวน
ราย กลุ่ มตัวอย่ า งส่วนใหญ่ ให้ ความเห็นว่ า มี ความต้ องการซื อปริ มาณ
อินเทอร์เน็ตเพิมขึนจากบริการเสริมในราคาทีไม่สูงมากนัก ซึงในปัจจุบันมีการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
บนเรือในด้ านการรับ-ส่งข้ อมูล (Data) และต้ องการใช้ สาํ หรับความบันเทิง
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แผนธุ ร กิจ ทีจั ดทํา ประกอบไปด้ ว ย แผนการบริ หารจั ดการองค์ ก ร แผนการตลาด
แผนการผลิตและการจัดจําหน่าย แผนการเงิน แผนจัดการความเสียง แผนฉุกเฉินและแผนงาน
ในอนาคต
แผนการบริ หารจัดการองค์กร มีการกระจายอํานาจให้ ผ้ ูจัดการในแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้
ควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าทีมี
ความรู้ความเชียวชาญเฉพาะด้ านตามความเหมาะสม เพือรับผิดชอบงานในแต่ละส่วนทีเกียวข้ อง
กับ ธุร กิจ ของบริ ษัทฯ และเป็ นการลดต้ น ทุ น และขันตอนในการปฏิบั ติงาน เพื อให้ เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารและการดําเนินธุรกิจให้ เหมาะสมกับการเปลียนแปลงในยุคปั จจุ บัน โดยมี
เป้ าหมาย คื อ สามารถใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ต บนเรื อ ได้ ไ ม่ มี ข้ อ จํา กัด โดยพั ฒ นาโครงข่ า ยให้
ครอบคลุมทุกพืนทีในน่านนําไทยและภูมิภาคใกล้ เคียงให้ มีคุณภาพ มีความเสถียรและเชือถือได้
โดยมีส่วนแบ่งการตลาด % ภายใน ปี
แผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพือสามารถให้ บริการได้ ตรงกับความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์อินทอร์เน็ตบนเรือ ภายใต้ แนวคิด ระบบการพั ฒนาธุรกิจ
แบบเชือมโยงเกือกูล (Ecosystem) ทีได้ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึงจะสร้ างความแตกต่าง
ระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่งขันในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
แผนการผลิ ต และการจั ดจํา หน่ า ย บริ ษัทฯ จะพั ฒ นาธุร กิจ ร่ วมกับ หน่ ว ยงานและ
องค์กรต่างๆ ทีเล็งเห็นโอกาสและมีความต้ องการทีจะต่อยอดธุรกิจไปยังการเป็ นผู้ให้ บริ การบ
รอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต จะให้ ขายส่งแบนด์วิธ หรื อบริ การแบบครบวงจรและให้ บริ การระบบ
สนับสนุนฯต่างๆ โดยคิดค่าบริการตามทีได้ ตกลงกัน
แผนการเงิน ได้ จัดทําประมาณการทางการเงินครอบคลุมถึงต้ นทุนอุปกรณ์และการ
ให้ บริการ และรายจ่ายทางด้ านการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมทังค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ องกับ
การประกอบกิจการ
แผนจั ด การความเสี ยง และแผนในอนาคต โดยวิ เ คราะห์ จ ากปั จ จั ย ของโอกาส
ภายนอกและจุดแข็งภายในสํา รวจตลาดเกียวกับความต้ องการทังคุณภาพ ราคา และการรับรู้ของ
ลู ก ค้ า ในการตั ด สิน ใจเลื อ กซื อสิน ค้ า ของบริ ษั ท เพื อหาข้ อ ได้ เ ปรี ย บของบริ ษั ท ในการเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ พร้ อมทังปรับเปลียนแผนการโปรโมชันให้ สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ มาก
ขึน
2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 แนวคิดการจัดตังธุรกิจ
บริษัท เฟรนด์ชิฟ เทคโนโลยี จํากัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดตังขึนเพือดําเนินธุรกิจใน
การให้ บ ริ การโทรคมนาคมผ่ า นดาวเทียม ส่งเสริ มการแข่ งขัน ในตลาดโทรคมนาคม รวมทัง
ส่งเสริ มการเชือมต่อ หรื อ connectivity เพื อยกระดับการเข้ าถึงโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ อ ย่ า ง

345

เพียงพอในราคาทีธรรมและเหมาะสมกับความต้ องการใช้ งานของลูกค้ า นอกจากนีบริษัทฯ ยังมี
ความตังใจทีจะทําให้ ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนารวมถึงการสร้ างนวัตกรรมต่างๆ ในการเป็ น
ศูนย์กลางด้ านการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมในอาเซียนต่อไป
. แนวความคิดในการดําเนินการ
ตามนโยบายของภาครัฐการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางนําและการพาณิชย์
นาวีให้ มีการเชือมต่อกับระบบการขนส่งอืนๆ ทังการขนส่งผ้ ูโดยสารและสินค้ า ท่าเรือ อู่เรือ กอง
เรือไทย และกิจการเกียวเนือง เพือให้ ประชาชนได้ รับความสะดวก รวดเร็ว ทัวถึง และปลอดภัย
ตลอดจนการสนั บสนุ น ภาคการส่ งออกให้ มีค วามเข้ มแข็งมากขึน การประกอบอาชี พทีต้อ งใช้
เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ ามาช่วย รวมไปถึงการดําเนินธุรกิจ ผ้ ู ประกอบการจะต้ องปรับตัวให้
ทันกับการเปลี ยนแปลงทีเกิดขึนอย่ า งรวดเร็ว จึ งเป็ นผลให้ ธุรกิจ ทีเกียวข้ อ งกับ เทคโนโลยี นั น
สามารถเข้ าถึงผ้ ูคนจํานวนมากได้ และรวดเร็วทําให้ ธุรกิจเติบโตเร็วและสามารถสร้ างธุรกิจให้ มี
มู ลค่ า มากได้ อ ย่ า งรวดเร็ว ดังนั น จึ งถื อว่ าเทคโนโลยี หรื อไอทีมีค วามสํา คัญ อย่ า งยิ งกับ ธุ ร กิจ
Startup ด้ วยเหตุนีการให้ บริการระบบติดตามพาหนะ (VMS Tracking) และอินเทอร์เน็ตบนเรือ
โดยผ่านสัญญาณดาวเทียม แก่ลูกค้ าทีมีความประสงค์จะใช้ งานในการติดตามเรื อประมง เรื อ
บรรทุกสินค้ าประมงห้ องเย็น ยานพาหนะทางนําทุกชนิดทีเกียวกับการประมงของตัวเอง หรือของ
บริษัท โดยจะดําเนินการติดตังอุปกรณ์ VMS Tracking ในเรือประมง เรือบรรทุกสินค้ าประมง
ห้ องเย็น ยานพาหนะทางนําของลูกค้ า และเช่าใช้ บริการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เพือใช้ ในการส่ง
ข้ อมูลตําแหน่ งและข้ อมูลต่างๆทีเกียวข้ องมายังระบบ server ของบริษัท โดยลูกค้ าสามารถเข้ าดู
สถานะการใช้ งานของยานพาหนะของตนเอง มาทีเวปไซต์ หรื อผ่ าน Application ทีบริ ษัทเป็ น
ผ้ ูพัฒนา โดยบริษัทจะมีการเก็บข้ อมูลการใช้ งานของลูกค้ าและพัฒนาข้ อมูลตลอดจน Application
ให้ ทันสมัยและตรงกับความต้ องการของลูกค้ า เพือให้ ลูกค้ าพึงพอใจในสินค้ าและบริการและใช้
งานอย่างต่อเนือง
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ภาพที 2.1 การสํารวจเรือประมงไทย ปี
-2562
ทีมา: รายงานแผนการบริหารจัดการประมงทะเล กรมประมง 2558
จากข้ อมูลกรมประมง (สิงหาคม
) ระบุว่า จํานวนเรื อประมงไทยทียังทํา การ
ประมงมีทงสิ
ั น , ลํา ซึงแบ่งออกเป็ น เรือประมงพืนบ้ าน เรือประมงพาณิชย์ เรือขนถ่าย
และเรื อสนับสนุ น โดยมี ,
ลํา ทีเป็ นเรื อประมงพาณิชย์ คิดเป็ น % ขณะทีเรื อประมง
พืนบ้ านมีจาํ นนวน , ลํา คิดเป็ น % ของเรือประมงทังหมด ซึงเป็ นโอกาสอันเหมาะสมที
จะเข้ า ไปทํา การเจาะตลาดกับ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการเรื อ ประมงเหล่ า นี ในการทํา ธุร กิจ จํา หน่ า ย
อุปกรณ์ สินค้ า และบริ การทีเกียวข้ องกับการประมงทุ กประเภท ได้ แก่ เรื อประมง เรื อบรรทุก
สินค้ าประมงห้ องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางนําทุกชนิดทีใช้ ทาํ การประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษา
สัตว์นาที
ํ ได้ จากยานพาหนะทางนําทุกชนิดทีใช้ ทาํ การประมง รวมถึงยานพาหนะทางนํา โดยการ
นําเข้ ามาพือจัดจําหน่าย วัสดุอุปกรณ์ เครืองมือ และแอฟลิเคชันและการให้ บริการครอบคลุมทุก
พื นทีน่ า นนําทะเลอ่ า วไทย ทะเลอัน ดามั น และนอกน่ า นนําไทยในการสือสารข้ อ มู ลทางทะเล
ระหว่างเรือกับหน่วยงานทีรับผิดชอบ และเจ้ าของเรือประมง

ภาพที . แสดงการคาดการณ์ ส่วนแบ่ งการตลาดของบริการ VSAT สําหรั บการเดินเรือทาง
ทะเลทีมา: market research future 2019
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3. สินค้าและบริการ
3.1 ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System)
ระบบติดตามเรือจะสามารถรองรั บกับลั กษณะของเรื อทีใช้ งานและตรวจสอบความ
เป็ นไปได้ ทางเทคโนโลยีทีทันสมัย รวมถึงการเตรี ยมพั ฒนาระบบซอฟแวร์ ระบบติดตาม และ
ระบบการค้ นหาตําแหน่งเพือรองรับการใช้ งานในภาคอุสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์ทางทะเล โดยสามารถให้ บริ การทีเป็ นผลิตภัณฑ์เป็ นจานรับสัญญาณดาวเทียมภาคพืนดิน
(Antenna) ค่ า บริ ก ารรายเดื อ น (Air time fee) และค่ า เชื อมต่ อ สัญ ญาณของการเปิ ดใช้ งาน
(Activation fee) ซึงค่าบริการรายเดือนได้ รวมค่าใช้ จ่ายของระบบ platform แล้ ว
2. Satellite for Communication
GPS Satellite for Position

1. Tracking Unit with Bluetooth

Ground Station

Web based

3. VMS

ภาพที 3.1 แสดงการโครงข่ายการใช้ งานระบบติดตามเรือ
ทีมา: Radiant Solutions Company
3.2 Maritime Communication Services
แพลตฟอร์มเพือให้ บริการสือสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมทางทะเล อํานวยความ
สะดวกด้ านการสือสารแก่ผ้ ูประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝัง
(Offshore) ให้ บริการแบบครบวงจร เพือการรับส่งข้ อมูลหรือ Data สําหรับเชือมต่อการสือสาร
บนเรือกับชายฝัง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และการบริการ ดังนี
. การกําหนดราคาทีสามารถแข่งขันได้ อย่างเป็ นธรรม ค่าบริการถูกกว่าคู่แข่งรายอืน
. มีแพ็คแกจ โปรโมชัน หลากหลายราคาให้ เลือก มีให้ เลือกตามเงือนไข ปี , ปี
และ ปี
. มีบริการให้ เช่าซืออุปกรณ์ภาคพืนดิน และแบบขายขาดในครังเดียว
. มีพืนทีการให้ บริการ (Coverage Area) สัญญาณดาวเทียมครอบคลุมทัวโลก
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4. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด
. ภาพรวมธุรกิจ และตลาดกลุ่มเป้าหมาย
จากการผลั ก ดั น จากภาครั ฐ ทีมี น โยบายให้ ค นไทยได้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ต ความเร็ว สูง
ครอบคลุมทุกพืนทีทุกจังหวัดทัวประเทศ จึงเป็ นผลให้ ธุรกิจทีเกียวข้ องกับเทคโนโลยีนันสามารถ
เข้ าถึงผู้คนจํานวนมากได้ และรวดเร็วทําให้ ธุรกิจเติบโตเร็วและสามารถสร้ างธุรกิจให้ มีมูลค่ามาก
ได้ อย่างรวดเร็ว ดังนันจึงถือว่าเทคโนโลยีหรือไอทีมีความสําคัญอย่างยิงกับธุรกิจ Startup ด้ วยเหตุ
นีผู้ศึกษาจึงสนใจแผนธุรกิจในด้ านการให้ บริ การระบบติดตามพาหนะ (VMS Tracking) และ
อินเทอร์เน็ตบนเรือ (VSAT) โดยผ่านสัญญาณดาวเทียม แก่ลูกค้ าทีมีความประสงค์จะใช้ งานใน
การติดตามเรือประมง เรือบรรทุกสินค้ าประมงห้ องเย็น ยานพาหนะทางนําทุกชนิดทีเกียวกับการ
ประมงของตั ว เอง หรื อ ของบริ ษั ท โดยจะดํา เนิ น การการติ ด ตั งอุ ป กรณ์ VMS Tracking ใน
เรือประมง เรือบรรทุกสินค้ าประมงห้ องเย็น ยานพาหนะทางนําของลูกค้ า และเช่าใช้ บริการส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทีย ม เพื อใช้ ในการส่งข้ อมู ลตําแหน่ งและข้ อมู ลต่ างๆทีเกียวข้ องมายังระบบ
server ของบริ ษัท โดยลูกค้ าสามารถเข้ าดูสถานะการใช้ งานของยานพาหนะของตนเอง มาทีเวป
ไซต์ หรือผ่าน Application
4.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของธุ ร กิจ การสือสารโทรคมนาคม โดยใช้
PESTEL Analysis
4.2.1 ปั จจัยด้ านการเมือง (Political: P ) ภาครัฐควรมีนโยบายในการลดหย่อนอัตรา
ภาษีให้ แก่นักลงทุน (Venture Capital)
4.2.2 ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ (Economical: E) เรืองต้ นทุนของแหล่งวัตถุดิบ ต้ นทุนของ
แรงงาน และแหล่ งเงิน ทุ น ในประเทศไทย เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ ต ลาดการซื อสิน ค้ า อุ ปโภค
บริโภคออนไลน์ (E-commerce) เติบโตขึนด้ วย ดังนัน จึงดึงดูดให้ นักลงทุนต่างชาติสนใจทีจะเข้ า
มาลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพในไทยมากขึนและทําให้ การใช้ อนิ เทอร์เน็ตในประเทศสูงขึนตามมา
4.2.3 ปัจจัยด้ านสังคม (Social: S) จากข้ อมูลผลสํารวจจาก Global Digital
สถานการณ์การใช้ งานดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต ประจําปี
ในเว็ปไซท์ We Are Social และ
Hootsuite ในเดือนมกราคม
พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ เข้ าถึงอินเทอร์เน็ต และ
นิยมใช้ Social Media ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
4.2.4 เทคโนโลยี (Technology : T) อินเตอร์ เน็ตทําให้ สามารถติดต่ อสือสารกับ
ลูกค้ าในการทําธุรกิจได้ ง่ายขึน เทคโนโลยีช่วยในการประหยัดต้ นทุน สะดวกสบายมากยิงขึน เช่น
การสือสาร การจัดเก็บข้ อมูลและพัฒนาบน Cloud เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data Analytics) โดยการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพือทําให้ คุณภาพ ของประชากรดีขนึ
4.2.5 ปัจจัยด้ านสิงแวดล้ อม (Environmental: E) บริษัททีดําเนินธุรกิจแบบไม่มี
ผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ สินค้ าและบริการทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
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4.2.6 ปั จจัยด้ านกฎหมาย (Legal: L) ควรมีกฏหมาย หรือข้ อกําหนดการนําเข้ า
ส่งออกของสินค้ า ระบุอย่างชัดเจน หรือมีนโยบายด้ านกฎหมายแรงงาน เพือสร้ างความเชือมัน
ให้ กบั นักลงทุนจากต่างชาติ
4.3 สภาพการแข่งขัน คู่แข่ง และการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน
เพื อให้ ท ราบถึ ง สภาพการแข่ ง ขั น และแรงผลั ก ดั น ทีมี ต่ อ การแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ การ
ให้ บริการอินเทอร์เน็ตบรอด์แบนด์บนเรือจึงใช้ Porter’s Five – Forces Model ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล
4.4 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
. . คู่แข่งขันทางตรง (Direct Competitor)
Nava (นาวา) คื อ แพลตฟอร์ ม ใหม่ เ พื อให้ บ ริ ก ารสื อสารความเร็ว สู ง ผ่ า น
ดาวเทียมทางทะเล อํานวยความสะดวกด้ านการสือสารแก่ผ้ ูประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือ
และอุ ตสาหกรรมนอกชายฝัง (Offshore) ให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจรโดยบริ ษัท ไทยคม จํา กัด
(มหาชน)
1. Nava Ship Manager จะช่ ว ยเฝ้ าระวั ง เรื องอุ ป กรณ์ แ ละระบบเครื องยนต์ ระดั บ
เชือเพลิง รวมทังช่วยวางแผนการซ่อมบํารุงเพือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. Nava Connect ให้ บริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงบนเรือ เพืออํานวยความสะดวกใน
การติดต่อสือสารเพือการปฏิบัติงาน รวมทังเพือลูกเรือและผู้โดยสารด้ วยความบันเทิงออนไลน์
โซเชียลมีเดีย รวมถึงรับการฝึ กอบรมต่างๆ ได้ ระหว่างการเดินทาง
4.4.2 คู่แข่งขันทางอ้ อม (Indirect Competitor)
บริษัท ชิพ เอ็กซ์เปิ ร์ท เทคโนโลยี จํากัด เป็ นผู้ให้ บริการบรอดเเบรนด์อนิ เทอร์เน็ต เเละ
การติดตังระบบสือสารผ่านจานรับสัญญาณจากดาวเทียม Thaicom 8 โซลูชันรองรับทุกปัญหาการ
สือสารให้ แก่ผ้ ูประกอบการ ด้ วยทีมงานทีมีมาตรฐานเเละเป็ นผู้เชียวชาญในการปฏิบัติงาน
1. บริ ก ารบรอดแบนด์ความเร็วสูงสํา หรั บ การใช้ งานเพื อความบั น เทิง สํา หรั บ คน
ประจําเรือ
2. บริการติดตังอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต VSAT บนเรือทุกประเภท
5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ ทีตัง
ชือกิจการ
ก่อตังเมือ
ทีอยู่/ทีตังกิจการ

บริษัท เฟรนด์ชิฟ เทคโนโลยี จํากัด
วันที ตุลาคม พ.ศ.
/ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
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รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ

เงินลงทุนเริมต้ น

ผู้ ใ ห้ บริ ก ารบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ท และ
อุ ป กรณ์ สื อสารอิ เ ล็ค ทรอนิ ก ส์ บ นเรื อ และ
ชายฝังของประเทศไทย
5, , บาท

5.2 แผนผังโครงสร้างองค์กร

การจัดการโครงสร้ างการบริหารมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาให้ น้อยทีสุด มีการ
กระจายอํานาจให้ ผ้ ูจัดการในแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้ควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย เพือให้ เกิดความคล่องตัวในการบริหารและการดําเนินธุรกิจให้ เหมาะสมกับการ
เปลียนแปลงในยุคปัจจุบัน
5.3 วิสยั ทัศน์ (Vision)
เป็ นผู้ให้ บริการ Digital Ecosystem การเชือมต่อในการสือสาร เข้ าด้ วยกันภายใต้
โครงข่ายเดียวกันอย่างไร้ ขอบเขตให้ ประสบความสําเร็จในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค
5.4 พันธกิจ (Mission)
มุ่งมันทีจะนําเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ กบั โครงการเครือข่ายบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต
ให้ กบั ทุกคน สามารถเข้ าถึงได้ ทุกที ทุกเวลาอย่างไม่มีข้อจํากัด ให้ เกิดประโยชน์กบั ผู้ใช้ บริการใน
ทุกภาคส่วนและสามารถดําเนินธุรกิจไปได้ อย่างยังยืน
5.5 เป้าหมาย (Goal)
สามารถใช้ งานอินเทอร์เน็ตบนเรือได้ ไม่มีข้อจํากัด โดยพัฒนาโครงข่ายให้ ครอบคลุม
ทุกพืนทีในน่านนําไทยและภูมิภาคใกล้ เคียงให้ มีคุณภาพมีความเสถียรและเชือถือได้ โดยมีส่วน
แบ่งการตลาด 50% ภายใน 5 ปี
5.6 แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดหาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพือเพิมช่องทางในการ
ดําเนินธุรกิจของผู้มาใช้ บริการ ดังนี
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1. ร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ดาวเทียม ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้
สูงขึนและมีคุณภาพทีดีขึน
2. สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพือแลกเปลียน
ความรู้และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการใหม่ๆ
3. เข้ าร่วมการประชุมนานาชาติและการแสดงนิทรรศการ (conference and
exhibition) เพือศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ แล้ วนํามาปรับปรุงและให้ บริการแก่ผ้ ูใช้ บริการต่อไป
4. มีการปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการทํางาน ให้ มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการอย่างต่อเนือง
6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
1. เป้ าหมายระยะสัน (ภายใน 1 ปี )
ใน 1 ปี แรกสามารถให้ บริการทุกพืนทีน่านนําของประเทศไทย และประเทศใกล้ เคียง
คือ ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 5% เป้ าหมายยอดขาย
ไม่ตากว่
ํ า 30 ล้ านบาทในแต่ละปี
2. เป้ าหมายระยะกลาง (ภายใน 3-5 ปี )
ในช่ วง 3 - 5 ปี สามารถให้ บริ การในกลุ่ มประเทศอาเซี ยนทีเหลื อ โดยผู้ ใช้ บริ ก าร
สามารถเข้ าถึงบริการเพือใช้ งานโครงข่ายดาวเทียมภายใต้ พืนทีการให้ บริการ โดยมีส่วนแบ่ งทาง
การตลาด 10-25% ของกลุ่มธุรกิจ
3. เป้ าหมายระยะยาว (5 ปี ขึนไป)
ระยะเวลา 5 ปี ขึนไป มีเป้ าหมายธุรกิจในการผู้ให้ บริการรวมไปถึงพืนทีของประเทศ
ญี ปุ่ น เกาหลี ใต้ ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ หรื อ ในภูมิภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ค โดยมี ส่ว นแบ่ ง ทาง
การตลาด 30-50% ของกลุ่มธุรกิจ
6.2 วิธีการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การศึ ก ษาแผนทางการตลาดเพื อให้ ทราบถึ ง ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้ บริ ก ารบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตบนเรือในปัจจุบันของผู้ใช้ บริการนัน ผู้จัดทํามีวิธีการโดยการเก็บข้ อมูลแบ่งออกเป็ น
2 รูปแบบ ดังนี
1. วิจัยตลาดด้ วยการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยการกระจายแบบสอบถามทางออนไลน์ (Google Form) จํานวน 350 ชุด ให้ กบั (1) สมาคม
เจ้ าของเรือไทย (2) สมาคมการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้นาํ เข้ าแห่งประเทศ
ไทย (Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA)) (3) สมาคมอุตสาหกรรม
ทูน่าไทย (4) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และ (5) สถาบันผลิตนักเดินเรือสินค้ า
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2. วิ จั ย ตลาดด้ ว ยการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยเก็บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) จากชุ ด แบบสอบถาม 50 ชุ ด ทีแจกให้ ก ลุ่ มลู ก ค้ า ทัวไปทีเข้ า มาร่ ว มงาน Thailand
Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 ในระหว่ างวั นที 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ไบเทค
บางนา
6.3 การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target)
กําหนดกลุ่มลูกค้ าแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังนี
6.3.1 กลุ่มลูกค้ าทันสมัยมีกาํ ลังซือ (Trendy Cream)
ลูกค้ ากลุ่มนีมีพฤติกรรมการใช้ ข้อมูลในปริมาณสูง โดยการใช้ งานหลักอยู่บนบริการทีมีความนิยม
และใช้ Data สูง อาทิ Social Media เช่ น Facebook, Instagram และ Twitter และ Application
เช่ น LINE, WhatsApp และ YouTube กลุ่ ม เป้ าหมายดั ง กล่ า วมี ค วามต้ อ งการทีจะใช้ บ ริ ก าร
Internet ในความเร็วทีสูงเพื อตอบสนองไลฟ์ สไตล์และพร้ อมทีจะจ่ ายสําหรั บบริ การทีดี สามารถ
ใช้ ได้ ทุกที ทุกเวลา อย่างไม่สะดุด ได้ แก่ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้ าทัวไป ผู้
ให้ บริการด้ าน
โลจิสติกส์สาํ หรับผลิตภัณฑ์นามั
ํ นและปิ โตรเคมีเหลว และเชือเพลิงต่างๆ ทุกประเภท ทีวิงในทะเล
ของไทย และประเทศใกล้ เคียง
6.3.2 กลุ่มลูกค้ าทันสมัยทีมีงบประมาณจํากัด (Modern Value Conscious)
ลูกค้ ากลุ่มนีลักษณะการใช้ การคล้ ายคลึงกับกลุ่มเป้ าหมายก่อนหน้ านี เพียงแต่มีงบประมาณใน
การจ่ ายค่าบริ การในจํานวนทีจํากัด โดยกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวมีพฤติกรรมการใช้ จ่ายในจํานวน
น้ อย และชอบใช้ บริ การแบบเติมเงิน เพราะฉะนันบริ การและแพ็กเกจต่างจะมีการทําราคาให้
สอดคล้ องมีรูปแบบทีหลากหลาย เพือให้ กลุ่มลูกค้ าดังกล่าวสามารถเข้ าถึงบริการผ่านอินเตอร์เน็ต
ทีต้ องการได้ กลุ่มลูกค้ า คือ เรือประมงพืนบ้ าน เรือประมงพาณิชย์ เรือบรรทุกสินค้ าประมงห้ อง
เย็น เรือขนถ่ายหรือสนับสนุ น เก็บรักษาสัตว์นาํ ยานพาหนะทางนําทุกชนิดทีเกียวกับการประมง
และเรือประเภทอืนๆ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
6.4 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
6.4.1. กลยุทธ์ด้านสินค้ าและบริการ (Product)
การทําธุรกิจจําหน่ ายอุปกรณ์ สินค้ า และบริ การทีเกียวข้ องกับการประมงทุ ก
ประเภท ได้ แก่ เรือประมง เรือบรรทุกสินค้ าประมงห้ องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางนําทุกชนิดที
ใช้ ทาํ การประมง ขนถ่ า ยหรื อ เก็บ รั ก ษาสัตว์ นําทีได้ จากยานพาหนะทางนําทุ ก ชนิ ดทีใช้ ทาํ การ
ประมง รวมถึงยานพาหนะทางนํา โดยมีแผนการตลาด โดยการนําเข้ า จําหน่ าย วัสดุอุปกรณ์
เครืองมือ และแอฟลิเคชันและการให้ บริการครอบคลุมทุกพืนทีน่านนําทะเลอ่าวไทย ทะเลอันดา
มัน และนอกน่านนําไทยในการสือสารข้ อมูลทางทะเลระหว่างเรื อกับหน่วยงานทีรับผิดชอบ และ
เจ้ าของเรือประมง
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6.5.2. กลยุทธ์ในการกําหนดราคาสินค้ าและบริการ (Price)
เนืองจากอุปกรณ์สอสารทุ
ื
กประเภทเป็ นแบรนด์ชันนํา ดังนันราคาขายสินค้ าจะ
ถูกกําหนดโดยคู่ค้าของบริษัทซึงเป็ นราคาเดียวกันทัวประเทศ โดยบริษัทจะได้ กาํ ไรจากส่วนต่า ง
ของสินค้ าและบริการนันๆ บริษัทฯ ได้ เตรียมแผนการจําหน่ายสินค้ า และการให้ บริการพร้ อมการ
ติดตังโดยนําเสนอแพ็กเกจการใช้ งาน (Air-Time) แบบขายปลีก (retail) และทําราคาค่าบริการ
ทีสามารถแข่งขันได้ ในตลาดตามสภาพของการแข่งขัน พร้ อมทังมีการบริการหลังการขาย (After
Sales Services) โดยเตรี ยมพร้ อมดูแลและแก้ ไขปั ญหาสําหรับลูกค้ าผ่านช่ องทาง Online selfservice และ Call Center ทีให้ ลูกค้ าสมัครและเปลียนแพ็กเกจได้ ตามความต้ องการ รวมไปถึงการ
ให้ เครดิตเทอมในซือขายอีกด้ วย
6.5.3. กลยุทธ์ในการจัดจําหน่าย (Place)
บริษัทฯ ทําการกระจายสินค้ าและบริการ การทําการตลาด ผ่านช่องทางการจําหน่าย ดังนี
1. ศูนย์จาํ หน่ายและบริการช่องทางออนไลน์ของทางบริษัทฯ
2. ตัวแทนจําหน่ายทีอยู่ในพืนทีต่างๆ ทัวประเทศ
3. การเจาะกลุ่มลูกค้ าองค์กรขนาดใหญ่ททางบริ
ี
ษัทฯ มีสายสัมพันธ์อนั ดี
4. พันธมิตรธุรกิจทีมีเครือข่ายขายสินค้ าและบริการ
6.5.4. กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย (Promotion)
การจัดโปรแกรมการส่งเสริมการขายให้ ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย ซึงได้ มีการแผน
ทางการตลาด การแจ้ งข้ อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทเป็
ี นเกียวข้ องผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
โดยศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายเพือกําหนดกิจกรรม การออกบูธตามงานอี
เว้ นท์ เช่น Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) ทีจัดแสดงสินค้ าเกียวกับอุตสาหกรรม
การประมงต่างๆ
6.6 การวางตําแหน่งทางการตลาดของธุรกิจ (Positioning)
บริษัทฯ ต้ องการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ งานในธุรกิจผู้ประกอบการ
บริการดาวเทียมในด้ านคุณภาพสินค้ า (Quality) และให้ บริ การหลายรูปแบบ (Services) แบบ
ครบวงจรทังในด้ านการติดตัง การดูแลรักษา เอาใจใส่ลูกค้ าในด้ านบริการหลังการขาย ด้ วยราคา
สินค้ า (Price) ทีมีความหลากหลายให้ เลือก และเป็ นธรรมโดยถูกกว่าในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดการและลงนามข้ อตกลงทางการค้ ากับผู้จําหน่ ายอุปกรณ์
ติ ด ตั งและผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายเดื อ น ทังนี บริ ษั ท ฯ จะดํา เนิ น การคู่ ข นานไปกับ ด้ า นเทคนิ ค และ
การตลาด เพือเตรียมความพร้ อมในการให้ บริการแก่ลูกค้ าทุกประเภท มีการพัฒนาธุรกิจร่วมกับ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทีเล็งเห็นโอกาสและมีความต้ องการทีจะต่อยอดธุรกิจไปยังการเป็ นผู้
ให้ บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต บริการแบบครบวงจรและให้ บริการระบบสนับสนุนฯต่างๆ
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การจัดหาอุปกรณ์ควบคุมการใช้ งาน VSAT (VSAT Management System), อุปกรณ์
IDU (Indoor Unit), อุ ป กรณ์ ODU (Outdoor Unit) และจานสายอากาศ (Antenna) ให้ กั บ
ผู้ใช้ บริการ เพือเข้ าถึงการให้ บริการสือสารผ่านดาวเทียมทีใช้ จานสายอากาศขนาดเล็ก

ภาพที . การติดตังอุปกรณ์ VSAT Service บนเรือขนส่งสินค้ าทางทะเล
แผนการให้ บริการ โดยนําเสนอเสนอแพ็กเกจและทําราคาค่าบริการทีสามารถแข่งขัน
ได้ ในตลาดพร้ อมการบริการหลังการขาย (After Sales Services) โดยเตรียมพร้ อมดูแลและแก้ ไข
ปัญหาสําหรับลูกค้ าผ่านช่องทาง Online self-service ทีให้ ลูกค้ าสมัครและเปลียนแพ็กเกจได้ ตาม
ความต้ องการบริษัทฯได้ เตรียมทีม งานเพือเข้ าพบกลุ่มลูกค้ าและเข้ าไปช่วยออกแบบแผนธุรกิจ
และตรวจสอบความเป็ นไปได้ ทางเทคโนโลยี ซึงมีความยืดหยุ่นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดทีมีความ
ซับซ้ อน และรองรับ Internet of Things และบริการ (M2M) Solution
8. แผนการเงิน
. เป้าหมายทางการเงิน
บริษัทฯ เป็ นผู้ประกอบการรายใหม่ทียังไม่มีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจทีจะสามารถ
นํามาวิเคราะห์วงจรเงินสด ทีรวมไปถึงระยะเวลาในการขายสินค้ า ระยะเวลาในการเก็บหนี และ
ระยะเวลาในการชําระหนี รวมไปถึงอัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ การลงทุน
ในธุรกิจนี มีความเป็ นไปได้ สูงทีจะสามารถดําเนินตามแผนการประมาณการทางการเงินได้ ซึงการ
วิเคราะห์ทางการเงินและการพิจารณาความเหมาะสมในการลุงทุน บริษัทฯได้ ตังสมมติฐานอย่าง
สมเหตุสมผลทีสุด เพือให้ สอดคล้ องกับสภาพการแข่งขัน ณ ปั จจุ บัน รวมทังบริษัทฯ ได้ ใส่ข้อมูล
ทีจําเป็ นสําหรับการทําธุรกิจนีไว้ อย่างละเอียดถีถ้ วน โดยสมมติฐานเรืองอัตราการให้ บริการ และ
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายการต่างๆ
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. นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิน
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทํา ประมาณการทางการเงิ น ครอบคลุ ม ถึ ง ต้ น ทุ น อุ ป กรณ์ แ ละการ
ให้ บริการ และรายจ่ายทางด้ านการตลาด การประชาสัมพันธ์ประมาณ % ของยอดขายในแต่ละปี
รวมทังค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการประกอบกิจการ โดยมีนโยบายขึนเงินเดือน % ต่อปี ค่า
สาธารณูปโภคประมาณการเพิ มขึน % ในปี ถัดไป ค่าเสือมราคา ตัดแบบเส้ นตรง ปี ๆ ละ
% สําหรับอุปกรณ์สอสาร
ื
. แหล่งทีมาของเงินทุน
การจัดเตรียมแหล่ งเงินทุน โดยในขันแรกบริษัทฯดําเนินการด้ วยเงินทุน ล้ านบาท
จากผู้ถือหุ้ น , ,
บาท ซึงเพี ยงพอต่ อการดําเนินการตามแผนการดําเนิน งานข้ า งต้ น
นอกจากนี ทางบริ ษัทฯ มี แ ผนทีจะจั ดหาแหล่ งเงิ น ทุ น โดยจะดํา เนิ น การเจรจากับผู้ จํา หน่ าย
อุปกรณ์ติดตัง (Vendors) เพือขอการสนับสนุนทางด้ านแหล่งเงินทุนในรูปของสินเชือเพือจัดซือ
อุปกรณ์ (Supplier Credit) ซึงหลักปฏิบัติทวไปนั
ั
นมีขนตอนโดย
ั
บริษัทฯจะทําเรืองสังซืออุปกรณ์
จากทางผู้จาํ หน่าย (Vendor) และขอระยะเวลาการให้ สินเชือ (Credit Term) ซึงเป็ นระยะเวลาที
ผู้ขายยอมให้ ผ้ ูซือจ่ ายเงินในภายหลั ง เป็ นเวลา วัน นับจากวันทีผู้ขายมีการส่งมอบอุปกรณ์
ทังนี ด้ วยแหล่ งเงินทุนจากทังสองส่วน (เงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น และ Credit Term จาก
ผู้ผลิต) และประมาณการงบกระแสเงินสดบริ ษัทฯ คาดว่าจะมีเงินทุนเพี ยงพอต่อการประกอบ
กิจการ
8.4 ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า / บริการ
ประมาณการจํานวนผู้ใช้ งานและปริมาณการใช้ งาน (ต่อปี ) โดยแบ่งประเภทผู้ใช้ งาน
ตามระบบของการให้ บริการ ดังนี
. บริ การสือสารผ่านดาวเทียมใช้ จานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture
Terminal-VSAT)
. ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System – VMS)
การลงทุนในธุรกิจนี มีความเป็ นไปได้ สงู ทีจะสามารถดําเนินตามแผนการประมาณการ
ทางการเงินได้ ซึงสมมติฐานของการวิ เคราะห์ ทางการเงิน บริ ษัทฯ ได้ ตังสมมติฐานออกมาให้
สมเหตุสมผลทีสุด เพือให้ สอดคล้ องกับสภาพการแข่งขัน ณ ปั จจุ บัน โดยพิจารณาเป็ นกรณี Base
Case ซึ งมี ป ระมาณการทางการเงิ น ยอดขายในปี ที 1 ปี คาดการณ์ ว่ า ประมาณยอดขายอยู่ ที
17,238,824 บาท และมีจาํ นวนผู้ใช้ บริการประมาณ 5% ของส่วนแบ่งทางการตลาดโดยมีปริมาณ
อุปกรณ์ VSAT ทีขายได้ 20 ชุ ด และอุปกรณ์ VMS ขายได้ 270 ตัว ในช่ วงปี ที 2-3 มีอัตราการ
เติบโต 51% ในช่วงปี ที 4-5 มีอตั ราการเติบโต 43% ตามลําดับ
งบประมาณการทางการเงิน ภายใต้ สมมติฐานทีบริษัทฯ จะเริมดําเนินการเชิงพาณิชย์
โดยประมาณการรายได้ สทุ ธิในช่วงครึงปี ที 1 ของการดําเนินการที 17.2 ล้ านบาท และมีกาํ ไรสุทธิ
อยู่ที 4.7 ล้ านบาท คาดว่ารายได้ จะเติบโตกว่าเท่าตัวในปี ที 2 จากแผนธุรกิจและแผนการตลาดที
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ได้ กล่ าวไปในข้ างต้ น จะทําให้ มีผ้ ูประกอบการขนส่งสินค้ าทางทะเล การประมงทีเกียวข้ องสนใจ
และดําเนิ นการติดตังอุปกรณ์พร้ อมรั บบริ การทีทางบริ ษัทให้ บริ การมากขึน บริ ษัทคาดว่ าจะมี
รายได้ อยู่ที 145.9 ล้ านบาท ในช่วงปี ที 5 และจะเพิมความสามารถในการบริหารจัดการจนทําให้
บริ ษัทฯ สามารถมีกาํ ไรสุทธิอยู่ ที 45.8 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรจากการดําเนินงานร้ อยละ
27.47 ของรายได้ รวมในปี ที 5
9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
ผลกระทบต่างๆ ทีส่งผลต่อการดําเนินการ เช่ น การเมือง เศรษฐกิจ ความเสียงจาก
การเปลียนแปลงนโยบายของรัฐ กฎระเบียบข้ อบังคับ สังคม วัฒนธรรม ความนิยม ดังนัน เพือให้
บริ ษัทสามารถรั บมือและปรั บแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเมือมีสถานการณ์ทไม่
ี เป็ นไปตาม
แผนทีวางไว้ จึงมีแผนรองรับ ดังต่อไปนี
9.1 กรณีทียอดขายไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
บริษัทฯ ต้ องมีวางแผนการตลาด โดยวิเคราะห์จากปั จจัยของโอกาสภายนอกและจุ ด
แข็งภายในสํารวจตลาดเกียวกับความต้ องการทังคุ ณภาพ ราคา และการรั บรู้ ของลู กค้ าในการ
ตัดสินใจเลือกซือสินค้ าของบริษัท เพือหาข้ อได้ เปรียบของบริษัทในการเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ พร้ อมทังปรั บเปลียนแผนการโปรโมชันให้ สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึน และร่ วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ ทังบริษัทผลิตอุปกรณ์ IoT และบริษัททีผลิตภัณฑ์ต้องใช้ อนิ เทอร์เน็ตทีเร็วพอ
เพือต่อยอดทางธุรกิจไปด้ วยกัน
9.2 การเกิดคู่แข่งรายใหม่
วางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพือให้ เกิดการรักษายอดฐานของลูกค้ า และส่วนแบ่ง
ทางการตลาดให้ มากทีสุด จึงต้ องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ มีความแตกต่าง เพือแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกันให้ ครอบคลุม โดยมุ่งเน้ นกลุ่มลูกค้ ารายใหม่ๆ และต้ องรักษาฐานลูกค้ าเดิม
ให้ มันคงทีสุด
แผนในอนาคต
มีการปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการทํางาน ให้ มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ใช้ บริการอย่างต่อเนือง เลือกใช้ หรือปรับเปลียนเทคโนโลยีให้ มีความทันสมัย
และสามารถสร้ างนวั ตกรรมใหม่ ๆ ซึ งจะเป็ นกลไกทีช่ วยสนั บสนุ นประเทศไทยพั ฒนากิจการ
โทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมให้ ทดั เทียมกับนานาประเทศ
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