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1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
 BEAUTY SURGERY BY JOHNNY เป็นธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม คงปฏเิสธ
ไม่ได้ว่าเรืองของความสวยความงามเป็นกิจวัตรทีหลายต่อหลายคนไม่สามารถจะเลียงได้ เชือว่า
ใคร ๆ กอ็ยากสวยและดูดีเสมอตลอดเวลา ทาํให้ธุรกจิความงามเติบโตรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด
ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเทา่นัน แต่ยังลามไปถึงภมูิภาคต่างๆ ใน AEC ตลอดจนจีน
และตะวันออกกลางด้วย อานิสงส์ทีเกิดขึนจากการเปลียนเข้าสู่ยุค AEC สาํหรับไทยนัน เป็นที
เข้าใจกันดีว่าไทยมุ่งเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์และการขนส่งรวมทงัพัฒนาความเป็น Medical 

Hub ตอบรับกระแส Medical Tourism แข่งกับสิงคโปร์อีกด้วย ดังนัน จึงคาดการณ์ได้เลยว่า
อนาคตของไทยจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักลงทุนมากขึนในแง่ของการทาํตลาดด้านความสวย
ความงาม ทางเลือกของธุรกิจในไทยจึงมีไม่มากนักหากไม่เลือกทีจะปรับตัวแล้วล่ะก ็คงต้อง
เตรียมความพร้อมรับมือในหลายด้าน เพราะเมือเปิดตลาดเสรี  AEC แล้ว จะพบต่างชาติเข้ามา
เปิดคลินิกความงามแข่งขันด้วยทุนทหีนาและเทคโนโลยีทลีาํหน้าเป็นแน่แท้ 

 ผู้ก่อตังมองเหน็โอกาสทางธุรกิจว่ามีการเติบโตในธุรกิจนี โดยจะเปิดทาํการสาขาแรก
ย่านรัชดา – ห้วยขวาง BEAUTY SURGERY BY JOHNNY จะเป็นศูนย์ดูแลความงามครบ
วงจร โดยแพทย์ผู้เชียวชาญด้านผิวพรรณ และศัลยกรรมตกแต่ง มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคน
รุ่นใหม่ย่านกลางเมืองทใีส่ใจและพิถีพิถันในการดูแลตัวเอง ผู้มาใช้บริการจะพบทุกนวัตกรรมททีาํ
ให้คุณสวย และสาวกว่าทีคาดคิด เราได้เลือกสรรทุกนวัตกรรมความงามและทุกเทคโนโลยีที
ทนัสมัย เพือตอบสนองทุกความต้องการของสาวๆ ให้เป็นจริงและหมดความกังวลเรืองผิวพรรณ 
(สิว, ฝ้า) ริวรอย การปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม (Botox, Filler, Thread Face Lift, 

Mesolypolysis) รูปร่างศาสตร์ชะลอวัย (Anti-ageing) ศัลยกรรมตกแต่ง” 
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2.  ความเป็นมาของธุรกิจ 

  ความสวยมีราคา ไม่ใช่เรืองแปลกแต่เป็นเรืองธรรมดาไปแล้ว สําหรับการ ทํา 
ศัลยกรรมความงาม ผ่านปลายเขม็และมีดหมอ ส่งผลให้คลินิกความงามเกิดขึนเป็นรายวัน หรือ
ในปัจจุบันพบว่าจํานวนคลินิกความงามในไทยมีจํานวนรวมกว่า , - ,  แห่ง แบ่ง
ออกเป็น . ระดับบน เป็นกลุ่มโรงพยาบาล มี  ราย เช่น ยันฮี, บางมด เป็นต้น . ระดับกลาง 
เป็นกลุ่มเชนคลินิก มี  ราย เช่น วุฒิศักดคิลินิก นิติพนคลินิก ธนพรคลินิก เป็นต้น . ระดับ
ล่าง เป็นคลินิกทวัไป มีกว่า  ราย 

  ทางผู้ก่อตั ง  BEAUTY SURGERY BY JOHNNY จึ ง เกิดความคิดในทําธุรกิจ
ศัลยกรรมเสริมความงาม ซึงมีโปรดักต์กลุ่มสกินแคร์เพือบาํรุงผิวพรรณ ราคาตงัแต่  บาทขนึ
ไป เป็นโปรดักต์ทคุีณภาพสูง ปลอดภัย ราคาปานกลาง เพือให้ลูกค้าเกิดการซือซาํอย่างต่อเนือง 
เน้นการขายภายในคลินิกและออนไลน์ผ่านสังคมออนไลน์ของแบรนด์เท่านัน และยังวางกลยุทธ์
ด้านการประชาสมัพันธส์อืสารไปยังลูกค้าผ่านสงัคมออนไลน์ทุกรูปแบบกว่า % 

  นอกจากนียังพร้อมวางแผนไม่หยุดพัฒนาสรรหานวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัย สิงนี
เองทาํให้ลูกค้าเราทุกคนสามารถมันใจได้ว่าของเรามีมาตรฐาน JCI แบบสากล ฉะนันจึงต้องวาง
กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ในไตรมาส  ของปี  เป็นต้นไป ด้วยการสร้าง
จุดเด่นและความน่าสนใจในรูปแบบ Community Content Online ฉีกความต่างชูความเข้าใจใน
ปัญหาเรืองผิวพรรณ สขุภาพ และเกรด็ความรู้ เพือประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง 
 

3.  สินคา้และบริการ 
 3.1 รายละเอยีดสนิค้าและบริการ 
  - เสริมจมูก เสริมดัง (NOSE SURGERY) เราเลือกใช้เฉพาะซิลิโคนทางการแพทย์ 
นาํเข้าจากเกาหลี และ อเมริกาเทา่นัน เพราะมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ดังนี 

  - ศัลยกรรมตา ทาํตาสองชัน (Eyelid Surgery) การทาํตาสองชันนันแพทย์จะเลือกใช้
เทคนิคและวิธีการผ่าตัดตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคน ให้เหมาะสมกบัปัญหาของเปลือก
ตาของคนไข้เพือความสวยงาม การศัลยกรรมตาสองชันจะเป็นการสร้างชันตาบริเวณเปลือกตาบน 
และบางกรณีอาจมีการตัดหนังตา หรือตัดไขมันบางส่วนทีเป็นส่วนเกินบริเวณเปลือกตาออก 
เพือให้ได้ชันตาทสีวยงาม ทาํการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ดังนันท่านจึงสามารถมันใจว่าการทาํ
ตา 2 ชันจะสวยและปลอดภัย 

  - TREATMENT ช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใสขึนด้วยหลักการของการใช้แรงดันนาํเพือ
ส่งออกซิเจนเข้าสู่ชันผิว รูขุมขนกระชับ ลดการอักเสบจากสิว  ยกกระชับผิว กระตุ้นการสร้าง 
collagen กระชับรูขุมขน ผิวหน้าขาวใส โปรแกรมลดริวรอยโดยใช้คลืนเสียงในการผลักตัวยาเข้า
ไปในผิวหนังชันลึก เพือกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ฟืนฟูให้ผิวอ่อนเยาว์ 



  - IPL ฟืนฟูสภาพผิวหน้าใส รักษารอยแดงจากเส้นเลือดฝอยขยายและฝ้าเส้นเลือด
ช่วยลดผิวหน้าหมองคลาํ ช่วยปรับสีผิว ทาํให้ผิวขาวใสและเรียบเนียน รักษาฝ้า, กระและรอยดาํ
โดยการทาํลายเมด็สีทเีข้มผิดปกติให้หลุดลอกออก ช่วยรักษารอยแดงจากสวิ และแผลเป็นจากสิว
กระชับรูขุมขนให้เลก็ลง จัดการริวรอย โดยเข้าไปกระตุ้นให้ผิวชันกลางสร้างคอลลาเจนใหม่ขนึมา 
  - เสริมหน้าอก เสริมนม (Breast Surgery) เลือกใช้ซิลิโคน (Silicone) เสริมหน้าอก
ของยีห้อทไีด้มาตรฐานและเป็นทนิียม ได้แก่ Mentor, Sibbin, Euro, Allergan โดยเป็นซิลิโคนที
ศัลยแพทย์เชือมันว่าดีทสีุดสาํหรับการเสริมหน้าอก จึงสามารถมันใจได้ในเรืองของคุณภาพ และ
ความปลอดภัย 

  - ดูดไขมัน (Vaser Liposelection) คือการใช้คลืนอลัตร้าซาวด์ (UltraSound) ซึงเป็น
นวัตกรรมการดูดไขมันสมัยใหม่ทกีาํลังได้รับความนิยม มีประสิทธิภาพทดีีกว่ามาก หากเทยีบกบั
การดูไขมันในอดีต โดย 

  - Facial Design สามารถแบ่งการบริการได้ดังนี 

  HIFU (High Intensity Focus Ultrasound) ยกกระชับใบหน้า ด้วยนวัตกรรมการนาํ
เทคโนโลยีการรักษาด้วยเครือง SMAZ ทมีีคลืนเสยีงความถีสูง และแม่นยาํ 
  FILLER เติมเตม็ร่องริวรอยลึก ยกกระชับผิว เสริมโหงวเฮ้งปรับรูปหน้า ไม่ต้องผ่าตัด
ศัลยกรรม สวยเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย 

  BOTOX ฉีดโบทอ็ก BOTOX ปรับรูปหน้า หน้าเรียว ลดกราม ช่วยลดร่องลึกและริว
รอย ปรับรูปหน้าให้เรียวสวยเป็นธรรมชาติ 
  ร้อยไหม มหัศจรรย์แห่งการยกกระชับ นวัตกรรมล่าสุดจากเกาหลี ร้อยไหมหน้าเรียว 
ร้อยไหมละลาย PDO ผสานทุกพลังไหมไม่ต้องผ่าตัด 
 

4.  วิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 

 ตลาดธุรกิจเพือสุขภาพและความงามของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง ,  ล้าน
บาท และมีอัตราเติบโตต่อเนือง - % ทุกปี โดยในตัวเลข ,  นี มีมูลค่าตลาดคลินิก
ความงามราว ,  ล้านบาท และตลาดศัลยกรรมความงามอกี ,  ล้านบาท อตัราเติบโต
เฉลียไม่ตาํกว่า % ต่อปี (ศ. ดร. สรุเกยีรติ เสถียรไทย, 2561) 
 จะเหน็ได้ว่า เหล่าโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่กหั็นมาจับธุรกิจนีมากขึน โดยไม่เพียงแต่จับ
กลุ่มลูกค้าคนไทยเทา่นัน ยังมุ่งไปทลูีกค้าต่างประเทศด้วย 

 มูลค่ารวมตลาดศัลยกรรมไทยเมือ  ปีทแีล้ว มีมูลค่ารวม ,  ล้านบาท แต่มาปี
นีมูลค่าตลาดศัลยกรรมของไทยเพิมขึนถึง % หรือคิดเป็นมูลค่า ,  ล้านบาท และคาดว่า
ในปี  มูลค่าตลาดศัลยกรรมความงามไทย จะมีแนวโน้มเพิมขึนไปอีก  - % ไม่ว่า
สภาพเศรษฐกจิจะอยู่ในสภาวะใดกต็าม (https://smartsme.co.th/content/224234) 



 กลุ่มชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทาํศัลยกรรม ส่วนใหญ่จะนิยมเข้ามาทาํศัลยกรรมดึง
หน้า, ศัลยกรรมตา, ศัลยกรรมจมูก และศัลยกรรมเสริมหน้าอก จากเดิมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคน
ไทย ในขณะทมีีชาวต่างชาติเพียงประมาณ % แต่ปัจจุบันกลุ่มชาวต่างชาติ ขยับจาํนวนเพิมขึน
มาถึง % แม้จะไม่มีการโฆษณาก็ตาม โดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศแถบยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ซึงปัจจัยสาํคัญททีาํให้จาํนวนกลุ่มชาวต่างชาติเพิมมากขึน คือ คุณภาพ, 

เทคนิคการผ่าตัด และฝีมือความชํานาญของแพทย์ ตลาดความงามในประเทศไทยเติบโตจาก
อะไร 
 . คนไทยใส่ใจภาพลักษณ์ของตัวเองและให้การยอมรับการทาํศัลยกรรมมากขึน 
สังคมออนไลน์และการเป็นทียอมรับในสังคมออนไลน์ทาํให้คนไทยเริมหันมาดูแลตัวเองให้ดูดี
อวดโลกโซเชียลได้เสมอและการทาํศัลยกรรมกเ็ป็นหนึงทีคนไทยให้การยอมรับและมองว่าการ
ทาํศัลยกรรมเป็นวิถีทางทช่ีวยกลบจุดด้อย และเสริมความมันใจและบุคลิกให้กับตัวเองได้อย่าง
รวดเรว็ จากข้อมูลของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) พบว่าในปี  
ประเทศไทยติดอนัดับ  ของประเทศทมีีการทาํศัลยกรรมมากทสีดุในโลก 

 . เสริมจมูก ตาสองชัน ศัลยกรรมทคีนไทยปรารถนา ศัลยกรรมทคีนไทยนิยมทาํมาก
ทสีดุได้แก่เสริมจมูก, ตาสองชัน, เสริมหน้าอก, ดูดไขมัน และฉีดไขมันเติมหน้า ซึงต่างจากทวัโลก
ทนิียมศัลยกรรม หน้าอก, ดูดไขมัน, ทาํตาสองชัน, เสริมจมูก และตกแต่งหน้าท้อง เป็นห้าอนัดับ
แรก 

 . โรงพยาบาลไทยปรับตัวสู่ธุรกิจศัลยกรรม ตลาดศัลยกรรมในประเทศไทยมูลค่า 
,  ล้านในปีทผ่ีานมา สดัส่วน % มาจากโรงพยาบาลและ % มาจากคลินิกและสถาบัน

ความงาม สัดส่วนธุรกิจศัลยกรรมส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลเนืองจากโรงพยาบาลมีการปรับตัว
ทําแผนกศัลยกรรมความงามเป็นหนึงในจุดขายนอกเหนือจากการรักษาทัวไป อย่างเช่น 
โรงพยาบาลยันฮีทใีห้ความสาํคัญกับธุรกจิศัลยกรรมความงามมาโดยตลอด หรือโรงพยาบาลบาง
มดทมีีการเปิดแผนกศัลยกรรมความงามเพือบุกตลาดนีโดยเฉพาะ 
 มูลค่าตลาดศัลยกรรมทวัโลกมีตัวเลขสงูกว่า  ล้านล้านบาท ขณะทขีองไทยปีนีเฉียด 
.  หมืนล้านบาท โตไม่ตาํกว่า % ทุกปี เหตุมองเป็นสงิจาํเป็นในการสร้างภาพลักษณ์ พบคน

ไทยคลังศัลยกรรมความงามมีอายุเดก็ลงต่อเนือง ฮิตสดุในไทย คือ ทาํจมูกใหม่ 

 ปัจจุบันการศัลยกรรมความงาม ถือเป็นเรืองทสีงัคมให้การยอมรับมากขึนทวัโลก และ
มีแนวโน้มการขยายตัวเพิมขึนอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ปัจจุบันภาพรวมมูลค่าตลาดศัลยกรรมความ
งามทวัโลกมีตัวเลขสงูกว่า  ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มเพิมสงูขนึอกีในอนาคต 

 ส่วนทางด้านตลาดศัลยกรรมความงามในประเทศไทยในช่วง  ปีทีผ่านมา มีตัวเลข
มูลค่ารวมเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยเช่นเดียวกัน จากเดิมเมือปี  ตลาดศัลยกรรมความ
งามมีมูลค่าเมด็เงินในตลาดสูงประมาณ ,  ล้านบาท ต่อมาในปี  เมด็เงินทหีมุนเวียน
ในตลาดศัลยกรรมความงามมีอตัราเพิมขึนมาอยู่ท ี ,  ล้านบาท  



5.  แผนการบริหารจดัการองคก์ร 
  ชือกจิการ   BEAUTY SURGERY BY JOHNNY  

  ทอียู่/ทตีังกจิการ  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง  
      กรุงเทพมหานคร 10400 
  รูปแบบการดาํเนินการ ศูนย์ดูแลความงามครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชียวชาญ
      ด้านผิวพรรณ และศัลยกรรมตกแต่ง 
  ส่วนของเจ้าของ  3,863,500 บาท 

 
 5.1  วิสยัทศัน์ 

  จุดศูนย์รวมของความงามแบบครบวงจร ภายใต้คอนเซป็ต์ “สวยสร้างได้” 

 5.2  พันธกจิ 
  มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ย่านกลางเมืองทใีส่ใจและพิถีพิถันในการดูแล
ตัวเอง BEAUTY SURGERY BY JOHNNY เชือว่าผู้หญิงเกิดมาต้องคู่กับความสวย และทุกคน
สามารถสร้างสรรค์ความสวยตามแบบฉบับตัวเองได้อย่างปลอดภัย 

 

6.  แผนการตลาด 

 6.3  กลยุทธท์างการตลาด 

  6.3.1 ด้านผลิตภัณฑ ์( Product ) 

   ผลิตภัณฑ์ของร้าน มีทงัตัวผลิตภัณฑ์ซึงเป็นสินค้าทจัีบต้องได้ เช่น ครีมบาํรุงผิวหน้า 
ครีมรักษาสิว วิตามิน ยารับประทานเพือรักษาสิว ยาปฏชีิวนะต่าง ๆ ทใีช้ในการบริการ เครืองมือ
ต่าง ๆ รวมถึงตัวคลินิกเองด้วย เป็นต้น ส่วนทางด้านการบริการทเีป็นสิงทจัีบต้องไม่ได้นัน เช่น 
โปรแกรมเสริมความงามต่าง ๆ ทคีลินิกได้ให้บริการ ประโยชน์ทีลูกค้าได้รับจากการใช้บริการ 
คุณภาพและมาตรฐานในการรักษา ความสะอาด ความปลอดภัย 

  . .  ด้านราคา ( Price ) 

  ราคาการให้บริการแต่ละประเภทในร้านไม่แพง จึงทําให้สามารถดึงดูดลูกค้า
ระดับกลางซึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้ง่าย 

  . .  ด้านช่องทางจัดจาํหน่าย ( Place ) 

  เป็นการนาํผลิตภัณฑ์/ บริการออกสู่ตลาดเป้าหมายสาํหรับคลินิกเสริมความงามนัน 
ช่องทางการจัดจาํหน่ายกคื็อสถานทใีนการให้บริการหรือทตีังของคลินิกนันเอง เพราะฉะนันทาํเล
จึงมีความสาํคัญมากกบัธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เนืองจากลูกค้าต้องเดินทางมายังสถานทีททีาง
คลินิกได้จัดเตรียมไว้ในใช้บริการ ดังนันสถานทีจะต้องเป็นทาํเลทีเดินทางสะดวก อยู่ในแหล่ง
ชุมชน มีทจีอดรถให้ลูกค้า เพือบริการลูกค้าให้ได้มากทสีดุ  
 



  . .  ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) 

  คลินิกเสริมความงามจะมีสือสารเกียวกับแบรนด์โดยผ่านการโฆษณา การลงสือ
โซเชียลต่าง ๆ เพือให้เกิดการรับรู้ในแบรนด์ การจัดโปรโมชันต่าง ๆ สาํหรับลูกค้าทีสนใจใช้
บริการ 
 

7.  แผนการผลิตและการดําเนนิงาน 

  เมือมีลูกค้าเข้ามาในร้าน พนักงานจะทาํการสอบถามรายละเอียดและซักประวัติ 
จากนันจะให้ลูกค้ารอคิวเข้าปรึกษาแพทย์ เมือพลแพทย์เรียบร้อยแล้วกจ็ะนําลูกค้าเข้ารับการ
บริการตามโปรแกรมทไีด้เลือกไว้ เมือลูกค้าใช้บริการเรียบร้อยแล้วกจ็ะทาํการให้ลูกค้านังรอเรียก
คิวชาํระเงิน หากมียาหรือครีมบาํรุงต่างๆทต้ีองจ่ายแก่ลูกค้า พนักงานกจ็ะแนะนาํวิธีการใช้ ก่อน
ลูกค้าเดินออกจากร้าน 

 

8.  แผนการเงิน 

  งบประมาณการลงทุนของ BEAUTY SURGERY BY JOHNNY ใช้เงินลงทุนใน
โครงการ ,863,  บาท โดยเงินลงทุนทงัหมดเป็นของเจ้าของ ซึงการใช้เงินทุนของตัวเองนัน
จะมีข้อดี คือ ไม่มีภาระหนีสนิในการจ่ายดอกเบียเนืองจากไม่มีการกู้ยืม แต่มีข้อเสยี คือ เงินทุนมี 

จาํกัด ทาํให้ต้องมีการบริหารอย่างระมัดระวัง เพือตัดค่าใช้จ่ายทไีม่จาํเป็นออก จากผลการศึกษา
กจิการจะมีงวดระยะเวลาคืนทุน เทา่กบั  ปี  เดือน 

 

9.  แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

 9.1  แผนฉุกเฉิน 

  เพือให้บริษัทสามารถปรับแผนดาํเนินงานในสถานการณ์ทไีม่เป็นไปตามแผนทวีางไว้ โดยมี
แผนรองรับปัญหาทอีาจเกดิขึน ดังนี 

  . .  การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ 

  รักษาระดับการให้บริการทดีีแก่ลูกค้า เพือคงรักษาลูกค้าเดิมไว้และจัดรายการส่งเสริมการ
ขาย เพือดึงลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ 
  . .  ยอดขายตาํกว่าเป้าหมาย 

  ปรับเป้าหมายไปตามสถานการณ์ทีเกิดขึนและเตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนเพือนํามาใช้
หมุนเวียน เพือไม่ให้เกดิปัญหาขาดสภาพคล่อง 
   . .  จาํนวนลูกค้าเพิมขึนอย่างรวดเรว็ 
  พยายามรักษาการให้บริการ โดยจาํกดัจาํนวนลูกค้าให้เหมาะสมกบักาํลังคนและควรมี
การวางแผนขยายสาขาเพือรองรับจาํนวนลูกค้าทเีพิมขึน  

  . .  ราคาของสนิค้ามีต้นทุนทเีพิมขึน 



  ราคาสนิค้าทมีีต้นทุนเพิมสงูขึนทางผู้ประกอบการจะต้องมีการเจรจาต่อรองกบัผู้ผลิต 

หรือเลือกผลิตภัณฑใ์หม่เข้ามาทดแทน  

  . .  การลาออกของพนักงาน  
 ฝ่ายบุคคลต้องทาํการศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาเรืองการลาออกของพนักงานและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่างๆและผู้จัดการร้านต้องสามารถลงทาํงานแทนพนักงานทีลาออกได้เป็น
การชัวคราว  
  . .  การขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

 เพือสามารถรับมือกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทมีแผนสาํรองต่างๆอาทกิารหาแหล่ง
กู้ยืมเงินระยะสัน และจัดทาํงบกระแสเงินสดประมาณการล่วงหน้า เพือดูความต้องการใช้เงินใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ 

 9.2  แผนในอนาคต 

  การขยายธุรกจิคลินิกนันจะเป็นการขยายสาขาเพือให้ลูกค้าเข้าถึงได้สะดวก โดยขึนอยู่
กับผลการดาํเนินของธุรกิจเนืองจากผลการดาํเนินงานจะเป็นตัวสะท้อนให้เหน็ถึงความสาํเรจ็ของ
กลยุทธ์ต่าง ๆ ทีได้วางไว้ เมือผลการดาํเนินงานดีแสดงว่าคลินิกได้รับการตอบรับทดีีจากลูกค้า 
ดังนันการขยายสาขาของคลินิกกจ็ะมีโอกาสประสบความสาํเรจ็สงูด้วยเช่นกนั  
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