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1. บทสรุปผู้บริหาร 
 ปัจจุบนัการด ารงชีวิตของมนุษยจ์  าเป็นจะตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ แต่จะตอ้งมี
ความปลอดภยัในการท ากิจกรรมต่างๆดว้ย ทางผูบ้ริหารจึงไดเ้ล็งเห็นช่องทางในการท าธุรกิจด้าน
ความปลอดภยัในคร้ังน้ี 

My-Eyes เป็นธุรกิจน าเขา้อุปกรณ์และบริการดา้นระบบความปลอดภยั (CCTV) โดย My-Eyes 
มีจุดเด่นคือ เป็นการบริการแบบ Full Service เม่ือซ้ืออุปกรณ์ (Face Detection Camera) ทางผูซ้ื้อ
สามารถยื่น Requirement การใช้งานเพื่อให้ทีมพฒันา My-Eyes เขียนค าสั่งการใช้งานได ้ในปัจจุบนั
การใช้งานกล้อง CCTV มีอยู่มากมายทัว่ไป และหลายรูปแบบ My-Eyes จึงเป็นการพฒันาต่อ
ยอดจากกลอ้ง CCTV ใหมี้ความสามารถในการใชง้านมากข้ึน เช่น การตรวจจบัใบหนา้ เพื่อจ าแนก
บุคคลเขา้ใช้สถานท่ี การวดัอุณหภูมิร่ายกาย เพื่อคดักรองบุคคลก่อนเขา้ใช้พื้นท่ีในช่วงการแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรัส (Covid-19) เป็นตน้ My-Eyes จึงเป็นตวัเลือกหน่ึงในการจะพฒันาเมือง
กรุงเทพมหานครใหน่้าอยูม่ากข้ึน  

ในการจดัท าแผนธุรกิจ My-Eyes ในคร้ังน้ี เป็นการจดัท าข้ึนเพื่อต่อยอดจากบริการระบบ 
CCTV แบบเดิม ถือเป็นการสร้างสรรค์บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีต้องการ
ความปลอดภยัในการใช้สถานท่ี ตลอดจนการด ารงค์ชีวิตในกรุงเทพมหานคร เราจึงได้เล็งเห็น
ช่องทางในการด าเนินการไดอ้ยา่งตรงจุด  

ทั้งน้ี นอกจากการมุ่งเน้นดา้นการบริการแลว้ บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าแผนการด าเนินงาน
และตั้งเป้าหมายท่ีสาคญัขององค์กรไว ้เพื่อให้คงไวซ่ึ้งคุณภาพของการบริการ ไดแ้ก่ แผนบริหาร
และจดัการองคก์ร แผนการตลาด แผนการบริการ แผนการเงิน แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต   
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แผนบริหารและจดัการองค์กร บริษทัเราเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีพนักงานไม่เกิน 20 คน   
จดัโครงสร้างตามหน้าท่ีโดยมุ่งเน้นพฒันาบริการให้ไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดไว ้และขยายพื้นท่ี
การให้บริการให้ไดค้รอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายข้ึน นอกจากนั้น เรายงัไดมี้
การก าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวมถึงวสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเขา้ใจและปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั จนน าไปสู่ผลส าเร็จ
ร่วมกนัในอนาคต 

แผนการตลาด บริษทัฯ ได้มีการจดัท าแผนการตลาดเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อท่ีจะ
กระตุน้ใหลู้กคา้รับรู้และจดจ าบริการของเราได ้รวมทั้งมีการศึกษาและน าขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไปวิเคราะห์ถึงความตอ้งการในอนาคต และก าหนดรูปแบบกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 
ใหส้ามารถรองรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป กลยทุธ์ดา้นราคามีการก าหนดราคา
แบบปานกลาง ท าให้คนส่วนใหญ่ ในระดบั B ข้ึนไป จบัตอ้งได ้กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์คือสร้าง
ความแตกต่างของฟังก์ชนัการใชง้านกลอ้ง  กลยุทธ์ดา้นการจดัจ าหน่ายเน้นความสะดวก กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด เนน้การบริการหลงัการขายแบบครบวงจร  

แผนการบริการ มุ่งเนน้การให้บริการท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากล มีการอบรมและคดักรอง
บุคลากรให้เขา้ใจถึงหัวใจของการบริการ และตระหนักถึงความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด   
หากบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎการให้บริการ จะถูกคดั
กรองออกจากระบบอัตโนมัติ เน่ืองจากเราจะมีการเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะและค าติชมของ
ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อน ามามาพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการในอนาคตต่อไป 

แผนการเงิน บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีเงินลงทุน จ านวน 5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของเจา้ของ
ทั้งหมด ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 1 ปี มีค่า NPV เท่ากบั 30,299,491 บาท และ IRR เท่ากบั 20.733 % 
และมีการจดัท าแผนการเงินเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างและรักษาผลก าไรของธุรกิจ และ 
ประมาณการงบประมาณต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ให้เกิดความสมดุลกนั รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงผลการ
ด าเนินงานของกิจการ และฐานะทางการเงิน ว่ามีความเหมาะสมและคุม้ค่าหรือไม่ ให้สามารถ
จดัการกบัทรัพยากรและเงินทุนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  

แผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเตรียมตวัท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจได ้เราจึงไดมี้การจดัท าแผนฉุกเฉินเพื่อท่ีจะประเมินความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึน และวางแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข เพื่อใหส้ถานการณ์นั้นๆ ส่งผลต่อธุรกิจนอ้ยท่ีสุด 
มีการจดัท าแผนการผอ่นสินคา้ โดยคิดดอกเบ้ียต ่า เพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง่้ายข้ึน 
 
 



2. ความเป็นมาของธุรกจิ 
 2.1 แนวคิดการจัดตั้งธุรกจิ  
 My-Eyes เป็นธุรกิจ Trading & Service โดยนกัศึกษาชาวไทยคนหน่ึง ท่ีพบปัญหาจากการ
สัมภาษณ์ผูค้นในกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารอาคารส านักงาน ตลอดจนนักท่องเท่ียว ถึงความ
ปลอดภยั ในการใชชี้วิตท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) และพบวา่ส่วนใหญ่ รู้สึกไม่ปลอดภยัในการใชชี้วติ จึงมีแนวคิดท่ีจะท า
ธุรกิจจ าหน่ายกล้อง Face Detection Camera รวมถึงมีการบริการท าระบบกล้องต่างๆให้ทนัสมยั
มากข้ึน เช่น การตรวจจบัใบหน้า การวดัอุณหภูมิ เพื่อความสะดวกในการคดักรองผูค้น และรู้สึก
ปลอดภยัในการอยูอ่าศยั 
 ปัจจุบัน Face Detection Camera ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนักในประเทศไทย ซ่ึงทาง
ผูบ้ริหารไดม้องเห็นถึงโอกาสในการท าธุรกิจ โดยมีการน าเขา้อุปกรณ์กลอ้งจากประเทศจีน ภายใต้
แบรนด์ต่างๆมากมาย เพื่อให้ลูกคา้มีโอกาสในการเลือกมากท่ีสุด พร้อมกนัน้ียงัมีทีมพฒันาระบบ
ต่างๆ ซ่ึงพร้อมใหบ้ริการและปรับเปล่ียนตามฟังกช์นัท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 

2.2 แนวคิดในการด าเนินการ 
 ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีผูอ้าศยั และนกัท่องเท่ียวอยา่งหนาแน่น มีอาคารและส านกังาน
ต่างๆมากมาย My-Eyes จึงมีแนวคิดท่ีจะเร่ิมท าธุรกิจโดยการเขา้ไปติดต่อตามส านกังานต่างๆ เพื่อ
ช่วยในเร่ืองความปลอดภยัและการลงเวลาท างานของส านกังานลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความคุน้ชิน 
และไวว้างใจในด้านความปลอดภยัของ My-Eyes เม่ือมีฐานลูกคา้แล้ว จะขยายพื้นท่ีบริการตาม
จงัหวดัต่างๆ โดยเร่ิมจากจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวก่อน การติดกลอ้งตามแยก หรือบริเวณต่างๆ 
จะสร้างความปลอดภยัในการใชชี้วิตมากข้ึน โดยท่ีระบบสามารถท่ีจะรับรู้ไดต้ามผูท่ี้มีขอ้มูลบตัร
ประชาชน ส าหรับชาวต่างชาติ จะมีการบนัทึกขอ้มูลจากท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองก่อน เม่ือส าเร็จแลว้
จะขยายพื้นท่ีใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 
 

3. สินค้าและบริการ 
 My-Eyes เป็นบริษทัจ าหน่ายอุปกรณ์กล้อง CCTV และบริการเขียนโปรแกรมต่างๆ เพื่อ
เพิ่มความปลอดภยั โดยมีชนิดและยหี้อของกลอ้งต่างๆมากมายในการจดัจ าหน่าย อีกทั้งยงัมีบริการ
ดา้น Software ดว้ย โดยราคาจะอยูท่ี่ฟังก์ชนัท่ีลูกคา้เลือก และลูกคา้สามารถเลือกวิธีการจ่ายเงินได้
คือ แบบถาวร และแบบรายเดือน 
 



จุดเด่นในดา้นการบริการ ดงัน้ี  
1. การบริการท่ีไดม้าตรฐาน ใส่ใจการใหบ้ริการอยา่งเป็นธรรม 
2. ราคายติุธรรม โปร่งใส ชดัเจน 
3. มีทีมงานใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 
4. สินคา้มีคุณภาพ รับประกนัและดูแลตลอดอายกุารใชง้าน 
5. การบริการหลงัการขายท่ีดี 
 

4. การวเิคราะห์อตุสาหกรรมและการวเิคราะห์ตลาด 
 4.1 สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ม 
 สภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกในขณะน้ีตกต ่า เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรัส (COVID-19) มีการปลดพนกังานเป็นจ านวนมาก และใชเ้คร่ืองมาทดแทนแรงงานคน ในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั My-Eyes จะเป็นพนกังานดา้นความปลอดภยั บริษทัฯต่างๆเร่ิมหนัมาใช้เทคโนโลยี
ดา้นความปลอดภยัแทน เพราะสามารถช่วยลดรายจ่ายใหก้บับริษทัได ้
 
 4.2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 
 อุตสาหกรรมดา้นความปลอดภยัมีหลากลายมากมาย เช่น Asset Control, Asset Point และ 
CCTV แต่ในส่วนของ Smart Camera จะมีคู่แข่งนอ้ยมากในเมืองไทย 

ตารางท่ี 1 ตลาดเป้าหมาย 
ปัจจยัการพจิราณา วเิคราะห์ธุรกจิ 

ลูกคา้คือใคร (WHO?) 
1. บุคคลทัว่ไป ทุกเพศทุกวยั ในบา้นพกัอาศยั 

2. อาคารส านกังาน  

3. หา้งสรรพสินคา้  

ลูกคา้อยูท่ี่ไหน (WHERE?) กรุงเทพมหานคร 

ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการคืออะไร (WHAT?) ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั 

ท าไมลูกคา้จึงตอ้งการใชบ้ริการของเรา (WHY?) 
มีมาตรฐานความปลอดภยัสูง 

มีการบริการท่ีดีเยีย่ม 

ราคายติุธรรม 

ลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการเราเม่ือใด (WHEN?) 
สร้างบา้นใหม่ ส านกังานใหม่ สถานท่ีใหม่ 

ปรับปรุงสถานท่ีเดิมใหป้ลอดภยัยิง่ข้ึน 

ท าอย่างไรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และลูกคา้พึง
พอใจ (HOW?) 

บริการท่ีดีทั้งก่อนและหลงัการขาย  

รับฟังลูกคา้และ OnSite Service  



4.3 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั คือกลุ่มลูกคา้ท่ีติดตั้งตามอาคารส านกังาน สามารถมีงบประมาณ
มาติดตั้งระบบ 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรอง คือกลุ่มลูกคา้ท่ีท่ีติดตั้งตามบา้นพกัอาศยั เนน้ถึงความปลอดภยัของ
ผูพ้กัอาศยัเป็นหลกั 
 

4.4 วเิคราะห์สภาพการแข่งขัน คู่แข่งขัน และการเปรียบเทยีบคู่แข่งขัน 
 4.4.1  การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Industry rivalry) 
 จากการเปรียบเทียบการแข่งขนัธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ียงัไม่น่ากลวัมากนกั 
เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ และยงัมีฐานลูกคา้ใหม่ๆ อยูม่าก 
 4.4.2  อ านาจการต่อรองของซพัพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers) 
 ไม่มีอ านาจการต่อรอง เน่ืองจากเราไม่ใช้ทีม Outsource จะเป็นพนกังานของ    
My-Eyes ทั้งหมด 
 4.4.3  อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อหรือผูใ้ชบ้ริการ (Bargaining Power of Customers) 
 อ านาจการต่อรองนอ้ยเน่ืองจากยงัไม่ค่อยมีผูใ้หบ้ริการในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ี 
 4.4.4  ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
 มีผลกระทบจากสินคา้ทดแทน ในระดบัปานกลาง จากการใช้เจา้หน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยัมาทดแทน  
 4.4.5  ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance)  
 ในปัจจุบนัยงัไม่มีคู่แข่งรายใหม่ท่ีท าในธุรกิจน้ี  
 

4.5 วเิคราะห์คู่แข่งขัน 
 4.5.1  คู่แข่งขนัทางตรง (Direct Competitor) 
 คู่แข่งท่ีมีผลิตภณัฑเ์หมือนบริษทั แทบจะไม่มี   
 4.5.2  คู่แข่งขนัทางออ้ม (Indirect Competitor) 
 การใช้แรงงานคนในการท างานด้านความปลอดภยั และผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ี
เสนองานใหผู้ว้า่จา้ง 
 
 
 



ตารางท่ี 2 การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน (SWOT Analysis) 

 
 
ตารางท่ี 3 การจดัท ากลยทุธ์ TOWS Matrix 

 
 
 
 



5. แผนการบริหารจัดการ 
 5.1 ข้อมูลธุรกจิ 
 ช่ือกจิการ   MY EYES SMART CAMERA  
 ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งกจิการ   14A Floor UNITED CENTER, Silom, Bangkok 
 รูปแบบการด าเนินการของธุรกจิ ธุรกิจจดัจ าหน่ายและบริการอุปกรณ์ 
 เงินลงทุนเร่ิมแรก  5,000,000 บาท   
 

5.2 รายนามคณะกรรมการบริษัท 
 นายชิษณุพงศ ์แจง้มาก   กรรมการผูจ้ดัการ  
 

5.3 ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร  
  5.3.1 การศึกษา  
 ระดบั ปรัญญาโท จาก มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปี พ.ศ. 2563  
 ระดบั ปริญญาตรี จาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559 

 5.3.2 ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง วศิวกรควบคุมงาน 
 

5.4 แผนผงัองค์กร 

 
 
5.5 วสัิยทศัน์ 
เป็นผูน้ าดา้นความปลอดภยั ใส่ใจลูกคา้เตม็ท่ี 
 
5.6 พนัธกจิ  
เรามุ่งพฒันาบริการ และดูแลลูกคา้เหมือนของเราเอง 

 



5.7 เป้าหมายทางธุรกจิ  
เป้าหมายระยะสั้น เป็นท่ีรู้จกั และมีผูใ้ชบ้ริการตามเป้าหมายขั้นตน้ท่ีก าหนด  
เป้าหมายระยะกลาง ปีท่ี 1-3 สามารถสร้างก าไรไดปี้ละไม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท 
เป้าหมายระยะยาว บริษทัเป็นท่ียอมรับของสังคม ประเทศชาติ  
 
5.8 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  5.8.1. มุ่งมัน่พฒันาการขายและบริการใหมี้มาตรฐาน เพื่อใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจ 
  5.8.2. การน าองคก์รไปในทิศทางเดียวกนั มีเป้าหมายและแผนงานท่ีชดัเจน น าไปสู่การ

ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
 

6. แผนการตลาด 
 6.1 เป้าหมายทางการตลาด 
 เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) เป็นท่ีรู้จกั และมีผูใ้ชบ้ริการตามเป้าหมายขั้นตน้ท่ีก าหนด 
 เป้าหมายระยะกลาง (1-3 ปี) ปีท่ี 1-3 สามารถสร้างก าไรไดปี้ละไม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท 
 เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี) สามารถขยายผลไดท้ัว่กรุงเทพฯและปริมณฑล 
 

6.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
  6.2.1 ลูกคา้ท่ีไดท้  าการตอบแบบสอบถาม 20 ท่าน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารอาคารและมีอ านาจ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทั  
   6.2.2 ลูกคา้ท่ีท าโครงการทดลองติดกลอ้ง Smart Camera ภายในพื้นท่ี (Pilot Project) 
 

6.3 กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน  
  6.3.1 ดา้นสินคา้และบริการ เป็นสินคา้คุณภาพ ไดผ้่านการรับรองมาตรฐานประเทศ
ไทย ใส่ใจในการบริการ มีการบริการหลงัการขายท่ีดีเยีย่ม 

  6.3.2 ดา้นราคา ราคาสมเหตุผล  
  6.3.3 ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ มีทั้งท่ีส านกังานขายและระบบออนไลน์  
  6.3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการจดัโปรโมชัน่ ฟรีค่าบริการวิเคราะห์ขอ้มูลราย
เดือน หรือรายปี  
 
 



6.4  แผนการท ายอดขายให้บรรลุเป้าหมาย 
 6.4.1 ยอดขายปีท่ี 1 จ  านวน 300 ตวั 
  บุคคลทัว่ไป จ านวน 23 ตวั  
  ร้าน 7-Eleven จ านวน 77 ตวั 
  อาคารส านกังาน THE TARA (CPALL) จ านวน 100 ตวั 
  อาคารการศึกษา PIM EEC จ านวน 100 ตวั 
 6.4.2 ยอดขายปีท่ี 2 จ  านวน 350 ตวั 
  บุคคลทัว่ไป จ านวน 50 ตวั  
  ร้าน 7-Eleven จ านวน 200 ตวั 
  อาคารเช่าพื้นท่ีส านกังาน Central Business Distric 100 ตวั 
 6.4.3 ยอดขายปีท่ี 3 จ  านวน 400 ตวั 
  บุคคลทัว่ไป จ านวน 100 ตวั  
  ร้าน 7-Eleven จ านวน 200 ตวั 
  อาคารเช่าพื้นท่ีส านกังาน Central Business Distric 100 ตวั 
 6.4.4 ยอดขายปีท่ี 4 จ  านวน 450 ตวั 
  บุคคลทัว่ไป จ านวน 150 ตวั  
  ร้าน 7-Eleven จ านวน 200 ตวั 
  อาคารเช่าพื้นท่ีส านกังาน Central Business Distric 100 ตวั 
 6.4.5 ยอดขายปีท่ี 5 จ  านวน 500 ตวั 
  บุคคลทัว่ไป จ านวน 200 ตวั  
  ร้าน 7-Eleven จ านวน 200 ตวั 
  อาคารเช่าพื้นท่ีส านกังาน Central Business Distric 100 ตวั 
 

7. แผนการบริการและด าเนินการ 
 แผนการบริการและน าเนินการเป็น แนวทางหรือกรอบในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษทั
สามารถเดินไปตามกรอบเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้โดยเฉพาะการบริการ ท่ีเรามุ่งเน้นให้เกิดความโดด
เด่น อีกทั้งลูกคา้ยงัสามารถซ้ือสินคา้ของเราผา่นระบบออนไลน์ไดอี้กดว้ย 
  
 
 



7.1 สถานประกอบการในการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ  
 ช่ือกจิการ MY EYES SMART CAMERA 
 ช่ือบริการ  ธุรกิจจดัจ าหน่ายและบริการอุปกรณ์ 
 สโลแกน ทุกความห่วงใย คือความใส่ใจ 
 ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งกจิการ 14A Floor UNITED CENTER, Silom, Bangkok 
 
 7.2 ตราสัญลกัษณ์ของธุรกจิ  
 สัญลักษณ์ของธุรกิจ จะเน้นความทันสมัยและให้ดวงตาท่ีเป็น logo โดดเด่น ให้เกิด
ความรู้สึกปลอดภยัเหมือนมีคนคอยคุม้กนัอยูต่ลอดเวลา 

 
 

7.3 ขั้นตอนการใช้บริการ  
 7.3.1. มีทีมบริการ รับ Requirement เพื่อสรุปราคา 
 7.3.2. การติดตั้งระบบ 
 7.3.3. อุ่นใจ ดา้นความปลอดภยัไดท้นัที 
 

8. แผนการเงิน 
 8.1 เป้าหมายทางการเงิน 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัท าแผนการเงินใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจดว้ย 

 
8.2 นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิน  
มีการจดัท าแผนการเงินเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างและรักษาผลก าไรของธุรกิจ และ 

ประมาณการงบประมาณต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ใหเ้กิดความสมดุลกนั รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงผลการ
ด าเนินงานของกิจการ และฐานะทางการเงิน วา่มีความเหมาะสมและคุม้ค่าหรือไม่ ใหส้ามารถ
จดัการกบัทรัพยากรและเงินทุนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 



8.3 แหล่งทีม่าของเงินทุน  
 บริษทัฯ จดัหาแหล่งเงินทุนดว้ยส่วนของเจา้ของ มิไดท้  าการกูย้มืเงินจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

 
8.4 ประมาณการการให้บริการ 1-5 ปี 

 ประมาณการการใหบ้ริการ ในช่วง 1-5 ปี คาดวา่สามารถจะจดัจ าหน่ายสินคา้ไดห้มดตามท่ี
น าเขา้มาจดัจ าหน่าย 
 ปีท่ี 1 จ  านวน 300 ตวั 
 ปีท่ี 2 จ  านวน 350 ตวั 

ปีท่ี 3 จ  านวน 400 ตวั 
ปีท่ี 4 จ  านวน 450 ตวั 
ปีท่ี 5 จ านวน 500 ตวั 

 
 8.5 ประมาณการงบก าไรขาดทุน 1-5 ปี 
 ประมาณการงบก าไรขาดทุน บริษทัฯ ค านวณจากขอ้ 8.5 และ 8.6 ท่ีจะเกิดข้ึนในปีนั้นๆ 
โดยหกัภาษีนิติบุคคล 20% 

 
  หมายเหตุ : กรรมสรรพากร ก าหนดให้นิติบุคคลท่ีมีรายได ้ตอ้งมีการเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 - ก าไรสุทธิก่อนหกัภาษี 1 – 300,000 บาท : ยกเวน้ภาษี 
 - ก าไรสุทธิก่อนหกัภาษี 300,001 – 3,000,000 บาท : อตัราภาษี 15% 
 - ก าไรสุทธิก่อนหกัภาษี 3,000,001 บาทข้ึนไป : อตัราภาษี 20% 
 
 
 
 



9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 
แผนฉุกเฉิน ในการด าเนินกิจการธุรกิจต่างๆนั้นไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่ การรับมือกบัความ

เส่ียงในกรณีท่ีสถานการณ์หรือการด าเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้เช่น เศรษฐกิจ การเมือง 
นโยบายรัฐบาล แมก้ระทัง่ภยัธรรมชาติ ซ่ึงลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่มากก็นอ้ย  
 เพื่อไม่ใหเ้กิดผลประทบต่อธุรกิจมากนกั บริษทัฯจึงไดจ้บัท าแผนฉุกเฉินเพื่อประเมินความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อใหส้ามารถรับมือและปรับแผนกลยุทธ์ต่างๆ ไดท้นัที หากเกิดสถานการณ์ไม่
คาดคิด  

กรณีท่ีผูใ้ชต้  ่ากวา่เป้าหมาย  ทางบริษทัฯจะวิเคราะห์และเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขาย แต่
ยงัคงราคาเดิมไวเ้พื่อไม่ใหก้ระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ  

กรณีท่ีผูใ้ชเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เม่ือสินคา้ขายไดเ้กินกวา่ 50% ของทั้งหมด ทางบริษทัฯ จะ
ท าการจดัซ้ืออุปกรณ์เขา้มาเพิ่มในทนัที เป็นจ านวน 20% ของส้ินคา้ทั้งหมดในปีนั้น เพื่อไม่ให้เกิด
การเสียโอกาสในการท าธุรกิจ 
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