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 ความเป็ นมาและโอกาสของกิจการในปัจจุบนั
บริ ษทั เอส เทคคูล สปอร์ ต จากัด ก่อตั้งโดยนางสาวพาฝัน สังขกรณ์ เพื่อให้บริ การสิ นค้าด้าน
เครื่ องแต่งกายกีฬานาโนจากเส้นใยชาโคลภายใต้ชื่อS-tech cool โดยมีสถานที่ต้ งั อยู่ที่เลขที่
104/780 ถนนเอกชัย109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 อาคารพาณิ ชย์ ปั จจุบนั ลูกค้า
หลักของกิจการ คือ กลุ่มคนที่ใส่ ใจในการดูแลสุ ขภาพโดยการออกกาลังกาย
ปั จ จุ บ ัน ธุ ร กิ จ ด้า นการกี ฬ าเป็ นธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้รั บความนิ ย มอย่า งมาก เนื่ อ งจากเสื้ อ กี ฬ า
กลับมาได้รับความนิยมจากการกลุ่มคนที่หนั มาออกกาลังกายมากขึ้น คนรักสุ ขภาพ และกลุ่มคน
ที่หมัน่ ดูแลภาพลักษณ์ตวั เองอยูเ่ สมอด้วยการเผาผลาญพลังงาน ขยับเขยื้อนร่ างกายอย่างหักโหม
ทาให้ตอ้ งหาชุดออกกาลังกายมาใช้งานได้หลากหลายกิจกรรมกีฬาและด้วยคุณสมบัติเฉพาะซึ่ ง
ช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าเสื้ อผ้าทัว่ ไป

แม้ ใ นปั จจุ บั น ธุ รกิ จ ขายชุ ดกี ฬ าจะมี ค วาม

หลากหลายมากขึ้น ทั้งแบรนด์ดงั นาเข้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคค่อนข้างมาก ถือเป็ น
การแข่งขันในตลาดธุรกิจที่เข้มข้น บริ ษทั S-tech cool sport จากัด ดาเนินกิจการโดยการเน้นการ
สร้างสิ นค้าให้มีความหลากหลายด้านการใช้งาน ทั้งยังรักษามาตรฐานของสิ นค้าเอาไว้ไม่ให้เกิด
การเกิ ด เป็ นข้ อ บกพร่ องภายในธุ รกิ จ เน้ น การขยั บ ขยายต่ อ ยอดธุ รกิ จ ให้ มี ค วาม
หลากหลาย ครอบคลุมทุกสิ นค้าเกี่ยวกับวงการกีฬาเอาไว้ให้ได้มากที่สุด
ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี และยกระดับสู่ มาตรฐานสากลด้วย
ความเชื่ อ มั่น อย่า งเต็ม ที่ ใ นฝี มื อ ของคนไทย ประกอบกับ ทางบริ ษ ัท ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง อยู่
ตลอดเวลาในเรื่ องของคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ เพื่อรองรับการแข่งขันกันในระดับโลก ทาง
บริ ษทั ได้ทาการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเป็ นบริ ษทั ผลิตชุ ดกีฬาสาหรับนักกีฬาทาง
น้ าและกลางแจ้งที่ดีที่สุดและเป็ นที่น่าพึงพอใจของลูกค้าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
ขณะนี้กิจการใช้เงินลงทุนไปแล้วทั้งหมด 4,500,000 บาท เป็ นเงินลงทุนส่ วนของเจ้าของ
ทั้งหมด ล่าสุ ดในปี ที่5 มีผลกาไร 3,647,730 บาท เพิม่ ขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา 15 %
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนธุรกิจ
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ดังนั้น จึ งได้จดั ทาแผนธุ รกิ จฉบับนี้ ข้ ึ นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จสิ นค้า
นวัตกรรมสู่ ตลาดและประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุน
กลยุทธ์ในการบริ หารโครงการ
ทั้งนี้ จะมีการนากลยุทธ์ในด้านต่างๆ มาใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามแผนธุ รกิจ
โดยบริ ษ ทั เอส เทคคู ล สปอร์ ต จ ากัด จะใช้ก ลยุทธ์ ก ารสร้ า งความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์
(Differentiation Strategy) โดยการนาคุ ณสมบัตินาโนจากเยื่อไผ่ชาโคล ในการแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ สร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ การใช้งานที่หลากหลาย และความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างภาพพจน์ของสิ นค้าที่เหนือคู่แข่งเป็ นเครื่ องมือในการ
สร้างความภักดีในตราสิ นค้าเพื่อความยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ในระยะยาว ซึ่ ง กิ จกรรมทางการตลาด
จะมีการเข้าร่ วมงานนิทรรศการต่างๆ สาหรับช่องทางการขายนอกจากจะมีการเปิ ดเว็บไซต์ที่ให้
ความรู ้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าแล้ว ยังมีพนักงานขายที่ผ่านการฝึ กอบรมมาอย่างดี
และมี แ รงจู ง ใจจากโครงสร้ า งผลตอบแทนซึ่ งนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นประจ าแล้ว ยัง มี
ผลตอบแทนตามยอดขายอีกด้วย
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 4,500,000 บาท โดยแบ่งเป็ นสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตาม
จานวนเต็มทั้งหมด ในด้านผลตอบแทนของการลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 10
เดื อน มีจุด คุ ม้ ทุนที่ระดับ มูลค่ าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) ของการลงทุนเท่ากับ 5,593,976 บาท
และอัตราผลตอบแทน (IRR) ของการลงทุนเท่ากับ 47%

วิสัยทัศน์ (Vision)
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เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายเครื่ องแต่งกายนักกีฬาด้านนวัตกรรมในระดับประเทศที่เป็ นเลิศ
ด้านคุณภาพ ให้บริ การลูกค้าอย่างครบวงจร และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าสู งสุ ด
พันธกิจ (Mission)
1. มุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบเครื่ องแต่งกายนักกีฬาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์
2. มุ่ งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพของเครื่ องแต่ งกายนักกี ฬา โดยใช้วตั ถุ ดิบที่ มีคุณภาพและ
กระบวนการผลิตที่ดี
3. มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ธุรกิจคู่คา้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผูถ้ ือหุ น้
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
4. ปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
5. มุ่งพัฒนาทักษะให้กบั บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ S-tech cool สิ นค้านวัตกรรมเครื่ องแต่งกายกีฬาเพื่อนักกีฬา
ทางน้ าและกลางแจ้งให้การใช้งานครอบคลุม
2. กาลังการผลิตสู งสุ ด 15,000 ตัวต่อปี และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้น 10%
ต่อปี
3. อัตรายอดขายเฉลี่ย 5 ปี ไม่ต่ากว่า 10%
4. จัดจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศ
จุดมุ่งหมายของกิจการ (Goal)
1. เพื่อให้กลุ่มผูบ้ ริ โภครู ้จกั เครื่ องแต่งกายกีฬามากขึ้นภายใต้แบรนด์ S-tech cool ซึ่ งเป็ น
เครื่ อ งแต่ ง กายกี ฬ านาโนมัล ติ ฟั ง ก์ชั่น จากเส้ น ใยชาโคลส าหรั บนัก กี ฬ าทางน้ า และ
กลางแจ้ง
2. เพิ่มยอดจาหน่ายขึ้น 10% ต่อปี ใน 5 ปี แรก จากนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง 15% ต่อปี
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3. เพื่อสร้างความพึงพอใจในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริ การกับลูกค้าอย่าง
น้อย 80% ในทุกปี
ระยะสั้ น (1 -2 ปี )
1. ในปี แรกมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตราผลิตภัณฑ์และต่อผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่
รู ้จกั และได้รับยอมรับคุณภาพจากกลุ่มเป้ าหมายในประเทศไทย มุ่งเน้นเจาะตลาดกลุ่ม
ลูกค้าระดับกลาง-บน โดยจัดให้มีการเปิ ดตัวสิ นค้าในงานแสดงสิ นค้าชั้นนา และการวาง
จาหน่ายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่
2. สร้างฐานลูกค้าโดยทาให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจจนกลายเป็ นลูกค้าประจา
3. โฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้รวดเร็ ว จัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย
เพื่อให้มียอดขายขั้นต้นเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างต่อเนื่อง 10%
ระยะยาว (3-5 ปี )
1. ดาเนิ น การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ใ นด้านการออกแบบรู ปแบบใหม่ ๆ ที่
หลากหลายออกสู่ ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
2. เพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดในประเทศและขยายตลาดไปต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและได้รับมาตรฐาน
3. ควบคุมคุณภาพ บริ หารการจัดการด้านวัตถุดิบและการจัดเก็บสิ นค้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า โดยมีระบบการบริ หารการผลิตที่มีมาตรฐาน
4. ปรับปรุ งและรักษามาตรฐานสิ นค้า เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วย
การให้บริ การที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
5. สร้างเว็บไซต์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

2.3 ประวัตโิ ดยย่ อของการก่อตั้ง (ความเป็ นมาของโครงการ)
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ข้ อมูลบริษทั
ชื่อกิจการ:

บริ ษทั เอส เทคคูล สปอร์ต จากัด
S-TECH COOL SPORT CO.,LTD.

ตราสิ นค้า/ยีห่ อ้ :

เครื่ องแต่งกายกีฬา S-tech cool

โลโก้:

ลักษณะธุรกิจ:

ผลิตและจาหน่ายเครื่ องแต่งกายนักกีฬาทางน้ าและกลางแจ้ง

ที่อยู/่ ที่ต้ งั กิจการ:

เลขที่ 104/780 ถนนเอกชัย109 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. 10150 อาคารพาณิ ชย์ 3 ห้อง 4 ชั้นพร้อมชั้นลอยเนื้อที่ 48
ตารางวา
โทรศัพท์ 02-888-0948
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การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
การวิเคราะห์ ผลกระทบจากปัจจัยภายใน (SW Analysis)
จุดแข็ง (Strength):
1. เป็ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ดา้ นเครื่ องแต่งกายกีฬาที่ใช้ถ่านชาโคลมาเป็ นเส้นใยถักทอ
เข้ากับ Silver Nano ซึ่ งสามารถคลายกล้ามเนื้ อ และป้ องกัน อับชื้ น และช่ วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานให้มากขึ้นครอบคลุมทุกกิจกรรมกีฬาทั้งทางน้ าและกลางแจ้ง
เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์มีการออกแบบโดยให้เน้นการใช้งานที่ครอบคลุม
2. มีผลการทดสอบและการรับรองผลโดยศูนย์วิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ในส่ วนของความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือ
3. ผลิตภัณฑ์น้ นั มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่กระบวนการ
สรรหาวัตถุดิบ การว่าจ้างผูร้ ับช่วงผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงกระบวนการสิ นค้า
สาเร็จรู ป รวมทั้งการจัดเก็บสิ นค้า และการกระจายสิ นค้า ทาให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ได้มีคุณภาพสม่าเสมอ
4. มีการบริ หารจัดการที่ดี และมีบุคคลากรที่มีความชานาญเฉพาะทางด้านการผลิตและการ
จัดจาหน่ายสิ นค้าออกสู่ ตลาด
5. ราคาจาหน่ายไม่สูง มีความได้เปรี ยบจากการใช้วตั ถุดิบภายในประเทศ
จุดอ่อน (Weakness):
1. การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผูร้ ับจ้างช่วงผลิต ให้มีคุณภาพสม่าเสมอ
2. การลงทุ น พัฒ นาด้า น R&D ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับผลิ ต ภัณฑ์น้ ัน มี ต ้น ทุ น การผลิ ต สู ง อัน
เนื่องมาจากวัสดุผา้ นาโนที่มีราคาสู งกว่าผ้าธรรมดาทัว่ ไป และวัสดุผา้ นาโนมีอายุการใช้
งานที่จากัด
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3. ขาด Brand Awareness เนื่องจากเป็ นตราสิ นค้าใหม่ทาให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ในช่ วงแรกต้องใช้งบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สูงเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั และเกิ ดการ
ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์
4. ยังไม่มีช่องทางในการจัดจาหน่ายมากนัก
5. อานาจการต่อรองกับ Distribution Channel รายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า หรื อ Modern
Trade น้อยกว่าคู่แข่งขัน
การวิเคราะห์ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (OT Analysis)
โอกาส (Opportunities):
1. ตลาดของอุ ต สาหกรรมเครื่ องแต่ งกายกี ฬ ามี ขนาดใหญ่ และเป็ นสิ น ค้า จาเป็ นทาให้
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
2. เนื่ องจากปั จจุบนั คนหันมาใส่ ใจในสุ ขภาพของตนเองมากขึ้น ทาให้หันมาสนใจในตัว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชาโคลและนาโนที่ช่วยในเรื่ องการออกกาลังกายได้นานขึ้น
3. เนื่ องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตในปั จจุบนั นั้นมีมากขึ้น ทาให้สามารถ
เพิ่มมูลค่ากับตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี เช่ น การใช้วสั ดุผา้ นาโนรู ปแบบใหม่มาใช้ใน
การตัดเย็บ
4. ปั จจุบนั ระบบสื่ อสารที่ไร้พรมแดน ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ ว และมีช่องทางในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น ส่ งผลต่อการส่ งเสริ ม
การจาหน่ายในรู ปแบบต่าง ๆ
5. ผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคตลาดกลางระดับบนจนถึ งตลาดระดับสู งสนใจบริ โภค
สิ นค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ เนื่องจากจะเป็ นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น
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อุปสรรค(Threats):
1. สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอาจเกิดเศรษฐกิจถดถอยส่ งผลให้กาลังการซื้ อสิ นค้าใหม่
ของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายลดลง
2. ตลาดเครื่ องแต่งกายกีฬามีการแข่งขันสู ง
3. ตลาดสิ นค้ายังมีขนาดเล็ก ผูบ้ ริ โภคยังขาดความรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์ทาให้ลูกค้าบางส่ วน
ลังเลที่จะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความรู ้ในเรื่ องของ Silver
Nano Technology มีอยูใ่ นวงจากัดและมองว่าผลิตภัณฑ์ Nano Technology มีราคาสู ง
4. สิ นค้าทดแทนจากประเทศจีนที่จะเข้ามาสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย
5. คู่แข่งขันรายใหม่ในประเทศที่มีศกั ยภาพในการผลิต และมองเห็นโอกาสทางการค้า

จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ข้างต้นพบว่า ธุ รกิจเครื่ องแต่งกายกีฬา S-tech cool
นั้นมีโอกาสทางธุ รกิจสู ง เนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดแข็งด้านนวัตกรรมที่ครอบคลุมการใช้
งานที่หลากหลายกิจกรรมกีฬาทั้งทางน้ าและกลางแจ้ง และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น
โดยทัว่ ไป ประกอบกับตลาดของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และยังมีการเติบโตของตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทั้งความต้องการเพิ่มมาตรฐานทางด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทุก
กิจกรรมการกีฬาของผูใ้ ช้งาน แม้วา่ อาจจะมีผลกระทบจากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจอยูบ่ า้ งก็ตาม
แต่โดยรวมธุรกิจเครื่ องแต่งกายกีฬา S-tech cool มีโอกาสที่จะเข้าสู่ ตลาดโดยง่าย
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ตาราง 3 TOWS Matrix
Strength (S)
Weakness (W)
SO Strategy
WO Strategy
นาสิ นค้านวัตกรรมเข้าสู่ ตลาดเครื่ อง
กระแสบริ โภคสิ นค้านวัตกรรมและใส่
Opportunity แต่งกายนักกีฬา
ใจในสุ ขภาพช่วยแก้ปัญหา Brand
(O)
(S1, O2,O3)
Awareness (W3, O2, O3)
เน้นคุณภาพสิ นค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สิ นค้านวัตกรรมช่วยลดปั ญหาเรื่ อง
ที่ดี
ของช่องทางจัดจาหน่าย (W4, W5, O2)
(S3, O1)
ST Strategy
WT Strategy
สิ นค้านวัตกรรมเพื่อแข่งขันในตลาดที่ IMC สร้าง Brand Awareness (W3, T2,
แข่งขันสู งและมีความจงรักภักดีในตรา T4, T5)
Threat
สิ นค้า
Specialty Store (W4, W5, T1)
(T)
(S1, T1, T2)
เน้นต้นทุนสิ นค้าในตลาดแข่งขันสู ง
(S3, T2)
จากการคานวณ Tows Matrix พบว่าบริ ษทั ฯ ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก (Aggressive Strategy
หรื อ SO Strategy) รายละเอียดดังนี้
1. กลยุทธ์ การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy)
บริ ษทั มีความพยายามที่จะเพิ่มยอดขายให้กบั ผลิตภัณฑ์ดว้ ยการเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้
ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้บริ ษทั สามารถขยายผลิตภัณฑ์ในราคาสู งเหามะสมกับคุณภาพได้ เช่ น
ผลิ ตเครื่ องแต่ งกายกี ฬามัลติ ฟังก์ชั่นด้วยนวัตกรรมใหม่ ด้วยเส้นใยผ้าจากถ่ านชาโคลเข้ากับ
Silver Nano ภายใต้การรับรองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะทาการเจาะ
ตลาดด้วยการโฆษณาเพื่อส่ งเสริ มและสร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการโฆษณา
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จะมีอิทธิ พลต่อการเลือกตราสิ นค้าของลูกค้าและสร้างชื่ อเสี ยงในตราสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นได้
2. กลยุทธ์ การพัฒนาตลาด (Market Development Strategy)
กลยุทธ์น้ ีบริ ษทั ฯ จะต้องสร้างกระแสความต้องการในนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ตลาดเพื่อ
เพิ่มยอดขายให้กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่เน้นความแตกต่างด้วยนวัตกรรมเส้นด้ายที่ใช้ในหาร
ถักทอ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะทาให้บริ ษทั มียอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วยังทาให้บริ ษทั มี
ตลาดเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั จะทาการพัฒนาตลาดด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อให้สังคม
ได้ทราบถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่ ง
นอกจากจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั บริ ษทั ได้ดว้ ย
ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีน้ นั จะช่วยผลักดันให้บริ ษทั มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น
3. กลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Strategy)
บริ ษทั จะเพิ่มยอดขายโดยการดาเนิ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
คุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เช่น มีหลากหลายรู ปแบบ
และสี สัน ตัดเย็บด้วยฝี มื ออันประณี ต เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ยังได้ออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องแต่งกายกีฬานาโน S-tech cool ให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างจากยีห่ อ้ อื่นๆโดยการใช้
เทคโนโลยีเส้ นใยผ้าจากถ่ านชาโคลเข้า มาใช้เป็ นส่ ว นหนึ่ งของวัตถุ ดิบในการผลิ ต และใน
อนาคตจะพัฒนาพร้อมทั้งเพิ่มเทคโนโลยีอื่นๆ เช่นผ้าไม่ยบั ง่าย หรื อผ้าที่มีกลิ่นหอมสะอาดใน
ตัวผ้าอยูเ่ สมอ
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