
 

 
วสัิยทศัน์/พนัธกจิ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน   
             คณะกรรมการบริษทั   ใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานของบริษทั  โดยมีส่วนร่วมในการก าหนด วิสยัทศัน/์พนัธกิจ  
เป้าหมาย  และกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั     ก าหนดทิศทางการด าเนินงานธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการแข่งขนั
ของตลาด   
  ในปี  2562  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดร่้วมพิจารณาก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  เป้าหมาย  และกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ  ในระยะเวลา  3  ปีขา้งหนา้  ตั้งแต่ปี  2562 - 2564   เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังาน  มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกนั  และใหท้บทวนเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือใหวิ้สยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทัสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
  โดยในปี  2563  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี  10  มกราคม  2563  ไดพิ้จารณาทบทวนวิสยัทศัน ์  
พนัธกิจของบริษทัแลว้  เห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  และสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
  วสัิยทัศน์   
             เป็นบริษทัชั้นน าในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในธุรกิจ Fashion & Lifestyle   ท่ีขบัเคล่ือนองคก์ร
ดว้ยนวตักรรม  และความคิดสร้างสรรค ์
            พนัธกจิ   

1. วิจยัและพฒันานวตักรรม  ออกแบบและจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  
2. ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันาแบรนดสิ์นคา้ใหม่ๆ  พร้อมทั้งการบริหารจดัการ  การขายและ

การตลาดยคุใหม่  เพ่ือเสริมสร้างผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดต่์างๆ ใหเ้ขม้แขง็ 
3. พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายรูปแบบใหม่  ท่ีหลากหลาย  ทนัสมยัและผสมผสาน  สามารถตอบสนองวิถีชีวิต   

และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม   
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันาความสามารถในการบริหารจดัการ  ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั   
5. มุ่งมัน่พฒันาองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล  เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 
              คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการตลาด  และการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีอยูใ่นสายธุรกิจเดียวกนั  
รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศ   และคู่แข่งภายนอกประเทศ   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์ และพนัธกิจ   จึงไดก้ าหนดค่านิยม
หลกั 7  ประการ   เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนในองคก์รยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนั  ภายใตป้รัชญาในการ
ด าเนินธุรกิจ - สร้างคุณค่าคนดี 

- สร้างมูลค่าธุรกิจ 
- สร้างโอกาสทางสงัคมวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ค่านิยม   

1. สูเ้พ่ือชนะ : เสริมสร้างอุดมการณ์ใหพ้นกังานมีความเป็นนกัสูโ้ดยเร่ิมตน้จากตนเอง เป็นแบบอยา่งใหผู้อ่ื้น 
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย และชนะการแข่งขนัทางธุรกิจ ดว้ยการคิดวางกลยทุธ์ท่ีจะต่อสูใ้นธุรกิจตลอดเวลา และ
ติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ เปิดใจรับการปรับแผนการท างาน 

2. คิดบวก : เสริมสร้างอุดมการณ์ใหพ้นกังานเกิดความคิดเชิงบวก วา่สามารถท างานไดบ้รรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายอยา่งแน่นอน ไม่มีอะไรท่ีจะหยดุย ั้งความส าเร็จ โดยเนน้ใหคิ้ดประสบความส าเร็จบ่อยๆ โดยไม่มี
เง่ือนไข 

3. วินยั : สร้างวินยัในการท างาน รวมถึงการส่ือสาร และการปฏิบติังาน ดว้ยความเท่ียงตรง และความผกูพนัในการ
ท างานแก่องคก์ร พร้อมติดตามผลปฏิบติังาน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

4. ศรัทธา : เสริมทศันคติแก่พนกังานใหเ้กิดความศรัทธาต่อตนเองในความสามารถในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
และกระท าความดีทั้งต่อตนเอง และผูอ่ื้น รวมถึงสร้างความศรัทธาของพนกังานท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือน
ร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา องคก์ร และประเทศชาติ เพ่ือใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ความเช่ือมัน่ และเกิดความผกูพนั
ในการท างาน 

5. รวดเร็ว : พฒันาบุคลากรใหเ้กิดความตระหนกัถึงการตอบสนองท่ีรวดเร็วในการบริการลูกคา้ ความกลา้ในการ
ตดัสินใจและปฏิบติังาน โดยยึดคุณค่าของลูกคา้ ดว้ยความสมดุลกบัความเป็นพนกังานขององคก์รในหนา้ท่ี
รับผิดชอบอยา่งเป็นรูปธรรม 

6. ซ่ือสตัย ์เท่ียงธรรม : ปลูกฝังความซ่ือสตัย ์เท่ียงธรรมใหพ้นกังานมีความซ่ือสตัยท์ั้งต่อตนเอง ผูอ่ื้น องคก์ร 
สงัคม รวมถึงประเทศชาติ ทั้งในท่ีลบั และในท่ีแจง้ 

7. สามคัคี : สร้างวิธีคิดท่ีสร้างความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว มุ่งไปในทิศทางเดียวกบัองคก์ร  ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจ  
  ร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 บริษทัฯ มุ่งเนน้ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้  ดว้ยการมีแบรนดท่ี์หลากหลาย  
เพ่ือตอบสนองลูกคา้ทุกรูปแบบ  มุ่งเนน้พฒันาเครือข่ายธุรกิจ  ร่วมกบัคู่คา้  และลูกคา้ในหลากหลายช่องทางการจ าหน่าย 
รวมทั้งพฒันา  ปรับเปล่ียนระบบและกระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบ ความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีแปรเปล่ียน 
โดยการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล เพ่ือสร้างคุณค่าท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ  รวมถึงประสิทธิภาพ  และ
ความรวดเร็วในการตอบสนองลูกคา้  และคู่คา้  ร่วมสร้างธุรกิจดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน  โดยจดัท าแผนธุรกิจตั้งแต่ปี  2562- 2564  
ซ่ึงมีเป้าหมายทางการเงิน  เป้าหมายการเติบโตของบริษทั  และเพ่ิมขีดความสามารถในการท าก าไรสูงสุดใหก้บับริษทั  โดยมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าว  โดยใชก้ลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 
             เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทับรรลุเป้าหมายขององคก์รตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจท่ีวางไว ้ บริษทัฯ จึงก าหนด
แผนกลยุทธ์เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  ดงัน้ี 

1. กลยทุธ์ สร้าง ออกแบบ และจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  ท่ีน่าสนใจ  ผา่นการวิจยัและพฒันานวตักรรม  ท่ีมีความ
หลากหลาย  สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. กลยทุธ์พฒันาแบรนดสิ์นคา้ใหม่ๆ ดว้ยการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ  พร้อมทั้งจดัการดา้นการขาย  และ
การตลาดท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยั  เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็  เป็นผูน้ าในตลาด 

3. กลยทุธ์  ผสมผสานความทนัสมยัท่ามกลางความหลากหลาย  ผา่นการพฒันาช่องทางการจ าหน่าย  รูปแบบใหม่ๆ 
ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม  โดยน าเทคโนโลยีมาใชอ้  านวยความสะดวกแก่ลูกคา้  จนสามารถ
สร้างความประทบัใจสูงสุดได ้

4. กลยทุธ์ เพ่ิมและพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ  เทคโนโลยีและซพัพลายเชนคู่กบัพนัธมิตรทาง
การคา้  ตั้งแต่การผลิตถึงโลจิสติกส์  เพ่ือส่งมอบและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 

5. กลยทุธ์  เติบโตอยา่งต่อเน่ือง  บนหลกัธรรมาภิบาล  เพ่ือมอบส่ิงท่ีดี ๆ  ตอบแทนอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้   
นกัลงทุน  พนัธมิตร  ผูเ้ก่ียวขอ้ง  รวมถึงพฒันาบุคลากรในองคก์รอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ศกัยภาพ  และพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงและแข่งขนั 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดติ้ดตามดูแลใหมี้การน ากลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั  โดยฝ่ายจดัการจะรายงาน
แผนการปฏิบติังาน และการวางแผนกลยทุธ์  ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัรับทราบตามล าดบั
เป็นประจ าทุกเดือน  ซ่ึงในการประชุมแต่ละคณะจะก าหนดเป็นวาระ รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัแต่ละเดือน พร้อม
ทบทวนแผนกลยทุธ์รายไตรมาส  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัจะใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีฝ่าย
จดัการควรน าไปพฒันาปรับปรุง  

โครงการในอนาคต  
  บริษทัฯ  มีนโยบายสร้างแบรนดใ์หม่ และขยายช่องทาง  Online  Business  และ  Specialty Shop  ท่ีบริษทัฯ  บริหาร
เอง  เพ่ือรองรับกบัสภาวะตลาด  และแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภครุ่นใหม่ ๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงไป  พร้อมพฒันาสินคา้ใหค้รอบคลุม
กลุ่มลูกคา้หลากหลายมากข้ึน   

 


