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บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจเป็ นเวลามากกว่า ปี มุ่งมันในการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส
ยึดมันในปรัชญาการทําธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของ ดร.เทียม โชควัฒนา โดยใช้ หลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี
ส่งผลให้ บริษัทฯ พัฒนาและเติบโตได้ อย่างยังยืน
ในปี
แนวโน้ มอุตสาหกรรมสิงทอและเครืองแต่งกายตลาดยังคงทรงตัวต่อเนือง โดยสภาพ
ตลาดปั จจุบนั ในกลุ่มธุรกิจแฟชันมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้ า
มุ่งเน้ นการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า การพัฒนานวัตกรรมด้ านวัตถุดิบ เนือผ้ า รู ปแบบ และ
เทคนิคการตัดเย็บ เนืองด้ วยพฤติกรรมผู้บริ โภคมีการเปลียนแปลง บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับ
Digital Marketing ให้ เป็ นหนึงในกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
บริ ษัทฯ ยังคงมีศกั ยภาพในการแข่งขัน มีผ้ จู ัดจําหน่ายสินค้ าซึงมีความแข็งแกร่ งด้ านการขาย
และการตลาด และมีความสัมพันธ์ ทีดีกบั ห้ างสรรพสินค้ า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ Leader Brand ทัง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีพนั ธมิตรทางการค้ าในประเทศและต่างประเทศทีสนับสนุนการ
ทําธุรกิจหลักในด้ านต่างๆ มีฝ่ายงานวิจัยและพัฒ นาคุณ ภาพ เพือพัฒนารู ปแบบของสินค้ าให้ มี
ความทัน สมัย คุณ ภาพสูง และตรงตามความต้ อ งการของตลาด รวมถึง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
ระบบงานต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ระบบมาตรฐานระบบคุณ ภาพ ISO
:
และระบบ
มาตรฐานระบบการจัดการสิงแวดล้ อม ISO 14001:2015
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ การดําเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทีมีความ
มุ่งมันต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือง ซึงบริษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีว่าการเติบโตของธุรกิจต้ อง
ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชมและสิงแวดล้ อม จึงมุ่งเน้ นการพัฒ นาบุคลากรให้ มีคุณ ภาพ
สนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมสําหรับพัฒนาความรู้ และความสามารถในการทํางาน การส่งเสริ มและ
สร้ างวั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย มขององค์ ก ร สร้ างความผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก ร เพื อสร้ าง
ความสัมพันธ์ทีดี และการทํางานเป็ นทีม
นอกจากนี บริษัทฯ ยังให้ ความสําคัญในเรืองนวัตกรรม สร้ างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้ น
การสร้ างประโยชน์ต่อบริษัทและสังคม ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของบริษัท จึงจัดให้ มีการประกวด
นวัต กรรมประเภทต่ างๆ ให้ พ นัก งานเข้ าร่ วมและเสนอผลงาน เพื อนําไปสู่ก ระบวนการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ทีไม่หยุดนิงและเพิมผลผลิต สําหรับตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในยุคปั จจุบนั
ในนามของบริ ษัทฯ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้ าทีเป็ นส่วน
สําคัญ ในการสนับสนุนการเจริ ญ เติบโตของบริ ษั ท และให้ ความเชือมันไว้ วางใจด้ วยดีเสมอมา
รวมถึง คณะกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก ท่ า นที ได้ ร่ว มแรงร่ ว มใจ มุ่ง มันและทุ่ม เทใน
การทํางาน อดทน และซือสัตย์ ส่งผลให้ บริษัทประสบความสําเร็จจนถึงวันนี บริษัทฯ ขอให้ คํามันว่า
จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี คํ า นึ งถึ งผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุก ฝ่ าย รวมถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม เพือสร้ างความสําเร็จอย่างยังยืนให้ กบั ธุรกิจต่อไป
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