
1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

      โครงสร้างรายได ้

ผลติภัณฑ์ 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวตักรรม 

 บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน) เริมธุรกิจดว้ยการเป็นผูผ้ลิตเสือผา้สาํเร็จรูปตงัแต่ปี 2523  ต่อมาไดล้งทุน

ในการผลิตผา้ถกั (Knitted Fabric) โดยการประกอบธุรกิจของบริษทัมีการร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเสริมสร้างให้

ธุรกิจครบวงจรตงัแต่ตน้นาํจนถึงปลายนาํ  ผลิตภณัฑห์ลกั มีดงันี 

 

   

 

ผลติภัณฑ์สิงทอ 

บริษทัไดมี้การพฒันานวตักรรมดา้นวตัถุดิบ  เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดรั้บความพีง

พอใจสูงสุดและมีความคุม้ค่า  โดยสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑภ์ายใตห้ลกัคิดว่า  “ เป็นผลิตภณัฑที์ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค

และเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม”   

 บริษทัไดด้าํเนินกิจกรรมเพือรักษาไวซึ้งคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มาตรฐานความปลอดภยัจากสีและ

สารเคมีทีเป็นอนัตราย รวมถึงการใหค้วามสาํคญัต่อการลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง  อาทิ  

- การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015    

- การรับรองระบบจดัการสิงแวดลอ้ม ISO14001:2015  

- การรับรองผลิตภณัฑล์ดโลกร้อน (Cool Mode)   

- การรับรองผลิตภณัฑ ์“ ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5  

- การรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 4 (Green Industry Level 4) 

รายได้จากการขาย 
2564 

(ล้านบาท) 
% 

2563 

(ล้านบาท) 
% 

2562 

(ล้านบาท) 
% 

ในประเทศ : 449.33 73.35 463.53 84.51 595.02 85.41 

   เสือผา้สาํเร็จรูป 431.13 70.38 446.08 81.33 552.02 79.24 

   ผา้ถกั 18.20 2.94 17.45 3.18 43.00 6.17 

ต่างประเทศ : 163.28 26.65 84.97 15.49 101.62 14.59 

   เสือผา้สาํเร็จรูป 160.81 26.25 78.91 14.39 94.31 13.54 

   ผา้ถกั 2.47 0.40 6.06 1.10 7.31 1.05 

   รวมทังสิน 612.61 100.00 548.50 100.00 696.64 100.00 

ผลติภัณฑ์สิงทอ 

    บริษทัมีสายการผลิตดา้นโรงถกัผา้ยืดทีสาขากบินทร์บุรี 

โดยมีเครืองจกัรและเทคโนโลยีทีทนัสมยั เพือเสริมสร้าง

กระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

ผลติภัณฑ์เสือผ้าสําเร็จรูป 

       บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตเสือผา้สาํเร็จรูปทงั 

เสือผา้บุรุษ สตรี ชุดว่ายนาํ ชุดกีฬา  ชุดชนัในชาย และชุด

ยนิูฟอร์ม 



             เพอืเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มอย่างยงัยืนต่อไป และร่วมสนบัสนุนกบัวิสัยทศัน์ของ

องค์กร “ เรามุ่งมันทีจะเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์  ผลิตภัณฑ์และบริการทีมีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสือผ้าใน

ประเทศไทย” 

สิงทอทีเป็นฟังก์ชัน (Functional Textile) 

“ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5” 

– ผ้าผืนเบอร์ 5  : ปลอดภยั  แขง็แรง  ทนทาน  ลดความร้อน  เรียบและไม่ขึนขน/เมด็ 

– เสือผ้าเบอร์ 5  : ประหยดัไฟ   ใส่สบาย  ไม่ตอ้งรีด 

ผลิตจากสารเคมีและสียอ้มทีปลอดภยัจากสารก่อมะเร็ง และโลหะหนกั  เนือผา้แขง็แรง  สีคงทน ดูดซบั

เหงือและถ่ายเทความร้อนไดดี้ ทาํใหเ้ยน็สบายยามสวมใส่  สามารถซกัแลว้ใส่ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรีด 

“COOL MODE” ผลติภณัฑ์เสือผ้าลดโลกร้อน  

ผลิตภณัฑที์มีคุณสมบติัพิเศษในการดูดซบัเหงือและระบายความร้อนไดดี้  ทาํใหส้วมใส่สบาย ไม่ร้อน

อบอา้ว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือหอ้งทีมีอุณภูมิเครืองปรับอากาศ ๐C  ไดโ้ดยไม่รู้สึกอึดอดั   ซึงไดจ้ดั

จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้กลุ่มยนิูฟอร์มและลูกคา้ทีซือผา้ยืด 

“Recycle polyester ”  การเปลียนขยะประเภทขวดพลาสติกสู่ผลิตภณัฑเ์สือผา้  

ผลิตภณัฑ์ทีนาํขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ดว้ยนวตักรรมทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม  

และพฒันาเป็นผลิตภณัฑที์มีมูลค่าบริษทัไดผ้ลิตและจาํหน่ายเป็นเสือยืดโปโล และเสือยืดคอกลมใหก้บัลูกคา้

กลุ่มยนิูฟอร์มและลูกคา้ทีซือผา้ยืดจาํหน่ายทงัในและต่างประเทศอยา่งต่อเนือง 

ผลติเสือผ้าสําเร็จรูป 

    ในปี 2564 บริษทัฯ ไดพ้ฒันารูปแบบและวตัถุดิบสําหรับสินคา้ แบรนด ์“ARROW”ให้มีความหลากหลาย

และนวตักรรมในเสือยืด  Collection  “ NEW YORK POLO และ DRY TECH SMART POLO”  เพือสร้าง

มูลค่าเพิมใหก้บัลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่  รวมถึงการพฒันาผา้ Slacks ใหมี้ความหลากหลาย เพือตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคทงัคุณภาพและราคาทีสมเหตุสมผล 

ผลติภณัฑ์สิงทอทางการแพทย์ (เพือปกป้องและป้องกนัการตดิเชือ) 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา COVID-19 ทีเกิดขึนทวัโลกในช่วงปลายปี 2562

บริษทัไดมี้การผลิตหนา้กากผา้ และชุด PPE ภายใตค้วามสามารถของบริษทัทีเป็นผูผ้ลิตเสือผา้  ดงันี 

: หน้ากากผ้า Cotton   100% 

- ป้องกนัฝุ่ นละอองขนาดเลก็0.1 ไมครอน ถึง 54%  และระบายอากาศไดดี้ปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง 

: หน้ากากผ้าสะท้อนนํา 

- ป้องกนัละอองฝอยจากการไอจามสามารถซกัซาํไดถึ้ง 30 ครัง   

- ป้องกนัฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 0.1 ไมครอน ถึง 54%  และระบายอากาศไดดี้ปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง 

: ชุด PPE - Isolation Gown รุ่น “เราสู้” ร่วมกบั องค์การเภสัชกรรม 

- บริษทัไดรั้บอนุญาตในการผลิตเครืองมือแพทย ์จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย

ผลิตชุด PPE – Isolation Gown รุ่น “เราสู”้ เป็นผลิตภณัฑก์นันาํทงัชุด (ใชด้า้ยกนันาํ) สามารถใชซ้าํได้

อยา่งนอ้ย 20 ครัง 

 



การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายการตลาด 

 เพือเป็นผูน้ ําในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และบริการทีมีคุณภาพ  ดว้ยนวตักรรมเสือผา้ในประเทศไทย 

พร้อมนโยบายหลกั คือ ผลิตสินคา้ทีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม  บริษทัมีกลยทุธ์ทางการตลาด 

ดงันี 

- ผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและราคาทีสมเหตุสมผล 

- พฒันากระบวนการผลิตทุกขนัตอน เพือใหเ้พิมทงัประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

- บริหารความเสียงในการจดัซือวตัถุดิบ เพือควบคุมตน้ทุนใหส้ามารถแข่งขนัไดแ้ละรักษาอตัรา

กาํไรใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสม 

- พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย เพือขยายฐานตลาดใหม่และรักษาสมดุลทงัลูกคา้เดิมและ

ลูกคา้ใหม่ 

 สาํหรับ 2564 เศรษฐกิจทวัโลกยงัคงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  จาก

การกลบัมาระบาดระลอกใหม่ตงัแต่ปลายปี 2563 และแพร่ระบาดเป็นวงกวา้งในไทยช่วงไตรมาส 3 ของปี   ส่งผล

ให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจาํกัดภายใตม้าตรการควบคุมทีเขม้งวดเป็นเวลาหลายเดือน รวมถึงการปิด

หา้งสรรพสินคา้  และในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี ไดมี้การผ่อนคลายมาตรการควบคุมทีเขม้งวด  ทาํให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจบางส่วนสามารถกลบัมาดาํเนินการได ้   และดา้นการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะภาคการ

ท่องเทียวในประเทศทียงัคงฟืนตวัช้า  ส่งผลต่อจาํนวนนักท่องเทียวซึงถือเป็นกลุ่มบริโภคเครืองนุ่งห่มหลกั

ยงัมีจาํนวนไม่มากนัก บวกกับกาํลงัซือของกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศมีจาํนวนลดลง  เพราะผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ยงัคงกังวลต่อรายได้ในอนาคต จึงระมดัระวงัในการใช้จ่ายเพิมมากขึน 

 และในปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดป้รับเปลียนมาใชช่้องทาง Online เพมิมากขึนอยา่งต่อเนือง บริษทั

จึงใหค้วามร่วมมือและใหก้ารสนบัสนุนลูกคา้สร้างยอดขายทงัในช่องทาง Offline และ Online  รวมถึง Social 

Media ต่าง ๆ ทีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ดงันนับริษทัจึงไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑท์งัดา้นรูปแบบและ

วตัถุดิบใหม่ ๆ เพือขยายฐานสู่กลุ่มลูกคา้ใหม่เพิมมากขึน 

นอกจากนียงัใหค้วามสาํคญัต่อทิศทางการผลิตและความตอ้งการสินคา้สิงทอและเครืองนุ่มห่มของตลาดโลก

ทีเริมเปลียนไป โดยมีความตอ้งการสินคา้รักษโ์ลก หรือเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม  เพือลดภาวะโลกร้อนมากขึน  ซึง

แบรนดเ์สือผา้ชนันาํไดส้งัผลิตเสือทีทาํจากเสน้ใยรีไซเคิล ลดการใชน้าํ ใชพ้ลงังาน และวตัถุดิบฝ้ายออร์แกนิค เป็น

สินคา้ Green Product รักษาสิงแวดลอ้ม   เพือเป็นทางเลือกแก่ผูบ้ริโภค   

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในสิงเหล่านี  จึงไดมี้การร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้ผลิตสินคา้ดงักล่าว

อย่างต่อเนือง  ภายใตแ้บรนด ์ARROW และ Uniform ขององค์กรต่าง ๆ  อาทิ เสือ Cool Mode / เสือประหยดัไฟ

เบอร์ 5 และเสือ Recycle   เพือสนบัสนุนกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจขององคก์รทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม และมีการ

เติบโตอยา่งยงัยืน 

 

 

 

 

 

 



ตลาดต่างประเทศ                  

ในปี 2564 บริษทัมียอดการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซีย  คิดเป็นร้อยละ 27 ของ

ยอดขายรวม  ซึงเป็นการเติบโตจากการส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา และยุโรป   โดยผ่านทาง Trading Firm ซึงเป็น

พนัธมิตรทางการคา้ทีมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัมาโดยตลอด 

- ลูกคา้มีความเชือมนัในศกัยภาพและมนัใจในคุณภาพของสินคา้  รวมถึงการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หมี้

ความหลากหลายและทันสมยั   แม้ว่ายงัมีการแข่งขันด้านราคาจากกลุ่มประเทศเพือนบ้านอย่างจีน เวียดนาม 

อินโดนีเซีย กมัพูชา และบงัคลาเทศ ทีมีค่าจา้งแรงงานทีตาํกวา่ 

-  บริษทัไดท้าํการตลาดเชิงรุกโดยการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์บบครบวงจร และนวตักรรมใหม่ๆ ตงัแต่ การ

ออกแบบลายผา้  การผลิตผา้  การสร้างแพทเทิร์น  จนตดัเยบ็เป็นเสือผา้สาํเร็จรูป  เพือเสนอเป็นตวัอย่างให้กบัลูกคา้  

(Original Design Manufacturer : ODM) ในกลุ่มเอเชีย เป็นกลยทุธ์เสริมสร้างศกัยภาพเชิงการแข่งขนั   

นอกจากนี บริษทัยงัสามารถผลิตไดท้งัปริมาณนอ้ยและปริมาณมาก (Small lot / Big lot)  เพือตอบสนอง

ความตอ้งการทีเปลียนไปของลูกคา้ในปัจจุบนั   

ช่องทางการจําหน่ายตลาดต่างประเทศ  

1. จดัจาํหน่ายผา่น Trading Firm  

2. จาํหน่ายตรงใหก้บัลูกคา้ทงัในสหรัฐอเมริกา ยุโรป  เอเชีย และกลุ่มอาเซียน   

สาํหรับปี 2565 บริษทัยงัคงมุ่งขยายตลาดสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ยุโรป  เวียดนาม   ญีปุ่น และกลุ่ม AEC 

อยา่งต่อเนือง  

ตลาดในประเทศ 

             การจาํหน่ายเสือผา้สาํเร็จรูปในประเทศยงัคงใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนส่งเสริมยอดขายทีมีการกระตุน้

ตลาดของแบรนดเ์สือผา้ต่าง ๆ ดว้ยการลดราคาตามหา้งสรรพสินคา้และย่านการคา้ต่าง ๆ  รวมถึงการนาํเขา้เสือผา้

สาํเร็จรูปจาก จีน เวียดนาม กมัพูชา และบงัคลาเทศ ซึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้รูปแบบแฟชนัทีมีทุกระดบัราคา  และยงั

มีการนาํเขา้สินคา้แบรนด์เนมใหม่ ๆ จากต่างประเทศเขา้มาจาํหน่ายเป็นจาํนวนมากขึน  ทาํให้เกิดการแข่งขนัเพือ

ช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดสูง 

บริษทัฯ ไดร่้วมทาํการตลาดเชิงรุก กบั บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชนัแนล ซึงเป็นลูกคา้หลกัและเป็นตวัแทน

จดัจาํหน่าย  

- จดัทาํขอ้มูลสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอย่างต่อเนืองและสมาํเสมอ เพือ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากทีสุด  

- ร่วมจัดทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพือให้เข้าถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึงการจัดการส่งเสริมการขายได้

คาํนึงถึงภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ละสร้างคุณค่าต่อสังคม   

- ร่วมกนัคิดคน้และพฒันานวตักรรมให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค “ เป็นผลิตภณัฑที์

ปลอดภยักบัผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ” 

   ปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นเครืองหมายการคา้ยงัเป็นปัจจยัสําคญัเช่นเคย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงันิยมในสินคา้

แบรนดเ์นม แต่บริษทัมนัใจวา่สินคา้ของบริษทัมีชือเสียงเป็นทีนิยมและยอมรับในคุณภาพมาตรฐานสากล 

 

 

 

 



ผลติภัณฑ์ชุด Uniform 

จากการทีบริษทัมีความเชียวชาญตงัแต่การออกแบบ  การคดัสรรวตัถุดิบ  การผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพ การส่ง

มอบสินคา้  รวมถึงการมีบริการทีดีทงัก่อนและหลงัการขาย  คาํนึงถึงหลกัการแข่งขนัทงัดา้นคุณภาพและราคาที

เหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษทัไดเ้ป็นผูผ้ลิตชุด Uniform  ทงั Workwear และ Officewear ใหแ้ก่องคก์รทีมีชือเสียงทงั

สถาบนัการเงิน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษทัเอกชน และสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง  

      ทงันี บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในดา้น Product Quality การรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้และสร้าง

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้อยา่งต่อเนือง ดว้ยการมีระบบ QC ทีไดม้าตรฐานและเป็นทียอมรับ 

การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่ายในประเทศ 

1. บริษทัแต่งตงัตวัแทนจดัจาํหน่าย คือ บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) เป็นลูกคา้ราย

ใหญ่ของบริษทั โดยมีช่องทางจดัจาํหน่ายหลกั Offline ใหก้บัหา้งสรรพสินคา้ / ดิสเคาน์สโตร์ /  

Modern Trade  และเพิมช่องทาง Online ใหเ้หมาะกบัยคุ New Normal 

 2. จดัจาํหน่ายผา่นระบบ E-Commerce 

 3. จดัจาํหน่ายผา่น Factory Outlet   

 4. จาํหน่ายตรงให้กบัลูกคา้ผูบ้ริโภคในการจดัทาํชุดเครืองแบบ(Uniform) สํานักงาน(Office Wear) และ

โรงงาน(Work Wear) ใหก้บั องคก์รชนันาํทงัภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

กลยุทธ์ทางด้านการตลาด          

เพือสร้างทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ ให้กบัลูกคา้และผูบ้ริโภค บริษทัฯ ไดร่้วมกบั บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์

เนชนัแนล ซึงเป็นลูกคา้หลกัและเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายใชก้ลยทุธ์ในการนาํเสนอสินคา้ ดงันี     

1. การสร้าง Fashion Trend ล่วงหน้าจดัทาํเป็น Story Board คอนเซ็ป กลุ่มสีต่าง ๆ  และ Mix & Match 

สินคา้ครบทุกหมวดหมู่ พร้อมจดัทาํ PRE- Collection ใหลู้กคา้ไดเ้ห็นสินคา้จริง เพือง่ายต่อการตดัสินใจในการเลือก

ซือ แบบ One Stop Service ส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจและตอบรับการสงัซือเพิมมากขึน และการทาํ Visual 

Merchandise นีสามารถวางแผนการตลาดเป็นการล่วงหนา้ร่วมกนั    

2. ร่วมบริหารจดัการตน้ทุนสินคา้กรณีทีลูกคา้มีการสังซือในปริมาณมาก เพือเป็นการเพิมโอกาสใหลู้กคา้

สามารถแข่งขนัทางการตลาดกบัคู่แข่งได ้และสามารถเพิมยอดขายไดท้งัสองฝ่าย 

3.  เพิมพนัธมิตรช่องทางการจดัจาํหน่ายกบั  LAZADA / SHOPEE / JD และ E-THAILAND BEST ใน

ส่วนสินคา้ House Brand เพือเป็นการขยายฐานลูกคา้ใหต้ราสินคา้เป็นทีรู้จกัเพิมมากขึน  และสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีมี Life Style  ทนัสมยัสงัซือสินคา้ไดบ้นสมาร์ทโฟน  

จากการทีตลาดเสือผา้สาํเร็จรูปยงัมีการแข่งขนัในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายทีหลากหลายขึน ทงัช่องทาง

เดิมอย่าง  Department Store   Modern Trade  และ Convenience Store  รวมถึงช่องทางทีเกิดขึนใหม่อย่างช่องทาง 

E-Commerce  ซึงมีแนวโนม้การเติบโตขึนในทุกปี  เนืองจากช่องทางเหล่านีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย และ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและครบถว้น  อีกทงัช่องทาง TV Shopping / O -Shopping ที

ทาํให้ผูผ้ลิตสามารถสือสารนวตักรรมของสินคา้ไดอ้ย่างครบถว้น  มีแนวโน้มเติบโตเพิมขึน  ซึงบริษทัไดมี้การ

ดาํเนินการอยา่งต่อเนือง 

ทงันี บริษทัไดป้รับเปลียนกลยุทธ์การทาํงานโดยนาํเสนอสินคา้ทีหลากหลายและนวตักรรมทีลูกคา้และ

ผูบ้ริโภคตอ้งการ พร้อมทงัเร่งหาลูกคา้ใหม่เพือเพิมยอดขาย  รวมถึงการปรับเปลียนวิธีการทาํงานเพือควบคุม

ค่าใช้จ่ายโดยรวม ทงัการลดตน้ทุนวตัถุดิบ  การผลิต  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน  เพือให้มี

ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายทีสามารถแข่งขนัไดท้งัในและต่างประเทศ     



สถานการณ์สิงทอและเครืองนุ่งห่มใน 

อุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่ม  นับเป็นอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกทีสําคญัของประเทศ 

ในช่วงปี 2563 ไดร้ับผลผลกระทบจากพิษโควิดหนกัหน่วง ตลาดต่างประเทศหดหายจากเศรษฐกิจคู่คา้ชะลอตวั 

ยอดส่งออกติดลบ โรงงานในอุตสาหกรรมกว่า 3,000 โรง ตอ้งหนัไปเยบ็หน้ากากอนามัย และชุด PPE ขายเพือ

ประคองธุรกิจ แต่สถานการณ์สิงทอและเครืองนุ่งห่มปี 2564 ไดมี้การปรับตวัดีขึน ดงันี 

ด้านการส่งออก มีมูลค่า 6,526.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิมขึนร้อยละ 13.6 เทียบปีก่อน  แบ่งเป็น  

(1) กลุ่มสิงทอ มีมูลค่า 4,235.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  เพิมขึนร้อยละ 17.1  

- เส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 31.3  จากตลาด  สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และจีน  

- เส้นดา้ย          ขยายตวัเพิมขึนร้อยละ 35.8 จากตลาด  ญีปุ่น จีน และเกาหลีใต ้ 

- ผา้ผืน       ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 9.9 จากตลาด  เวียดนาม กัมพูชา และบังคลาเทศ   

         (2)  กลุ่มเครืองนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,290.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิมขึนร้อยละ 7.8 เทียบปีก่อน  จากการ

ส่งออกไปยงัตลาดหลกัอย่างสหรัฐอเมริกา ขยายตวัเพิมขึนร้อยละ 9.3 ส่วนหนึงผลจากตลาดสหรัฐฯซึงเป็น

ตลาดส่งออกสัดส่วน 1 ใน 3 ของการส่งออก ในภาพรวมมีการนาํเขา้สินคา้จากไทยเพิมขึน โดยลดการนาํเขา้

สินคา้จากจีนลงจากผลพวงสงครามการคา้ 

ด้านการนําเข้า  มีมูลค่ารวม 5,058.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิมขึนร้อยละ 17.1 แบ่งเป็น 

  (1) กลุ่มสิงทอ มีมูลค่า 3,459.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  เพิมขึนร้อยละ 24.4 

- เส้นดา้ย  ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ  30.2  จากตลาด  จีน สหรัฐอเมริกา และญีปุ่น  

- ผา้ผืน     ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 20.3  จากตลาด จีน เวียดนาม และไต้หวนั 

        (2)  กลุ่มเครืองนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,599.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิมขึนร้อยละ 3.9 และส่งผลให้ภาพรวม

ดุลการคา้เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 1,468.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

   ขณะทีการนาํเข้าเครืองนุ่งห่มในเดือนธันวาคม 2564 พบว่า ยงัคงปรับตัวลดลงเมือเทียบเดือน

ก่อน  และช่วงเดียวกันของปีก่อน   ทงันี เป็นผลสืบเนืองจากการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะภาคการ

ท่องเทียวในประเทศทียงัคงฟืนตวัช้า  ส่งผลต่อจาํนวนนักท่องเทียวซึงถือเป็นกลุ่มบริโภคเครืองนุ่งห่มหลกั

ยงัมีจาํนวนไม่มากนัก บวกกับกาํลงัซือของกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศมีจาํนวนลดลง  เพราะผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ยงัคงกังวลต่อรายได้ในอนาคต จึงระมัดระวงัในการใช้จ่ายเพิมมากขึน 

              และภาพรวมการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์เครืองนุ่งห่ม ในปี 2564 พบว่า มีมูลค่าการนาํเข้ารวม 925.8 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ  ลดลงร้อยละ 7.7 เทียบปีก่อน  จากตลาดจีนและเวียดนาม  ขณะทีการนาํเข้าเครืองนุ่งห่มจาก

ตลาดอิตาลี ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 25.0 

แนวโน้วอุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่มปี 2565  

สาํหรับแนวโนม้การส่งออกเสือผา้และเครืองนุ่งห่มไทยในปี 2565 คาดวา่จะขยายตวั 10% ส่วนสิงทอจะ

ขยายตวั 20% จากตลาดการส่งออกกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ  เมือเทียบก่อนทีจะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เมือปลายปี 2562   โดยมาจากความตอ้งการสินคา้นีเกิดจากปัญหาระหวา่งสหรัฐ-จีน  ทาํใหส้หรัฐเริมหนัไปสงัซือ

สินคา้จากประเทศอืน   ซึงก็เป็นโอกาสในการส่งออกสินคา้ไทย  ส่วนตลาดหลกัสาํคญัอืนทงัยโุรป ญีปุ่น ภายหลงั

จากเปิดประเทศก็เริมมีความตอ้งการนาํเขา้สินคา้มากขึนเช่นกนั 

 

 



ประเด็นสําคัญ : ต้นทุนการผลิตทียังคงปรับตัวเพิมขึนอย่างต่อเนือง 

        จากสาเหตุความล่าช้าในการขนส่งบวกกับค่าขนส่งทีสูงกว่าปกติ  ส่งผลต่อราคาวตัถุดิบทีปรับตัวเพิม

สูงขึน สาํหรับอุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่มไทย พบว่า ดชันีราคาผูผ้ลิตในเดือนธันวาคม 2564 

ปรับตวัเพิมขึน (สิงทอ +2.7%YoY และเครืองนุ่งห่ม +0.6%YoY) กดดนักาํไรของผูผ้ลิตในประเทศ 

แต่ด้วยความต้องการสินคา้จากตลาดประเทศคู่ค้าหลกั (USA, Japan, Vietnam and Indonesia) มี

แนวโน้มความตอ้งการสินคา้เพิมขึน จึงคาดว่าจะช่วยให้การส่งออกสิงทอและเครืองนุ่งห่มไทย ขยายตัว

เพิมขึนในปี 2565 

นอกจากนียงัพบปัญหาแรงงานทีอาจไม่กลับเขา้สู่ระบบภาคการผลิต  เกิดการขาดแคลนแรงงานเป็น

จาํนวนมาก หากยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขก็จะเป็นอุปสรรคต่อภาคการผลิต ผูป้ระกอบการตอ้งปรับแผนการทาํงาน

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัคาํสงัซือทีเขา้มา เช่น อาจจะปรับเวลาการทาํงาน เพิมค่าโอที เพือไม่ใหก้ระทบคาํสงัซือ และ

ลูกคา้หนัไปหาคู่แข่ง 

ส่วนปัญหาตน้ทุนดา้นวตัถุดิบในปี 2565 มีแนวโนม้ลดลง เช่น ไฟเบอร์ ผา้ดิบ ผา้ยอ้ม เสน้ดา้ย ราคาลดลง

จากทีเคยปรับขึนไปก่อนหนา้นี โดยราคาผา้ฝ้ายลดลง 20-40% จากเดิมทีขึนไปถึง 60%  ราคาโพลิเอสเตอร์ และคาด

วา่จะปรับลดราคาลงมา 10-20% จากเดิมทีราคาขึนไป 30% 

                                                                                     ทีมา : ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม   

                      สถาบันพฒันาอุตสาหกรรมสิงทอ 

                                                  และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดหาผลติภัณฑ์ 

1.  ลกัษณะการจัดให้ได้มาซึงผลติภัณฑ์    

นโยบายการผลิต  เป็นการผลิตตามคาํสงัซือของลูกคา้และบริษทัทีทาํหนา้ทีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายใหบ้ริษทั 

 ปัจจุบนับริษทัมีสาํนกังานใหญ่ และโรงงานสาขาอีก  2 แห่ง คือ 

 สถานทตีงั 

สาํนกังานใหญ ่ 666 ถ.พระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

ศูนย์กลางการบริหารจัดการ และผลติชุดว่ายนํา 

สาขาลาํพูน 

 

77 หมู่ที 6 ถ.ลาํปาง-เชียงใหม่ ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  ลาํพูน 51000 

ผลติ : เสือผ้าสําเร็จรูป 

สาขากบินทร์บุรี 216 หมู่ที 5 ถ.สุวรรณศร  ต.นนทรี  อ.กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี 25110 

ผลติ : ผลติผ้ายืด (Knitted Fabric) และเสือผ้าสําเร็จรูป 

 

2. กาํลงัการผลติและปริมาณการผลติ 

 ปี 2564 ปี  ปี  

กาํลงัการผลิต  (หน่วย : ตัว) 

 - เสือผา้บุรุษ สตรี  

 - ชุดวา่ยนาํ    

 - Underwear 

 

1,200,000 

80,000 

2,500,000 

 

, ,  
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, ,  

 

, ,  

,  

, ,  

รวม 3,780,000 , ,  ,0 ,  

ปริมาณการผลติจริง 

   - เสือผา้บุรุษ สตรี  

 - ชุดวา่ยนาํ    

 - Underwear 

 

1,112,494 

70,698 

1,470,159 

 

,  

,  

, ,  

 

,  

,  

, ,  

รวม 2,653,351 , ,  , ,  

การใช้กาํลงัการผลิต (%) 70.19 .  .  

3. การจัดหาวตัถุดิบและผู้จําหน่ายวตัถุดิบ (Supplier)      

     บริษทัมีความมุ่งมนัทีจะนาํเสนอผลิตภณัฑที์มีคุณภาพใหก้บัผูบ้ริโภค บริษทัจึงให้ความสาํคญักบัการ

คดัสรรวตัถุดิบทีมีคุณภาพจากแหล่งผลิตทงัในและต่างประเทศ ซึงโดยส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบทีผลิตภายในประเทศ  

สาํหรับการคดัสรรผูจ้ดัจาํหน่าย บริษทักาํหนดใหมี้กระบวนการ ตรวจสอบและคดัสรรผูจ้ดัจาํหน่าย  ทงัในส่วนของ

การตรวจสอบคุณภาพก่อนการซือขาย และกระบวนการสรรหา โดยบริษัทจะพิจารณาผูจ้ ัดจําหน่ายทีได้

มาตรฐานสากล และมาตรฐานการรับรองเฉพาะผลิตภณัฑ ์เป็นตน้   ซึงเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบและขอ้กาํหนด

ทีเกียวกบัการจดัซือจดัจา้งของบริษทั  เพือใหม้นัใจไดว้่ากระบวนการจดัซือจดัจา้งของบริษทัมีความโปร่งใส และ

เป็นธรรมแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายทุกราย  

 ในปี 2564 บริษทัจดัหาและสงัซือวตัถุดิบในประเทศเป็นหลกั  เนืองจากมีความเชือมนัในคุณภาพและได้

ร่วมพฒันากบัคู่คา้อย่างต่อเนือง เพือสนบัสนุนการคา้ในประเทศ    ส่วนดา้นผา้ถกั (Knitted Fabric) ใชผ้ลผลิตจาก



โรงถกัผา้ยืดของบริษทั   ซึงนับเป็นความได้เปรียบจากการทีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเสือยืดทีครบวงจรตงัแต่การ

ออกแบบ การถกัผา้ และกระบวนการผลิตเป็นเสือผา้สําเร็จรูป และไดพ้ฒันาทงักระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ที

เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มอย่างต่อเนือง ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดผ้่านเกณฑม์าตรฐานสากลในการใชส้ารเคมีทีมีความ

ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นทียอมรับจากลูกคา้ทงัในและต่างประเทศ  ซึงบริษทัไดรั้บความร่วมมือจากคู่คา้เป็น

อยา่งดีในการควบคุมสารเคมีใหไ้ดม้าตรฐานของ REACH และภายใตก้ารมีระบบการจดัการสิงแวดลอ้มมาตรฐาน 

ISO   ดา้นการสงัซือวตัถุดิบเสน้ดา้ยถกัภายในประเทศ   บริษทัจะคาํนึงถึงแหล่งวตัถุดิบตน้นาํซึงส่วนใหญ่มา

จากออสเตรเลียและอเมริกาซึงเป็นวตัถุดิบตน้นาํทีมีการยอมรับในระดบัสากล  

 วตัถุดิบทีผลิตผา้ถกัและเสือผา้สําเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยธรรมชาติ ทีผ่านกระบวนการคดัเลือก 

Supplier ทีไดรั้บการรับรองผา่นมาตรฐาน Oeko-Tex Standard     เป็นการระมดัระวงัการเลือกใชส้ารเคมีในการ

ฟอกยอ้ม หลีกเลียงการใช้สารฟอมลัดีไฮด์ และสารก่อมะเร็ง     เพือให้ผลิตภณัฑ์มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค

นอกจากนีวตัถุดิบสาํหรับบรรจุหีบห่อสามารถนาํมารีไซเคิลไดเ้ป็นส่วนใหญ ่

สัดส่วนการซือวตัถุดบิในประเทศและต่างประเทศ 

      ในปี 2564 บริษทัมีการจดัซือจดัหาวตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบเสริมสาํหรับผลิตสินคา้ จากคู่คา้ทงัในประเทศ

และต่างประเทศ คิดเป็นอตัราร้อยละ 73 จากภายในประเทศและอตัราร้อยละ 27 จากการนําเขา้จากต่างประเทศ  

ปัจจุบนับริษทัมีคู่คา้ (Supplier) ทงัในประเทศและต่างประเทศจาํนวน   ราย โดยมีการประเมินคู่คา้ตามระบบ 

ISO   ในการจดัประเภทคู่คา้เพือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑร์ะดบัมาตรฐานสากล    

      นอกจากนี บริษทัยงัจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งอืนทงัในและต่างประเทศมาทดแทน โดยมีคุณภาพเท่าเทียมกนั   

เพอืพฒันาสู่ความเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ดว้ยระบบการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ISO  และเป็นไปตามนโยบาย

การทาํธุรกิจทียงัยืน 

ผลการประเมินคู่ค้า : ตามมาตรฐาน ISO 9001      

  (จาํนวน : ราย) 

กลุ่มคู่ค้า ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

กลุ่ม A 223 213 8 

กลุ่ม B - 9 15 

กลุ่ม C - 1 6 

รวม 223 223 199 

 หมายเหตุ : หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

  กลุ่ม A  คะแนน   -   คะแนน 

  กลุ่ม B  คะแนน  80 –    คะแนน 

  กลุ่ม C  คะแนน  นอ้ยกวา่   คะแนน 

 

ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 

          รายละเอียดอยูใ่นเอกสารแนบ 4 

 

งานทียังไม่ส่งมอบ 

       - ไม่มี – 


