1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
รายได้ จากการขาย
ในประเทศ :
เสื อผ้าสําเร็ จรู ป
ผ้าถัก
ต่ างประเทศ :
เสื อผ้าสําเร็ จรู ป
ผ้าถัก

2564
(ล้านบาท)
449.33
431.13
18.20
163.28
160.81
2.47

รวมทังสิ น

612.61

73.35
70.38
2.94
26.65
26.25
0.40

2563
(ล้านบาท)
463.53
446.08
17.45
84.97
78.91
6.06

100.00

548.50

%

84.51
81.33
3.18
15.49
14.39
1.10

2562
(ล้ านบาท)
595.02
552.02
43.00
101.62
94.31
7.31

85.41
79.24
6.17
14.59
13.54
1.05

100.00

696.64

100.00

%

%

ผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการและการพัฒนานวัตกรรม
บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด(มหาชน) เริ มธุรกิจด้วยการเป็ นผูผ้ ลิตเสื อผ้าสําเร็ จรู ปตังแต่ปี 2523 ต่อมาได้ลงทุน
ในการผลิตผ้าถัก (Knitted Fabric) โดยการประกอบธุรกิจของบริ ษทั มีการร่ วมกับพันธมิตรทางธุ รกิ จเสริ มสร้างให้
ธุ รกิจครบวงจรตังแต่ตน้ นําจนถึงปลายนํา ผลิตภัณฑ์หลัก มีดงั นี

ผลิตภัณฑ์สิงทอ

ผลิตภัณฑ์เสื อผ้าสํ าเร็จรู ป

บริ ษทั มีสายการผลิตด้านโรงถักผ้ายืดทีสาขากบินทร์บุรี
โดยมีเครื องจักรและเทคโนโลยีทีทันสมัย เพือเสริ มสร้าง
กระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน

บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิ จหลักในการผลิตเสื อผ้าสําเร็ จรู ปทัง
เสื อผ้าบุรุษ สตรี ชุดว่ายนํา ชุดกี ฬา ชุดชันในชาย และชุด
ยูนิฟอร์ม

ผลิตภัณฑ์สิงทอ
บริ ษทั ได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพี ง
พอใจสู งสุ ดและมีความคุม้ ค่า โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักคิดว่า “ เป็ นผลิตภัณฑ์ทีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
และเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม”
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมเพือรักษาไว้ซึงคุ ณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสี และ
สารเคมีทีเป็ นอันตราย รวมถึงการให้ความสําคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื อง อาทิ
- การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
- การรับรองระบบจัดการสิ งแวดล้อม ISO14001:2015
- การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (Cool Mode)
- การรับรองผลิตภัณฑ์ “ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- การรับรองอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4)

เพือเป็ นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมอย่างยังยืนต่อไป และร่ วมสนับสนุ นกับวิสัยทัศน์ของ
องค์ก ร “ เรามุ่ง มันทีจะเป็ นผู้ นํ าในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณ ฑ์ และบริ ก ารทีมี คุ ณภาพด้ ว ยนวัต กรรมเสื อผ้ าใน
ประเทศไทย”

สิ งทอทีเป็ นฟังก์ชัน (Functional Textile)

“ฉลากประหยัดไฟฟ้ าเบอร์ 5”
– ผ้ าผืนเบอร์ 5 : ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ลดความร้อน เรี ยบและไม่ขึนขน/เม็ด
– เสื อผ้ าเบอร์ 5 : ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ตอ้ งรี ด
ผลิตจากสารเคมีและสี ยอ้ มทีปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง และโลหะหนัก เนื อผ้าแข็งแรง สี คงทน ดูดซับ
เหงือและถ่ายเทความร้อนได้ดี ทําให้เย็นสบายยามสวมใส่ สามารถซักแล้วใส่ได้เลยโดยไม่ตอ้ งรี ด
“COOL MODE” ผลิตภัณฑ์ เสื อผ้ าลดโลกร้ อน
ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับเหงือและระบายความร้อนได้ดี ทําให้สวมใส่ สบาย ไม่ร้อน
อบอ้าว สามารถสวมใส่ ในอาคารหรื อห้องทีมีอุณภูมิเครื องปรับอากาศ ๐C ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ซึ งได้จดั
จําหน่ายให้กบั ลูกค้ากลุ่มยูนิฟอร์มและลูกค้าทีซือผ้ายืด
“Recycle polyester ” การเปลียนขยะประเภทขวดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์เสื อผ้า
ผลิ ตภัณฑ์ทีนําขวดพลาสติ ก มาแปรรู ปเป็ นเส้นใยรี ไซเคิ ล ด้วยนวัตกรรมที เป็ นมิตรต่ อสิ งแวดล้อม
และพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีมูลค่าบริ ษทั ได้ผลิตและจําหน่ายเป็ นเสื อยืดโปโล และเสื อยืดคอกลมให้กบั ลูกค้า
กลุ่มยูนิฟอร์มและลูกค้าทีซือผ้ายืดจําหน่ายทังในและต่างประเทศอย่างต่อเนือง

ผลิตเสื อผ้ าสํ าเร็จรู ป
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นารู ปแบบและวัตถุดิบสําหรับสิ นค้า แบรนด์ “ARROW”ให้มีความหลากหลาย
และนวัตกรรมในเสื อยืด Collection “ NEW YORK POLO และ DRY TECH SMART POLO” เพือสร้าง
มูลค่าเพิมให้กบั ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ รวมถึงการพัฒนาผ้า Slacks ให้มีความหลากหลาย เพือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคทังคุณภาพและราคาทีสมเหตุสมผล
ผลิตภัณฑ์ สิงทอทางการแพทย์ (เพือปกป้ องและป้องกันการติดเชื อ)
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที เกิ ดขึนทัวโลกในช่ วงปลายปี 2562
บริ ษทั ได้มีการผลิตหน้ากากผ้า และชุด PPE ภายใต้ความสามารถของบริ ษทั ทีเป็ นผูผ้ ลิตเสื อผ้า ดังนี
: หน้ ากากผ้า Cotton 100%
- ป้ องกันฝุ่ นละอองขนาดเล็ก0.1 ไมครอน ถึง 54% และระบายอากาศได้ดีปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง
: หน้ ากากผ้ าสะท้ อนนํา
- ป้ องกันละอองฝอยจากการไอจามสามารถซักซําได้ถึง 30 ครัง
- ป้ องกันฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ถึง 54% และระบายอากาศได้ดีปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง
: ชุด PPE - Isolation Gown รุ่น “เราสู้ ” ร่ วมกับ องค์ การเภสัชกรรม
- บริ ษทั ได้รับอนุญาตในการผลิตเครื องมือแพทย์ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย
ผลิตชุด PPE – Isolation Gown รุ่ น “เราสู ”้ เป็ นผลิตภัณฑ์กนั นําทังชุ ด (ใช้ดา้ ยกันนํา) สามารถใช้ซาได้
ํ
อย่างน้อย 20 ครัง

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาด
เพือเป็ นผูน้ ําในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การที มีคุ ณภาพ ด้วยนวัตกรรมเสื อผ้า ในประเทศไทย
พร้อมนโยบายหลัก คือ ผลิตสิ นค้าทีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม บริ ษทั มีกลยุทธ์ทางการตลาด
ดังนี
- ผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพและราคาทีสมเหตุสมผล
- พัฒนากระบวนการผลิตทุกขันตอน เพือให้เพิมทังประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
- บริ หารความเสี ยงในการจัดซื อวัตถุดิบ เพือควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้และรักษาอัตรา
กําไรให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพือขยายฐานตลาดใหม่และรักษาสมดุลทังลูกค้าเดิ มและ
ลูกค้าใหม่
สําหรับ 2564 เศรษฐกิ จทัวโลกยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 จาก
การกลับมาระบาดระลอกใหม่ตงแต่
ั ปลายปี 2563 และแพร่ ระบาดเป็ นวงกว้างในไทยช่วงไตรมาส 3 ของปี ส่ งผล
ให้หลายกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จถูก จํากัด ภายใต้ม าตรการควบคุ มที เข้ม งวดเป็ นเวลาหลายเดื อน รวมถึ งการปิ ด
ห้างสรรพสิ นค้า และในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี ได้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมทีเข้มงวด ทําให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จบางส่ วนสามารถกลับมาดํา เนิ นการได้
และด้า นการบริ โ ภคในประเทศโดยเฉพาะภาคการ
ท่ องเที ยวในประเทศที ยัง คงฟื นตัวช้า ส่ ง ผลต่อ จํา นวนนัก ท่องเที ยวซึ งถื อเป็ นกลุ่ม บริ โ ภคเครื องนุ่ ง ห่ ม หลัก
ยัง มี จาํ นวนไม่ม ากนัก บวกกับ กํา ลัง ซื อของกลุ่ม ผูบ้ ริ โ ภคในประเทศมีจาํ นวนลดลง เพราะผูบ้ ริ โ ภคส่ ว น
ใหญ่ยงั คงกังวลต่อรายได้ในอนาคต จึ งระมัด ระวังในการใช้จ่า ยเพิ มมากขึ น
และในปั จจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ปรับเปลียนมาใช้ช่องทาง Online เพิมมากขึนอย่างต่อเนื อง บริ ษทั
จึงให้ความร่ วมมือและให้การสนับสนุนลูกค้าสร้างยอดขายทังในช่องทาง Offline และ Online รวมถึง Social
Media ต่าง ๆ ทีสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ว ดังนันบริ ษทั จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทงด้
ั านรู ปแบบและ
วัตถุดิบใหม่ ๆ เพือขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่เพิมมากขึน
นอกจากนี ยังให้ความสําคัญต่อทิศทางการผลิตและความต้องการสิ นค้าสิ งทอและเครื องนุ่มห่ มของตลาดโลก
ทีเริ มเปลียนไป โดยมีความต้องการสิ นค้ารักษ์โลก หรื อเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม เพือลดภาวะโลกร้อนมากขึน ซึ ง
แบรนด์เสื อผ้าชันนําได้สงผลิ
ั ตเสื อทีทําจากเส้นใยรี ไซเคิล ลดการใช้นาํ ใช้พลังงาน และวัตถุดิบฝ้ายออร์แกนิ ค เป็ น
สิ นค้า Green Product รักษาสิ งแวดล้อม เพือเป็ นทางเลือกแก่ผบู ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในสิ งเหล่านี จึ งได้มีการร่ วมมือกับพันธมิตรทางการค้าผลิตสิ นค้าดังกล่าว
อย่างต่อเนื อง ภายใต้แบรนด์ ARROW และ Uniform ขององค์กรต่าง ๆ อาทิ เสื อ Cool Mode / เสื อประหยัดไฟ
เบอร์ 5 และเสื อ Recycle เพือสนับสนุ นกลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิ จขององค์กรทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม และมีการ
เติบโตอย่างยังยืน

ตลาดต่างประเทศ
ในปี 2564 บริ ษทั มียอดการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และเอเซี ย คิดเป็ นร้อยละ 27 ของ
ยอดขายรวม ซึ งเป็ นการเติบโตจากการส่ งออกไปยังสหรัฐอเมริ กา และยุโรป โดยผ่านทาง Trading Firm ซึ งเป็ น
พันธมิตรทางการค้าทีมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันมาโดยตลอด
- ลูกค้ามีความเชือมันในศักยภาพและมันใจในคุณภาพของสิ นค้า รวมถึงการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายและทัน สมัย แม้ว่า ยังมี การแข่ งขัน ด้านราคาจากกลุ่ม ประเทศเพือนบ้า นอย่า งจี น เวีย ดนาม
อินโดนี เซี ย กัมพูชา และบังคลาเทศ ทีมีค่าจ้างแรงงานทีตํากว่า
- บริ ษทั ได้ทาํ การตลาดเชิงรุ กโดยการนําเสนอผลิตภัณ ฑ์แบบครบวงจร และนวัตกรรมใหม่ๆ ตังแต่ การ
ออกแบบลายผ้า การผลิตผ้า การสร้างแพทเทิร์น จนตัดเย็บเป็ นเสื อผ้าสําเร็ จรู ป เพือเสนอเป็ นตัวอย่างให้กบั ลูกค้า
(Original Design Manufacturer : ODM) ในกลุ่มเอเชี ย เป็ นกลยุทธ์เสริ มสร้างศักยภาพเชิงการแข่งขัน
นอกจากนี บริ ษทั ยังสามารถผลิตได้ทงปริ
ั มาณน้อยและปริ มาณมาก (Small lot / Big lot) เพือตอบสนอง
ความต้องการทีเปลียนไปของลูกค้าในปัจจุบนั
ช่ องทางการจําหน่ ายตลาดต่างประเทศ
1. จัดจําหน่ายผ่าน Trading Firm
2. จําหน่ายตรงให้กบั ลูกค้าทังในสหรัฐอเมริ กา ยุโรป เอเชีย และกลุ่มอาเซียน
สําหรับปี 2565 บริ ษทั ยังคงมุ่งขยายตลาดสู่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ยุโรป เวียดนาม ญีปุ่ น และกลุ่ม AEC
อย่างต่อเนื อง
ตลาดในประเทศ
การจําหน่ายเสื อผ้าสําเร็ จรู ปในประเทศยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในส่ วนส่ งเสริ มยอดขายทีมีการกระตุน้
ตลาดของแบรนด์เสื อผ้าต่าง ๆ ด้วยการลดราคาตามห้างสรรพสิ นค้าและย่านการค้าต่าง ๆ รวมถึงการนําเข้าเสื อผ้า
สําเร็ จรู ปจาก จีน เวียดนาม กัมพูชา และบังคลาเทศ ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้ารู ปแบบแฟชันทีมีทุกระดับราคา และยัง
มีการนําเข้าสิ นค้าแบรนด์เนมใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ ายเป็ นจํานวนมากขึน ทํา ให้เกิ ดการแข่งขันเพือ
ช่วงชิงส่ วนแบ่งการตลาดสู ง
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทําการตลาดเชิงรุ ก กับ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล ซึ งเป็ นลูกค้าหลักและเป็ นตัวแทน
จัดจําหน่าย
- จัดทําข้อมูลสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื องและสมําเสมอ เพือ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากทีสุ ด
- ร่ วมจัด ทํา กิ จกรรมต่า ง ๆ เพื อให้เ ข้า ถึ งผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ า หมาย ซึ งการจัด การส่ ง เสริ มการขายได้
คํานึงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
- ร่ วมกันคิ ดค้นและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค “ เป็ นผลิตภัณฑ์ที
ปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภคและเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ”
ปั จจุบนั การแข่งขันด้านเครื องหมายการค้ายังเป็ นปัจจัยสําคัญเช่นเคย ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยงั นิ ยมในสิ นค้า
แบรนด์เนม แต่บริ ษทั มันใจว่าสิ นค้าของบริ ษทั มีชือเสี ยงเป็ นทีนิ ยมและยอมรับในคุณภาพมาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์ชุด Uniform

จากการทีบริ ษทั มีความเชียวชาญตังแต่การออกแบบ การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพ การส่ ง
มอบสิ นค้า รวมถึงการมีบริ การทีดีทงก่
ั อนและหลังการขาย คํานึงถึงหลักการแข่งขันทังด้านคุณภาพและราคาที
เหมาะสม ส่งผลให้บริ ษทั ได้เป็ นผูผ้ ลิตชุด Uniform ทัง Workwear และ Officewear ให้แก่องค์กรทีมีชือเสี ยงทัง
สถาบันการเงิน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกชน และสถาบันการศึกษาหลายแห่ ง
ทังนี บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญในด้าน Product Quality การรักษามาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนือง ด้วยการมีระบบ QC ทีได้มาตรฐานและเป็ นทียอมรับ
การจัดจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ ายในประเทศ
1. บริ ษทั แต่งตังตัวแทนจัดจําหน่าย คือ บริ ษทั ไอ.ซี .ซี .อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) เป็ นลูกค้าราย
ใหญ่ของบริ ษทั โดยมีช่องทางจัดจําหน่ายหลัก Offline ให้กบั ห้างสรรพสิ นค้า / ดิสเคาน์สโตร์ /
Modern Trade และเพิมช่องทาง Online ให้เหมาะกับยุค New Normal
2. จัดจําหน่ายผ่านระบบ E-Commerce
3. จัดจําหน่ายผ่าน Factory Outlet
4. จําหน่ ายตรงให้กบั ลูกค้าผูบ้ ริ โภคในการจัดทําชุดเครื องแบบ(Uniform) สํานักงาน(Office Wear) และ
โรงงาน(Work Wear) ให้กบั องค์กรชันนําทังภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
กลยุทธ์ ทางด้านการตลาด
เพือสร้างทางเลือกรู ปแบบใหม่ ๆ ให้กบั ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับ บมจ.ไอ.ซี . ซี . อิ นเตอร์
เนชันแนล ซึ งเป็ นลูกค้าหลักและเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายใช้กลยุทธ์ในการนําเสนอสิ นค้า ดังนี
1. การสร้าง Fashion Trend ล่วงหน้าจัดทําเป็ น Story Board คอนเซ็ป กลุ่มสี ต่าง ๆ และ Mix & Match
สิ นค้าครบทุกหมวดหมู่ พร้อมจัดทํา PRE- Collection ให้ลูกค้าได้เห็นสิ นค้าจริ ง เพือง่ายต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
ซื อ แบบ One Stop Service ส่ งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและตอบรับการสังซื อเพิมมากขึน และการทํา Visual
Merchandise นี สามารถวางแผนการตลาดเป็ นการล่วงหน้าร่ วมกัน
2. ร่ วมบริ หารจัดการต้นทุนสิ นค้ากรณี ทีลูกค้ามีการสังซื อในปริ มาณมาก เพือเป็ นการเพิมโอกาสให้ลูกค้า
สามารถแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งได้ และสามารถเพิมยอดขายได้ทงสองฝ่
ั
าย
3. เพิมพันธมิตรช่องทางการจัดจําหน่ายกับ LAZADA / SHOPEE / JD และ E-THAILAND BEST ใน
ส่ วนสิ นค้า House Brand เพือเป็ นการขยายฐานลูกค้าให้ตราสิ นค้าเป็ นทีรู ้จกั เพิมมากขึน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีมี Life Style ทันสมัยสังซือสิ นค้าได้บนสมาร์ทโฟน
จากการทีตลาดเสื อผ้าสําเร็ จรู ปยังมีการแข่งขันในด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายทีหลากหลายขึน ทังช่ องทาง
เดิมอย่าง Department Store Modern Trade และ Convenience Store รวมถึงช่องทางทีเกิ ดขึนใหม่อย่างช่องทาง
E-Commerce ซึ งมีแนวโน้มการเติบโตขึ นในทุกปี เนื องจากช่ องทางเหล่านี สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่าย และ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและครบถ้วน อีกทังช่ องทาง TV Shopping / O -Shopping ที
ทํา ให้ผผู ้ ลิตสามารถสื อสารนวัตกรรมของสิ น ค้าได้อย่างครบถ้วน มีแนวโน้มเติ บโตเพิมขึ น ซึ งบริ ษทั ได้มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื อง
ทังนี บริ ษทั ได้ปรับเปลียนกลยุทธ์การทํางานโดยนําเสนอสิ นค้า ที หลากหลายและนวัตกรรมทีลูกค้าและ
ผูบ้ ริ โภคต้องการ พร้ อมทังเร่ งหาลู ก ค้า ใหม่เพือเพิ มยอดขาย รวมถึ งการปรับ เปลี ยนวิธีการทํา งานเพือควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายโดยรวม ทังการลดต้นทุนวัตถุดิบ การผลิ ต ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิ น เพือให้มี
ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายทีสามารถแข่งขันได้ทงในและต่
ั
างประเทศ

สถานการณ์ สิ งทอและเครื องนุ่ งห่ มใน
อุต สาหกรรมสิ งทอและเครื องนุ่ ง ห่ ม นับเป็ นอุต สาหกรรมการผลิตและส่ งออกที สํา คัญของประเทศ
ในช่วงปี 2563 ได้รับผลผลกระทบจากพิษโควิดหนักหน่วง ตลาดต่างประเทศหดหายจากเศรษฐกิ จคู่คา้ ชะลอตัว
ยอดส่ งออกติดลบ โรงงานในอุตสาหกรรมกว่า 3,000 โรง ต้องหันไปเย็บหน้ ากากอนามัย และชุ ด PPE ขายเพือ
ประคองธุ รกิจ แต่สถานการณ์สิงทอและเครื องนุ่งห่ มปี 2564 ได้มีการปรับตัวดีขึน ดังนี
ด้ านการส่ งออก มี มู ลค่า 6,526.4 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิ มขึ นร้ อยละ 13.6 เที ย บปี ก่ อน แบ่ งเป็ น
(1) กลุ่มสิ งทอ มี มู ลค่ า 4,235.5 ล้านดอลลาร์ ส หรัฐ เพิ มขึ นร้ อยละ 17.1
- เส้นใยประดิ ษฐ์ ขยายตัวเพิ มขึ นร้ อยละ 31.3 จากตลาด สหรั ฐอเมริ กา อิ นโดนี เ ซี ย และจี น
- เส้นด้าย
ขยายตัวเพิ มขึ นร้ อยละ 35.8 จากตลาด ญี ปุ่ น จี น และเกาหลี ใต้
- ผ้าผืน
ขยายตัวเพิ มขึ นร้ อยละ 9.9 จากตลาด เวียดนาม กัมพูชา และบังคลาเทศ
(2) กลุ่มเครื องนุ่ งห่ ม มี มู ลค่ า 2,290.9 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิ มขึ นร้ อยละ 7.8 เที ย บปี ก่ อน จากการ
ส่ ง ออกไปยังตลาดหลักอย่า งสหรั ฐอเมริ กา ขยายตัว เพิ มขึ นร้ อยละ 9.3 ส่ วนหนึ งผลจากตลาดสหรัฐฯซึ งเป็ น
ตลาดส่ งออกสัดส่ วน 1 ใน 3 ของการส่ งออก ในภาพรวมมีการนําเข้าสิ นค้าจากไทยเพิมขึน โดยลดการนําเข้า
สิ นค้าจากจี นลงจากผลพวงสงครามการค้า
ด้ านการนําเข้ า มี มู ลค่ ารวม 5,058.4 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิ มขึ นร้ อยละ 17.1 แบ่ งเป็ น
(1) กลุ่มสิ งทอ มี มู ลค่ า 3,459.1 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิมขึ นร้ อยละ 24.4
- เส้นด้าย ขยายตัวเพิ มขึ นร้ อยละ 30.2 จากตลาด จี น สหรั ฐอเมริ กา และญีปุ่ น
- ผ้าผืน ขยายตัวเพิ มขึ นร้ อยละ 20.3 จากตลาด จี น เวีย ดนาม และไต้หวัน
(2) กลุ่มเครื องนุ่ งห่ ม มี มู ลค่ า 1,599.3 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิ มขึ นร้ อยละ 3.9 และส่ ง ผลให้ภาพรวม
ดุลการค้าเกิ นดุ ล คิ ด เป็ นมูลค่ า 1,468.0 ล้านดอลลาร์ ส หรัฐ
ขณะที การนําเข้าเครื องนุ่ งห่ มในเดื อนธัน วาคม 2564 พบว่า ยังคงปรั บตัวลดลงเมื อเที ยบเดื อน
ก่ อน และช่ วงเดี ยวกัน ของปี ก่ อน ทังนี เป็ นผลสื บเนื องจากการบริ โภคในประเทศ โดยเฉพาะภาคการ
ท่ อ งเที ยวในประเทศที ยังคงฟื นตัวช้า ส่ งผลต่อจํานวนนักท่อ งเที ยวซึ งถื อเป็ นกลุ่ มบริ โภคเครื องนุ่ งห่ ม หลัก
ยังมีจาํ นวนไม่มากนัก บวกกับกํา ลังซื อของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคในประเทศมี จาํ นวนลดลง เพราะผู บ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ยงั คงกังวลต่อรายได้ในอนาคต จึ งระมัดระวังในการใช้จ่ายเพิ มมากขึ น
และภาพรวมการนําเข้า ผลิ ตภัณฑ์เครื องนุ่ งห่ ม ในปี 2564 พบว่า มี มู ลค่าการนําเข้ารวม 925.8 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงร้ อยละ 7.7 เที ยบปี ก่ อน จากตลาดจี นและเวีย ดนาม ขณะที การนําเข้าเครื องนุ่ งห่ ม จาก
ตลาดอิต าลี ขยายตัวเพิ มขึ นร้ อยละ 25.0
แนวโน้ วอุ ต สาหกรรมสิ งทอและเครื องนุ่ งห่ มปี 2565
สําหรับแนวโน้มการส่งออกเสื อผ้าและเครื องนุ่งห่มไทยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัว 10% ส่ วนสิ งทอจะ
ขยายตัว 20% จากตลาดการส่งออกกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ เมือเทียบก่อนทีจะเกิดปั ญหาการแพร่ ระบาดของโควิด-19
เมือปลายปี 2562 โดยมาจากความต้องการสิ นค้านี เกิดจากปัญหาระหว่างสหรัฐ-จีน ทําให้สหรัฐเริ มหันไปสังซือ
สิ นค้าจากประเทศอืน ซึ งก็เป็ นโอกาสในการส่งออกสิ นค้าไทย ส่ วนตลาดหลักสําคัญอืนทังยุโรป ญีปุ่ น ภายหลัง
จากเปิ ดประเทศก็เริ มมีความต้องการนําเข้าสิ นค้ามากขึนเช่นกัน

ประเด็นสํ าคัญ : ต้ น ทุน การผลิตทียังคงปรั บตัวเพิมขึนอย่ างต่ อ เนื อง
จากสาเหตุ ค วามล่า ช้า ในการขนส่ งบวกกับค่าขนส่ งที สู งกว่า ปกติ ส่ งผลต่ อราคาวัตถุดิ บที ปรั บตัวเพิ ม
สู งขึ น สํา หรั บ อุตสาหกรรมสิ งทอและเครื องนุ่ งห่ ม ไทย พบว่า ดัชนี ราคาผูผ้ ลิตในเดื อนธันวาคม 2564
ปรั บตัว เพิ มขึ น (สิ งทอ +2.7%YoY และเครื องนุ่ งห่ ม +0.6%YoY) กดดัน กํา ไรของผูผ้ ลิตในประเทศ
แต่ด ้วยความต้องการสิ น ค้า จากตลาดประเทศคู่ ค ้า หลัก (USA, Japan, Vietnam and Indonesia) มี
แนวโน้มความต้องการสิ น ค้า เพิ มขึ น จึ งคาดว่า จะช่ วยให้การส่ งออกสิ งทอและเครื องนุ่ งห่ มไทย ขยายตัว
เพิ มขึ นในปี 2565
นอกจากนี ยังพบปั ญหาแรงงานที อาจไม่ กลับเข้า สู่ ระบบภาคการผลิต เกิ ดการขาดแคลนแรงงานเป็ น
จํานวนมาก หากยังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็ นอุปสรรคต่อภาคการผลิต ผูป้ ระกอบการต้องปรับแผนการทํางาน
เพือให้สอดคล้องกับคําสังซือทีเข้ามา เช่น อาจจะปรับเวลาการทํางาน เพิมค่าโอที เพือไม่ให้กระทบคําสังซือ และ
ลูกค้าหันไปหาคู่แข่ง
ส่ วนปัญหาต้นทุนด้านวัตถุดิบในปี 2565 มีแนวโน้มลดลง เช่น ไฟเบอร์ ผ้าดิบ ผ้าย้อม เส้นด้าย ราคาลดลง
จากทีเคยปรับขึนไปก่อนหน้านี โดยราคาผ้าฝ้ายลดลง 20-40% จากเดิมทีขึนไปถึง 60% ราคาโพลิเอสเตอร์ และคาด
ว่าจะปรับลดราคาลงมา 10-20% จากเดิมทีราคาขึนไป 30%
ที มา : ศูน ย์ข้อ มูล และดิ จิท ัลอุ ตสาหกรรม
สถาบัน พัฒนาอุต สาหกรรมสิ งทอ
และหนัง สื อพิมพ์ฐ านเศรษฐกิ จ

การจัดหาผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึงผลิตภัณฑ์
นโยบายการผลิต เป็ นการผลิตตามคําสังซือของลูกค้าและบริ ษทั ทีทําหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายให้บริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั มีสาํ นักงานใหญ่ และโรงงานสาขาอีก 2 แห่ง คือ
สถานทีตัง
สํานักงานใหญ่
666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
ศูนย์กลางการบริหารจัดการ และผลิตชุดว่ ายนํา
สาขาลําพูน
77 หมู่ที 6 ถ.ลําปาง-เชี ยงใหม่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลําพูน 51000
ผลิต : เสื อผ้ าสําเร็ จรู ป
สาขากบินทร์ บุรี
216 หมู่ที 5 ถ.สุ วรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์ บุรี ปราจีนบุรี 25110
ผลิต : ผลิตผ้ ายืด (Knitted Fabric) และเสื อผ้ าสํ าเร็จรู ป

2. กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
ปี 2564
กําลังการผลิต (หน่ วย : ตัว)
- เสื อผ้าบุรุษ สตรี
- ชุดว่ายนํา
- Underwear
รวม
ปริมาณการผลิตจริง
- เสื อผ้าบุรุษ สตรี
- ชุดว่ายนํา
- Underwear
รวม
การใช้ กาํ ลังการผลิต (%)
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3. การจัดหาวัตถุดิบและผู้จําหน่ ายวัตถุดิบ (Supplier)
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บริ ษทั มีความมุ่งมันทีจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภค บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการ
คัดสรรวัตถุดิบทีมีคุณภาพจากแหล่งผลิตทังในและต่างประเทศ ซึ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบทีผลิตภายในประเทศ
สําหรับการคัดสรรผูจ้ ดั จําหน่าย บริ ษทั กําหนดให้มีกระบวนการ ตรวจสอบและคัดสรรผูจ้ ดั จําหน่าย ทังในส่ วนของ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพก่ อ นการซื อขาย และกระบวนการสรรหา โดยบริ ษ ัท จะพิ จ ารณาผูจ้ ัด จํา หน่ า ยที ได้
มาตรฐานสากล และมาตรฐานการรับรองเฉพาะผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น ซึงเป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบและข้อกําหนด
ทีเกี ยวกับการจัดซื อจัดจ้างของบริ ษทั เพือให้มนใจได้
ั
ว่ากระบวนการจัดซื อจัดจ้างของบริ ษทั มีความโปร่ งใส และ
เป็ นธรรมแก่ผจู ้ ดั จําหน่ายทุกราย
ในปี 2564 บริ ษทั จัดหาและสังซื อวัตถุดิบในประเทศเป็ นหลัก เนื องจากมีความเชื อมันในคุณภาพและได้
ร่ วมพัฒนากับคู่คา้ อย่างต่อเนื อง เพือสนับสนุ นการค้าในประเทศ ส่ วนด้านผ้าถัก (Knitted Fabric) ใช้ผลผลิตจาก

โรงถัก ผ้า ยืด ของบริ ษ ทั ซึ งนับเป็ นความได้เ ปรี ยบจากการที บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิ ตเสื อยืด ที ครบวงจรตังแต่ ก าร
ออกแบบ การถักผ้า และกระบวนการผลิตเป็ นเสื อผ้าสําเร็ จรู ป และได้พฒั นาทังกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที
เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื อง ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลในการใช้สารเคมีทีมีความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ นทียอมรับจากลูกค้าทังในและต่างประเทศ ซึ งบริ ษทั ได้รับความร่ วมมือจากคู่คา้ เป็ น
อย่างดีในการควบคุมสารเคมีให้ได้มาตรฐานของ REACH และภายใต้การมีระบบการจัดการสิ งแวดล้อมมาตรฐาน
ISO
ด้านการสังซือวัตถุดิบเส้นด้ายถักภายในประเทศ บริ ษทั จะคํานึ งถึงแหล่งวัตถุดิบต้นนําซึ งส่ วนใหญ่มา
จากออสเตรเลียและอเมริ กาซึ งเป็ นวัตถุดิบต้นนําทีมีการยอมรับในระดับสากล
วัตถุดิบที ผลิตผ้า ถัก และเสื อผ้า สํา เร็ จรู ปส่ วนใหญ่จะเป็ นเส้น ใยธรรมชาติ ที ผ่านกระบวนการคัดเลือก
Supplier ทีได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน Oeko-Tex Standard
เป็ นการระมัดระวังการเลือกใช้สารเคมีในการ
ฟอกย้อม หลีกเลี ยงการใช้สารฟอมัลดี ไฮด์ และสารก่ อมะเร็ ง เพือให้ผลิ ตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี วัตถุดิบสําหรับบรรจุหีบห่อสามารถนํามารี ไซเคิลได้เป็ นส่ วนใหญ่
สั ดส่ วนการซื อวัตถุดบิ ในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2564 บริ ษทั มีการจัดซื อจัดหาวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบเสริ มสําหรับผลิตสิ นค้า จากคู่คา้ ทังในประเทศ
และต่างประเทศ คิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 73 จากภายในประเทศและอัต ราร้อยละ 27 จากการนําเข้าจากต่างประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษทั มีคู่คา้ (Supplier) ทังในประเทศและต่างประเทศจํานวน
ราย โดยมีการประเมินคู่คา้ ตามระบบ
ISO
ในการจัดประเภทคู่คา้ เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากล
นอกจากนี บริ ษทั ยังจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอืนทังในและต่างประเทศมาทดแทน โดยมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
เพือพัฒนาสู่ ความเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ด้วยระบบการจัดการด้านสิ งแวดล้อม ISO
และเป็ นไปตามนโยบาย
การทําธุ รกิจทียังยืน
ผลการประเมินคู่ค้า : ตามมาตรฐาน ISO 9001
(จํานวน : ราย)
กลุ่มคู่ค้า

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

กลุ่ม A
กลุ่ม B
กลุ่ม C
รวม

223
-

213
9
1

8
15
6

223

223

199

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การประเมิน
กลุ่ม A คะแนน
กลุ่ม B คะแนน
กลุ่ม C คะแนน

ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดอยูใ่ นเอกสารแนบ 4
งานทียังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี –

80 –
น้อยกว่า

คะแนน
คะแนน
คะแนน

