
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
 บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน) เริ�มธุรกิจดว้ยการเป็นผูผ้ลิตเสื'อผา้สาํเร็จรูปตั'งแต่ปี 2523  ต่อมาได้
ลงทุนในการผลิตผา้ถกั (Knitted Fabric) โดยการประกอบธุรกิจของบริษทัมีการร่วมกับพนัธมิตรทางธุรกิจ
เสริมสร้างใหธุ้รกิจครบวงจรตั'งแต่ตน้นํ'าจนถึงปลายนํ'า  

      มุ่งเนน้การสร้างมลูค่าเพิ�มต่อยอดธุรกิจในการสร้างสรรคน์วตักรรมธุรกิจสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่มใหมี้
คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยแบ่งเป็นธุรกิจหลกั ดงันี'  

1. ผลติภัณฑ์เสื�อผ้าสําเร็จรูป  
 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตเสื'อผา้สาํเร็จรูปทั'ง เสื'อผา้บุรุษ สตรี เดก็ ชุดวา่ยนํ'า ชุดกีฬา  ชุดปั�น
จกัรยาน และชุดชั'นในชาย  ภายใต ้

� International Brand (เครื�องหมายการคา้สากล) ที�ไดรั้บสิทธิC ใหเ้ป็นผูผ้ลิต  
ประกอบดว้ย  Arrow, Elle,  Arena , Felix Buhler, Mizuno และ Lecoq 

� Local Brand ประกอบดว้ย Streamline และ BSC  

� House Brand เครื�องหมายการคา้ที�บริษทัผลิตและจาํหน่ายเอง  
ประกอบดว้ย  Primo Linea ,  Proud, 360 (Three -Six -O), Swoop และ Oberon 

� เครื�องแบบชุด Uniform 

2. ผลติภัณฑ์สิ3งทอ  เพื�อความเป็นผูน้าํในการเป็นผูผ้ลิตเสื'อยืดที�ครบวงจร บริษทัมีสายการผลิตดา้นโรงถกัผา้
ยืดที�กบินทร์บุรี โดยมีเครื� องจักรและเทคโนโลยีที�ทันสมัย เพื�อเสริมสร้างกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพยิ�งขึ'น 

3. ผลิตภัณฑ์เครื3องหนัง  สาํหรับบุรุษและสตรี ประกอบดว้ย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค ์และเข็มขดั  ภายใต้
เครื�องหมายการคา้ “ Sarini ” (House Brand) ผลิตภณัฑที์�มีเอกลกัษณ์ของหนงัแทที้�มีคุณภาพทั'งวตัถุดิบ
และฝีมือการตดัเยบ็ และเป็นผูผ้ลิตและส่งออกใหก้บัเจา้ของเครื�องหมายคา้การที�เป็น International Brand 
ดว้ย  

สถานที3ตั�งสํานักงานและโรงงานแต่ละสาขา  มีดงันี'  

 สถานที�ตั'ง /สาขา  
สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ศูนยก์ลางบริหารจดัการ 
โรงงานสาขาลาํพนู จงัหวดัลาํพนู เสื'อผา้สาํเร็จรูปที�ผลิตจากผา้ทอ 
โรงงานสาขากบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ผลิตผา้ยืดผืน และ เสื'อผา้สาํเร็จรูปที�ผลิตจากผา้ถกั 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้จากการขาย ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 

ในประเทศ : 603.37 86.99 752.83 78.43 839.11 78.55 

   เสื'อผา้สาํเร็จรูป 556.69 80.26 678.93 70.74 755.77 70.75 

   ผา้ถกั 43.86 6.32 53.03 5.52 65.48 6.13 

   เครื�องหนงั 2.82 0.41 20.87 2.17 17.86 1.67 

 



รายได้จากการขาย ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 

ต่างประเทศ : 90.26 13.01 207.00 21.57 229.18 21.45 

   เสื'อผา้สาํเร็จรูป 79.02 11.39 179.62 18.71 187.40 17.54 

   ผา้ถกั 7.01 1.01 10.34 1.08 - - 

   เครื�องหนงั 4.23 0.61 17.04 1.78 41.78 3.91 

   รวม 693.63 100.00 959.83 100.00 1,068.29 100.00 

 

ผลการดาํเนินงาน 
ปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม  693.63  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27.73 จากปีก่อน โดยจาํแนกเป็น

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 603.37 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 19.85  และรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 90.26 ลา้น
บาท  ลดลงร้อยละ 56.39 จากปีก่อน   

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ์ 

 บริษทัไดมี้การพฒันานวตักรรมดา้นวตัถุดิบ  เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดรั้บความพีงพอใจ
สูงสุดและมีความคุม้ค่า  โดยสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑภ์ายใตห้ลกัคิดวา่  “ เป็นผลิตภณัฑที์�ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็น
มิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม”   
 บริษทัไดด้าํเนินกิจกรรมเพื�อรักษาไวซึ้� งคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ มาตรฐานความปลอดภยัจากสีและ
สารเคมีที�เป็นอนัตราย รวมถึงการใหค้วามสาํคญัต่อการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง  อาทิ  

- การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008    
- การรับรองระบบจดัการสิ�งแวดลอ้ม ISO14001:2004  
- การรับรองผลิตภณัฑล์ดโลกร้อน (Cool Mode)   
- การรับรองผลิตภณัฑ ์“ ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5  

   เพื�อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มอย่างย ั�งยืนต่อไป และร่วมสนบัสนุนกบัวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร “ เรามุ่งมั3นที3จะเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์  ผลิตภัณฑ์และบริการที3มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสื�อผ้าในประเทศ

ไทย” 

สิ3งทอที3เป็นฟังก์ชั3น (Functional Textile) 

ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
– ผ้าผนืเบอร์ 5 : ปลอดภยั  แขง็แรง  ทนทาน  ลดความร้อน  เรียบและไม่ขึ'นขน/เมด็ 
– เสื�อผ้าเบอร์ 5  : ประหยดัไฟ   ใส่สบาย  ไม่ตอ้งรีด 

ผลิตจากสารเคมีและสียอ้มที�ปลอดภยัจากสารก่อมะเร็ง และโลหะหนกั  เนื'อผา้แข็งแรง  สีคงทน ดูดซับ
เหงื�อและถ่ายเทความร้อนไดดี้ ทาํใหเ้ยน็สบายยามสวมใส่  สามารถซกัแลว้ใส่ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรีด 

      ในปี 2561 บริษัทได้พฒันาผลิตภัณฑ์ที�ผ่านการรับรองฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื' อผา้
สาํเร็จรูป จาํนวน 8 รุ่น    และผลิตภณัฑผ์า้ผืน จาํนวน 2 รุ่น  ภายใตแ้บรนดต่์างๆ อาทิ  ARROW,  BSC COOL, 
PRIMO 

 

 



“COOL MODE” ผลติภัณฑ์เสื�อผ้าลดโลกร้อน  

ผลิตภณัฑที์�มีคุณสมบติัพิเศษในการดูดซบัเหงื�อและระบายความร้อนไดดี้  ทาํใหส้วมใส่สบาย ไม่ร้อนอบ

อา้ว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือหอ้งที�มีอุณภูมิเครื�องปรับอากาศ 25๐C  ไดโ้ดยไม่รู้สึกอึดอดั   ในปี 2561 บริษทั

ไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑ ์COOL MODE Version ใหม่จาํนวน 4 รายการ  จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้กลุ่มยนิูฟอร์มและ

ลกูคา้ที�ซื'อผา้ยืด 

“ PERMA Healca ” เพื3อสุขภาพที3ด ีและโลกที3ดี 
 เพอร์ม่า ฮีลกา้ เป็นนวตักรรมพิเศษ ที�มีคุณสมบติัในการยบัย ั'งแบคทีเรียอย่างคงทนและถาวร ป้องกนักลิ�น
ไม่พึงประสงค ์ โดยใช ้“นาโนซิงค”์ เป็นส่วนประกอบในการผลิตโพลิเมอร์ใหฝั้งตวัอยู่ในเส้นใยไม่หลุดลอกออก 
แบคทีเรียจะไม่ฝังตวับนผา้ และสามารถยบัย ั'งรังสียูวี ซึ� งเป็นสาเหตุให้เกิดโรค รักษาความชุ่มชื'นของผิว  เพื�อ
สุขภาพที�ดีในทุก ๆ วนั และเป็นเทคโนโลยีนาโนที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม  บริษทัไดผ้ลิตและจาํหน่ายเป็นเสื'อยืด
โปโลภายใตแ้บรนด ์ARROW 

“Recycle polyester ”  การเปลี�ยนขยะประเภทขวดพลาสติกสู่ผลิตภณัฑเ์สื'อผา้ 

            ผลิตภณัฑที์�นาํขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ดว้ยนวตักรรมที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม  และ

พฒันาเป็นผลิตภณัฑที์�มีมูลค่า  บริษทัไดผ้ลิตและจาํหน่ายเป็นเสื'อยืดโปโล และเสื'อยืดคอกลมใหก้บัลูกคา้กลุ่มยูนิ

ฟอร์มและลกูคา้ที�ซื'อผา้ยืด  

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน 

ตลาดต่างประเทศ                  
อุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื� องนุ่งห่มในปี 2561 การผลิตและส่งออกเส้นใยสิ�งทอและเสื' อผา้สําเร็จรูป

ขยายตวัในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ที�มีคุณส ตามความตอ้งการของตลาดสาํคญั เช่น เวียดนาม ญี�ปุ่น และจีน  สาํหรับ
เสื'อผา้สาํเร็จรูปขยายตวัในกลุ่มที�รับจา้งผลิตใหก้บัแบรนดต่์างประเทศ   ในส่วนการผลิตและส่งออกผา้ผืนชะลอตวั
ในกลุ่มผา้ผืนใยสงัเคราะห์ทั�วไป   เนื�องจากไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคากบัจีน และเวียดนามได ้

ในปี 2561 บริษทัมีการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซีย ร้อยละ 70 / 10   และ20 
ตามลาํดบั ซึ� งภาพรวมมียอดการส่งออกลดลงจากปี 2560  แต่ยอดส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ AEC เพิ�มขึ'น จากการที�
ลูกคา้มีความเชื�อมั�นในศกัยภาพและมั�นใจในคุณภาพของสินคา้  รวมถึงการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์ห้มีความ
หลากหลายและทนัสมยั   แมว้่ายงัมีการแข่งขนัดา้นราคาจากกลุ่มประเทศเพื�อนบา้นอย่างจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย 
กมัพชูา และบงัคลาเทศ ที�มีค่าจา้งแรงงานที�ตํ�ากวา่ 
   บริษทัไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื�องโดยมีทีมงานพร้อมกบัตวัแทน (Agency) เดินทางไปพบลูกคา้โดยตรงใน
ประเทศเวียดนาม และญี�ปุ่น  เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั และทาํการตลาดเชิงรุกโดยการนาํเสนอผลิตภณัฑ์
แบบครบวงจร และนวตักรรมใหม่ๆ ตั'งแต่ การออกแบบลายผา้  การผลิตผา้  การสร้างแพทเทิร์น  จนตดัเยบ็เป็น
เสื'อผา้สาํเร็จรูป  เพื�อเสนอเป็นตวัอย่างใหก้บัลูกคา้  (Original Design Manufacturer : ODM) เป็นกลยุทธ์เสริมสร้าง
ศกัยภาพเชิงการแข่งขนั   
ช่องทางการจําหน่ายตลาดต่างประเทศ  

1. จดัจาํหน่ายผา่น Trading Firm  
2. จาํหน่ายตรงใหก้บัลูกคา้ทั'งในสหรัฐอเมริกา ยโุรป  เอเชีย และกลุ่มอาเซียน   



สาํหรับปี 2562 บริษทัยงัคงมุ่งขยายตลาดสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ยุโรป  เวียดนาม   ญี�ปุ่น และกลุ่ม AEC 
อย่างต่อเนื�อง ภายใต ้Code of Conduct ของลูกคา้และมาตรฐานสากล WRAP   รวมถึง Code of Conduct  “PVH” 
ของสินคา้ International Brand   โดยคาดว่าจะมีอตัราเติบโตเพิ�มขึ'น จากกลุ่มสินคา้ Outer wear, Sport wear และ  
Swim wear   

ตลาดในประเทศ 
 สาํหรับปี 2561 การแข่งขนัของตลาดเสื'อผา้สาํเร็จรูปในประเทศยงัมีการแข่งขนัอย่างต่อเนื�องมาโดยตลอด  
จากการทาํตลาดของผูผ้ลิตภายในประเทศเพื�อรักษาส่วนแบ่งตลาด  ในขณะเดียวกนัยงัมีการเขา้มาทาํตลาดเสื'อผา้
สาํเร็จรูปของแบรนดร์ะดบัโลก  ซึ� งมีความไดเ้ปรียบในดา้นการจดัระบบควบคุมการผลิตที�ดี  ตน้ทุนการผลิตที�ตํ�าทั'ง
ดา้นค่าแรง และค่าวตัถุดิบจากการสั�งซื'อเป็นจาํนวนมาก ซึ� งทาํใหมี้อาํนาจต่อรองกบั Supplier รวมทั'งการกระจาย
สินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว  จากการมีเครือข่ายอยูท่ ั�วโลกและมีแผนการขยายสาขาอยา่งต่อเนื�อง 

ส่วนการขายในประเทศกลุ่มเสื'อผา้สาํเร็จรูปยงัใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดในส่วนส่งเสริมยอดขายที�มีการ
กระตุน้ตลาดของแบรนดเ์สื'อผา้ต่าง ๆ ดว้ยการลดราคาตามหา้งสรรพสินคา้และยา่นการคา้ต่าง ๆ  รวมถึงการนาํเขา้
เสื'อผา้สาํเร็จรูปจาก จีน เวียดนาม กมัพชูา บงัคลาเทศ และเกาหลี ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสินคา้รูปแบบแฟชั�นที�มีทุกระดบั
ราคา  และในปัจจุบนัยงัมีการนาํเขา้สินคา้แบรนดเ์นมใหม่ ๆ จากต่างประเทศเขา้มาจาํหน่ายเป็นจาํนวนมากขึ'น  ทาํ
ใหเ้กิดการแข่งขนัเพื�อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดสูง 

บริษทัฯ ร่วมทาํการตลาดเชิงรุก กบั บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั�นแนล ซึ� งเป็นลกูคา้หลกัและเป็นตวัแทนจดั
จาํหน่าย  

- จดัทาํขอ้มูลสํารวจความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากที�สุด  

- ร่วมจดัทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ�งการจดัการส่งเสริมการขายไดค้าํนึงถึง
ภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ละสร้างคุณค่าต่อสงัคม   

- ร่วมกนัคิดคน้และพฒันานวตักรรมให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค “ เป็นผลิตภณัฑที์�
ปลอดภยักบัผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม ” 

   ปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นเครื�องหมายการคา้ยงัเป็นปัจจยัสําคญัเช่นเคย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงันิยมในสินคา้
แบรนดเ์นม แต่บริษทัมั�นใจวา่สินคา้ของบริษทัมีชื�อเสียงเป็นที�นิยมและยอมรับในคุณภาพมาตรฐานสากล 

ชุด Uniform 
 จากการที�บริษทัมีความเชี�ยวชาญตั'งแต่การออกแบบ  การคดัสรรวตัถุดิบ  การผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพ การ

ส่งมอบสินคา้  รวมถึงการมีบริการที�ดีทั'งก่อนและหลงัการขาย  คาํนึงถึงหลกัการแข่งขนัทั'งดา้นคุณภาพและราคาที�
เหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษทัไดเ้ป็นผูผ้ลิตชุด Uniform ใหแ้ก่องคก์รที�มีชื�อเสียงทั'งสถาบนัการเงิน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
บริษทัเอกชน และสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง  

การจดัจําหน่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายในประเทศ 
 1. บริษทัแต่งตั'งตวัแทนจดัจาํหน่าย คือ บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) เป็นลกูคา้รายใหญ่
ของบริษทั โดยมีช่องทางจดัจาํหน่ายหลกัใหก้บัหา้งสรรพสินคา้  ดิสเคานส์โตร์ และ Modern Trade 
 2. จดัจาํหน่ายผา่นระบบ E-Commerce 
 3. จดัจาํหน่ายผา่น Factory Outlet   



 4. จาํหน่ายตรงใหก้บัลกูคา้ผูบ้ริโภคในการจดัทาํชุดเครื�องแบบ(Uniform) สาํนกังาน(Office) และโรงงาน
(Work Wear) ใหก้บั องคก์รชั'นนาํทั'งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

การบริหารจดัการด้านการตลาด          
              เพื�อสร้างทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ ใหก้บัลกูคา้และผูบ้ริโภค บริษทัไดใ้ชก้ลยทุธ์ในการนาํเสนอสินคา้ ดงันี'      
           1. การสร้าง Fashion Trend ล่วงหนา้จดัทาํเป็น Story Board คอนเซ็ป กลุ่มสีต่าง ๆ  และ Mix & Match สินคา้
ครบทุกหมวดหมู่ พร้อมจดัทาํ PRE- Collection ใหลู้กคา้ไดเ้ห็นสินคา้จริง เพื�อง่ายต่อการตดัสินใจในการเลือกซื'อ 
แบบ  One Stop Service   ส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจและตอบรับการสั�งซื'อเพิ�มมากขึ'น และการทาํ Visual 
Merchandise นี'สามารถวางแผนการตลาดเป็นการล่วงหนา้ร่วมกนั    
          2. ร่วมบริหารจดัการตน้ทุนสินคา้กรณีที�ลูกคา้มีการสั�งซื'อในปริมาณมาก เพื�อเป็นการเพิ�มโอกาสให้ลูกคา้
สามารถแข่งขนัทางการตลาดกบัคู่แข่งได ้และสามารถเพิ�มยอดขายไดท้ั'งสองฝ่าย 
           3.  เพิ�มพนัธมิตรช่องทางการจดัจาํหน่ายกบั  LAZADA / LOOKSI / SHOPEE และ THAILAND BEST ใน
ส่วนสินคา้ House Brand และ O Shopping ในส่วนสินคา้ Brand Name   เพื�อเป็นการขยายฐานลูกคา้ใหต้ราสินคา้
เป็นที�รู้จกัเพิ�มมากขึ'น  และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�มี Life Style  ทนัสมยัสั�งซื'อสินคา้ไดบ้น
สมาร์ทโฟน  
            จากการที�ตลาดเสื'อผา้สาํเร็จรูปยงัมีการแข่งขนัในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายที�หลากหลายขึ'น ทั'งช่องทาง
เดิมอย่าง  Department Store   Modern Trade  และ Convenience Store  รวมถึงช่องทางที�เกิดขึ'นใหม่อย่างช่องทาง 
E-Commerce และ Modern Trade ซึ� งมีแนวโนม้การเติบโตขึ'นในทุกปี  เนื�องจากช่องทางเหล่านี'สามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคได้ง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถว้น  อีกทั' งช่องทาง TV 
Shopping ที�ทาํใหผู้ผ้ลิตสามารถสื�อสารนวตักรรมของสินคา้ไดอ้ย่างครบถว้น  มีแนวโนม้เติบโตเพิ�มขึ'น  ซึ� งบริษทั
ไดมี้การดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง 

ทั'งนี'บริษทัไดป้รับเปลี�ยนกลยุทธ์การทาํงานโดยนาํเสนอสินคา้ที�หลากหลายและนวตักรรมที�ลูกคา้และ
ผูบ้ริโภคตอ้งการ  พร้อมทั'งเร่งหาลูกคา้ใหม่เพื�อเพิ�มยอดขาย  รวมถึงการปรับเปลี�ยนวิธีการทาํงานเพื�อควบคุม
ค่าใชจ่้ายโดยรวม ทั'งการลดตน้ทุนวตัถุดิบ  การผลิต  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน  เพื�อให้มี
ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายที�สามารถแข่งขนัไดท้ั'งในและต่างประเทศ    

การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 บริษทัจดัหาและสั�งซื'อวตัถุดิบในประเทศเป็นหลกั  เนื�องจากมีความเชื�อมั�นในคุณภาพและไดร่้วมพฒันา

กบัคู่คา้อยา่งต่อเนื�อง เพื�อสนบัสนุนการคา้ในประเทศ    ส่วนดา้นผา้ถกั (Knitted Fabric) ใชผ้ลผลิตจากโรงถกัผา้ยืด

ของบริษทั   ซึ� งนบัเป็นความไดเ้ปรียบจากการที�บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเสื'อยืดที�ครบวงจรตั'งแต่การออกแบบ การถกัผา้ 

และกระบวนการผลิตเป็นเสื' อผา้สําเร็จรูป และได้พัฒนาทั' งกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที� เป็นมิตรกับ

สิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�อง ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดผ้่านเกณฑม์าตรฐานสากลในการใชส้ารเคมีที�มีความปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภคและเป็นที�ยอมรับจากลูกคา้ทั'งในและต่างประเทศ  ซึ� งบริษทัไดรั้บความร่วมมือจากคู่คา้เป็นอย่างดีในการ

ควบคุมสารเคมีให้ไดม้าตรฐานของ REACH และภายใตก้ารมีระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มมาตรฐาน ISO14001  

ดา้นการสั�งซื' อวตัถุดิบเส้นด้ายถกัภายในประเทศ บริษทัจะคาํนึงถึงแหล่งวตัถุดิบต้นนํ' าซึ� งส่วนใหญ่มาจาก

ออสเตรเลียและอเมริกาซึ�งเป็นวตัถุดิบตน้นํ'าที�มีการยอมรับในระดบัสากล  



 วตัถุดิบที�ผลิตผา้ถกัและเสื'อผา้สําเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที�ผ่านกระบวนการคดัเลือก 

Supplier ที�ไดรั้บการรับรองผา่นมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100    เป็นการระมดัระวงัการเลือกใชส้ารเคมีในการ

ฟอกยอ้ม หลีกเลี�ยงการใชส้ารฟอมลัดีไฮด ์และสารก่อมะเร็ง     เพื�อให้ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค

นอกจากนี'วตัถุดิบสาํหรับบรรจุหีบห่อสามารถนาํมารีไซเคิลไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

สัดส่วนการซื�อวตัถุดบิในประเทศและต่างประเทศ 

ในปี 2561 บริษทัมีการจดัซื'อจดัหาวตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบเสริมสาํหรับผลิตสินคา้ จากคู่คา้ทั'งในประเทศ

และต่างประเทศ คิดเป็นอตัราร้อยละ 85 จากภายในประเทศและอตัราร้อยละ 15 จากการนาํเขา้จากต่างประเทศ  

ปัจจุบนับริษทัมีคู่คา้ (Supplier) ทั'งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 203 ราย โดยมีการประเมินคู่คา้ตามระบบ 

ISO 9001  ในการจดัประเภทคู่คา้เพื�อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑร์ะดบัมาตรฐานสากล    

นอกจากนี'บริษทัยงัจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งอื�นทั'งในและต่างประเทศมาทดแทน โดยมีคุณภาพเท่าเทียมกนั   

เพื�อพฒันาสู่ความเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม ดว้ยระบบการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม ISO14001 และเป็นไปตามนโยบาย

การทาํธุรกิจที�ย ั�งยืน 


