
บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 1 หนา้ที# 1 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิต จัดจําหน่ายและค้าปลีก สิ# งทอและ

เครื# องนุ่งห่ม ประกอบดว้ย เสื2 อผา้บุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายนํ2 า ชุดยูนิฟอร์ม และเครื# องหนังโดยผลิตสินคา้ภายใต้
เครื#องหมายการคา้สากล ( International Brand ) ที#ไดรั้บลิขสิทธิC และเครื#องหมายการคา้ของบริษทั ( House Brand )  
บริษทัมีฐานการผลิตแห่งแรกที#กรุงเทพ ฯ   ต่อมาไดข้ยายกาํลงัการผลิตไปยงัส่วนภูมิภาคโดยก่อตั2งโรงงานอีก 2 
สาขา คือ สาขาจงัหวดัลาํพูน  และสาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ฯ กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  บริษทัได้
นาํเทคโนโลยีและเครื#องจกัรที#ทนัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต  พร้อมทั2งมีการพฒันาฝีมือแรงงาน เพิ#มพูน
ความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื#อง  เพื#อใหไ้ดสิ้นคา้ที#มีคุณภาพมาตรฐานในทุกสาขา  

บริษทัมุ่งมั�นดําเนินธุรกจิสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่มซึ�งเป็นธุรกจิหลกัที�มคีวามชํานาญ โดยไดข้ยายการลงทุน
โรงถกัผา้ยืดและเสื2อผา้สาํเร็จรูปที#สาขากบินทร์บุรีในปลายปี 2549  เริ#มก่อสร้างอาคารโรงงานในปี 2550  และเริ#ม
ดาํเนินการผลิตในเดือน ธนัวาคม 2550  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื#อใหผ้ลิตภณัฑเ์กิดความหลากหลาย มีคุณสมบติัพิเศษ
ที#แตกต่างจากตลาด สามารถตอบสนองความตอ้งการที#ไม่หยดุนิ#งและใหผู้บ้ริโภคมีคุณภาพชีวิตที#ดีขึ2น    

ตลอดระยะเวลากว่า 39 ปี ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดมี้การพฒันากระบวนการผลิตควบคู่กบัคุณภาพของ
สินค้าอย่างต่อเนื#อง ทั2 งมาตรฐานการผลิตและและมาตรฐานความปลอดภัย ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ISO9001 และระบบบริหารจัดการสิ#งแวดลอ้ม ISO 14001 ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีความปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภคและเป็นมิตรกบัสิ#งแวดลอ้ม  สอดคลอ้งกบัที#บริษทัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ และค่านิยมร่วม  เพื#อ
สร้างความสมดุลทั2งในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม และสิ#งแวดลอ้ม ซึ# งเป็นปัจจยัสําคญัส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่าง
มั#นคงและยั#งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 วสัิยทัศน์ 
  “ เรามุ่งมั#นที#จะเป็นผูน้าํในการสร้างสรรค ์ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการที#มีคุณภาพดว้ยนวตักรรมเสื2อผา้ในประเทศไทย ” 

พนัธกจิ (Mission) 

� มุ่งมั#นในการออกแบบและผลิตเสื2 อผา้บุรุษ,        
ชุดกีฬา และชุดว่ายนํ2 าให้มีคุณภาพเพื#อสร้าง
ความพึงพอในใหก้บัลกูคา้ 
� มุ่งมั#นพัฒนาสินค้าและบริการที#มีนวตักรรม

เพื#อสร้างมลูค่าเพิ#มใหก้บับริษทัและลกูคา้ 
� มุ่งมั#นเป็น One Stop service สาํหรับสินคา้บุรุษ 
� สร้างอตัราการเติมโตทั2งรายไดแ้ละผลการกาํไร

อยา่งต่อเนื#อง 
� ส่งเสริมพนกังานให้มีความรู้ ความสามารถใน

หนา้ที# และมีคุณภาพชีวิตที#ดีขึ2น 
� สร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
� ดํา เนินธุรกิจที# มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชน และเป็นมิตรกบัสิ#งแวดลอ้ม พร้อมทั2 ง
สนบัสนุนกิจกรรมที#เป็นสาธารณประโยชน ์

วฒันธรรมองค์กร ( Organization Culture) 
พนักงาน : ยดึมั#นในความซื#อสตัย ์สุจริต และมีคุณธรรม 
สินค้า  : มุ่งเนน้คุณภาพ และราคาที#เป็นธรรม 
ผู้มส่ีวนได้เสีย : มุ่งมั#นสร้างผลตอบแทนที#เหมาะสม  
  และเป็นธรรม 

 ค่านิยม ( PG Core Values) 

Team Work     

การทํางาน    
เป็นทีม 

Efficiency    
การทํางาน

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Accountability 
ความรับผดิชอบต่อ
ความสําเร็จของงาน 

Morality and 
Integrity 
การมีจริยธรรม 
และความซื�อสัตย์ 
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1.2  การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ  : การพฒันาดา้นบริหารจดัการ 

ปี 2541 : ไดเ้ริ#มดาํเนินการโครงการพฒันาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 
ปี 2542 : บริษทัไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ซึ# งเป็นบริษทัออกแบบและผลิตเสื2อผา้รายแรกของ

ประเทศไทยที#ได้รับการรับรอง จากสถาบนัรับรองคุณภาพ BUREAU VERITAS QUALITY 
(BVQI) เมื#อวนัที# 3 กมุภาพนัธ์ 2542   

ปี 2544 : พฒันาระบบขอ้มลูโดยนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP R/3 (System Application Products)  เขา้
มาใชใ้นการปฏิบติังาน  เพื#อการบริหารการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ปี 2546 : ปรับปรุงและพฒันาการรับรองระบบคุณภาพจากเดิม  ISO 9001: 1994  เป็น ISO 9001: 2000 จาก
สถาบนัรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) เมื#อวนัที# 24 กมุภาพนัธ์ 2546 

ปี 2548 : พฒันาระบบ Software SAP R/3 จาก Version 4.0 เป็น Version 4.7  เพื#อรองรับกบัเทคโนโลยี                   
ที#จะเปลี#ยนแปลงในอนาคต  และเพื#อใหร้ะบบการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพยิ#งขึ2น  

ปี 2552 : ปรับปรุงและพฒันาการรับรองระบบคุณภาพจากเดิม  ISO 9001: 2000  เป็น ISO 9001: 2008 จาก
สถาบนัรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) เมื#อวนัที# 1 พฤษภาคม 2552 

ปี 2555 : บริษทัไดป้ระกาศนโยบายและดาํเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ดา้นสังคมและดา้นแรงงาน 
(WRAP)  โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบัทอง (Gold Certificate of Compliance) จากองคก์ร 
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) สาขาลาํพนู เมื#อวนัที# 19 ตุลาคม 2555  

ปี 2556 : บริษทัไดป้ระกาศนโยบายและดาํเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ดา้นสังคมและดา้นแรงงาน 
(WRAP)  โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบัทอง (Gold Certificate of Compliance) จากองค์กร 
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) สาขากบินทร์บุรี เมื#อวนัที# 22 มกราคม 2556 

 : บริษทัไดร่้วมกบั สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ#งทอ ภายใต ้โครงการ “การใช้เทคโนโลยีสะอาด 
(Cleaner Technology) สําหรับอุตสาหกรรมสิ#งทอขนาดกลาง ขนาดเล็ก ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ” เพื#อพฒันาผลิตภณัฑที์#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม เมื#อวนัที# 27 มีนาคม 2556 

 : บริษทัไดรั้บการรับรองระบบจดัการดา้นสิ#งแวดลอ้ม ISO 14001:2004 สาํหรับกระบวนการออกแบบ 
และผลิตเสื2อผา้บุรุษ เสื2อผา้สตรี ชุดว่ายนํ2 า ชุดเด็ก และผา้ถกั  จากสถาบนัรับรองคุณภาพ United 
Registrar of Systems (Thailand) เมื#อวนัที# 30 ตุลาคม 2556 

 : พฒันาระบบ Software SAP ECC 6.0 เพื#อรองรับเทคโนโลยีที#ใชง้านผ่าน Browser  เป็นการบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ#งขึ2น 

ปี 2559 : บริษทัร่วมมือกบัลกูคา้ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมและคุณธรรม ( Code  of  conduct ) ของ
ลูกคา้ในการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น PVH ( Phillip  Van  Husen ) และ Code of Conduct 
Airwair International – Dr. Martens โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน ความปลอดภยั และสิ#งแวดลอ้ม 

ปี 2560 : บริษทัไดใ้ห้ความ ร่วมมือกบัลูกคา้ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมและคุณธรรม (Code of 
conduct) ของลูกค้า Peter  Millar โดยปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบที#บงัคบัใชที้#เกี#ยวขอ้งทั2งหมด 
รวมทั2งรักษามาตรฐานดา้นแรงงาน สภาพการทาํงานที#ถูกตอ้งตามหลกัมนุษยธรรม และจริยธรรม 
และเป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเนน้ การสื#อสารระบบงาน
ต่างๆภายในองคก์รใหพ้นกังานทั#วทั2งองคก์รทราบขั2นตอนการปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 1 หนา้ที# 3 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน) (PG) มีโครงสร้างการถือหุ้นไขวร้ะหว่างกนั แต่การถือหุ้นไขว้

ดงักล่าวไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขวร้ะหว่างกนัที#ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ที# ทจ.28/2551 เรื#อง “การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที#ออกใหม่”  ขอ้ 14 

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกนั  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

ชื�อบริษทั 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

PG ถือหุ้น
บริษทัอื�น 

บริษทัอื�นถือ
หุ้น PG 

1.  กรณกีารถือหุ้นเกนิกว่า  50%   

  (ก)   บริษทัอื#นเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัฯ เกินกวา่ 50%  
     บริษทัฯ ตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัอื#น 

- - 

(ข) บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอื#น เกินกวา่ 50%  
     บริษทัอื#นตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัฯ 

- - 

(ค) บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้เกินกวา่ 50% ในบริษทัอื#น ตั2งแต่ 2 บริษทัขึ2นไป 
    บริษทัอื#นเหล่านั2นตอ้งไม่ถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั 

- - 

2.  กรณกีารถือหุ้นเกนิกว่า  25%    แต่ไม่เกนิกว่า  50 %   
(ก) บริษทัอื#นเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัฯ เกินกวา่ 25% แต่ไม่เกินกวา่ 50%  

    บริษทัฯ ตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัอื#นเกินกวา่ 10% 
- - 

(ข) บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอื#นเกินกวา่ 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50%  
     บริษทัอื#นตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัฯ เกินกวา่ 10% 

- - 

3.  กรณกีารถือหุ้นไม่เกนิกว่า  25%*   
(ก)   บริษทัอื�นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่เกนิกว่า 25%  

     บริษทัฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษทัอื�นเกนิกว่า 25% 

- - 

(ข) บริษทัฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษทัอื�นไม่เกนิกว่า 25%   
     บริษทัอี�นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษทัฯ เกนิกว่า 25% 

  

 1.  บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ2ง จาํกดั (มหาชน)         (SPI) 0.41 13.78 
 2.  บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน)                           (SPC) 0.07 8.80 
 3. บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั#นแนล จาํกดั (มหาชน)       (ICC) 0.60 5.25 

 หมายเหตุ :   * แสดงรายการเฉพาะบริษทัที#มีการถือหุ้นไขวร้ะหวา่งกนั 

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีการทาํธุรกรรมกบักลุ่มสิ#งทอ และเครื# องนุ่งห่มในเครือ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ2ง จาํกดั
(มหาชน) ผูถื้อหุน้ใหญ่ ตั2งแต่อุตสาหกรรมตน้นํ2าจนถึงปลายนํ2า ตลอดจนบริษทัจดัจาํหน่าย ซึ#งช่วยสนบัสนุนการทาํ
ธุรกิจของบริษทัอยา่งครบวงจร ตั2งแต่การจดัหาวตัถุดิบ จนถึงการจดัจาํหน่ายสินคา้  
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1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ผู้ถือหุ้น 
ถือหุ้น PG 

(%) 
ความสัมพันธ์ 

บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ2ง 13.78 เป็นเจา้ของเครื#องหมายการคา้รับอนุญาต   “ ELLE ” 
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั#นแนล 5.25 เป็นลูกคา้รายใหญ่ และตวัแทนจาํหน่ายตรงใหก้บัผูบ้ริโภค 

และเป็นเจา้ของเครื#องหมายการคา้  “ARROW” และ“ BSC ” 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) เริ#มธุรกิจดว้ยการเป็นผูผ้ลิตเสื2อผา้สาํเร็จรูปตั2งแต่ปี 2523  ต่อมาได้
ลงทุนในการผลิตผา้ถกั  ทาํใหปั้จจุบนับริษทัเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมสิ#งทอและเครื#องนุ่งห่ม อยา่งครบวงจร 
ดงันี2  

ข้อมูลที�สําคัญ 

ผลติภัณฑ์หลกั � เสื2อผา้สาํเร็จรูป สาํหรับสุภาพบุรุษ สตรี และชุดวา่ยนํ2 า  
� ชุด Uniform 
� ผา้ถกั (Knitted Fabric)  
� เครื#องหนงั 

เครื�องหมายการค้า � เครื#องหมายการคา้สากล (International Brand) ไดแ้ก่ Arrow, Elle,  Arena , Felix Buhler, 
Mizuno และ Le coq 

� เครื#องหมายการคา้ Local Brand ประกอบดว้ย Streamline และ BSC  
� เครื#องหมายการคา้ที#เป็น House Brand ไดแ้ก่ Primo Linea ,  Proud,  

360 (Three -Six -O), Swoop และ Oberon 
� เครื#องแบบชุด Uniform 

จุดเด่นที�สําคัญ � เป็นผูผ้ลิตเสื2อยดืที#ครบวงจร ตั2งแต่การผลิตผา้ถกั (Knitted Fabric) จนถึงเป็นเสื2อผา้
สาํเร็จรูป 

� นาํหลกัการพฒันาอยา่งย ั#งยนืมาเป็นส่วนหนึ#งในการกาํหนดวสิยัทศัน ์กลยทุธ์ นโยบาย 
และการดาํเนินงาน 

� สร้างสรรคน์วตักรรม (Innovation) ในการผลิตสินคา้และบริการอยา่งต่อเนื#อง 

นโยบายหลกัในการ
ดาํเนินงาน 
 
 

� สินคา้มีคุณภาพที#ดี  มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้มในราคาที#
เหมาะสม 

� สร้างมูลค่าเพิ#มของสินคา้และบริการ 
� ดาํเนินการดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ#งแวดลอ้ม ตลอดจนร่วมกิจกรรม

สร้างสรรค ์พฒันาสงัคมและชุมชนอยา่งต่อเนื#อง 

นโยบายในการพฒันา
ธุรกจิ 

� พฒันาและปรับปรุงคุณภาพของสินคา้อยา่งต่อเนื#อง 
� ดาํเนินการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่งต่อเนื#อง โดยเฉพาะดา้นพลงังานและวตัถุดิบ 

โดยการใชเ้ชื2อเพลิงและวตัถุดิบทดแทน 
� มุ่งพฒันาความรู้ (Knowledge) ความชาํนาญ (Skill) และความสามารถ (Competency) ให้

พนกังานทุกระดบั ดว้ยวธีิการพฒันาหลายรูปแบบ 
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 บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน) เริ#มธุรกิจดว้ยการเป็นผูผ้ลิตเสื2อผา้สําเร็จรูปตั2งแต่ปี 2523  ต่อมาได้
ลงทุนในการผลิตผา้ถกั (Knitted Fabric) โดยการประกอบธุรกิจของบริษทัมีการร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ
เสริมสร้างใหธุ้รกิจครบวงจรตั2งแต่ตน้นํ2าจนถึงปลายนํ2า  

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ#มต่อยอดธุรกิจในการสร้างสรรค์นวตักรรมธุรกิจสิ#งทอและเครื# องนุ่งห่มให้มี
คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม โดยแบ่งเป็นธุรกิจหลกั ดงันี2  

2.1 ผลติภัณฑ์ของบริษัท 
1. ผลติภัณฑ์เสืmอผ้าสําเร็จรูป  

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตเสื2อผา้สาํเร็จรูปทั2ง เสื2อผา้บุรุษ สตรี เดก็ ชุดวา่ยนํ2า ชุดกีฬา และชุด
ชั2นในชาย  ภายใต ้

� International Brand (เครื#องหมายการคา้สากล) ที#ไดรั้บสิทธิใหเ้ป็นผูผ้ลิต ประกอบดว้ย  Arrow,   
Elle,  Arena , Felix Buhler, Mizuno และ Le coq 

� Local Brand ประกอบดว้ย Streamline และ BSC  
� House Brand เครื#องหมายการคา้ที#บริษทัผลิตและจาํหน่ายเอง ประกอบดว้ย Primo Linea ,  

Proud, 360 (Three -Six -O), Swoop, Oberon และ Bergandy 
� เครื#องแบบชุด Uniform 

2. ผลิตภัณฑ์สิ�งทอ  เพื#อความเป็นผูน้าํในการเป็นผูผ้ลิตเสื2อยืดที#ครบวงจร บริษทัมีสายการผลิตดา้นโรงถกั
ผา้ยืดที#กบินทร์บุรี โดยมีเครื# องจักรและเทคโนโลยีที#ทันสมยั เพื#อเสริมสร้างกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพยิ#งขึ2น 

3. ผลิตภัณฑ์เครื�องหนัง  สําหรับบุรุษและสตรี ประกอบดว้ย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ และเข็มขดั  
ภายใตเ้ครื#องหมายการคา้ “ Sarini ”  House Brand ผลิตภณัฑ์ที#มีเอกลกัษณ์ของหนงัแทที้#มีคุณภาพ
ทั2งวตัถุดิบและฝีมือการตดัเยบ็ และเป็นผูผ้ลิตและส่งออกให้กบัเจา้ของเครื#องหมายการคา้ที#เป็น 
International Brand ดว้ย  

สถานที�ตัmงสํานักงานและโรงงานแต่ละสาขา  มีดงันี2  
 สถานที#ตั2ง /สาขา  

สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ศูนยก์ลางบริหารจดัการ  
โรงงานสาขาลาํพนู จงัหวดัลาํพนู เสื2อผา้สาํเร็จรูปที#ผลิตจากผา้ทอ 
โรงงานสาขากบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ผลิตผา้ยืดผืน และ เสื2อผา้สาํเร็จรูปที#ผลิตจากผา้ถกั 
   

 
 
 
 
 
 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 1 หนา้ที# 6 

 

โครงสร้างรายได้                                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้จากการขาย ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 

ในประเทศ : 603.37 86.99 752.83 78.43 839.11 78.55 

   เสื2อผา้สาํเร็จรูป 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 

ต่างประเทศ : 90.26 13.01 207.00 21.57 229.18 21.45 

   เสื2อผา้สาํเร็จรูป 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#อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดรั้บความพีง
พอใจสูงสุดและมีความคุม้ค่า  โดยสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑภ์ายใตห้ลกัคิดว่า  “ เป็นผลิตภัณฑ์ที�ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และเป็นมติรต่อสิ�งแวดล้อม”   
 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 “ เรามุ่งมั�นที�จะเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์  ผลิตภัณฑ์และบริการที�มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสืmอผ้าในประเทศ
ไทย” 
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สิ�งทอที�เป็นฟังก์ชั�น (Functional Textile) 
ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 

– ผ้าผนืเบอร์ 5 : ปลอดภยั  แขง็แรง  ทนทาน  ลดความร้อน  เรียบและไม่ขึ2นขน/เมด็ 
– เสืmอผ้าเบอร์ 5  : ประหยดัไฟ   ใส่สบาย  ไม่ตอ้งรีด 

ผลิตจากสารเคมีและสียอ้มที#ปลอดภยัจากสารก่อมะเร็ง และโลหะหนกั  เนื2อผา้แข็งแรง  สีคงทน ดูดซับ
เหงื#อและถ่ายเทความร้อนไดดี้ ทาํใหเ้ยน็สบายยามสวมใส่  สามารถซกัแลว้ใส่ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรีด 

      ในปี 2561 บริษทัได้พฒันาผลิตภณัฑ์ที#ผ่านการรับรองฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื2 อผา้
สาํเร็จรูป จาํนวน 8 รุ่น  และผลิตภณัฑผ์า้ผืน จาํนวน 2 รุ่น  ภายใตแ้บรนดต่์างๆ อาทิ  ARROW,  BSC COOL, 
PRIMO 

“ COOL MODE” ผลติภัณฑ์เสืmอผ้าลดโลกร้อน  

ผลิตภณัฑที์#มีคุณสมบติัพิเศษในการดูดซบัเหงื#อและระบายความร้อนไดดี้  ทาํใหส้วมใส่สบาย ไม่ร้อนอบ

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

ไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑ ์COOL MODE Version ใหม่จาํนวน 4 รายการ  จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้กลุ่มยนิูฟอร์มและ

ลกูคา้ที#ซื2อผา้ยืด 

“ PERMA Healca ” เพื�อสุขภาพที�ด ีและโลกที�ด ี
 เพอร์ม่า ฮีลกา้ เป็นนวตักรรมพิเศษ ที#มีคุณสมบติัในการยบัย ั2งแบคทีเรียอย่างคงทนและถาวร ป้องกนักลิ#น
ไม่พึงประสงค ์ โดยใช ้“นาโนซิงค”์ เป็นส่วนประกอบในการผลิตโพลิเมอร์ใหฝั้งตวัอยู่ในเส้นใยไม่หลุดลอกออก 
แบคทีเรียจะไม่ฝังตัวบนผา้ และสามารถยบัย ั2งรังสียูวี ซึ# งเป็นสาเหตุให้เกิดโรค รักษาความชุ่มชื2นของผิว  เพื#อ
สุขภาพที#ดีในทุก ๆ วนั และเป็นเทคโนโลยีนาโนที#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม  บริษทัไดผ้ลิตและจาํหน่ายเป็นเสื2อยืด
โปโลภายใตแ้บรนด ์ARROW 

“Recycle polyester ”  การเปลี#ยนขยะประเภทขวดพลาสติกสู่ผลิตภณัฑเ์สื2อผา้ 

            ผลิตภณัฑ์ที#นาํขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ดว้ยนวตักรรมที#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม  และ

พฒันาเป็นผลิตภณัฑที์#มีมูลค่า  บริษทัไดผ้ลิตและจาํหน่ายเป็นเสื2อยืดโปโล และเสื2อยืดคอกลมใหก้บัลูกคา้กลุ่มยูนิ

ฟอร์มและลกูคา้ที#ซื2อผา้ยืด  
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
ตลาดต่างประเทศ                  

อุตสาหกรรมสิ#งทอและเครื# องนุ่งห่มในปี 2561 การผลิตและส่งออกเส้นใยสิ#งทอและเสื2 อผา้สําเร็จรูป
ขยายตวัในกลุ่มเสน้ใยสงัเคราะห์ที#มีคุณส ตามความตอ้งการของตลาดสาํคญั เช่น เวียดนาม ญี#ปุ่น และจีน  สาํหรับ
เสื2อผา้สาํเร็จรูปขยายตวัในกลุ่มที#รับจา้งผลิตใหก้บัแบรนดต่์างประเทศ   ในส่วนการผลิตและส่งออกผา้ผืนชะลอตวั
ในกลุ่มผา้ผืนใยสงัเคราะห์ทั#วไป   เนื#องจากไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคากบัจีน และเวียดนามได ้

ในปี 2561 บริษทัมีการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซีย ร้อยละ 70 / 10   และ20 
ตามลาํดบั ซึ# งภาพรวมมียอดการส่งออกลดลงจากปี 2560  แต่ยอดส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ AEC เพิ#มขึ2น 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 ตั2งแต่ การออกแบบลายผา้  การผลิตผา้  การสร้างแพทเทิร์น  จนตดัเยบ็เป็น
เสื2อผา้สาํเร็จรูป  เพื#อเสนอเป็นตวัอย่างใหก้บัลูกคา้  (Original Design Manufacturer : ODM) เป็นกลยุทธ์เสริมสร้าง
ศกัยภาพเชิงการแข่งขนั   

ช่องทางการจําหน่ายตลาดต่างประเทศ  
1. จดัจาํหน่ายผา่น Trading Firm  
2. จาํหน่ายตรงใหก้บัลูกคา้ทั2งในสหรัฐอเมริกา 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#มขึ2น จากกลุ่มสินคา้ Outer wear, Sport wear และ  
Swim wear   

ตลาดในประเทศ 

 สาํหรับปี 2561 การแข่งขนัของตลาดเสื2อผา้สาํเร็จรูปในประเทศยงัมีการแข่งขนัอย่างต่อเนื#องมาโดยตลอด  
จากการทาํตลาดของผูผ้ลิตภายในประเทศเพื#อรักษาส่วนแบ่งตลาด  ในขณะเดียวกนัยงัมีการเขา้มาทาํตลาดเสื2อผา้
สาํเร็จรูปของแบรนดร์ะดบัโลก  ซึ# งมีความไดเ้ปรียบในดา้นการจดัระบบควบคุมการผลิตที#ดี  ตน้ทุนการผลิตที#ตํ#าทั2ง
ดา้นค่าแรง และค่าวตัถุดิบจากการสั#งซื2อเป็นจาํนวนมาก ซึ# งทาํใหมี้อาํนาจต่อรองกบั Supplier รวมทั2งการกระจาย
สินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว  จากการมีเครือข่ายอยูท่ ั#วโลกและมีแผนการขยายสาขาอยา่งต่อเนื#อง 

ส่วนการขายในประเทศกลุ่มเสื2อผา้สําเร็จรูปยงัใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนส่งเสริมยอดขายที#มีการ
กระตุน้ตลาดของแบรนดเ์สื2อผา้ต่าง ๆ ดว้ยการลดราคาตามหา้งสรรพสินคา้และย่านการคา้ต่าง ๆ  รวมถึงการนาํเขา้
เสื2อผา้สาํเร็จรูปจาก จีน เวียดนาม กมัพชูา บงัคลาเทศ และเกาหลี ซึ# งส่วนใหญ่เป็นสินคา้รูปแบบแฟชั#นที#มีทุกระดบั
ราคา  และในปัจจุบนัยงัมีการนาํเขา้สินคา้แบรนดเ์นมใหม่ ๆ จากต่างประเทศเขา้มาจาํหน่ายเป็นจาํนวนมากขึ2น  ทาํ
ใหเ้กิดการแข่งขนัเพื#อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดสูง 
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บริษทัฯ ร่วมทาํการตลาดเชิงรุก กบั บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั#นแนล ซึ# งเป็นลูกคา้หลกัและเป็นตวัแทนจดั
จาํหน่าย  

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

- ร่วมจัดทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื#อให้เข้าถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ# งการจัดการส่งเสริมการขายได้
คาํนึงถึงภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ละสร้างคุณค่าต่อสงัคม   

- ร่วมกนัคิดคน้และพฒันานวตักรรมให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค “ เป็นผลิตภณัฑที์#
ปลอดภยักบัผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม ” 

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

ชุด Uniform 
 จากการที#บริษทัมีความเชี#ยวชาญตั2งแต่การออกแบบ  การคดัสรรวตัถุดิบ  การผลิตสินคา้ที#มีคุณภาพ การ

ส่งมอบสินคา้  รวมถึงการมีบริการที#ดีทั2งก่อนและหลงัการขาย  คาํนึงถึงหลกัการแข่งขนัทั2งดา้นคุณภาพและราคาที#
เหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษทัไดเ้ป็นผูผ้ลิตชุด Uniform ใหแ้ก่องคก์รที#มีชื#อเสียงทั2งสถาบนัการเงิน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
บริษทัเอกชน และสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง  

การจดัจําหน่ายและช่องทางการจดัจําหน่ายในประเทศ 
 1. บริษทัแต่งตั2งตวัแทนจดัจาํหน่าย 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. จาํหน่ายตรงใหก้บัลูกคา้ผูบ้ริโภคในการจดัทาํชุดเครื#องแบบ(Uniform) สาํนกังาน(Office) และโรงงาน
(Work Wear) ใหก้บั องคก์รชั2นนาํทั2งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

การบริหารจดัการด้านการตลาด          
              เพื#อสร้างทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ ใหก้บัลกูคา้และผูบ้ริโภค บริษทัไดใ้ชก้ลยทุธ์ในการนาํเสนอสินคา้ ดงันี2      
           1. การสร้าง Fashion Trend ล่วงหนา้จดัทาํเป็น Story Board คอนเซ็ป กลุ่มสีต่าง ๆ  และ Mix & Match สินคา้
ครบทุกหมวดหมู่ พร้อมจดัทาํ PRE- Collection ใหลู้กคา้ไดเ้ห็นสินคา้จริง เพื#อง่ายต่อการตดัสินใจในการเลือกซื2อ 
แบบ  One Stop Service   ส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจและตอบรับการสั#งซื2อเพิ#มมากขึ2น และการทาํ Visual 
Merchandise นี2สามารถวางแผนการตลาดเป็นการล่วงหนา้ร่วมกนั    
          2. ร่วมบริหารจดัการตน้ทุนสินคา้กรณีที#ลกูคา้มีการสั#งซื2อในปริมาณมาก เพื#อเป็นการเพิ#มโอกาสใหล้กูคา้
สามารถแข่งขนัทางการตลาดกบัคู่แข่งได ้และสามารถเพิ#มยอดขายไดท้ั2งสองฝ่าย 
           3.  เพิ#มพนัธมิตรช่องทางการจดัจาํหน่ายกบั  LAZADA / LOOKSI / SHOPEE และ THAILAND BEST ใน
ส่วนสินคา้ House Brand และ O Shopping ในส่วนสินคา้ Brand Name   เพื#อเป็นการขยายฐานลูกคา้ใหต้ราสินคา้
เป็นที#รู้จกัเพิ#มมากขึ2น  และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที#มี Life Style  ทนัสมยัสั#งซื2อสินคา้ไดบ้น
สมาร์ทโฟน  
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            จากการที#ตลาดเสื2อผา้สาํเร็จรูปยงัมีการแข่งขนัในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายที#หลากหลายขึ2น ทั2งช่องทาง
เดิมอย่าง  Department Store   Modern Trade  และ Convenience Store  รวมถึงช่องทางที#เกิดขึ2นใหม่อย่างช่องทาง 
E-Commerce และ Modern Trade ซึ# งมีแนวโนม้การเติบโตขึ2นในทุกปี  เนื#องจากช่องทางเหล่านี2สามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคได้ง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถว้น  อีกทั2 งช่องทาง TV 
Shopping ที#ทาํใหผู้ผ้ลิตสามารถสื#อสารนวตักรรมของสินคา้ไดอ้ย่างครบถว้น  มีแนวโนม้เติบโตเพิ#มขึ2น  ซึ# งบริษทั
ไดมี้การดาํเนินการอยา่งต่อเนื#อง 

ทั2งนี2บริษทัไดป้รับเปลี#ยนกลยุทธ์การทาํงานโดยนาํเสนอสินคา้ที#หลากหลายและนวตักรรมที#ลูกคา้และ
ผูบ้ริโภคตอ้งการ  พร้อมทั2งเร่งหาลูกคา้ใหม่เพื#อเพิ#มยอดขาย  รวมถึงการปรับเปลี#ยนวิธีการทาํงานเพื#อควบคุม
ค่าใชจ่้ายโดยรวม ทั2งการลดตน้ทุนวตัถุดิบ  การผลิต  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน  เพื#อให้มี
ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายที#สามารถแข่งขนัไดท้ั2งในและต่างประเทศ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม ปี 2562 
ภาพรวมสิ#งทอและเครื#องนุ่งห่ม คาดวา่การผลิตเสน้ใยสิ#งทอจะขยายตวัต่อเนื#องจากปี 2561 โดยเฉพาะเส้น

ใยสังเคราะห์และเส้นใยสังเคราะห์ที#มีคุณสมบติัพิเศษ  แต่ส่วนการผลิตผา้ผืนอาจชะลอตวั จากการนาํเขา้ผา้ผืน
ตกแต่งสาํเร็จราคาถกูของจีนมาใชท้ดแทนวตัถุดิบในประเทศ    ดา้นการส่งออกคาดว่าจะขยายตวัไดโ้ดยเฉพาะเส้น
ใยสังเคราะห์และผา้ผืนจากเส้นใยสังเคราะห์ที#มีคุณสมบติัพิเศษ  แต่ยงัตอ้งจบัตาการส่งออกเสื2อผา้สาํเร็จรูปที#ตอ้ง
แข่งขนักบัคู่คา้สาํคญัอยา่งเวียดนาม ซึ#งผูป้ระกอบการไทยตอ้งอาศยัจุดแข็งดา้นการบริหารห่วงโซ่การผลิต และการ
ออกแบบ แทนการแข่งขนัดา้นตน้ทุน 

 
 
 

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย ์
/ ปี 2561-2562 เป็นตวัเลขคาดการณ์ 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 
2.3.1 ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึ�งผลติภัณฑ์    
         ปัจจุบนับริษทัมีสาํนกังานใหญ่ และโรงงานสาขาอีก  2 แห่ง คือ 

 สถานที�ตัmง 
สาํนกังานใหญ่ 666 ถ.พระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

ศูนย์กลางการบริหารจดัการ 

สาขาลาํพนู 
 

77 หมู่ที# 6 ถ.ลาํปาง-เชียงใหม่ ต.บา้นกลาง  อ.เมือง  ลาํพนู 51000 
ผลติ : เสืmอผ้าสําเรจจ็รูปที�ผลติจากผ้าทอ 

สาขากบินทร์บุรี 216 หมู่ที# 5 ถ.สุวรรณศร  ต.นนทรี  อ.กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี 25110 
ผลติ : ผลติผ้ายดืผนื และเสืmอผ้าสําเร็จรูปที�ผลติจากผ้าถัก 

 

กาํลงัการผลติและปริมาณการผลติ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กาํลงัการผลติ  (หน่วย : ตวั) 
 - เสื2อผา้บุรุษ สตรี  
 - ชุดวา่ยนํ2า    
 - Underwear 

 
1,3750,000 

200,000 
2,500,000 

 
1,378,000 

420,000 
3,500,000 

 
1,176,000 

630,000 
3,564,000 

รวม 4,075,000 5,298,000 5,370,000 

ปริมาณการผลติจริง 
   - เสื2อผา้บุรุษ สตรี  
 - ชุดวา่ยนํ2า    
 - Underwear 

 
1,076,479 

133,388 
1,787,624 

 
1,348,240 

297,187 
2,464,987 

 
805,632 
438,897 

2,224,044 

รวม 2,997,491 4,110,414 3,468,573 

การใช้กาํลงัการผลติ (%) 73.56 77.58 64.59 

วตัถุดิบและผู้จําหน่ายวตัถุดิบ (Supplier)      
บริษทัจดัหาและสั#งซื2อวตัถุดิบในประเทศเป็นหลกั  เนื#องจากมีความเชื#อมั#นในคุณภาพและไดร่้วมพฒันา

กบัคู่คา้อยา่งต่อเนื#อง เพื#อสนบัสนุนการคา้ในประเทศ    ส่วนดา้นผา้ถกั (Knitted Fabric) ใชผ้ลผลิตจากโรงถกัผา้ยืด
ของบริษทั   ซึ# งนบัเป็นความไดเ้ปรียบจากการที#บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเสื2อยืดที#ครบวงจรตั2งแต่การออกแบบ การถกัผา้ 
และกระบวนการผลิตเป็นเสื2 อผ ้าสําเร็จรูป และได้พัฒนาทั2 งกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที# เป็นมิตรกับ
สิ#งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื#อง ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดผ้่านเกณฑม์าตรฐานสากลในการใชส้ารเคมีที#มีความปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภคและเป็นที#ยอมรับจากลูกคา้ทั2งในและต่างประเทศ  ซึ# งบริษทัไดรั้บความร่วมมือจากคู่คา้เป็นอย่างดีในการ
ควบคุมสารเคมีให้ไดม้าตรฐานของ REACH และภายใตก้ารมีระบบการจดัการสิ#งแวดลอ้มมาตรฐาน ISO14001  
ดา้นการสั#งซื2อวตัถุดิบเส้นด้ายถกัภายในประเทศ บริษทัจะคาํนึงถึงแหล่งวตัถุดิบต้นนํ2 าซึ# งส่วนใหญ่มาจาก
ออสเตรเลียและอเมริกาซึ#งเป็นวตัถุดิบตน้นํ2าที#มีการยอมรับในระดบัสากล  
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 วตัถุดิบที#ผลิตผา้ถกัและเสื2 อผา้สําเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที#ผ่านกระบวนการคดัเลือก 
Supplier ที#ไดรั้บการรับรองผา่นมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100    เป็นการระมดัระวงัการเลือกใชส้ารเคมีในการ
ฟอกยอ้ม หลีกเลี#ยงการใชส้ารฟอมลัดีไฮด์ และสารก่อมะเร็ง     เพื#อให้ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค
นอกจากนี2วตัถุดิบสาํหรับบรรจุหีบห่อสามารถนาํมารีไซเคิลไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

สัดส่วนการซืmอวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ 
ในปี 2561 บริษทัมีการจดัซื2อจดัหาวตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบเสริมสาํหรับผลิตสินคา้ จากคู่คา้ทั2งในประเทศ

และต่างประเทศ คิดเป็นอตัราร้อยละ 85 จากภายในประเทศและอตัราร้อยละ 15 จากการนาํเขา้จากต่างประเทศ  
ปัจจุบนับริษทัมีคู่คา้ (Supplier) ทั2งในประเทศและต่างประเทศมากกวา่ 203 ราย โดยมีการประเมินคู่คา้ตามระบบ 
ISO 9001  ในการจดัประเภทคู่คา้เพื#อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑร์ะดบัมาตรฐานสากล    

นอกจากนี2บริษทัยงัจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งอื#นทั2งในและต่างประเทศมาทดแทน โดยมีคุณภาพเท่าเทียมกนั   
เพื#อพฒันาสู่ความเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม ดว้ยระบบการจดัการดา้นสิ#งแวดลอ้ม ISO14001 และเป็นไปตามนโยบาย
การทาํธุรกิจที#ย ั#งยืน 

ผลการประเมินคู่ค้า : ตามมาตรฐาน ISO 9001      

  (จาํนวน:ราย) 

กลุ่มคู่ค้า ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กลุ่ม A 179 237 257 

กลุ่ม B 14 38 51 

กลุ่ม C 27 27 47 

รวม 203 302 355 

 หมายเหตุ : หลกัเกณฑก์ารประเมิน 
  กลุ่ม A  คะแนน  90 - 100  คะแนน 
  กลุ่ม B  คะแนน  80 – 90   คะแนน 
  กลุ่ม C  คะแนน  นอ้ยกวา่ 80  คะแนน 

2.4 งานที�ยังไม่ได้ส่งมอบ  
       - ไม่มี - 
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3. ปัจจยัความเสี�ยง  

ความเสี�ยงโครงสร้างลูกค้า มกีารพึ�งพาลูกค้าหรือผู้จดัจาํหน่ายรายใหญ่น้อยราย 

 ในประเทศ 
 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเสื2 อผา้สําเร็จรูป โดยมี บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั#นแนล 
จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ มียอดสั#งซื2อสินคา้คิดเป็นร้อยละ 71.08 ของยอดขายสินคา้ใน
ประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 61.79 ของยอดขายทั2งหมด 
 บริษทัฯ มีความเชื#อมั#นว่าลูกคา้รายนี2จะสั#งซื2อสินคา้และเป็นลูกคา้ของบริษต่ัอไปในอนาคต ที#ผ่านมา
บริษทัฯมีสมัพนัธภาพที#ดีกบัลกูคา้รายนี2มาโดยตลอด ไดร่้วมกนัพฒันาธุรกิจในเชิงรุกและออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
เพื#อตอบสนองความตอ้งการและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลกูคา้ 
 ต่างประเทศ 

การจาํหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ บริษทัฯมีการจาํหน่ายสินคา้ไปยงัทวีปต่าง ๆ เช่น เอเซีย อเมริกา 
และ กลุ่ม อียู เพื#อสร้างฐานยอดขาย และกระจายความเสี# ยงอนัเกิดจากการมีลูกค้าน้อยราย ประกอบกับ
ความสามารถในการผลิตสินคา้ที#มีประสิทธิผล ทาํใหบ้ริษทัฯ ยงัคงสร้างความ พอใจในดา้นคุณภาพ และการ
ส่งมอบใหก้บัลกูคา้ได ้

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ กย็งัคงมุ่งในการหาลกูคา้ รายใหม่ ๆ เพื#อเป็นการสร้างยอดขายใหเ้พิ#มมากขึ2น 

ความเสี�ยงจากการลงทุน 
บริษทั ดาํเนินการลงทุนตามนโยบาย และสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที#กาํหนดโดย คณะกรรมการ

บริหาร โดยมีคณะทาํงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคลอ้งกบันโยบายและสัดส่วนที#
กาํหนด ทั2งนี2บริษทัจะมีการทบทวนนโยบายและสดัส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็นประจาํทุกไตรมาส  

บริษทัไดมี้การบริหารความเสี#ยงที#อาจจะเกิดขึ2นโดยลงทุนในหลาย ๆ สถาบนัและกาํหนดวงเงินในแต่
ละสถาบนัการเงิน เพื#อใหมี้การกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื#อใหม้ั#นใจไดว้่ากรณีเกิดความเสียหายขึ2นจะ
ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนในวงจาํกดั สําหรับตราสารหนี2 จะลงทุนในพนัธบตัร เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน 
และตราสารหนี2 เอกชนที#ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือในระดบั A- ขึ2นไปหรือเทียบเท่า 

บริษทัไดมี้การติดตามสถานะความเสี#ยงจากการลงทุนเพื#อใหแ้น่ใจวา่มลูค่าความเสี#ยงอยู่ภายในระดบัที#
กาํหนดไว ้และไดมี้การทบทวนการกาํหนดวงเงิน การบริหารเงินและการลงทุนของบริษทั ใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์และความเสี#ยงที#อาจเกิดขึ2น 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
บริษทัมีการส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศ และนาํเขา้วตัถุดิบ เครื#องจกัร-อุปกรณ์ จากต่างประเทศ ซึ# ง

อาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศเลก็นอ้ย บริษทัมีนโยบายในการ
บริหารความเสี#ยงจากอตัราแลกเปลี#ยนเพื#อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี#ยน โดยการสร้าง
สมดุลของรายได ้และค่าใชจ่้ายที#เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (Natural Hedging)   รวมทั2งการบริหารเงินในบญัชี
เงินฝากที#เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และการซื2อ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward) เพื#อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ความเสี�ยงสินค้าล้าสมยั  
บริษทัฯ ผลิตและจาํหน่ายสินคา้เสื#อผา้สําเร็จรูป และผา้ถกั ซึ# งเป็นสินคา้แฟชั#นที#มีการเปลี#ยนแปลง

ความนิยมในตวัสินคา้อย่างรวดเร็ว ในปี 2561 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ 288.06 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
40.17ของสินทรัพยห์มุนเวียน และร้อยละ 17.24 ของสินทรัพยร์วม และมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ 136 วนั 
การมีสินคา้คงเหลือจาํนวนมากอาจ ส่งผลให้ไม่สามารถจาํหน่ายออกไปไดท้นัเวลา ทาํให้สินคา้ลา้สมยัและ
เสื#อมสภาพได ้และมีตน้ทุนในการบริหารจดัการ ดูแลรักษาที#สูง  จึงตอ้งมีการตั2งค่าเผื#อสินคา้ลา้สมยัหรือดอ้ยค่า 
ส่งผลให้กาํไรสุทธิและสภาพคล่องของบริษทัลดลง อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการเพื#อ
ไม่ใหมี้สินคา้คงคา้งนาน โดยสินคา้ที#มีการเคลื#อนไหวชา้ บริษทัฯจะระบายสินคา้ ดงักล่าวออกไปโดยเร่งจดัทาํ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี2บริษทัฯยงัใชร้ะบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล เพื#อนาํมาใชใ้นการ
บริหารสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมปัระสิทธิภาพ 

ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ 
เพื#อเพิ#มยอดจาํหน่ายของบริษทัฯ บริษทัฯไดมี้การจาํหน่ายสินคา้ทั2งในประเทศและต่างประเทศ มีลูกคา้

ที#หลากหลายเพิ#มมากขึ2น  ความเสี#ยงทางดา้นสินเชื#อที#เกิดจากคุณภาพของลกูหนี2 ที#ไม่สามารถปฎิบติัตามเงื#อนไข
ที#ไดต้กลงไวไ้กบับริษทั ซึ# งอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน และสภาพคล่องต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัได ้ 

บริษทัมีการบริหารจดัการและนโยบายในการป้องกนัความเสี#ยงดงักล่าว ไดก้าํหนดวิธีการพิจารณาการ
ให้สินเชื#อลูกคา้รายใหม่อย่างระมดัระวงั   โดยบริษทัจะพิจารณาการให้วงเงินสินเชื#อ รวมถึงหาข้อมูลการ
วิเคราะห์งบการเงินของลูกคา้แต่ละราย  สําหรับลูกคา้เดิม บริษทัไดมี้การร่วมมือในดา้นการประสานงานและ
ติดตามอยา่งใกลชิ้ด  เพื#อลดความเสี#ยงและระยะเวลาในการจดัเกบ็เงินลง   

นอกจากการใหสิ้นเชื#ออย่างระมดัระวงัแลว้  บริษทัมีนโยบายการตั2งสาํรองหนี2 สูญจากลูกหนี2การคา้ที#
แสดงตามมลูค่าสุทธิที#จะไดรั้บ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี2  ความสามารถในการชาํระหนี2ของ
ลกูหนี2   และระยะเวลาหนี2คงคา้ง ประกอบกบัพิจารณาการตั2งสาํรองหนี2สงสยัจะสูญ 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพยสิ์นถาวรของบริษทั  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี2  

1. ที�ดิน 

สถานที�ตัmง 
ขนาด 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ� 

ราคาสุทธิตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

ไร่ งาน ตารางวา 

ลาํพนู 42 2 49.10 เป็นเจา้ของ 9.31 ไม่มีภาะผกูพนั 
กบินทร์บุรี 9 - 104 เป็นเจา้ของ 8.33 ไม่มีภาะผกูพนั 
ฉะเชิงเทรา 6 4 122 เป็นเจา้ของ 24.63 ไม่มีภาะผกูพนั 

รวม     42.27  

 

2. อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 

สถานที�ตัmง ขนาด ลกัษณะกรรมสิทธิ� 
ราคาสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

ลาํพนู อาคาร เป็นเจา้ของ 4.04 ไม่มีภาระผกูพนั 
กบินทร์บุรี อาคาร  เป็นเจา้ของ 21.25 ไม่มีภาระผกูพนั 
ฉะเชิงเทรา อาคาร เป็นเจา้ของ 1.0 ไม่มีภาระผกูพนั 
เพชรบุรี คอนโดมิเนียม เป็นเจา้ของ 7.03 ไม่มีภาระผกูพนั 
นครราชสีมา อาคาร เป็นเจา้ของ 9.18 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   42.50  

 

3. เครื�องจักรและอุปกรณ์ 

ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ� 
จาํนวน
เครื�อง 

ราคาสุทธิตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

เครื#องจกัรและอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 2,573 3.96 ไม่มีภาระผกูพนั 
เครื#องถกัผา้ เป็นเจา้ของ 50 - ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม  2,623 3.96  
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4.2 ทรัพย์สินที�ไม่มีตวัตนที�สําคัญ 

เครื�องหมายการค้า 
รับอนุญาต 

คู่สัญญา 

ELLE เป็นสัญญาระหว่าง บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั สหพฒันาอินเตอร์   
โฮลดิ2ง จาํกดั (มหาชน) โดยทาํสญัญาครั2 งละ 2 ปี ซึ# งสญัญาจะหมดอายใุนปี 2561  
(โดยจะชาํระค่า ROYALTY เป็นรายเดือน) 

BSC เป็นสัญญาระหว่าง บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)  กบับริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์
เนชั#นแนล จาํกดั (มหาชน) โดยทาํสญัญาครั2 งละ 3 ปี   ซึ# งสญัญาจะหมดอายใุนปี 2561 
(โดยจะชาํระค่า ROYALTY เป็นรายเดือน) 

LE COQ 
 

เป็นสัญญาระหว่าง บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั สหพฒันาอินเตอร์ 
โฮลดิ2ง จาํกดั (มหาชน)  โดยทาํสญัญาครั2 งละ 1 ปี ซึ# งสญัญาจะหมดอายใุนปี 2560     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 1 หนา้ที# 17 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
บริษทัไม่มีพนัธะผกูพนัใด ๆ  หรือเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในขอ้พิพาททางกฎหมายซึ#งจะมีผลกระทบต่อ

ทรัพยสิ์นของบริษทั 
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 
ชื�อบริษทั บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 
ชื�อย่อหลกัทรัพย์ PG 
เลขทะเบียนบริษทั 0107537001552 
ปีที�ก่อตัmง ปี  2523 
วนัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 29 กนัยายน 2531 
ประเภทธุรกจิ  ผลิตและจาํหน่าย สิ#งทอและเครื#องนุ่งห่ม 
ทุนจดทะเบียน 96 ลา้นบาท  
ทุนชําระแล้ว 96 ลา้นบาท    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 96 ลา้นหุน้   
มูลค่าที�ตราไว้ หุน้ละ 1 บาท  
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี 
เวบ็ไซต์ http://www.pg.co.th 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที�ตัmงสํานักงานใหญ่ 666 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท ์ : 0-2685-6500  โทรสาร :   0-2294-5159   
สาขาลําพูน 77 หมู่ที# 6 ถนนลาํปาง-เชียงใหม่  ตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมือง  ลาํพนู 51000 
 โทรศพัท ์ : (053) 581 030-1  โทรสาร :   (053) 581 032 
สาขากบินทร์บุรี 216 หมู่ที# 5 ถนนสุวรรณศร  ตาํบลนนทรี อาํเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 

 โทรศพัท ์ : (037) 205 115-6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บุคคลอ้างองิ • นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   
  93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  
 โทรศพัท ์  :   0-2009-9000         โทรสาร  :    0-2009-9991  

     • ผู้สอบบัญชี     นายชยพล     ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972   
   นางกิ#งกาญจน์   อศัวรังสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496   
   นางสาวรสพร    เดชอาคม        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659   
   นางสาวสุมนา   พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 
   บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   ชั2น 33 อาคารเลครัชดา 
   193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก   คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
   ตู ้ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 
   โทรศพัท ์: 0-2264-9090 โทรสาร :  0-2264-0789-90 

ข้อมูลสําคัญอื�น  : -ไม่มี- 
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การลงทุนในบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนที�บริษทัถือหุ้นตัmงแต่ร้อยละ 10 ขึmนไป 

 

บริษทั / ที�ตัmง ประเภทกจิการ 
ทุนชําระแล้ว 
(หุ้นสามญั) 

จาํนวนหุ้นที�ถือ สัดส่วน 
(%) จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน 

บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากดั 
666  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ10120 

ผลิตและ
จาํหน่ายเสื2อผา้
สาํเร็จรูป 

10,000,000 19,000 1,900,000 19 

บริษทั แชมป์เอช จาํกดั 
58 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-1 (ฝั#งขวา) 
แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม   

กรุงเทพฯ10120 

ผลิตและ
จาํหน่ายเสื2อผา้
สาํเร็จรูป  

40,000,000 60,000 6,000,000 15 

บริษทั เอส.ที.จ.ีซี. จาํกดั 
930/1 ซอยประดู่ 1  ถนนสาธุประดิษฐ ์
แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120 

วิจยัและพฒันา
สิ#งทอ 

2,500,000 2,500 250,000 10 

 

 
 
 
 
 
 
 


