
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
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ตุลาคม 2561 (ฉบับท่ี 01/20) 
 

1. ขอมูลบุคคล/องคกรท่ีเขาพบ   
1.1 ช่ือบริษัท (Company’s name)  

Amala Carpets 
ท่ีอยู  990 Roselawn Avenue 
        Toronto, ON M6B 1C1 
โทรศัพท +1 416 482 0998 
อีเมลล:  shan.s@amalacarpets.com  
เว็ปไซด: www.amalacarpets.com  
บุคคลติดตอ: Mrs. Shan Shrestha, Vice President 
  

2. รายละเอียดบริษัท/องคกร  
2.1 กอตั้งเม่ือ (Year Established): พ.ศ. 2009  

จํานวนพนักงาน (No. of Employees):  5 คน 
 

2.2 ประวัติความเปนมา  
      บริษัท Amala Carpets เปนธุรกิจครอบครัวผูผลิตพรมทอมือระดับพรีเมียมเจาะตลาด   
ไฮเอนกลุมเศรษฐีระดับพันลานเหรียญ (Billionaire) ท่ีครอบครัวมีประวัติการผลิตยาวนานกวา 200 ป 
จากประเทศเนปาล ท่ีเริ่มจากการผลิตพรมทอขนสัตว Wool Carpet โดยปจจุบันรุนท่ี 6 นําโดย     Mr. 
Dorjesh Shrestha ไดเริ่มขยายกิจการสงออกสินคามายังตลาดภูมิภาคอเมริกาเหนือ และในป 2544 
ไดมีความคิดท่ีจะเพ่ิมไลนสินคาท่ีผลิตทอมือจากพรมผาไหม (Handmade Silk Carpet) โดย Mr. 
Dorjesh ไดออกเดินทางไปท่ัวโลกเพ่ือเลือกหาวัตถุดิบผาไหมท่ีดีท่ีสุดในโลกมาผลิตสินคา ซ่ึงเลาวาได
เคยเดินทางไปสํารวจแหลงผลิตไหมจากประเทศ จีน พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนิเซีย และไทย 
โดยพบวาไทยเปนแหลงผลิตผาไหมท่ีดีท่ีสุดท้ังในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบและแรงงานฝมือท่ีมีทักษะ
เหมาะสมกับการผลิตไลนสินคาพรมผาไหมระดับไฮเอน ท่ีพรมแตละชิ้นจะใชเวลาผลิตไมนอยกวา 3 
เดือน ท่ีมีราคาปลีกจําหนายในแคนาดาตั้งแต 1,000-20,000 เหรียญ (25,000-500,000 บาท) ซ่ึง
วัตถุดิบท้ังหมดจะเปนการใชวัตถุดิบธรรมชาติท้ังสิ้น ต้ังแตสีท่ีใชหมักยอมจะสกัดมาจากสารธรรมชาติ 
อาทิ ผัก ผลไม ท่ีปราศจากสารเคมี โดย Mr. Dorjesh ไดมีการพัฒนาฝกสอนกลุมแรงงาน (จากแมบาน 
ครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ) ท่ีมีจํานวนกวา 300 คน ในการผลิตพรมทอมือท่ีมีคุณภาพ
ระดับโลก ท่ีไดถายทอดประสบการณเทคนิคการผลิตการทอระดับสูง ท่ีเปนงานฝมือระดับโลก  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

รูปแบบขั้นตอนการผลิตพรมทอมือในอดีต ในยุคป 2510 ที่เร่ิมจากประเทศเนปาล มายังแคนาดาในป 2544  

https://www.facebook.com/422251051141187/photos/1390341770998772/
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2.3 ประเภทของกิจการ (Type of Business)  
                 โรงงานผูผลิต         ผูสงออก               ผูนําเขา                 ผูขายสง 
                     ผูขายปลีก            บริษัทตัวแทน         หางสรรพสินคา        หางสรรพสินคาเฉพาะ 
                     องคกรระหวางประเทศ                      องคกรทางการคา      องคกรไมแสวงหากําไร 
           อ่ืนๆ................. 

2.4 สินคาและบริการของบริษัท/องคกร 
พรมทอมือระดับไฮเอน (100% Handmade Carpet) ท่ีผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไมมีการใชสารเคมี
หรือเครื่องจักรในข้ันตอนการผลิตเพ่ือรักษาระดับคุณภาพงานฝมือระดับสูง    
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

3. สินคา/บริการท่ีนําเขาและสนใจนําเขาจากไทย การหาคูคาทางธุรกิจ (Souring Partner) ท่ีไทยสําหรับไลน
สินคาประเทศสินคาสิ่งทอ ผามาน ผาพันคอ เสื้อผาแฟชั่น Accessories    

 

4. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ  
   1) จากการเขาพบ Mr. Dorjesh Shrestha ประธานบริษัท Amala Carpets ไดเลาถึงประสบการณ

เกือบ 20 ปท่ีไดมีสวนชวยเหลือสนับสนุนแรงงานของไทย (แรงงานชาวบานท่ีเปนแมบาน) ในการหารายไดเพ่ิม
ในชวงฤดูท่ีไมไดทํานาในจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงไดกลาววาในชวงเศรษฐกิจรุงเรืองในชวงป 2552 นั้น ไดมีจํานวน
แรงงานชาวบานมารวมผลิตพรมทอมือกวา 300 คน ท้ังนี้นับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 

พรมขนาด 9 ฟุต x 12 ฟุต ราคา 4,320 เหรียญฯ (108,000 บาท) 

โชวรูมของบริษัท Amala Carpet ในเมืองโทรอนโต  

รูปแบบของพรม Area Rug ที่ใชตกแตงหองรับแขก  

วัตถุดิบผาไหมจากไทยที่ทุกข้ันตอนการผลิตใชแรงงานฝมือ 100% 
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หลังจากป 2552 ไดสงผลตอธุรกิจโดยตรงเนื่องจากสินคาของบริษัทฯ เปนสินคาไฮเอนท่ีหรูหรามีราคาสูง เปน
งานศิลปะ ท่ีถูกมองวาเปนสินคาฟุมเฟอยทําใหธุรกิจหดตัวลง แตปจจุบันยังมีจํานวนพนักงานท่ีเปน
ลูกจางประจํา (Full Time Worker) ประมาณ 30 คน ท่ี
บริษัทอยากท่ีจะขยายไลนสินคา ไปยังสินคากลุมอ่ืนๆ อาทิ 
สินคาสิ่งทอ สินคาแฟชั่น ของประดับตกแตงบาน ผาปูโตะ 
ผามาน ผาพันคอ เนื่องจากแรงงานของไทยเหลานี้เปนสิ่งท่ี 
Mr. Dorjesh ใหความสําคัญเนื่องจากไดมีประวัติรวมกัน
ผลิตกันมาเกือบ 20 ซ่ึงแรงงานเหลานี้เปรียบเหมือนกับ
เปนสวนหนึ่ งของครอบครัวของ Mr. Dorjesh อีก ท้ัง
แรงงานท่ีไทยไดมีการบมเพาะพัฒนาทักษะท่ีดี และยากท่ี
จะหาแรงงานทดแทนได ซ่ึงทางบริษัทไดมีความสนใจ
รวมมือกับรัฐบาลไทยในการพัฒนาและสรางแรงงานฝมือ 
ท่ีจะนําสินคาไทยไปสูสินคาระดับไฮเอนระดับโลก ซ่ึงมอง
วาแรงงานไทยมีคุณภาพท่ีดี แตขาดเรื่องทักษะการดีไซน 
หรือรูปแบบท่ีชาวตะวันตกตองการ ท้ังในเรื่องของรูปแบบ ลวดลาย สีสันบนพรมทอมือ ท่ีไทยควรไดรับการ
สนับสนนุพัฒนาทักษะในเรื่องนี้   

     2) ทุกวันนี้บริษัท Amala Carpet ไดแจงวาหลังจากไทยท่ีถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษี GPT 
(General Preferential Tariff) ตั้งแตป 2558 ทําใหตนทุนการนําเขาสินคาจากไทยเพ่ิมข้ึนซ่ึงในอดีตไมตองเสีย
ภาษีนําเขา (0%) เพ่ิมไปเปน 12.50% ในปจจุบัน ท่ีมีผลกระทบตอตนทุนการนําเขาสินคาอยางมาก ซ่ึงทาง
ผูบริหารของบริษัทฯ อยากใหไดมีพิจารณาเจรจา FTA กับแคนาดาในอนาคตเพ่ือลดปญหาอุปสรรคทางการคา 
และจะเปนการสงเสริมมูลคาทางการคา ในกลุมสินคาท่ีเปน Uniquely Premium Product ท่ีจะสงเสริม
ภาพพจนสินคาไทยและยอดการสงออกของไทยเพ่ิมข้ึนไดในอนาคต   

   อนึ่งหากผูประกอบการไทยรายใดมีความสนใจติดตอเจรจาการคากับบริษัท Linamar ก็สามารถ
ติดตอกับทางบริษัทฯ ตามขอมูลติดตอท่ีอยูขางตน 

 

 

 

 

 

 

 
************************************************************************************ 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ตุลาคม 2561 

 

Mr. Dorjesh Shrestha ประธานบริษัท Amala Carpet  (ขวา)  

รวมกับ ผอ. สคต. โทรอนโต 

ขั้นตอนการผลิตพรมทอมือที่ไทย ที่ทุกขั้นตอนเปนแรงงานฝมือ 100% ที่เนนใชวัตถุดิบธรรมชาติที่เปนออแกนกิส  
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