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www.gemmaknits.com
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Gemma Knits has become a leader in high quality, fine gauge circular

and warp knitted fabrics. Our products are used by many reputable 
companies that specialize in sportswear, swimwear, intimate apparel and 
the athletic applications industry.



ABOUT THE GROUP
Since being established in 2007, Gemma Knits has become a leader in high quality, fine 
gauge circular and warp knitted fabrics. Our products are used by many reputable companies 
that specialize in sportswear, swimwear, intimate apparel and the athletic applications 
industry.

At Gemma Knits, we work closely with our domestic and international clients to create the 
most innovative and creative fabrics to match the ongoing trends and demands. We strive 
give added value to our products for the customers. We have an expert R&D team as well a 
highly efficient technical production team. As a vertical group, we have the most advanced 
dyeing and finishing plant in Thailand. This allows us to internally monitor the product from 
design up to finished fabric to ensure it complies with the strict quality control standard..
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GEMMA GROUP 
CORE STRENGTHS
All in all, the group has over 30 years of accumulated experience 
and know-how in textile R&D and manufacturing. 





Capacity
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Number of machines 
70 machines

Full capacity 
(meters)

2,000,000 per 
annum

125 persons
Employees

Since being established in 
2007, Gemma Knits has 
become a leader in high 

quality, fine gauge circular 
and warp knitted fabrics. 

Gemma Knits 

👤



Capacity
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Number of machines 
38 machines

Full capacity 
(meters)

900,000 per 
annum

45 persons
Employees

Established in 2001, the company 
produces both high quality rigid 

and elastic warp knitted mesh and 
fabric for embroidery base as well 

as intimates and sportswear 
garments.

Eschler Thai Knits

👤



Gemma group is committed to the implementation of 
progressive environmental practices as a matter of 
corporate and design philosophy.

Over the past decade we had sought a detailed understanding 
of its environmental impact and, through its approach 
to product and practices have articulated specific long-
term goals for reduction.

To reduce the Environmental Impact of Products
We are committed to developing products with reduced 
environmental impact and to continually avoid materials 
and substances that could be harmful to human health. 
Through constant assessment of product components 
and manufacturing processes, goals for reduction are 
established. These goals apply to the re-engineering of 
existing products and the development of new 
products.

Sustainability 
Focused



Gemma Knits 
Mastectomy Bras



Gemma Knits 
Mastectomy Bras
▫ Super fine materials
▫ Anti Bacteria
▫ Perfect fit
▫ Super soft & comfort
▫ Give a natural feeling 

when touch and moving
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“
Gemma Knits mastectomy bras are designed 

for comfort after surgery. 
Pocketed bras are perfect after a 

mastectomy, they can be worn with or 
without a prosthesis. Our mastectomy bra 
perfect fit, super soft, very comfort, give a 

natural feeling when touch and moving.
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Main materials
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LATEX FOAM COVER

IPC-032AA/11
RICHFRESH TM SOFT

Thin spacer 
4 way stretch
44 Gauge
86.0% Polyester,
14.0% Spandex
11-Soft Silicone

OUTER SHELL FABRIC 

RBY-059AA/11
HYBRID TM SOFT

4 way stretch
Microfiber, Fine denier 
32 Gauge
64.0% Polyamide,
36.0% Spandex
11-Soft Silicone

LINING FABRIC

SCP-003FB/78
GENIUS_LIGHT-FB TM BO

Single jersey 
38 Gauge
64.5% Mi.Modal Siro,
27.5% Bamboo Siro,
8.0% Spandex
78-Bonding For Laminate



RBY-059AA/11
ผ้าตัวนอก ช่วยระบายเหง่ือไดด้ี ผิวสมัผสัฟนูุ่ม ลื่น ใสส่บาย โครงสรา้งบางแตม่ีความกระชบั 
เเละยืดหยุ่นได ้4 ทิศทาง ซึง่แตกตา่งตา่งจากผา้สว่นใหญ่ซึง่เม่ือมีความนุ่ม มกัจะเนือ้หนา 
น า้หนกัเยอะ และแรงกระชบัไม่มาก ผา้ตวันี ้มีโครงสรา้งแยกกนั 2 ฝ่ังชดัเจน 

ใชเ้สน้ดา้ยที่มีความละเอียดสงู (Microfiber Fine denier) 
และมีจ านวนเข็มในการถกัท่ีละเอียดถงึ 32 Gauge
ผู้เชีย่วชาญได้ใช้เทคนิค การปรับเรียงเขม็ถัก ออกแบบลายถัก ปรับหว่งให้สัมพนัธกั์น
ระหว่างเส้นด้ายและ spandex ใหไ้ปในทศิทางเดยีวกัน เหมาะสมกับการยดื 4 
ทศิทาง และเป็นโครงสร้างทีช่่วยระบายอากาศได้ดี
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SCP-003FB/78
ผ้าซับด้านใน เป็น Single jersey ที่มสีว่นผสมของ เสน้ใยเซลลโูลส ดดัเเปลงผสมกบั
เสน้ใยเซลลโูลสจากไมไ้ผ่ ( Modal + Bamboo )
ผา้มีการทิง้ตวัไดด้ี ระบายอากาศ ระบายเหง่ือ และดดูความชืน้ไดด้ี ผิวสมัผสับางเบา นุ่ม ลื่น 
เเละไมร่ะคายเคืองตอ่ผิวหนงั เสน้ใยมีความเหนียวสงูขึน้เม่ือเปียกน า้ มีความเงามนั

เป็นมิตรกบัสิ่งเเวดลอ้ม ลดการเกิดแบคทีเรยีไดถ้งึ 99.95 %
ผู้เชีย่วชาญได้เลือกใช้เส้นด้ายเบอรเ์ล็ก

ใช้เทคนิค การปรับเรียงเขม็ถัก จ านวนเขม็ละเอียด 38 Gauge
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“
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IPC-032AA/11
ผ้าทีใ่ช้หุม้ชิน้เต้าเทยีม ( Prosthesis Latex Foam )
Thin spacer ผา้เนือ้นุ่ม เเละผิวสมัผสัดี  ยืดหยุ่นได ้4 ทิศทาง   โครงสรา้งเป็น Spacer  
เเบบไมห่นามาก  เน่ืองจากผา้ตวันีม้ีการยืดหยุ่นและคืนตวัท่ีดี เมื่อน ามาหุม้กบัตวัวสัดเุตา้เทียม
จงึท าใหไ้ดส้มัผสัท่ีมีความนุ่มเดง้ และรูส้กึเป็นธรรมชาติ

ผู้เชีย่วชาญได้เลือกใช้เส้นด้ายเบอรเ์ล็ก และใชเ้ทคนิค ออกแบบลายถัก ปรับห่วงให้
สัมพนัธกั์นระหว่างเส้นด้ายและ spandex ใหไ้ปในทศิทางเดยีวกัน เหมาะสมกับ
การยดื 4 ทศิทาง การปรับเรียงเขม็ถักและใช้จ านวนเข็มละเอียดถงึ 44 Gauge
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Gemma Knits 
Mastectomy Bras
▫ Super fine materials
▫ Anti Bacteria
▫ Perfect fit
▫ Super soft & comfort
▫ Give a natural feeling 

when touch and moving
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“ designed for comfort 
after surgery.

medium perfect fit
can be worn with or 
without a prosthesis

4 way stretch
Microfiber, Fine denier 
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RBY-059AA/11
HYBRID TM SOFT
4 way stretch
Microfiber, Fine denier RBY-059AA/11

HYBRID TM SOFT
4 way stretch
Microfiber, Fine denier 

Soft plastic bone



“ Lining fabric is super 
soft with Micro Modal 

& Bamboo yarn

Prosthesis Latex Foam 
cover with 4 way 

stretch Thin spacer 
give a natural feeling 

when touch & moving.
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RBY-059AA/11
HYBRID TM 
SOFT
4 way stretch
Microfiber, 
Fine denier 

SCP-003FB/78
GENIUS_LIGHT-FB TM BO
Micro Modal + Bamboo yarn / Single jersey 38 needles

Lock sewing line

Prosthesis Latex Foam 
Cover with 
IPC-032AA/11 RICHFRESH TM SOFT
Thin spacer, 4 way stretch



ทดสอบการพฒันาเตา้เทยีมจากวสัดตุา่งๆดงันี้

▫ ยางพารา (Prosthesis Latex Foam)
▫ ใยไฟเบอร ์

▫ เจลและใยไฟเบอร ์
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“ Prosthesis Latex Foam 
cover with 

IPC-032AA/11
RICHFRESH TM SOFT

4 way stretch -Thin spacer 
give a natural feeling when 

touch & moving.
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Prosthesis Latex Foam 



“ Prosthesis Latex Foam 
cover with 

IPC-032AA/11
RICHFRESH TM SOFT

4 way stretch -Thin spacer 
give a natural feeling when 

touch & moving.
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ผลการทดสอบผา้และการสวมใส่
1. ผลทดสอบการเคลือ่นทีข่องเตา้นมจากคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา สงักดั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. ผลการทดสอบความปลอดภยัทางผวิหนังดว้ยวธิ ีPatch Test โดยบรษิทั DRC 
(Thailand) Co., Ltd. ( Skin Irritation Test )

3. ผลการทดสอบ โดยสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ Thailand Textile Institute
/ Textile Testing Center ความคงทนของสตีอ่เหงือ่และการซกั, การทดสอบยบัยัง้
การเกดิแบคทเีรยี, Q-MAX การถา่ยเทความรอ้นจากตวัผา้



“
การสวมใส่
การวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวสามมติขิอง

เตา้นม

จากคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา สงักดั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ทดสอบการเคลือ่นตวัของเตา้นมเมือ่

สวมบรา ดว้ยการตดิอปุกรณจ์บัการ

เคลือ่นที่ ตามจดุตา่งๆ ทัง้ 2 ขา้งดงันี้

• ไหปลารา้

• ปุ่ มไหล ่ปลายไหปลารา้

• จดุยอดอก บรเิวณหวันม

• เชงิกรานดา้นหนา้ และดา้นหลงั
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การทดสอบการเคลือ่นทีข่องเตา้นม
จาก ดร.สิรพิร คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา สงักดั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวสามมติขิองเตา้นมในสว่นตา่งๆดงันี้

▫ การเคลือ่นทีข่องหวันม ในแกนบน-ลา่ง

▫ การเคลือ่นทีข่องหวันม ในแกนหนา้-หลงั

▫ โดยทดสอบการสวมใสจ่ากกลุม่เป้าหมายไซส ์34 A -1 คน และ 36 A -2 คน
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การตวัอย่างการเก็บขอ้มูล เพือ่วเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวสามมติขิองเตา้นม

30



การเคลือ่นทีข่องหวันม ในแกนบน-ลา่ง : 
สามารถควบคมุการเคลือ่นทีข่องเตา้นมไดด้ ี

มแีละคา่การเคลือ่นทีใ่กลเ้คยีงกบัเตา้นมจรงิ

มากกวา่เตา้เทยีมแบบอืน่ๆ 

ผลทดสอบการเคลือ่นทีข่องเตา้นม
ผลการวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวสามมติขิองเตา้นม เมือ่สวมGemma Knits 
Mastectomy Bras และสอดเตา้นมเทยีม Prosthesis Latex Foam เมือ่เทยีบกบั 
การสอดแบบใยไฟเบอร ์เจลซลิโิคน และไม่สอดเตา้เทยีม จากผลสรปุตวัเลขทีไ่ดบ้นัทกึ
ผลพบวา่

การเคลือ่นทีข่องหวันม ในแกนหนา้-หลงั :
สามารถควบคมุการเคลือ่นทีข่องเตา้นมไดด้ ี

มแีละคา่การเคลือ่นทีใ่กลเ้คยีงกบัเตา้นมจรงิ

มากกวา่เตา้เทยีมแบบอืน่ๆ 
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ผลการทดสอบผา้
1. ผ่านการทดสอบTouch Feeling of Warmth or Coolness ตามมาตรฐาน 

KES F7 Thermo Labo II B ไดค้า่ Q-Max ดา้นหนา้ผา้ 0.17 W/cm2และ
ดา้นหลงัผา้ 0.18 W/cm2

2. ผ่านการทดสอบยบัยัง้การเกดิแบคทเีรยีตามมาตรฐาน AATCC 100 สามารถ
ยบัยัง้การเกดิแบคทเีรยีไดร้อ้ยละ 99.95

3. ผ่านการทดสอบการระคายเคอืงผลติภณัฑต์อ่การใชง้าน (24 Hours 
Occlusive Human Patch Test) ผลทดสอบผลติภณัฑนี์ผ่้านการทดสอบการ

ระคายเคอืงโดยแพทยผ์วิหนัง 

4. มคีวามคงทนของสตีอ่เหงือ่และการซกั คอ่นขา้งดถีงึระดบั 4 และ 4-5
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สง่มอบบราส าหรบัผูป่้วยมะเรง็เตา้มม
ใหท้างโรงพยาบาลมพรตัม์ราชธามี



แนวทางการตลาด ของผลติภณัฑ ์
-สรา้งแบรนดส์นิคา้ ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑท์างการแพทยโ์ดยเฉพาะ

ทัง้ชอ่งการขายแบบ online และ offline

-น าเสนอผลติภณัฑก์บัทางโรงพยาบาล และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง



ขอขอบคณุ 

ส านักงานเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม
ทีไ่ดส้นับสนุนงบประมาณ 

ในการพฒันาผลติภณัฑค์ร ัง้นี ้
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Thanks!
Any questions?
You can find me at - sivy@gemmaknits.com


