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วันที่ 21 กันยายน 2561 
 
1.  ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ      
      

 
2.  รายละเอียดบริษัท   

     2.1   Top Glove Sdn Bhd  ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1991  โดย Tan Sri Dr. Lim Wee Chai   เริ่มแรกเป็น
ธุรกิจครอบครัวที่ท ำสวนยำงและท ำธุรกิจค้ำยำง ต่อมำได้จัดตั้งโรงงำนผลิตถุงถือยำงขึ้น  ปัจจุบันถือเป็นผู้ผลิตถุง
มือยำงที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีก ำลังกำรผลิตถุงมือยำง 60.5 ล้ำนชิ้นต่อปี ส่วนแบ่งตลำดของบริษัทในตลำดโลกคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 26  และได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในมำเลเซีย ในปี ค.ศ. 2001 และตลำดหลักทรัพย์
ในสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 2016    



2 
 

 
 

     บริษัทฯ มีโรงงำนผลิตทั้งหมด 40 แห่ง  แบ่งเป็นโรงงำนผลิตถุงมือยำง 32 แห่ง (มำเลเซีย 29 แห่ง   
จีน 1 แห่ง และไทย 2 แห่ง)   โรงงำนลำเท็กซ์ 2 แห่ง (อยู่ในไทย)  โรงงำนขึ้นรูปพอร์ซเลน 1 แห่ง โรงงำน
เคมีภัณฑ์ 2 แห่ง  โรงงำนผลิตบรรจุภัณฑ์ 1 แห่ง  โรงงำนผลิตแผ่นยำงอนำมัย (dental dam) ใช้ส ำหรับครอบ
ปำกเวลำท ำฟัน 1 แห่ง โรงงำนถุงยำงอนำมัย 1 แห่ง  
     รำยได้ของบริษัทฯ ในปี 2017 อยู่ที่ 3,430 ล้ำนริงกิต และคำดว่ำในปี 2018 บริษัทฯ จะมีรำยได้
อยู่ที่ 4,250 ล้ำนริงกิต  โดยมีผลก ำไรจำกกำรประกอบกำรเพ่ิมขึ้นจำก 329 ล้ำนริงกิตในปี 2017 เป็น 440 
ล้ำนริงกิตในปี 2018    
     แนวทำงกำรขับเคลื่อนอนำคตที่ส ำคัญของบริษัทฯ คือกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี  IoT  หุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติในสำยกำรผลิตให้มำกขึ้นเพ่ือลดกำรพ่ึงพำแรงงำน พัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรผลิต  
ท ำให้บริษัทฯ เพ่ิมส่วนแบ่งตลำดเป็นร้อยละ 30 ภำยในปี 2020  และติดอันดับ Global Fortune 500 ภำยใน
ปี 2040      

    2.2  รูปแบบของกำรด ำเนินธุรกิจ 
             โรงงำนผู้ผลิต                  ผู้ส่งออก (ถุงมือยำง)         ผู้น ำเข้ำ (น้ ำยำงข้น) 
  ผู้ขำยส่ง                        ผู้ขำยปลีก                     บริษัทตัวแทน   
  ห้ำงสรรพสินค้ำ               ห้ำงสรรพสินค้ำเฉพำะ        องค์กรระหว่ำงประเทศ        
  องค์กรทำงกำรค้ำ            องค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร     อ่ืนๆ  

   2.3  สินค้ำและบริกำรของบริษัท  
 ถุงมือยำง ได้แก่ ถุงมือยำงสังเครำะห์ หรือถุงมือยำงไนไตรท์  ถุงมือยำงธรรมชำติแบบมีแป้งและไม่มีแป้ง 
ถุงมือยำงไวนิล/TPE/CPE  ถุงมือผ่ำตัด  แผ่นยำงอนำมัย และถุงยำงอนำมัย 

   2.4  สินค้ำและบริกำรทีบ่ริษัทสนใจน ำเข้ำจำกไทย  
 น้ ำยำงข้น (Rubber Latex)  

3.  สรุปผลการหารือ/เข้าพบ    

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ โดยนำงสำวพัดชำ วุฒิพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำร     
ได้เข้ำพบหำรือผู้บริหำรบริษัท Top Glove ร่วมกับเอกอัครรำชทูต ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ (นำยณรงค์ ศศิธร)                
เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561  สรุปผลกำรหำรือ ดังนี้  

1. ผู้บริหำรบริษัท Top Glove ได้บรรยำยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรถุงมือยำงในตลำดโลกต่อปี
ว่ำอยู่ที่  220,000 ชิ้นต่อปี โดยมีอัตรำกำรเติบโตต่อปีประมำณร้อยละ 8 – 10  และสินค้ำที่ผลิตในมำเลเซีย      
คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 60   ส ำหรับ Top Glove บริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 26 และในช่วงปี 
17 ปีที่ผ่ำน บริษัทฯ มียอดขำยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 22.1    
 Top Glove มีกำรส่งออกไปยังประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก 195 ประเทศ  ตลำดส่งออกหลักของบริษัทฯ 
อยู่ในสหภำพยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30  อเมริกำเหนือคิดเป็นร้อยละ 25  เอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) ร้อยละ 15  
ญี่ปุ่นร้อยละ 8  ลำตินอเมริกำร้อยละ 11  ตะวันออกกลำงร้อยละ 8  และแอฟริกำร้อยละ 3  ซึ่งตลำดที่มีกำร
เติบโตสูงโดยเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ ญี่ปุ่น  เอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น)  สหภำพยุโรป และตลำดอเมริกำเหนือ  
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2. โอกำสในกำรเติบโตของตลำดถุงมือยำงในอนำคตอยู่ในตลำดเกิดใหม่ ซึ่งมีประชำกรคิดเป็นสัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ 80 ของประชำกรโลก แต่ปัจจุบันยังมีกำรบริโภคถุงมือยำงอยู่ในระดับต่ ำคือประมำณร้ อยละ 30 
เท่ำนั้น  ในขณะที่ตลำดประเทศพัฒนำแล้ว (สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป-29  และญี่ปุ่น) ที่มีประชำกรในสัดส่วน
ร้อยละ 20 แต่มีกำรบริโภคถุงมือยำงคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำรบริโภคทั้งหมด   ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนกำร
เติบโตของตลำดถุงมือยำงที่ส ำคัญ ได้แก่ ควำมต้องกำรของภำคสำธำรณสุข/ธุรกิจบริกำรสุขภำพ  กฎระเบียบ 
มำตรฐำนและควำมตระหนักรู้ด้ำนสุขอนำมัยที่เพ่ิมขึ้น  อำยุเฉลี่ยประชำกรโลกที่เพ่ิมขึ้น และกำรอุบัติของโรค
ใหม่ๆ เช่น H1N1, SARS, Bird Flu   

3. สินค้ำของบริษัทประกอบด้วยถุงมือยำงประเภทต่ำงๆ แบ่งตำมปริมำณกำรผลิต ได้แก่ ถุงมือยำง
สังเครำะห์ หรือถุงมือยำงไนไตรท์ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35)  ถุงมือยำงธรรมชำติแบบมีแป้ง (ร้อยละ 33)                
ถุงมือยำงธรรมชำติแบบไม่มีแป้ง (ร้อยละ 19)  ถุงมือยำงไวนิล/TPE/CPE (ร้อยละ 10) และถุงมือผ่ำตัด (ร้อยละ 3)   
หำกแบ่งตำมรำยรับส ำหรับสินค้ำแต่ละประเภท ถุงมือยำงไนไตรท์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของรำยรับทั้งหมด
ของบริษัท รองลงมำเป็นถุงมือยำงธรรมชำติแบบมีแป้ง และไม่มีแป้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 และ 20 
ตำมล ำดับ  ส่วนถุงมือผ่ำตัดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8  จึงจะเห็นได้ว่ำ สินค้ำที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่บริษัทได้ในอัตรำ
สูงคือ ถุงมือไนไตรท์ และถุงมือผ่ำตัด    

        ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนจะขยายโรงงานถุงมือยางจาก 32 แห่งเป็น 33 แห่ง ภายในปี ค.ศ. 2019  
ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีก าลังการผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 64.9 ล้านชิ้นต่อปี เพ่ือรองรับแนวโน้มความต้องการตลาดที่เพ่ิมขึ้น
ของถุงมือยางไนไตรท์  รวมทั้งมีแผนขยายโรงงานถุงยางอนามัยอีกด้วย         

4.  สคต. ได้สอบถำมเกี่ยวกับสำเหตุที่ท ำให้แนวโน้มควำมต้องกำรตลำดถุงมือยำงไนไตรท์เพ่ิมขึ้น                
ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลว่ำ  ตลำดหลักในอเมริกำเหนือและสหภำพยุโรปมีควำมต้องกำรถุงมือยำงไนไตรท์เพ่ิมขึ้น
เพรำะไม่ท ำให้เกิดอำกำรแพ้เหมือนถุงมือยำงธรรมชำติ อีกท้ังยำงสังเครำะห์สำมำรถท ำให้บำงได้มำกกว่ำถุงมือยำง
ธรรมชำติท ำให้สวมใส่สบำยและสะดวกในกำรท ำงำน  นอกจำกนี้ ผู้บริโภคยังเข้ำใจว่ำถุงมือไนไตรท์มีควำมยืดหยุ่น
สูงกว่ำ  แม้ว่ำจริงๆ แล้ว ถุงมือยำงธรรมชำติมีควำมยืดหยุ่นและมีคุณลักษณะที่จะรัดตัวไม่ให้เกิดรูรั่วได้ดีกว่ำถุงมือ
ไนไตรท์ก็ตำม    

5. สคต. ได้สอบถำมบริษัทฯ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสำเหตุที่รำคำยำงพำรำในปัจจุบันตกต่ ำ ในขณะที่ควำม
ต้องกำรในตลำดโลกมีกำรขยำยตัว และก ำลังกำรผลิตของไทยไม่ได้เพ่ิมขึ้นมำกจนเป็นผลกดดันต่อรำคำ                     
ซึ่งประธำนบริษัทฯ Tan Sri Dr. Lim  ได้อธิบำยว่ำ  รำคำยำงตกต่ ำเป็นผลมำจำกอุปสงค์และอุปทำนของตลำด 
โดยอุปทำนหรือผลผลิตยำงในตลำดโลกทั้งหมดมีปริมำณเพ่ิมขึ้น และประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ผลิต
ยำงพำรำ แม้ว่ำไทยจะลดก ำลังกำรผลิตหรือมีมำตรกำรลดก ำลังกำรผลิต แต่ประเทศอ่ืนๆ อำทิ อินโดนีเซีย 
เวียดนำม และจีนมีกำรผลิตเพ่ิมขึ้น ก็ท ำให้รำคำยำงตกต่ ำเช่นกัน  ส่วน Top Glove เองก็ไม่ได้ต้องกำรซื้อน้ ำยำง
รำคำถูกมำก แต่ต้องกำรรำคำที่มีเสถียรภำพ เพรำะสุดท้ำยหำกรำคำยำงถูกมำก จนไม่มีเกษตรกรน ำมำขำย                
ก็จะกระทบกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ซื้อน้ ำยำงจำกไทยต่อปีคิดเป็นปริมำณ 
140,00 ตันส ำหรับใช้ในโรงงำนในมำเลเซีย และ 30,000 ตันส ำหรับใช้ในโรงงำนในประเทศไทย   

 
…………………………………………………………………….. 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ 
30 กันยำยน 2561 

 


