อ. 11 พ.ค. 2564

การเคอน

จดหมายแจ้งผู้อ่าน
เรียน ผูอ
้ า
่ น:
รายงานเศรษฐกิจทีไ่ ด ้จัดส่งมาพร ้อมกับจดหมายฉบับนี้เป็ นรายงานทีจ
่ ัดทําขึน
้
โดยศู น ย์ ว ิจั ย เศรษ ฐกิจ และธุ ร กิจ ของธนาคารไท ยพ าณิ ชย์ โดยบริษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด (SCBS) ได ร้ ั บ อนุ ญ าตจากธนาคารไทย
พาณิชย์ให ้เผยแพร่รายงานฉบับนี้แก่ลูกค ้าของบริษัท ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จํ ากัด ได ้พิจารณาดูรายงานฉบั บนี้แล ้ว และเห็ นด ้วยกับเนื้อหา
ของรายงาน
SCBS เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจฉบับนี้ในนามของบริษัทเพือ
่ เป็ นการเผยแพร่
ข ้อมูลเป็ นการทั่วไปเท่านัน
้
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

ถุงมือยางไทย : โอกาสในปี 2021 และความท้าทายหลัง COVID-19
11 พฤษภาคม 2021

•

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงยืดเยื้อในหลายภูมิภาคทั่วโลกในปัจจุบัน จะส่งผลให้ปริมาณการใช้ถุงมือยางโลกในปี
2021 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายกาลังการผลิตของผู้ประกอบการถุงมือยางไทย และมาเลเซีย
โดย EIC มองว่า ในปี 2021 จะยังคงเป็นตลาดของผู้ประกอบการถุงมือยาง (Seller’s market) ซึ่งแม้ว่าต้นทุนการผลิ ตจะมี
แนวโน้ มเพิ ่ มสู งขึ ้นตามราคาวั ตถุ ดิ บอย่ างน ้ ายางข้ น แต่ ตลาดโลกยั งมี ความต้ องการใช้ถุ งมื อยางในปริ มาณมาก ท าให้
ผู้ประกอบการยังสามารถปรับขึ้นราคาขายถุงมือยาง และรักษาอัตรากาไรไว้ได้

•

สาหรับในปี 2022 เป็นต้นไป น่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากความต้องการใช้ถุงมือยางสาหรับตรวจหาผู้ติดเชื้อ และรักษาผู้ป่วย
COVID-19 ไปสู่การใช้ถุงมือยางสาหรับฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งแม้จะยังคงมีความต้องการใช้ถุงมือยางปริมาณมากอยู่ แต่การฉีด
วัคซีนป้องกันจะเป็นการใช้ถุงมือยาง 2 คู่/ผู้ได้รับวัคซีน 1 คน ขณะที่การใช้ถุงมือยางสาหรับรักษาผู้ป่วย COVID-19 จะต้องใช้
อย่างต่อเนื่อง และยืดเยื้อมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณการใช้ถุงมือยางโลกในปี 2022 มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากปี
2020 และ 2021 และอาจส่งผลให้อุตสาหกรรมถุงมือยางไทยเผชิญภาวะกาลังการผลิตถุงมือยางสูงเกินความต้องการมาก

•

ส าหรั บในระยะต่ อไป การบริ ห ารจั ดการต้ นทุ น ด้ านวั ตถุ ดิ บ และราคาขายถุ งมื อยางถือ เป็ นความท้ าทายที ่ ส าคั ญส าหรับ
ผู้ประกอบการ จากแนวโน้มการทยอยฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะทาให้มีการนาน้ายางสดไปแปรรูปเป็นยางแผ่น
และยางแท่งเพื่อผลิตยางรถยนต์มากขึ้น และอาจส่งผลให้มีการขาดแคลนน้ายางข้นเพื่อผลิตถุงมือยาง ซึ่งจะทาให้ต้นทุนในการ
ผลิตถุงมือยางพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะที่การปรับราคาขายถุงมือยางตามต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นน่าจะทาได้ยากมากขึ้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตถุงมือยางโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก จากการเร่งขยายกาลังการผลิตของผู้ประกอบการ
ถุงมือยางไทย และมาเลเซียในปัจจุบัน

•

การลงทุนหรือการขยายกาลังการผลิตถุงมือยางควรเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีกาลังการผลิตส่วนเกินมากเกินไป
หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยผู้ประกอบการถุงมือยางอาจกระจายความเสี่ยงด้วยการผลิตถุงมือยางส าหรั บ
ภาคอุตสาหกรรม และถุงมือยางสาหรับครัวเรือน รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติถุงมือยางเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้เฉพาะทาง
มากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถุงมือยางได้ นอกจากนี้ มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ที่ประเทศคู่ค้าอาจ
หยิบยกมาเป็นเงื่อนไขทางการค้า เช่น สวัสดิการแรงงาน มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศพัฒนาแล้ว ก็เป็นประเด็ นที่
ทุกภาคส่วนของไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าในอนาคต

1

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงยืดเยื้อในหลายภูมิภาคทั่วโลกในปัจจุบัน จะส่งผลให้ปริมาณ
การใช้ ถ ุ ง มื อ ยางโลกในปี 2021 มี แนวโน้ ม เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง Malaysian Rubber Glove
Manufacturers Association (MARGMA) คาดการณ์ว่า ปริมาณการใช้ถุงมือยางโลกในปี 2021 มีแนวโน้มอยู่ที่ 420,000
ล้านชิ้น ขยายตัว 17% จากปี 2020 ซึ่งอยู่ที่ 360,000 ล้านชิ้น ประกอบกับในเดือนมีนาคม 2021 COVID-19 ได้กลับมา
แพร่ระบาดรุนแรงขึ้นอีกครั้งในหลายประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้ถุงมือยางโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวสูงในปีนี้
นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการผลิตและส่งออกถุงมือยางไปยังตลาดโลก โดยในไตรมาสแรกของปี 2021
ปริมาณการส่งออกถุงมือยางไทยอยู่ที่ 6,494 ล้านคู่ ขยายตัว 23% จากช่วงเดียวกันของปี 2020 ขณะที่มูลค่าการส่งออก
ถุงมือยางไทยอยู่ที่ 1,069 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว สูงถึง 230% จากช่วงเดียวกันของปี 2020 นับเป็นการขยายตัว
อย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากปี 2020
รูปที่ 1 : ปริมาณการใช้ถุงมือยางโลก

รูปที่ 2 : มูลค่า และปริมาณการส่งออกถุงมือยางไทย

หน่วย : พันล้านชิ้น

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ, ล้านคู่
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Malaysian Rubber Glove
Manufacturers Association (MARGMA)

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา U.S. Customs and Border Protection (CBP) ได้ประกาศยุติการน าเข้า
ถุงมือยางจากทุกโรงงานของบริษัท Top Glove ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่อันดับ 1 ของมาเลเซีย และของโลก
จากประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน หลังจากที่ในเดือนกรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา CBP ได้ประกาศยุตกิ ารนาเข้าถุงมือยาง
จาก 2 โรงงานของบริษัท Top Glove มาแล้ว จากประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น การใช้แรงงานเด็ก เอาเปรียบ
แรงงานข้ามชาติ การทางานที่เป็นอันตราย สภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม
EIC มองว่า สถานการณ์ดังกล่าว น่าจะเป็นอานิสงส์ รูปที่ 3 : ปริมาณการนาเข้าถุงมือยางของสหรัฐอเมริกา*
ให้ผู้ประกอบการถุงมือยางไทยส่งออกถุงมือยางไปยัง หน่วย : ล้านคู่
าล ย
ย
อน
ตลาดสหรัฐ อเมริกาได้มากขึ้นตั้งแต่ เดือนเมษายน
2021 เป็ น ต้ น ไป และมี โ อกาสเพิ ่ มส่ วนแบ่ ง ตลาด
ถุงมือยางในสหรัฐอเมริกาได้ จากปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกา
65
66
66
น าเข้าถุงมือยางจากไทยคิดเป็นสัดส่วน 15% ของ 63
15
15
16
1
ปริมาณการนาเข้าถุงมือยางโดยรวม
20
21

19

1

หมายเหตุ : *ครอบคลุมถุงมือยางใช้ในทางศัลยกรรม และถุงมือยางอืน่ ๆ
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Trade Map
2

ผู้ประกอบการถุงมือยางไทย และมาเลเซียยังคงขยายกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2020 ที่ผ่านมา
ปริมาณการผลิตถุงมือยางโลกเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากผู้ผลิต ไทย และมาเลเซียที่เร่งขยายกาลังการผลิต เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ถุงมือยางที่เพิ่มสูงขึ้นมาก และสาหรับในปี 2021 นี้ ผู้ประกอบการถุงมือยางไทยก็ยังคงขยายกาลังการผลิต
อย่างต่อเนื่อง โดยกาลังการผลิตถุงมือยางของไทยโดยรวมจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านชิ้น และจะทาให้
ไทยมีกาลังการผลิตถุงมือยางโดยรวม ณ สิ้นปี 2021 ไม่ต่ากว่า 56,000 ล้านชิ้น หรือเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า 22% จากปี 2020
ซึ่งนอกจากจะเป็นผลมาจากการขยายกาลังการผลิตของผู้ประกอบการถุงมือยางรายใหญ่ของไทยแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังมาจาก
การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ทั้งไทย และต่างชาติที่เข้ามาลงทุนผลิตถุงมือยางในไทยมากขึ้นอีกด้วย
ขณะเดียวกันบริษัท Top Glove ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยาง รูปที่ 4 : กาลังการผลิตถุงมือยางของผู้ประกอบการ
รายใหญ่อันดับ 1 ของมาเลเซีย และของโลก ก็ขยายกาลัง รายใหญ่ของโลก
การผลิตถุงมือยางอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยวางแผน หน่วย : ล้านชิ้น/ ี
เพิ ่ มก าลั งการผลิ ตถุ งมื อ ยางอี ก 19,000 ล้ านชิ ้ นในปี นี้
2021E
คิดเป็นกาลังการผลิตรวม 110,000 ล้านชิ้น ขยายตัว 21%
จากปี 2020 เช่นเดียวกับ Hartalega ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยาง
91,000
21
110,000
รายใหญ่อันดับ 2 ของมาเลเซีย ที่วางแผนเพิ่มกาลังการ
44,000
3
ผลิตถุงมือยางอีก 19,000 ล้านชิ้นในปีนี้ ซึ่งจะทาให้มีกาลัง
63,000
การผลิตรวม 63,000 ล้านชิ้น ขยายตัว 3% จากปีก่อนหน้า
33,000
9
36,000
การขยายก าลั ง การผลิ ต ของผู ้ ผ ลิ ต ถุ ง มื อ ยางรายใหญ่
ดังกล่าว จะส่งผลให้กาลังการผลิตถุงมือยางของมาเลเซีย ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของรายงานประจาปี
โดยรวมในปี 2021 ไม่ ต ่ ากว่ า 250,000 ล้ านชิ ้ น คิ ดเป็ น
สัดส่วนไม่ต่ากว่ากว่า 60% ของความต้องการใช้ถุงมือยาง
ทั่วโลกในปี 2021

EIC มองว่า ในปี 2021 จะยังคงเป็นตลาดของผู้ประกอบการถุงมือยาง (Seller’s market) ซึ่งแม้ว่า
ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบน้ายางข้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ตลาดโลกยังมีความต้องการใช้
ถุงมือยางปริมาณมาก ทาให้ผู้ประกอบการยังสามารถปรับขึ้นราคาขายถุงมือยาง และรักษาอัตรากาไร
เอาไว้ได้ ทั้งนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2020 ที่อยู่ในภาวะซบเซา ส่งผลให้มีการนาน้ายางสดไปแปรรูปเป็นยางแผ่น
และยางแท่งเพื่อผลิตยางรถยนต์ลดลง โดยสัดส่วนการนายางพาราไปผลิตยางยานหาหนะของไทยในปี 2020 ลดลงมา
อยู่ที่ 9% ของปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ จากในอดีตที่สัดส่วนการนายางพาราไปผลิตยางยานหาหนะของไทย
จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ สวนทางกับความต้องการนาน้ายางข้นไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิต
ถุงมือยางที่เพิ่มสูงขึ้น โดยนับตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลให้สัดส่วนการน ายางพาราไปผลิต
ถุงมือยางของไทยในปี 2020 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 13% ของปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ เทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 10%
ของปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ
ทั้งนี้ความต้องการน าน ้ายางสดไปแปรรูป เป็นน ้ายางข้นเพื่อผลิตถุงมือยางที่มากขึ้น ดังกล่าว ยังไม่ท าให้เกิด ภาวะ
ขาดแคลนน้ายางสดในปี 2020 เนื่องจากภาวะหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ท าให้มีการนาน้ายางสดไปแปรรูปเป็น
ยางแผ่น และยางแท่งเพื่อผลิตยางรถยนต์ลดลง และมีการแปรรูปน ้ายางสดเป็นน ้ายางข้นเพื่อผลิตถุงมือยางแทน
อย่างไรก็ดี ราคาน ้ายางข้นในปี 2020 ปรับตัวสูงขึ้น โดยนอกจากจะได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้ถุงมือยาง
ที่ขยายตัวแล้ว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 ยังได้รับปัจจัยหนุนจากราคายางพาราในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ที่ทาให้ความต้องการใช้ยางพาราเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตามมา
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รูปที่ 5 : ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ

รูปที่ 6 : ราคาน้ายางข้น ราคานา้ ยางสังเคราะห์ และราคา
ส่งออกถุงมือยางไทย

หน่วย : สนตัน

หน่วย : บา / ., ดอลลาร์สหรัฐ/พันคู่
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หมายเหตุ : *ราคาขายน้ายางข้น F.O.B. สงขลา
**ราคา NBR latex
*** ราคาส่งออกเฉลี่ย
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC และสถาบันพลาสติก

EIC มองว่า ราคาน้ายางข้นในปี 2021 จะยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้อีกมาก โดยราคาเฉลี่ยล่าสุด
ในเดือนมีนาคม 2021 อยู่ที่ 50.1 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากในเดือนธันวาคม 2020 ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.
บาท/กก. ซึ่งสถานการณ์ราคาน้ายางข้นที่ปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าว ได้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตถุงมือยางปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม EIC มองว่า ในปี 2021 นี้ จะยังเป็นตลาดของผู้ประกอบการถุงมือยาง (Seller’s market) ซึ่งแม้ว่าต้นทุน
การผลิตจะสูงขึ้น ตามราคาวัตถุดิบอย่างน ้ายางข้น แต่ตลาดโลกก็ยังมีความต้องการใช้ถุงมือยางปริมาณมาก ท าให้
ผู้ประกอบการถุงมือยางยังสามารถปรับราคาขายถุงมือยางขึ้นได้ และรักษาอัตรากาไรเอาไว้ได้ สะท้อนได้จากราคาส่งออก
ถุงมือยางไทย ที่ปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทั้งนี้ความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ายางข้นถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการถุงมือยางในปีนี้ โดยปริมาณผลผลิต
ยางพาราไทยในปีนี้มีแนวโน้มอยู่ที่ . ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2020 ที่ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ . ล้านตัน ขณะที่
แนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ จะทาให้มีการนาน้ายางสดไปแปรรูปเป็นยางแผ่น และยางแท่งเพื่อผลิต
ยางรถยนต์มากขึ้น และนามาซึ่งความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ายางข้น ซึ่งยังเป็นที่ต้องการทั้งสาหรับการใช้เป็นวัตถุดิบ
เพื่อผลิตถุงมือยางในประเทศ และการส่งออกในรูปวัตถุดิบเพื่อนาไปผลิตถุงมือยางในมาเลเซีย ท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงยืดเยื้อและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน

สาหรับในปี 2022 เป็นต้นไป น่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากความต้องการใช้ถุงมือยางสาหรับตรวจหา
ผู้ติดเชื้อ และรักษาผู้ป่วย COVID-19 ไปสู่การใช้ถุงมือยางสาหรับฉีดวัคซีนป้องกัน ในเดือนมีนาคม 2021
COVID-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นอีกครั้งในหลายประเทศ ประกอบกับปริมาณการใช้ถุงมือยางโลกที่ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่องในระยะยาว ตามการยกระดับบริการภาคสาธารณสุขทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
จ าเป็นต้องใช้ถุงมือยางในกระบวนการผลิตสินค้า อย่างไรก็ดี จากการเริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในหลาย
ประเทศในปีนี้ น่าจะส่งผลให้การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มบรรเทาลง โดย EIC มองว่า ในปี 2022 เป็นต้นไป
ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเปลี่ยนผ่านจากการใช้สาหรับตรวจหาผู้ติดเชื้อ และรักษาผู้ป่วย COVID-19 ไปสู่การใช้ถุงมือยาง
สาหรับฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งแม้จะยังคงมีความต้องการใช้ถุงมือยางปริมาณมากอยู่ แต่การฉีดวัคซีนป้องกันจะเป็นการใช้
ถุงมือยาง 2 คู่/ผู้ได้รับวัคซีน 1 คน ขณะที่การใช้ถุงมือยางส าหรับรักษาผู้ป่วย COVID-19 จะต้องใช้อย่างต่อเนื่อง
4

และยืดเยื้อมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณการใช้ถุงมือยางโลกในปี 2022 มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากปี
2020 และ 2021 ซึ่งอยู่ที่ 21% และ 17% ตามลาดับ สถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้อุตสาหกรรมถุงมือยางไทยเผชิญ
ภาวะกาลังการผลิตถุงมือยางสูงเกินความต้องการมาก รวมถึงการส่งออกถุงมือยางไทยมีแนวโน้มเผชิญการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้นในระยะต่อไป โดยเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตถุงมือยางโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก จากการเร่งขยาย
กาลังการผลิตของผู้ประกอบการไทย และมาเลเซียในปัจจุบัน

สาหรับในระยะต่อไป การบริหารจัดการต้นทุนด้านวัตถุดิบ และราคาขายถุงมือยางถือเป็นความท้าทาย
ที่สาคัญสาหรับผู้ประกอบการ จากแนวโน้มการทยอยฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะทาให้มีการนาน้ายางสด
ไปแปรรูปเป็นยางแผ่น และยางแท่งเพื่อผลิตยางรถยนต์มากขึ้น และอาจส่งผลให้มีการขาดแคลนน้ายางข้นเพื่อผลิต
ถุงมือยางตามมา ยิ่งไปกว่านั้น สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในไทยที่มีมีแนวโน้ม
เกิดถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยแล้งซึ่งทาให้ผลผลิตน้ายางสดลดลง และฝนตกหนักซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง
จะยิ่งซ้าเติมให้ภาวะขาดแคลนน้ายางสดรุนแรงขึ้น และดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีผลผลิตออกมาน้อย
ซึ่งจะทาให้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตถุงมือยางพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะที่การปรับราคาขายถุงมือยางตามต้นทุนวัตถุดิบ
ที่ปรับตัวสูงขึ้นน่าจะทาได้ค่อนข้างยากในระยะต่อไป ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิ ตถุงมือยางโลกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมาก จากการเร่งขยายกาลังการผลิตของผู้ประกอบการถุงมือยางไทย และมาเลเซียในปัจจุบัน ข้อจากัดดังกล่าว
จะทาให้อัตรากาไรของผู้ประกอบการถุงมือยางลดลง แตกต่างจากสถานการณ์ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 ถึงปี
2021 ซึ่งแม้ราคาน้ายางข้นปรับตัวพุ่งสูงขึ้น ตามความต้องการใช้ถุงมือยางที่ขยายตัว และราคายางพาราในตลาดโลก
ที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็ยังเป็นตลาดของผู้ประกอบการถุงมือยาง (Seller’s market) โดยผู้ประกอบการถุงมือยางไทย
และมาเลเซียสามารถปรับเพิ่มราคาถุงมือยางตามต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้น และรักษาอัตรากาไร เอาไว้ได้ เนื่องจาก
ตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ถุงมือยางปริมาณมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
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ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg

ดังนั้น การลงทุนหรือการขยายก าลังการผลิตถุงมือยางของผู้ประกอบการไทยควรเป็นไปอย่าง
ระมั ดระวั ง เพื ่ อไม่ ให้ มี ก าลั งการผลิ ตส่ วนเกินมากเกินไป หากสถานการณ์ กลั บเข้ าสู ่ภาวะปกติ
โดยผู ้ ประกอบการถุ งมือยางอาจกระจายความเสี ่ ยงด้ วยการผลิตถุ งมือยางประเภทอื ่น ๆ เช่ น ถุ งมื อยางส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ถุงมือยางสาหรับครัวเรือน นอกเหนือไปจากถุงมือยางทางการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติถุงมือ
ยางเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เช่น น ้าหนักเบา ยืดหยุ่น ทนความร้อนหรือสารเคมีได้ดีขึ้น
ลดความอับชื้นระหว่างสวมใส่ รวมไปถึงการปรับสูตรการผลิตเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่แพ้สารโปรตีนในน้ายางธรรมชาติ ก็จะช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถุงมือยางได้
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นอกจากนี้ มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barriers : NBTs) ที่ประเทศคู่ค้าอาจหยิบยกมาเป็นเงื่อนไข
ทางการค้า ก็เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนของไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าในอนาคต เช่น
ประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน ที่สหรัฐอเมริกาได้ยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการแบนการนาเข้าถุงมือยางจากผู้ประกอบการ
บางรายในมาเลเซียแล้ว รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศพัฒนาแล้ว ก็เป็นแรงผลักให้ผู้ประกอบการ
ถุ งมื อยางไทยต้ องเร่ งพั ฒนาเทคโนโลยี การผลิ ตถุ งมื อยางที ่ ย ่ อยสลายง่ าย เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม เพื ่ อรั กษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมถุงมือยางไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
บทวิเคราะห์จาก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7565

ผู้เขียนบทวิเคราะห์ : กัญญารัตน์ กาญจนวิสุทธิ์ (kanyarat.kanjanavisut@scb.co.th)
นักวิเคราะห์อาวุโส
Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
EIC Online : www.scbeic.com
Line : @scbeic

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.
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