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3 การเปลียนแปลงของอุตสาหกรรมยางพาราทีมาพร้อมกับโอกาส

Highlight

อุตสาหกรรมยางพาราของไทยก้าวเข้าสู่ปี 2017 พร้อมกับการเปลีย่ นแปลงสาคัญ 3 ด้าน
คือ 1) อุตสาหกรรมได้ผ่านจุดต่ าสุดแล้วภายหลังราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 (RSS3) เริม่
ฟื้ น ตัว ตามราคาน้ ามันดิบที่เพิ่มขึ้น 2) บทบาทของไทยในฐานะ supplier หลักในตลาด
ยางพาราโลกจะลดความสาคัญ ลง ในขณะที่บทบาทของกลุ่มประเทศ CLMV จะเพิ่มขึ้น
และ 3) อานาจการต่อรองของ rubber manufacturer เมื่อเทียบกับผูผ้ ลิตยางล้อจะเพิม่ ขึน้
อีไอซีมองว่าไทยมีโอกาสทีจ่ ะหันมาเพิม่ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิม่ มูลค่าในการส่งออก
เช่น ถุงมือยาง โดยภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการไทยมีโอกาสในการร่วมทุนกับบริษทั ต่างชาติทม่ี คี วามต้องการเข้ามาลงทุน
ในอุตสาหกรรมถุงมือยางของไทย

ตั้งแต่ปี 2014-2016 อุตสาหกรรมยางพาราเข้าสู่ภาวะตกต่าจากราคาทีลดลง ในปีนี้อุตสาหกรรมเข้าสู่
ช่วงทีสดใสขึ้น โดยมีการเปลียนแปลงหลัก 3 ด้าน ด้านแรก ราคายางพาราเพิมขึ้นจากราคาน้่ามันดิบที
เริมฟื้นตัวและการลดลงของผลผลิตยางพาราไทยจากน้่าท่วมในภาคใต้ ซึงแสดงให้เห็นสัญญาณของ
อุตสาหกรรมยางพาราทีผ่านจุดต่าสุดแล้ว ภายหลังจากทีร่ าคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 (RSS3) เคยลดลงในระดับราคา
เฉลีย่ 55-57 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2014 -2016 และกลับมาอยู่เหนือระดับ 60 บาทต่อกิโลกรัมอีกครัง้ ในปี น้ี จากราคาน้ามันดิบ
ทีเ่ ริม่ ฟื้ นเข้าสู่กรอบ 50-55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังจากทีล่ ดลงเหลือเพียง 37 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วงต้นปี
2016 ( รูปที่ 1) โดยการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามัน ดิบ ดังกล่าวเป็ นผลมาจากการลดกาลังการผลิตน้ ามัน ของกลุ่ม OPEC และ
เศรษฐกิจโลกทีเ่ ริม่ ฟื้นตัวขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกอบกับน้าท่วมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ของไทยในช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2016 จนถึงเดือนมกราคม 2017 ทาให้ผลผลิตยางพาราของไทยลดลง โดยอีไอซีมองว่าปี น้ีไทยจะมีผลผลิตยางพารา
เพียง 4.3 ล้านตันซึง่ ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมาราว 3% และเมื่อรวมกับผลผลิตในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมาทีล่ ดลงจากสภาพอากาศทีไ่ ม่เอือ้
ต่อการผลิตยางพารา ส่งผลให้สต็อกของยางพาราของโลกในปี น้ีจะเหลือเพียง 2.6 ล้านตัน ( รูปที่ 2) หรือลดลง 7.1% จากปี
2016 ทัง้ นี้ ด้วยปจั จัยดังกล่าวส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึน้ ถือได้ว่าปจั จุบนั อุตสาหกรรมยางพาราได้ผ่านจุดต่ าสุดแล้ว ทัง้ นี้ อี
ไอซีคาดว่าราคาเฉลี่ยทัง้ ปี 2017 อยู่ท่ี 72.5-77.5 บาทต่อกิโลกรัม และจะค่อยๆ ลดลงในช่วงครึง่ ปี หลัง หลังจากผ่านช่วงต้น
ยางพาราผลัดใบและผลผลิตยางพาราของไทยเข้าสูภ่ าวะปกติ
อย่างไรก็ตาม แม้ราคาน้ ามันดิบที่เริม่ ฟื้ นตัวได้ส่งผลต่อราคายางพาราในปี น้ี แต่ในระยะกลางราคายางพาราจะไม่เพิม่ มากนัก
เนื่องจากราคาน้ ามันดิบจะมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างจากัด เพราะเมื่อราคาน้ ามันดิบเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ผผู้ ลิต Shale Oil/Tight
Oil ในสหรัฐฯ พร้อมจะกลับมาขุดเจาะอีกครัง้ โดยอีไอซีมองว่าในระยะกลางราคาน้ามันดิบจะเคลื่อนไหวในช่วง 60-70 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ ผลผลิตยางพาราทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ และสต็อกยางพาราโลกทีจ่ ะเริม่ สะสมตัวในปี 2018 (รูปที่ 2)
จะยังเป็ นปจั จัยกดดันราคายางพาราในระยะกลางอีกด้วย
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การเปลี ยนแปลงด้ านที สองคื อ บทบาทของไทยในฐานะ supplier หลั ก ในตลาดยางพาราโลกจะลด
ความส่าคัญลง ในขณะทีบทบาทของกลุ่มประเทศ CLMV จะเพิมขึ้น การเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของ
กลุ่มประเทศ CLMV ในช่วงปี 2006-2018 จะทาให้ผลผลิตยางพาราในกลุ่มประเทศดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ในช่วงปี 2013-2025 โดย
IRSG คาดว่าผลผลิตยางพาราของกลุ่ม ประเทศ CLMV จะเพิม่ ขึน้ จาก 1.4 ล้านตันในปี 2015 เป็ น 3.2 ล้านตันในปี 2025 ซึ่ง
ผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว จะทาให้กลุ่ม ประเทศ CLMV มีส่วนแบ่งปริมาณผลผลิตยางพาราในโลกเพิม่ ขึน้ จาก 11% ในปี 2015
เป็ น 18% ในปี 2025 ในขณะทีไ่ ทยจะมีสว่ นแบ่งปริมาณผลผลิตในโลกลดลง จาก 34% ในปี 2015 เป็ น 25% ในปี 2025 (รูปที่
3) จากการทีเ่ กษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ปาล์มน้ามันทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่า นอกจากนี้ ไทยอาจเสียความสามารถใน
การแข่งขันในธุรกิจการผลิตวัตถุดบิ ยางพาราให้กบั กลุ่มประเทศ CLMV ซึง่ มีตน้ ทุนแรงงานต่ากว่า

ด้านสุดท้ายอ่านาจในการต่อรองของ rubber manufacturer ต่อผู้ผลิตยางล้อจะเพิมขึ้นหลังจากมีการ
ควบรวม rubber manufacturer หลายบริษัทในช่วงทีผ่านมาท่าให้ยอดขายกระจุกตัวในผู้ เล่นรายใหญ่
การที่ Sinochem ซึง่ เป็ น rubber manufacturer รายใหญ่ของจีนได้เข้าซื้อ rubber manufacturer หลายบริษทั ในช่วงทีผ่ ่านมา
ทาให้กจิ การมีกาลังการผลิตและยอดขายรวมสูงมาก และเมื่อรวมกับความสามารถในการควบคุมอุตสาหกรรมตัง้ แต่ตน้ น้าจนถึง
ปลายน้ า รวมถึงการมีเครือข่ายในการจาหน่ ายและการขนส่งสินค้าครอบคลุมทัง้ อาเซียน จีน แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ และยุโรป ยิง่
ทาให้อานาจการต่อรองกับผูผ้ ลิตยางล้อมีมากขึน้ นอกจากนี้ การควบรวมดังกล่าวทาให้ภาพของอุตสาหกรรมเปลีย่ นไปโดยเป็ น
การลด rubber manufacturer ขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งเคยมีอยู่มากลง ส่งผลให้ยอดขายกระจุกตัวมากขึ้น และอานาจการต่ อรองของ
ผูผ้ ลิตยางพาราเพิม่ ขึน้ โดยผูผ้ ลิตยางพารา 6 รายใหญ่มยี อดขาย 5.94 ล้านตัน ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตยางล้อรายใหญ่ตอ้ งใช้ยางทัง้ สิน้ 3.95
ล้านตัน คาดว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวช่วยเพิม่ อานาจการต่อรองของผูผ้ ลิตยางพาราต่อผูผ้ ลิตยางล้อ

ไทยมีโอกาสในการยกระดับการเพิมมูลค่าการส่งออกด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยางและสินค้า
จากยางพาราแทนการส่งออกเป็นวัตถุดิบ เพือเพิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทีผ่ ่านมา ไทยมี
การส่งออกในรูป ของวัต ถุ ดิบ ยางพาราไปยังประเทศอื่น แต่ การส่งออกสิน ค้ามูลค่าเพิ่ม เช่ น ถุ งมือยางยังมีสดั ส่วนที่น้อ ย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเทียบกับมาเลเซีย โดยมาเลเซียได้มกี ารพัฒนาถุงมือยางอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ทาให้อุตสาหกรรม
ถุงมือยางของประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่ อเนื่อง โดยจากข้อมูลของ Malaysian Rubber Board พบว่าการผลิตถุงมือยางของ
มาเลเซียเพิม่ ขึน้ จาก 1.2 หมื่นล้านคู่ในปี 2000 มาเป็ น 3.4 หมื่นล้านคู่ในปี 2015 หรือเติบโตเฉลีย่ ราว 7.5% ในช่วง 15 ปี ท่ี
ผ่านมา นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีแนวโน้มสดใสในอนาคตจากการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพและอัตราส่วน
ผูส้ งู อายุต่อประชากรรวม รวมถึงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบสาธารณสุขในประเทศกาลังพัฒนา ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมถุงมือ
ยางสร้างมูลค่าการส่งออกให้แก่มาเลเซียถึง 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2015 ซึ่งการส่งออกถุงมือยางสร้างมูลค่ามากกว่าการ
ส่งออกยางแผ่นรมควันชัน้ 3 กว่า 6.4 เท่า (รูปที่ 4) นอกจากนี้ การส่งออกในรูปถุ งมือยางยังลดความเสีย่ งจากการผันผวนของ
ราคายางพาราต่อการส่งออก เนื่องจากราคาส่งออกถุงมือยางมีความผันผวนน้อยกว่าราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชัน้ 3
Implication

อีไอซีแนะผู้ประกอบการลงทุนในอุตสาหกรรมถุงมือยาง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่
คาดว่าจะเติบโตในอนาคตและไทยมีความได้เปรียบ เนื่องจากเป็ นผูผ้ ลิตยางพาราซึง่ เป็ น
วัตถุดบิ หลัก นอกจากนี้ ยังเป็ นอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยหนึ่งในผู้นาตลาด
ของถุ ง มือ ยางมี ROA เฉลี่ย 5 ปี ย้อ นหลังสูง ถึง 17.5% โดยการลงทุ น อาจต้ อ งสร้า ง
โรงงานทีม่ ขี นาดค่อนข้างใหญ่เพื่อสร้าง economy of scale และคุม้ กับการนาเทคโนโลยี
มาใช้ นอกจากนี้ การร่วมลงทุนกับผู้เล่นมาเลเซียที่เข้ามาขยายธุรกิจถุงมือยางในไทยก็
เป็ นทางเลือกทีน่ ่าสนใจ เนื่องจากจะได้ลดความเสีย่ ง เพราะผูผ้ ลิตถุงมือยางจากมาเลเซีย
มีความเข้าใจในธุรกิจ ความต้องการของตลาด และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

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.

ภาครัฐควรสนับสนุนอุตสาหกรรมถุง มือยางอย่างเป็นระบบและครบวงจร
ภาครัฐควรส่งเสริม อุตสาหกรรมถุงมือยางตัง้ แต่การวิจยั เพื่อพัฒ นาคุณภาพของสินค้า เช่น
ถุงมือยางพาราที่มีโอกาสก่อให้เกิดการแพ้ต่ า สนับสนุ นการพัฒนาทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อสร้างตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น การลดภาษีดว้ ยการนับค่าใช้จ่าย
ในการออกแบบและพัฒนาแบรนด์เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ท่มี ี
คุณภาพสูง
รูปที่ 1: ราคายางพาราทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2017 จากราคาน้ามันดิบทีเ่ ริม่ ฟื้นตัว
หน่วย:บาท/กิโลกรัม,ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg

รูปที่ 2: สต็อกยางพาราของโลกทีค่ าดว่าจะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ จะกดดันราคายางพาราในอนาคต
หน่วย:ล้านตัน
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รูปที่ 3: ในอนาคตบทบาทของไทยในฐานะ supplier หลักในตลาดยางพาราโลกจะลดความสาคัญลง ในขณะทีบ่ ทบาทของกลุม่
ประเทศ CLMV จะเพิม่ ขึน้
หน่วย: %

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ International Rubber Study Group

รูปที่ 4: การส่งออกถุงมือยางสร้างมูลค่ามากกว่าการส่งออกยางพารารมควันชัน้ 3 กว่า 6.4 เท่า
หน่วย:ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ MOC
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