
แบบเสนอข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
ดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
ประเภทท่ี 12 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานใน สถาน
ประกอบการดีเด่น 

 
 

เครือข่าย  : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 
 
สถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
ข้อมูลผู้ปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
1. ชื่อ-สกุล  : นางสาวปุณรดา จันทร์แก้ว  
 
2. ต าแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
 
3. ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน : บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 
4. ที่อยู่สถานประกอบการ/หน่วยงาน  
188 ม. 5 ถนน กาญจนวนิช ต าบล ส านักขาม อ าเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา 90320 
 
5. เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ปฏิบัติการ : 080 519 3963 
 
6. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ปฏิบัติการ:Pranee_j@topglove.co.th 
 
7. ระยะเวลาการปฏิบัติการ :  31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน พ.ศ. 2564 
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 มีทักษะการบริหารจัดการและวางแผนงานให้งานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานประสบความส าเร็จ 
 
เป็นผู้ด าเนินงานและประสานงานด้านสหกิจศึกษาของบริษัทต้ังแต่กระบวนการติดต่อกับสถาน
ประกอบการ การคัดเลือกนักศึกษาการดูแลนักศึกษาตลอดจนการติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภายใตนยายของบริษัทที่ทีความชัดเจนและมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานดังนี้ 

1. บริษัทมีกระบวนการการรับสมัครนักศกึษาสหกิจ ตลอดจนการดูแล ติดตาม ประเมินผลงาน และ ติดตามหลังจาก
นักศึกษาส าเร็จฝึกปฏิบัติสหกจิ โดยรายละเอียดขั้นตอน ได้จัดท าตามกระบวนการขั้นตอนการรับสมัครและเนินการ
ดังรูป 

 
2. ด้านการอบรม ก่อนเริ่มปฏิบัตสิหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมตามกระบวนการมาตราฐานการ
อบรมพนักงานใหม่ของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย การอบรมด้านความปลอดภัย, กฏระเบียบบริษัทฯ, ข้อมูล
วัฒนธรรมของบริษัทฯ และความรู้เบื้องต้นในแต่ละแผนกการท างานตามแผนการอบรม อย่างน้อย 10 ชั่วโมง 
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3. หลังจากการปฏิบัตงิาน 2 สัปดาห์ นักศกึษาจะต้องเรยีนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนก การตดิต่อ
ประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดว้ยตนเอง และมีการน าเสนอโครงการต่อหวัหน้างาน ในด้านของเล็งเห็นถงึ
ปัญหาที่เกดิขึ้นของแผนกหรือแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งนักศกึษาต้องมีอยา่งน้อย 2 โครงการตาม
ข้อก าหนดของบริษัท 
 
4. นักศึกษาจะต้องรายงานความคืบโครงการหน้าต่อเจา้หน้าที่ท่ีดแูล ตรวจเช็คการน าเสนอโครงการ รายงาน
เปอร์เซ็นตค์วามคืบหน้างานเดือนละ 2 ครั้งและน าเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร ก่อนการปฏิบัติสหกิจเสร็จสิ้น 
โดยการน าเสนอจะต้องท าตามกระบวนการจัดท าตามรูปแบบของบริษัท การน าเสนอและตอบค าถามจะใช้
ภาษาองักฤษ   
 

       
 
5. นอกจากนั้น การด าเนินสหกจิของบริษัท ท้อปโกลฟฯ ได้มอบการปฏิบัติงานต่างๆให้นักศึกษาเสมือนพนักงาน
ของบริษัทฯ โดยนกัศึกษาจะได้เรยีนรู้งาน แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นขณะปฏิบัติงาน รายงานความคืบหน้าต่อหัวหนา้
งาน มีการประชมุ ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆรวมทัง้พนักงานชาวมาเลยเ์ซยี ทักษะการท างานแผนกอื่นๆ 
เช่น การบรรจถุุงมือ เป็นต้น และในด้านความประพฤติ ความรับผิดชอบนักศกึษาจะไดเ้รียนรู้ผ่านการอบรมและ
การปฏิบัติตามกฏระเบยีบของบริษัท รวมทั้งการเรียนรู้และปรับตวัต่อวฒันธรรมองค์กรซึง่นักศึกษาสามารถ
น าไปปรับใช้ในการท างานในอนาคตไดจ้ริง 

 

 มกีารถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน โดยมีการน างานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน                     
ไปเผยแพร่และมีการขยายผลสู่สังคมให้เกิดความยั่งยืน 
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บริษัท ได้น าผลการด าเนินโครงการของนักศึกษาสหกจิ ได้น าไปปรับใช้จรงิมากกว่า 40 โครงการ 
เฉพาะปีการศึกษา 2564 หรือมากกวา่ 100 โครงการ ตลอดการด าเนินการสหกิจมามากกวา่ 6 ปี โดย
ยกตวัอย่างโครงการ 2 โครงการ จากนกัศึกษาสหกจิรุ่นล่าสุด ปีการศึกษา 2564 
1.) น.ส. ฑิตฐิตา โปจุ้ย รหัสนักศึกษา 60141249 นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑติ ภาควิชาวิศวกรรม

เคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไดจ้ัดท าโครงการ “The design of brush for 
improving the fingertips defect (การออกแบบแปรงเพื่อปรับปรุงปัญหารูร่ัวปลายนิว้ที่เกดิขึ้น
บนถุงมือ)” เพื่อปรับปรงุปัญหารรูั่วปลายนิ้วทีเ่กดิขึ้นบนถุงมือ และเพื่อศึกษาการออกแบบแปรงเพือ่
ปรับปรุงการทาความสะอาดที่ปลายนิ้ว ดงัรูป 

 
 

และจากผลการทดลองและน าไปใช้จรงิในการปรับปรุงไลน์ผลิต หมายเลข DF14 สามารถลดปัญหา
ถุงมือเกดิปัญหารูร่ัวที่ปลายนิว้ ได้ถึง 3.21% และสามารถลดตน้ทนุจากการหยุดไลนก์ารผลิต

ได้ถึง 76,457 บาทต่อไลนก์ารผลิต 

 

 
2.) นายพิชยมงคล นระโต นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย วิทยาเขตสงขลา ไดจ้ัดท าโครงการ ระบบตรวจสอบการเคลือ่นทีข่อง
เฟอืง (Sprocket Movement Detection Systems) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการหยดุสายการผลิตแบบ
ไม่ได้วางแผน ป้องกันการเกดิคา่ใช้จา่ยในการซ่อมแซมเมื่อเฟืองไม่อยู่ในต าแหน่งปกติ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่เมื่อเฟืองไม่อยูใ่นต าแหน่งปกติ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายถึง 548,319 บาทต่อเดอืน 
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และผลตอบแทนจากการลงทุน Return of Investment (ROI) เทา่กับ 0.07 เดือน หรือเพยีง 2 วัน
เท่านั้น 

 

กราฟสรุปการน าโครงการทีน่กัศึกษาได้ด าเนนิการขณะปฏบิัติสหกิจและน าไปใช้จริงในการท างานของบริษทัฯ             

 
 
 
กราฟสรุป %ROI ของโครงงานของนกัศึกษา โดยสรุปตามจ านวนของโครงงานของนักศึกษาในแต่ละปี 

และเปรียบเทียบกับก่อนการท าโครงการหรือวธิีการท างานแบบเดิม 
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 มกีารต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่สังคมในการบริหารงานด้านสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาน าไปสูก่ารน าผลงานและโครงงานท่ี
นักศึกษาได้เสนอต่อบริษัทไปประยุกต์ใช้และน าไปต่อยอดกับโครงการและกิจกรรม
ต่างๆของบริษัทอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงท่ีนักศึกษาก าลังปฏิบัติงานหรือ
หลังจากที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาแล้ว ดังตัวอย่างเช่น 

 นักศึกษามีโอกาสน าความรู้จากห้องเรียน และจากการปฏิบัติงานในบริษัท ต่อยอดพัฒนาความรูแ้ละ
ประยุกตใ์ช้ควบคู่กัน ยกตวัอยา่ง การท าโครงการของนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
น.ส. กวินตรา ด านิล เอกภาษาองักฤษ ฝึกปฏิบัติสหกิจในแผนกทรัพยากรบุคคล ได้การจดัท าโครงการ 
English Class Room หรือ โครงการห้องเรียนภาษาองักฤษ ซึ่งนักศึกษามกีารด าเนินการจดัอบรม
ให้กับพนักงานในบริษัท และ จัดตารางการอบรบประจ าเดือนให้กบัพนักงานท้ังรายวันและรายเดือน 
โดยมีพนักงานสนใจเขา้ร่วมกวา่ 200 คน 

  
 

 นักศึกษามีโอกาสในการประสานงานและเข้าร่วมประชมุกับทีมบริหาร พนักงานจากประเทศมาเลยเ์ซีย 
และการติดต่อกับผู้จดัจ าหน่ายตา่งๆของบริษัทฯ 

 

   
 

 นักศึกษามีโอกาสในการเรยีนรู้นอกจากแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งนักศึกษาจะมีตารางในการเรยีนรู้
งานบรรจุถงุมือและแผนกคลังสนิค้า รวมถึงการตรวจความผิดปกติรอบโรงงานเพื่อน าไปต่อยอดใน
ส่วนท่ีต้องปรับปรุงหรือพัฒนา โดยจะมีการน าเสนอผู้บริหารถงึปญัหาที่พบเจอและเสนอแนวทางการ
แก้ไข 
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 นอกจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการปฏิบัติงานในแผนกของตนเองแล้ว นักศึกษามีโอกาสใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการจดังานหรอืเป็นตัวแทนเข้ารว่ม เพื่อเสริมสร้าง
ให้นักศึกษารู้จักการตดิต่อประสานงาน และการท างานเป็นทีมกบัเพื่อนหรือพนักงานคนอื่นๆของ
บริษัทฯ เสริมสร้างให้นักศกึษารู้จกัการปรับตวัเพื่อเข้าสู้การท างานในอนาคต และในทางเดียวกันเพือ่

ตอบสนองนโยบายบรษิัทฯ Work Life Balance 

               
 
 

 กิจกรรม CSR เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสหกิจไดเ้ข้ารว่มในทุกปีการศึกษา โดยบริษัทเล็งเห็นถงึการมี
ส่วนร่วม และชว่ยเหลือชุมชนหรอืการร่วมงานกับภาครฐั จึงให้นักศึกษาได้มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม 
CSR ต่างๆที่บรษิัทจัดขึ้น นักศึกษาสามารถน าทักษะความรู้ไปปรับใช้ในชุมชน เช่น การพบเจอปญัหา
ที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไข การน าความรู้จากห้องเรียนไปอบรมชาวบ้านในชุมชน และการน า
ความรู้ที่เรียนมาแนะแนวใหก้ับนกัเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อการพัฒนาต่อยอดทีย่ั่งยืนสู่สังคม 
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 เป็นบุคคลที่ท าให้การด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของ
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

     
น.ส. ปณุรดา จันทร์แก้ว 

Executive, HR 

 
น.ส. ปุณรดา จันทร์แก้ว เป็นผู้ด าเนินการ การรับนักศึกษาสหกิจของบริษัทฯทอ้ปโกลฟ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2558 จนถงึปัจจุบัน หรือมากกวา่ 6 ปี จ านวนนักศกึษาตลอดการด าเนินการสหกิจทัง้หมด 190 คน และได้ร่วม
ท างานและประสานงานกวา่ 15 สถาบันศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 2 มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลย์
เซีย และ 5 สถาบันศึกษาระดับวทิยาลัยในภาคใต้ส าหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้ร่วมท าความตกลง MOU ในการรับนักศึกษาเพื่อสหกิจศกึษา หรือฝึกงาน
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรล์งวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี และตลอดระยะเวลาด าเนินการ
สหกิจมีนักศกึษาที่ได้รับรางวัลประกวดโครงงานสหกิจศกึษาดเีดน่ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ทั้งหมด 5 รางวัล และมีจ านวนนักศกึษาที่ส าเรจ็การปฏิบัติสหกิจกับบริษัทท้อปโกลฟกว่า 30 คน 
ได้กลับร่วมงานกับบริษัทในต าแหน่งระดับหัวหน้างาน ยกตวัอยา่งนักศึกษาสหกจิศึกษา ดังรูป 

 

 
 

นางสาวสมศิริ แซ่ลิ่ม นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวิศวกรรมเคมแีละ
กระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการ
ประกวดสหกจิศึกษา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันท างานในต าแหน่ง : Engineer, Production department 
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การด าเนินการสหกิจที่ผ่านมา บริษัท ทอ้ปโกลฟ เมดคิอล (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้รับรางวลัชนะเลิศใน
ด้านสหกิจศึกษาดังนี ้

1. รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2559 ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
ด าเนนิการสหกิจศึกษายอดเยีย่ม จากมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์

2. รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2561 ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
ด าเนนิการสหกิจศึกษายอดเยีย่ม จากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนนิการสหกิจศึกษาดีเดน่ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนนิการสหกจิดีเด่น จากกระทรวงการอดุมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

 

   
 

นอกจากนี้บริษัทยงัได้ด าเนินโครงการมอบทุนการศึกษาหรือ TG Scholarship ให้นักศึกษาทีม่ผีลการเรียนดี 
ทุนค่าเรียนและค่าใชจ้่ายปีละ 79,000 บาทต่อปีการศึกษา ท้ังหมด 3 ปี จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรแีละให้นักศึกษา
เข้าฝึกงานและท างานกับบริษัททนัทีหลังจบการศึกษา ปัจจุบันมีนกัศึกษาในโครงการท้ังหมด 4 คน และก าลังเปดิรับอีก 4 
ต าแหน่งในปีการศึกษา 2564 ยกตัวอย่างนักศกึษาทุนในโครงการดังนี ้

 
1. 

 
นายไชยวัฒน์ ไชยสตัายารักษ ์

 

 
นักศึกษาทุนปี 2560 

ปัจจุบันท างานในต าแหน่ง Engineer, Automation 

 
2. 

 
นางสาวกุลนนัท์ สหายสุข 

 

 
นักศึกษาทุนปี 2561 

ปัจจุบันก าลังเข้ารับท างานในต าแหน่ง Engineer, 
Engineering 

นางสาวจันทร์จิรา ปูทองจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วม การ
ประกวด บทความวจิัย ระดับปริญญาตรี ในหวัข้อวจิัย “แนวทางการท างาน
เป็นทีม ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการปฏิบัติงานของพนกังานรายเดือน” 
ปัจจุบันท างานในต าแหน่ง : Executive, HR department 
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3. 

 
นายธาม เลี้ยงพนัธุ์สกุล 

 

 
นักศึกษาทุนปี 2562 

ปัจจุบันก าลังเรียนในระดับปริญญาตรี ชั้นปทีี่ 3 
และก าลังฝึกงานในต าแหน่ง Trainee, Engineering 

 
4. 

 
นายธนภัทร จันทนะ 

 

 
นักศึกษาทุนปี 2562 

ปัจจุบันก าลังเรียนในระดับปริญญาตรี ชั้นปทีี่ 3 
และก าลังฝึกงานในต าแหน่ง Trainee, Production 

 
รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมท างาน 

ปี พ.ศ. สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) 

2558 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 6 

รวม 6 

2559 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 6 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ ่ 5 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง 1 

รวม 21 

2560 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 3 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ ่ 8 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 6 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขต ไสใหญ่ นครศรีธรรมราช 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง 2 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขต สงขลา 2 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขต พัทลุง 3 

รวม 30 

2561 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ ่ 12 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 5 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตาน ี 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขต สงขลา 5 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 6 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขต สงขลา 1 
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มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขต พัทลุง 1 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ 1 

รวม 32 

 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) 

2562 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ ่ 21 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธาน ี 2 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตาน ี 1 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 7 
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

Unimap University, Malaysia 1 
มหาวิทยาลัยรงัสิต กรุงเทพฯ 1 

รวม 34 

2563 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ ่ 6 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธาน ี 2 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขต พัทลุง 1 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 9 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขต สงขลา 1 

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี 1 

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่ 2 

University of Greenwich, Malaysia 1 
รวม 24 

2564 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 11 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ ่ 15 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตาน ี 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรวีิชัย วิทยาเขต สงขลา 5 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 4 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่ 2 
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วิทยาลัยอาชวีนครศรีธรรมราช 1 

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4 

รวม 43 

รวม 190 
 ปัจจุบันบริษทัท้อปโกลฟฯ มีจ านวนนกัศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ านวน 48 คน  
ตลอดระยะเวลา 7 ปีในการด าเนนิสหกิจศึกษา 

 

 
 ประวัติย่อของผู้ปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

 

 
 

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ เป็นบริษัทใน
เครือ Top Glove Group ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 มี
ส านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดถงุมือยางสูงถึง 26% ของตลาดโลก มีการด าเนินการ
ผลิตในประเทศมาเลเซีย ไทย เวยีดนาม และจีน นอกจากนี้ ยงัมสี านักงานฝ่ายการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี 
และบลาซิล มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังลูกคา้กว่า 2,000 ราย ใน 195 ประเทศ ทั่วโลก บริษัท Top Glove ได้รับการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยม์าเลเซียในปี ค.ศ. 2001 และได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี ค.ศ. 2016 
บริษัทได้แสดงให้เห็นถงึการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงโดยมีอัตราการเติมโตต่อปี (CAGR) ส าหรับรายได้อยู่ที่ 23.1% และ
ส าหรับก าไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 28.2% ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา  

ปัจจุบัน Top Glove Group ได้มกีารก่อตัง้โรงงานท้ังหมด 50 โรงงาน 800 สายการผลิต มีการผลิตที่ครอบคลุม
ในทุกส่วนทัง้กลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมอืและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ใชถุ่งมอื ได้แก่ ถุงยางอนามัย หนา้กากอนามัย แผ่นยางอนามัย 
และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ซึ่งตอบสนอง ความต้องการท้ังในกลุ่มการดูแลสุขภาพและไม่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อให้
สอดคล้องกับความมุง่มั่นในการพัฒนาอยา่งยั่งยืน Top Glove ยงัคงยกระดับการประกอบการด าเนินธุรกิจแบบ ESG 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแงข่องการพัฒนาดา้นแรงงาน ความส าเรจ็ที่โดดเด่นของบริษัทและการยอมรับในระดับโลกนั้ นท่ี
ได้รับการยกย่องอยา่งมากมาจากผู้ก่อตั้ง Tan Sri Dr. Lim Wee Chai 
แนวคดิการบริหารบริษัท 
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Tan Sri Dr. Lim Wee Chai 
ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์: To be your world class partner in gloves and healthcare products. 

พันธกิจ: Ensuring safe human protection globally. 

แนวทางการด าเนนิธุรกิจ:To produce consistently high quality gloves at efficient low cost 

จริยธรรมทางธุรกิจ: Honesty, Integrity, Transparency  

 
บริษัทในเครือท้อปโกลฟ ในประเทศไทยมี 5 บริษัท 

1. บริษัท ทอ้ปโกลฟ เมดคิอล ไทยแลนด์ จ ากดั (F7) (ส านักงานใหญ่) เป็นโรงงานผลิตถงุมือที่ประกอบด้วย 44 
สายการผลิต พนักงานมากกวา่ 920 คน มีก าลังการผลิตถุงมือมากกว่า 300 ล้านชิ้นต่อเดือน หรือ มากกว่า 1.5 แสนล้าน
ชิ้นต่อปี ตั้งอยู่ที ่หมู่ที่ 5 ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320 โทร 074-410000 
 
2. บริษัท ทอ้ปโกลฟ เมดคิอล ไทยแลนด์ จ ากดั (F8A) เป็นโรงงานผลิตถงุมือ ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต าบลส านักขาม 
อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 90320 โทร 074-410000 อยู่ในระหวา่งกระบวนการก่อสร้าง 
 
3. บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (F6) เป็นโรงงานผลิตถุงมือที่ประกอบดว้ย 24 ไลน์การผลิต พนักงาน
มากกวา่ 500 คน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 180/3 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร 076-620190  
 
4. บริษัท ทอ้ปโกลฟ เทคโนโลยี จ ากัด (F16L) เป็นโรงงานผลิตน้ ายางข้นส่งออก ตั้งอยู่ที่ หมูท่ี ่5 ต าบลคลองแงะ 
อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 90320 
 
5. บริษัท บีเทค อนิดัสตรี จ ากัด (F17L) เป็นโรงงานผลิตน้ ายางข้นส่งออก ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 5 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา 90180 
 โดยบริษัท ทอ้ปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายถงุมือยางธรรมชาติแบบมีแป้ง 

ถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มแีป้ง และถุงมือยางสังเคราะห์(ยางไนไตรล์)แบบไม่มีแป้ง ส่งออกขายตา่งประเทศ 99.9% 
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