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1 กรกฎำคม 2563 
 
เร่ือง ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 
 ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
 
 เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำย
จดักำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ จำกงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ดงัน้ี 

 
ภาพรวมผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

บริษทัฯ มีรำยไดร้วม1เท่ำกบั 3,759.17 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 769.92 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 25.8 
จำกไตรมำส 1 ปี 2562 และมีก ำไรสุทธิส ำหรับงวดเท่ำกบั 421.89 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 273.33 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 184.0 จำกไตรมำส 1 ปี 2562 คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 5.0 ในไตรมำส 1 ปี 2562 เป็นร้อยละ 
11.2 ในไตรมำส 1 ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึนจำกปริมำณกำรขำยถุงมือยำงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้
บริษทัฯ ไดป้ระโยชน์จำกกำรประหยดัต่อขนำด (Economy of Scale) รวมถึงกำรท่ีสำยกำรผลิตใหม่ภำยใตโ้ครงกำรขยำย
โรงงำนสำขำหำดใหญ่ และโรงงำนสำขำตรัง มีเทคโนโลยีท่ีทันสมยั ส่งผลให้มีประสิทธิภำพในกำรผลิตท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
สำมำรถช่วยลดตน้ทุนขำยของบริษทัฯ ได ้รวมไปถึงรำคำน ้ ำยำงสังเครำะห์ซ้ือเขำ้เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของบริษทัฯ ท่ีปรับตวั
ลดลงในไตรมำส 1 ปี 2563 ประกอบกบักำรลดลงของค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ลดลง และกำรลดลง
ของค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกสิทธิประโยชน์กำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลภำยใตบ้ัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) จำกกำรขยำยโรงงำนสำขำหำดใหญ่ และกำรขยำยโรงงำนสำขำตรัง สุทธิ
กบักำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย และกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

  

                                                           
1   รำยไดร้วม ประกอบดว้ย (1) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ (2) รำยไดอ่ื้น (3) ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน – สุทธิ และ (4) รำยไดท้ำง

กำรเงิน 
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สรุปงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2563 
งบก าไรขาดทุน งบการเงนิรวมระหว่างกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 2,991.36 100.0 3,760.56 100.0 769.20 25.7 

 รำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยถุงมือยำง
ธรรมชำติชนิดมีแป้ง 1,059.61 35.4 1,370.39 36.4 310.78 29.3 

 รำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยถุงมือยำง
ธรรมชำติชนิดไม่มีแป้ง 838.70 28.0 1,065.01 28.3 226.31 27.0 

 รำยไดจ้ำกธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยถุงมือยำงไน
ไตรล ์ 1,093.05 36.5 1,325.16 35.2 232.11 21.2 

ตน้ทุนขำย (2,598.04) (86.9) (3,053.93) (81.2) 455.89 17.5 

ก าไรขั้นต้น 393.32 13.1 706.63 18.8 313.31 79.7 

รำยไดอ่ื้น(1) 13.68 0.5 18.49 0.5 4.81 35.2 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย (77.27) (2.6) (124.21) (3.3) 46.94 60.8 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (78.84) (2.6) (87.61) (2.3) 8.77 11.1 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน – สุทธิ(2) (16.34) (0.5) (20.04) (0.5) 3.71 22.7 

ขำดทุนอ่ืน(2) (13.93) (0.5) (2.29) (0.1) (11.64) (83.6) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 220.63 7.4 490.97 13.1 270.35 122.5 

รำยไดท้ำงกำรเงิน 0.55 0.0 0.17 0.0 (0.38) (69.4) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (51.10) (1.7) (38.97) (1.0) (12.14) (23.7) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 170.08 5.7 452.18 12.0 282.10 165.9 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (21.51) (0.7) (30.28) (0.8) 8.77 40.8 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี /งวด 148.56 5.0 421.89 11.2 273.33 184.0 

ข้อมูลการด าเนินงานที่ส าคญั       

EBITDA 412.59 - 716.18 - 303.59 73.6 

หมำยเหตุ: (1) รำยไดอ่ื้น โดยหลกัประกอบดว้ย ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม ก ำไรจำกกำรขำยซำกเศษวสัดุ รำยไดเ้งินคืน
ภำษี รำยไดค้่ำสินไหมทดแทนจำกประกนัภยั และรำยไดเ้งินชดเชยโครงกำรสนบัสนุนสินเช่ือผูป้ระกอบกำรผลิตภณัฑ์
ยำงจำกกำรยำงแห่งประเทศไทย 

 (2) ได้รับกำรปรับปรุงโดยกำรรวมก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealized Gain/ Loss) จำกตรำสำรอนุพนัธ์ทำง
กำรเงิน ซ่ึงในงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีกำรบนัทึกรำยกำรดงักล่ำวในรำยกำรขำดทุนอ่ืน มำ
รวมเป็นก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของรำยไดอ่ื้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรบนัทึกบญัชีใน
ปี 2560 – 2562 ทั้งน้ี เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำถือ
ปฏิบติัตั้งแต่ปี 2563 
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สรุปผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 
บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับงวดเท่ำกบั 421.89 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 273.33 ลำ้นบำท หรือ 

ร้อยละ 184.0 จำกไตรมำส 1 ปี 2562 คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 5.0 ในไตรมำส 1 ปี 2562 เป็นร้อยละ 11.2 
ในไตรมำส 1 ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้จากการขายถุงมือยาง เท่ำกบั 3,760.56 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 769.20 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1 
ปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7  โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรขำยอนัเป็นผลมำจำกปริมำณ
กำรขำยถุงมือยำงท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรขยำยโรงงำนสำขำหำดใหญ่ และกำรขยำยโรงงำนสำขำตรัง ซ่ึงสำมำรถผลิตไดค้รบ
ทุกสำยกำรผลิตในไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 รวมไปถึงปริมำณควำมตอ้งกำรใชถุ้งมือยำงในตลำดโลกท่ีมำกข้ึนจำกกำร
ระบำดของโรค COVID-19 สุทธิกบักำรลดลงของก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน และรำยไดท้ำงกำรเงินท่ีลดลงจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินฝำกท่ีปรับตวัลดลง 

2. ก าไรขั้นต้น เท่ำกบั 706.63 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 313.31 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1 ปี 2562 หรือคิด
เป็นร้อยละ 79.7  โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกปริมำณกำรขำยถุงมือยำงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้บริษทัฯ ไดป้ระโยชน์จำกกำร
ประหยดัต่อขนำด (Economy of Scale) รวมถึงกำรท่ีสำยกำรผลิตใหม่ภำยใตโ้ครงกำรขยำยโรงงำนสำขำหำดใหญ่ และ
โรงงำนสำขำตรัง มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ส่งผลให้มีประสิทธิภำพในกำรผลิตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสำมำรถช่วยลดตน้ทุนขำย
ของบริษทัฯ ได ้ประกอบกบัรำคำน ้ ำยำงสงัเครำะห์ซ้ือเขำ้เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของบริษทัฯ ท่ีปรับตวัลดลงในไตรมำส 1 ปี 
2563 

3. รายได้อ่ืน เท่ำกบั 18.49 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 4.81 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1 ปี 2562 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 35.2  โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดอ่ื้นๆ ซ่ึงประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยไอน ้ ำ ไฟฟ้ำ เศษเหล็ก 
เศษพลำสติก และรำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุอ่ืนๆ เช่น น ้ ำมนั สำรเคมี และอุปกรณ์เบ็ดเตลด็ เป็นตน้ 

4. ค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ำกบั 124.21 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 46.94 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1 ปี 2562 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 60.8  โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรรับโอนพนักงำนท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ำยกำรตลำดจำกกลุ่มบริษัท  
ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัไตรมำส 1 ปี 2562 รวมถึงปริมำณกำรขำยถุงมือยำงท่ีเพ่ิมมำก
ข้ึน 

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ำกบั 87.61 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 8.77 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1 ปี 2562 
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.1 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรใชบ้ริกำรส ำนกังำนของ Shi Dong Shanghai Medical 
Equipment Co., Ltd. (“SDME”) ท่ี เพ่ิมมำกข้ึน ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำรระบบ SAP ค่ำตอบแทน
กรรมกำร และกำรตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน / หน้ีสงสยัจะสูญของบริษทัฯ และ SDME อนัเป็น
ผลจำกกำรท่ีในปี 2563 บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำถือ
ปฏิบติั ซ่ึงบริษทัฯ ใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

6. ต้นทุนทางการเงนิ เท่ำกบั 38.97 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 ลดลง 12.14 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1 ปี 2562 หรือคิด
เป็นร้อยละ 23.7 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องบริษทัฯ ประกอบกบักำรท่ีบริษทัฯ ช ำระ
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คืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 188.01 ลำ้นบำท และกำรช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน
จ ำนวน 231.00 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 

7. ก าไรสุทธิ เท่ำกบั 421.89 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 273.33 ลำ้นบำท จำกไตรมำส 1 ปี 2562 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 184.0 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึน ประกอบกบักำรลดลงของค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน และกำร
ลดลงของค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกสิทธิประโยชน์กำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลภำยใตบ้ัตรส่งเสริมกำร
ลงทุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) จำกกำรขยำยโรงงำนสำขำหำดใหญ่ และกำรขยำยโรงงำน
สำขำตรัง สุทธิกบักำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย และกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

สรุปฐานะทางการเงนิ 
1. สินทรัพย์รวม เท่ำกับ 13,788.56 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และเท่ำกับ 13,216.10 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 

ธันวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน 572.46 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.3 ในไตรมำส 1 ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก (1) ลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจำกมูลค่ำกำรขำยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (2) สินคำ้คงเหลือเพ่ิมข้ึนโดยมีสำเหตุหลกัมำจำกปริมำณ
กำรผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (3) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนโดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรท่ีบริษทัฯ ติดตั้งสำยกำรผลิตของ
โครงกำรขยำยโรงงำนสำขำหำดใหญ่ และโรงงำนสำขำตรัง แลว้เสร็จครบทุกสำยกำรผลิตในไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 และ 
(4) สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้อนัเป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใชแ้ทนมำตรฐำนกำร
บญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

2. หนี้สินรวม เท่ำกบั 8,960.48 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และเท่ำกับ 8,814.07 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 เพ่ิมข้ึน 146.41 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 1.7 ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของ (1) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ซ่ึงโดยหลกัมำจำกรำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และเจำ้หน้ีภำษีนิติบุคคลคำ้งจ่ำย (2) หน้ีสิน
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน อนัเกิดจำกส่วนต่ำงของมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ตำมสญัญำกบัรำคำตลำด (Mark to Market) 
โดยมูลค่ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียลดลงจำกอตัรำดอกเบ้ียเงินกูล้อยตวัท่ีลดลง ประกอบกบักำรท่ีสกุลเงินบำท
อ่อนค่ำเม่ือเทียบกบัสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำส่งผลให้มูลค่ำสัญญำสิทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศและ
สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ลดลง และ (3) หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ อนัเป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญำเช่ำ สุทธิกบักำรลดลงของกำรเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดยบริษัทฯ ได้มีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำก
สถำบนักำรเงินจ ำนวน 188.01 ลำ้นบำท และกำรช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 231.00 ลำ้นบำท 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ำกบั 4,828.08 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และเท่ำกบั 4,402.03 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน 426.05 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 9.7  โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในไตรมำส 1 ปี 2563 โดยบริษทัฯ ไม่ไดมี้กำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

  



  บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 

-นางสาวธนวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ- 
 (นำงสำวธนวรรณ  เสง่ียมศกัด์ิ) 

ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 


