
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
ก ำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวติักำรณ์ต่อเนือ่ง เติบโตรอ้ยละ 4,113.6 YoY 
จากความตอ้งการในการบรโิภคถุงมอืยางทีย่งัคงเตบิโตอย่างโดดเด่น ท่ามกลางการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศทัว่โลก โดยตวัเลขผูต้ดิเชื้อใหม่* (New Case) 
ทัว่โลกเฉลีย่ใน 3Q63 อยู่ที ่255,300 รายต่อวนั จากค่าเฉลี่ยที ่104,188 รายต่อวนั ใน 
2Q63 อีกทัง้ความต้องการบริโภคถุงมอืยางที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชงิจากการ
เกดิขึน้ของ COVID-19 ทีส่่งผลใหถุ้งมอืยางเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัการใชช้วีติประจ าวนั 
รวมถงึจ าเป็นส าหรบัการใชง้านในหลายอุตสาหกรรมทัว่โลก ดว้ยเหตุนี้ ความตอ้งการใน
การใชถุ้งมอืยางซึ่งเป็นอุปกรณ์ PPE ขัน้พื้นฐานยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่อง สวนทางกบั
ก าลงัการผลติและวตัถุดบิทีม่อียู่อย่างจ ากดั ส่งผลใหร้าคาขายของถุงมอืยางในตลาดโลก
ปรบัเพิม่สูงขึน้อย่างมากตามความตอ้งการในการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้อย่างไม่หยุดยัง้ หนุน
ให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวติัการณ์อีกครัง้ถึง 8,142.1 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 169.9 YoY และ 67.6 QoQ ตลอดจนท าก าไรสุทธิได้สูงถึง 
4,401.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4,113.6 YoY และ 316.5 QoQ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นการ
ท าก าไรท่ีสงูสดุของบริษทัฯ ต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ีแล้ว 

ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีม่คีวามซบัซ้อน และต้องอาศยัเงนิลงทุนจ านวนมากในการสรา้ง
โรงงานผลิตถุงมือยางที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด  
(Economies of Scale) ประกอบกบัระยะเวลาในการก่อสรา้งทีต่อ้งใชเ้วลาไมต่ ่ากว่า 18-24 
เดอืน รวมถงึการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครฐัของประเทศต่างๆ เพื่อใหก้ารรบัรอง
ถุงมอืยางที่ใช้ในการการแพทย์ ซึ่งปัจจยัเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด 
(Barrier to Entry) ส าหรบัผู้เล่นหน้าใหม่ อย่างไรก็ดี ส าหรบับริษัทฯ ปัจจยัที่กล่าวมา
ขา้งต้น ผสานกบัคุณภาพของถุงมอืยาง ตลอดจนการดูแลแรงงานที่บรษิัทฯ ได้รบัการ
รบัรองมาตรฐาน BSCI หรือ Business Social Compliance Initiative เกรดสงูสดุ (A) 
จากองค์กรการคา้ภาคเอกชนของสหภาพยุโรป ลว้นเป็นปัจจยัที่ช่วยเสรมิความแขง็แกร่ง
และศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทฯ ในตลาดโลก อันสามารถยืนยันได้ผ่านทาง
ปรมิาณค าสัง่ซื้อที่รอการส่งมอบ (Backlogs) ส าหรบัถุงมอื NR ทีม่ต่ีอเนื่องไปถึง 1Q65 
และถุงมอื NBR ทีม่ต่ีอเนื่องไปจนถงึกลางปี 2566  
แหล่งทีม่า: *www.ourworldindata.org 

รำคำขำยเฉลีย่หนุนรำยได้และก ำไรใน 3Q63 
รายไดร้วมจากการขายในไตรมาส 3/2563 อยู่ที ่8,142.1 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 169.9 
YoY และ 67.6 QoQ โดยมปัีจจยัหลกัมาจากราคาขายเฉล่ีย (ASP) ท่ีเติบโตอย่างก้าว
กระโดดอยู่ท่ี 1,140 บาทต่อพนัช้ิน (USD 36.3) ขยายตวัร้อยละ 73.2 QoQ และ 89.1 
YoY โดย ASP ของถุงมือยาง NBR เติบโตขึ้นอย่างมีนัยส าคัญจาก 2Q63 ซึ่งปัจจัย
ขบัเคลือ่นส าคญัคอืความตอ้งการในการบรโิภคและก าลงัซื้อทีแ่ขง็แกร่งจากทัว่ทุกมุมโลก 
โดยเฉพาะจากประเทศสหรฐัอเมรกิาและกลุ่มประเทศยุโรป นอกจากนี้ ดว้ยความต้องการ
ในการบรโิภคทีเ่ตบิโตอย่างแขง็แกร่งทัว่โลก ท าใหป้รมิาณการขายของบรษิทัฯ ขยายตวั
ร้อยละ 42.8 YoY อนัเป็นการเพิ่มขึ้นจากก าลงัการผลติที่เกิดขึ้นใหม่ของโรงงานสาขา
หาดใหญ่และสาขาตรงัที่แล้วเสร็จเมื่อเดอืนก.พ. 2563 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ด ีหากเทยีบ 
QoQ ปรมิาณการขายปรบัลดลงเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 3.2 เนื่องจากความแออดัของการขนส่ง
ทางทะเลที่ปรมิาณเรอืและตู้ขนส่งสนิค้าไม่เพยีงพอต่อการขนส่ง โดยเฉพาะปลายทาง
ประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่ในดา้นของการผลตินัน้ บรษิทัฯ ยงัด าเนินการผลติอย่างเตม็ 

 
 
 
 

 

ศกัยภาพของเครื่องจกัร ด้วยอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (Utilization Rate) ที่ร้อยละ 95
ทัง้นี้ เมือ่พจิารณารายไดจ้ากการขายแยกตามผลติภณัฑ ์พบว่า ถุงมอืยางธรรมชาตชินิด
ที่มแีป้ง (NRPD) มสีดัส่วนร้อยละ 39.5 ตามมาด้วยถุงมอืยางธรรมชาติชนิดที่ไม่มแีป้ง 
(NRPF) ทีร่อ้ยละ 22.9 และถุงมอืยางสงัเคราะห ์(NBR) ทีร่อ้ยละ 37.6 และดว้ยเทคโนโลยี
ในการผลติของบรษิทัฯ ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นการผลติระหว่างถุงมอืยาง NRPF และ NBR 
ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามยดืหยุ่นและสามารถเพิม่ก าลงัการผลติถุงมอืยาง NBR เขา้สู่ตลาด
ในภาวะที่ตลาดที่มีความต้องการในการบริโภคถุงมือชนิดนี้สูงขึ้นได้ โดยใน 3Q63  
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายถุงมอืยาง NBR เพิม่ขึน้รอ้ยละ 78.8 QoQ 
 

อตัรำกำรท ำก ำไรทีเ่ติบโตอย่ำงมีนัยส ำคญั  
ในไตรมาส 3/2563 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้ 4,907.5 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดด
ร้อยละ 1,421.9 YoY และ 246.2 QoQ ตามการปรบัเพิ่มขึ้นของ ASP ในทุกผลิตภณัฑ์ 
ประกอบกบัปรมิาณการผลติที่เต็มศกัยภาพของเครื่องจกัร น ามาสู่การประหยดัต่อขนาด 
(Economies of Scale) ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ ปรบัเพิม่สูงขึ้นและสร้างสถิติ
ใหมอ่กีครัง้ทีร่อ้ยละ 60.3 จากรอ้ยละ 29.2 ใน 2Q63 และรอ้ยละ 10.7 ใน 3Q19 ซึง่สามารถ
ชดเชยการปรบัเพิม่ขึ้นของต้นทุนวตัถุดบิทัง้ในส่วนของน ้ายาง NR ที่ได้ปรบัขึ้นร้อยละ 
10.8 QoQ และ 3.4 YoY ตลอดจนน ้ายาง NBR ทีป่รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.6 QoQ ไดท้ัง้หมด 
(ราคาน ้ายาง NBR คงทีเ่มือ่เทยีบ YoY) นอกจากนี้ ใน 3Q63 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจ านวน
120.7 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากรายการพเิศษที่เป็นเงนิชดเชยโครงการสนับสนุนสนิเชื่อ

บริษทั ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
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แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อใช้ในการขยายก าลังการผลิตจากการยางแห่ง 
ประเทศไทย (กยท.) จ านวน 78.6 ลา้นบาท  

ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร (SG&A) ปรบัเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 QoQ 
โดยหลกัเป็นการเพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท า IPO และการท า 
CSR ขณะที่พจิารณาเทยีบ YoY SG&A ปรบัเพิม่ขึ้นร้อยละ 26.6 ตามการขยายตวั
ของธุรกจิ ทัง้นี้ ใน 3Q63 บรษิทัฯ มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธขิองส่วนทีเ่กดิขึน้
จรงิ (Realized) และทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (Unrealized) ซึ่งรวมธุรกรรมอนุพนัธ์ป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นแลว้อยู่ที ่30.4 ลา้นบาท ท าใหใ้น 3Q63 อตัราก าไร
ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัเช่นกนั จากร้อยละ 12.5 ใน 3Q62 และ 30.7 
ใน 2Q63 เป็นร้อยละ 62.9 ในไตรมาสน้ี และเมือ่หกัตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลงจาก
ช าระคนืเงนิกู้ระยะยาวบางส่วนก่อนครบก าหนดช าระจ านวน 2,093.0 ล้านบาท ณ 
สิน้ 2Q63 ดว้ยเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากการ IPO ท าใหภ้าระทางการเงนิของบรษิทัฯ ในไตร
มาสนี้ปรบัลดลงตามไปดว้ย ขณะทีภ่าษจี่ายปรบัเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้อย่างมากของ
ก าไรสุทธิ แต่หากพิจารณาอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ของบริษัทฯ 
ปรบัลดลงจาก 2Q63 อยู่ทีร่อ้ยละ 8.3 ในไตรมาสนี้ จากการขยายกจิการทีไ่ดร้บัสทิธิ
ประโยชน์จาก BOI มาโดยตลอด โดยใน 3Q63 บริษทัฯ สามารถสร้างประวติัศาสตร์
ก าไรสุทธิปรบัเพ่ิมขึ้นสูงสุดอยู่ท่ี 4,401.9 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4,113.6 
YoY และ 316.5 QoQ โดยมีอตัราก าไรสทุธิสงูถึงร้อยละ 54.1  

ฐำนะทำงกำรเงินทีแ่ขง็แกรง่และภำระหน้ีทีล่ดลง 
บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม 32,881.4 ล้านบาท โดยมรีายการหลกัคอื รายการเงนิสดที่
ไดร้บัจากการ IPO และก าไรทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทัฯ ตามมาดว้ยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
ถดัมาคอืลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น โดยลกูหนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัรายไดจ้าก
การขายที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อม
ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ ผ่านทางการด าเนินนโยบายทีเ่ขม้งวดในการ
เรยีกช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้และการควบคุมเครดติของลูกคา้อย่างใกลช้ดิ ประกอบ
กบัอตัราหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (Inventory Turnover) ทีเ่พิม่สงูขึน้ จากก าลงัการ
ผลิตที่มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภค ท าให้โดย
ภาพรวมแลว้วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษทัฯ ปรบัลดลงอย่างมีนัยส าคญั
จาก 56.6 วนั ณ ส้ินปี 2562 เป็น 48.1 วนั ณ ส้ิน 3Q63 ในส่วนของเงนิกูย้มืทีม่ภีาระ
ดอกเบี้ย บรษิทัฯ มเีพยีงเงนิกูร้ะยะยาวและหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ านวน 4,814.7 ลา้น
บาท และด้วยเงนิสดที่บรษิทัฯ ม ีท าให้อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.63 เท่า ณ ส้ินปี 2562 เป็น 0.19 เท่า ณ ส้ิน 3Q63 ทัง้นี้ 
ทัง้หมดของเงนิกูร้ะยะยาวทีบ่รษิทัฯ ยงัคงสดัส่วนไวน้ัน้ เป็นเงนิกูท้ีไ่ดร้บัการสนับสนุน

ดอกเบีย้ภายใตโ้ครงการสนับสนุนดอกเบี้ยของการยางแห่งประเทศไทยในอตัรารอ้ยละ 
3.0 จ านวน 4,784.0 ลา้นบาท  
 

กลยุทธก์ำรด ำเนินงำนและกำรขยำยก ำลงัผลิต 

ดว้ยจุดแขง็ในเรือ่งของสดัส่วนของผลติภณัฑ ์(NR:NBR) ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของบรษิทัฯ 
และความยดืหยุ่นของกระบวนการผลติที่สามารถปรบัเปลี่ยนการผลติระหว่างถุงมอื 
NRPF และ NBR ประกอบกบัการมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นทีท่ีเ่ป็นจุด
ยุทธศาสตร์หลกัในการผลติน ้ายางขน้ที่มคีุณภาพระดบัโลก ท าให้บรษิัทฯ สามารถ
ผลติถุงมอืยางทีม่คีุณภาพไดใ้นปรมิาณสงูสุด เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการใชถุ้งมอื
ยางทีเ่ตบิโตอย่างแขง็แกร่งทัว่โลกไดอ้ย่างทนัท่วงท ีนอกจากนี้ บริษทัฯ มีแผนการ
ขยายก าลงัการผลิตเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ี 80,000 ล้านช้ิน ภายในปี 2567 ซ่ึงได้
เร่ิมด าเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนเดิมท่ีวางไว้อีก 2 ปี โดย
ภายใน 1Q64 บรษิทัฯ จะมกี าลงัการผลติเพิม่ขึน้จากโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี (SR2) 
และโรงงานแห่งใหม่ในจ.สุราษฎร์ธานี (SR3) ภายใน 2Q64 และภายในส้ินปี 2565 
บริษัทฯ จะมีก าลงัการผลิตติดตัง้อยู่ท่ี 49,100 ล้านช้ินต่อปี คิดเป็นอตัราการ
เติบโตจากปี 2563 ท่ีร้อยละ 50.6 โดยคาดว่าจะมีโครงสร้างการผลิตผลิตภณัฑ์
ถงุมือยาง NR ในอตัราร้อยละ 50 และผลิตภณัฑถ์งุมือยาง NBR ในอตัราร้อยละ 
50 ของผลิตภณัฑท์ัง้หมด ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัมุง่ม ัน่ใหค้วามส าคญัต่อการลดตน้ทุนการ
ผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลก าไรสู่บริษัทฯ และผลตอบแทนที่สูงขึ้นต่อผู้ถือหุ้น  
อีกทัง้ บรษิัทฯ ยงัมมีาตรฐานมุ่งรกัษาธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกจิต่อผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียทัง้หมด โดยเฉพาะด้านการดูแลแรงงานภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งมาตรฐานของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็น “Best in Class Workforce Treatment” ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน BSCI หรือ Business Social Compliance Initiative 
เกรดสูงสุด (A) จากองค์กรการค้าภาคเอกชนของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นความ
ภาคภมูใิจและเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ จะยดึมัน่การปฏบิตัสิบืต่อไป 
 

สินทรพัย ์(ล้านบาท) 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ล้านบาท) 
 

อตัราก าไร (รอ้ยละ) 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัไตรมาส 3/2563 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 3Q63 2Q63 % QoQ 3Q62 (ปรบัปรุงใหม่) % YoY 

ปรมิาณการขาย )ลา้นชิน้(     7,143.3     7,380.6  -3.2%    5,003.1  42.8% 
รายไดจ้าการขาย    8,142.1     4,856.8  67.6%    3,016.3  169.9% 
ตน้ทุนขาย   (3,234.6)   (3,439.3) -6.0%   (2,693.8) 20.1% 
ก าไร )ขาดทุน(ขัน้ต้น     4,907.5     1,417.5  246.2%       322.5  1,421.9% 
รายไดอ้ื่น       120.7          28.7  319.9%         15.4  684.1% 
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร      (235.9)      (232.5) 1.4%      (186.3) 26.6% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากอตัราแลกเปลีย่น       139.2        (76.6) NM         40.1  247.2% 
ก าไร )ขาดทุน(  อื่น - สุทธิ       (108.8)         85.6  NM       (20.2) 438.2% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากการด าเนินงาน    4,822.8     1,222.8  294.4%       171.4  2,713.0% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)    5,120.2     1,490.3  243.6%       376.1  1,261.3% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(EBIT)    4,831.7     1,223.8  294.8%       172.2  2,706.0% 
รายไดท้างการเงนิ           8.9            1.0  827.2%           0.7  1,099.2% 
ตน้ทุนทางการเงนิ       (32.0)       (38.5) -16.9%       (46.8) -31.6% 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้    4,799.6     1,185.2  305.0%       125.4  3,727.8% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้      (397.7)      (128.4) 209.6%       (20.9) 1,801.1% 
ก าไร )ขาดทุน(  ส าหรบังวด    4,401.9     1,056.8  316.5%       104.5  4,113.6% 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 60.3% 29.2% 31.1% 10.7% 49.6% 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 62.9% 30.7% 32.2% 12.5% 50.4% 
อตัราก าไรสุทธ ิ 54.1% 21.8% 32.3% 3.5% 50.6% 
อตัราส่วนทางการเงิน           
อตัราส่วนสภาพคล่อง         6.51          6.01  8.2%         1.92  238.5% 
วงจรเงนิสด )วนั(        48.10        23.42  105.3%       63.12  -23.8% 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้         0.19          0.21  -8.7%         1.36  -85.8% 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย     150.91        31.75  375.3%         3.68  4,001.7% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 53.1% 15.4% 37.7% 3.2% 49.9% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 69.9% 20.6% 49.3% 9.8% 60.1% 
 

 

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“STGT”) หนึ่งในผูผ้ลติถุงมอืยางทีใ่ชใ้นทางการแพทยแ์ละทางอตุสาหกรรมรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก ปัจจบุนัมกี าลงัการผลติตดิตัง้อยู่ที ่
33,000 ลา้นชิน้ต่อปี โดยมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทยซึง่เป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุยทุธศาสตรห์ลกัในการผลติน ้ายางขน้ทีม่คีุณภาพระดบัโลกโดย STGT ผลติและจ าหน่ายถุงมอืยางคุณภาพสงู 
ส าหรบัการใชง้านในทางการแพทยแ์ละอุตสาหกรรมอื่นๆ อนัมผีลติภณัฑห์ลกั ได้แก่ ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง (Natural Rubber Powdered: NRPD) ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไมม่ี
แป้ง (Natural Rubber Powdered Free: NRPF) และถุงมอืยางสงัเคราะห ์(Nitrile Butadiene Rubber: NBR) ทีจ่ าหน่ายมากกว่า 140 ประเทศทัว่โลก และ ณ ปัจจบุนั STGT มพีนกังาน
ทัง้ในประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐัประชาชนจนี รวมกว่า 7,700 คน ทัง้นี้ STGT ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หมวดสนิคา้อปุโภคบรโิภค 
ของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ ์รายละเอยีดเพิม่เตมิ: www.sritranggloves.com  

ติดต่อหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ:์  
Email: stgt_ir@sritranggroup.com 
โทร: 02 207 4500 ต่อ 1404 

 

Growth 50.6% 

ก าลงัการผลิตติดตัง้และการลงทุน (ล้านบาท)  

 

Growth 225.8% 

http://www.sritranggloves.com/

