
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 
30,405.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 153.5 YoY และมีก าไรสุทธิได้ 
สูงถึง 14,400.9 ล้านบาท ปรบัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2,245.8 YoY คิดเป็น
ก าไรท่ี 5.94 บาทต่อหุ้น 
 

“ถงุมือยาง” สิง่จ าเป็นในชีวิตยคุ New Normal  

เป็นที่ทราบกนัดวี่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหถุ้งมอืยางเป็นสนิค้า
ที่มคีวามต้องการเพิม่สูงขึ้นในทุกประเทศทัว่โลก จากช่วงปี 2560 – 2562 ที่มี
อตัราการเตบิโตเฉลี่ยอยูท่ี่รอ้ยละ 10-12 ต่อปี และเป็นที่คาดการณ์ว่าในปี 2563 
ความต้องการถุงมือยางเติบโตสูงถึงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 อยู่ที่ 360,000 – 
585,000 ล้านชิ้นต่อปี* และ STGT ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตถุงมอืยางที่มกี าลงัการ
ผลติใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก มปีรมิาณการขายถุงมอืยางในปี 2563 สงูสดุเป็น
ประวตักิารณ์ที ่27,965 ลา้นชิน้ และไดส้ง่ถุงมอืยางทางการแพทยจ์ าหน่ายให้แก่
ผูบ้รโิภคมากกวา่ 140 ประเทศทัว่โลก 

นอกเหนือจากปริมาณการขายที่สร้างสถิติใหม่แล้วนัน้ ความต้องการในการ
บรโิภคที่เพิม่สูงขึน้ทัว่โลก สวนทางกบัก าลงัการผลติของถุงมอืยางที่มอียู่อย่าง
จ ากดั เน่ืองจากอุปสรรคในการเขา้สูต่ลาด (Barrier to Entry) ของผูเ้ล่นรายใหม ่ทัง้
ในดา้นของเทคโนโลยกีารผลติทีม่คีวามซบัซอ้น เงนิลงทุนจ านวนมากในการสรา้ง
โรงงานผลติถุงมอืยางที่มขีนาดใหญ่เพยีงพอที่จะก่อใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด 
(Economies of Scale) ระยะเวลาในการก่อสร้างที่ต้องใช้เวลานาน รวมถงึการขอ
ใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครฐัของประเทศต่างๆ เพื่อใหก้ารรบัรองถุงมอืยางที่
ใช้ในการการแพทย์ รวมถึงข้อจ ากดัของปรมิาณวตัถุดบิ ซึ่งปัจจยัเหล่าน้ีล้วน
ผลกัดนัใหร้าคาขายของถุงมอืยางในตลาดโลกปรบัเพิม่สูงขึน้อย่างมากตามความ
ต้องการในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้ ซึ่งสามารถยืนยนัได้ผ่านทาง
ปรมิาณค าสัง่ซือ้ทีร่อการสง่มอบ (Backlogs) สงูสดุของบรษิทัฯ ส าหรบัถุงมอื NR 
ที่มตี่อเน่ืองไปถงึ 13 เดอืน และถุงมอื NBR ที่มตี่อเน่ืองไปจนถงึ 30 เดอืน แมว้่า
จะมกี าลงัการผลติใหมท่ีจ่ะเขา้มาทุกไตรมาสในปี 2564 น้ีกต็าม 

ดว้ยการเติบโตที่สร้างสถิติใหม่จากทัง้ปรมิาณการขาย ราคาขายเฉลี่ย และการ
ท าก าไรที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง ท าให้ในปี 2563 บรษิทัฯ สามารถสร้างรายได้
สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ถึง 30,405.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 153.5 YoY และมี
ก าไรสุทธไิดสู้งถงึ 14,400.9 ล้านบาท ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2,245.8 YoY คดิเป็น
ก าไรที่ 5.94 บาทต่อหุน้ ซึ่งนับไดว้่าเป็นการท าก าไรที่สูงสุดนับตัง้แต่การก่อตัง้
บริษัทฯ มานานกว่า 30 ปี อย่างไรก็ดี ด้วยประสบการณ์ท่ียาวนานใน
อุตสาหกรรมถุงมือยาง ผ่านเหตุการณ์การแพร่ระบาดนับตัง้แต่โรค 
SARS, H5N1 และ MERS มาจนถึง COVID-19 ซ่ึงเป็นเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัจจยั
ขบัเคล่ือนส าคญัในการเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและพฤติกรรม 

พฤติกรรมในการบริโภคไป 

 

 

 

 

 

 

 

ในการบริโภคไปอย่างส้ินเชิง อย่างส้ินเชิง บริษัทฯ จึงมีความมัน่ใจว่า 
ถงุมือยางจะเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทย์การเข้าสู่ยุควิธีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ของผู้คนทัว่โลก และสถานการณ์ก าลงัการผลิตยงัขาด
แคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการท่ียงัคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ท าให้บริษทัฯ ยงัคงรกัษากลยุทธ์การเติบโตโดยการเพ่ิมก าลงัการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีท่ีล า้สมยัและมีประสิทธิภาพสูงสดุของบริษทัฯ 
แหล่งที่มา: *สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่งมาเลเซีย (Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association “MARGMA”) 
และ 2020 Market Report โดย HIDA Research & Analytics 

สถิติใหม่ของปริมาณการขายและราคาขายเฉลีย่  
หนุนรายได้เติบโตอย่างต่อเนือ่ง 
ในปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายสนิค้ารวม 30,405.1 ล้านบาท เตบิโต
สูงถงึรอ้ยละ 153.5 YoY โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาขายที่ไดป้รบัเพิม่สูงขึ้น
ในทุกไตรมาส ท าให้ตลอดทัง้ปี 2563 ราคาขายเฉล่ีย (ASP) เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดอยู่ท่ี 1,087 บาทต่อพนัช้ิน (USD 34.93) ขยายตวัร้อยละ 80.3 
YoY ซึ่งปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัคอืความต้องการในการบรโิภคและก าลังซื้อที่
แขง็แกรง่จากทัว่ทุกมมุโลก จากการใช้ถุงมอืยางเป็นอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment: PPE) ทั ้ง ใน เชิ งทางการแพทย์ แล ะ
อุตสาหกรรม รวมทัง้จากกลุ่มผู้บรโิภคใหม่ๆ (New Group of Demand) ที่การ

บริษทั ศรีตรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสท่ี 4 และประจ าปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 

OUR VISION IS TO DELIVER ON A GLOBAL SCALE 

รายได้แยกตามผลิตภณัฑ ์(ล้านบาท) 

 

   รายได้แยกตามภมิูภาค (ร้อยละ) 
 



ระบาดของ COVID-19 ไดเ้ขา้มาเปลี่ยนแปลงวถิชีวีติ วถิกีารท างาน และท าให้
ถุงมอืยางกลายเป็นสิง่ที่จ าเป็นในชวีติประจ าวนัและการประกอบอาชีพของคน
บางกลุ่มไปแล้ว นอกจากน้ี ดว้ยความต้องการในการบรโิภคถุงมอืยางที่เติบโต
อย่างแขง็แกร่งทัว่โลก ประกอบกบัการขยายก าลงัการผลิตใหม่อย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งนับตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯ มีก าลงัการผลิตใหม่เข้ามาจาก
โรงงานที่จ.สงขลา และจ.ตรงั หนุนใหป้ริมาณการขายถงุมือยางตลอดทัง้ปี 
2563 เติบโตร้อยละ 40.6 YoY อยู่ท่ี 27,965 ล้านช้ิน แม้ว่าในช่วงปลายปี 
2563 บรษิทัฯ ต้องเผชญิกบัปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร ์ท าใหถุ้งมอื
ยางบางส่วนที่ผลติออกมาแล้วไม่สามารถส่งออกไปยงัลูกคา้ได้ตามก าหนด แต่
ในด้านของการผลิตนัน้ บริษทัฯ ยงัด าเนินการผลิตอย่างเต็มศักยภาพของ
เครื่องจกัร ดว้ยอตัราการใช้ก าลงัการผลติ (Utilization Rate) เฉลี่ยตลอดทัง้ปีที่
รอ้ยละ 94 

ทัง้น้ี เมื่อพจิารณารายได้จากการขายแยกตามผลติภณัฑ ์ถุงมอืยางธรรมชาติ
ชนิดที่มแีป้ง (NRPD) มสีดัส่วนร้อยละ 35.8 ตามมาด้วยถุงมือยางธรรมชาติ
ชนิดที่ไม่มแีป้ง (NRPF) ที่รอ้ยละ 24.0 และถุงมอืยางสงัเคราะห ์(NBR) ที่รอ้ย
ละ 40.2 และดว้ยเทคโนโลยใีนการผลติของบรษิทัฯ ที่สามารถปรบัเปลี่ยนการ
ผลิตระหว่างถุงมือยาง NRPF และ NBR ท าให้บริษทัฯ มีความยืดหยุ่นและ
สามารถเพิม่ก าลงัการผลติถุงมอืยาง NBR เขา้สูต่ลาดในภาวะที่ตลาดทีม่คีวาม
ต้องการในการบรโิภคถุงมอืชนิดน้ีสูงขึน้ได ้โดยตลอดทัง้ปีราคาขายของถุงมอื
ยาง NBR เติบโตสูงที่สุด ตามมาด้วยถุงมอืยาง NRPD และถุงมอืยาง NRPF 
ตามล าดบั 

 
อตัราก าไรขัน้ต้นทีเ่ติบโตสูงติดอนัดบัผูผ้ลิตถงุมือยางชัน้น าของโลก  
บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นในปี 2563 อยูท่ี ่16,802.8 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้อย่างก้าว
กระโดดสูงถึงร้อยละ 1,067.9 YoY ตามการปรับเพิ่มขึ้นของ ASP ในทุก
ผลิตภณัฑ์ ประกอบกบัปรมิาณการผลิตที่เต็มศกัยภาพของเครื่องจกัร น ามาสู่
การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ 
ปรบัเพิม่สูงขึน้และสรา้งสถติใิหม่ในทุกไตรมาส โดยตลอดทัง้ปี 2563 บริษทัฯ มี
อตัราก าไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 55.3 ซึ่งสามารถชดเชยความผนัผวนและการปรบั
ขึ้นของต้นทุนวตัถุดบิทัง้ในส่วนของน ้ายาง NR ที่ได้ปรบัขึ้นร้อยละ 16.6 YoY 
และน ้ ายาง NBR ที่ปรบัเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 YoY ได้ทัง้หมด นอกจากน้ี ในปี 
2563 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจ านวน 248.1 ล้านบาท โดยหลกัเป็นรายการพิเศษที่
เป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ยาง เพื่อใช้ในการขยายก าลงัการผลิตจากการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) เพื่อสง่เสรมิการบรโิภคยางธรรมชาตใินประเทศจ านวน 78.6 ลา้นบาท  

ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร (SG&A) ปรบัเพิม่ขึ้นร้อยละ 51.7 
YoY โดยหลกัเป็นการเพิม่ขึน้จากค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการท า IPO 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าระวางเรอืที่ปรบัเพิม่สูงขึ้นอนัเน่ืองมาจากปัญหา
การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงปลายปี ภายใต้การขายสินค้าแบบ CIF 
incoterm ที่บรษิทัฯ จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งสามารถบวก
กลบัเข้าไปในราคาขายสินค้าได้ทัง้หมด ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่
เพิม่ขึน้ตามการขยายตวัขององคก์รและการเตบิโตของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ในปี 2563 
บรษิทัฯ มผีลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่รวมทัง้สิน้ 98.9 ลา้นบาท ท าใหอ้ตัรา
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) เติบโตอย่างมีนัยส าคญั จากร้อยละ 14.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 
56.4 ในปี 2563 และเมื่อหกัต้นทุนทางการเงนิที่ลดลงจากช าระคนืเงนิกู้ระยะ
ยาวบางสว่นก่อนครบก าหนดช าระจ านวน 2,093.0 ลา้นบาท ณ สิน้ 2Q63 ดว้ย
เงนิทุนที่ไดร้บัจากการ IPO ท าใหภ้าระทางการเงนิของบรษิทัฯ ปรบัลดลงตาม
ไปดว้ย ขณะทีภ่าษจีา่ยปรบัเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้อยา่งมากของก าไรสทุธ ิแต่
หากพจิารณาอตัราภาษีที่แท้จรงิ (Effective Tax Rate) ของบรษิทัฯ อยู่ที่ร้อย
ละ 9.7 สบืเน่ืองมาจากการขยายกจิการที่ได้รบัสทิธปิระโยชน์จาก BOI มาโดย
ตลอด ดว้ยปัจจยัที่กล่าวมาน้ี หนุนให้บริษทัฯ สามารถสร้างประวติัศาสตร์
ก าไรสุทธิในปี 2563 ท่ี 14,400.9 ล้านบาท เติบโตสูงถึงร้อยละ 2,245.8 
YoY และมีอตัราก าไรสทุธิอยู่ท่ีร้อยละ 47.4 

 

 

 

 

 

ฐานะทางการเงินทีแ่ขง็แกรง่และวงจรเงินสดทีส่ัน้ลง 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 43,293.4 ลา้นบาท โดยมรีายการหลกัคอื รายการเงนิ
สดที่ได้รบัจากการ IPO และก าไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น โดยบริษทัฯ มีอตัราหมุนเวียนของ
ลูกหน้ีการค้า (Account Receivable Turnover) ท่ีลดลงจาก 45.8 วนั ใน
ปี 2562 เป็น 37.1 วนัในปี 2563 เน่ืองจากนโยบายการบริหารลูกหน้ีท่ี
เข้มงวดและรดักมุ รวมถึงการเพ่ิมสดัส่วนเงินวางมดัจ าล่วงหน้าของ
สูงขึ้น แมว้่าอตัราหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) ที่เพิม่
สูงขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงปลายปี ภาพรวมแล้ว
วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษทัฯ ปรบัลดลงอย่างมีนัยส าคญัจาก 
40.6 วนั ณ ส้ินปี 2562 เป็น 34.6 วนั ณ ส้ินปี 2563 ในส่วนของเงนิกู้ยมืที่มี
ภาระดอกเบีย้ บรษิทัฯ มเีพยีงเงนิกู้ระยะยาวและหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจ านวน 
6,328.3 ล้านบาท อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงจาก 1.61 เท่า ณ ส้ินปี 2562 เป็น 0.20 เท่า ณ ส้ินปี 2563 ทัง้น้ี  

สินทรพัย ์(ล้านบาท) 

                                         อตัราการท าก าไร (%) 



ทัง้หมดของเงนิกู้ระยะยาวที่บรษิทัฯ ยงัคงสดัส่วนไวน้ัน้ เป็นเงนิกู้ที่ไดร้บัการ
สนับสนุนดอกเบี้ยภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภณัฑ์ยาง ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งจะได้รบัดอกเบี้ย
ชดเชยไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ไปจนถงึปี 2569 หรอืจนกวา่จะมกีารจา่ยคนืเงนิกู ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลยุทธก์ารด าเนินงานและการขยายก าลงัผลิต 

ด้วยจุดแข็งในเรื่องของสัดส่วนของผลิตภณัฑ์ (NR:NBR) ที่เป็นเอกลกัษณ์ของ
บริษัทฯ และความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิตที่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิต
ระหว่างถุงมอื NRPF และ NBR ประกอบกบัการมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทยซึ่ง
เป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดยุทธศาสตรห์ลกัในการผลติน ้ายางขน้ทีม่คีุณภาพระดบัโลก ท าให้
บรษิัทฯ สามารถผลติถุงมอืยางที่มคีุณภาพได้ในปรมิาณสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ถุงมือยางที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งทัว่โลกได้อย่างทันท่วงที 
นอกจากนี้ บริษทัฯ มีแผนการขยายก าลงัการผลิตเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ี 80,000 
ล้านช้ิน ภายในปี 2567 ซ่ึงได้เร่ิมด าเนินการและคาดว่าจะแล้วเสรจ็เร็วกว่า
แผนเดิมท่ีวางไว้อีก 2 ปี โดยภายใน 1Q64 บรษิทัฯ จะมกี าลงัการผลติเพิม่ขึน้จาก
โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี (SR2) โรงงานแห่งใหม่ในจ.สุราษฎร์ธานี (SR3) ภายใน 
2Q64 และโรงงานแห่งใหม่ทีอ่. หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใน 3Q64 โดยภายในส้ินปี 
2565 บริษทัฯ จะมีก าลงัการผลิตติดตัง้อยู่ท่ี 50,000 ล้านช้ินต่อปี คิดเป็นอตัรา
การเติบโตจากปี 2563 ท่ีร้อยละ 54.5 โดยคาดว่าจะมีโครงสร้างการผลิต
ผลิตภณัฑ์ถงุมือยาง NR ในอตัราร้อยละ 60 และผลิตภณัฑ์ถงุมือยาง NBR ใน
อตัราร้อยละ 40 ของผลิตภณัฑท์ัง้หมด โดยบริษทัฯ ได้เร่งการขยายก าลงัการ
ผลิตเพ่ือสนองตอบความต้องการถุงมือยางท่ีเติบโตสูงขึ้นอย่างเป็น
ประวติัการณ์ โดยสามารถสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ี SR2 ให้เร่ิมท าการผลิตได้
ภายในระยะเวลาเพียง 7 เดือน และบรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจว่าการก่อสรา้งโรงงาน
แห่งใหม่ของบรษิทัฯ นับจากนี้ไปจะใช้เวลาทีร่วดเรว็กว่าอดตีทีผ่่านมา นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัมุ่งมัน่ใหค้วามส าคญัต่อการลดต้นทุนการผลติอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งผล
ก าไรสู่บรษิทัฯ และผลตอบแทนทีสู่งขึน้ต่อผูถ้อืหุน้ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมมีาตรฐานมุ่ง
รกัษาธรรมาภบิาลในการด าเนินธุรกจิต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมด โดยเฉพาะดา้น
การดูแลแรงงานภายใต้หลกัสทิธมินุษยชน ซึ่งมาตรฐานของบรษิัทฯ ถือได้ว่าเป็น 
“Best in Class Workforce Treatment” ที่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน BSCI หรือ 
Business Social Compliance Initiative เกรดสูงสุด “A” จากองค์กรการค้า
ภาคเอกชนของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นความภาคภูมใิจและเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ จะยดึมัน่
การปฏบิตัสิบืต่อไป 

ก าลงัการผลิตติดตัง้และการลงทุน (ล้านบาท)  

 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น (ล้านบาท) 
 



 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัไตรมาสท่ี 4 และประจ าปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2563           
 (หน่วย: ลา้นบาท) 4Q63 3Q63 %QoQ 4Q62 %YoY FY2563 FY2562 %YoY 

ปรมิาณการขาย )ลา้นชิน้(       7,162.9       7,143.3  0.3%     5,457.4  31.3%     27,964.8      19,891.9  40.6% 
รายไดจ้าการขาย    13,645.7       8,142.1  67.6% 3,137.8  334.9%     30,405.1      11,994.1  153.5% 
ตน้ทุนขาย    (3,874.5)    (3,234.6) 19.8%  (2,807.6) 38.0%    (13,602.3)    (10,555.5) 28.9% 
ก าไร )ขาดทุน(ขัน้ต้น       9,771.1       4,907.5  99.1%        330.2  2859.3%     16,802.8        1,438.7  1067.9% 
รายไดอ้ื่น          80.2         120.7  -33.5% 83.7  -4.1%          248.1           140.3  76.9% 
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร       (420.1)       (235.9) 78.1%  (201.8) 108.2%      (1,100.3)        (725.4) 51.7% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากอตัราแลกเปลีย่น         (10.4)        139.2  N/A 28.5  N/A          161.3             48.0  236.0% 
ก าไร )ขาดทุน(  อื่น - สุทธิ           92.1        (108.8) N/A 10.8  751.8%          (62.4)             5.3  N/A 
ก าไร )ขาดทุน(  จากการด าเนินงาน      9,512.9       4,822.8  97.3%        251.3  3684.9%     16,049.4           906.8  1669.8% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดค้่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

     9,833.8       5,120.2  92.1% 458.6  2044.2%     17,160.4        1,707.7  904.9% 

ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(EBIT)      9,542.1       4,831.7  97.5% 254.1  3655.7%     16,088.6           912.1  1663.9% 
รายไดท้างการเงนิ          29.2             8.9  227.7% 2.7  968.0%            39.2              5.3  640.2% 
ตน้ทุนทางการเงนิ         (32.6)         (32.0) 1.9%  (45.9) -28.9%        (142.2)        (194.3) -26.8% 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้      9,509.4       4,799.6  98.1% 208.2  4467.2%     15,946.5           717.9  2121.4% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้       (989.2)       (397.7) 148.7%  (27.2) 3541.2%      (1,545.6)        (103.9) 1386.9% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด      8,520.3       4,401.9  93.6% 181.0  4606.2%     14,400.9           613.9  2245.8% 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 71.6% 60.3% 11.3% 10.5% 61.1% 55.3% 12.0% 43.3% 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดค้่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย 

72.1% 62.9% 9.2% 14.6% 57.4% 56.4% 14.2% 42.2% 

อตัราก าไรสุทธ ิ 62.4% 54.1% 8.4% 5.8% 56.7% 47.4% 5.1% 42.2% 
อตัราส่วนทางการเงิน                 
อตัราส่วนสภาพคล่อง          5.7           6.0  -5.4% 1.6  265.8%            5.7             1.6  265.8% 
วงจรเงนิสด )วนั(         27.5         26.4  4.0% 41.5  -33.8%          34.6           40.6  -14.8% 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้          0.2           0.2  3.6% 1.6  -87.6%            0.2            1.6  -87.6% 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย       292.5        150.9  93.8% 5.5  5178.7%        113.2             4.7  2310.5% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 78.1% 53.1% 25.0% 5.4% 72.6% 33.3% 4.6% 28.6% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 106.6% 69.9% 36.7% 16.3% 90.3% 45.4% 13.9% 31.5% 
 

 

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 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

http://www.sritranggloves.com/

