
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

สถิติใหม่อีกครัง้ของก ำไรสุทธิที ่10,051.6 ลำ้นบำท 
พร้อมควำมส ำเรจ็ในกำรเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SGX 
ดว้ยความตอ้งการในการบรโิภคถุงมอืยางทีแ่ขง็แกร่งและเป็นทีต่้องการในทุกภูมภิาค
ทัว่โลก ซึง่ยงัคงสวนทางกบัก าลงัการผลติและวตัถุดบิทีม่อียู่อย่างจ ากดั และแมว้่าการ
ทยอยฉีดวคัซนีจะเพิม่ขึน้ในหลายๆ ประเทศทัว่โลก แต่การเกดิขึน้ของการระบาดของ 
COVID-19 ในระลอกใหม่ๆ กม็อีย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มประเทศแถบอเมรกิา
ใต ้แอฟรกิาใต ้อนิเดยี หรอืแมก้ระทัง่ประเทศไทย ตอกย ้าความจ าเป็นในการใช้ถุงมอื
ยาง ส่งผลให้ราคาขายของถุงมอืยางในตลาดโลกปรบัเพิม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
หนุนใหบ้ริษัทฯ สามารถสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวติัการณ์อีกครัง้ถึง 15,433.7 
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 308.8 YoY และ 13.1 QoQ ตลอดจนท าก าไรสุทธิได้สูง
ถึง 10,051.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 65.1 และคิดเป็นก าไรต่อ
หุ้นท่ี 3.52 บาท  

บรษิทัฯ ไดป้ระสบความส าเรจ็ในการเข้าเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
สิงคโปร ์(SGX-ST) เมื่อวนัที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “STG” โดยไม่มกีารออก
และเสนอขายหุ้นใหม่ ทัง้นี้ เพื่อขยายฐานผูถ้อืหุ้นใหม้คีวามหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้
บรษิทัฯ มชี่องทางในการระดมทุนที่เพิม่ขึน้ในอนาคต รวมทัง้เป็นการสรา้งชื่อเสยีง และ
ท าใหบ้รษิทัฯ เป็นที่รูจ้กัมากขึน้ในภูมภิาค นอกจากนี้ จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ของ COVID-19 ในประเทศไทย บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะตอบแทนสงัคม ผ่านโครงการ 
“กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2” เพ่ือบริจาคถุงมือยางทาง
การแพทยอ์ย่างน้อยจ านวน 4,500,000 ช้ิน ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ที่มคีวามจ าเป็น
ในการใช้งาน และเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ตามแนวทางของบรษิทัฯ ที่พรอ้ม
ส่งมอบการ “ปกป้องทุกสมัผสั ดว้ยความห่วงใย” สู่ทุกชวีติทัว่โลก 

รำยได้และรำคำขำยเฉลีย่เติบโตทีไ่ปพร้อมกบักำรทยอยฉีดวคัซีน 
แม้มีปัญหำด้ำนกำรขนส่งทีก่ระทบต่อปริมำณกำรขำย 
รายได้รวมจากการขายในไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ 15,433.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
308.8 YoY และ 13.1 QoQ โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาขายเฉลี่ย (ASP) ท่ี 2,298 
บาทต่อพนัช้ิน (USD 76.4) ขยายตัวร้อยละ 283.7 YoY และ 20.6 QoQ จากปัจจัย
ขบัเคลื่อนส าคญัคอืความต้องการในการบรโิภคและก าลงัซื้อที่แขง็แกร่งจากทัว่ทุกมุม
โลกแมม้กีารทยอยฉีดวคัซนีในหลายๆ ประเทศ อย่างไรก็ด ีดว้ยปัญหาความแออดัของ
การขนส่งทางทะเลและการขาดแคลนตู้ขนส่งสนิคา้ ประกอบกบัการที่มเีรอืขนส่งสนิคา้
ขวางคลองสุเอซเป็นเวลานานกว่าสปัดาห ์ท าใหถุ้งมอืยางทีม่คีวามตอ้งการสงูจากหลาย
ประเทศนัน้ บางส่วนไม่สามารถส่งออกไปยงัลูกค้าในทวปียุโรปและอเมรกิาได้ตามที่
คาดการณ์ไว ้ส่งผลใหป้รมิาณการขายของบรษิทัฯ ใน 1Q64 อยู่ที่ 6,711 ล้านชิ้น ปรบั
ลดลงร้อยละ 6.3 QoQ แต่ยงัคงขยายตวัร้อยละ 6.9 YoY ตามก าลงัการผลิตที่เพิม่ขึน้
ของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ในด้านของการผลิตนัน้ 
บรษิทัฯ ยงัด าเนินการผลติอย่างเตม็ศกัยภาพของเครื่องจกัรดว้ยอตัราการใชก้ าลงัการ
ผลิต (Utilization Rate) ที่ร้อยละ 95 ทัง้นี้ เมื่อพจิารณารายได้จากการขายแยกตาม
ผลิตภัณฑ์พบว่า ถุงมือยางสงัเคราะห์ (NBR) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้สูงสุด  

 

 
 

 
 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 45.6 เนื่องจากความต้องการในการบริโภคถุงมือยาง NBR ที่
เตบิโตอย่างมากจากผูบ้รโิภคในทวปีอเมรกิาเหนือและยุโรป หนุนใหถุ้งมอืยาง NBR มี
ราคาขายสูงที่สุดเมื่อเทียบกบัถุงมอืยางอีก 2 ประเภท อนัได้แก่ ถุงมอืยางธรรมชาติ
ชนิดมีแป้ง (NRPD) ที่มีสดัส่วนร้อยละ 31.2 ของรายได้จากการขาย และถุงมือยาง
ธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง (NRPF) ทีร่อ้ยละ 23.3 ทัง้นี้ เทคโนโลยใีนการผลติของบรษิัทฯ 
สามารถปรบัเปลีย่นการผลติระหว่างถุงมอืยาง NRPF และ NBR ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
สรา้งความยดืหยุ่นเพื่อสนองต่อความตอ้งการถุงมอืแต่ละประเภทและความเพยีงพอของ
วตัถุดบิในแต่ละช่วงเวลา 
 

อตัรำกำรท ำก ำไรทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ดในอตุสำหกรรม 
ในไตรมาส 1/2564 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 11,420.5 ล้านบาท ปรบัเพิ่มขึ้นอย่างม ี
นัยยะส าคญัที่ร้อยละ 1,462.4 YoY และ 16.9 QoQ โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของ 
ASP ในทุกผลติภณัฑ ์ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัเพิม่สงูขึน้และสรา้งสถติใิหม่อกีครัง้
ที่ร้อยละ 74.0 จากร้อยละ 19.4 ใน 1Q63 และร้อยละ 71.6 ใน 4Q64 โดยการปรับ
เพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ต้นสามารถชดเชยการปรบัเพิม่ขึน้ของต้นทุนวตัถุดิบทัง้ในส่วน
ของน ้ายาง NR และน ้ายาง NBR ไดท้ัง้หมด  

บริษทั ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 4256  ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

OUR VISION IS TO DELIVER ON A GLOBAL SCALE 

รายไดจ้ากถงุมือยางแยกตามผลิตภณัฑ ์(ล้านบาท) 

 

   รายได้แยกตามภมิูภาค (ร้อยละ) 
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ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร (SG&A) ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 96.8 YoY 
และ 6.5 QoQ โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ขึน้จากค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและค่า
ระวางเรอืที่ปรบัเพิม่สูงขึน้ตามราคาตลาดโลก จากการปรบัเปลี่ยน incoterm เป็น 
CIF ได้เพิม่มากขึ้น ทัง้นี้ ภายใต้การขนส่งสนิค้าแบบ CIF incoterm บรษิัทฯ จะ
เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการขนส่งซึง่สามารถบวกกลบัเขา้ไปในราคาขายสนิคา้
ได ้และการตดัช าระสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากความเสยีหายจากเหตุการณ์ไฟไหมส้่วนต่อ
ขยายของโรงงาน SR2 เมื่อเดือนก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าจะได้รบัเงิน
ชดเชยความเสยีหายทัง้หมดในไตรมาสถดัไป อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบสดัส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อรายได้จากการขาย (SG&A/Sales) ใน 
1Q63 ทีร่อ้ยละ 6.0 และ 4Q63 ทีร่อ้ยละ 3.1 ลดลงเป็นรอ้ยละ 2.9 อนัแสดงใหเ้หน็
ถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการประหยัดต่อขนาด (Economies of 
Scale) และดว้ยความผนัผวนของค่าเงนิบาทที่เกดิขึน้ใน 1Q64 บรษิทัฯ จงึมผีลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนรวมทัง้สิ้น 214.6 ล้านบาท แต่กระนัน้ก็ตาม อัตราก าไรก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของ
บรษิทัฯ อยู่ที่รอ้ยละ 72.0 คงที่จากไตรมาสก่อนหน้า แต่เตบิโตอย่างมนีัยยะส าคญัจาก
รอ้ยละ 19.3 ใน 1Q63 ขณะที่ต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ใน 1Q64 ลดลงรอ้ยละ 
17.4 YoY และ 1.2 QoQ อยู่ที ่32.2 ลา้นบาท ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นดอกเบีย้ที่ได้รบั
การชดเชยจากการยางแห่งประเทศไทย* นอกจากนี้ บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายทางภาษี 
737.2 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 2,229.6 YoY ตามการเติบโตของก าไรก่อนภาษี 
แต่ลดลงรอ้ยละ 25.5 QoQ สบืเนื่องมาจากการขยายกจิการที่ได้รบัสทิธปิระโยชน์
จาก BOI ที่เพิม่ขึ้น ดงัเห็นได้จากอตัราภาษีที่แท้จรงิ (Effective Tax Rate) ของ
บรษิัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.8 ด้วยปัจจยัท่ีกล่าวมาน้ี ท าให้ใน 1Q64 ก าไรสุทธิของ
บริษัทฯ ยงัคงเติบโตต่อเน่ืองและสร้างสถิติใหม่อีกครัง้ท่ี 10,051.6 ล้านบาท 
เติบโตสูงถึงร้อยละ 2,245.0 YoY และร้อยละ 18.0 QoQ และมีอตัราก าไรสุทธิท่ี
ร้อยละ 65.1  
หมายเหตุ: *เงนิกู้ยมืดงักล่าวเป็นเงนิกู้ระยะยาวภายใต้โครงการสนับสนุนสนิเชื่อแก่ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์
ยาง ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.0 ต่อปี เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

 
 

 
 
 
 

 
ฐำนะทำงกำรเงินทีแ่ขง็แกร่งและภำระหน้ีทีล่ดลง 
บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวม 54,167.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,931.6 ล้านบาทจากสิ้นปี 
2563 โดยมีรายการหลักคือ รายการเงินสดจ านวน 29,453.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
5,179.7 ล้านบาท จากผลก าไรในระหว่างงวดเป็นหลัก ถัดมาเป็นรายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ที่ปรบัเพิม่ขึ้นตามการขยายก าลังการผลิต ตามมาด้วยรายการ
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น โดยลูกหนี้การคา้ที่เพิม่ขึน้สอดคล้องกบัรายได้จากการ
ขายที่ขยายตวัอย่างต่อเนื่องของบรษิทัฯ อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์ความแออดั
ของการขนส่งสนิคา้ทางทะเล ท าใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถส่งมอบสนิคา้บางส่วนได้ตาม
แผนการที่วางไว ้จงึท าใหบ้รษิทัฯมสีนิคา้ส าเรจ็รูปคงเหลอื (Finished Goods) ที่รอ
ส่งมอบเพิม่ขึน้ ท าใหร้ะยะเวลาการขายสนิคา้ (Days Inventory) เพิม่สงูขึน้ ส่งผลให้
โดยภาพรวมแล้ววงจรเงนิสด (Cash Cycle) ของบรษิทัฯ ปรบัเพิม่ขึน้จาก 27.0 วนั 
ณ สิ้นปี 2563 เป็น 41.8 วนั ณ สิ้นงวด 1Q64 ในส่วนของเงนิกู้ยมืที่มภีาระดอกเบีย้ 
บรษิัทฯ มเีงนิกู้ระยะสัน้ ระยะยาวและหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ านวน 6,356.0 ล้าน
บาท โดยเกือบทัง้หมดของเงนิกู้ยมืที่มภีาระดอกเบี้ย หรอื 6,256.0 ล้านบาท เป็น
เงนิกู้ที่บรษิัทฯ ได้รบัดอกเบี้ยชดเชยจากการยางแห่งประเทศไทยทัง้หมด ท าให้
บรษิทัฯ ไม่มภีาระดอกเบี้ยส าหรบัวงเงนิก้อนดงักล่าว ทัง้นี้ อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่อเน่ืองจาก ณ ส้ินปี 2563 ท่ี 0.21 เท่า 
เป็น 0.16 เท่า ณ ส้ิน 1Q64  
 

สินทรพัย ์(ล้านบาท) 
 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 
 

อตัราก าไร (รอ้ยละ) 

 



 

กลยุทธก์ำรด ำเนินงำนและกำรขยำยก ำลงัผลิต 

ด้วยจุดแข็งในเรื่องของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ (NR:NBR) ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
บริษัทฯ และความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิตที่สามารถปรบัเปลี่ยนการผลิต
ระหว่างถุงมอื NRPF และ NBR ประกอบกบัการมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทยซึ่ง
เป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดยุทธศาสตร์หลกัในการผลติน ้ายางขน้ทีม่คีุณภาพระดบัโลก ท าให้
บรษิัทฯ สามารถผลิตถุงมือยางที่มคีุณภาพได้ในปรมิาณสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ถุงมือยางที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งทัว่โลกได้อย่างทันท่วงที  
นอกจากนี้ บริษทัฯ มีแผนการขยายก าลงัการผลิตเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ี 80,000 
ล้านช้ิน ภายในปี 2567 ซ่ึงได้เร่ิมด าเนินการและคาดว่าจะแล้วเสรจ็เร็วกว่า
แผนเดิมท่ีวางไว้อีก 2 ปี โดยภายใน 1Q64 จากแผนงานเดิมที่บรษิทัฯ จะมกี าลงั
การผลติเพิม่ขึน้จากโรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี (SR2) แต่เมื่อวนัที ่21 ก.พ. 2564 ได้
เกดิเหตุการณ์เพลงิไหมร้ะหว่างการก่อสรา้งส่วนขยายของโรงงาน SR2 ซึ่งได้มกีาร
สรุปค่าเสยีหายอยู่ที่ประมาณ 52 ล้านบาท และกระทบต่อก าลงัการผลติรวมไม่เกนิ 
200 ลา้นชิน้ในปี 2564 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ท าใหโ้รงงาน SR2 
กลบัมาเดนิเครื่องผลติสนิค้าได้ครบทัง้ 6 สายผลติในเดอืนพ.ค.นี้ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงั
ด าเนินการขยายก าลงัการผลิตในโรงงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 จะมี
ก าลงัการผลิตที่เข้ามาใหม่ในเดือนมถิุนายนจากโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี (SR3) 
และโรงงานสาขาสะเดา พเีอส จ.สงขลา (PS) ภายใน 3Q64 ถดัมาจากโรงงานแห่ง
ใหม่ของสาขาตรงั (TG3) ภายใน 4Q64 โดยเป้าหมายระยะสัน้ภายในสิ้นปี 2565 
บริษัทฯ จะมีก าลงัการผลิตติดตัง้อยู่ท่ีราว 50,000 ล้านช้ินต่อปี คิดเป็นอตัรา
การเติบโตจากปี 2563 ท่ีร้อยละ 54.5 โดยคาดว่าจะมีโครงสร้างการผลิต
ผลิตภณัฑ์ถงุมือยาง NR ในอตัราร้อยละ 50 และผลิตภณัฑ์ถงุมือยาง NBR ใน
อตัราร้อยละ 50 ของผลิตภณัฑท์ัง้หมด ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งมัน่ใหค้วามส าคญัต่อ
การลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลก าไรสู่บรษิทัฯ และผลตอบแทนที่
สูงขึน้ต่อผูถ้อืหุน้ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมมีาตรฐานมุ่งรกัษาธรรมาภบิาลในการด าเนิน
ธุรกจิต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมด โดยเฉพาะด้านการดูแลแรงงานภายใต้หลกัสทิธิ
มนุษยชน ซึ่งมาตรฐานของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็น “Best in Class Workforce 
Treatment” ที่ ผ่ า น ก า ร รับ ร อ งมาตรฐาน  BSCI หรื อ  Business Social 
Compliance Initiative เกรดสูงสุด (A) ณ โรงงานหาดใหญ่และตรงั จากองค์กร
การคา้ภาคเอกชนของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นความภาคภูมใิจและเป็นสิง่ที่บรษิทัฯ จะ
ยดึมัน่การปฏบิตัสิบืต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ก าลงัการผลิตติดตัง้และการลงทุน (ล้านบาท)  

 



งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัไตรมาส 1/2564 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
1Q64 

4Q63 
(ปรบัปรงุใหม่) 

% QoQ 
1Q63 

(ปรบัปรงุใหม่) 
% YoY 

ปรมิาณการขาย )ลา้นชิน้(  6,710.9      7,162.9  -6.3%     6,278.0  6.9% 
รายไดจ้าการขาย 15,433.7    13,645.7  13.1%     3,775.2  308.8% 
ตน้ทุนขาย  (4,013.2)    (3,874.5) 3.6%    (3,044.3) 31.8% 
ก าไร )ขาดทุน(ขัน้ต้น   11,420.5      9,771.1  16.9%        731.0  1462.4% 
รายไดอ้ื่น 42.9           80.2  -46.6%          17.8  140.6% 
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร  (447.5)       (420.1) 6.5%       (227.4) 96.8% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากอตัราแลกเปลีย่น 273.1         (10.4) N/A        109.0  150.4% 
ก าไร )ขาดทุน(  อื่น - สุทธิ   (491.2)          92.1  N/A       (131.3) 274.0% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากการด าเนินงาน 10,797.7      9,512.9  13.5%        499.1  2063.4% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 11,115.3      9,825.8  13.1%        728.1  1426.7% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(EBIT) 10,821.0      9,534.1  13.5%        499.1  2068.1% 
รายไดท้างการเงนิ 23.3           29.2  -20.1%            0.2  13771.0% 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (32.2)        (32.6) -1.2%         (39.0) -17.4% 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 10,788.8      9,509.4  13.5%        460.3  2244.0% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  (737.2)       (989.2) -25.5%         (31.6) 2229.6% 
ก าไร )ขาดทุน(  ส าหรบังวด 10,051.6      8,520.3  18.0%        428.6  2245.0% 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 74.0% 71.6% 2.4% 19.4% 54.6% 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 72.0% 72.0% 0.0% 19.3% 52.7% 
อตัราก าไรสุทธ ิ 65.1% 62.4% 2.7% 11.4% 53.8% 
อตัราส่วนทางการเงิน           
อตัราส่วนสภาพคล่อง 5.82           5.50  5.9%          1.45  300.9% 
วงจรเงนิสด )วนั(  41.82         27.04  54.7%        32.56  28.4% 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.16           0.21  -25.3%          1.39  -88.8% 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 335.78       292.21  14.9%        12.80  2523.5% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 75.3% 76.4% -1.2% 12.5% 62.8% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ 98.8% 106.6% -7.9% 35.6% 63.2% 
 

 

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“STGT”) หนึ่งในผูผ้ลติถุงมอืยางทีใ่ชใ้นทางการแพทยแ์ละทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก ปัจจุบนัมกี าลงัการผลติตดิตัง้อยู่ที ่33,300 
ลา้นชิน้ต่อปี โดยมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทยซึง่เป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดยุทธศาสตรห์ลกัในการผลติน ้ายางขน้ทีม่คีุณภาพระดบัโลกโดย STGT ผลติและจ าหน่ายถุงมอืยางคุณภาพสงู ส าหรบัการใช้
งานในทางการแพทยแ์ละอุตสาหกรรมอื่นๆ อนัมผีลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง (Natural Rubber Powdered: NRPD) ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง (Natural Rubber 
Powdered Free: NRPF) และถุงมือยางสงัเคราะห์ (Nitrile Butadiene Rubber: NBR) ที่จ าหน่ายมากกว่า 140 ประเทศทัว่โลก และ ณ ปัจจุบนั STGT มีพนักงานทัง้ในประเทศไทย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐัประชาชนจนี รวมกว่า 8,500 คน ทัง้นี้ STGT ได้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หมวดสนิคา้อุปโภคบรโิภค ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ และ
ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์หมวดการบรกิารทางการแพทย ์เครื่องมอือุปกรณ์และการจดัจ าหน่ายทางการแพทย ์รายละเอยีดเพิม่เตมิ: www.sritranggloves.com  

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

 

http://www.sritranggloves.com/

