
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ก ำไรสุทธิที ่7,280.1 ล้ำนบำท พร้อมจ่ำยปันผล 1.25 บำท
ต่อหุ้น ในเดือน ก.ย. และอีกไม่น้อยกว่ำ 1.25 บำทต่อหุ้น 
ในเดือน ธ.ค. 2564 

ในไตรมาส 2/2564 บรษิัทฯ ต้องเผชญิกบัความท้าทายจากทัง้ปัจจยัภายในที่ต้อง
เผชญิกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในโรงงาน จ.ตรงั และ โรงงาน จ.สุราษฎร์
ธานี ท าใหโ้รงงานดงักล่าวต้องหยุดการผลติเป็นเวลากว่า 8-19 วนั ในเดอืน พ.ค.ถงึ 
มิ.ย. ที่ผ่านมา จึงกระทบต่อปรมิาณการผลิตของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจยัภาย
นอกจากปัญหาความแออดัของการขนส่งทางทะเลและการขาดแคลนตูข้นส่งสนิคา้ ท า
ให้บรษิัทฯ ส่งออกได้ปรมิาณต ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้
ปรมิาณการขายถุงมอืยาง ปรบัลดลงร้อยละ 22.6 YoY และ 14.9 QoQ อยู่ที่ 5,713 
ลา้นชิน้ แต่อย่างไรกด็ ีดว้ยราคาขายเฉลีย่ทีอ่ยู่ในระดบัสงู ท าใหใ้น 2Q64 รายไดข้อง
บรษิทัฯ ยงัเตบิโตทีร่อ้ยละ 164.7 YoY แต่อ่อนตวัลงรอ้ยละ 16.0 QoQ อยู่ที ่12,967.7 
ล้านบาท และมีก าไรสุทธิท่ี 7,280.1 ล้านบาท คิดเป็นก าไรท่ี 2.55 บาทต่อหุ้น 
โดยมีอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 56.1 พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัได้อนุมติั
การจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น ส าหรบังวดไตรมาส 
2/2564 ในเดือน ก.ย. และอีกไม่น้อยกว่า 1.25 บาทต่อหุ้น ท่ีจะจ่ายในเดือน ธ.ค. 
ภายหลงัการอนุมติังบไตรมาส 3/2564 ด้วยเช่นกนั 

พรอ้มสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ นักลงทุน และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
ทุกฝ่ายในการต่อสูแ้ละป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทัฯ ได้จดัซื้อ
วคัซีนทางเลือกซิโนฟารม์จากราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ส าหรบัพนักงานทุกคน
ทุกระดบัทุกสญัชาติ โดยได้เริม่ฉีดโดสแรกในเดอืน ม.ิย. และโดสที่สองในเดือน 
ก.ค. ตามล าดบั และพรอ้มเดนิหน้าในการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดจากฐานตลาด
เดิม ตลอดจนขยายตลาดใหม่ๆ ด้วยศักยภาพและความโดดเด่นด้าน ESG 
(Environmental, Social, Governance) จากทัง้การใช้พลังงานชีวมวลซึ่งเป็น
พลังงานสะอาด และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการใช้พลังงาน
ประเภทอื่นๆ และการดูแลพนักงานในระดับที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม (Best in 
Class) อกีทัง้ การส่งเสรมิผลติภณัฑ์เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและสามารถย่อยสลาย
ไดโ้ดยธรรมชาต ิอย่างผลติภณัฑถ์ุงมอืยางธรรมชาตริุ่นสเปกตรมั (Spectrum) ทีม่ี
สสีนัทีห่ลากหลาย เพื่อตอบโจทยก์ารใชง้านได้อย่างครอบคลุมตามมาตรฐานสากล
ที่ได้ออกจ าหน่ายในช่วงกลางปี 2564 และผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติที่ได้
คดิค้นใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งอยู่ในระหว่างการ
พฒันา R&D และทดสอบผลติภณัฑเ์พื่อพรอ้มวางสู่ตลาดในไตรมาส 4/2564 ดว้ย 

รำยไดเ้ติบโต YoY แต่ลดลง QoQ จำกปัญหำกำรปิดโรงงำน
ชัว่ครำวจำก COVID-19 และกำรขนส่งทำงทะเล 
รายได้รวมจากการขายในไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ 12,967.7 ล้านบาท ขยายตวัรอ้ยละ 
164.7 YoY แต่อ่อนตวัลงรอ้ยละ 16.0 QoQ โดยมปัีจจยัหลกัมาจากปรมิาณการขาย 
ทีป่รบัลดลงรอ้ยละ 22.6 YoY และ 14.9 QoQ อยู่ที ่5,713 ลา้นชิน้ เน่ืองจากการหยุด 

 

 

 

 

 
 

 

การผลิตชัว่คราวอันเน่ืองมาจากพนักงานจ านวนหน่ึงติดเชื้อ COVID-19 ที่
โรงงาน จ.ตรงั และ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งส่งผลกระทบให้อตัราการใช้ก าลงัการ
ผลติ (Utilization Rate) ในช่วงไตรมาส 2/2564 ปรบัลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 88 นอกจากน้ี
ปัญหาความแออดัของการขนส่งทางทะเลและการขาดแคลนตูข้นส่งสนิคา้ทีย่ดืเยือ้ต่อ
เน่ืองมาจากช่วงปลายปีทีผ่่านมายงัส่งผลกระทบต่อปรมิาณยอดขายในไตรมาสน้ีดว้ย
เช่นกนั ขณะที่ราคาขาเฉลี่ย (ASP) อยู่ที่ 2,268 บาทต่อพนัชิน้ (USD 72.7) ขยายตวั
ร้อยละ 244.6 YoY แต่ลดลง 1.3 QoQ (หรอืลดลงรอ้ยละ 4.8 QoQ USD ต่อพนัชิ้น) 
ทัง้น้ี เมื่อพจิารณารายไดจ้ากการขายแยกตามผลติภณัฑ์พบว่า ถุงมอืยางสงัเคราะห ์
(NBR) เป็นผลติภณัฑท์ีส่รา้งรายไดส้งูสุด คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45.8 เน่ืองจากถุงมอื
ยาง NBR มรีาคาขายสูงทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัถุงมอืยางอกี 2 ประเภท ตามมาดว้ยถุงมอื
ยางธรรมชาติชนิดมแีป้ง (NRPD) ที่มีสดัส่วนร้อยละ 31.0 ของรายได้จากการขาย 
และถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง (NRPF) ที่รอ้ยละ 23.2 ทัง้น้ี เทคโนโลยใีนการ
ผลติของบรษิทัฯ สามารถปรบัเปลีย่นการผลติระหว่างถุงมอืยาง NRPF และ NBR ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยืดหยุ่นเพื่อสนองต่อความต้องการถุงมือแต่ละ
ประเภทและความเพยีงพอของวตัถุดบิในแต่ละช่วงเวลา 

บริษทั ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ปี 4256  ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 

OUR VISION IS TO DELIVER ON A GLOBAL SCALE 

รายได้จากถงุมือยางแยกตามผลิตภณัฑ ์(ลา้นบาท) 

 

                                   รายได้แยกตามภมิูภาค (รอ้ยละ) 
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อตัรำกำรท ำก ำไรทีแ่ขง็แกร่งและยงัคงอยู่ในระดบัสูง 
ในไตรมาส 2/2564 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้น 8,650.4 ล้านบาท ปรบัเพิม่ขึน้อย่าง
มนัียส าคญัที่ร้อยละ 504.1 YoY โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของ ASP ขณะที่
เมื่อเทียบ QoQ ก าไรขัน้ต้นอ่อนตวัร้อยละ 24.3 โดยหลกัมาจากปรมิาณการ
ขายที่อ่อนตวั และ ต้นทุนวตัถุดบิทัง้ในส่วนของน ้ายาง NR ที่ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
8.0 QoQ และ 80.5 YoY และน ้ ายาง NBR ที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 QoQ และ 
153.7 YoY ทัง้น้ี อตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ อยู่ที่รอ้ยละ 66.7 ปรบัเพิม่สูงขึน้
อย่างมากจาก 2Q63 ทีร่อ้ยละ 29.2 แต่อ่อนตวัลงจาก 1Q64 ทีร่อ้ยละ 74.0  

ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร (SG&A) ปรบัเพิม่ขึ้นร้อยละ 89.3 
YoY และ 5.4 QoQ โดยค่าใชจ้่ายในการขายยงัคงเพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายดา้นการ
ขนส่งและค่าระวางเรอืที่ปรบัเพิม่สูงขึน้ตามราคาตลาดโลก ตลอดจนค่าใชจ้่าย
ในการบริหารที่ปรบัเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวขององค์กรและก าลังการผลิต 
รวมทัง้มคี่าใชจ้่ายพเิศษทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าบรษิทัฯ เขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร์ (SGX-ST) เมื่อวนัที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา ภายใต้ 
stock code “STG” ด้วยปัจจยัที่กล่าวมาขา้งต้น ส่งผลใหส้ดัส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการขายและการบรหิารต่อรายได้จากการขาย (SG&A/Sales) ใน 2Q/2564 
อยู่ที่ร้อยละ 3.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.9 ใน 1Q/2564 แต่ยังคงลดลงกว่า 
2Q/2563 ที่ ร้อยละ  5.1 ทั ้ง น้ี  ใน 2Q/2564 บริษัทฯ  มีขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสุทธิ ซึ่งหลกัๆ มาจากธุรกรรมอนุพนัธ์ป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่ 81.9 ล้านบาท ท าให้ใน 2Q/2564 อัตราก าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิ ภาษเีงนิไดค้่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จงึลดลงอยู่
ที่รอ้ยละ 65.3 ใน 2Q/2564 จากรอ้ยละ 72.0 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยงัคงอยู่
ในระดับสูงอย่างมากจากร้อยละ 30.5 ใน 2Q/2563 อย่างไรก็ดี ต้นทุนทาง
การเงินของบริษัทฯ ปรบัลดลงอย่างมีนัยส าคญัใน 2Q/2564 ลดลงร้อยละ 18.4 
YoY และ 2.4 QoQ อยู่ที่ 31.5 ล้านบาท ซึ่งเกอืบทัง้หมดเป็นดอกเบี้ยที่จะได้รบั
การชดเชยจากการยางแห่งประเทศไทย* พร้อมทัง้มรีายได้ทางการเงนิ 28.4 
ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2,089.1 YoY และ 21.7 QoQ อนัเน่ืองมาจากรายการเงนิ
สดของบรษิัทฯ และเมื่อหกัค่าใช้จ่ายทางภาษี 853.3 ล้านบาท ที่เพิม่ขึ้นร้อยละ 
568.0 YoY และ 15.8 QoQ โดยอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ (Effective Tax Rate) ของปรบั
เพิม่ขึน้อยู่ที่รอ้ยละ 10.5 เน่ืองมาจากการปิดโรงงานที่ จ.ตรงั และ จ.สุราษฎร์ธานี 
เป็นการชัว่คราวซึง่เป็นโรงงานที่มสีดัส่วนของสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตาม BOI สงู 
ด้วยปัจจยัที่กล่าวข้างต้น ท าให้ใน 2Q/2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 7,280.1 
ล้านบาท เติบโตสูงถึงร้อยละ 590.5 YoY แต่ลดลงร้อยละ 27.6 QoQ โดยมี
อตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 56.1  
หมายเหตุ: *เงินกู้ยืมดงักล่าวเป็นเงนิกู้ระยะยาวภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ยาง ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.0 
ต่อปี เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

 

ฐำนะทำงกำรเงินทีแ่ขง็แกร่งและภำระหน้ีทีล่ดลง 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม 52,504.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 8,268.8 ล้านบาทจากสิ้นปี 
2563 โดยมรีายการหลกัคอื รายการเงนิสดจ านวน 25,395.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 
1,121.0 ล้านบาท จากผลก าไรในระหว่างงวดเป็นหลกั ถดัมาเป็นรายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ที่ปรบัเพิม่ขึ้นตามการขยายก าลงัการผลิตและโรงงานใหม่ๆ 
ตามมาด้วยสนิค้าคงเหลือ เน่ืองจากสถานการณ์ความแออดัของการขนส่งสินค้า
ทางทะเล ท าใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถส่งมอบสนิคา้บางส่วนได้ตามแผนการที่วางไว้ 
จงึท าใหบ้รษิทัฯ มสีนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอื (Finished Goods) ทีร่อส่งมอบเพิม่ขึน้ 
และท าให้ระยะเวลาการขายสินค้า (Days Inventory) เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้โดย
ภาพรวมแล้ววงจรเงนิสด (Cash Cycle) ของบรษิทัฯ ปรบัเพิม่ขึ้นจาก 27.0 วนั 
ณ สิ้นปี 2563 เป็น 58.6 วัน ณ สิ้นงวด 2Q64 ในส่วนของเงินกู้ยืมที่มีภาระ
ดอกเบี้ย บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสัน้ ระยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่าจ านวน 
8,108.4 ลา้นบาท โดยเกอืบทัง้หมดเป็นเงนิกูท้ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัดอกเบีย้ชดเชยจาก
การยางแห่งประเทศไทยทัง้หมด ท าใหบ้รษิทัฯ ไม่มภีาระดอกเบี้ยส าหรบัวงเงนิ
ก้อนดงักล่าว ทัง้น้ี อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
คงท่ีจาก ณ ส้ินปี 2563 ท่ี 0.21 เท่า  
 

 

สินทรพัย ์(ล้านบาท) 
 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 
 

อตัราก าไร (รอ้ยละ) 
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กลยุทธก์ำรด ำเนินงำนและกำรขยำยก ำลงัผลิต 

ด้วยจุดแขง็ในเรื่องของสดัส่วนของผลิตภณัฑ์ (NR:NBR) ที่เป็นเอกลกัษณ์ของ
บรษิัทฯ และความยดืหยุ่นของกระบวนการผลิตที่สามารถปรบัเปลี่ยนการผลติ
ระหว่างถุงมอื NRPF และ NBR ประกอบกบัการมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตรห์ลกัในการผลติน ้ายางขน้ที่มคีุณภาพระดบัโลก 
ท าให้บริษัทฯ สามารถผลิตถุงมือยางที่มีคุณภาพได้ในปริมาณสูงสุด เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้ถุงมือยางที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งทัว่โลก  
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแผนการขยายก าลงัการผลิตเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ี 
80,000 ล้านช้ิน ภายในปี 2567 โดยภายใน 1Q/2564 จากแผนงานเดมิที่บรษิัทฯ 
จะมกี าลงัการผลติเพิม่ขึ้นจากโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี (SR2) แต่เมื่อวนัที่ 21 
ก.พ. 2564 ได้เกดิเหตุการณ์เพลงิไหมร้ะหว่างการก่อสรา้งส่วนขยายของโรงงาน 
SR2 ซึ่งได้มกีารสรุปค่าเสยีหายอยู่ที่ประมาณ 52 ล้านบาท และกระทบต่อก าลงั
การผลติรวมไม่เกนิ 200 ล้านชิ้นในปี 2564 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไข ท าให้โรงงาน SR2 กลบัมาเดินเครื่องผลิตสินค้าได้ครบทัง้ 6 สายผลิตใน
เดอืน พ.ค. แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ท าให้
บรษิทัฯ ต้องหยุดโรงงานชัว่คราวเป็นเวลา 8 วนั ส าหรบัโรงงานจ.สุราษฎร์ธานี 
และเป็นเวลา 19 วนั ส าหรบัโรงงาน จ.ตรงั ในเดือน พ.ค.ถึง ม.ิย. ที่ผ่านมา ซึ่ง
ผลกระทบใหก้ าลงัการผลติรวมหายไปทัง้สิ้นประมาณ 800 ลา้นชิน้ 

ส าหรบัการขยายก าลงัการผลติในโรงงานอื่นๆ เมื่อปลายเดอืน กค. ที่ผ่านมา ได้
มกี าลงัการผลติใหม่เขา้มาจากโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี (SR3) นอกจากน้ี จะมี
ก าลังการผลิตจากโรงงานสาขาสะเดา พีเอส จ.สงขลา (PS) เข้ามาภายใน 
3Q/2564 ถดัมาจากโรงงานแห่งใหม่ของสาขาตรงั (TG3) ภายใน 4Q/2564 โดย
เป้าหมายระยะสัน้ภายในสิ้นปี 2565 บริษทัฯ จะมีก าลงัการผลิตติดตัง้อยู่ท่ีราว 
50,000 ล้านช้ินต่อปี คิดเป็นอตัราการเติบโตจากปี 2563 ท่ีร้อยละ 54.5 โดย
คาดว่าจะมีโครงสร้างการผลิตผลิตภณัฑ์ถงุมือยาง NR ในอตัราร้อยละ 50 
และผลิตภณัฑ์ถงุมือยาง NBR ในอตัราร้อยละ 50 ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัมุ่งมัน่ใหค้วามส าคญัต่อการลดต้นทุนการผลติอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
สรา้งผลก าไรสู่บรษิทัฯ และผลตอบแทนที่ดตี่อผูถ้อืหุน้  

ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน (Environmental, Social, Governance: 
ESG) บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความโดดเด่นด้าน 
ESG ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด โดยในด้านส่ิงแวดล้อม 
(E) บรษิทัฯ ได้ใชไ้มฟื้นเป็นเชื้อเพลงิชวีมวลใหก้บัหมอ้ต้มไอน ้า เพื่อใชไ้อน ้าไป
แลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องจกัรผลิตถุงมอื โดยการใช้ไม้ฟืนมคี่าสมัประสทิธิ ์
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) น้อยกว่าการใชก้๊าซ LPG ถงึกว่า 3 
เท่า ด้านสงัคม (S) บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการดูแลแรงงาน ซึ่งมาตรฐานของ
บรษิทัฯ ถอืได้ว่าเป็น “Best in Class Workforce Treatment” ที่ผ่านการรบัรอง
มาตรฐาน BSCI หรือ Business Social Compliance Initiative เกรดสูงสุด 
(A) ณ โรงงานหาดใหญ่และตรงั จากองค์กรการคา้ภาคเอกชนของสหภาพยุโรป 
รวมถงึการดูแลค่าธรรมเนียมของวซ่ีาและใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ใหแ้ก่
พนักงานต่างชาติทุกคนของบรษิัทฯ เพื่อการจ้างงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
การจดัเตรยีมที่อยู่อาศยัอย่างเหมาะสมใหแ้ก่พนักงาน เพื่อส่งเสรมิสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี อีกทัง้ บรษิัทฯ ได้จดัซื้อวคัซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวทิยาลยั
จุฬาภรณ์ส าหรบัพนักงานทุกคน --ทัง้พนักงาน รายวนั รายเดอืน ที่เป็นคนไทย
และชาวต่างชาต-ิ- เพื่อความปลอดภยัของพนักงานทุกคน โดยไดเ้ริม่ฉีดโดสแรก 

 

 
ในเดอืนมยิ. และโดสที่สองในเดอืนก.ค. ตามล าดบั นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัศรตีรงั 
ได้มีโครงการ‘กลุ่มศรีตรงั แบ่งปันรกัให้ชุมชนปี 2’ วางเป้าหมายบริจาค 
ถงุมือยางทางการแพทยร์วมทัง้ส้ินมากกว่า  4.5 ล้านช้ิน และด้านธรรมมา 
ภิบาล (G) บรษิทัฯ ส่งเสรมิความหลากหลายทัง้ทางด้านเพศ อายุ และเชื้อชาติ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบรษิัทฯ ตลอดจนการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาลโดยบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอรปัชัน่ ทัง้น้ี บรษิทัฯ มแีผนงานที่จะยื่นประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทย เพื่อต่อต้านการทุจรติภายในปี 2564 น้ีเช่นกนั และด้วยความ
มุ่งมัน่ตัง้ใจของบรษิัทฯ ท าใหบ้รษิทัฯ ได้รบัรางวลัเฉพาะด้านจากหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง และท าให ้STGT ได้รบัการคดัเลือกเป็นหุ้นยัง่ยืนใน Universe ของ
กลุ่มหลกัทรพัย ์ESG100 จากสถาบนัไทยพฒัน์ ดว้ยเช่นกนั 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ก าลงัการผลิตติดตัง้และการลงทุน (ล้านบาท)  

 



งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัไตรมาส 2/2564 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 2Q64 1Q64 %QoQ 2Q63 
(ปรบัปรงุใหม่) 

%YoY 6M64 6M63 
(ปรบัปรงุใหม่) 

%YoY 

ปรมิาณการขาย )ลา้นชิน้(   5,713.5   6,710.9  -14.9%  7,380.6  -22.6%  12,424.4   13,658.5  -9.0% 
รายไดจ้าการขาย  12,967.7   15,433.7  -16.0%  4,899.7  164.7%  28,401.4   8,674.9  227.4% 
ตน้ทุนขาย  (4,317.2)  (4,013.2) 7.6%  (3,467.8) 24.5%  (8,330.4)  (6,512.0) 27.9% 
ก าไร )ขาดทุน(ขัน้ต้น   8,650.4  11,420.5  -24.3%  1,431.9  504.1%  20,070.9   2,162.9  828.0% 
รายไดอ้ื่น  39.9   42.9  -7.0%  27.7  43.7%  82.7   45.6  81.6% 
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร  (471.9)  (447.5) 5.4%  (249.2) 89.3%  (919.4)  (476.6) 92.9% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากอตัราแลกเปลีย่น  133.8   273.1  -51.0%  (76.7) -274.4%  406.9   32.3  1158.4% 
ก าไร )ขาดทุน(  อื่น - สุทธิ   (215.7)  (491.2) -56.1%  85.7  -351.8%  (706.9)  (45.7) 1448.2% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากการด าเนินงาน  8,136.5   10,797.7  -24.6%  1,219.4  567.3%  18,934.2   1,718.5  1001.8% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดค้่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

 8,468.0   11,115.3  -23.8% 1,482.0  471.4%  19,583.3   2,210.1  786.1% 

ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(EBIT)  8,164.9   10,821.0  -24.5%     1,219.4  569.6%  18,985.9   1,718.5  1004.8% 
รายไดท้างการเงนิ  28.4   23.3  21.7%  1.3  2089.1%  51.7   1.5  3430.0% 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (31.5)  (32.2) -2.4%  (38.6) -18.4%  (63.7)  (77.6) -17.9% 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  8,133.4   10,788.8  -24.6%  1,182.1  588.0%  18,922.2   1,642.4  1052.1% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  (853.3)  (737.2) 15.8%  (127.7) 568.0%  (1,590.5)  (159.4) 897.9% 
ก าไร )ขาดทุน(  ส าหรบังวด  7,280.1   10,051.6  -27.6%  1,054.4  590.5%  17,331.7   1,483.0  1068.7% 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 66.7% 74.0% -7.3% 29.2% 37.5% 70.7% 24.9% 45.7% 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดค้่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย 

65.3% 72.0% -6.7% 226.9% -161.6% 69.0% 25.5% 43.5% 

อตัราก าไรสุทธ ิ 56.1% 65.1% -9.0% 21.5% 34.6% 61.0% 17.1% 43.9% 
อตัราส่วนทางการเงิน 

  
 

  
   

อตัราส่วนสภาพคล่อง  5.74   5.82  -1.3%  6.01  -4.5%  5.74   6.01  -4.5% 
วงจรเงนิสด )วนั(   58.60   41.82  40.1%  26.58  120.5%  38.91   31.58  23.2% 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  0.21   0.16  34.8%  0.21  -0.5%  0.21   0.21  -0.5% 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  259.53   335.78  -22.7%  280.55  -7.5%  298.11   22.16  1245.6% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 54.9% 74.2% -19.4% 15.2% 39.6% 65.7% 10.7% 55.0% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ 74.6% 97.4% -22.8% 20.3% 54.2% 89.3% 14.3% 75.0% 

 
 

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“STGT”) หนึ่งในผูผ้ลติถุงมอืยางที่ใช้ในทางการแพทยแ์ละทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก ณ 30 มถิุนายม 2564 STGT มกี าลงัการ
ผลติตดิตัง้อยู่ที่ประมาณ 35,000 ล้านชิ้นต่อปี โดยมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นพืน้ที่ทีเ่ป็นจุดยุทธศาสตรห์ลกัในการผลติน ้ายางขน้ที่มคีุณภาพระดบัโลกโดย STGT ผลติและจ าหน่าย 
ถุงมือยางคุณภาพสูง ส าหรบัการใช้งานในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ อนัมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง (Natural Rubber Powdered: NRPD) ถุงมือยาง
ธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง (Natural Rubber Powdered Free: NRPF) และถุงมอืยางสงัเคราะห ์(Nitrile Butadiene Rubber: NBR) ทีจ่ าหน่ายมากกว่า 160 ประเทศทัว่โลก และ ณ ปัจจุบนั STGT มี
พนักงานทัง้ในประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐัประชาชนจนี รวมกว่า 8,000 คน ทัง้นี้ STGT ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หมวดสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
ของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ ์และตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์หมวดการบรกิารทางการแพทย ์เครื่องมอือุปกรณ์และการจดัจ าหน่ายทางการแพทย ์รายละเอยีดเพิม่เตมิ: www.sritranggloves.com  

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

 

http://www.sritranggloves.com/

