
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ก ำไรสุทธิที ่4,532.8 ลำ้นบำท จ่ำยปันผล 1.25 บำทต่อหุ้น  
ในเดือน ธ.ค. น้ี พร้อมกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ 
บนจดุเด่นทีแ่ตกต่ำง 

ด้วยความต้องการในการบรโิภคถุงมอืยางที่แขง็แกร่ง และเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในทุก
ภูมภิาคทัว่โลกจากการใชง้านในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบกบัการกลบัมาเดนิ
เครื่องจกัรอย่างเต็มที่ของโรงงานที่จ.ตรงั และ จ.สุราษฎร์ธานี ท าใหป้รมิาณการขาย
ใน 3Q64 ปรบัเพิม่ขึน้อยู่ที่ 7,076 ล้านชิ้น ซึ่งสามารถชดเชยการลดลงของราคาขาย
เฉลี่ยได้บางส่วน ท าให้รายได้ของบรษิัทฯ ใน 3Q64 อยู่ที่ 10,864.0 ล้านบาท ปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.6 YoY แต่อ่อนตวัลงรอ้ยละ 16.2 QoQ และมกี าไรสุทธิท่ี 4,532.8 
ล้านบาท คิดเป็นก าไรท่ี 1.58 บาทต่อหุ้น โดยมีอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 41.7 
พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอตัรา 
1.25 บาทต่อหุ้น ท่ีจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวนัท่ี 19-22 พ.ย. 64 และจะจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 7 ธ.ค. 64  

กลยุทธ์การด าเนินการนับต่อจากน้ี 1) บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะขยายก าลงัการผลิต
ติดตัง้ โดยภายในปี 2565 บรษิทัฯ ตัง้เป้าว่าจะมกี าลงัการผลติที ่50,000 ลา้นชิ้น 
และภายในปี 2567 เป็น 80,000 ล้านชิ้น ตามแผนที่ได้วางไว้ 2) ความยืดหยุ่น
ของสายการผลิตระหว่างผลิตภณัฑ์ถุงมอืยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์  
ที่สามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า ท าให้บรษิัทฯ ม ีProduct 
Mix ที่ยืดหยุ่น และแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม 3) การขยาย
ตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยตัง้เป้าไวท้ี่มากกว่า 190 ประเทศ ภายใน 3 ปีขา้งหน้า 
จากปัจจุบนัที่ 170 ประเทศทัว่โลก 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต จากปัจจุบนัที่ใชพ้นักงาน 2.17 คนในการผลติถุงมอื 1,000,000 ชิน้ บรษิทัฯ 
ตัง้เป้าว่าในปี 2567 และ 2569 จะใช้พนักงานลดลงเป็น 1.65 และ 1.0 คนในการ
ผลิตถุงมอื 1,000,000 ชิ้น ตามล าดบั และ 5) การพฒันาผลิตภณัฑ์ถงุมือยาง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้
โดยธรรมชาต ิใหต้อบโจทย์การใชง้านของลูกคา้ได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ขึน้ เพื่อ
ตอกย ้าความเป็นผูน้ าในถุงมอืยางธรรมชาติของโลกจากการเข้าถึงแหล่งวตัถุดิบ
น ้ายางข้นและการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ โดยล่าสุดเมื่อ
เดอืนก.ย. ที่ผ่านมา ผลติภณัฑ์ “CWCG” (Clean World Clean Glove) หรอื Non-
Detectable Protein Gloves ได้ผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยในหลากหลาย
ประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา และยุโรป เป็นตน้ 

รำยไดเ้ติบโต YoY แต่ลดลง QoQ จำกรำคำขำยเฉลีย่ทีอ่่อนตวั ซึง่
ส่วนหนึง่สำมำรถชดเชยด้วยปริมำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึ้น 
รายได้จากการขายใน 3Q64 อยู่ที่ 10,864.0 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 32.6 YoY 
จากราคาขายเฉลีย่ทีป่รบัเพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 34.3 YoY อย่างไรกด็ ีรายไดจ้ากการขาย 

 

 

 

 

 

ปรบัลดลงรอ้ยละ 16.2 QoQ เน่ืองมาจากราคาขายเฉลี่ยทีป่รบัลดลงอยู่ที ่1,531 บาท
ต่อพนัชิน้ (USD 46.7) ลดลงรอ้ยละ 32.5 QoQ ตามราคาถุงมอืยางในตลาดโลกทีอ่อ่น
ตวัลงจากปรมิาณอุปทานใหม่ที่เพิม่ขึน้ ขณะที่ปรมิาณการขายใน 3Q64 อยู่ที่ 7,076 
ล้านชิ้น ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบ 3Q63 ปรบัลงเพียงร้อยละ 0.9 YoY แต่เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 23.8 QoQ จากการกลับมาเดินเครื่องจักรอย่างเต็มที่ของโรงงานที่จ.ตรงั  
และ จ.สุราษฎร์ธานี ภายหลงัจากการหยุดการผลติชัว่คราวในช่วง 2Q64 จาก
สถานการณ์ COVID-19 ขณะทีป่รมิาณการส่งออกฟ้ืนตวัดขีึน้ แต ่QoQ ยงัคงน้อย
กว่าเป้าหมายที่บรษิัทฯ ได้ตัง้ไว้ อีกทัง้ ใน 3Q64 เป็นไตรมาสที่พนักงานของ
บรษิทัฯ ไดร้บัวคัซนีอย่างครบถ้วน และกลบัมาด าเนินการผลติได้อย่างเตม็ที ่ท าให้
อัตราการใช้ก าลังการผลิต (Utilization Rate) ปรบัเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82 ในช่วง 
2Q64 เป็นรอ้ยละ 90 ในช่วง 3Q64  

ทัง้น้ี เมื่อพจิารณารายได้จากการขายแยกตามผลติภณัฑ์พบว่า ถุงมอืยางธรรมชาติ
ชนิดมแีป้ง (NRPD) มสีดัส่วนต่อรายไดส้งูสุดอยู่ทีร่อ้ยละ 38.4 ตามมาดว้ยถุงมอืยาง
สงัเคราะห์ (NBR) ที่มีสดัส่วนร้อยละ 38.2 และถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง 
(NRPF) ที่ร้อยละ 23.4 ซึ่งนับได้ว่า Product Mix ของบรษิัทฯ โดดเด่นและแตกต่าง
จากผูผ้ลติรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม  
 

 

รายได้จากถงุมือยางแยกตามผลิตภณัฑ ์(ลา้นบาท) 

 

                                   รายได้แยกตามภมิูภาค (รอ้ยละ) 
) 

บริษทั ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี 4256  ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 
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อตัรำกำรท ำก ำไรในระดบัแนวหน้ำของอตุสำหกรรม 
ใน 3Q64 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้น 5,591.2 ล้านบาท ปรบัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 13.5 YoY 
จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิม่ขึ้นตามความต้องการถุงมอืยางทัว่โลก ขณะที่เมื่อเทียบ 
QoQ ก าไรขัน้ต้นอ่อนตวัรอ้ยละ 35.4 โดยหลกัมาจากราคาขายเฉลี่ยที่อ่อนตวัลง
ตามอุปทานใหม่ที่เกดิขึน้ ซึง่บางส่วนถกูชดเชยด้วยต้นทุนวตัถุดบิของน ้ายาง NR 
ที่ปรบัลดลงร้อยละ 20.0 QoQ (แต่ปรบัเพิม่ขึ้นร้อยละ 30.4 YoY) ขณะที่น ้ายาง 
NBR อ่อนตวัลงเพยีงรอ้ยละ 0.3 QoQ เน่ืองจากน ้ายาง NBR ส่วนใหญ่น าเขา้จาก
ต่างประเทศจึงได้รบัผลกระทบจากค่าเงนิบาทที่อ่อนค่า (แต่ปรบัเพิม่ขึ้นร้อยละ 
151.7 YoY) ทัง้น้ี อตัราก าไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ อยู่ที่รอ้ยละ 51.5 อ่อนตวัลงจาก 
3Q63 ที่ร้อยละ 60.1 และ 2Q64 ที่ร้อยละ 66.7 ทัง้น้ี ใน 3Q64 บรษิัทฯ มรีายได้
จากเงนิชดเชยโครงการสนับสนุนสนิเชื่อแก่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ยาง เพื่อใชใ้น
การขยายก าลงัการผลิตจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ านวน 149.6 ล้าน
บาท และเงินชดเชยจากความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ส่วนต่อขยายของ
โรงงาน SR2 เมื่อเดอืนก.พ. ทีผ่่านมาจ านวน 50.9 ลา้นบาท 

ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร (SG&A) อยู่ที่ 591.7 ล้านบาท ปรบั
เพิม่ขึน้ร้อยละ 135.7 YoY และ 25.4 QoQ โดยค่าใชจ้่ายในการขายยงัคงเพิ่มขึ้น
จากค่าใชจ้่ายด้านการขนส่งและค่าระวางเรอืที่ปรบัเพิม่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลก 
และจากสดัส่วนของ incoterm ทีเ่ป็น CIF เพิม่ขึน้ หกัลบกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ที่ลดลง ส่งผลใหส้ดัส่วนของค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารต่อรายได้จากการ
ขาย (SG&A/Sales) ใน 3Q64 อยู่ที่ร้อยละ 5.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.1 ใน 3Q63 
และรอ้ยละ 3.6 ใน 2Q64 ทัง้น้ี ใน 3Q64 บรษิทัฯ มขีาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
สุทธ ิซึ่งโดยหลกัมาจากธุรกรรมอนุพนัธ์ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 
266.6 ล้านบาท ท าใหใ้น 3Q64 อตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ภาษีเงนิได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 49.0 จากร้อยละ 
65.3 ใน 2Q64 และร้อยละ 62.4 ใน 3Q63 อย่างไรก็ดี ต้นทุนทางการเงินของ
บรษิัทฯ ปรบัลดลงอย่างมีนัยส าคญัใน 3Q64 ลดลงร้อยละ 4.4 YoY และร้อยละ 
1.5 QoQ อยู่ที่ 31.0 ล้านบาท ซึ่งเกอืบทัง้หมดเป็นดอกเบี้ยที่จะได้รบัการชดเชย
จากการยางแห่งประเทศไทย* พรอ้มทัง้มรีายไดท้างการเงนิ 26.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 195.3 YoY และรอ้ยละ 7.4 QoQ อนัเน่ืองมาจากดอกเบี้ยรบัจากเงินสดที่
บริษัทฯ มี และค่าใช้จ่ายทางภาษี 449.7 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราภาษีที่แท้จริง 
(Effective Tax Rate) ของบรษิทัฯ อยู่ทีร่อ้ยละ 9.0 โดยใน 3Q64 บริษทัฯ มีก าไร
สุทธิอยู่ท่ี 4,532.8 ล้านบาท ปรบัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 YoY แต่ลดลงร้อยละ 
37.7 QoQ และมีอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 41.7  
หมายเหตุ: *เงินกู้ยืมดงักล่าวเป็นเงนิกู้ระยะยาวภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ยาง ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.0 
ต่อปี เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

 

ฐำนะทำงกำรเงินทีแ่ขง็แกร่งและภำระหน้ีทีล่ดลง 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม 53,045.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 8,809.7 ล้านบาทจากสิ้นปี 
2563 โดยมสีนิทรพัยห์ลกัคอื เงนิสดจ านวน 25,414.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,140.2 
ลา้นบาท จากผลก าไรในระหว่างงวดเป็นหลกั ถดัมาเป็นรายการทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์ที่ปรบัเพิม่ขึน้ตามการขยายก าลงัการผลติและโรงงานใหม่ๆ ตามมาด้วย
สินค้าคงเหลือ เน่ืองจากสถานการณ์ความแออัดของการขนส่งสินค้าทางทะเล  
ท าให้บริษัทฯ ส่งมอบสินค้าได้น้อยกว่าแผนที่วางไว้ จึงท าให้บริษัทฯ มสีินค้า
ส าเรจ็รปูคงเหลอื (Finished Goods) ทีร่อส่งมอบเพิม่ขึน้ และท าใหร้ะยะเวลาการ
ขายสนิค้า (Days Inventory) เพิม่สูงขึ้น ส่งผลให้โดยภาพรวมแล้ววงจรเงินสด 
(Cash Cycle) ของบรษิทัฯ ปรบัเพิม่ขึน้จาก 26.4 วนั ณ สิน้ปี 2563 เป็น 48.5 วนั 
ณ สิ้นงวด 3Q64 ในส่วนของเงนิกู้ยมืที่มภีาระดอกเบี้ย บรษิทัฯ มเีงนิกู้ระยะสัน้ 
ระยะยาวและหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจ านวน 8,761.4 ล้านบาท โดยเกือบทัง้หมด
เป็นเงนิกู้ที่บรษิัทฯ ได้รบัดอกเบี้ยชดเชยจากการยางแห่งประเทศไทยทัง้หมด 
ท าให้บริษัทฯ ไม่มีภาระดอกเบี้ยส าหรบัวงเงนิก้อนดังกล่าว ทัง้น้ี อตัราส่วน
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นคงท่ีจาก ณ ส้ินปี 2563 ท่ี  
0.22 เท่า  
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อตัราก าไร (รอ้ยละ) 

สินทรพัย ์(ล้านบาท) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 
 



 
กลยุทธก์ำรด ำเนินงำนและกำรขยำยก ำลงัผลิต 

ด้วยจุดแขง็ในเรื่องของสดัส่วนของผลิตภณัฑ์ (NR:NBR) ที่เป็นเอกลกัษณ์ของ
บรษิัทฯ และความยดืหยุ่นของกระบวนการผลิตที่สามารถปรบัเปลี่ยนการผลติ
ระหว่างถุงมอื NRPF และ NBR ประกอบกบัการมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลกัในการผลติน ้ายางขน้ที่มคีุณภาพระดบัโลก 
ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถผลติถุงมอืยางทีม่คีุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ใช้ถุงมือยางที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งทัว่โลก นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแผนการ
ขยายก าลงัการผลิตเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ี 80,000 ล้านช้ิน ภายในปี 2567 
โดยโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี (SR2) เริม่ด าเนินการผลติใน 2Q64 โรงงานสาขา
สุราษฎรธ์านี (SR3) และโรงงานสาขาสะเดา พเีอส จ.สงขลา (PS) เริม่ด าเนินการ
ผลติใน 3Q64 และในช่วง 4Q64 บรษิทัฯ จะมกี าลงัการผลติของโรงงานแห่งใหม่
ทีส่าขาตรงั (TG3) เพิม่เขา้มา 

ทัง้น้ี เป้าหมายระยะสัน้ภายในสิ้นปี 2565 บริษทัฯ จะมีก าลงัการผลิตติดตัง้อยู่
ท่ีราว 50,000 ล้านช้ินต่อปี คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปี 2563 ท่ีร้อยละ 
54.5 โดยคาดว่าจะมีโครงสร้างการผลิตผลิตภณัฑ์ถงุมือยาง NR ในอตัรา
ร้อยละ 50 และผลิตภณัฑถ์งุมือยาง NBR ในอตัราร้อยละ 50 ของผลิตภณัฑ์
ทัง้หมด ทัง้น้ี บรษิัทฯ ยงัมุ่งมัน่ให้ความส าคญัต่อการลดต้นทุนการผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยการน าเทคโนโลยตี่างๆ เขา้มาช่วยส่งเสรมิการผลิต และลดความ
ซ ้าซ้อนในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of 
Scale) และใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสุด เพื่อสรา้งผลก าไรสู่บรษิทัฯ และผลตอบแทน
ทีด่ตี่อผูถ้อืหุน้  

ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน (Environmental, Social, Governance: 
ESG) บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความโดดเด่นด้าน 
ESG ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด โดยในด้านส่ิงแวดล้อม 
(E) บรษิทัฯ ได้ใชไ้มฟื้นเป็นเชื้อเพลงิชวีมวลใหก้บัหมอ้ต้มไอน ้า เพื่อใชไ้อน ้าไป
แลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องจกัรผลิตถุงมอื โดยการใช้ไม้ฟืนมคี่าสมัประสทิธิ ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) น้อยกว่าการใช้ก๊าซ LPG ถึงกว่า  
3 เท่า และมเีป้าหมายในการลดการใช้พลงังานและไฟฟ้าในการผลิตถุงมอือย่าง
ต่อเน่ือง ด้านสงัคม (S) บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการดูแลแรงงาน ซึ่งมาตรฐาน
ของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็น “Best in Class Workforce Treatment” ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน BSCI หรือ Business Social Compliance Initiative เกรด
สูงสุด (A) ณ โรงงานหาดใหญ่และตรงั จากองคก์รการคา้ภาคเอกชนของสหภาพ
ยุโรป รวมถึงการดูแลค่าธรรมเนียมของวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (Work 
Permit) ให้แก่พนักงานต่างชาติทุกคนของบริษัทฯ เพื่อการจ้างงานอย่างเป็น
ธรรม ตลอดจนการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมให้แก่พนักงาน เพื่อ
ส่งเสรมิสภาพความเป็นอยู่ทีด่ ีอกีทัง้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัซื้อวคัซนีทางเลอืกซโินฟาร์ม
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส าหรบัพนักงานทุกคน --ทัง้พนักงาน รายวนั ราย
เดือน ที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ-- เพื่อความปลอดภยัของพนักงานทุกคน 
โดยพนักงานของบริษัทฯ ได้ร ับวัคซีนครบทัง้ 2 โดสในเดือนก.ย. ที่ผ่านมา 
นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัศรตีรงั ไดม้โีครงการ‘กลุ่มศรีตรงั แบ่งปันรกัให้ชุมชนปี 
2’ วางเป้าหมายบริจาคถงุมือยางทางการแพทย์รวมทัง้ส้ินมากกว่า  4.5 
ล้านช้ิน และด้านธรรมมาภิบาล (G) บริษัทฯ ส่งเสริมความหลากหลายทัง้
ทางดา้นเพศ อายุ และเชือ้ชาตขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ  

 

ตลอดจนการด าเนินธุรกจิอย่างมธีรรมาภบิาลโดยบรษิัทฯ ได้ใหค้วามส าคญักบั
การต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะได้รบัการรบัรองภายในปี 
2565 น้ีเช่นกนั และด้วยความมุ่งมัน่ตัง้ใจของบรษิัทฯ ท าให้บรษิัทฯ ได้รบัรางวลั
เฉพาะด้านจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และท าให ้STGT ได้รบัการคดัเลือก
เป็นหุ้นยัง่ยืนใน Universe ของกลุ่มหลกัทรพัย ์ESG100 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
ดว้ยเช่นกนั 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

ก าลงัการผลิตติดตัง้และการลงทุน (ล้านบาท)  

 



งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัไตรมาส 3/2564 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 3Q64 2Q64 %QoQ 3Q63 
(ปรบัปรงุใหม่) 

%YoY 9M64 9M63 
(ปรบัปรงุใหม่) 

%YoY 

ปรมิาณการขาย )ลา้นชิน้(   7,075.9   5,713.5  23.8%  7,143.3  -0.9%  19,500.3   20,801.9  -6.3% 
รายไดจ้าการขาย  10,864.0   12,967.7  -16.2%  8,192.6  32.6%  39,265.4   16,867.5  132.8% 
ตน้ทุนขาย  (5,272.9)  (4,317.2) 22.1%  (3,265.5) 61.5%  (13,603.3)  (9,777.5) 39.1% 
ก าไร )ขาดทุน(ขัน้ต้น   5,591.2   8,650.4  -35.4%  4,927.2  13.5%  25,662.1   7,090.02  261.9% 
รายไดอ้ื่น  254.4   39.9  537.9%  120.4  111.3%  288.6   165.9  73.9% 
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร  (591.7)  (471.9) 25.4%  (251.0) 135.7%  (1,462.6)  (727.6) 101.0% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากอตัราแลกเปลีย่น  233.3   133.8  74.4%  139.3  67.5%  640.2   171.6  273.1% 
ก าไร )ขาดทุน(  อื่น - สุทธิ   (499.9)  (215.7) 131.7%  (108.8) 359.4%  (1,206.8)  (154.5) 681.2% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากการด าเนินงาน  4,987.2   8,136.5  -38.7%  4,827.0  3.3%  23,921.4   6,545.5  265.5% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดค้่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

 5,321.7   8,468.0  -37.2%  5,115.5  4.0%  24,905.0   7,325.6  240.0% 

ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(EBIT)  5,013.5   8,164.9  -38.6%  4,827.0  3.9%  23,999.4   6,545.5  266.7% 
รายไดท้างการเงนิ  26.3   28.4  -7.4%  8.9  195.3%  77.9   10.4  652.2% 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (31.0)  (31.5) -1.5%  (32.4) -4.4%  (94.7)  (110.0) -13.9% 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  4,982.5   8,133.4  -38.7%  4,803.5  3.7%  23,904.7   6,445.9  270.9% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  (449.7)  (853.3) -47.3%  (398.7) 12.8%  (2,040.2)  (558.1) 265.6% 
ก าไร )ขาดทุน(  ส าหรบังวด  4,532.8   7,280.1  -37.7%  4,404.8  2.9%  21,864.5   5,887.8  271.4% 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 51.5% 66.7% -15.2% 60.1% -8.7% 65.4% 42.0% 23.3% 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดค้่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย 

49.0% 65.3% -16.3% 62.4% -13.5% 63.4% 43.4% 20.0% 

อตัราก าไรสุทธ ิ 41.7% 56.1% -14.4% 53.8% -12.0% 55.7% 34.9% 20.8% 
อตัราส่วนทางการเงิน 

  
 

  
   

อตัราส่วนสภาพคล่อง  6.55   5.82  12.6%  6.51  0.7%  6.55   6.51  0.7% 
วงจรเงนิสด )วนั(   48.48   58.60  -17.3%  26.43  83.4%  34.97   40.05  -12.7% 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  0.22   0.21  4.4%  0.19  13.7%  0.22   0.19  13.7% 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  161.74   259.53  -37.7%  148.83  8.7%  253.47   59.51  326.0% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 33.4% 54.9% -21.4% 52.4% -18.9% 54.4% 23.5% 30.8% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ 44.5% 74.6% -30.1% 69.0% -24.5% 72.3% 31.0% 41.3% 

 
 

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“STGT”) หนึ่งในผูผ้ลติถุงมอืยางทีใ่ช้ในทางการแพทยแ์ละทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก ณ 30 กนัยายน 2564 STGT มกี าลงัการ
ผลติตดิตัง้อยู่ที่ประมาณ 37,300 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 170 ประเทศทัว่โลก และ ณ ปัจจุบนั STGT มี
พนักงานทัง้ในประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐัประชาชนจนี รวมกว่า 8,400 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/

