
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ก ำไรสุทธิที ่1,052.2 ล้ำนบำท 
พร้อมผลกัดนัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เข้ำสู่ตลำดอย่ำงต่อเนือ่ง 

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายอยู่ที่ 7,118.5 ล้านบาท ปรบั
ลดลงรอ้ยละ 53.9 YoY และ 14.1 QoQ อนัเน่ืองมาจากราคาขายเฉลีย่ทีป่รบัลดลงตาม
ราคาถุงมอืยางในตลาดโลกจากอุปทานใหม่ที่ทยอยเพิม่ขึน้ อย่างไรกด็ ีด้วยปรมิาณ
การขายทีป่รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.8 YoY และ 4.0 QoQ อยู่ที ่7,905 ลา้นชิน้ สะทอ้นให้
เห็นถึงความต้องการในการบรโิภคที่สามารถเติบโตได้อย่างแขง็แกร่ง ประกอบกบั
ความสามารถในการขยายตลาดใหม่ๆ  และการผลกัดนัถุงมอืยางธรรมชาตซิึง่ถอืเป็น
จุดเด่นของบรษิทัฯ ท าใหผ้ลติภณัฑ ์รวมถงึ Product Mix (ถุงมอืยางธรรมชาตริอ้ยละ 
76.9 : ถุงมอืยางไนไตรล์รอ้ยละ 23.1) ของบรษิทัฯ โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แขง่ใน
ตลาดโลก โดยใน 1Q65 ก าไรสุทธิท่ี 1,052.2 ล้านบาท คิดเป็นก าไรท่ี  0.37 บาท
ต่อหุ้น โดยมีอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 14.8 

การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง ทัง้ผลติภณัฑ์ “CWCG” (Clean World Clean 
Glove) หรือ Non-Detectable Protein Gloves ได้ผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยใน
หลากหลายประเทศ ได้ถูกส่งออกไปยงัลูกค้าในประเทศญี่ปุ่ นแล้วใน 1Q65 ตลอดจน
การที่ปรบัเปลี่ยนสายการผลติเดมิที่ผลติถุงมอืตรวจโรคใหผ้ลติถุงมอืผ่าตดั (Surgical 
Gloves) ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่อีตัราก าไรสงู เพื่อสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
ในหลากหลายประเทศนัน้ มแีผนที่จะเริม่วางจ าหน่ายส าหรบัตลาดในประเทศในช่วง 
4Q65 เป็นตน้ไป  

รำยไดอ่้อนตวัตำมรำคำขำยเฉลีย่  
ขณะทีป่ริมำณกำรขำยทีเ่ติบโตน ำโดย “ถงุมือยำงธรรมชำติ” 
รายได้รวมจากการขายในไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 7,118.5 ล้านบาท ปรบัลดลง 
รอ้ยละ 53.9 YoY และ 14.1 QoQ โดยมปัีจจยัหลกัมาจากราคาขายเฉลี่ย (ASP) 
ที่ 890 บาทต่อพนัชิ้น (USD 27.1) ปรบัลดลงร้อยละ 61.3 YoY และ 17.7 QoQ 
จากการแข่งขนัที่สูงขึ้นในตลาดโลก ตามปริมาณอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่
ปรมิาณการขายเตบิโตทีร่อ้ยละ 17.8 YoY และ 4.0 QoQ อยู่ที ่7,905 ลา้นชิน้ ตาม
ความต้องการในการบรโิภคที่อยู่ในระดบัสูง และความแออดัของการขนส่งสนิคา้
ทางทะเลที่ปรบัตวัดขีึน้เลก็น้อย แต่ยงัคงน้อยกว่าที่บรษิทัฯ ได้คาดการณ์เลก็น้อย 
ทัง้นี้ ใน 1Q65 บรษิัทฯ มอีตัราการใช้ก าลงัการผลิต (Utilization Rate) ที่ร้อยละ 
87.9 โดยเมื่อพิจารณารายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์พบว่า จากการ
ปรบัเปลีย่นนโยบายของบรษิทัฯ ในปี 2565 ในการมุ่งเน้นการขายถุงมอืยางธรรมชาติ
ที่บรษิทัฯ มคีวามได้เปรยีบในการเขา้ถงึแหล่งวตัถุดบิและตน้ทุนค่าขนส่งที่ต ่ากว่า
คู่แข่ง ประกอบกบัเทคโนโลยใีนการผลิตของบรษิัทฯ ที่สามารถปรบัเปลี่ยนการ
ผลติระหว่างถุงมอืยาง NRPF และ NBR ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ ท าใหใ้น 1Q65  
ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง (NRPF) เป็นผลติภณัฑ์ที่สรา้งรายได้สูงสุดอยู่ที่ 

 

 

 
 

 

 

 

รอ้ยละ 39.7 ตามมาด้วยถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง (NRPD) ที่รอ้ยละ 37.3 และถุง
มอืยางสงัเคราะห ์(NBR) ทีร่อ้ยละ 23.1 

อตัรำกำรท ำก ำไรในระดบัทีส่งูกว่ำช่วง Pre-COVID 
ในไตรมาส 1/2565 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้น 1,742.3 ล้านบาท ปรบัลดลงร้อยละ 84.7 
YoY และ 32.9 QoQ โดยหลกัมาจากราคาขายเฉลี่ยที่อ่อนตัวลงตามการแข่งขนั
ด้านราคาและอุปทานใหม่ที่เกิดขึ้น ขณะที่ต้นทุนวตัถุดิบราคาน ้ายาง NR ปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.8 QoQ (ปรบัลดลงรอ้ยละ 7.9 YoY) แต่การลดลงของราคาน ้ายาง 
NBR ที่ร้อยละ 35.6 QoQ (ปรับลดลงร้อยละ 41.1 YoY) สามารถชดเชยการ
เพิม่ขึน้ของน ้ายาง NR เมื่อเทยีบ QoQ ไดท้ัง้หมด แตก่ระนัน้กต็าม การปรบัลดลง
ของราคาขายส่งผลโดยตรงต่อการลดลงอัตราก าไรขัน้ต้นใน 1Q65 อยู่ที่ร้อยละ 
24.5 จาก 1Q64 ทีร่อ้ยละ 74.0 และ 4Q64 ทีร่อ้ยละ 31.3 

 

บริษทั ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 5256  ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

OUR VISION IS TO DELIVER ON A GLOBAL SCALE 

รายได้จากถงุมือยางแยกตามผลิตภณัฑ ์(ล้านบาท) 

 

   รายได้แยกตามภมิูภาค (ร้อยละ) 
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ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร (SG&A) อยู่ที่ 640.6 ล้านบาท ปรบั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.1 YoY และปรบัลดลงรอ้ยละ 17.9 QoQ เนื่องมากจากค่าใชจ้่าย
ด้านการขนส่งที่ปรบัลดลงตามอตัราค่าระวางเรอื และค่าใช้จ่ายในการบรหิารที่ปรบั
ลดลงจาก 4Q64 ที่มรีายการพเิศษเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายพนักงาน โดยเมื่อเทยีบสดัส่วน
ของค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขาย (SG&A/Sales) อยู่ที ่
รอ้ยละ 9.0 ปรบัลดลงจากรอ้ยละ 9.4 ใน 4Q64 อนัเป็นการปรบัลดลงของค่าใชจ้่าย
ทุกรายการ แต่เพิม่ขึน้จาก 1Q64 ที่รอ้ยละ 2.9 จากการลดลงของราคาขายเฉลี่ย
ซึง่กระทบต่อรายไดร้วมทีป่รบัลดลงเป็นหลกั 

ใน 1Q65 บรษิัทฯ มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 54.5 ล้านบาท และมอีตัราก าไร
ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของ
บรษิัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 21.8 ลดลงจากร้อยละ 72.0 ใน 1Q64 และจากร้อยละ 28.3 ใน 
4Q64 ขณะทีต่น้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ใน 1Q65 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.6 YoY และ 
7.1 QoQ อยู่ที่ 35.0 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากสนิทรพัย์ที่ก่อสรา้งแล้วเสรจ็เพิม่ขึน้
ตามความคบืหน้าของโรงงานที่แล้วเสรจ็ใน 1Q65 ท าใหด้อกเบี้ยจ่ายของเงนิกู้ยมื
ดงักล่าวส่วนที่ถูกค านวณเป็นต้นทุนการกู้ยืมใน 1Q65 ลดลงตามไปด้วย แม้ว่า
ดอกเบีย้จ่ายธนาคารรวมจะใกล้เคยีงกบั 4Q64 กต็าม ทัง้นี้ เงนิกูเ้กอืบทัง้หมดเป็น
เงนิกู้ที่ได้รบัการชดเชยดอกเบี้ยจากการยางแห่งประเทศไทย* นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
มคี่าใช้จ่ายทางภาษี 130.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 82.4 YoY และ 1.7 QoQ ตาม
การเตบิโตของก าไรก่อนภาษ ีโดยมอีตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ (Effective Tax Rate) อยู่ที่
รอ้ยละ 11.0 จากก าไรทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ ทีจ่่ายภาษใีนอตัราที่
สูงกว่าประเทศไทย แม้ว่าบรษิัทแม่ที่อยู่ในเมอืงไทยยงัมอีตัราภาษีที่แท้จรงิอยู่ที่
รอ้ยละ 7.6 ตามสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่ได้รบัจาก BOI ด้วยปัจจยัท่ีกล่าวมาน้ี 
ท าให้ใน 1Q65 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 1,052.2 ล้านบาท ปรบัลดลงร้อยละ 
89.5 YoY และร้อยละ 42.8 QoQ และมีอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 14.8  

หมายเหตุ: *เงนิกู้ยมืดงักล่าวเป็นเงนิกู้ระยะยาวภายใต้โครงการสนับสนุนสนิเชื่อแก่ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์
ยาง ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.0 ต่อปี เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

 
 

 
 
 
 

 
ฐำนะทำงกำรเงินทีแ่ขง็แกร่งและภำระหน้ีทีล่ดลง 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 51,694.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 391.9 ล้านบาทจากสิ้นปี 2564 
โดยมรีายการหลกัคอื ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 22,828.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
2,458.4 ล้านบาท ตามการขยายก าลงัการผลติ และรายการเงนิสดจ านวน 18,752.2 
ล้านบาท ลดลง 2,254.0 ล้านบาท จากการน าเงนิไปใช้ในการขยายก าลงัการผลติ 
และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น โดยลูกหนี้
การคา้ที่เพิม่ขึน้สอดคล้องกบัปรมิาณการขายที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ภาพรวมแล้ววงจรเงนิ
สด (Cash Cycle) ของบรษิัทฯ ปรบัเพิม่ขึ้นจาก 36.0 วนั ณ สิ้นปี 2564 เป็น 45.2 
วนั ณ สิ้นงวด 1Q65 ตลอดจนเงนิกู้ยมืที่มภีาระดอกเบี้ย บรษิัทฯ มเีงนิกู้ระยะสัน้ 
ระยะยาวและหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ านวน 8,213.8 ล้านบาท โดยเกอืบทัง้หมดของ
เงนิกูย้มืทีม่ภีาระดอกเบีย้ หรอื 8,139.7 ลา้นบาท เป็นเงนิกูท้ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัดอกเบี้ย
ชดเชยจากการยางแห่งประเทศไทยซึง่คาดว่าจะไดร้บัเงนิชดเชยโดยจะถูกบนัทกึใน
รายการรายไดอ้ื่นในช่วงไตรมาส 3 – ไตรมาส 4 ของทุกปี ทัง้นี้ อตัราส่วนหน้ีสินท่ี
มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่อเน่ืองจาก ณ ส้ินปี 2564 ท่ี 0.22 
เท่า เป็น 0.21 เท่า ณ ส้ิน 1Q65 
 

 
 
 
 

สินทรพัย ์(ล้านบาท) 
 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 
 

อตัราก าไร (รอ้ยละ) 

 



กลยุทธก์ำรด ำเนินงำนและกำรขยำยก ำลงัผลิต 
ด้วยจุดแขง็ในเรื่องของสดัส่วนของผลติภณัฑ ์(NR:NBR) ที่เป็นเอกลกัษณ์ของบรษิทัฯ 
และความยดืหยุ่นของกระบวนการผลติที่สามารถปรบัเปลี่ยนการผลติระหว่างถุงมอื
ยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง (NRPF) และถุงมอืยางไนไตรล ์(NBR) ประกอบกบัการมี
โรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทยซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่เป็นจุดยุทธศาสตรห์ลกัในการผลติน ้ายาง
ข้นที่มีคุณภาพระดับโลก ท าให้บริษัทฯ สามารถผลิตถุงมือยางที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้ถุงมอืยางที่เติบโตอย่างแขง็แกร่งทัว่โลกนอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีแผนการขยายก าลงัการผลิตเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ี 80,000 ล้านช้ิน 
ภายในปี 2567 โดยใน 1Q65 มโีรงงานแห่งใหม่ได้เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
บางส่วน ได้แก่ โรงงานสาขาตรงั (TG3) สาขาอันวา (ANV) และสาขาชุมพร (CP)  
ท าใหก้ าลงัการผลติ ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2565 อยู่ที ่41,500 ลา้นชิน้ต่อปี 

ทัง้นี้ เป้าหมายระยะสัน้ภายในสิ้นปี 2565 บริษัทฯ จะมีก าลงัการผลิตติดตัง้อยู่ท่ี
ราว 48,000 ล้านช้ินต่อปี คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปี 2564 ท่ีร้อยละ 19.1 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งมัน่ใหค้วามส าคญัต่อการลดต้นทุนการผลติอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมการผลิต และลดความซ ้าซ้อนใน
กระบวนการผลติ เพื่อใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) และใหไ้ด้
ประสทิธภิาพสงูสุด เพื่อสรา้งผลก าไรสู่บรษิทัฯ และผลตอบแทนทีด่ตี่อผูถ้อืหุน้  

ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน (Environmental, Social, Governance: ESG) 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความโดดเด่นด้าน ESG ต่อ
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด โดยในด้านส่ิงแวดล้อม (E) บรษิัทฯ 
ตัง้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปีละไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 และลดการ
ใช้พลงังานปีละไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ตลอดจนในปี 2565 เราได้มโีครงการที่จะติดตัง้
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่เกือบ 6,000 ตร.ม. ขนาดประมาณ 1 
เมกกะวตัถ์ เพื่อสนองต่อเป้าหมายการใช้พลงังานหมุนเวยีนและพลงังานสะอาดให้
เพิม่มากขึ้น นอกจากนี้ เราจะน าเทคโนโลย ีWater Reclamation ที่น าน ้ารไีซเคิล
กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต อันจะช่วยลดปริมาณการใช้น ้ าซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการผลติถุงมอืได้ในระยะยาว ในดา้นพลงังาน บรษิทัฯ ไดใ้ชไ้ม้
ฟืนเป็นเชื้อเพลงิชวีมวลใหก้บัหมอ้ต้มไอน ้า เพื่อใช้ไอน ้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนใน
เครื่องจกัรผลิตถุงมอื โดยการใช้ไม้ฟืนมคี่าสมัประสิทธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(Emission Factor) น้อยกว่าการใช้ก๊าซ LPG ถงึกว่า 3 เท่า และมเีป้าหมายในการลด
การใช้พลงังานและไฟฟ้าในการผลติถุงมอือย่างต่อเนื่อง ด้านสงัคม (S) บรษิทัฯ ให้
ความส าคญักับการดูแลแรงงาน ซึ่งมาตรฐานของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็น “Best in 
Class Workforce Treatment” ที่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน BSCI หรือ Business 
Social Compliance Initiative เกรดสูงสุด (A) ณ โรงงานหาดใหญ่และตรัง จาก
องค์กรการค้าภาคเอกชนของสหภาพยุโรป รวมถึงการดูแลค่าธรรมเนียมของวซี่า
และใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ให้แก่พนักงานต่างชาติทุกคนของบรษิัทฯ 
เพื่อการจ้างงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการจดัเตรยีมที่อยู่อาศยัอย่างเหมาะสม
ให้แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดี อีกทัง้ บรษิัทฯ ได้จดัซื้อวคัซนี
ทางเลอืกซโินฟารม์และโมเดอรน์า 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัพนักงานทุกคน ทัง้พนักงาน รายวนั รายเดอืน ทีเ่ป็นคนไทยและชาวต่างชาต ิ
เพื่อความปลอดภยัของพนักงานทุกคน โดยพนักงานของบรษิทัฯ ได้รบัวคัซนีครบ
ทัง้ 2 โดสเมื่อเดอืนกนัยายน 2564 นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัศรตีรงั ไดม้โีครงการ ‘กลุ่ม
ศรีตรงั แบ่งปันรกัให้ชุมชนปี 2’ ได้บริจาคถงุมือยางทางการแพทยท์ัง้ส้ินกว่า 
4,200,000 ช้ิน และด้านธรรมมาภิบาล (G) บรษิัทฯ ส่งเสรมิความหลากหลายทัง้
ทางด้านเพศ อายุ และเชื้อชาติของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 
ตลอดจนการด าเนินธุรกจิอย่างมธีรรมาภบิาลโดยบรษิทัฯ ได้ใหค้วามส าคญักบัการ
ต่อต้านการทุจรติคอรปัชนั ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยเรยีบรอ้ยแล้ว โดยคาดว่าจะได้รบัการรบัรองภายในปี 2565 นี้ และ
ด้วยความมุ่งมัน่ตัง้ใจของบรษิทัฯ ท าใหบ้รษิทัฯ ได้รบัรางวลัเฉพาะด้านจากหน่วยงาน
ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และท าให้  STGT ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยัง่ยืนใน 
Universe ของกลุ่มหลกัทรพัย ์ESG100 จากสถาบนัไทยพฒัน์ ดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 
 

ก าลงัการผลิตติดตัง้และการลงทุน (ล้านบาท)  

 



งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 1Q65 4Q64 % QoQ 1Q64 % YoY 
ปรมิาณการขาย )ลา้นชิน้(   7,905.1   7,604.1  4.0% 6,710.9  17.8% 
รายไดจ้าการขาย  7,118.5   8,285.4  -14.1% 15,433.7  -53.9% 
ตน้ทุนขาย  (5,376.2)  (5,688.5) -5.5%  (4,013.2) 34.0% 
ก าไร )ขาดทุน(ขัน้ต้น   1,742.3   2,596.9  -32.9%  11,420.5  -84.7% 
รายไดอ้ื่น  32.0   73.9  -56.7% 42.9  -25.5% 
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร  (640.6)  (780.2) -17.9%  (447.5) 43.1% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากอตัราแลกเปลีย่น  (8.3)  (42.0) 118.0% 273.1  -103.0% 
ก าไร )ขาดทุน(  อื่น - สุทธิ   63.2   127.4  125.5%  (491.2) -112.9% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากการด าเนินงาน  1,188.5   1,976.0  -39.9% 10,797.7  -89.0% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)  1,550.7   2,346.1  -33.9% 11,115.3  -86.0% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(EBIT)  1,217.1   2,004.6  -39.3% 10,821.0  -88.8% 
รายไดท้างการเงนิ  28.6   28.6  0.0% 23.3  22.9% 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (35.0)  (32.7) 7.1%  (32.2) 8.6% 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  1,182.1   1,971.9  -40.1% 10,788.8  -89.0% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  (130.0)  (132.3) -1.7%  (737.2) -82.4% 
ก าไร )ขาดทุน(  ส าหรบังวด  1,052.2   1,839.7  -42.8% 10,051.6  -89.5% 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 24.5% 31.3% -6.9% 74.0% -49.5% 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 21.8% 28.3% -6.5% 72.0% -50.2% 
อตัราก าไรสุทธ ิ 14.8% 22.2% -7.4% 65.1% -50.3% 
อตัราส่วนทางการเงิน 

  
      

อตัราส่วนสภาพคล่อง  5.00   5.23  -4.5% 5.82  -14.1% 
วงจรเงนิสด )วนั(   45.22   45.53  -0.7% 41.82  8.1% 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  0.21   0.22  -6.2% 0.16  34.5% 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  31.01   94.57  -67.2% 272.30  -88.6% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 8.2% 13.8% -5.6% 81.7% -73.5% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ 10.9% 18.4% -7.6% 109.4% -98.5% 
 

 

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“STGT”) หนึ่งในผูผ้ลติถุงมอืยางทีใ่ชใ้นทางการแพทยแ์ละทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก ปัจจุบนัมกี าลงัการผลติตดิตัง้อยู่ที ่41,500 
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 170 ประเทศทัว่โลก และ ณ ปัจจุบนั STGT มีพนักงานทัง้ในประเทศไทย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัประชาชนจนี สงิคโปร์ เวยีดนาม และอนิโดนีเซยี รวมกว่า 9,700 คน ทัง้นี้ STGT ได้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หมวดสนิค้าอุปโภคบรโิภค 
ของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ ์และตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์หมวดการบรกิารทางการแพทย ์เครื่องมอือุปกรณ์และการจดัจ าหน่ายทางการแพทย ์รายละเอยีดเพิม่เตมิ: www.sritranggloves.com  

ติดต่อหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์:  
Email: stgt_ir@sritranggroup.com 
โทร: 02 207 4500 ต่อ 1402 และ 1404 

 

http://www.sritranggloves.com/

