
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ก ำไรสุทธิที ่616.5 ล้ำนบำท พร้อมจ่ำยปันผล 0.50 บำทต่อหุ้น 
และผลกัดนัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เข้ำสู่ตลำดอย่ำงต่อเนือ่ง 

ในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายอยู่ที่ 6,541.5 ล้านบาท ปรบั
ลดลงร้อยละ 49.6 YoY และ 8.1 QoQ อนัเนื่องมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตามราคาถุงมอืยางในตลาดโลกจากการคลีค่ลายของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ในขณะที่อุปทานโดยรวมได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูง อย่างไรก็ดี 
ปรมิาณการขายยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 32.6 YoY แมจ้ะปรบัตวัลดลงเลก็น้อยที่
รอ้ยละ 3.5 QoQ อยู่ที่ 7,627 ล้านชิ้น สะท้อนใหเ้หน็ถงึความต้องการในการบรโิภคทีไ่ด้
ทยอยปรบัตวัเขา้สู่ภาวะสมดุลของถุงมอืยาง นอกจากนี้ การมุ่งเน้นการผลติถุงมอืยาง
ธรรมชาติซึ่งถือเป็นจุดเด่นของบรษิัทฯ ที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นท าให้บรษิัทฯ ม ี
Product Mix (ถุงมอืยางธรรมชาตริอ้ยละ 75.9 : ถุงมอืยางไนไตรลร์อ้ยละ 24.1) ทีโ่ดดเด่น
และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดโลก โดยใน 2Q65 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิท่ี 616.5 ล้าน
บาท คิดเป็นก าไรท่ี  0.27 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 9.4 ทัง้น้ี 
คณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบังวด 6M65 ในอตัรา 
0.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทัง้ผลิตภณัฑ์ “CWCG” (Clean World Clean 
Glove) หรอื Non-Detectable Protein Gloves ซึ่งได้ผ่านการรบัรองจากสถาบนัวจิยัใน
หลหลายประเทศ โดยเริม่ส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุ่ นแล้วใน 1Q65 ซึ่งได้รบัการตอบรบั
ที่ดีและเริ่มมีการสัง่ซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัได้ปรบัเปลี่ยน
สายการผลติเดมิที่ผลติถุงมอืตรวจโรคใหผ้ลติถุงมอืผ่าตดั (Surgical Gloves) ซึ่งเป็น
ผลติภณัฑท์ีม่อีตัราก าไรสงู เพื่อสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในหลายประเทศ 
โดยมแีผนทีจ่ะเริม่วางจ าหน่ายส าหรบัตลาดในประเทศในช่วง 4Q65 เป็นตน้ไป  

รำยไดอ่้อนตวัตำมรำคำขำยเฉลีย่  
ขณะทีป่ริมำณกำรขำย “ถงุมือยำงสงัเครำะห์”กลบัมำเติบโตอีกครัง้ 
รายได้รวมจากการขายในไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 6,541.5 ล้านบาท ปรบัลดลง 
ร้อยละ 49.6 YoY และร้อยละ 8.1 QoQ โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาขายเฉลี่ย 
(ASP) ที่ 841 บาทต่อพนัชิน้ (USD 24.6) ปรบัลดลงรอ้ยละ 62.7 YoY และรอ้ยละ 
5.5 QoQ จากการแข่งขนัที่สูงขึ้นในตลาดโลก ตามปรมิาณอุปทานใหม่ที่เพิม่ขึ้น 
อย่างไรก็ดี ปริมาณการขายยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 32.6 YoY แม้จะ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.5 QoQ อยู่ที่ 7,627 ล้านชิ้น  ทัง้นี้  ใน 2Q65 
บรษิัทฯ มอีตัราการใช้ก าลงัการผลติ (Utilization Rate) ที่ร้อยละ 69.1 ลดลงจาก 
1Q65 เนื่องจากการเพิม่ก าลงัการผลติใหม่จากโรงงานที่หาดใหญ่และสุราษฎรธ์านี 
การมุ่งเน้นการขายถุงมอืยางธรรมชาตทิีบ่รษิทัฯ มคีวามไดเ้ปรยีบในการเขา้ถงึแหล่ง
วตัถุดบิและต้นทุนค่าขนส่งที่ต ่ากว่าคู่แข่ง ประกอบกบัเทคโนโลยใีนการผลิตของ
บริษัทฯ ที่สามารถปรบัเปลี่ยนการผลิตระหว่างถุงมือยาง NRPF และ NBR ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ ท าใหใ้น 2Q65 ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง (NRPF) 
เป็นผลติภณัฑ์ที่สรา้งรายได้สูงสุดอยู่ที่รอ้ยละ 38.7 ตามมาด้วยถุงมอืยางธรรมชาติ
ชนิดมแีป้ง (NRPD) ทีร่อ้ยละ 37.2 และถุงมอืยางสงัเคราะห ์(NBR) ทีร่อ้ยละ 24.1 

 

 
 

 

 
 

อตัรำกำรท ำก ำไรยงัคงอยู่ในระดบัทีสู่งกว่ำช่วง Pre-COVID 
ในไตรมาส 2/2565 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้น 1,328.7 ล้านบาท ปรบัลดลงร้อยละ 84.6 
YoY และ 23.7 QoQ โดยปัจจัยหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยที่อ่อนตัวลงตามการ
แขง่ขนัดา้นราคาและอุปทานใหม่ที่เกดิขึน้ โดยราคาน ้ายาง NBR ปรบัลดลงที่ร้อย
ละ 2.5 QoQ (ปรบัลดลงร้อยละ 47.2 YoY) ในขณะที่ ต้นทุนวตัถุดิบราคาน ้ายาง 
NR ปรบัเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 QoQ (ปรบัลดลงร้อยละ 11.2 YoY) ทัง้น้ี การปรบั
ลดลงของราคาขายส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นใน 2Q65 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 20.3 ลดลง
จากก าไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 66.7 ใน 2Q64 และรอ้ยละ 24.5 ใน 1Q65 

 

 

 

 

ON A GLOBAL SCALE 

รายไดจ้ากถงุมือยางแยกตามผลิตภณัฑ ์(ล้านบาท) 

 

   รายได้แยกตามภมิูภาค (ร้อยละ) 
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  บริษทั ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ปี 5256  ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 

OUR VISION IS TO DELIVER 



ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร (SG&A) อยู่ที่ 606.9 ล้านบาท ปรบั
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6 YoY และปรบัลดลงร้อยละ 5.3 QoQ เนื่องมาจากค่าใช้จ่าย
ดา้นการขนส่งที่ปรบัลดลงตามอตัราค่าระวางเรอื โดยเมื่อเทยีบสดัส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการขายและการบริหารต่ อ รายได้ จ ากการ ขาย  (SG&A/Sales)  อยู่ ที ่
รอ้ยละ 9.3 ปรบัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9.0 ใน 1Q65 เนื่องมาจากค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้ง
ในการตัง้บรษิทัใหม่และศกึษาการขยายก าลงัการผลติในต่างประเทศ รวมถงึการ
ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญและการจดัหาวคัซนีป้องกนัโควดิ-19ให้กบัพนักงานและ
ชุมชนใกล้เคยีง ทัง้นี้ สดัส่วน SG&A/Sales ปรบัเพิม่ขึ้นจาก 2Q64 ที่ร้อยละ 3.6 
โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการลดลงของราคาขายเฉลีย่ซึ่งกระทบต่อรายไดร้วมที่ปรบั
ลดลง รวมถงึค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่งทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ตามราคาพลงังาน 

 

ใน 2Q65 บรษิทัฯ มขีาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ58.4 ล้านบาท และมอีตัราก าไร
ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของ
บรษิัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 16.4 ลดลงจากร้อยละ 65.3 ใน 2Q64 และจากร้อยละ 21.8 ใน 
1Q65 ขณะที่ต้นทุนทางการเงนิของบรษิัทฯ ใน 2Q65 เพิม่ขึ้นร้อยละ 32.0 YoY 
และ 18.7 QoQ อยู่ที่ 41.5 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากสนิทรพัย์ที่ก่อสรา้งแล้วเสรจ็
เพิม่ขึน้ตามความคบืหน้าของโรงงานที่แล้วเสรจ็ใน 2Q65 ท าใหด้อกเบี้ยจ่ายของ
เงนิกูย้มืดงักล่าวส่วนทีถู่กค านวณเป็นตน้ทุนการก่อสรา้ง (capitalisation) ใน 2Q65 
ลดลงตามไปดว้ย ทัง้นี้ เงนิกูเ้กอืบทัง้หมดเป็นเงนิกู้ทีไ่ดร้บัการชดเชยดอกเบี้ยจาก
การยางแห่งประเทศไทย* นอกจากนี้ บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายทางภาษี 65.0 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 92.4 YoY และ 50.0 QoQ ตามการลดลงของก าไรก่อนภาษี โดยมี
อตัราภาษีที่แท้จรงิ (Effective Tax Rate) อยู่ที่รอ้ยละ 9.5  ด้วยปัจจยัท่ีกล่าวมา
น้ี ท าให้ใน 2Q65 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 616.5 ล้านบาท ปรบัลดลงร้อยละ 
91.5 YoY และร้อยละ 41.4 QoQ และมีอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 9.4  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฐำนะทำงกำรเงินทีแ่ขง็แกร่งและภำระหน้ีทีล่ดลง 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 49,302.5 ล้านบาท ลดลง 2,000.3 ล้านบาทจากสิ้นปี 2564 
โดยมปัีจจยัหลกัจากการลดลงของรายการเงนิสดจ านวน 6,229.9 ล้านบาทมาอยู่ที่ 
14,776.2 ล้านบาท จากการขยายก าลงัการผลติ ส่งผลให ้ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
เพิม่ขึน้ 4,296.6 ล้านบาท เป็น 24,835.5 ล้านบาท ทัง้นี้ วงจรเงนิสด (Cash Cycle) 
ของบรษิทัฯ ปรบัเพิม่ขึน้จาก 36.0 วนั ณ สิน้ปี 2564 เป็น 50.0 วนั ณ สิน้งวด 2Q65 
เนื่องจากการลดลงของราคาขายและต้นทุนวตัถุดิบในสดัส่วนที่มากกว่าการลดลง
ของสนิคา้คงเหลอืและลูกหนี้ ในส่วนเงนิกูย้มืทีม่ภีาระดอกเบี้ย บรษิทัฯ มเีงนิกูร้ะยะ
สัน้ ระยะยาวและหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ านวน 8,059.4 ล้านบาท โดยเกอืบทัง้หมด
ของเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย หรือ 7,818.9 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้รบั
ดอกเบี้ยชดเชยจากการยางแห่งประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะได้รบัเงนิชดเชยโดยจะถูก
บนัทกึในรายการรายไดอ้ื่นในช่วงไตรมาส 3 – ไตรมาส 4 ของทุกปี ทัง้นี้ อตัราส่วน
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่อเน่ืองจาก ณ ส้ินปี 2564 
ท่ี 0.22 เท่า เป็น 0.21 เท่า ณ ส้ิน 2Q65 
 

 
 
 
 
 
 
 

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
ตอบสนองต่อความต้องการใช้ถุงมอืยางที่เตบิโตอย่างแขง็แกร่งทัว่โลก นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีแผนการขยายก าลงัการผลิตโดยมีเป้าหมายท่ี 57,000 ล้านช้ินต่อปี 
ภายในปี 2567  ซ่ึงได้มีการปรบัเปล่ียนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของ
อุตสาหกรรม โดยใน 2Q65 มีโรงงานแห่งใหม่ได้เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
บางส่วน ได้แก่ โรงงานสาขาสุราษฎร์ (SR) โรงงานสาขาตรงั (TG3) สาขาอันวาร์ 
(ANV) และสาขาชุมพร (CP)  

ทัง้นี้ ในปี 2565 บริษทัฯ มีเป้าหมายก าลงัการผลิตติดตัง้อยู่ท่ีราว 48,000 ล้านช้ิน
ต่อปี คิดเป็นอตัราการเติบโตจากปี 2564 ท่ีร้อยละ 19.1 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งมัน่
ใหค้วามส าคญัต่อการลดต้นทุนการผลติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน าเทคโนโลยตี่างๆ 
เขา้มาช่วยส่งเสรมิการผลติ และลดความซ ้าซอ้นในกระบวนการผลติ เพื่อใหเ้กดิการ
ประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) และใหไ้ด้ประสทิธภิาพสูงสุด เพื่อสรา้งผล
ก าไรสู่บรษิทัฯ และผลตอบแทนทีด่ตี่อผูถ้อืหุน้  

 

ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน (Environmental, Social, Governance: ESG) 
บรษิทัฯ มุ่งสรา้งแนวปฏบิตัทิี่ดคีรอบคลุมประเดน็ความยัง่ยนื และมุ่งมัน่พฒันาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสรา้งความโดดเด่นด้าน ESG ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ด้านส่ิงแวดล้อม 
(E) บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็น Low-carbon Company โดยได้ก าหนดเป้าหมายการลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ลงร้อยละ 10 เทียบกบัปีฐาน 2564 
ภายในปี 2569 ในดา้นพลงังาน บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ต่อหน่วยผลติภณัฑล์งรอ้ยละ 10 เทยีบกบัปีฐาน 2562 ภายในปี 2567 ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลให้กบัหม้อต้มไอน ้า เพื่อใช้ไอน ้าไปแลกเปลี่ยนเป็น
ความร้อนในเครื่องจกัรผลิตถุงมอื โดยการใช้ไม้ฟืนมคี่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (Emission Factor) น้อยกว่าการใช้ก๊าซ LPG ถงึกว่า 3 เท่า และ บรษิทัฯ 
ยงัมเีป้าหมายส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนและพลงังานสะอาดใหเ้พิม่มากขึน้ โดย
ในปี 2565 บรษิทัฯ ได้ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่โรงงานสาขาตรงั
แลว้เสรจ็เมื่อ 25 มถิุนายนทีผ่่านมา โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้60 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเดือน ในด้านการบรหิารจดัการน ้าใช้และการ
บ าบดัน ้าเสยี บรษิัทฯ น าเทคโนโลย ีWater Reclamation ที่สามารถน าน ้าจากการ
ผลติที่ผ่านการบ าบดักลบัมาใชใ้นกระบวนการผลติใหม่ อนัจะช่วยลดปรมิาณการใช้
น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาตซิึ่งเป็นอกีหนึ่งทรพัยากรที่จ าเป็นในการผลติถุงมอืในระยะ
ยาว ด้านสงัคม (S) บรษิทัฯ ประกาศนโยบายสทิธิมนุษยชนและการไม่เลอืกปฏิบตัิ 

และจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งด้านสทิธมินุษยชนอย่างรอบด้าน  ตลอดจนการใส่
ใจดูแลและปฏบิตัติ่อแรงงานเปรยีบเสมอืนคนในครอบครวั ซึ่งมาตรฐานของบรษิัทฯ 
ถือได้ว่าเป็น “Best in Class Workforce Treatment” ที่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน 
BSCI หรือ Business Social Compliance Initiative เกรดสูงสุด (A) ทัง้โรงงานที่
สาขาหาดใหญ่ สาขาสะเดา สาขาตรงั และสาขาสุราษฎรธ์านี นอกจากมาตรฐาน BSCI 
แล้ว โรงงานสาขาหาดใหญ่ยงัเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Sedex และได้ผ่านการรบัรอง
ตามมาตรฐาน SMETA จากหน่วยงานที่ใหก้ารรบัรองมาตรฐานชัน้น าแลว้ดว้ยเช่นกนั 
นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัดูแลค่าธรรมเนียมของหนังสอืเดินทาง วซี่า และใบอนุญาต
ท างาน (Work Permit) ให้แก่พนักงานต่างชาติทุกคนของบรษิทัฯ เพื่อการจ้างงาน
อย่างเป็นธรรม ตลอดจนการจดัเตรยีมทีอ่ยู่อาศยัอย่างเหมาะสมใหแ้ก่พนักงาน เพื่อ
ส่งเสรมิสภาพความเป็นอยู่ทีด่ ี  

ทัง้นี้ จากสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทีย่งัคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อความปลอดภยัของพนักงานทุกคน และความต่อเนื่องในการด าเนินการผลิต 
บรษิทัฯ ได้จดัซื้อวคัซนีทางเลอืกซโินฟาร์มและโมเดอร์นา ส าหรบัพนักงานทุกคน 
ทัง้พนักงาน รายวนั รายเดือน ที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ โดยพนักงานของ
บรษิทัฯ ไดร้บัวคัซนีครบทัง้ 4 โดส เมื่อเดอืนมถิุนายน 2565 ทีผ่่านมา และยงัจดัสรร
ให้กบัครอบครวัของพนักงาน และชุมชนใกล้เคยีงด้วยเช่นกนั นอกจากนี้ บรษิัทฯ 
ยงัคงด าเนินโครงการ CSR เพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการไม้พาเลทสาน
รกัษ์ ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการ
สนับสนุนไมพ้าเลทไม่ใช้แล้วที่ได้จากการรบัเข้าวตัถุดบิใหแ้ก่สมาคมกีฬาผูพ้กิาร
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเพื่อน ามาผลิตเฟอร์นิเจอร์  ด้านบรรษัทภิบาล (G) บรษิัทฯ 
ส่งเสรมิความหลากหลายทัง้ทางด้านเพศ อายุ และเชื้อชาตขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบรษิทัฯ ตลอดจนการด าเนินธุรกจิอย่างมธีรรมาภบิาล ตามกรอบ
การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโปร่งใส และตรวจสอบได้  บรษิทัฯ ได้ใหค้วามส าคญักบั
การต่อต้านการทุจรติคอรปัชนั และได้รบัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน
คอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย(CAC) เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 จากความมุ่งมัน่
ของบรษิทัฯ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ได้รบัรางวลัเฉพาะด้านจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
เช่น การผ่านการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี  4  จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ของโรงงานสาขาตรงัและสุราษฎรธ์านี และในปีนี้  STGT ยงัคงได้รบัการ
คดัเลือกเป็นหุ้นยัง่ยืนในกลุ่มหลกัทรพัย์ ESG100 จากสถาบนัไทยพฒัน์ ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 2 ดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ก าลงัการผลิตติดตัง้   
 



งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัไตรมาส 2/2565 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 2Q65 1Q65 %QoQ 2Q21  % YoY 1H22 1H21 % YoY 
ปรมิาณการขาย )ลา้นชิน้(   7,627.5   7,905.1  -3.5%  5,750.3  32.6%  15,532.6  12,461.2  24.6% 
รายไดจ้าการขาย  6,541.5   7,118.5  -8.1%  12,967.7  -49.6%  13,660.0  28,401.4  -51.9% 
ตน้ทุนขาย (5,212.9) (5,376.2) -3.0%  (4,317.2) 20.7%  (10,589.0) (8,330.4) 27.1% 
ก าไร )ขาดทุน(ขัน้ต้น  1,328.7   1,742.3  -23.7%  8,650.4  -84.6%  3,071.0  20,070.9  -84.7% 
รายไดอ้ื่น  31.8   32.0  -0.3%  39.9  -20.1%  63.8   82.7  -22.9% 
ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร  (606.9)  (640.6) -5.3%  (471.9) 28.6%  (1,247.5)  (919.4) 35.7% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากอตัราแลกเปลีย่น  142.1   (8.3) NM  133.8  6.2%  133.8   406.9  -67.1% 
ก าไร )ขาดทุน(  อื่น - สุทธิ   (200.5)  63.2  417.4%  (215.7) -7.0%  (137.4)  (706.9) -80.6% 
ก าไร )ขาดทุน(  จากการด าเนินงาน  695.2   1,188.5  -41.5%  8,136.5  -91.5%  1,883.7  18,934.2  -90.1% 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิไดค้่า
เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

 1,073.7   1,550.7  -30.8%  8,468.0  -87.3%  2,624.4  19,583.3  -86.6% 

ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(EBIT)  723.0   1,217.1  -40.6%  8,164.9  -91.1%  1,940.1  18,985.9  -89.8% 
รายไดท้างการเงนิ  27.7   28.6  -3.1%  28.4  -2.2%  56.4   51.7  9.1% 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (41.5)  (35.0) 18.7%  (31.5) 32.0%  (76.5)  (63.7) 20.2% 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  681.5   1,182.1  -42.4%  8,133.4  -91.6%  1,863.6  18,922.2  -90.2% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้  (65.0)  (130.0) -50.0%  (853.3) -92.4%  (195.0) (1,590.5) -87.7% 
ก าไร )ขาดทุน(  ส าหรบังวด  616.5   1,052.2  -41.4%  7,280.1  -91.5%  1,668.6  17,331.7  -90.4% 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 20.3% 24.5% -4.2% 66.7% -46.4% 22.5% 70.7% -48.2% 
อตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดค้่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย 

16.4% 21.8% -5.4% 65.3% -48.9% 19.2% 69.0% -49.7% 

อตัราก าไรสุทธ ิ 9.4% 14.8% -5.4% 56.1% -46.7% 12.2% 61.0% -48.8% 
อตัราส่วนทางการเงิน           
อตัราส่วนสภาพคล่อง  4.80   5.00  -3.9%  5.74  -16.4%  4.80   5.74  -16.4% 
วงจรเงนิสด )วนั(   50.02   45.22  10.6%  58.60  -14.6%  49.20   57.23  -14.0% 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  0.21   0.21  1.3%  0.21  1.1%  0.21   0.21  1.1% 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  15.12   31.01  -51.2%  243.43  -93.8%  22.39   258.04  -91.3% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 6.6% 8.2% -1.6% 54.0% -47.4% 6.6% 71.3% -64.7% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ 8.7% 10.9% -2.2% 72.1% -63.4% 8.7% 98.1% -89.3% 
 

 

บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“STGT”) หนึ่งในผูผ้ลติถุงมอืยางที่ใช้ในทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็น
พื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลกัในการผลิตน ้ายางขน้ที่มคีุณภาพระดบัโลกโดย STGT ผลติและจ าหน่ายถุงมอืยางคุณภาพสูง ส าหรบัการใช้งานในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ อนัมี
ผลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง (Natural Rubber Powdered: NRPD) ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง (Natural Rubber Powdered Free: NRPF) และถุงมอืยางสงัเคราะห ์
(Nitrile Butadiene Rubber: NBR) ที่จ าหน่ายมากกว่า 170 ประเทศทัว่โลก และณ 30 มิถุนายน 2565 STGT มพีนักงานทัง้ในประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมริกา สาธารณรฐัประชาชนจีน 
สงิคโปร์ เวยีดนาม และอนิโดนีเซยี รวมกว่า 9,400 คน ทัง้นี้ STGT ได้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หมวดสนิค้าอุปโภคบรโิภค ของใช้ส่วนตวั และเวชภณัฑ์ และตลาด
หลกัทรพัยส์งิคโปร ์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/

