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Key Takeaways 
บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) 
17 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.R. 

IAA Consensus: Bt103.00  
Closing price: Bt75.00 
Upside/downside: +37.3% 

  
  

Sector Personal Products & Pharmaceuticals 

Paid-up shares (shares mn) 1,428.78 

Market capitalization (Bt mn) 107,158.50 

Free float (%) 38.01 

12-mth daily avg. turnover (%) 190.33 

12-mth trading range (Bt) 94.50 / 55.25 

  

 

Major shareholders (%)  

Sri Trang Agro-Industry PCL  50.75 

Rubberland Products Co., Ltd. 5.44 

Mr. Waiyawut Sinchareonkul                            4.92  

 

แนวโน้ม 4Q63 เติบโตต่อเนื่อง มาร์จิ้นเพิม่ขึ้น QoQ 
 

► ก าไรสุทธิ 3Q63 อยู่ท่ี 4,402 ล้านบาท เติบโต 3,465%YoY และ 
317%QoQ ดีกว่าตลาดคาด 31%  

► รายได้เติบโต YoY จากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึน  
► อัตราก าไรขั้นต้นอยู่ท่ี 60.3% สูงเป็นประวัติการณ์ 
► แนวโน้มผลประกอบการ 4Q63 เติบโต คาดมาร์จิ้นดีต่อเนื่อง 
► แผนเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ สิงคโปร์ เพื่อขยายฐานนักลงทุน 
► อนุมัติเปลี่ยนแปลง PAR จาก 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท  
► ประกาศจ่ายเงินปันผล 1.25 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 27 พ.ย. 63  

 
 

 

แนวโน้มผลประกอบการ 4Q63 เติบโต คาดมาร์จิ้นดีต่อเนื่อง 
แม้มีข่าวการพัฒนาวัคซีน แต่บริษัทยังไม่ได้รับการยกเลิกค าสั่งซื้อจากลูกค้า ใน
ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ค าสั่งซื้อถุงมือยางธรรมชาติจนถึง 1Q65 และ Backlog 
ค าสั่งซื้อถุงมือยางไนไตรล์ถึงกลางปี 2566 (ล็อกปริมาณขาย แต่ไม่ได้ล็อกราคาขาย) 
ขณะที่ในช่วง 4Q63 คาดบริษัทปรับราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางเพิ่มอย่างต่ า 50%QoQ 
ตามราคาต้นทุนท่ีสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีแผนเร่งเพิ่มก าลังการผลิตให้เป็น 80,000 ล้านช้ิน
ภายในปี 2567 

บริษัทอนุมัติปรับลด PAR และอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
บริษัทอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) จาก 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท 
เพื่อขยายฐานนักลงทุน โดยรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 25 ธ.ค. 63 หาก
ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คาดมีผลบังคับใช้ช่วงต้นเดือน ม.ค. 64 นอกจากนี้บริษัท
ประกาศจ่ายเงินปันผล 1.25 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 พ.ย. 63 และจ่ายเงิน
ปันผลวันท่ี 9 ธ.ค. 63  

บริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพ่ือขยายฐานนักลงทุน 
บริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Secondary Listing by way 
of Introduction) โดยจะไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ 
โ ด ย ห า ก เ ป็ น ไ ป ต า ม ไ ท ม์ ไ ล น์ ข อ ง บ ริ ษั ท  ค า ด ว่ า จ ะ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ใ น ช่ ว ง  
2Q64 

ก าไรสุทธิ 3Q63 เติบโต 3,465%YoY และ 317%QoQ 
STGT รายงานก าไรสุทธิ 3Q63 อยู่ที่ 4,402 ล้านบาท เติบโต 3,465%YoY และ 
317%QoQ ดีกว่าตลาดคาด 31% โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 8,142 ล้านบาท เติบโต 
170%YoY และ 68%QoQ เป็นผลมาจาก (1) ราคาขายเฉลี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดด
อยู่ท่ี 1,140 บาทต่อพันช้ิน เติบโต 89%YoY และ 73%QoQ จากดีมานด์และก าลังซือ้
ที่แข็งแกร่งทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศในยุโรป และ  
(2) ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 43%YoY จากก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงงานสาขา
หาดใหญ่และสาขาตรังในเดือน ก.พ. 63 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 3%QoQ เนื่องจาก
ปริมาณเรือและตู้ขนส่งสินค้าไม่เพียงพอต่อการขนส่ง โดยเฉพาะสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม
อัตราการใช้ก าลังการผลิต (Utilization rate) อยู่ที่ 95% ท าให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ 60.3% สูงกว่า 3Q62 
และ 2Q63 ที่ 10.7% และ 29.2% ตามล าดับ สูงเป็นประวัติการณ์ 
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Rating CGR 2019 Thai CAC 

STGT N/A N/A 

 



          

  

รายงานนี้จัดท าโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด เพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลท่ีอ้างอิงในรายงานนี้ได้มาจากส่วนวิจัยพื้นฐานท่ีผู้จัดท าได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ ซึ่งทัศนะ
ต่างๆ ในรายงานนี้อิงอยู่บนพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท าไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึง
อาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าท่ีปรากฏในรายงานนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทไม่จ าเป็นต้องเห็น
ด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษา
ข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรือ่งการก ากับดแูลกจิการ 
(Corporate Governance) นี้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมนิจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทีม่ีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทนุ
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการ
ประเมนิการปฏิบัติ และมิได้มกีารใชข้้อมูลภายในในการประเมิน อนึง่ ผลการส ารวจดงักล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ 
วันที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนั้น ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตอ้งของผล
ส ารวจดังกล่าวแตอ่ย่างใด 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

    

 

 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  
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ดีเลิศ 

ดีมาก 

ดี 

ดีพอใช ้

ผ่าน 

N/A 

 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน  

 
การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัท
จดทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมา
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการ
น าเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

ค าแนะน าการลงทุน 
 
หุ้นรายตัว 
BUY   “ซ้ือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก าไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซ้ือเก็งก าไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน  
SELL   “ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน  
 
อุตสาหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 


