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วนัที ่18 พฤษภาคม 2564 

 

เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบังบการเงนิไตรมาส 1 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 1 สิน้สุดวนัที ่31 
มนีาคม 2564 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชุด 

 

 

 บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอน าส่งงบการเงนิไตรมาส 1 สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 
2564 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 โดยผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มกี าไรสุทธเิท่ากบั 56.1 
ล้านบาท บรษิทัฯ ขออธบิายถงึสาเหตุของผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังบการเงนิไตรมาส 1 โดยมรีายละเอยีด
ตามแนบ 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

           ขอแสดงความนับถอื 

 

 

        (นายสมชาย อศัวปิยานนท)์ 
         กรรมการผูอ้ านวยการ 
 

 

 

 

 

 



2 
 

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 1 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

ภำพรวมธรุกิจ 

บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกั 2 กลุ่มใหญ่ คอื  

1. ธุรกจิผลติและจ าหน่ายเบเกอรี ่ขนมขบเคีย้ว สามารถแบ่งสนิคา้เป็น 2 กลุ่มหลกั คอื  

1.1 ผลติภณัฑ์กลุ่มเบเกอรีแ่ละกลุ่มรองทอ้ง โดยวางขายจ าหน่ายในรา้นสะดวกซื้อ 7-11 ทัว่ประเทศ ภายใต้

แบรนด ์อซีีเ่ทสต ์อซีีส่วที อซีีเ่บค และเซเว่น เฟรช ซึง่เป็นแบรนดข์อง CPALL 

1.2 ผลติภณัฑก์ลุ่มขนมขบเคีย้วหรอื “Snack” เป็นขนมทีพ่ฒันาและผลติภายใตแ้บรนดข์อง NSL เอง 

2. ธุรกจิจดัจ าหน่ายปลา อาหารทะเล เนื้อสตัว์ สาหร่ายและผกัต่างๆ แช่แขง็และแปรรูป (Food Services) คอื

การแปรรูปเนื้อสตัว์ เช่น ขอดเกล็ด แล่เป็นชิ้น ตัดเป็นขนาดต่างๆ บรรจุใส่บรรจุภณัฑ์หลากหลายขนาด 

พรอ้มน าไปประกอบอาหาร รวมถงึการน าเขา้และแปรรปูตดัแต่ง บรกิารบรรจุหบีห่อ และตดิแบรนดข์องลูกคา้ 

สรปุผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2564 (“3M64”) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
3M63 3M64 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายไดจ้ากการขาย 809.5 763.0 (46.5) (5.7%) 
รายไดอ้ื่น 0.9 0.9 (0.0) (1.6%) 
รวมรำยได้ 810.4 763.8 (46.5) (5.7%) 
ตน้ทุนขาย 688.7 620.5 (68.1) (9.9%) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 51.0 44.1 (6.9) (13.6%) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 22.6 22.5 (0.1) (0.4%) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 48.1 76.7 28.6 59.6% 
ตน้ทุนทางการเงนิ 7.2 6.4 (0.9) (12.0%) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 40.8 70.4 29.5 72.3% 
ภาษเีงนิได ้ 8.8 14.2 5.5 62.3% 
ก ำไรสุทธิ 32.1 56.1 24.0 75.0% 

รำยได้ 

ประเภทรำยได้ 3M63 3M64 เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายไดจ้ากการขาย 809.5  99.9% 763.0 99.9% (46.5) (5.7%) 
- กลุ่มเบเกอรีแ่ละรองทอ้ง 760.9  93.9% 712.5 93.3% (48.4) (6.4%) 
- กลุ่มขนมขบเคีย้วแบรนด ์NSL 3.7  0.5% 5.0 0.7% 1.3 33.7% 
- Food Services 40.7  5.0% 41.9 5.5% 1.2 2.9% 
- OEM ขายเศษขนมปังและอืน่ๆ 4.2  0.5% 3.6 0.5% (0.5) (12.4%) 

รายไดอ้ื่น 0.9  0.1% 0.9 0.1% (0.0) (1.6%) 
รวมรายได้ 810.4  100.0% 763.8  100.0% (46.5) (5.7%) 
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รำยได้ 

ในงวด 3M64 รายไดร้วมจากการประกอบธุรกจิของ NSL ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายดว้ยสดัส่วน 99.9% และ
รายไดอ้ื่นทีส่ดัส่วน 0.1% รายไดจ้ากการขายแบ่งเป็นกลุ่มเบเกอรีแ่ละรองทอ้ง กลุ่มขนมขบเคี้ยวแบรนดข์อง NSL 
กลุ่ม Food Services กลุ่ม OEM ขายเศษขนมปังและอื่นๆ  

ในงวด 3M64 NSL มรีายไดจ้ากการขายอยู่ที ่763.0 ลา้นบาท ลดลงจาก 3M63 จ านวน 46.5 ลา้นบาท คดิเป็นการ
ลดลง 5.7% เนื่องจากในช่วง 3M63 สถานการณ์ COVID-19 เริม่รุนแรงและมผีลกระทบตัง้แต่ช่วงกลางเดอืน ม.ีค. 
2563 แต่ในงวด 3M64 มสีถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยงัเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องเตม็งวด ในขณะที่
รายไดก้ลุ่ม Food Services เพิม่ขึน้ใน 3M64 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เน่ืองจากมกีารปรบัแผนการขายโดย
การหาลูกค้าและขายสนิค้าให้แก่ร้านอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรอืรายย่อยเพิม่มากขึ้น เนื่องจากแม้มี
สถานการณ์ COVID-19 แต่กย็งัมกีารขายอาหารแบบ Delivery ได ้ส าหรบักลุ่มขนบเคีย้วแบรนด ์NSL เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อนหน้า เน่ืองจากการเพิม่สนิคา้ใหม่ๆ และท าการตลาดเพิม่ขึน้เพื่อใหม้กีารรบัรูข้องแบรนด ์ 

รำยได้อ่ืน 

ในงวด 3M64 รายไดอ้ื่นของ NSL เท่ากบั 0.9 ล้านบาท เท่ากบังวด 3M63 ประกอบดว้ย รายไดส้นับสนุนค่าตรวจ
เชือ้ รายไดจ้ากการเคลมสนิคา้จากผูข้ายสนิคา้ และค่าชดเชยความเสยีหายจากสนิคา้ไม่ไดม้าตรฐาน 

ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มเบเกอรี่และรองท้อง ขนมขบเค้ียวแบรนดข์อง NSL และ OEM 

รำยกำร 
3M63 3M64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำน
บำท 

% 
ล้ำน
บำท 

% (ลดลง) (ลดลง) 

รายไดก้ลุ่มเบเกอรี ่รองทอ้ง ขนมขบเคีย้ว และ OEM 768.7 100.0% 721.1 100.0% (47.6) (6.2%) 
ตน้ทุนขายรวมกลุ่มเบเกอรี ่รองทอ้ง ขนมขบเคีย้ว 
และ OEM 

656.3 85.4% 584.9 81.1% (71.4) (10.9%) 

ก าไรขัน้ตน้ 112.4 14.6% 136.2 18.9% 23.8 21.1% 

ในงวด 3M64 อตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัดขีึน้จากงวด 3M63 มสีาเหตุมาจาก 1) การสรรหาผู้ขายวตัถุดบิหลกัราย
ใหม่ๆ เช่น แป้งสาล ีที่มคีุณภาพและรสชาติตามที ่NSL ต้องการ ในราคาทีแ่ข่งขนัได ้2) NSL เปลี่ยนระบบบญัชี
จากระบบเดมิมาใชร้ะบบบญัช ีSAP B1 ซึ่งช่วยใหผู้้บรหิารสามารถวเิคราะห์ต้นทุนได้ดขีึ้น รวมถึงสามารถแก้ไข
ปัญหาทีพ่บไดต้รงจุดและรวดเรว็ เช่น การเปรยีบเทยีบต้นทุนมาตรฐานกบัต้นทุนที่เกดิขึ้นจรงิ รวมถงึการเรยีกดู
รายงานต่างไดท้นัต่อเวลา เป็นต้น 3) การต่อรองทางการเงนิกบัผูข้ายรายหลกั ซึ่งเป็นผูข้ายวตัถุดบิเบเกอรี ่โดย 
NSL จะไดร้บัส่วนลดเงนิสดส าหรบัการช าระภายใต ้Credit Term ทีส่ัน้ลง ซึง่ส่งผลให ้NSL สามารถประหยดัตน้ทุน
วตัถุดบิได้มากขึ้น 4) ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid ผู้บรหิารได้พยายามเน้นย ้าให้ทุกฝ่ายช่วยกนัท างาน
อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อลดของเสยีและลดตน้ทุน 

ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้นของกลุ่ม Food Services 

รำยกำร  
3M63 3M64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % (ลดลง) (ลดลง) 
รายไดก้ลุ่ม Food Services  40.7 100.0% 41.9 100.0% 1.2 2.9% 
ตน้ทุนขายกลุ่ม Food Services  32.4 79.6% 35.6 85.1% 3.2 10.0% 
ก าไรขัน้ตน้ 8.3 20.4% 6.3 14.9% (2.1) (24.9%) 
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ส าหรบัต้นทุนขายกลุ่ม Food Services นัน้ ประกอบดว้ยต้นทุนในการสัง่ซื้อวตัถุดบิและภาชนะบรรจุเป็นหลกั ณ 
งวด 3M64 ต้นทุนขายกลุ่ม Food Services มจี านวน 35.6 ล้านบาท และมกี าไรขัน้ต้นอยู่ที ่6.3 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ที ่14.9% ส าหรบัอตัราก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เน่ืองจากยงัคงไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยกลุ่ม Food Services มีต้นทุนคงที่ที่ต้องรับภาระ ได้แก่ 
เงนิเดอืนพนักงาน ค่าเสื่อมราคา เป็นตน้ ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง  

ต้นทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 

ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 
3M63 3M64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

(ลดลง) (ลดลง) 

ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา 2.8  0.3% 0.5  0.1% (2.3) (82.1%) 

ค่าขนส่งในการขาย 36.6  4.5% 33.0  4.3% (3.6) (10.0%) 

เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวสัดกิารพนักงาน 

8.6  1.1% 7.7  1.0% (0.8) (9.6%) 

ค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ 3.1  0.4% 2.9  0.4% (0.2) (5.9%) 

รวมต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 51.0  6.3% 44.1  5.8% (6.9) (13.6%) 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 3M64 อยู่ที่ 44.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า จ านวน 6.9 ล้าน
บาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าขนส่งในการขาย จากรอบการขนส่งสนิคา้ทีน้่อยลงตามปรมิาณการสัง่ซื้อที่
ลดลงจากผลกระทบในช่วงสถานการณ์ COVID-19  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
3M63 3M64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

(ลดลง) (ลดลง) 

เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวสัดกิารพนักงาน 

16.9 2.1% 15.3  2.0% (1.7) (10.0%) 

ค่าทีป่รกึษาและค่าบรกิารต่างๆ  1.5 0.2% 2.4  0.3% 0.9 59.5% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 0.8 0.1% 0.8  0.1% (0.0) (5.4%) 

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคและค่าซ่อมอุปกรณ์
และค่าขนส่ง 

1.0 0.1% 0.8  0.1% (0.2) (24.4%) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ 2.4 0.3% 3.3  0.4% 0.9 38.1% 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 22.6  2.8% 22.5  2.9% (0.1) (0.6%) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงวด 3M63 – 3M64 ใกลเ้คยีงกนัที ่22.6 และ 22.5 ลา้นบาท  

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
3M63 3M64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 
ตน้ทุนทางการเงนิ   7.2  6.4 (0.9) (12.0%) 

งวด 3M64 NSL มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 6.4 ล้านบาท ลดลงจากงวด 3M63 จ านวน 0.9 ล้านบาท เนื่องจาก
ภาระหนี้สนิเงนิกูย้มืลดลง สาเหตุหลกัมาจากมกีารทยอยช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
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ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ  หน่วย 3M63 3M64 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

% เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

ก าไรสุทธ ิ ลา้นบาท  32.1   56.1  24.0 75.0% 
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) % 4.0% 7.3% 3.4%  

งวด 3M64 NSL มกี าไรสุทธจิ านวน 56.1 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิ7.3% เพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้า เนื่องจาก NSL สามารถบริหารจดัการต้นทุนได้ในระดบัที่ดีและมนีโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายในบรษิัท 
นอกจากนี้ ตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดป้รบัลดลงเช่นกนั จงึส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธปิรบัตวัดขีึน้ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ฐำนะกำรเงิน 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สนิทรพัยร์วม 1,574.6 1,536.7 (37.9) (2.4%) 
หนี้สนิรวม 1,119.8 1,025.8 (94.0) (8.4%) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 454.8 510.9 56.1 12.3% 

สินทรพัย ์

สินทรพัย ์
31-ธ.ค.-63 31-มี.ค.-64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9.9  9.6  (0.3) (3.1%) 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 413.4  413.7  0.3 0.1% 

สนิคา้คงเหลอื 141.8  121.1  (20.7) (14.6%) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้  983.0  963.5  (19.5) (2.0%) 

สนิทรพัยอ์ืน่  26.5  28.9  2.4 9.0% 

รวมสินทรพัย ์ 1,574.6  1,536.7  (37.9) (2.4%) 

สนิทรพัยใ์นงวด 3M64 ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยหลกัคอื การลดลงของสนิคา้คงเหลอืลดลงประมาณ 20.7 ลา้นบาท 
เนื่องจาก ณ สิ้นงวดมกีารกกัตุนวตัถุดบิลดลงและมกีารส่งสินค้าที่ผลติเสร็จแล้วออกไปยงัลูกค้า รวมถึงมสีนิค้า
ระหว่างทางทีล่ดลง และการลดลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการตดัค่าเสื่อมราคาประมาณ 19.5 ล้าน
บาท ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ส่วนประกอบทีส่ าคญัของสนิทรพัยร์วม สรุปไดด้งันี้ 

1. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้จ านวน 963.5 ลา้นบาท คดิเป็น 62.7% ของสนิทรพัย์
รวม 

2. ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น จ านวน 413.7 ลา้นบาท คดิเป็น 26.9% ของสนิทรพัยร์วม 
3. สนิคา้คงเหลอื จ านวน 121.1 ลา้นบาท คดิเป็น 7.9% ของสนิทรพัยร์วม 
4. สินทรัพย์อื่น ประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์

หมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีนอื่น เป็นตน้ รวมจ านวน 28.9 ลา้นบาท คดิเป็น 1.9% ของสนิทรพัยร์วม 
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หน้ีสิน 

หน้ีสิน 
31-ธ.ค.-63 31-มี.ค.-64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 404.2  341.7  (62.5) (15.5%) 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 609.3  584.0  (25.3) (4.1%) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ -    -    - 0.0% 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า 9.9  9.9  (0.0) (0.4%) 
หนี้สนิอื่น 96.4  90.2  (6.2) (6.4%) 
รวมหน้ีสิน 1,119.8  1,025.8  (94.0) (8.4%) 

หนี้สนิในงวด 3M64 ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยหลกัคอื การลดลงของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น สาเหตุ
หลกัมาจากการซื้อวตัถุดบิ และบรรจุภณัฑ์ทีล่ดลงตามการสัง่ซื้อของลูกคา้ทีล่ดลง และการลดลงของเงนิกู้ยมืจาก
สถาบนัการเงนิ จากการทยอยช าระคนืเงนิตน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ส่วนประกอบทีส่ าคญัของหนี้สนิรวม สรุปไดด้งันี้ 

1. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
จ านวน 224.7 ล้านบาท เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จ านวน 359.3 ล้านบาท รวมเท่ากบั 584.0 
ลา้นบาท คดิเป็น 38.0% ของสนิทรพัยร์วม 

2. เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น จ านวน 341.7 ลา้นบาท คดิเป็น 22.2% ของสนิทรพัยร์วม 
3. หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า จ านวน 9.9 ลา้นบาท คดิเป็น 0.6% ของสนิทรพัยร์วม 
4. หนี้สนิอื่น ประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 90.2 ลา้นบาท คดิเป็น 5.9% ของสนิทรพัยร์วม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
31-ธ.ค.-63 31-มี.ค.-64 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 225.0 225.0 - 0.0% 
ก าไรสะสม - ส ารองตามกฎหมาย 30.0 30.0 - 0.0% 
ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 199.8 255.9 56.1 28.1% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 454.8 510.9 56.1 12.3% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้งวด 3M64 เท่ากบั 510.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 56.1 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.3% เป็น
ผลมาจากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากก าไรสุทธใินระหว่างงวดทัง้จ านวน 

 

 

 

 

 

 



7 
 

กำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย 
ส ำหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

3M63 3M64 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.8 0.8 - 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.6 0.6 - 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ % 8.7% 11.2% 2.5% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  % 30.6% 32.8% 2.1% 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เท่า 1.8  2.0  0.2 
อตัราสว่นหนี้สนิเงนิกูย้มืตอ่ EBITDA (Bank Debt / EBITDA) เท่า 1.8 1.7 (0.1) 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.4 0.6 0.2 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ 

ณ สิน้งวด 3M64 อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้า อยู่ในระดบัคงทีท่ี ่0.8 เท่า และ 0.6 เท่า ตามล าดบั  

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์

ณ สิ้นงวด 3M64 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า จาก 8.7% เป็น 11.2% 
สาเหตุหลกัมาจากก าไรสุทธขิอง NSL ทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากความสามารถในการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายตา่งๆ ให้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 30.6% ณ สิน้งวด 3M63 เป็น 32.8% ณ สิน้งวด 3M64 เนื่องจาก ก าไรสุทธิ
ที่เพิม่ขึ้นและการบนัทกึการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ซึ่งบนัทกีในงบปี 2563 จ านวน 225 ล้านบาท ท าให ้ณ 
สิน้งวด 3M64 ส่วนของผูถ้อืหุน้แมร้วมก าไรระหว่างงวดเขา้มาแลว้ ยงัย่อตวัจาก ณ สิน้งวด 3M63  

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอตัรำส่วนหน้ีสินเงินกู้ยืมต่อ EBITDA (Bank Debt / 
EBITDA) 

NSL มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 1.8 เท่า ณ สิน้งวด 3M63 เป็น 2.0 เท่า ณ สิน้งวด 
3M64 หนี้สนิของ NSL ลดลงหลกัๆ จากเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทีล่ดลง แต่ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้งวด 3M64 
ย่อตวัลงจาก ณ สิ้นงวด 3M63 เนื่องจากการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ซึ่งบนัทกีในงบปี 2563 และอตัราส่วน
หนี้สินเงินกู้ยืมต่อ EBITDA ลดลงเล็กน้อยจาก 1.8 เท่า ณ สิ้นงวด 3M63 ลดลงเป็น 1.7 เท่า ณ สิ้นงวด 3M64 
เนื่องจากการทยอยผ่อนคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ โดยปัจจุบนัสญัญาเงนิกู้ยมืไดก้ าหนดการด ารงอตัราส่วน
ทางการเงนิ (Financial Covenants) 2 เรื่อง ไดแ้ก่ 1) การด ารงอตัราส่วน D/E Ratio ไม่เกนิ 3:1 เท่า ส าหรบังบปี 
2562 เป็นตน้ไป และ 2) Bank Debt / EBITDA ไม่เกนิ 5:1 เท่า ส าหรบังบปี 2561 เป็นตน้ไป ซึง่ ณ สิน้งวด 3M64 
NSL สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาทีก่ าหนดไวไ้ด ้

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั ณ สิน้งวด 3M63 และ 3M64 อยู่ในระดบัค่อนขา้งคงทีท่ี ่0.4 เท่า และ 0.6 
เท่า ตามล าดบั ซึง่ต ่ากว่า 1.0 เท่า อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและการจ่ายเงนิปัน
ผล อย่างไรกต็าม NSL ไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ NSL ไม่เคยผดินัดช าระ
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การจ่ายคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ รวมถงึยงัมวีงเงนิส ารองเพื่อเสรมิสภาพคล่องทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชไ้ดแ้ก่ วงเงนิเบกิเกนิ
บญัช ี(OD) 30.0 ลา้นบาท วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ (PN) 210.0 ลา้นบาท วงเงนิสนิเชื่อเพื่อการน าเขา้ (LC/TR) จ านวน 
15.3 ลา้นบาท   


