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วนัที ่12 พฤศจกิายน 2564 

 

เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบังบการเงนิไตรมาส 3 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 3 สิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2564 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชุด 

 

 

 บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอน าส่งงบการเงนิไตรมาส 3 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
2564 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 โดยผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบังวด 3 เดอืนและงวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 มกี าไร
สุทธเิท่ากบั 24.14 ล้านบาทและ 147.14 ล้านบาท ตามล าดบั บรษิทัฯ ขออธบิายถงึสาเหตุของผลการด าเนินงานของ
บรษิทัส าหรบังบการเงนิไตรมาส 3 โดยมรีายละเอยีดตามแนบ 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

           ขอแสดงความนับถอื 

 

 

        (นายสมชาย อศัวปิยานนท)์ 
            กรรมการผูอ้ านวยการ 
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บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไตรมำส 3 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

สรปุผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2564 (“Q364”) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
Q364 Q363 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายไดจ้ากการขาย 626.3  743.5  (117.2) (15.8%) 
รายไดอ้ื่น 1.5  1.9  (0.4) (20.4%) 
รวมรำยได้ 627.8  745.4  (117.6) (15.8%) 
ตน้ทุนขาย 522.5  616.3  (93.8) (15.2%) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 46.9  40.1  6.8  17.1% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 25.2  21.9  3.3  14.9% 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 33.1  67.0  (33.9) (50.6%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 2.9  5.6  (2.7) (48.8%) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 30.3  61.5  (31.2) (50.7%) 
ภาษเีงนิได ้ 6.1  12.5  (6.3) (50.8%) 
ก ำไรสุทธิ 24.1  49.0  (24.8) (50.7%) 

 
สรปุผลกำรด ำเนินงำนงวด 9 เดือน ปี 2564 (“9M64”) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
9M64 9M63 เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รายไดจ้ากการขาย 2,187.7  2,164.9  22.8  1.1% 
รายไดอ้ื่น 3.4  3.8  (0.5) (12.1%) 
รวมรำยได้ 2,191.1  2,168.7  22.4  1.0% 
ตน้ทุนขาย 1,788.5  1,821.5  (32.9) (1.8%) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 141.4  122.9  18.5  15.1% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 69.7  66.0  3.7  5.6% 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 191.4  158.3  33.1  20.9% 
ตน้ทุนทางการเงนิ 14.2  18.7  (4.5) (23.8%) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 177.2  139.7  37.6  26.9% 
ภาษเีงนิได ้ 30.1  28.8  1.2  4.3% 
ก ำไรสุทธิ 147.1  110.8  36.3  32.8% 
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รำยได้ 

ประเภทรำยได้ Q364 Q363 เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายไดจ้ากการขาย 626.3  99.8% 743.5  99.7% (117.2) (15.8%) 
- กลุ่มเบเกอรีแ่ละรองทอ้ง 572.5  91.2% 704.1  94.5% (131.7) (18.7%) 
- กลุ่มแบรนด ์NSL และซื้อมาขายไป 4.4  0.7% 3.7  0.5% 0.7  18.4% 
- Food Services 46.0  7.3% 31.5  4.2% 14.5  45.9% 
- OEM ขายเศษขนมปังและอืน่ๆ 3.4  0.5% 4.1  0.5% (0.7) (16.6%) 

รายไดอ้ื่น 1.5  0.2% 1.9  0.3% (0.4) (20.4%) 

รวมรายได้ 627.8  100.0% 745.4  100.0% (117.6) (15.8%) 

 

ประเภทรำยได้ 9M64 9M63 เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายไดจ้ากการขาย 2,187.7  99.8% 2,164.9  99.8% 22.8  1.1% 
- กลุ่มเบเกอรีแ่ละรองทอ้ง 2,034.8  92.9% 2,048.6  94.5% (13.8) (0.7%) 
- กลุ่มแบรนด ์NSL และซื้อมาขายไป 14.3  0.7% 10.2  0.5% 4.1  40.4% 
- Food Services 127.8  5.8% 94.5  4.4% 33.3  35.3% 
- OEM ขายเศษขนมปังและอืน่ๆ 10.7  0.5% 11.6  0.5% (0.8) (7.3%) 

รายไดอ้ื่น 3.4  0.2% 3.8  0.2% (0.5) (12.1%) 

รวมรายได้ 2,191.1  100.0% 2,168.7  100.0% 22.4  1.0% 

รำยได้ 

ในงวด Q364 และ 9M64 รายไดร้วมจากการประกอบธุรกจิของ NSL ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายดว้ยสดัส่วน 
99.8% และรายไดอ้ื่นทีส่ดัส่วน 0.2% รายไดจ้ากการขายแบ่งเป็นกลุ่มเบเกอรีแ่ละรองทอ้ง กลุ่มสนิคา้แบรนด์ของ 
NSL และซื้อมาขายไป กลุ่ม Food Services กลุ่ม OEM ขายเศษขนมปังและอื่นๆ  

ในงวด Q364 NSL มรีายไดจ้ากการขายอยู่ที ่626.3 ลา้นบาท ลดลงจาก Q363 จ านวน 117.2 ลา้นบาท คดิเป็นการ
ลดลง 15.8% และ 9M64 NSL มรีายไดจ้ากการขายอยู่ที ่2,187.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 9M63 จ านวน 22.8 ล้าน
บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 1.1% เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยมกีารระบาดอย่างรุนแรงที่สุด
ในช่วง Q364 ท าใหย้อดขายใน Q364 ลดลงอย่างมสีาระส าคญั แต่อย่างไรกต็าม ทางคู่คา้กไ็ดม้กีารเน้นขายสนิคา้
ในช่องทาง Delivery และมกีารเล่นโปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้กลุ่ม Food Services เพิม่ขึ้นจากงวด
เดยีวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากมกีารปรบัแผนการขายโดยการหาลูกคา้และขายสนิคา้ใหแ้ก่รา้นอาหารต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นรายใหญ่หรอืรายย่อยเพิม่มากขึน้ แมม้สีถานการณ์ COVID-19 แต่กย็งัมกีารขายอาหารแบบ Delivery ได ้
ส าหรบักลุ่มสินค้าแบรนด์ NSL เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิม่สินค้าใหม่ๆ และท าการตลาดเพิม่ขึ้น
เพื่อใหม้กีารรบัรูข้องแบรนด ์ 

รำยได้อ่ืน 

ในงวด Q364 และ 9M64 รายไดอ้ื่นของ NSL มจี านวนใกลเ้คยีงกนั 
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ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น 

รำยกำร 
Q364 Q363 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำน
บำท 

% 
ล้ำน
บำท 

% (ลดลง) (ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย 626.3  100.0% 743.5  100.0% (117.2) (15.8%) 
ตน้ทุนขาย 522.5  83.4% 616.3  82.9% (93.8) (15.2%) 
ก าไรขัน้ตน้ 103.7  16.6% 127.1  17.1% (23.4) (18.4%) 

 

รำยกำร 
9M64 9M63 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำน
บำท 

% 
ล้ำน
บำท 

% (ลดลง) (ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย 2,187.7  100.0% 2,164.9  100.0% 22.8  1.1% 
ตน้ทุนขาย 1,788.5  81.8% 1,821.5  84.1% (32.9) (1.8%) 
ก าไรขัน้ตน้ 399.1  18.2% 343.4  15.9% 55.8  16.2% 

ในงวด Q364 อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เน่ืองจากใน Q364 สถานการณ์ COVID-19 มี
การระบาดอย่างรุนแรงทีสุ่ดในประเทศไทย ท าให้รายได้ลดลงเป็นอย่างมาก แต่ยงัคงมตี้นทุนคงทีท่ีต่้องรบัภาระ 
ไดแ้ก่ เงนิเดอืนพนักงาน ค่าเสื่อมราคา เป็นตน้ ท าใหใ้นงวด Q364 อตัราก าไรขัน้ตน้มจี านวนลดลง 

ในขณะที ่9M64 อตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัดขีึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัมกีารวเิคราะหต์น้ทนุ
ทีด่แีละรวดเรว็ขึน้จากการใชร้ะบบบญัชใีหม่ รวมถงึสามารถแกไ้ขปัญหาทีพ่บไดต้รงจุดและรวดเรว็ ทนัต่อเวลา และ
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ผูบ้รหิารไดพ้ยายามเน้นย ้าใหทุ้กฝ่ายช่วยกนัท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
เพื่อลดของเสยีใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดและประหยดัค่าใชจ้่ายลง 

ต้นทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 

ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 
Q364 Q363 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

(ลดลง) (ลดลง) 

ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา 5.0  0.8% 0.2  0.0% 4.9  3215.4% 

ค่าขนส่งในการขาย 31.6  5.0% 30.6  4.1% 1.1  3.6% 

เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวสัดกิารพนักงาน 

8.6  1.4% 7.5  1.0% 1.1  15.3% 

ค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ 1.6  0.3% 1.9  0.3% (0.3) (13.6%) 

รวมต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 46.9  7.5% 40.1  5.4% 6.8  17.1% 

 

 

 

 

 



5 
 

ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 
9M64 9M63 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

(ลดลง) (ลดลง) 

ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา 6.1  0.3% 1.6  0.1% 4.5  284.6% 

ค่าขนส่งในการขาย 102.6  4.7% 91.2  4.2% 11.4  12.5% 

เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวสัดกิารพนักงาน 

25.0  1.1% 23.0  1.1% 2.0  8.7% 

ค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ 7.7  0.4% 7.1  0.3% 0.6  9.0% 

รวมต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 141.4  6.5% 122.9  5.7% 18.5  15.1% 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด Q364 และ 9M64 เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า จ านวน 6.8 ล้านบาท และ 
18.5 ล้านบาท ตามล าดบั สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าขนส่งในการขาย จากราคาน ้ามนัทีป่รบัสูงขึ้นและ
รอบการขนส่งสนิคา้ที่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณการสัง่ซื้อ นอกจากนี้ ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณาเพิม่สงูขึน้
จากการประชาสมัพนัธบ์รษิทัและโฆษณาสนิคา้ต่างๆ เพิม่มากขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
Q364 Q363 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

ล้ำน
บำท 

% รำยได้
รวม 

(ลดลง) (ลดลง) 

เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวสัดกิารพนักงาน 

  17.9  2.8% 13.8  1.8% 4.1  29.6% 

ค่าทีป่รกึษาและค่าบรกิารต่างๆ  2.7  0.4% 2.9  0.4% (0.2) (5.9%) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 0.7  0.1% 0.7  0.1% (0.1) (10.5%) 

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคและค่าซ่อมอุปกรณ์
และค่าขนส่ง 

0.8  0.1% 1.0  0.1% (0.2) (18.0%) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ 3.2  0.5% 3.5  0.5% (0.4) (10.6%) 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 25.2  4.0% 21.9  2.9% 3.3  14.9% 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
9M64 9M63 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท 
% รำยได้
รวม 

ล้ำน
บำท 

% รำยได้
รวม 

(ลดลง) (ลดลง) 

เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวสัดกิารพนักงาน 

48.7  2.2% 41.5  1.9% 7.2  17.3% 

ค่าทีป่รกึษาและค่าบรกิารต่างๆ  7.7  0.4% 10.3  0.5% (2.6) (25.2%) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2.0  0.1% 2.3  0.1% (0.3) (11.2%) 

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคและค่าซ่อมอุปกรณ์
และค่าขนส่ง 

2.5  0.1% 2.6  0.1% (0.1) (2.9%) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ 8.8  0.4% 9.4  0.4% (0.6) (6.4%) 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 69.7  3.2% 66.0  3.0% 3.7  5.6% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงวด Q364 และ 9M64 เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากมคี่าใชจ้่ายในการ
ป้องกนั COVID-19 ต่างๆ เช่น ค่าวคัซนี ค่า ATK เป็นตน้ 
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ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
Q364 Q363 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 
ตน้ทุนทางการเงนิ   2.9  5.6  (2.7) (48.8%) 

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
9M64 9M63 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 
ตน้ทุนทางการเงนิ   14.2  18.7  (4.5) (23.8%) 

งวด Q364 และ 9M64 NSL มตี้นทุนทางการเงนิลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากภาระหนี้สนิเงนิกู้ยมื
ลดลง จากการทยอยช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและไดน้ าเงนิทีไ่ดจ้ากการ IPO จ านวน 350 ลา้นบาท จ่าย
ช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนพฤษภาคม 2564 และอตัราดอกเบีย้เงนิกูม้กีารปรบั
ลดลงในปีนี้ 

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ  หน่วย Q364 Q363 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

% เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

ก าไรสุทธ ิ ลา้นบาท 24.1  49.0  (24.8) (50.7%) 
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) % 3.8% 6.6% (2.7%)  

 

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิ  หน่วย 9M64 9M63 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

% เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

ก าไรสุทธ ิ ลา้นบาท 147.1  110.8  36.3  32.8% 
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) % 6.4% 5.1% 1.3%  

งวด Q364 NSL มกี าไรสุทธจิ านวน 24.1 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิ3.8% ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน
หน้า เนื่องจากใน Q364 สถานการณ์ COVID-19 มกีารระบาดอย่างรุนแรงทีสุ่ดในประเทศไทย ท าใหร้ายไดล้ดลง
เป็นอย่างมาก แต่ยงัคงมตี้นทุนคงที่ที่ต้องรบัภาระ ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น อีกทัง้ยงัมี
ค่าใชจ้่ายในการป้องกนั COVID-19 ต่างๆ เช่น ค่าวคัซนี ค่า ATK เป็นต้น ท าใหใ้นงวด Q364 ก าไรสุทธแิละอตัรา
ก าไรสุทธมิจี านวนลดลง 

ในขณะทีง่วด 9M64 NSL มกี าไรสุทธจิ านวน 147.1 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิ6.4% เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้า เนื่องจากผลประกอบการในช่วง 6M64 ก่อนหน้าที่ดีขึ้นอย่างมาก อีกทัง้ NSL สามารถบริหาร
จดัการต้นทุนไดใ้นระดบัทีด่แีละมนีโยบายควบคุมค่าใชจ้่ายในบรษิทั นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษเีงนิไดป้รบัลดลงเช่นกนั จงึส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธ ิ9M64 ปรบัตวัดขีึน้ 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ฐำนะกำรเงิน 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

%เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สนิทรพัยร์วม 1,880.1  1,574.6  305.6  19.4% 
หนี้สนิรวม 672.1  1,119.8  (447.7) (40.0%) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,208.0  454.8  753.3  165.6% 

 

สินทรพัย ์

สินทรพัย ์
30 ก.ย. 64 31-ธ.ค.-63 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

%สดัส่วนต่อ
สินทรพัยร์วม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 30 ก.ย. 64 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 410.1  9.9  400.2  4028.5% 21.8% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 343.6  413.4  (69.8) (16.9%) 18.3% 

สนิคา้คงเหลอื 155.9  141.8  14.0  9.9% 8.3% 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และ 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

930.8  983.0  (52.2) (5.3%) 49.5% 

สนิทรพัยอ์ืน่ 39.8  26.4  13.4  50.7% 2.1% 

รวมสินทรพัย ์ 1,880.1  1,574.6  305.6  19.4% 100.0% 

สนิทรพัย์ในงวด 9M64 เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยหลกัคอื การเพิม่ขึ้นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
ประมาณ 400 ล้านบาทจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการ IPO แต่อย่างไรกต็าม ลูกหนี้มจี านวนลดลดประมาณ 70 ล้านบาท 
จากยอดการสัง่ซื้อสนิคา้ที่น้อยลงในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์มจี านวนลดลงจากการตดั
ค่าเสื่อมราคาประมาณ 72 ลา้นบาทและมกีารซื้อเพิม่ขึน้ประมาณ 20 ลา้นบาท 

หน้ีสิน 

หน้ีสิน 
30-ก.ย.-64 31-ธ.ค.-63 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

%สดัส่วนต่อ
สินทรพัยร์วม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 30 ก.ย. 64 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 248.1  404.2  (156.1) (38.6%) 13.2% 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 341.8  609.3  (267.6) (43.9%) 18.2% 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า 10.8  9.9  0.9  9.5% 0.6% 
หนี้สนิอื่น 71.4  96.4  (25.0) (25.9%) 3.8% 
รวมหน้ีสิน 672.1  1,119.8  (447.7) (40.0%) 35.7% 

หนี้สนิในงวด 9M64 ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยหลกัคอื การลดลงของเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ จากการน าเงนิที่
ไดจ้ากการ IPO ไปช าระคนืเงนิกู้และจากการทยอยช าระคนืเงนิต้นของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และ
การลดลงของเจา้หนี้จากยอดการสัง่ซื้อสนิคา้ทีน้่อยลงในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
30-ก.ย.-64 31-ธ.ค.-63 เพ่ิมข้ึน %เพ่ิมข้ึน 

%สดัส่วนต่อ
สินทรพัยร์วม 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ลดลง) (ลดลง) 30 ก.ย. 64 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 300.0  225.0  75.0  33.3% 16.0% 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 797.4  0.0  797.4  N/A 42.4% 
ก าไรสะสม - ส ารองตามกฎหมาย 30.0 30.0 - 0.0% 1.6% 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 80.7  199.8  (119.1) (59.6%) 4.3% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,208.0  454.8  753.3  165.6% 64.3% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นงวด 9M64 เท่ากบั 1,208 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 753.3 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 165.6% 
เป็นผลมาจาก IPO จ านวน 872.4 ล้านบาท และก าไรสะสมที่เพิม่ขึ้นจากก าไรสุทธิในระหว่างงวดจ านวน 147.1 
ลา้นบาท และมกีารจ่ายเงนิปันผลใน 9M64 จ านวน 266.2 ลา้นบาท 

กำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย 
ส ำหรบังวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

30 ก.ย.64 31 ธ.ค.63 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า  2.2  0.7 1.5 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า  1.8  0.5 1.3 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ % 10.8% 9.4% 1.4% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  % 20.3% 32.6% (12.3%) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) เท่า 0.6 2.5 (1.9) 
อตัราสว่นหนี้สนิเงนิกูย้มืตอ่ EBITDA (Bank Debt / EBITDA) เท่า 1.0 1.9 (0.9) 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.2 0.6 (0.4) 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ 

ณ สิน้งวด 9M64 อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ปรบัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากสนิทรพัยห์มุนเวยีน
ของ NSL เพิม่ขึน้จากเงนิทีไ่ดจ้ากการ IPO ในขณะทีม่หีนี้สนิหมุนเวยีนลดลงตัง้แต่สิน้ปี 2561 เป็นต้นมา จากการ
ช าระคนืเงนิกูย้มืต่างๆ จงึส่งผลใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องปรบัตวัดขีึน้ 

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์

ณ สิ้นงวด 9M64 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์เพิม่ขึ้นเป็น 10.8% สาเหตุหลกัมาจากก าไรสุทธขิอง NSL ที่
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากความสามารถในการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 32.6% ณ สิน้งวดปี 63 เป็น 20.3% ณ สิน้งวด 9M64 สาเหตุหลกัมาจากส่วน
ของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่จากการ IPO และก าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็าม มกีารบนัทกึการจ่ายเงนิปันผลจ านวน 225 
ลา้นบาทในปี 2563 และจ านวน 266.2 ลา้นบาท ในปี 2564 

  



9 
 

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

NSL มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงเป็น 0.6 เท่า ณ สิน้งวด 9M64 เนื่องจากมกีารน าเงนิทีไ่ดจ้ากการ 
IPO มาจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และการทยอยจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิตามปกต ิและในส่วน
ของผูถ้อืหุน้ไดม้กีารเพิม่ขึน้จากการ IPO เช่นกนั ส่วนอตัราส่วนหนี้สนิเงนิกูย้มืต่อ EBITDA มจี านวนลดลงเป็น 1.0 
เท่า ณ สิน้งวด 9M64 เนื่องจากการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการ IPO มาจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และการทยอย
จ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิตามปกต ิโดยปัจจุบนัสญัญาเงนิกู้ยมืไดก้ าหนดการด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ 
(Financial Covenants) 2 เรื่อง ไดแ้ก่ 1) การด ารงอตัราส่วน D/E Ratio ไม่เกนิ 3:1 เท่า ส าหรบังบปี 2562 เป็นตน้
ไป และ 2) Bank Debt / EBITDA ไม่เกนิ 5:1 เท่า ส าหรบังบปี 2561 เป็นตน้ไป ซึง่ ณ สิน้งวด 9M64 NSL สามารถ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาทีก่ าหนดไวไ้ด ้

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั ณ สิ้นงวด 9M64 ลดลงเป็น 0.2 เท่า ซึ่งต ่ากว่า 1.0 เท่า อนัเป็นผล
เนื่องมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจากเงินที่ได้รบัจากการ IPO และการจ่ายคืนปกติ และการ
จ่ายเงนิปันผล อย่างไรกต็าม NSL ไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้ NSL ไม่เคย
ผดินัดช าระการจ่ายคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ รวมถงึยงัมเีงนิสดคงเหลอื และมวีงเงนิส ารองเพื่อเสรมิสภาพคล่องทีย่งั
ไม่ไดเ้บกิใชไ้ดแ้ก่ วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี(OD) 30.0 ลา้นบาท วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ (PN) 210.0 ลา้นบาท วงเงนิสนิเชื่อ
เพื่อการน าเขา้ (LC/TR) จ านวน 53.8 ลา้นบาท 


