บริ ษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)
สรุปข้อมูลสำรสนเทศ (Information Memorandum)

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียง
ข้อมูลสรุปเกีย่ วกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่ งของบริษทั ทีอ่ อกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“NSL”) ดังนัน้
ผูล้ งทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
และ NSL หรือ อำจศึก ษำข้อ มู ล ได้จ ำกแบบแสดงรำยกำรข้อ มู ล และหนั ง สือ ชี้ช วนที่ NSL ยื่น ต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน
บริ ษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำเสนอขำย : วันที่ 11-13 พฤษภำคม 2564)

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ มทุน
ประเภทธุรกิ จ

:
:

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) (“NSL”)
ผลิตและจำหน่ ำยอำหำรสำเร็จรูป (เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว) และ
นำเข้ำ และจำหน่ำยเนื้อสัตว์และผักแช่แข็ง

จำนวนหุ้นที่เสนอขำย

:

หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จำนวน 75,000,000 หุ้น เสนอขำย
ต่ อ ประชำชนเป็ นครั ้ง แรก ( Initial Public Offering) จ ำนวน
75,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท คิดเป็ น 25% ของ
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำย
ครัง้ นี้

สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
ต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก

:

(1) บุคคลตำมดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ 53,000,000 หุน้
(2) ผูล้ งทุนสถำบัน
7,000,000 หุน้
(3) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ
10,000,000 หุน้
(4) พนักงำนบริษทั ฯ
5,000,000 หุน้
รวม

75,000,000 หุ้น

เงื่อนไขกำรจัดจำหน่ ำย

:

รับประกันกำรจัดจำหน่ำยแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting)

รำคำเสนอขำยต่อประชำชน

:

12.00 บำทต่อหุน้

มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม

:

900,000,000 บำท
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ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย (ต่อ)
มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par value)

:

มูลค่ำตำมบัญชี (Book value) :

1 บำทต่อหุน้
2.02 บำทต่อหุน้ คำนวณจำกมูลค่ำส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 ซึ่ง เท่ ำ กับ 454.8 ล้ำ นบำท หำรด้ว ยจำนวนหุ้น สำมัญชำระแล้ว
ทัง้ หมดของ NSL จำนวน 225,000,000 หุน้ ซึ่งไม่รวมหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 75,000,000 หุน้

กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ ำยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
จนถึงช่วงเสนอขำย
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์กบั กลุ่มที่ปรึกษำทำงกำรเงิ นและ/หรือกลุ่มผู้จดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่ น กำรถื อหุ้นระหว่ำงกัน กำรมี กรรมกำร ผู้บริ หำร บุคลำกร ของที่ ปรึกษำ
ทำงกำรเงิ นและหรือผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรของผู้ออกและเสนอขำย
หลัก ทรัพ ย์ กำรกู้ยื ม จำกกลุ่ ม ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น และหรื อ กลุ่ ม ผู้จ ดั จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ และ
ควำมสัมพันธ์อื่นที่ อำจทำให้ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ นและหรือผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ขำดควำมเป็ น
อิ สระในกำรทำหน้ ำที่
ไม่มี
ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงิ นเพื่อประกอบกำรประเมิ นรำคำหุ้นที่เสนอ
ขำย
-

-

-

พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ ของ NSL (P/E Ratio) และสภำวะกำรซื้อขำยหุน้ ใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
รำคำหุ้นสำมัญทีเ่ สนอขำยหุ้นละ 12.00 บำท คิดเป็ นอัตรำส่วน P/E ที่ประมำณ 17.9 เท่ำ โดยคำนวณ
กำไรสุทธิต่อหุน้ จำกกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของ NSL ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563) ซึง่ เท่ำกับ 151.4 ล้ำนบำท หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ หมดของบริษทั
ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ ซึง่ เท่ำกับ 225 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท จะได้กำไรสุทธิต่อ
หุน้ เท่ำกับ 0.67 บำท
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ รำคำหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยหุน้ ละ 12.00 บำทคิดเป็ น P/E ทีป่ ระมำณ
24.0 เท่ำ โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุน้ จำกกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของ NSL ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
(ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563) ซึง่ เท่ำกับ 151.4 ล้ำนบำท หำรด้วยจำนวนหุน้
สำมัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ำกับ 300 ล้ำนหุน้ จะ
ได้กำไรสุทธิต่อหุน้ (Fully diluted EPS) เท่ำกับ 0.50 บำท
เนื่องจำกไม่มีบริษัทจดทะเบีย นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใด ที่มีลกั ษณะธุรกิ จที่สำมำรถ
เทียบเคียงกับธุรกิจของ NSL ได้อย่ำงเหมำะสม NSL จึงพิจำรณำนำ P/E ของหมวดอำหำรและเครื่องดื่ม
(Food and Beverages) ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วง 30-120 วันทำกำร นับจำก
วัน ที่ 27 เมษำยน 2564 (ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 27 ตุ ล ำคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 27 เมษำยน 2564) มำเป็ นข้อ มู ล
ประกอบกำรเปรียบเทียบ ซึง่ มีค่ำเฉลีย่ ของ P/E อยู่ระหว่ำง 27.4 – 32.4 เท่ำ ดังนี้
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ตัวย่อ

ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิ จ

PER ย้อนหลัง (เท่ำ)
30 วัน
60 วัน
(11 มี.ค. 2564 – (26 ม.ค. 2564 –
27 เม.ย. 2564) 27 เม.ย. 2564)

SETFOOD

อาหารและ
เครื่องดื่ม

32.4

90 วัน
(9 ธ.ค. 2563 –
27 เม.ย. 2564)

30.2

28.7

120 วัน
(27 ต.ค. 2563 –
27 เม.ย. 2564)
27.4

ทีม่ ำ: SETSMART ณ วันที่ 27 เมษำยน 2564

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ติด Silent Period

จำนวน 59,999,800 หุน้ คิดเป็ น 20.0 % ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของ NSL ภำยหลัง
กำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ตลำดรอง

:  SET

 MAI

กลุ่มอุตสำหกรรม

: กลุ่มเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร / อำหำรและเครื่องดื่ม

เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน

:  Profit Test

 Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
1. เพื่อสำหรับจ่ำยคืนหนี้สนิ เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินที่
ไม่มคี วำมเกีย่ วข้องกับทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำร
จำหน่ำย
2. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบกิจกำร
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงกำรใหม่

จำนวนเงินทีค่ ำดว่ำ
จะใช้ (ล้ำนบำท)
350

ระยะเวลำกำรใช้เงิน
โดยประมำณ
ภำยในไตรมำส 2 ปี 2564

200
350

ภำยในไตรมำส 3 ปี 2564
ภำยในไตรมำส 1 ปี 2565

นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
NSL มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรำไม่ น้อยกว่ำ 50.0% ของกำไรสุทธิ โดยพิจำรณำจำกงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรภำยหลังหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล และจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม NSL อำจ
พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน สภำพ
คล่องทำงกำรเงิน ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินเพื่อบริกำรกิจกำร และขยำยธุรกิจของ NSL รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
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รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
NSL ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ำยสินค้ำเบเกอรีแ่ ละอำหำรรองท้อง, ขนมขบเคีย้ วหรือ “Snack” และธุรกิจ Food
Services โดยแบ่งเป็ นประเภทหลักๆ ได้ 4 ประเภท ดังนี้
1) เบเกอรี่แบรนด์ของ
7-11 ที่ NSL ผลิ ตให้
1) เบเกอรีอ่ บร้อน
2) เบเกอรีอ่ ุ่นร้อน
3) เบเกอรีพ่ ร้อม
รับประทำน
4) อำหำรรองท้อง
กรรมสิทธิของสู
์ ตรผลิต
o CPALL

แบรนด์
o อีซเ่ี ทสต์
o อีซส่ี วีท
o อีซเ่ี บค
o เซเว่น เฟรช

ลักษณะสิ นค้ำ
2) แบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่ 3) ธุรกิ จ Food Service
NSL พัฒนำเอง

4) รับจ้ำงผลิ ตเบเกอรี่
หรือ OEM1
1) พำยผีเสือ้ “Butterfin”
กำรแปรรูปเนื้อสัตว์ อำหำร รับจ้ำงผลิตเบเกอรีแ่ ละ
2) พริกอบกรอบ “ChiLee” ทะเล เช่น ขอดเกล็ด แล่
ไส้เบเกอรี่
3) พำยแท่งอบกรอบ “ปั งไท” เป็ นชิน้ ตัดเป็ นขนำดต่ำงๆ
4) ขนมอบกรอบ “Natural บรรจุใส่บรรจุภณ
ั ฑ์
Bites”
หลำกหลำยขนำด พร้อม
นำไปประกอบอำหำร
กรรมสิทธิของสู
์ ตรผลิต
กรรมสิทธิของสู
์ ตรผลิต
กรรมสิทธิของสู
์ ตรผลิต
o NSL
n/a
o ขึ้นอยู่กับกำรตก
ลงระหว่ ำ ง NSL
และบริ ษั ท ที่ ว่ ำ
จ้ำง
แบรนด์
แบรนด์ทน่ี ำเข้ำมำขำย
แบรนด์
o Talley
o แบรนด์ Arigato (ขนม
รั บ จ้ ำ งให้ บ ริ ก ำรแปรรู ป
ปั งชนิดแผ่นเนื้อนุ่ม
สินค้ำและติดแบรนด์
สไลด์หนำ - Loaf
o MyChoice โ ดย Tops
Bread) ให้กบั Tops
(สินค้ำบำงรำยกำร)

กรรมสิทธิของแบรนด์
์
o CPALL

กรรมสิทธิของแบรนด์
์
o NSL

ช่องทำงจำหน่ำย
o ส ำ ข ำ 7-11 ทั ว่
ประเทศ

ช่องทำงจำหน่ำย
o MT ได้แก่ Tops
Market, Family Mart,

1 OEM: Original Equipment Manufacturer
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กรรมสิทธิของแบรนด์
์
o บริษทั เจ้ำของ
แบรนด์ท่ี NSL
นำมำขำย /
ว่ำจ้ำง NSL
ช่องทำงจำหน่ำย
o MT
o HoReCa

กรรมสิทธิของแบรนด์
์
o บริ ษั ท ที่ ว่ ำ จ้ ำ ง
NSL ผลิต

ช่องทำงจำหน่ำย
o Tops Market
o Family Mart

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

1) เบเกอรี่แบรนด์ของ
7-11 ที่ NSL ผลิ ตให้

ลักษณะสิ นค้ำ
2) แบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่ 3) ธุรกิ จ Food Service
NSL พัฒนำเอง

4) รับจ้ำงผลิ ตเบเกอรี่
หรือ OEM1

7-11, กลุม่ The Mall
ฯลฯ
o ร้ำนค้ำปลีกแบบดัง้ เดิม
(Traditional Trade:
TT)
o ส่งจำหน่ำย
ต่ำงประเทศ
ประวัติและที่มำของ NSL
นำยสมชำย อัศวปิ ยำนนท์ ได้ก่อตัง้ บริษัท โดเมคเกอร์ จำกัด (“Dough Maker”) ขึ้นเมื่อปี 2546 โดยเริม่ ต้นผลิต
สินค้ำประเภทอำหำรตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น อำหำรกล่องแช่แข็ง โดยสะสมประสบกำรณ์สำมำรถผลิต
สินค้ำทีม่ คี วำมยืดหยุ่น หลำกหลำย ต่อมำธุรกิจกลุ่มเบเกอรีพ่ ร้อมรับประทำนเริม่ เติบโตไปพร้อมกับกำรขยำยสำขำ
ของร้ำนสะดวกซื้ออย่ำงรวดเร็ว ทำให้ผบู้ ริหำรตัดสินใจมุ่งเน้นผลิตสินค้ำเบเกอรีเ่ พียงด้ำนเดียว และนำมำตรฐำน
กำรผลิตทีเ่ ป็ นระบบสำกลมำประยุกต์ใช้เพื่อรองรับกำรขยำยฐำนกำรผลิตทีใ่ หญ่ขน้ึ Dough Maker มีโอกำสได้ส่ง
สินค้ำเข้ำไปขำยในร้ำน 7-11 ของ CPALL ทำให้ CPALL เห็นถึงศักยภำพและมีควำมมั ่นใจที่จะให้ทำง Dough
Maker เป็ นผูผ้ ลิตอีกรำยหนึ่งสำหรับจัดส่งสินค้ำประเภทเบเกอรีต่ ่ำงๆ ให้แก่รำ้ น 7-11 ทัวประเทศ
่
ส่งผลให้กำลัง
กำรผลิตเริม่ ไม่เพียงพอ โดยในปี 2549 นำยสมชำยจึงได้จดั ตัง้ NSL เพื่อเป็ นโรงงำนแห่งที่ 2 ขึน้ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
กันกับ Dough Maker และเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 เพื่อควำมคล่องตัวในกำรประกอบธุรกิจ NSL จึงรับโอนกิจกำร
ทัง้ หมด (Entire Business Transfer) ของ Dough Maker
ต่อมำในเดือน ส.ค. 2562 NSL ได้เข้ำซื้อกิจกำรธุรกิจ Food Services จำก บริษทั ควอลิตฟ้ี ้ ดู สเปเชียลตี้ จำกัด
(“QFS”) เพื่อประกอบธุรกิจ Food Services เนื่องจำกเห็นถึงศักยภำพกำรเติบโตของธุรกิจนี้
ในไตรมำส 1 ปี 2564 (“3M64”) NSL มีสำนักงำนใหญ่ โรงงำนผลิตและคลังสินค้ำอยู่ทงั ้ หมด 4 แห่งดังนี้
สำขำตำม
หนังสือ
รับรอง
สำนักงำน
ใหญ่

สำขำ 1

ที่อยู่

กำรใช้งำน

กำลังกำรผลิ ต

อัตรำกำรผลิ ตใช้จริง
ปี 2562 / 2563 / 3M64

55/22 ม. 3 ถ.บางบัว
ทอง-สะพานนนทบุรี
(345) ต.ลาโพ อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร 700/707 ม.1 ต.
พานทอง อ.พานทอง จ.
ชลบุรี

สำนักงำนใหญ่
(ส่วนทีเ่ ป็ น
สำยกำรผลิตเก่ำ
ไม่ได้ใช้งำนแล้ว)
โรงงำนผลิตกลุม่
สินค้ำเบเกอรี่

ไม่มกี ำรผลิต

ไม่มกี ำรผลิต
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450,000 ชิน้
ต่อวัน

2562: 350,000 ชิน้
ต่อวัน หรือ 78%
2563: 260,000 ชิน้
ต่อวัน หรือ 58 %
3M64: 306,000 ชิน้
ต่อวัน หรือ 68%

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

สำขำตำม
หนังสือ
รับรอง
สำขำ 2

2

ที่อยู่

กำรใช้งำน

กำลังกำรผลิ ต

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร 700/836 ม.6 ต.
หนองตาลึง เขตพาน
ทอง จ.ชลบุรี

โรงงำนผลิตกลุม่
สินค้ำเบเกอรี่

800,000 ชิน้
ต่อวัน

สำขำ 32

29/52 ม. 2 ถ.บางบัว
ทอง-สะพานนนทบุรี
(345) ต.ลาโพ อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี

โรงงำนผลิตกลุม่
สินค้ำประเภทไส้
ของเบเกอรี่

สำขำ 4

55/11 ม. 3 ถ.บางบัว
ทอง-สะพานนนทบุรี
(345) ต.ลาโพ อ.บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี

สำนักงำนและ
คลังสินค้ำ (ธุรกิจ
Food Service)

เดิมคือโรงงำนผลิตแห่งแรก ภำยใต้บริษทั โดเมคเกอร์ จำกัด
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อัตรำกำรผลิ ตใช้จริง
ปี 2562 / 2563 / 3M64

2562: 300,000 ชิน้
ต่อวัน หรือ 37.5%
2563: 220,000 ชิน้
ต่อวัน หรือ 28 %
3M64: 210,000 ชิน้
ต่อวัน หรือ 26.25%
เนื้อสัตว์ไส้เบอร์ 2562: 5,000 ชิน้ ต่อ
เกอร์ 20,000 ชิน้ วัน, ไส้สนิ ค้ำ 300 กก.
ต่อวัน
ต่อวัน, แปรรูปอำหำร
ไส้สนิ ค้ำ 1,000 ทะเล 200 กก. ต่อวัน
กก.ต่อวัน แปร 2563: 2,300 ชิน้ ต่อ
รูปปลำและ
วัน, ไส้สนิ ค้ำ 325 กก.
อำหำรทะเล
ต่อวัน, แปรรูปอำหำร
1,000 กก.ต่อวัน ทะเล 246 กก. ต่อวัน
3M64: 800 ชิน้ ต่อวัน,
ไส้สนิ ค้ำ 375 กก. ต่อ
วัน, แปรรูปอำหำร
ทะเล 283 กก. ต่อวัน
เก็บสินค้ำแช่แข็ง 2562: ไม่มี (ก่อสร้ำง
195 ตัน
เสร็จในปี 2563)
2563: 145 ตันหรือ 74
%
3M64: 153 ตันหรือ
78%

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
โครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ของ NSL ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ สรุปได้
ดังนี้
ก่อน
กำรเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน
จำนวนหุ้น
%
224,999,800
99.99
100
0.005
100
0.005
225,000,000
100.00

รำยชื่อ
1. นำยสมชำย อัศวปิ ยำนนท์
2. นำยเจริญ อัศวปิ ยำนนท์
3. น.ส. สุกญ
ั ญำ อัศวปิ ยำนนท์
ประชำชนทั ่วไป
รวม

ภำยหลัง
กำรเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน
จำนวนหุ้น
%
224,999,800
74.99
100
0.005
100
0.005
75,000,000
25.00
300,000,000
100.00

โครงสร้ำงรำยได้
สำหรับรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 และไตรมำส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2564 ผลกำร
ดำเนินงำนของ NSL มีรำยละเอียดดังนี้
ประเภทรำยได้

รำยได้จำกกำรขำย
- กลุ่มเบเกอรีแ่ ละ
รองท้อง
- กลุ่มขนมขบเคีย้ ว
แบรนด์ของ NSL
- Food Services
- OEM ขำยเศษ
ขนมปังและอื่นๆ
รำยได้อ่นื
รวมรำยได้

2561

งบกำรเงิ นตรวจสอบ
2562
ล้ำน
บำท
%
3,370.5
99.9%
3,257.8
96.6%

ล้ำน
บำท
3,133.7
3,115.0

%
99.9%
99.3%

11.1

0.4%

18.6

7.7

0.2%

3.4
3,137.1

0.1%
100.0%

2563

งบกำรเงิ นสอบทำน
3M63
3M64
ล้ำน
ล้ำน
บำท
%
บำท
%
809.5
99.9% 763.0 99.9%
760.9
93.9% 712.5 93.3%

ล้ำน
บำท
2,923.2
2,759.5

%
99.8%
94.3%

0.6%

15.6

0.5%

3.7

0.5%

5.0

0.7%

76.0
18.0

2.3%
0.5%

132.6
15.5

4.5%
0.5%

40.7
4.2

5.0%
0.5%

41.9
3.6

5.5%
0.5%

3.0
3,373.5

0.1%
100.0%

4.4
2,927.6

0.2%
100.0%

0.9
810.4

0.1%
100.0%

0.9
763.8

0.1%
100.0%

คณะกรรมกำรบริษทั
ณ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วย กรรมกำรจำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
รำยชื่อ
1. นำงสุวมิ ล กฤตยำเกียรณ์
2. นำงพรรณนิภำ รอดวรรณะ
3. นำยชัยวุฒ ิ จำนงสุทธเสถียร

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
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บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)
รำยชื่อ
4. นำยอำณำจักร ลิม้ ไพรสันต์
5. นำยสมชำย อัศวปิ ยำนนท์
6. นำยวีระชน ขำวผ่อง
7. นำยเจริญ อัศวปิ ยำนนท์
8. นำยอัครเดช เลีย่ มเจริญ

ตำแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร / ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร / ผูอ้ ำนวยกำรด้ำนปฎิบตั กิ ำร
กรรมกำร / ผูอ้ ำนวยกำรด้ำนบัญชีและกำรเงิน

หมำยเหตุ : นำงจริย ำ มุสิกไชย ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุ กำรบริษัท ซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยที่ประชุม คณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563

ผู้บริหำร
ณ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 NSL มีผบู้ ริหำรจำนวนทัง้ สิน้ 6 ท่ำน ดังนี้
รำยชื่อ
1. นำยสมชำย อัศวปิ ยำนนท์
2. นำยวีระชน ขำวผ่อง
3. นำยเจริญ อัศวปิ ยำนนท์
4. นำยอัครเดช เลีย่ มเจริญ
5. นำงสำวแววดำว ธนวัฒนเสถียร
6. นำยวิสุทธิ พรศำลนุวฒ
ั น์

ตำแหน่ ง
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
ผูอ้ ำนวยกำรด้ำนปฏิบตั กิ ำร
ผูอ้ ำนวยกำรด้ำนบัญชีและกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรด้ำนกำรขำยและกำรตลำด (Export and Food Services)
ผูอ้ ำนวยกำรด้ำนกำรขำยและกำรตลำด (CLMVT & Business Development)

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิ จ
▪

▪

▪

ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงลูกค้ำรำยใหญ่เป็ นสัดส่วนทีส่ งู
ในปี 2561-2563 และ 3M64 NSL ขายสิน ค้า ให้ CPALL คิด เป็ น สัด ส่ ว น 99.3%, 96.6% 94.3% และ
93.3% ของรายได้จากการขายทัง้ หมด ตามลาดับ ซึง่ เป็ นไปตามข้อตกลงเรือ่ งคารับรองการผลิตสินค้า
ให้แก่ CPALL แต่เพียงผูเ้ ดียว NSL ตระหนักถึงความเสีย่ งจากการพึง่ พิง CPALL นี้ NSL จึงได้พฒ
ั นา
สินค้า Snack ทีเ่ ป็ น Company Brand อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการเข้าซื้อธุรกิจ Food Services โดย NSL
มีแผนในการลดการพึง่ พิงคือ 1) เพิม่ รายได้จาก Snack และ Food Services 2) ขยายฐานลูกค้าและ
กลุ่มสินค้า 3) เปิดกว้างสาหรับโอกาส JV และ M&A สาหรับกลุ่มธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร
ควำมเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้ต่ออำยุขอ้ ตกลงเรื่องคำรับรองกำรผลิตสินค้ำให้แก่ CPALL แต่เพียงผูเ้ ดียว
ข้อตกลงเรือ่ งคารับรองการผลิตสินค้าให้แก่ CPALL แต่เพียงผูเ้ ดียว ลงวันที ่ 22 มิ.ย. 2560 และวันที ่ 8
ธ.ค. 2563 ซึง่ ข้อตกลงครอบคลุมช่วงเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที ่ 19 ธ.ค. 2562 ถึง 18 ธ.ค. 2569 ถึงแม้ว่าใน
ปั จจุบนั ยังไม่มขี อ้ บ่งชี้การไม่ต่ออายุสญ
ั ญาก็ตาม หาก CPALL บอกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อ MOU NSL ก็
ยังสามารถผลิตสินค้าเพือ่ จาหน่ ายให้แก่ CPALL ได้ แต่จะเป็ นการผลิตในลักษณะการนาเสนอสินค้า
แบบไม่ใช่รายพิเศษ (Non-Exclusive) ซึง่ NSL ต้องพัฒนาสินค้าและแข่งขันแบบเสรีกบั ผูผ้ ลิตรายอืน่ ๆ
นอกจากนี้ NSL สามารถผลิตสินค้าเพือ่ จาหน่ ายให้ลูกค้ารายอืน่ ทีม่ ใิ ช่ CPALL ได้ แต่สนิ ค้าเหล่านัน้
ต้องเป็ นสูตรทีพ่ ฒ
ั นาและเป็ นกรรมสิทธิข์ อง NSL เอง ไม่ใช่สนิ ค้าทีเ่ คยอยู่ภายใต้ MOU อย่างไรก็ตาม
การบอกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อ MOU อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ NSL เนือ่ งจากรายได้
จากการขายอาจลดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับรายได้จากการขายภายใต้ MOU
ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันทีค่ ่อนข้ำงสูง
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บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)
▪
▪
▪

ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ
ควำมเสีย่ งจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ควำมเสีย่ งจำกโรคระบำดต่ำงๆ และผลกระทบจำกกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19)
ไม่ว่าจะมีโรคระบาดหรือไม่ NSL ให้ความสาคัญตัง้ แต่การคัดเลือกวัตถุดบิ โดยจะสั ่งซื้อจากผูผ้ ลิตและ
จาหน่ ายวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพและสามารถตรวจสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) เพือ่ ตรวจสอบเส้นทาง
ของอาหารนัน้ ๆ ได้ ตัง้ แต่ตน้ กาเนิดของสินค้า การผลิต การขนส่ง เพือ่ ให้ NSL มั ่นใจว่าวัตถุดบิ ทุกชิ้น
ทีส่ ั ่งซื้อเข้ามา มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ไม่มสี งิ ่ ปนเปื้อน สะอาด และปลอดภัย
สินค้ากลุ่มเบเกอรีใ่ นช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก โดยตัง้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2563
จนถึงไตรมาส 1 ปี 2564 สถานการณ์ได้กลับมาเกือบจะเป็นปกติ เนือ่ งจากลูกค้าหลักคือลูกค้าทีซ่ ้อื ของ
จากร้าน 7-11 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคนไทยในประเทศ ไม่ได้พงึ ่ พิงนักท่องเทีย่ ว สาหรับสินค้ากลุ่ม Food
Services ยังคงได้รบั ผลกระทบต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากหนึง่ ในลูกค้ากลุ่มหลัก คือ โรงแรม และร้านอาหารใน
จังหวัดท่องเทีย่ วซึง่ พึง่ พิงลูกค้านักท่องเทีย่ ว

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิ น
▪
▪

ความเสีย่ งจากการผิดเงือ่ นไขของสัญญากูย้ มื เงิน
ความเสีย่ งเรือ่ งการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

3. ควำมเสี่ยงอื่นๆ
▪
▪
▪

ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่มากกว่า 50%
ความเสีย่ งจากการที ่ NSL อยู่ระหว่างการยืน่ คาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสีย่ งทีโ่ อกาสของนักลงทุนในการจองซื้อหุน้ ใหม่ทเี ่ สนอขายในอนาคตอาจมีจากัด
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บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

สรุปฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
รำยกำร
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น

รำยได้จำกกำรขำย
กลุ่มเบเกอรีแ่ ละรอง
ท้อง
กลุ่มขนมขบเคี้ยวแบ
รนด์ของ NSL
Food Services
OEM ขายเศษขนมปั ง
และอืน่ ๆ
รำยได้อ่นื
รวมรำยได้
ต้นทุนขำย
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำร
เงินและค่ำใช้จ่ำยภำษี
เงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษี
เงินได้และกำไรของ
ธุรกิ จที่รบั โอนมำก่อน
วันที่มีกำรรวมธุรกิ จ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรก่อนกำไรของธุรกิ จ
ที่รบั โอนมำก่อนวันที่มี
กำรรวมธุรกิ จ
กำไรของธุรกิจทีร่ บั โอนมำ
ก่อนวันทีม่ กี ำรรวมธุรกิจ
กำไรสำหรับปี
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระ
ผูกพันผลประโยชน์
พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
ภำษีเงินได้เกีย่ วกับกำรวัด
มูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อ
เกษียณอำยุ
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปี
กำไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐำน
(บำทต่อหุ้น)
(Par 1 บำท)

31 ธ.ค.
2561

งบตรวจสอบ
31 ธ.ค.
%
2562

%

31 ธ.ค.
2563

งบสอบทำน
31 มี.ค. 2564

%

1,619.5
1,301.2
318.3
2561
(งบ
ปรับปรุง)
3,133.7
3,115.0

100.0%
80.3%
19.7%
%

1,635.6
1,162.3
473.4
2562

100.0%
71.1%
28.9%
%

1,574.6
1,119.8
454.8
2563

100.0%
71.1%
28.9%
%

99.9%
99.3%

3,370.5
3,257.8

99.9%
96.6%

2,923.2
2,759.5

99.8%
94.3%

809.5
760.9

99.9%
93.9%

763.0
712.5

99.9%
93.3%

11.1

0.4%

18.6

0.6%

15.6

0.5%

3.7

0.5%

5.0

0.7%

0.0
7.7

0.2%

76.0
18.0

2.3%
0.5%

132.6
15.5

4.5%
0.5%

40.7
4.2

5.0%
0.5%

41.9
3.6

5.5%
0.5%

3.4
3,137.1
(2,730.7)
(195.6)
(80.3)
(3,006.7)
130.4

0.1%
100.0%
87.0%
6.2%
2.6%
95.8%
4.2%

3.0
3,373.5
(2,867.4)
(204.1)
(76.2)
(3,147.7)
225.8

0.1%
100.0%
85.0%
6.0%
2.3%
93.3%
6.7%

4.4
2,927.6
(2,448.3)
(175.4)
(88.9)
(2,712.5)
215.1

0.2%
100.0%
83.6%
6.0%
3.0%
92.7%
7.3%

0.9
810.4
(688.7)
(51.0)
(22.6)
(762.3)
48.1

0.1%
100.0%
85.0%
6.3%
2.8%
94.1%
5.9%

0.9
763.8
(620.5)
(44.1)
(22.5)
(687.1)
76.7

0.1%
100.0%
81.2%
5.8%
2.9%
90.0%
10.0%

(30.6)
99.8

1.0%
3.2%

(29.2)
196.6

0.9%
5.8%

(24.3)
190.8

0.8%
6.5%

(7.2)
40.8

0.9%
5.0%

(6.4)
70.4

0.8%
9.2%

(20.1)
79.7

0.6%
2.5%

(40.3)
156.3

1.2%
4.6%

(39.4)
151.4

1.3%
5.2%

(8.8)
32.1

1.1%
4.0%

(14.2)
56.1

1.9%
7.3%

0.4

0.0%

-

-

-

-

-

-

-

-

79.2
-

2.5%
-

156.3
(1.6)

4.6%
0.0%

151.4
-

5.2%
-

32.1
-

4.0%
-

56.1
-

7.3%
-

-

-

0.3

0.0%

-

-

-

-

-

-

79.2

2.5%

155.0

4.6%

151.4

5.2%

32.1

4.0%

56.1

7.3%

0.5

0.9

0.7
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1,536.7
1,025.8
510.9
%

%

3M63

0.1

100.0%
66.8%
33.2%
%

3M64

0.2

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)
อัตรำส่วนสำคัญ
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้
(D/E Ratio) (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash Basis) (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี้สนิ เงินกูย้ มื ต่อ EBITDA (Bank Debt / EBITDA)2

31 ธ.ค. 2561
12.9%
2.5%
4.1

งบตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2562
14.9%
4.6%
2.5

31 ธ.ค. 2563
16.2%
5.2%
2.5

4.9%
25.9%
0.3
2.4

9.6%
39.5%
0.4
1.8

9.4%
32.6%
0.6
1.9

งบสอบทำน
31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564
14.7%
17.3%
4.2%
6.1%
1.8
2.0
8.7%
30.6%
0.4
1.8

11.2%
32.8%
0.6
1.7

1

สัญญำเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินกำหนดกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน (Financial Covenants) นี้ ไม่เกิน 5:1 เท่ำ สำหรับงบปี 2561 เป็ นต้นไป โดยคำนวณจำกหนี้สนิ เงิน
กูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินหำรด้วย กำไรก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำย ต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

คำอธิ บำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
1. รำยได้จำกกำรขำยของ NSL คิดเป็ น 99.9% ของรำยได้รวม โดยหลักประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำย
กลุ่มเบเกอรีแ่ ละรองท้อง มำกกว่ำ 90% ของรำยได้รวม ซึ่งเป็ นกลุ่มธุรกิจที่ NSL ผลิตและขำยให้แก่ 7-11
โดยรำยได้ในกลุ่มนี้นัน้ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2561 – 2562 เนื่องจำกตลำดมีกำรเติบโตและ 711 มีกำรสั ่งของเพิม่ ตลอด ตำมเป้ ำหมำยกำรเติบโตทุกปี นอกจำกนี้ในปี 2562 NSL ได้ทำกำรเข้ำซื้อกิจกำร
QFS เข้ำมำ ส่งผลให้มหี น่วยธุรกิจ Food Services เพิม่ ขึน้ อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 รำยได้จำกกำรขำยของ
NSL ลดลงจำกกลุ่มเบเกอรีแ่ ละรองท้องทีข่ ำยในร้ำน 7-11 เป็ นผลมำจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19
เป็ นหลัก ในขณะทีร่ ำยได้กลุ่ม Food Services เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกมีกำรรับรูร้ ำยได้เต็มปี ในปี น้ี แต่ยงั ไม่เข้ำสู่
สภำวะปกติ
ในงวด 3M64 NSL มีรำยได้จำกกำรขำยอยู่ท่ี 763.0 ล้ำนบำท ลดลงจำก 3M63 จำนวน 46.5 ล้ำนบำท คิด
เป็ นกำรลดลง 5.7% เนื่องจำกในช่วง 3M63 สถำนกำรณ์ COVID-19 ยังไม่เต็มงวด เนื่องจำกสถำนกำรณ์
เริม่ รุนแรงและมีผลกระทบตัง้ แต่ ช่วงกลำงเดือน มี.ค. 2563 แต่ในงวด 3M64 มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 ที่ยงั เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเต็มงวด ในขณะที่รำยได้กลุ่ม Food Services เพิม่ ขึ้นใน 3M64
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ เนื่องจำกมีกำรปรับแผนกำรขำยโดยกำรหำลูกค้ำและขำยสินค้ำให้แก่
ร้ำนอำหำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นรำยใหญ่หรือรำยย่อยเพิม่ มำกขึน้ เนื่องจำกแม้มสี ถำนกำรณ์ COVID-19 แต่ก็
ยังมีกำรขำยอำหำรแบบ Delivery ได้ สำหรับกลุ่มขนบเคี้ยวแบรนด์ NSL เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำก
กำรเพิม่ สินค้ำใหม่ๆ และทำกำรตลำดเพิม่ ขึน้ เพื่อให้มกี ำรรับรูข้ องแบรนด์
2. อัตรำกำไรขัน้ ต้นของ NSL นัน้ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีสำเหตุมำจำก 1) กำรสรรหำผู้ขำย
วัตถุดิบหลักรำยใหม่ๆ เช่น แป้ งสำลี ที่มีคุณภำพและรสชำติตำมที่ NSL ต้องกำร ในรำคำที่แข่งขันได้
2) ในช่ ว งปี 2562 NSL เปลี่ย นระบบบัญ ชีจ ำกระบบเดิม มำใช้ร ะบบบัญ ชี SAP B1 ซึ่ง ช่ ว ยให้ผู้บ ริห ำร
สำมำรถวิเครำะห์ตน้ ทุนได้ดขี น้ึ รวมถึงสำมำรถแก้ไขปั ญหำทีพ่ บได้ตรงจุดและรวดเร็ว เช่น กำรเปรียบเทียบ
ต้ น ทุ น มำตรฐำนกั บ ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้น จริ ง รวมถึ ง กำรเรี ย กดู ร ำยงำนต่ ำ งๆ ได้ ท ัน ต่ อ เวลำ เป็ นต้ น
3) กำรต่อรองทำงกำรเงินกับผูข้ ำยรำยหลัก ซึ่งเป็ นผูข้ ำยวัตถุดบิ เบเกอรี่ โดย NSL จะได้รบั ส่วนลดเงินสด
สำหรับกำรชำระภำยใต้ Credit Term ทีส่ นั ้ ลง ซึง่ ส่งผลให้ NSL สำมำรถประหยัดต้นทุนวัตถุดบิ ได้มำกขึน้ 4)
ในช่ ว งสถำนกำรณ์ โรคระบำด COVID-19 ผู้บ ริห ำรได้พ ยำยำมเน้ นย้ ำให้ทุก ฝ่ ำยช่วยกัน ทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพื่อลดของเสียและลดต้นทุน โดย NSL มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ 12.9% 14.9% และ 16.2%
ในปี 2561-2563 ตำมลำดับ และเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องมำอยู่ท่ี 17.3% ใน 3M64
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3. ค่ำใช้จ่ำยของ NSL ได้แก่ตน้ ทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

แd

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย – หลักๆ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยและค่ำโฆษณำ ค่ำขนส่งในกำร
ขำย เงินเดือนและค่ำตอบแทนพนักงำนฝ่ ำยทีเ่ กี่ยวกับกำรขำย ในปี 2561-2563 และ 3M64 ต้นทุนในกำร
จัดจำหน่ำยคิดเป็ นสัดส่วน 6.2% 6.0% 6.0% และ 5.8% ของรำยได้รวม ตำมลำดับ ซึง่ สัดส่วนต้นทุนในกำร
จัดจำหน่ำยค่อนข้ำงคงทีใ่ นปี 2561-2563 และ 3M64
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร - หลักๆประกอบด้วย เงินเดือนและค่ำตอบแทนพนักงำนฝ่ ำย Back Office และ
ผู้บริหำร ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สนิ Back Office ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค ในปี 2561-2563 และ
3M64 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรคิดเป็ นสัดส่วน 2.6% 2.3% 3.0% และ 2.9% ของรำยได้รวม ตำมลำดับ ซึ่ง
สำเหตุทส่ี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ใน 2563 หลักๆ มำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเป็ นหลักเนื่องจำกมีกำรจัด
จ้ำงผูบ้ ริหำรระดับสูงเข้ำมำร่วมงำนกับทำง NSL
อัตรำกำไรสุทธิของ NSL อยู่ท่ี 2.5% 4.6% 5.2% และ 6.1% ในปี 2561-2563 และ 3M64 ตำมลำดับ ซึ่ง
อัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องมำจำกกำรบริหำรต้นทุนและบริหำรค่ำใช้จ่ำยทีม่ ปี ระสิทธิภำพดีขน้ึ เป็ น
หลัก จำกผลประกอบกำรที่ดตี ่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้อตั รำผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA)
เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องมำอยู่ท่ี 9.4% ในปี 2563 และปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ น 11.2% ใน 3M64
4. ต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2561 มีจำนวน 30.6 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2561 มีกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงิน
เพิม่ มำกขึน้ เพื่อนำมำชำระเงินกู้ยมื จำกกรรมกำร ซึ่งอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงินมีอตั รำทีส่ ูง
กว่ำอัตรำดอกเบีย้ เงินกูย้ มื จำกกรรมกำร ในปี 2562 ต้นทุนทำงกำรเงินมีจำนวน 29.2 ล้ำนบำท ซึง่ ใกล้เคียง
กับปี 2561 หลักๆ เนื่องจำกมีกำรกู้ยมื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึ้น เพื่อนำมำลงทุนในเครื่องจัก รและ
อุปกรณ์ และงำนระบบต่ำงๆ ปี 2563 NSL มีต้นทุนทำงกำรเงินจำนวน 24.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562
จำนวน 4.9 ล้ำนบำท เนื่องจำกได้มกี ำรทยอยจ่ำยคืนเงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงินและได้มกี ำรจ่ำยคืนเงิน
กูย้ มื กรรมกำรทัง้ หมดแล้วในช่วง 1Q63 โดยต้นทุนทำงกำรเงินในงวด 3M64 จำนวน 6.4 ล้ำนบำทลดลง 0.8
ล้ำนบำทจำก 3M63 เนื่องจำกมีกำรทยอยจ่ำยคืนเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
5. สินทรัพย์รวมของ NSL ณ สิน้ ปี 2561-2562 เพิม่ ขึน้ ทุกปี หลักๆ มำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกกำรขำย
ซึ่ง ส่ ง ผลให้ลูก หนี้ ก ำรค้ำ และสิน ค้ำ คงเหลือ ที่ผ ลิต เพื่อ เตรีย มขำยมีจ ำนวนเพิ่ม มำกขึ้น ณ สิ้น ปี 2563
สินทรัพย์รวมมีจำนวนลดลง เนื่องมำจำกกำรย่อตัวของรำยได้จำกกำรขำยในปี 2563 ซึ่งมีผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 ทำให้ลูกหนี้กำรค้ำลดลง ประกอบกับที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ลดลงจำกค่ำเสื่อม
รำคำส่งผลให้สนิ ทรัพย์รวมมีจำนวนทีล่ ดลง ณ สิ้นงวด 3M64 สินทรัพย์รวมมีจำนวนลดลงจำกสิ้นปี 2563
โดยหลักเนื่องจำก ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ลดลงจำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำประมำณ 20 ล้ำนบำท และสินค้ำ
คงเหลือลดลงประมำณ 20 ล้ำนบำท เนื่องจำก ณ สิน้ งวดมีกำรกักตุนวัตถุดบิ ลดลงและมีกำรส่งสินค้ำทีผ่ ลิต
เสร็จแล้วออกไปยังลูกค้ำ รวมถึงมีสนิ ค้ำระหว่ำงทำงทีล่ ดลง
6. หนี้สนิ รวมของ NSL ณ สิ้นปี 2561-2563 และ3M64 ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อันเนื่องมำจำกกำรทยอยคืนเงิน
กูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินและเงินกูย้ มื จำกกรรมกำร ส่งผลให้อตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
ค่อยๆ ลดลง จำก 4.1 เท่ำ ณ สิ้นปี 2561 เป็ น 2.5 เท่ำ ณ สิ้นปี 2563 และลดลงเป็ น 2.0 เท่ำ ณ สิ้นงวด
3M64 ปั จจุบนั สัญญำเงินกู้ยืมได้กำหนดกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน (Financial Covenants) 2 เรื่อง
ได้แก่ 1) กำรดำรงอัตรำส่วน D/E Ratio ไม่เกิน 3:1 เท่ำ สำหรับงบปี 2562 เป็ นต้นไป และ 2) Bank Debt /
EBITDA ไม่เกิน 5:1 เท่ำ สำหรับงบปี 2561 เป็ นต้นไป ซึง่ ในปี 2562-2563 และ 3M64 NSL สำมำรถปฏิบตั ิ
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ตำมเงื่อนไขสัญญำทีก่ ำหนดไว้ได้ (ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ในส่วนที่ 2.4.16 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำย
จัดกำร หัวข้อ 16.3.3 อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน)
สำหรับอัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน ณ สิน้ ปี 2561 - 2563 และสิน้ งวด 3M64 อยู่ท่ี 0.3 เท่ำ 0.4
เท่ำ 0.6 เท่ำ และ 0.6 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำ 1.0 เท่ำ อันเป็ นผลสืบเนื่องจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยมื จำก
กรรมกำรและสถำบันกำรเงินและกำรจ่ำยเงินปั นผล อย่ำงไรก็ตำม NSL ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื จำกกรรมกำรทัง้
หมดแล้วใน 3M63 รวมถึงได้ชำระคืนเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้ NSL ไม่เคย
ผิดนัดชำระกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยมื และดอกเบี้ย รวมถึงยังมีวงเงินสำรองเพื่อเสริมสภำพคล่องทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้
ณ สิน้ ปี 2563 ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 30 ล้ำนบำท วงเงินกู้ยมื ระยะสัน้ (PN) 60 ล้ำนบำท วงเงิน
สินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ (LC/TR) จำนวน 16.0 ล้ำนบำท และ ณ 3M64 ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 30
ล้ำนบำท วงเงินกู้ยมื ระยะสัน้ (PN) 210 ล้ำนบำท วงเงินสินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ (LC/TR) จำนวน 15.3 ล้ำน
บำท
7. ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เติ บ โตจำก 318.3 ล้ ำ นบำท ณ สิ้น ปี 2561 เป็ น 510.9 ล้ ำ นบำท ณ สิ้น งวด 3M64
เปลี่ยนแปลงจำกผลประกอบกำรทีต่ ่อเนื่องทุกปี และกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี 2562 และ 2563 จำนวน 75.0
ล้ำนบำท และ 225.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ในปี 2561 NSL ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 130.0 ล้ำนบำท
เป็ น 170.0 ล้ำนบำท เพื่อขยำยธุรกิจ และเพิม่ เป็ น 225 ล้ำนบำทในปี 2563 เพื่อเตรียมเสนอขำยหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทัวไป
่ (IPO) และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นใน 3M64 มำจำกกำไรสุทธิท่เี พิ่มขึ้น
ระหว่ำงงวด
จำกผลกำรดำเนินงำนทีม่ ผี ลกำไรสุทธิทุกปี ส่งผลให้ อตั รำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity : ROE)
เพิม่ ขึน้ จำก 25.9% ในปี 2561 เป็ น 32.6% ในปี 2563 และเพิม่ ขึน้ เป็ น 32.8% ใน 3M64
อัตรำจ่ำยเงินปั นผล ปี 2562 และ 2563 อยู่ท่ี 48.0% และ 148.6% ตำมลำดับ นอกจำกนี้ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุ้ น ประจ ำปี 2564 ของ NSL เมื่อ วัน ที่ 19 เมษำยน 2564 ได้ มีม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ จ่ ำ ยเงิน ปั น ผลส ำหรับ ผล
ประกอบกำรปี 2563 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ในอัตรำหุน้ ละ 0.85 บำท เป็ นจำนวนเงิน
ทัง้ สิน้ 191,250,000 บำท เงินปั นผลดังกล่ำวได้ถูกจ่ำยให้ผถู้ อื หุน้ แล้วในเดือนเมษำยน 2564 ทัง้ นี้ 3M64 ไม่
มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผล
คำอธิ บำยเกี่ยวกับกระแสเงิ นสด
กระแสเงินสด (ล้ำนบำท)
กระแสเงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน (CFO)
กระแสเงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (CFI)
กระแสเงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (CFF)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

2561
207.7
(23.3)
(169.9)
14.4

งบตรวจสอบ
2562
184.8
(69.9)
(114.9)
0.0

2563
276.8
(34.8)
(249.7)
(7.7)

งบสอบทำน
3M63
3M64
79.4
38.3
(17.9)
(4.0)
(53.2)
(34.6)
8.3
(0.3)

จะเห็นได้ว่ำ CFO ของ NSL เพียงพอทีจ่ ะรองรับกำรลงทุน (CFI) และกำรชำระหนี้และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ (CFF)
ยกเว้นปี 2563 เนื่องจำก CFF ค่อนข้ำงสูงจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นหลัก และ 3M64 ทีเ่ งินสดสุทธิลดลง
เล็กน้อย เนื่องจำกกำรใช้ CFF สำหรับกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม NSL ยัง
มีวงเงินสำรองเพื่อเสริมสภำพคล่องทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้ รวมถึงยังมีเงินสดในบริษทั ณ 31 มีนำคม 2564 อีก 9.6
ล้ำนบำท

13

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

อนึ่ง จำกกำรที่ NSL ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ให้แก่ประชำชนในช่วงเวลำใกล้กบั กำรเปิ ดเผย
ข้อมูลงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับ งวดไตรมำสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 NSL และที่
ปรึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำงบกำรเงินภำยในก่อนกำรสอบทำนของผูส้ อบบัญชีของ NSL โดยเบื้องต้นแล้ว
ขอรับรองว่ำ NSL มิได้มีกำรขยำยขอบเขตในกำรประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นใด และมิได้มกี ำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันใดๆ ทีม่ นี ัยสำคัญกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง นอกเหนือจำกทีเ่ ปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ โดยผลประกอบกำรที่เกิดขึ้นในงวดไตรมำสที่ 1 ปี 2564 เป็ นไปตำมลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจตำมปกติของ NSL โดยไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทีจ่ ะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกำร
ตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุน ตลอดจนไม่มขี อ้ มูลสำคัญใดๆ ซึง่ เกิดขึน้ ในงวดไตรมำสที่ 1 ปี 2564 ทีน่ ักลงทุนควร
รับทรำบเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุน ทีย่ งั มิได้เปิ ดเผยเพิม่ เติมในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูรำยละเอียดงบกำรเงินระหว่ำงกำลงวดไตรมำสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้ท่เี ว็บไซต์ www.nslfoods.com รวมถึงกำรแจ้งข่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ โดย NSL
นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำจำกผลประกอบกำรที่เกิดขึน้ ในงวดไตรมำสที่ 1 ปี 2564 NSL มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จ ด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
โทรศัพท์
อีเมล

: นำงจริยำ มุสกิ ไชย (ตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษทั )
: 0-2525-8520 ต่อ 1010
: ir@nslfoods.com
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บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

สรุปข้อสนเทศ (ส่วนเพิ่ มเติ ม)

ข้อมูลทั ่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับ
งบกำรเงิ น

ข้อมูลทั ่วไป
บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) / NSL
ชื่อบริษทั / ชื่อย่อหลักทรัพย์
ทีอ่ ยู่/เบอร์โทรศัพท์และโทรสำร/URL
55/22 หมู่ท่ี 3 ถนนบำงบัวทอง-สะพำนนนทบุรี (345)
ตำบลลำโพ อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2525-8520
โทรสำร : 0-2525-8538
www.nslfoods.com
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน / ผูร้ บั ประกันกำร
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน: บริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด
จำหน่ำย
ผูร้ บั ประกันกำรจำหน่ำย: บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ทุนจดทะเบียน (หุน้ ) และทุนชำระแล้ว (หุน้ ) 300,000,000 หุน้
จำนวนผูถ้ อื หุน้ รำยย่อย (จำนวนรำยและร้อย ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยมีจำนวน 2,730 รำย ถือหุน้ รวมกันจำนวน
ละ)
75,000,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.0% ของทุนชำระแล้ว ณ
วันทีห่ นุ้ ของบริษทั เริม่ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
จำนวนหุน้ และระยะเวลำห้ำมขำยหุน้
จำนวนหุน้ ทีถ่ ูกห้ำมขำย 165,000,000 หุน้ (ร้อยละ 55.0 ของ
ทุนชำระแล้ว ณ วันทีห่ นุ้ ของบริษทั เริม่ ดำเนินกำรซื้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์) โดยมีระยะเวลำห้ำมขำยหุน้ 1 ปี นับตัง้ แต่
วันทีห่ นุ้ ของบริษทั เริม่ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดย
เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน จะสำมำรถขำยหุน้ ได้ใน
จำนวนร้อยละ 25.0 ของหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกห้ำมขำย หรือเท่ำกับ
41,250,000 หุน้ และจะสำมำรถขำยส่วนทีเ่ หลือได้ทงั ้ หมดเมื่อ
ครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี หรือเท่ำกับ 123,750,000 หุน้
วันทีส่ น้ิ สุดรอบระยะเวลำบัญชี
31 ธันวำคม
นโยบำยกำรนำส่งงบกำรเงิน
• งบกำรเงินระหว่ำงกำล : บริษทั ฯ จะนำส่งงบกำรเงินฉบับ
สอบทำนรำยไตรมำสที่ 1, 2 และ 3 ของทุกปี ภำยใน 45
วัน นับจำกวันสิน้ รอบบัญชีในแต่ละไตรมำส โดยจะไม่
นำส่งงบกำรเงินฉบับสอบทำนสำหรับไตรมำสที่ 4
• งบกำรเงินฉบับตรวจสอบ : บริษท
ั ฯ จะนำส่งงบกำรเงิน
ประจำปี ทไ่ี ด้รบั กำรตรวจสอบภำยใน 2 เดือน หลังจำกวัน
สิน้ สุดรอบบัญชีประจำปี
สำนักงำนตรวจสอบบัญชี
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ผูส้ อบบัญชี
1. นำยมงคล สมผล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 8444
2. นำยมนูญ มนูสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 4292
3. นำยชูพงษ์ สุรชุตกิ ำล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน
4325
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บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั ่วไป
ข้อมูลผลกำร
ดำเนิ นงำน
3 ปี ย้อนหลังและ
งวดสะสมล่ำสุด

อื่นๆ (ถ้ำมี)

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

3

คำ
นำหน้ ำ
นาง
นาง
นาย
นำย
นำย
นาย
นาย
นาย

ปี
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (บำท/หุน้ ) มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้ 1.0 บำท
กำไรสุทธิต่อหุน้ (บำท/หุน้ ) มูลค่ำทีต่ รำไว้
1.0 บำท
เงินปั นผลต่อหุน้ (บำท/หุน้ )
อัตรำกำรจ่ำยปั นผล (%)
จำนวนหุน้ ถัวเฉลีย่ (ล้ำนหุน้ )
เงือ่ นไขกำรรับหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน

ชื่อ
สุวมิ ล
พรรณนิภา
ชัยวุฒิ
อำณำจักร
สมชำย
วีระชน
เจริญ
อัครเดช

สกุล
กฤตยาเกียรณ์
รอดวรรณะ
จานงสุทธเสถียร
ลิม้ ไพรสันต์
อัศวปิ ยำนนท์
ขาวผ่อง
อัศวปิ ยานนท์
เลีย่ มเจริญ

2561
2.0

2562
2.8

2563
2.0

3M64
2.3

0.5

0.9

0.7

0.83

155.8

0.4
1.0
48.0%
148.6%
170.0
223.9
- ไม่มี - ไม่มี -

คณะกรรมกำรบริษทั
ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คำนวณจำกกำไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน หำรด้วยจำนวนหุน้ ถัวเฉลีย่
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225.0

วันเริ่มดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำร
1 พ.ย. 2562
1 พ.ย. 2562
1 พ.ย. 2562
1 พ.ย. 2562
23 ม.ค. 2549
1 พ.ย. 2562
1 พ.ย. 2562
1 พ.ย. 2562

บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

จัดทาโดย บริษทั ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จากัด

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศทีไ่ ด้รายงานไว้ในสรุปข้อสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง
บริษทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

ลงชื่อ .........................................................................

ลงชื่อ .........................................................................

(นำยสมชำย อัศวปิ ยำนนท์)
กรรมกำร / กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร

(นำยวีระชน ขำวผ่อง)
กรรมกำร / ผูช้ ่วยกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร

(ประทับตรำบริษทั )
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