ที่ MM-SET 07/2560
10 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาไตรมาส 3 ปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งบกำไรขำดทุน
รำยได้ รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ รวมในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 762 ล้ านบาท และ 735 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้ อยละ (3.6) และบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ รวมในเก้ าเดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.) ในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 2,237 ล้ านบาท และ
2,192 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ (2.0) โดยปั จจัยที่สาคัญ ได้ แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจภาพรวมและธุรกิจค้ า
ปลีก ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อการจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริโภคทังธุ
้ รกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจไลฟ์ สไตส์
รายได้รวมจาแนกตามประเภทธุรกิ จ
งวด 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย.)

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจไลฟ์ สไตส์
รวมรำยได้

Q3/2559

Q3/2560

717
45
762

696
39
735

งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(2.9%)
(13.3%)
(3.6%)

9M/2559

9M/2560

2,098
139
2,237

2,081
111
2,192

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(0.8%)
(20.1%)
(2.0%)

ต้ นทุนขำยและบริกำร
บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 303 ล้ านบาท และ 291 ล้ านบาท ตามลาดับ และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
39.7 และ 39.6 ของรายได้ รวมตามลาดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและบริ การในเก้ าเดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.) ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 880
ล้ านบาท และ 857 ล้ านบาท ตามลาดับ และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 39.3 และร้ อยละ 39.1 ของรายได้ รวมในเก้ าเดือนแรกปี 2559 และปี 2560
ตามลาดับ โดยสัดส่วนดังกล่าวลดลงเนื่องจากการร่วมมือของฝ่ ายจัดซื ้อ ฝ่ ายโลจิสติก ฝ่ ายการตลาด ตลอดจนพนักงานหน้ าร้ านผ่านระบบจัดซื ้อ
กลางที่มีประสิทธิภาพ (Procurement) และการควบคุมสินค้ าคงเหลือ (Inventory Management)
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
ในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและการบริหารจานวน 451 ล้ านบาท และ 439 ล้ านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายและการบริหารต่อรายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 59.1 และร้ อยละ 59.7 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ในเก้ าเดือนแรกใน ปี 2559 และปี
2560 บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและการบริหารจานวน 1,332 ล้ านบาท และ 1,342 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและการบริหารต่อรายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 59.5 และร้ อยละ 61.2 ตามลาดับ
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารจาแนกตามประเภท
งวด 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย.)

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตนที่ได้ มาจากการรวม
ธุรกิจ (2)
ค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่น (3)
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร (4)
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
และกำรบริหำร

งวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.)

Q3/2559 (1)

Q3/2560

18

17

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(5.4%)

352
80
451

339
83
439

(3.9%)
3.3%
(2.7%)

9M/2559 (1)

9M/2560

53

50

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(5.6%)

1,039
239
1,332

1,040
252
1,342

0.1%
5.2%
0.8%

หมายเหตุ
(1) ไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 155 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3/2559
(2) ค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-cash item) ที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ ้น โดยแบ่งเป็ น ค่าตัดจาหน่ายแฟรนไชส์ Dunkin’ Donut, Au Bon Pain, Greyhound Café
เท่ากับ 25 ล้ านบาท 7 ล้ านบาท และ 29 ล้ านบาทต่อปี ตามลาดับ โดยในปี 2560 เป็ นต้ นไปจะไม่มีค่าใช้ จ่ายการตัดจาหน่ายเครื่ องหมายการค้ าของเกรฮาวด์ในธุรกิจไลฟ์
สไตล์ที่ประมาณปี ละ 4 ล้ านบาทแล้ ว เนื่องจากได้ มีการรับรู้การด้ อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวในไตรมาสที่ 3/2559
(3) บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าและค่าบริ การลดลงในงวด 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย.) เนื่องจากการควบคุมค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ดีขึ ้น เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเปิ ดสาขา
ใหม่ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามค่าใช้ จ่ายในการขายอื่นในงวด 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ยังปรับตัวสูงขึ ้นเนื่องจากการควบคุมค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเริ่ มดาเนินการในไตรมาสที่ 2/2560
และจะดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
(4) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารประกอบด้ วย ค่าตอบแทนผู้บริ หารและพนักงานในสานักงาน ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ

กำไรก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ ำย ภำษีและค่ ำเสื่อม (EBITDA)
บริ ษัทฯ มีกาไรก่อนหักดอกเบี ้นจ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) ในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 68 ล้ านบาท และ 64 ล้ านบาท
ตามลาดับ และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.9 และร้ อยละ 8.7 ของรายได้ รวมในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ
ในเก้ าเดือนแรกในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มี EBITDA เท่ากับ 197 ล้ านบาท และ 176 ล้ านบาท ตามลาดับ และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.8
และร้ อยละ 8.0 ของรายได้ รวม ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ ในการเปรียบเทียบ EBITDA ระหว่างไตรมาสที่ 3/2559 และ 3/2560 และระหว่าง 9M/2559 และ 9M/2560 ไม่ได้ รวมรายการขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 155 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3/2559 ซึ่งเป็ นรายการพิเศษในช่วงดังกล่าว โดยหากพิจารณารวมรายการดังกล่าวแล้ ว
บริษัทฯ จะมี EBITDA ในไตรมาส 3/2559 และ 9M/2559 เท่ากับ (87) ล้ านบาทและ 42 ล้ านบาท ตามลาดับ
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
ในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยทางการเงินเป็ นจานวน 14 ล้ านบาท และ 5 ล้ านบาท ตามลาดับ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายทาง
การเงินลดลง เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ชาระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนในเดือนเมษายน 2560 ภายหลังที่ได้ รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรก (IPO)
โดยในเก้ าเดือนแรกปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยทางการเงินเป็ นจานวน 43 ล้ านบาท และ 27 ล้ านบาท ตามลาดับ
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กำไร(ขำดทุน)สุทธิ
ในไตรมาส 3 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไร (ขาดทุน) สุทธิ จานวน (8) ล้ านบาท และ (3) ล้ านบาท ตามลาดับ หรื ออัตรากาไร (ขาดทุน)
สุทธิของบริษัทฯ ร้ อยละ (1.0) และร้ อยละ (0.4) ตามลาดับ
โดยในเก้ าเดือนแรกปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไร (ขาดทุน) สุทธิ จานวน (27) ล้ านบาท และ (39) ล้ านบาท ตามลาดับ หรื ออัตรากาไร
(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ร้ อยละ (1.2) และร้ อยละ (1.8) ของรายได้ รวม ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ ในการเปรี ยบเทียบกาไร (ขาดทุน) สุทธิ ระหว่างไตรมาสที่ 3/2559 และ 3/2560 และระหว่าง 9M/2559 และ 9M/2560 ไม่ได้ รวมรายการ
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 155 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3/2559 ซึ่งเป็ นรายการพิเศษในช่วงดังกล่าว โดยหากพิจารณารวม
รายการดังกล่าวแล้ ว บริษัทฯ จะมีกาไร (ขาดทุน) สุทธิในไตรมาส 3/2559 และ 9M/2559 เท่ากับ (132) ล้ านบาทและ (151) ล้ านบาท ตามลาดับ
--------------------------------------------------งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และวันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,872 ล้ านบาท และ 3,855 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ แก่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2560 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประมาณร้ อย
ละ 90 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์หมุนเวียนร้ อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ

สินทรัพย์ รวม

30 มิถุนำยน 2560 (Q2/2560)

30 กันยำยน 2560 (Q3/2560)

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

446

11.5

440

11.4

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,426

88.5

3,415

88.6

สินทรัพย์ รวม

3,872

100.0

3,855

100.0

1. สินทรัพย์หมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 446 ล้ านบาท และ 440 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.5
และร้ อยละ 11.4 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยบริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 180 ล้ านลาทและ 177 ล้ าน
บาท ณ สิ ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 ตามลาดับ นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ มีลกู หนีก้ ารค้ าจานวน 51 ล้ านบาท และ 60 ล้ านบาท ณ
สิ ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 ตามลาดับ และมีสินค้ าคงเหลือจานวน 182 ล้ านบาท และ 168 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.7
และร้ อยละ 4.3 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 ตามลาดับ โดยสินค้ าคงเหลือส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย สินค้ า
สาเร็จรูป ซึง่ เป็ นสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าของธุรกิจไลฟ์ สไตล์
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ สิ ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 3,426 ล้ านบาท และ 3,415 ล้ านบาท ตามลาดับคิดเป็ น
ร้ อยละ 88.5 และร้ อยละ 88.6 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ มีรายการสาคัญคือ คือ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน บริษัทฯ มีสว่ นปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์รวมเป็ นจานวน 493 ล้ านบาท และ 493 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
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12.7 และ ร้ อยละ 12.8 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ มีคา่ ความนิยมจากการควบรวมธุรกิจคงที่ที่จานวน 1,896 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตร
มาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 ซึง่ ประกอบไปด้ วย ค่าความนิยมธุรกิจร้ านโดนัทจานวน 484 ล้ านบาท ค่าความนิยมธุรกิจร้ านเบเกอรี่
จานวนรวม 298 ล้ านบาท และค่าความนิยมธุรกิจร้ านอาหารจานวน 1,114 ล้ านบาทจากการรวมธุรกิจกลุม่ บริษัทเกรฮาวด์นบั ตังแต่
้ ปี
2557 และมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นจานวน 850 ล้ านบาท และ 836 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 22.0 และร้ อยละ 21.7 ของสินทรัพย์
รวม ณ สิ ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 ตามลาดับ
หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวม

30 มิถุนำยน 2560 (Q2/2560)

30 กันยำยน 2560 (Q3/2560)

ล้ านบาท
478

ร้ อยละ
46.5

ล้ านบาท
498

ร้ อยละ
49.8

หนี ้สินไม่หมุนเวียน

550

53.5

503

50.2

หนีส้ ินรวม

1,028

100.0

1,000

100.0

หนี ้สินหมุนเวียน

1. หนี ้สินหมุนเวียน
ณ สิ ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินหมุนเวียนรวมจานวน 478 ล้ านบาท และ 498 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้ อยละ 46.5 และร้ อยละ 49.8 ของหนี ้สินรวม
2. หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ณ สิ ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินไม่หมุนเวียนจานวน 550 ล้ านบาท และ 503 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
53.5 และร้ อยละ 50.2 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ โดยหนี ้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ คือ เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริ ษัทฯ มี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เท่ากับ 281 ล้ านบาท และ 259 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 27.4 และร้ อยละ 25.9 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 2,845 ล้ านบาท และ 2,855 ล้ านบาท ตามลาดับ

--------------------------------------------------แนวโน้ มในอนำคต
บริษัทฯ เป็ นผู้นาในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจไลฟ์ สไตล์ ภายใต้ แบรนด์ของตัวเอง ได้ แก่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ อนาเธอร์ ฮาวด์ คาเฟ่ เกรฮาวด์
ออริจินอล และครัวเอ็ม ตลอดจนเป็ นผู้ได้ รับสิทธิแฟรนไชส์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของแบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลก ได้ แก่ ดังกิน้ โดนัท โอ บอง
แปง และบาสกิ ้น ร็อบบิ ้นส์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเป็ นผู้ให้ สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหาร เกรฮาวด์ คาเฟ่ ในหลายเมือง/ประเทศ เช่น ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้
ปั กกิ่ง มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเชีย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีสาขารวมมากกว่า 400 สาขา ภายใต้ การบริ หารงานของทีมงานมืออาชีพที่มาก
ด้ วยประสบการณ์ เพื่อสรรสร้ างผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ บริการที่ประทับใจ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ที่สาคัญในการสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืนของบริษัทฯ ได้ แก่
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กำรสร้ ำงนวัตกรรมของสินค้ ำและบริ กำรอย่ ำงต่ อเนื่อง โดยทีมงานได้ พัฒนา ปรับปรุ งและคิดค้ นสินค้ าและบริ การ ตลอดจนการ
นาเสนอในรูปแบบที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น การเพิ่มความคุ้มค่าใน การซือ้ สินค้ าและ
บริการ การคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามเทศกาลและความนิยม เช่น โดนัททุเรียน เค้ กไอศกรีม Spiderman และเมนูวนั แม่ เป็ นต้ น



กำรขยำยสำขำในทำเลศักยภำพ การขยายสาขาถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ สาคัญของบริ ษัทฯ ในการสร้ างการเติบโตที่ยั่งยืน ด้ วยเหตุ
ดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาแบรนด์ของตัวเองและแบรนด์ที่ได้ รับสิทธิแฟรนไชค์ในทาเลศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างการ
เติบโตที่ยงั ยื่นและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค โดยบริ ษัทฯ มีทีมงานที่เข้ าใจสภาวะตลาดและการแข่งขัน ตลอดจนการสร้ าง
สัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้ าของพื ้นที่ในปั จจุบนั และสร้ างการเข้ าถึงเจ้ าของพื ้นที่ใหม่ตลอดเวลา



กำรเติบโตในต่ ำงประเทศ บริษัทฯ มีความตังใจและเล็
้
งเห็นโอกาสในการนาร้ านอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และบรรยากาศเฉพาะตัวไปสู่
ตลาดต่างประเทศ โดยบริ ษัทฯ ได้ เร่ งขยายแบรนด์เกรฮาวด์ คาเฟ่ ไม่เพียงแค่ในภูมิภาคเอเชีย ที่มีประสบความสาเร็ จอย่างมาก แต่
กาลังขยายสาขาแรกในทวีป ยุโรป ที่ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่ มด าเนิน การได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560
นอกจากกนี ้ บริษัทฯ ได้ รับสิทธิแฟรนไชค์ของแบรนด์ โอ บอง แปง ในการขยายสาขาในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ซึง่ บริษัทฯ กาลังอยูร่ ะหว่างการศึกษาและหาพันธมิตรในการขยายสาขาในภูมิภาคดังกล่างต่อไป



กำรสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบในด้ ำนต้ นทุนและค่ ำใช้ จ่ำย บริ ษัทฯ ไม่เพียงแต่ม่งุ เน้ นการสร้ างการเติบโตของรายได้ ที่ยงั่ ยืน แต่ยงั คงให้
ความสาคัญในการสร้ างความได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่างๆ โดยที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาระบบหน่ว ยงานกลางที่คอย
สนับสนุนการทางานของแต่ละแบรนด์ เช่น บัญชีและการเงิน การสารสนเทศ การจัดซื ้อ ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาธุรกิจ เป็ นต้ น
โดยการดาเนินงานของระบบหน่วยงานกลางนอกจากจะช่วยให้ แต่ละแบรนด์สามารถให้ ความสาคัญกับลูกค้ าได้ อย่างเต็มที่ ยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้ านต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ เช่น การรวบรวมการสังซื ้อวัตถุดิบของทุกแบรนด์ เป็ นต้ น



กำรเติบโตอย่ ำงก้ ำวกระโดด บริษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในการเติบโตที่ต่อเนื่องทังจากการด
้
าเนินงานปกติ (Organic growth) และการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้ างการเติบโตอย่างก้ าวกระโดด (Inorganic growth)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหรรษา เสริมศรี )
รองประธานบริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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