รายงานคณะกรรมการบริิษััท

บริิ ษัั ท ยัั ง คงมองหาโอกาสเข้้ า ลงทุุ น
ในกิิ จ การที่่� มีี ศัั ก ยภาพและสามารถ
สร้้ า งผลตอบแทนที่่� เ หมาะสม ควบคู่่�
กัับส่่งเสริิมให้้กิิจการที่่�บริิษััทเข้้าลงทุุน
ในปััจจุุบััน พััฒนาศัักยภาพการดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ เพื่่อ� สร้้างผลตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างยั่่�งยืืน

เรีียน ท่่านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ปีี 2564 ภาวะเศรษฐกิิจไทยโดยรวมยัังชะลอตััวจากผลกระทบของ
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
ระลอก 3 ในระดัับวิิกฤตในช่่วงเดืือนกรกฎาคม-สิิงหาคม 2564
ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจในประเทศที่่เ� ริ่่ม� ฟื้้น� ตััวจากปีีก่อ่ นหน้้าต้้องหยุุดชะงััก
การบริิโภคภาคเอกชนชะลอตััวต่่อเนื่่�อง ความเชื่่อ� มั่่�นและกำลัังซื้้อ� ของ
ผู้้�บริิโภคลดลงต่่ำกว่่าปีีก่่อนหน้้าในช่่วงมาตรการ Lockdown โดย
ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ปรัับลดการขยายตััวของเศรษฐกิิจไทย
ปีี 2564 มาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 0.7
ภายใต้้สถานการณ์์ดังั กล่่าว คณะกรรมการบริิษัทั จึึงมุ่่�งให้้ความสำคััญ
กัับการรัับมืือและปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วในการดำเนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้อง
กัับภููมิิทััศน์์ทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในหลายด้้าน ทั้้�งพฤติิกรรม
และความต้้องการของลููกค้้า กลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิิจของคู่่�แข่่ง การ
เปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหาร
ร่่วมกัับฝ่่ายจััดการติิดตามดููแลให้้กลุ่่�มบริิษััทปรัับแนวทางบริิหาร
จััดการและกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจให้้สอดรัับกัับสภาวะตลาดและการแข่่งขััน
ตลอดจนความต้้องการและพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ควบคุุมต้้นทุุนและ
ค่่าใช้้จ่า่ ยของทุุกกิิจการให้้อยู่่�ในระดัับที่่เ� หมาะสมกัับสภาวการณ์์ธุรุ กิิจ
และมีีประสิิทธิิภาพก่่อให้้เกิิดรายได้้สููงสุุด เพื่่�อผลัักดันั ให้้ผลการดำเนิิน
งานของกลุ่่�มบริิษัทั เป็็นไปตามแผนงานและเป้้าหมายที่่แ� ต่่ละกิิจการได้้
กำหนดไว้้อย่่างดีีที่่สุ� ดุ โดยมิิให้้ธุรุ กิิจของกลุ่่�มบริิษัทั เกิิดการหยุุดชะงััก

แม้้ต้้องเผชิิญแรงกดดัันจากการหดตััวของการลงทุุนภาคเอกชนและ
กำลัังซื้้�อของผู้้บ� ริิโภคตามการชะลอตััวของเศรษฐกิิจในประเทศก็็ตาม
ควบคู่่�กัับกำหนดมาตรการต่่างๆ เพื่่�อดููแลและบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์์ COVID-19 ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของกลุ่่�มบริิษััทและสัังคม
โดยรวม เช่่น มาตรการให้้พนัักงานปฏิิบัติั งิ านที่่บ้� า้ น (Work from Home)
มาตรการด้้านสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดในสถานที่่�ทำงาน
ของกลุ่่�มบริิษััทหรืือโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�กลุ่่�มบริิษััทรัับบริิหาร
โครงการ การสนัับสนุุนเงิินบริิจาค อุุปกรณ์์และเวชภััณฑ์์ทางการ
แพทย์์ เครื่่�องอุุปโภคบริิโภคแก่่หน่่วยงานที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อ
COVID-19 และชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบ เป็็นต้้น
ขณะเดีียวกัันคณะกรรมการบริิษัทั ติิดตามให้้ฝ่า่ ยจััดการดำเนิินการตาม
พัันธกิิจและแผนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจในการสร้้างสมดุุลเงิินลงทุุนในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพ เพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการแสวงหา
โอกาสเข้้าลงทุุนในกิิจการหรืือธุุรกิิจใหม่่ๆ ที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโต
และสร้้างผลตอบแทนจากการลงทุุนอย่่างเหมาะสม เพื่่�อปรัับสมดุุล
โครงสร้้างเงิินลงทุุนของบริิษััทและกระจายความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิง
รายได้้จากธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ซึ่่ง� เป็็นแหล่่งรายได้้หลัักของบริิษัทั ใน
ปััจจุุบันั โดยในเดืือนกัันยายน 2564 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้อนุุมัติั กิ าร
เข้้าลงทุุนในกิิจการที่่ป� ระกอบธุุรกิิจผลิิตและจำหน่่ายตู้้แ� ช่่เชิิงพาณิิชย์์
ซึ่่�งเป็็นกิิจการที่่�มีีผลการดำเนิินงานที่่�ดีีในปััจจุุบัันและมีีแนวโน้้มการ

เติิบโตทางธุุรกิิจที่่ดีี� ในอนาคต จากข้้อได้้เปรีียบด้้านประสบการณ์์ความ
เชี่่ย� วชาญในธุุรกิิจ มีีฐานลููกค้้าในหลายธุุรกิิจ มีีสิินค้้าและบริิการอย่่าง
ครบวงจร ขณะเดีียวกัันคณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิจำหน่่ายเงิิน
ลงทุุนในกิิจการที่่ด� ำเนิินธุุรกิิจโรงแรม ซึ่่ง� ได้้รับั ผลกระทบโดยตรงอย่่าง
รุุนแรงจากการหยุุดชะงัักของภาคการท่่องเที่่ย� วภายในประเทศ อัันเป็็น
ผลมาจากมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด COVID-19 ที่่�ทั่่�วโลกและ
ประเทศไทยได้้ดำเนิินการอย่่างเข้้มงวดตั้้�งแต่่ปีี 2563 จนถึึงปััจจุุบััน
เพื่่�อลดผลกระทบของบริิษััทในการรัับรู้้�ผลการดำเนิินงานที่่�ไม่่เป็็นไป
ตามเป้้าหมายของธุุรกิิจโรงแรมที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต เนื่่�องจากภาค
การท่่องเที่่�ยวยัังไม่่มีีสััญญาณการฟื้้�นตััวที่่�ชััดเจนในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ยัังคงให้้ความสำคััญในการกำกัับดููแล
ให้้กลุ่่�มบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
เหมาะสม รวมทั้้�งทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลััก
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและยก
ระดัับมาตรฐานการกำกัับดููแลกิิจการให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำหนดของ
ทางการและมาตรฐานสากล โดยบริิษััทได้้รัับผลประเมิินโครงการ
สำรวจการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษัทั จดทะเบีียน ประจำปีี 2564 ซึ่่ง�
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย ในระดัับ “ดีีเลิิศ” ที่่�
ร้้อยละ 95 ซึ่่ง� เป็็นผลประเมิินสููงสุุดในช่่วง 6 ปีีที่ไ่� ด้้รับั ผลประเมิินระดัับ
ดีีเลิิศ และได้้รัับผลการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำปีี 2564 ซึ่่ง� จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้ล� งทุุนไทย เต็็ม 100 คะแนน
อีีกทั้้�งในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้อนุุมัติั กิ รอบและนโยบายการ
บริิหารจััดการความยั่่ง� ยืืนของกลุ่่�มบริิษัทั ที่่ส� อดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์และ
มาตรฐานด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับสากล ใน 3 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ
คืือ การลงทุุนเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนและแบ่่งปัันประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างยั่่�งยืืน โดยมุ่่�งสร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่าง
มีีเสถีียรภาพ พััฒนาสิินค้้าและบริิการโดยยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง
ภายใต้้การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุปุ ทานที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ การกำกัับดููแล
กิิจการที่่ดีี� และมีีการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งอย่่างเหมาะสม มิิติสัิ งั คม
คืือ การทำหน้้าที่่�พลเมืืองที่่�ดีีของสัังคม ให้้ความสำคััญต่่อการดููแล
และพัั ฒ นาศัั ก ยภาพพนัั ก งาน ความปลอดภัั ย และอาชีีวอนามัั ย
สิิทธิิมนุุษยชนและดำเนิินกิิจกรรมเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าต่่อชุุมชนและสัังคม
มิิติสิ่่ิ ง� แวดล้้อม คืือ การดำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม

ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดการปล่่อยของเสีีย
ขยะ และก๊๊าซเรืือนกระจก ส่่งเสริิมแนวคิิด เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและพลัังงาน โดยมีี
เป้้าหมายให้้ธุรุ กิิจของกลุ่่�มบริิษัทั สร้้างคุุณค่า่ และประโยชน์์ร่ว่ มกัันในระยะ
ยาวกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อให้้กลุ่่�มบริิษัทั ได้้รับั การสนัับสนุุนที่่ดีี�
จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร อัันจะนำมาซึ่่�งการ
เติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนของกลุ่่�มบริิษัทั ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง ซึ่่�ง
ประกอบด้้วย กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�บริิหารสููงสุุดของสายงาน
และบริิษัทั ย่่อย ทำหน้้าที่่ดูู� แลและผลัักดันั ให้้เกิิดการดำเนิินการตามแผน
งานและบรรลุุเป้้าหมายในแต่่ละด้้านที่่ก� ำหนดไว้้ โดยนโยบายและผล
การดำเนิินงานที่่ส� ำคััญในรอบปีีบัญ
ั ชีี 2564 ปรากฏในหััวข้้อ “การขัับ
เคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่ง� ยืืน” ของแบบ 56-1 One Report
คณะกรรมการบริิษัทั ขอขอบคุุณท่า่ นผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�
มอบความไว้้วางใจและให้้การสนัับสนุุนการดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั
ด้้วยดีี รวมทั้้�งขอบคุุณฝ่่ายจััดการและพนัักงานที่่มุ่่�� งมั่่�นปฏิิบัติั หิ น้้าที่่อ� ย่่าง
เต็็มความสามารถเพื่่�อผลัักดันั ให้้การดำเนิินธุุรกิิจและกิิจกรรมต่่างๆ ของ
กลุ่่�มบริิษัทั ในปีี 2564 มีีความก้้าวหน้้าแม้้ต้อ้ งเผชิิญสถานการณ์์ที่ท้่� า้ ทาย
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นหน้้า สำหรัับปีี 2565 คณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่าย
จััดการยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารจััดการองค์์กรและติิดตามดููแลให้้การ
ประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทดำเนิินไปอย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส เป็็น
ไปตามข้้อกฎหมาย ข้้อบัังคัับบริิษัทั และตามมติิของที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมถึึงจรรยาบรรณในการดำเนิินธุุรกิิจ เพื่่�อประโยชน์์ในระยะยาวของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้� บริิษััทยัังคงมองหา
โอกาสเข้้าลงทุุนในกิิจการที่่�มีีศัักยภาพและสามารถสร้้างผลตอบแทน
ที่่เ� หมาะสมจากการลงทุุนเพิ่่�มเติิม ควบคู่่�กัับส่่งเสริิมให้้กิจิ การที่่บ� ริิษัทั
เข้้าลงทุุนในปััจจุุบันั เร่่งพััฒนาศัักยภาพการดำเนิินธุุรกิิจ ทั้้�งในด้้านสิินค้้า
และ/หรืือบริิการ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องบุุคลากร การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงาน เพื่่�อให้้ธุรุ กิิจของกลุ่่�มบริิษัทั เติิบโตได้้มั่่น� คง
อย่่างต่่อเนื่่�องและสร้้างผลตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างยั่่�งยืืน
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