สารจากกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อกลยุุทธ์์ที่ยื่� ดื หยุ่่น�
และพร้้อมปรัับตััวตามสถานการณ์์อย่่าง
รวดเร็็ว เพื่่�อผลัักดัันผลการดำำ�เนิินงาน
ของแต่่ละกิิจการให้้เป็็นไปตามแผนงาน
อย่่างดีีที่่สุ� ดุ ควบคู่่กั� บั ดููแลอย่่างใส่่ใจใน
ความปลอดภััยของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

เรีียน ท่่านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในปีี 2564 ภาคธุุรกิิจของประเทศยัังคงอยู่่�ภายใต้้ความท้้าทายอัันเกิิด
จากความยืืดเยื้้�อของสถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(“COVID-19”) ต่่อเนื่่�องจากปีีก่่อน การระบาดระลอก 3 ทำให้้มีีผู้้�ติิดเชื้้�อ
จำนวนมากและขยายวงกว้้างทั่่�วประเทศ ส่่งผลกระทบให้้ภาวะเศรษฐกิิจ
และกำลัังซื้้อ� ของผู้้บ� ริิโภคโดยรวมในปีี 2564 หดตััวลงจากปีี 2563 ถึึงร้้อยละ
6.1 ซึ่่�งรุุนแรงที่่�สุุดในรอบ 22 ปีี ทั้้�งนี้้� จากความผัันผวน (Volatility)
ความไม่่แน่่นอน (Uncertainty) และความคลุุมเครืือ (Ambiguity) ของ
ภาวะเศรษฐกิิจจากสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�ไม่่อาจคาดการณ์์ทิิศทาง
หรืือผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างแน่่ชััด ทำให้้บริิษััทมุ่่�งให้้ความสำคััญ
ต่่อกลยุุทธ์์ที่่�ยืืดหยุ่่�นและพร้้อมปรัับตััว (Resilience) ให้้สอดคล้้องตาม
สถานการณ์์ในทุุกด้้านอย่่างรวดเร็็ว โดยบริิษััทได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการศููนย์์
บริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Committee) ขึ้้�น
เพื่่�อประเมิินสถานการณ์์ จััดลำดัับประเด็็นสำคััญที่่�ต้้องเร่่งดำเนิินการ และ
กำหนดกลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ละช่่วง
เวลา เพื่่�อผลัักดัันให้้ผลการดำเนิินงานของแต่่ละกิิจการเป็็นไปตามแผน
งานที่่ว� างไว้้อย่่างดีีที่่สุ� ดุ ควบคู่่�กัับการดููแลอย่่างใส่่ใจในความปลอดภััยของ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย ทั้้�งพนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ และสัังคมส่่วนรวม
โดยกำหนดมาตรการและแนวปฏิิบัติั ที่ิ มีี่� มาตรฐานสููงในการดำเนิินกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจทุุกด้้านของกลุ่่�มบริิษััท เพื่่�อลดความเสี่่�ยงการแพร่่กระจายเชื้้�อ
COVID-19 และช่่วยบรรเทาผลกระทบเชิิงลบของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
จากสถานการณ์์วิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น เลืือกใช้้มาตรการควบคุุมต้้นทุุนและ
ค่่าใช้้จ่า่ ยทางธุุรกิิจโดยไม่่ปรับั ลดพนัักงาน สนัับสนุุนความช่่วยเหลืือทั้้�งเงิิน

บริิจาค เครื่่อ� งอุุปโภคบริิโภค อุุปกรณ์์และเวชภััณฑ์์ทางการแพทย์์ ตามความ
จำเป็็นให้้แก่่หน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID-19 หรืือชุุมชนที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19
การปรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจในส่่วนของธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์และธุุรกิิจที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลัักในปััจจุุบััน บริิษััท แกรนด์์ ยููนิิตี้้� ดิิเวลล็็อปเมนท์์
จำกััด (“GRAND UNITY”) มุ่่�งใช้้การตลาดแบบดิิจิิทััลและช่่องทางขายผ่่าน
สื่่�อออนไลน์์ ปรัับกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายให้้ตรงความต้้องการของลููกค้้า
เป้้าหมายและสภาวะการแข่่งขััน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการสื่่�อสารและงาน
บริิการหลัังการขายผ่่านแอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ตโฟนและสื่่อ� ออนไลน์์ ควบคุุม
ค่่าใช้้จ่า่ ยทุุกด้า้ นตามการปรัับลดเป้้าหมายรายได้้ให้้สอดคล้้องกัับสภาพตลาด
ที่่แ� ท้้จริิง โดยในปีี 2564 GRAND UNITY สามารถปิิดการขายโครงการเซีียล่่า
ศรีีปทุุม และยูู ดีีไลท์์ รััตนาธิิเบศร์์ ขณะที่่�โครงการเซีียล่่า จรััญสนิิทวงศ์์ 13
ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จและเริ่่ม� โอนกรรมสิิทธิ์์ห้� อ้ งชุุดให้้แก่่ผู้จ้� องซื้้อ� ห้้องชุุดได้้ตาม
แผนงานที่่ว� างไว้้ นอกจากนี้้� ยัังมีียอดขายสะสมเพื่่�อรอโอนกรรมสิิทธิ์์� (Backlog)
ในรอบปีีบัญ
ั ชีี 2565 เป็็นต้้นไป ทั้้�งจากโครงการพร้้อมเข้้าอยู่่�และ 2 โครงการ
ใหม่่ “อนิิล สาทร 12” และ “เดนิิม จตุุจัักร” ที่่�จะก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จในปีี
2565 รวมมููลค่่ากว่่า 3,000 ล้้านบาท สำหรัับบริิษัทั ฟอร์์เวิิร์ด์ ซิิสเต็็ม จำกััด
ได้้ปรัับกลยุุทธ์์ด้้วยการขยายฐานลููกค้้าไปยัังโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�
ต้้องการปรัับปรุุง (Renovate) หรืือเปลี่่ย� น (Replace) ระบบเข้้าออกอาคาร
หรืือระบบความปลอดภััย หรืือระบบจััดการที่่�จอดรถ ซึ่่�งมีีการติิดตั้้�งและใช้้
งานมานาน เพื่่�อทดแทนรายได้้จากโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ใหม่่ที่่�ชะลอ

หรืือเลื่่�อนการก่่อสร้้างออกไป ควบคู่่�กัับการนำเสนอสิินค้้าเทคโนโลยีีใหม่่ๆ
เพื่่�อตอบรัับวิิถีีการใช้้ชีีวิติ แบบไร้้รอยต่่อและไร้้การสััมผััสตามความก้้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีี และความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�เพิ่่�มการให้้ความสำคััญ
ด้้ า นสุุ ข อนามัั ย และความปลอดภัั ย จากสถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของ
COVID-19 เช่่น ระบบควบคุุมการเข้้าออกอาคารด้้วยการจดจำใบหน้้า ลาย
นิ้้�วมืือ หรืือ QR Code ระบบตรวจจัับภาพความร้้อนและกล้้องตรวจจัับภาพ
ความร้้อน เป็็นต้้น โดยในรอบปีีบััญชีี 2564 ได้้ส่่งมอบงานระบบเข้้าออก
อาคารและระบบความปลอดภััยแบบอััจฉริิยะ (Smart Building System) แก่่
อาคารสำนัักงานชั้้น� นำ เช่่น อาคารเดอะปาร์์ค อาคารเอ็็มไพร์์ทาวเวอร์์ อาคาร
โครนอส สาทร ทาวเวอร์์ ด้้านบริิษััท อะเฮดออล จำกััด ผู้้�ให้้บริิการระบบ
ควบคุุมอุุปกรณ์์อัตั โนมััติภิ ายในอาคาร ได้้รับั ความไว้้วางใจในการติิดตั้้ง� ระบบ
บริิหารจััดการอาคาร (Building Management System) แก่่ศููนย์์เอนเนอร์์ยี่่�
คอมเพล็็กซ์แ์ ละโรงแรมเลอ เมอริิเดีียน กรุุงเทพ ระบบเตืือนไฟไหม้้แก่่ศููนย์์การ
ประชุุมแห่่งชาติิสิริิ กิิ ติ์์ิ � ระบบปรัับอากาศแก่่อาคารไทยรััฐ ขณะที่่บ� ริิษัทั เซนเซส
พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำกััด (“SENSES”) สามารถขยายฐานลููกค้้างาน
บริิหารอาคารพัักอาศััยและนิิติิบุุคคลอาคารชุุดให้้มีีจำนวนใกล้้เคีียงตาม
เป้้าหมายที่่ว� างไว้้ รวม 13 โครงการ ณ เดืือนกัันยายน 2564 พร้้อมทั้้�งเปิิดตััว
แอปพลิิเคชััน “SERVED BY SENSES APPLICATION” บนสมาร์์ตโฟน เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการแก่่เจ้้าของร่่วมและผู้้�เช่่าห้้องชุุดกว่่า 5,500
ยููนิิต ในคอนโดมิิเนีียมที่่� SENSES เป็็นผู้้�บริิหารในปััจจุุบััน
ด้้านธุุรกิิจผลิิตและจำหน่่ายผงสัังกะสีีออกไซด์์ที่ด่� ำเนิินการโดยบริิษัทั ไทย-ไลซาท
จำกััด (“TL”) พบว่่า แม้้ในรอบปีีบััญชีี 2564 ต้้องเผชิิญปััจจััยกดดัันจาก
หลายด้้าน ทั้้�งความผัันผวนของราคาสัังกะสีีแท่่งและอััตราแลกเปลี่่�ยน
ขณะที่่�ลููกค้้าหลัักในอุุตสาหกรรมยางรถยนต์์ได้้ชะลอการผลิิตบางช่่วงเวลา
เนื่่�องจากการติิดเชื้้อ� COVID-19 ของพนัักงาน และการหยุุดการผลิิตชั่่ว� คราว
ของโรงงานผู้้ผ� ลิิตรถยนต์์ เนื่่�องจากปััญหาขาดแคลนเซมิิคอนดัักเตอร์์สำหรัับ
การผลิิตรถยนต์์ซึ่่�งมีีสาเหตุุจากอุุปสงค์์เซมิิคอนดัักเตอร์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการ
เติิบโตของอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีี ขณะที่่�การส่่งออกสิินค้้าไปยัังตลาด
ต่่างประเทศพบข้้อจำกััดจากปััญหาขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์ อย่่างไรก็็ดีี
TL สามารถผลัักดัันปริิมาณขายและรายได้้ในรอบปีีบััญชีี 2564 เติิบโต
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้าและเป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ โดยมีียอดขาย
มากกว่่า 16,400 ตััน และมีีรายได้้รวม 1,380.25 ล้้านบาท ขณะเดีียวกััน
TL ดำเนิิ น กลยุุ ท ธ์์ ท างธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ รัั ก ษาขีีดความสามารถการแข่่ ง ขัั น
ให้้ พ ร้้ อ มต่่ อ สภาวะตลาดและการเพิ่่� ม ขึ้้� น ของผู้้�ป ระกอบการรายใหม่่
ในธุุรกิิจ ด้้วยการยกระดัับคุุณภาพสิินค้้าให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล
และนำเทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพงานบริิการ โดยในปีี 2564
TL ยกระดัับมาตรฐานการผลิิตผงสัังกะสีีออกไซด์์ White Seal สำหรัับ
อุุ ต สาหกรรมอาหารสัั ตว์์ (Feed Grade) จากมาตรฐาน GMP &
HACCP สู่่�มาตรฐาน GHPs & HACCP เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ห่่ ว งโซ่่ อ าหาร
ที่่�ปลอดภััยสำหรัับผู้้�บริิโภคตามหลัักการขององค์์การอนามััยโลก และติิดตั้้�ง
ระบบบริิหารจััดการคลัังสิินค้้าเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการจััดเก็็บ
และการจััดส่่งสิินค้้าให้้มีีความถููกต้้องและรวดเร็็วเพิ่่�มขึ้้�น ควบคู่่�กัับการมุ่่�ง
พััฒนาสููตรการผลิิตสัังกะสีีออกไซด์์อนุุภาคนาโนเมตรเพื่่�อขยายฐานลููกค้้า
ใหม่่ในอุุตสาหกรรมเครื่่�องสำอาง สิ่่�งทอ และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ตลอดจนยััง
คงมุ่่�งให้้ความสำคััญกัับการปรัับเครื่่�องจัักรและกระบวนการในส่่วนของ
เตาหลอมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิ ซึ่่ง� จะช่่วย
ลดต้้นทุุนด้้านพลัังงานและลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการใช้้
ก๊๊าซธรรมชาติิ ที่่�เป็็นแหล่่งปล่่อยหลัักกว่่าร้้อยละ 85 ของปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมดของกลุ่่�มบริิษััทในรอบปีีบััญชีี 2564

ผลกระทบจากการชะลอตััวของภาวะเศรษฐกิิจไทยจากสถานการณ์์แพร่่
ระบาดของ COVID-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อเนื่่�องจากปีีก่่อนหน้้า ได้้ส่่งผลต่่อผล
การดำเนิินงานของธุุรกิิจทุุกภาคส่่วน รวมถึึงกลุ่่�มบริิษัทั ทำให้้ในรอบปีีบัญ
ั ชีี
2564 (วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 – 30 กัันยายน 2564) กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้
จากการประกอบธุุรกิิจ 3,111.30 ล้้านบาท ประกอบด้้วยรายได้้จากการขาย
อสัังหาริิมทรััพย์์ 1,489.5 ล้้านบาท รายได้้จากการขายและการให้้บริิการ
1,597.10 ล้้านบาท และรายได้้จากการให้้เช่่าและบริิการ 16.20 ล้้านบาท
และค่่าการจััดการ 8.50 ล้้านบาท โดยมีีกำไรสุุทธิิ 5.4 ล้้านบาท และมีีกำไร
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ 30.20 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ดีี ในรอบปีีบััญชีี 2564
บริิษััทได้้ดำเนิินการและมีีความคืืบหน้้าสำคััญในหลายด้้านเพื่่�อรองรัับ
การปรัับสมดุุลโครงสร้้างการลงทุุนของบริิษััทตามพัันธกิิจและแผนกลยุุทธ์์
ในการกระจายความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจที่่�วางไว้้ โดยบริิษััทได้้ร่่วมลงทุุนกัับ
พัันธมิิตรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจพลัังงาน อัันได้้แก่่ บริิษััท บีี.กริิม
เพาเวอร์์ จำกััด (มหาชน) ในบริิษััท ยููนิิเวนเจอร์์ บีีจีีพีี จำกััด (“UVBGP”)
เพื่่�อร่่วมกัันดำเนิินธุุรกิิจด้้านพลัังงาน ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีแนวโน้้มการเติิบโต
ตามการขยายตััวของชุุมชนเมืือง ภาคธุุรกิิจอุุตสาหกรรม และการเพิ่่�มขึ้้�น
ของประชากร โดย UVBGP อยู่่�ระหว่่ า งการเข้้ า ลงทุุ น ในกิิ จ การที่่�
ประกอบธุุ ร กิิ จ โรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานความร้้ อ นร่่ ว ม 2 บริิ ษัั ท กำลัั ง การ
ผลิิ ต ไฟฟ้้ า รวม 360 เมกะวัั ตต์์ ซึ่่� ง จะทำให้้ บ ริิ ษัั ท มีีแหล่่ ง รายได้้ ที่่� มีี
ความสม่่ำเสมอ (Recurring Income) และต่่อเนื่่�องในระยะยาวตาม
สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันของโรงไฟฟ้้าดัังกล่่าว นอกจากนี้้�
บริิษััท ยููนิิเวนเจอร์์ แคปปิิตอล วััน จำกััด ได้้เข้้าลงทุุนในกิิจการที่่�เป็็นผู้้�ผลิิต
และจำหน่่ายตู้้�แช่่เชิิงพาณิิชย์์ ซึ่่�งมีีผลการดำเนิินงานที่่�ดีีในปััจจุุบัันและมีี
แนวโน้้มการเติิบโตทางธุุรกิิจในอนาคตจากข้้อได้้เปรีียบด้้านประสบการณ์์
ความเชี่่ย� วชาญในธุุรกิิจ ฐานลููกค้้า สิินค้้าและบริิการที่่ค� รบวงจร ขณะที่่บ� ริิษัทั
เลิิศรััฐการ จำกััด ได้้จำหน่่ายเงิินลงทุุนในกิิจการที่่�ดำเนิินธุุรกิิจโรงแรมที่่�
จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ เพื่่�อลดผลกระทบของบริิษััทในการรัับรู้้�ผลการดำเนิินงานที่่�
ไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายของธุุรกิิจโรงแรม อัันเกิิดจากการหดตััวอย่่างรุุนแรง
ของธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวจากมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด COVID-19 ที่่�
ทุุกประเทศทั่่�วโลกดำเนิินการอย่่างเข้้มงวดนัับตั้้�งแต่่ปีี 2563 ถึึงปััจจุุบััน
ผมขอขอบคุุณคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะที่่�
ให้้การสนัับสนุุนและให้้ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการประกอบธุุรกิิจ
และการดำเนิินกิิจกรรมทุุกด้า้ นของกลุ่่�มบริิษัทั ในรอบปีีบัญ
ั ชีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา
รวมถึึงผู้้บ� ริิหารและพนัักงานที่่เ� ป็็นแรงสนัับสนุุนสำคััญให้้เกิิดความก้้าวหน้้า
และความสำเร็็จต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััท ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�ให้้
ความไว้้วางใจและให้้การสนัับสนุุนตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา โดยหวัังเป็็น
อย่่างยิ่่�งว่่าการปรัับสมดุุลโครงสร้้างการลงทุุนของบริิษััทด้้วยการเข้้าลงทุุน
ในธุุรกิิจใหม่่ ควบคู่่�กัับการเร่่งปรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถ
การแข่่งขัันของธุุรกิิจหลัักในปััจจุุบันั จะเป็็นแรงผลัักดันั สำคััญให้้ผลการดำเนิิน
งานในรอบปีีบััญชีี 2565 ของกลุ่่�มบริิษััทมีีการเติิบโตตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนอย่่างเหมาะสมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ภายใต้้การคำนึึงถึึงผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย บนพื้้�นฐานหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการบริิหาร
ความเสี่่�ยง ซึ่่�งบริิษััทยึึดมั่่�นในการประกอบธุุรกิิจมาโดยตลอด
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