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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ในปี 2563 ภาคธุรกิจไทยโดยรวมต้องเผชิญความท้าทายจากการหดตัว
อย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจ อันมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลกตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563
นำ�มาซึ่งการใช้มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดอย่างเต็มรูปแบบของ
หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เช่น มาตรการปิดเมือง
(Lockdown) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
นโยบายปิดการเดินทางเข้าออกประเทศ เป็นต้น ซึง่ มาตรการควบคุมโรค
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำ�คัญของไทย
โดยรวมของปี 2563 ทั้งภาคการท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุน
และการบริโภคภาคเอกชน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์
ปี 2563 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ -7.8
ภายใต้การหดตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก การแข่งขัน
ที่ รุ น แรงทางธุ ร กิ จ และการชะลอตั ว ของกำ � ลั ง ซื้ อ ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศอันเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น ในรอบปี บั ญ ชี 2563 กลุ่ ม บริ ษั ท
ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อผลักดันรายได้และผลการดำ�เนินงาน
ของแต่ละกิจการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างดีที่สุดภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมิให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก สำ�หรับธุรกิจ
ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำ�เนินการโดยบริษัท แกรนด์
ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด (“GRAND UNITY”) มุ่งเน้นกลยุทธ์การ
ขายห้องชุดคอนโดมิเนียมแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านสื่อออนไลน์
ทุกช่องทาง ควบคูก่ บั การขายห้องชุดคอนโดมิเนียมระดับ Luxury และ
Premium ผ่านตัวแทนขายต่างประเทศที่มีเครือข่ายทางธุรกิจและ
ฐานลูกค้าในหลายประเทศ ตลอดจนจัดทำ�กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ให้ตรงความต้องการของผูซ้ อื้ และสภาวะการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาอยู่ เ สมอ และได้ ล งทุ น พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น บน
สมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับฟังความ

คิดเห็นของลูกค้า ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาสินค้าและงานบริการ
ให้มปี ระสิทธิภาพและตรงใจลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้ในรอบปีบญ
ั ชี
2563 GRAND UNITY สามารถปิดการขายคอนโดมิเนียม 2 โครงการ
ได้แก่ ยู ดีไลท์ รัชวิภา และยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์
พระราม 3 ขณะที่โครงการแมสซารีน รัชโยธิน ได้ด�ำ เนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้จองซื้อห้องชุดได้ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2563 ตามแผนงานทีว่ างไว้ นอกจากนี้ GRAND UNITY
ได้เปิดขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ระดับ Budget และ Economy
ใน 2 ทำ�เลใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนตามแนวรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายรอบเมือง ได้แก่ โครงการเดนิม จตุจักร ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 3 ใกล้สถานี BTS หมอชิต และโครงการเซียล่า เจริญนคร
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง
สำ�หรับความก้าวหน้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบ
ปีบัญชี 2563 บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำ�กัด รักษาระดับรายได้และ
มีผลการดำ�เนินงานเป็นกำ�ไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญจากปีก่อนหน้า
ขณะทีบ่ ริษทั เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด สามารถขยาย
ฐานลูกค้างานบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุดให้มี
จำ�นวนใกล้เคียงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีจำ�นวนรวม 11 โครงการ
ณ เดือนกันยายน 2563 ด้านธุรกิจสังกะสีออกไซด์ที่ดำ�เนินการโดย
บริษัท ไทย-ไลซาท จำ�กัด (“TL”) พบว่า นอกจากความผันผวนของ
ราคาสังกะสีแท่งในตลาดโลหะลอนดอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ปีก่อนหน้า ในรอบปีบัญชี 2563 TL ต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม
จากการลดกำ�ลังการผลิตของกลุม่ ลูกค้ายางรถยนต์ทเี่ ป็นหนึง่ ในลูกค้า
รายใหญ่ของ TL ในปัจจุบัน ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมผลิต
ยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของ
COVID-19 อย่างไรก็ดี TL ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการชะลอตัวทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุง
เครื่องจักรและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในส่วนของเตาหลอม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงาน ทำ�ให้ได้ปริมาณ
สังกะสีออกไซด์เพิ่มขึ้น ขณะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
ลดลง นอกจากนี้ TL ยังคงดำ�เนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันให้พร้อมต่อสภาวะตลาดในอนาคต ด้วยการรักษาความ
สัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม ควบคู่กับเดินหน้าการวิจัยและพัฒนา
สังกะสีออกไซด์อนุภาคนาโนเมตรร่วมกับสถาบันการศึกษา เพือ่ ขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนไม่หยุดนิ่งในการรักษาคุณภาพสินค้าภายใต้มาตรฐานการ
ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยใน
ปี 2563 TL ได้รับประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T MARK)
จากกรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์
ซึ่งตราสัญลักษณ์ T MARK ดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ประกอบการไทย
ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในด้าน
กระบวนการผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ คำ � นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาลในการดำ�เนินธุรกิจ และมี
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานแรงงานไทย
จากภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2563 ที่มีทิศทางหดตัวลงอย่างมี
นัยสำ�คัญจากหลายปัจจัย ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลดำ�เนินงานของภาคธุรกิจ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยยากที่จะหลีกเลี่ยงได้

ทำ�ให้ในรอบปีบัญชี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563) กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ รวมจำ�นวน 4,386.3
ล้ า นบาท โดยมี ร ายได้ ห ลั ก มาจากกลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขาย
2,732.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายได้รวม รองลงมา ได้แก่
รายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์ 1,061.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24
ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจอื่น รวมจำ�นวน 592.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14
ของรายได้รวม โดยมีกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำ�หรับรอบ
ปีบัญชี 2563 รวมจำ�นวน 62.5 ล้านบาท
ทั้ ง นี้ ด้ ว ยเศรษฐกิ จ ไทยในระยะข้ า งหน้ า ยั ง มี ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง
ขึ้นกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอนาคต
และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง ดังนั้น นอกจากการบริหารจัดการธุร กิจด้วยความ
ระมัดระวัง ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยง และหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งฝ่ายจัดการและพนักงานของกลุ่มบริษัทจะร่วมกัน
ดำ�เนินการอย่างมุ่งมั่น ภายใต้การกำ�กับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของ
กลุม่ บริษทั มีการเติบโตและสามารถแข่งขันในธุรกิจ สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมตามแผนงานที่วางไว้สำ�หรับรอบปีบัญชี
2564 แล้ว บริษทั ยังคงแสวงหาโอกาสเข้าลงทุนในกิจการทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการดำ�เนินธุรกิจ สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมจากการ
ลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและสร้างความสมดุลของเงิน
ลงทุน อันจะนำ�มาซึ่งประโยชน์และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ลงทุนของบริษัท ร่วมกับไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลื่อนผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
ให้บรรลุเป้าหมายในเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
ทีใ่ ห้การสนับสนุนและให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบ
ธุรกิจและการดำ�เนินกิจกรรมทุกด้านของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี
2563 ทีผ่ า่ นมา รวมถึงผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ ป็นแรงสนับสนุนสำ�คัญ
ให้เกิดความก้าวหน้าและความสำ�เร็จต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้น
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและ
ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมา โดยบริษัท
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้กลุ่ม
บริษทั มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บนพื้นฐาน
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจ
มาโดยตลอด

(นายวรวรรต ศรีสอ้าน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

