สาส์นจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผูถ้ ือหุน้
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 ยังคงได้รบั ผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 ที่กลับมารุ นแรงตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ทาให้ภาครัฐต้องออกมาตรการล็อคดาวน์พร้อมมาตรการต่างๆ
ส่ ง ผลให้ลูก ค้า งดการเข้า เยี่ ย มชมโครงการ รวมทั้ง ลูก ค้า ต่ า งชาติ ไ ด้ห ายออกไปจากระบบ ด้ว ยสถานการณ์ดัง กล่ า ว
ธุ ร กิ จ หลายประเภทจึ ง จ าต้อ งลดเงิ น เดื อ นและลดจ านวนพนั ก งานลง ส่ ง ผลต่ อ ก าลั ง ซื ้อ ของลู ก ค้า เป็ น อย่ า งมาก
ผู้ป ระกอบการอสัง หาริม ทรัพ ย์จึ ง จ าเป็ น ต้อ งเพิ่ ม กลยุ ท ธ์ เพื่ อ รัก ษาสภาพคล่ อ งของธุ ร กิ จ โดยการระบายสิ น ค้า ที่ มี อ ยู่
ด้วยการทาโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อจูงใจลูกค้า ซึ่งบริษัทได้มีการปรับกลยุท ธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการทาโปรโมชั่นด้านราคาและ
ปรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้มี ค วามน่ าสนใจ รวมถึ ง การเพิ่ มช่ องทางการขายและการสื่ อ สารทางการตลาดให้ตรงกลุ่ม เป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม ยัง คงมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการคุมเข้มในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ในประเด็นดังกล่าวบริษัท ได้กาหนด
แนวทางเพื่อรองรับ ตัง้ แต่การคัดกรองลูกค้าก่อนซือ้ และหลังจากซือ้ แล้ว สาหรับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาในด้านสินเชื่อ
บริษัทยังได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้คาแนะนากับลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการได้สินเชื่อผ่านการประสานงาน
กับหลายๆ สถาบันการเงิน
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของบริษัทในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ท่รี ุนแรงกว่าปี ท่ผี ่านมาดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เริ่มกลับมาระบาดซา้ อีกครัง้ ในช่วงต้นปี 2565
ทาให้การขยายโครงการต้องเป็ นไปอย่างระมัดระวัง ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการศึกษาเพื่อหารู ปแบบการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทัง้ ธุรกิจที่สร้างรายได้ประจา เพื่อเสริมรายได้ให้บริษัทอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการ
ขยายธุรกิจในส่วนของที่อยู่อาศัยในแนวราบ รวมทัง้ ธุรกิจในจังหวัดระยองในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา เป็ นผลให้บริษัทยังคงรักษา
ระดับรายได้ในระดับหนึ่ง ตลอดจนการบริหารสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิด ทาให้บริษัทผ่านวิกฤติในปี ท่ีผ่านมา
ไปได้ดว้ ยดี
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงให้ความสาคัญตัง้ แต่การสรรหา
พนักงานที่มีศกั ยภาพและเหมาะสมต่อธุรกิจ นอกจากนีย้ งั ให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
ของตน ผ่านหลักสูตรฝึ กอบรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็ นมืออาชีพ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในโลกปั จจุบนั ซึ่งในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จดั หลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพของ
พนักงาน ควบคู่ไปกับการบริหารงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รองรับการขยายธุรกิจภายหลังจากที่วิกฤติผ่านพ้นไป
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บริษัทและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่า
(Low-carbon Society) และเศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy) โดยให้ความสาคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างสมดุล
ใน 3 ด้า น ได้แ ก่ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ สิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ บ ริ ษั ท ที่ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม สร้า งสรรค์รู ป แบบการใช้ชี วิ ต
อย่างเป็ นเอกลักษณ์ ละเอียดอ่อนกับทุกความต้องการของลูกค้า และสร้างสังคมแวดล้อมให้น่าอยู่ไปพร้อมกัน
บริษัทเชื่อมั่นว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวจาเป็ นต้องอาศัยการสนับสนุนจากสังคม ด้วยเหตุนี ้
บริษั ท และบริษัท ย่อ ยจึ งแสดงความรับ ผิ ดชอบด้วยการตอบแทนกลับ คืน สู่สังคมอย่ างเสมอมา โดยปลูก ฝั ง ให้พนักงาน
ของบริษัท ได้ปฏิบัติตนเป็ นจิตอาสาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน โดยให้ความสาคัญกับโครงการ
ช่วยเหลือสังคมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการศึก ษา ด้านอาชีวอนามัยและความเป็ นอยู่ท่ีดี และด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น
บริษัทให้การสนับสนุน องค์การยูนิเซฟที่มีเป้าประสงค์ท่ีจะยุติความเหลื่ อมลา้ และสร้างโลกที่สวยงามกับเด็กที่ดอ้ ยโอกาส
ทั่วโลก ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 3 โครงการช่วยเหลือชุมชนช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ด้วยการส่งมอบสิ่งจาเป็ นในช่วงวิกฤติการ
แพร่ร ะบาดแก่ ป ระชาชนและชุม ชนโดยรอบพื น้ ที่ โครงการและโครงการพัฒ นาชุม ชน และสิ่ ง แวดล้อ มบริเ วณโดยรอบ
ที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทตัง้ อยู่ ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทศั น์ ถนน และซอย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคมและ
ชุมชนโดยรอบ เป็ นต้น
สุดท้ายนี ้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอแสดงความขอบคุณมายังท่านผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และคู่คา้ ที่ให้การสนับสนุนและ
ไว้ว างใจต่ อ บริ ษั ท ด้ว ยดี ต ลอดมา และขอขอบคุ ณ ผู้บ ริ ห ารตลอดจนพนัก งา นทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ทุ่ ม เทในการปฏิ บัติ ห น้า ที่
กันอย่างเต็มความสามารถ ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา
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ประธานกรรมการ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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