
AP HAPPINESS

รายงานประจำปี 2561





ที่เอพี สมการของพื้นที่ที่ดีที่สุด ต้องมีตัวแปรมากกว่านักออกแบบ 
ช่ือก้องโลก ต้องให้ผลลัพธ์มากกว่าเทคโนโลยีล่าสุดท่ีช่วยอํานวยความสะดวก 
หรือนอกเหนือไปจากคําตอบจาก AI อัจฉริยะ แต่คือพื้นท่ี ที่ให้คุณ 
ได้สร้างสรรค์เรื่องราวแห่งความสุขของตัวเอง และความสุขที่ร่วมแบ่งปัน 
กับคนท่ีคุณรัก คือความสุขท่ีทําให้เกิดรอยย้ิมข้ึนในทุกวันจนคุณอยากแบ่งปัน 
ให้เพื่อนบ้านรอบข้าง และทุกเรื่องราวความสุขของคุณ คือเหตุผลที่เรา

สร้างสรรค์พื้นที่ดีๆ ต่อไป

พื้นที่ที่ดีที่สุด คือพื้นที่ที่เรา
แบ่งปันความสุขกับใครอีกคน
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างบริษัท งบการเงิน
และรายงานต่างๆ

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสําคัญอื่น

โครงสร้างการจัดการภาวะตลาด
อสังหาริมทรัพย์

การกาํกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายการระหว่างกันลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงการวิเคราะห์
และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ

แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
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คุณเคยมองเห็นเขาเหล่านี้ไหม? เด็กที่อยู่ในพื้นที่มืดมิด และไม่เคยได้รับ 
โอกาสให้มีที่ยืนอย่างภาคภูมิใจ มูลนิธิ SATI และ AP Thailand เปิดพ้ืนท่ี
แห่งโอกาส NAVIGATING HAPPINESS ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเส่ียงให้ 
ค้นพบแสงสว่างในตัวเอง และจุดประกายเป้าหมายแห่งชีวิตเพื่อให้พวกเขา 
ได้มีโอกาสสัมผัสความสุขในการทําสิ่งที่รัก และพัฒนาทักษะที่สามารถนําไป

ต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต



เล่าอารมณ์ผ่านการเต้น



เรียนเขียนความคิดเป็นเพลงแร็ป



เรียนคิดสร้างสรรค์ด้วยอาหาร



บันทึกความรู้สึกด้วยภาพถ่าย



Platform of Success









Space Completes Life



Where Function Meets Luxury





Masterpiece For Generations



2018 The Year of
Achievements

เอพีไทยแลนด ์การันตีความเป็นสุดยอดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
รายเดียว ที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติมากที่สุดถึง 14 รางวัล





รายงานประจาํปี 256128

รางวัลแห่งความสําเร็จ

1. Thailand Property Award 2011
    Real Estate Personality of the Year (2011)
    Mr. Anupong Assavabhokhin

2. Thailand Property Awards 2009 
    Best Condo Development (Bangkok)
    The Address Chidlom

4. Thailand Property Award
    Real Estate Personality of the Year (2011)
    Mr. Anupong Assavabhokhin

5. Securities Analysts Association 2010
    Best CEO of Property and Construction Sector
    Mr. Anupong Assavabhokhin

7. Securities Analysts Association 2010
    Best IR of Property and Construction Sector
    Mr. Pumipat Sinacharoen

8. The Stock Exchange of Thailand 2005
    Best Corporate Governance Report

3. Agency for Real Estate Affairs 2011
    Best Single Detached House Project
    The Palazzo

6. Thailand Property Awards 2011
    Best Affordable Condo Development 
    (Bangkok) 
    Rhythm Ratchada

9. Cannes Lions 2017
    Grand Prix Award
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2. Awards for Listed Companies 2014 
    Best CEO 
    Property and Construction Sector
    Mr. Anupong Assavabhokhin 
    Investment Analysis Association

3. Thailand Property Awards 2014
    Winner 
    Best Housing Development (Bangkok)
    Soul Ratchadaphisek 68
    by AP (Thailand) Public Company Limited

7. 2014 South East Asia Property Awards
    Highly Commended 
    Best Villa Development (Thailand)
    Soul Ratchadaphisek 68
    by AP (Thailand) Public Company Limited

1. Thailand Property Awards 2014 
    Highly Commended
    Best Developer
    AP (Thailand) Public Company Limited

5. Thailand Property Awards 2015
    Highly Commended 
    Best Housing Development (Bangkok)
    DISTRICT SRIWARA
    by AP (Thailand) Public Company Limited

9. SET Awards 2015
    Outstanding Investor Relations Awards
    SET market capitalization
    of THB 10 bln. – THB 30 bln.
    AP (Thailand) Public Company Limited

4. Thailand Zocial Awards 2016
    The Most Popular Brand on Twitter

6. Asia Responsible Entrepreneurship Awards  
    (AREA)
    Investment in People category

8. Award for 2015/2016
    Industry: Property & Construction
    Mr. Anuphong Assavabhokhin
    AP (Thailand) Public Company Limited
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อนุพงษ์ อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อย่างที่ทราบกันว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจต้องเผชิญกับความ
ไม่แน่นอนอยู่หลายประการ ทั้งความไม่แน่นอนภายในประเทศ และปัญหา
ระหวา่งประเทศ รวมถงึความกา้วหนา้ทาง Technology ทีร่วดเรว็กวา่ในอดตี  
ทำาให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า “Technology Disruption” หรือที่บางคนเรียกว่า 
“Digital Disruption” ผนวกกบัการแขง่ขนัอนัดเุดอืด ซึง่คอยกดดนัใหภ้าคธรุกจิ 
ต้องทำางานหนักมากยิ่งขึ้น และต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ 

สำาหรบัเอพ ีเรามองวา่ความทา้ทายเหลา่นีเ้ปน็โอกาสทีท่ำาให้เรายิง่ตอ้งทำางาน
อย่างหนักในการเร่งพัฒนาองค์กรของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม พัฒนาบุคลากร 
ของเราให้เก่งขึ้น และเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือ เราแข็งแกร่งและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในปี 2561 
ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็น 3 เรื่องหลักๆ ดังนี้ครับ

เรื่องแรกในปี 2561 ธุรกิจโดยรวมของเอพีเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงสุด 
เป็นประวัติการณ์ สามารถสร้างรายได้รวมได้มากถึง 38,020 ล้านบาท (รวม
โครงการรว่มทนุ 100%) เตบิโตขึน้สงูกวา่ 30% จากปกีอ่นหนา้ สรา้งยอดขายรวม 
ของสินค้าทั้งกลุ่มคอนโดและแนวราบได้มากถึง 41,298 ล้านบาท เกินจาก
เปา้หมายยอดขายเดมิทีต่ัง้ไว ้39,800 ล้านบาท ซึง่เปน็ผลมาจากความสำาเรจ็
ในสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว หรือทาวน์โฮม 

เรื่องที่ 2 ปี 2561 ถือเป็นปีที่เอพีได้รับรางวัลมากที่สุดที่เคยมีมาถึง 14 รางวัล
จากหลากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งให้การชื่นชม
ยกย่องคุณภาพ ของทั้งโครงการต่างๆ ที่เราพัฒนา และในตัวองค์กร เช่น 
รางวัล ‘บริษัทผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชียประจำาปี 2561’ จากเวที The Asia 
Corporate Excellence & Sustainability Awards” ประเทศสิงคโปร์ รางวัล 
‘ที่สุดของบริษัทพัฒนาคอนโดมิเนียมยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำาปี 2561’ 
จากเวที Asia Property Awards รวมถึงการได้รับโหวตให้เป็น The Most 
Admired Company หรือ องค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ในใจ 
ผู้บริโภคประจำาปี 2561 

สำาหรับเร่ืองท่ีสาม ซ่ึงถือว่าสำาคัญมาก น่ันก็คือ เราประสบความสำาเร็จในทุกธุรกิจ 
ที่เราดำาเนินการ Property Agent ภายใต้ชื่อ BC ซึ่งดำาเนินธุรกิจบริการ
ฝากขาย ฝากเช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ มีผล
การดำาเนินงานท่ีโตแบบก้าวกระโดดมีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซ้ือขายผ่าน
สูงถึง 12,000 ล้านบาท ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property  
Management ภายใตช้ือ่ Smart กม็กีารขยายตวัเปน็อยา่งมาก ในปทีีผ่า่นมา  
SMART ดูแลลูกบ้านทั้งโครงการเครือ AP และโครงการของบริษัทอื่นๆ 
มากกว่า 55,000 ครอบครัว กว่า 200 โครงการ 

ผมมักกล่าวเสมอว่าความสำาเร็จคืออดีต แต่เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรดี 
Digital Disruption จะพาให้เทคโนโลยีก้าวลำ้าไปอย่างคาดไม่ถึง จนทำาให้เรา
ต้องกลับมานั่งทบทวนว่า กลยุทธ์ที่วางไว้ปีที่แล้วจะทำาให้เราสำาเร็จไปได ้
ในปีต่อไปอีกหรอื จากเดมิท่ีวสิยัทศัน์เราคอืการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการออกแบบ 
พืน้ทีเ่พือ่สร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า (Space Expert for Living Satisfaction)  

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยังเพียงพอหรือแคบไปแล้วหรือไม่ และน่ันจึงนำามาสู่การตกผลึกครั้งสำาคัญ 
ที่ว่าก้าวต่อไปจากนี้ เอพี ไทยแลนด์จะไม่หยุดอยู่เพียงภาคธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่จะก้าวไปสู่มิติใหม่ในการดำาเนินธุรกิจภายใต้ 
วิสัยทัศน์ใหม่ “มุ่งสร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี” หรือ “Provider of 
Quality of Life” ภายใต้แนวคดิ “AP World, A New Vision of Quality of Life”  
วิสัยทัศน์ในการสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า ซึ่งจะ
สมบูรณ์ไปด้วยระบบนิเวศ (Eco-System) ที่เอพีพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นรายแรกที่ริเริ่มสร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี 

อกีทัง้ เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีย่ัง่ยนื บรษิทัฯ จงึพรอ้มเปดิตวั  
3 ภาคธุรกิจใหม่ (Disruptive Business) ได้แก่ 1) VAARI ดำาเนินธุรกิจ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งระบบนเิวศทีส่นบัสนนุการบรหิารจดัการคณุภาพชีวติ 
2) CLAYMORE ดำาเนินธุรกิจสร้างและผลักดันนวัตกรรมดีไซน์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบ และ 3) SEAC ดำาเนินธุรกิจในการดิสรัป 
วิธีการเรียนรู้ของคนในองค์กรและคนในสังคมด้วยกระบวนการใหม่ๆ  
ผ่านความร่วมมือจากสถาบันระดับโลก ซ่ึงทั้ง 3 ธุรกิจใหม่จะเป็นจิ๊กซอว์ 
ชิ้นสำาคัญที่ช่วยเสริมวิสัยทัศน์ในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประสบ 
ความสำาเรจ็ เคยีงคูไ่ปกบั Core Business คอื ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละบรษิทั
ในเครือที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

ความท้าทายของโลก Disrupt ยังคงรอเราอยู่ แต่เราเชื่อว่าจากการยกระดับ 
วสิยัทศันส์ูก่ารสง่มอบคุณภาพชวีติ และการขยายภาคธรุกจิทีก่า้วไปไกลกวา่ 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะนำาพาเอพี ไทยแลนด์ก้าวไปสู่ศักราชใหม่ 
อย่างย่ังยืนและม่ันคง ซ่ึงสุดท้ายแล้วนวัตกรรมหรือระบบนิเวศต่างๆ ท่ีถูกพัฒนา 
จะเปิดกว้างให้บริการกับทุกคนไม่จำากัดว่าจะต้องเป็นลูกค้าเอพีเท่านั้น 

ผมในนามของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ 
ผู้ถือหุ้นและหุ้นกู้ รวมถึงพันธมิตรทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้การสนับสนุนเอพี
เป็นอย่างดีเสมอมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมเดินไปสู่เส้นทาง
แห่งความสำาเร็จนี้ด้วยกันตลอดไปครับ



รายงานประจําปี 256132

คณะกรรมการบริษัท

นายอนุพงษ ์ อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรองประธานกรรมการ

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้อํานวยการ

นายศิริพงษ ์สมบัติศิริ
กรรมการบริหาร
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รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล

กรรมการบริหาร
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนียกุล
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คณะกรรมการบริษัท

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร
นายวิษณุ สุชาติล้ําพงศ์
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นายโกศล สุริยาพร
ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

นายพรวุฒ ิสารสิน
กรรมการอิสระ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายสมยศ สุธีรพรชัย
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นายภมร ประเสริฐสรรค์ 
รองกรรมการผู้อํานวยการ
สายงานทาวน์เฮาส์และคอนโด 2 

นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
รองกรรมการผู้อํานวยการ 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
รองกรรมการผู้อํานวยการ 
สายงาน Strategic Property Investment

นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ
รองกรรมการผู้อํานวยการ
สายงานบ้านเดี่ยว

คณะผู้บริหาร

นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ
สายงานทาวน์เฮาส์ 

นางสาวกมลทิพย์ บาํรุงชาติอุดม
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ
สายงานคอนโด 1

นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
รองกรรมการผู้อํานวยการ 
สายงาน Supply Chain Management

นายวิทการ จันทวิมล
รองกรรมการผู้อํานวยการ
สายงาน Corporate Strategy 
and Creation

นางกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ 
สายงานการเงินและบัญชี
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เลขานุการบริษัท

นายทรงพล บุษปฤกษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํนวยการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายธนิตย์ ไพบูลย์
กรรมการผู้อํานวยการ
บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จาํกัด

นายกิจณรงค์พล หัตถมณฑล
กรรมการผู้อํานวยการ
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ 
จํากัด

นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ
สายงาน Digital Transformation
and Disruption

นายประมาศ ขวัญชื้น
ผู้อํานวยการฝ่าย Corporate Legal Counselor

นายขยล ตันติชาติวัฒน์
กรรมการผู้อํานวยการ
บริษัท กรุงเทพซิตี้สมาร์ท จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561
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บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
โดยมุ่งสร้างสังคมเอพีให้มีคุณภาพ

พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัย
ด้วยบริการท่ีใส่ใจ

นอกเหนือจากการพัฒนาสเปซแล้ว เอพียังคํานึงถึงความต้องการของลูกบ้านและนักลงทุน ด้วยบริการต่างๆ
ในเครือเอพี ที่ครอบคลุมทุกความต้องการเรื่องการอยู่อาศัยในเมืองแบบครบวงจร

Smart Service Management 
Property Management 

AP Call Service 

ท่ีปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุด

บริการซ่อมแซมบ้าน ภายใต้มาตรฐานเอพี

Bangkok CitiSmart

AP Fix It

รองรับการขยายตัวของการพัฒนาโครงการ
สร้างมาตรฐานใหม่ให้การก่อสร้าง

SQE Construction 

COMPREHENSIVE
PROPERTY SERVICES
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โครงสร้างบริษัท

สายงาน
Strategic 
Property 

Investment

สายงาน
Corporate

Strategy and 
Creation

กรรมการ
ผู้อํานวยการ

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
ทาวน์เฮาส์

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
คอนโด 2

ฝ่ายบริการ
และดูแลลูกค้า

สายงาน
Digital 

Transformation
and 

Disruption

สายงาน
AP Fix It

สายงาน
Supply
Chain

Management

สายงาน
การเงิน
และบัญชี

สายงาน
ทรัพยากร
บุคคล

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เอสคิวอี 
คอนสตรัคชั่น

Business Group Business Extension

สมาร์ท เซอร์วิส
แอนด์ แมเนจเมนท์

กรุงเทพ ซิตี้ 
สมาร์ท

คณะกรรมการ
บริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
บ้านเดี่ยว

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
คอนโด 1

บริษัทย่อย

คณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ PDSC

Business Process Improvement

Corporate Legal CounselorBusiness Disruption Team
Digital Business Team

เลขานุการผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท





ภาวะอุตสาหกรรม
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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ประเภท ครึ่งปีแรก 2560 ครึ่งปีหลัง 2560 2560

บ้านเดี่ยว  2,718  6,338  9,056 

ทาวน์เฮาส์  16,227  16,318  32,545 

คอนโดมิเนียม  28,538  33,963  62,501 

รวม  47,483  56,619  104,102 

ประเภท ครึ่งปีแรก 2561 ครึ่งปีหลัง 2561 2561

บ้านเดี่ยว  4,478  6,489  10,967 

ทาวน์เฮาส์  12,185  18,729  30,914 

คอนโดมิเนียม  24,874  46,159  71,033 

รวม  41,537  71,377  112,914 

ประเภท %การเปลี่ยนแปลง

บ้านเดี่ยว 64.8% 2.4% 21.1%

ทาวน์เฮาส์ -24.9% 14.8% -5.0%

คอนโดมิเนียม -12.8% 35.9% 13.7%

รวม -12.5% 26.1% 8.5%

ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดอสังหาริมทรัพย์์
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ 4.2% 1 และการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เสน้ทางการเดนิรถไฟฟา้สว่นตอ่ขยายเปน็ 2 ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีส่นบัสนนุการเตบิโตของสภาวะตลาดในป ี2561 ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นภาพรวมเตบิโต
อย่างต่อเนื่องโดยมีจำานวนยูนิตที่เปิดขายใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ 8.5% (ตารางที่ 1) บ้านเดี่ยวเติบโต 21.1% ซึ่งเป็นการเติบโตครั้งแรก 
ในรอบ 4 ป ีคอนโดมเินยีมโตตอ่เนือ่งเป็นปทีี ่2 ที ่13.7% อยา่งไรกต็าม หลงัจากทีท่าวนเ์ฮาสม์กีารเปิดตวัเปน็จำานวนมากในชว่งไมก่ีป่ทีีผ่่านมา การเปดิตวั 
ในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยที่ -5.0% 

ภาวะอุตสาหกรรม
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเปิดตัวโครงการในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

แหล่งที่มา: บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด

1 แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 2561, “รายงานนโยบายการเงิน”

(ยูนิต)
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
แนวราบ  31,950  30,236  48,718  38,696  35,223  40,836  40,966  37,564  42,078  41,601  41,881 

 - บ้านเดี่ยว  11,707  11,157  17,353  16,824  12,720  12,789  13,830  12,564  12,146  9,056  10,967 

 - ทาวน์เฮาส์  20,243  19,079  31,365  21,872  22,503  28,047  27,136  25,000  29,932  32,545  30,914 

คอนโดมิเนียม  31,322  23,993  60,972  41,492  62,548  84,250  65,298  62,833  58,350  62,501  71,033 

รวม  63,272  54,229  109,690  80,188  97,771  125,086  106,264  100,397  100,428  104,102  112,914 

%การเติบโต -14.5% -14.3% 102.3% -26.9% 21.9% 27.9% -15.0% -5.5% 0.03% 3.7% 8.5%

แหล่งที่มา: บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด / บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) 

บ้านเดี่ยว คอนโดทาวน์เฮาส์
90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

เราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการเปิดตัวโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม โดยปกติแล้วการเปิดตัวโครงการแนวราบจะสอดคล้องกับอุปสงค์ 
ในตลาดทีม่กีารเปลีย่นแปลงในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนัในแตล่ะป ีในทางกลบักนั การเปดิตวัคอนโดมเินยีมจะแปรผนัตามสภาวะทางเศรษฐกจิ หรอืปจัจยัตา่ง ๆ   
ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เช่น สถานการณ์ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม สำาหรับคอนโดมิเนียมแล้ว ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะมีความยืดหยุ่น
มากกว่า และปรับแผนการเปิดตัวให้สอดคล้องกับอุปสงค์ที่มีในตลาด กลไกดังกล่าวส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวเพราะจะช่วยป้องกัน 
การเกิดภาวะสินค้าล้นตลาด

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
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เมือ่พจิารณาจำานวนการเปดิโครงการใหมแ่ละขายไดข้องผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนและไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงัทีแ่สดงดา้นลา่ง จะพบวา่ 
ผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยย์งัคงรกัษาระดบัสว่นแบง่ส่วนใหญใ่นตลาด จำานวนยนิูตทีเ่ปิดใหมแ่ละขายไดข้องผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 คิดเป็น 73% และ 74% ของจำานวนที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดตามลำาดับ

ส่วนแบ่งการตลาดของยูนิตที่เปิดขายใหม่

ส่วนแบ่งการตลาดของยูนิตที่ขายได้จากยูนิตที่เปิดขายใหม่
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ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียน

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียน
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แหล่งที่มา: บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด / บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) 
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แนวโนม้ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นป ี2562 นา่จะเปน็ความทา้ทายสำาหรบัผูป้ระกอบการจากปจัจยัตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้เรือ่งทีห่นึง่คอืมาตรการกำากบัดแูลสนิเชือ่ 
เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีผลบังคับใช้เดือนเมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลทางด้านจิตวิทยา
เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงจะไม่ได้รับผลกระทบ ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่าราว 20% 2 ของสินเชื่อเท่าน้ันที่จะอยู่
ภายใต้ขอบเขตของมาตรการนี้ จากมาตรการดังกล่าวอุปสงค์ในตลาดน่าจะถูกดึงมาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 และจะชะลอตัวในไตรมาสที่ 2 ก่อนที่
จะปรบัตวักลบัมาในระดับปกตอิกีครัง้ เรือ่งทีส่องคอืสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและจนี รวมถงึการถดถอยของเศรษฐกจิโลกจะทำาใหอ้ปุสงคจ์าก
ลูกค้าต่างชาติลดลง และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่มีสัดส่วนการขายให้ลูกค้าต่างชาติสูง สุดท้ายคือการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 
และความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเช่ือมั่นของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามหากมองในแง่บวก ความคืบหน้า 
ของการกอ่สรา้งระบบขนสง่มวลชนรวมถงึการขยายตวัของการบรโิภคในครวัเรอืน 3 จะยงัคงผลกัดนัตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในป ี2562 และเปน็ทีค่าดการณ์
ว่าตลาดจะโตขึ้นประมาณ 4%

ในทิศทางเดียวกันกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และมาตรการกำากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยข้างต้น เราเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายรายจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้า
ระดบักลางถงึสงูเนือ่งจากลกูคา้กลุม่ดงักลา่วมเีงนิสดในมอื และมสีภาพคลอ่งทีส่งูกวา่ นอกจากนี ้ราคาทีด่นิท่ีปรบัตวัสงูขึน้ในยา่นธรุกจิของกรงุเทพมหานคร 
รวมถงึระบบขนส่งมวลชนทีข่ยายตวัออกไปจะทำาให้ผูป้ระกอบการหนัมาเปดิตวัสนิค้าแนวราบมากขึน้เนือ่งจากสะทอ้นอปุสงคท์ีแ่ทจ้รงิ และชว่ยยน่ระยะเวลา 
ของวงจรเงินสดให้สั้นลง

ความสามารถในการปรบัตวัต่อความเปลีย่นแปลง ความได้เปรยีบในการดำาเนนิธรุกจิ และความสามารถในการเข้าถงึเงนิทุนเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความสำาเรจ็  
และมผีลต่อการเตบิโตของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้หลายรปูแบบ เช่น ผ่านการ 
ออกหุ้นกู้ จึงทำาให้มีต้นทุนทางการเงินท่ีตำ่ากว่า และมีความได้เปรียบด้านการเงิน ในด้านการแข่งขัน ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
จะยงัคงครองตลาดจากการทีม่สีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งกว่า และเข้าถงึทรพัยากรมนษุย์ได้ดกีว่า นอกจากนี ้ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา การผสานความร่วมมอื 
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติในรูปแบบของการร่วมทุน (Joint Venture) พบเห็นได้บ่อย
มากขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตทางธุรกิจ

2 แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ตุลาคม 2561, “Consultation paper: แนวนโยบาย macroprudential ส�าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”
3 แหล่งที่มา: SCB EIC, กุมภาพันธ์ 2562, “Outlook Quarter 1 2019”
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การวิเคราะห์
และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

 ปี 2561 เป็นปีที่โดดเด่นโดยมีกาํไรสุทธิสูงถึง 3.9 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จากปีก่อน) และมีอัตรากาํไรสุทธิร้อยละ 13.9 ของรายได้
 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลประกอบการในปี 2561 มีดังต่อไปนี้:
- การเติบโตขึ้นอย่างมากของยอดรับรู้รายได้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 จากปีก่อน) โดยอยู่ที่ 27.7 พันล้านบาท รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 26.6  
 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 จากปีก่อน) โดยมาจากทั้งสินค้าแนวราบและคอนโดมิเนียม
- อัตรากำาไรขั้นต้น (ตามงบการเงิน) อยู่ที่ร้อยละ 33.8 หากรวมรายได้จากโครงการร่วมทุน*จะอยู่ที่ร้อยละ 35.1 อัตรากำาไรขั้นต้นจากธุรกิจ 
 อสังหาริมทรัพย์*อยู่ที่ร้อยละ 33.7 อันเป็นผลมาจากอัตรากำาไรขั้นต้นที่ดีของโครงการแนวราบและโครงการร่วมทุน
- “ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า” มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยมีมาที่ 1.1 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 124.3 จากปีก่อน) ทิศทางที่ดีนี้มาจาก 
 การโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่องของโครงการ “Rhythm รางนำ้า” และ “Life อโศก”
 รายได้ปี 2561 (ไม่รวมโครงการร่วมทุน) อยู่ที่ 27.7 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 จากปีก่อน) โดยเป็นรายได้ของไตรมาสที่ 4 จาํนวน 8.7 พันล้านบาท  

 ทั้งคอนโดมิเนียมและแนวราบต่างมีผลการดําเนินงานที่ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้
- คอนโดมเินยีม: ในไตรมาสที ่4 รายไดจ้ากคอนโดมเินยีม (ไมร่วมโครงการรว่มทนุ) มผีลประกอบการทีด่ทีี ่3.7 พนัลา้นบาท ทำาใหย้อดรบัรูร้ายไดท้ัง้ป ี
 อยู่ท่ี 8.8 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากปีก่อน) ในเดือนพฤศจิกายนโครงการ “Aspire สาทร-ราชพฤกษ์” เริ่มเปิดให้โอนกรรมสิทธ์ิ  
 โครงการดังกล่าวเปิดตัวในไตรมาสที่ 1 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ร้อยละ 37.6 ณ สิ้นปี 2561 โครงการเด่นของปีคือ “Vittorio” โครงการนี้ได้รับ 
 เสยีงตอบรบัเปน็อยา่งดหีลงัจากทีม่กีารปรบัราคา และขายไดเ้กอืบหมดท้ังโครงการ ณ สิน้ป ี(ขายไดร้อ้ยละ 98.9) โดยสามารถโอนกรรมสทิธิไ์ดร้อ้ยละ  
 61.4 หรือคิดเป็น 2.2 พันล้านบาท ในปี 2561 มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการที่สามารถปิดการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ “Rhythm สุขุมวิท 42”, “Aspire  

สรุปข้อมูลทางการเงิน 2561 2560 2559 การเปลี่ยนแปลง
รายปี (%)

รายได้รวม (ล้านบาท) 27,700 22,176 20,253 24.9%

ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท) 18,339 14,262 13,292 28.6%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 5,731 4,543 4,012 26.1%

 ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท) 2,805 2,195 2,014 27.8%

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 2,926 2,348 1,998 24.6%

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (ล้านบาท) 1,125 502 371 124.3%

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 3,851 3,078 2,617 25.1%
กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 3,856 3,148 2,703 22.5%

อัตรากำาไรขั้นต้น 33.8% 35.7% 34.4%

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 20.7% 20.5% 19.8%

 อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้ 10.1% 9.9% 9.9%

 อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ 10.6% 10.6% 9.9%

อัตรากำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน 13.9% 13.9% 12.9%

อัตรากำาไรสุทธิ 13.9% 14.2% 13.3%

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 1.23 1.00 0.86

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 19,323 17,348 13,654

ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,379 21,633 19,423

 หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.79 0.80 0.70

หมายเหตุ : * รายได้และอัตราก�าไรขั้นต้นรวมสัดส่วนร้อยละ 51 ในโครงการร่วมทุน



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 47

 อัตรากาํไรขั้นต้น (ไม่รวมโครงการร่วมทุน) อยู่ที่ร้อยละ 33.8 (ลดลงร้อยละ 1.9 จากปีก่อน) หากรวมรายได้จากโครงการร่วมทุน* อัตรากาํไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 
 รอ้ยละ 35.1 (ลดลงรอ้ยละ 0.7 จากปกีอ่น) อตัรากาํไรขัน้ตน้จากธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์*อยู่ท่ีร้อยละ 33.7 (ลดลงรอ้ยละ 0.3 จากปกีอ่น)  การลดลงของอตัรา 
 กำาไรขัน้ตน้เปน็ผลมาจากอตัรากำาไรขัน้ตน้ของคอนโดมเินยีม (ไมร่วมโครงการรว่มทนุ) และงวดการรบัรูร้ายไดค้า่บรหิารจดัการทีเ่รยีกเกบ็จากบรษิทั 
 ร่วมทุน (คิดเป็น 481 ล้านบาทในปี 2561 เปรียบเทียบกับ 581 ล้านบาทในปี 2560)
 คอนโดมิเนียม: อัตรากำาไรขั้นต้นในภาพรวมของคอนโด AP อยู่ที่ร้อยละ 29.1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการลดราคาโครงการ “Vittorio” ประกอบกับ 
 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการดังกล่าวมีปริมาณมากในปี 2561 อย่างไรก็ตาม โครงการร่วมทุนยังคงรักษาระดับอัตรากำาไรขั้นต้นที่สูงมากที่ร้อยละ  
 41.8 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปีก่อน) ดังนั้น หากรวมสัดส่วนร้อยละ 51 ในโครงการร่วมทุน อัตรากำาไรขั้นต้อนของคอนโด*จะอยู่ที่ร้อยละ 33.9
 แนวราบ: ในทางกลบักนั โครงการแนวราบมอัีตรากำาไรขัน้ตน้ทีด่มีากทีร่อ้ยละ 33.6 (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 จากปกีอ่น) สงูกวา่เปา้หมายของเราทีร่อ้ยละ  
 30.0 โครงการที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่มีอัตรากำาไรขั้นต้นสูง และโครงการที่มีอยู่เดิมโดยมากสามารถรักษาระดับกำาไรขั้นต้นที่ดี
 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอยูท่ี ่5.7 พันลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 20.7 ของรายไดต้ามงบการเงิน (เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.2 จากปกีอ่น) เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ย 
 ในการขายและบริหารครอบคลุมการดำาเนินงานของโครงการร่วมทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะคิดเป็นร้อยละ 8.9 ของรายได้* ในทิศทางเดียวกัน 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจะลดลงมาเป็นร้อยละ 19.0 ของรายได้* (ลดลงร้อยละ 0.1 จากปีก่อน)

โครงสร้างเงินทุน
 อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนทุนในปี 2561 ยังคงรักษาระดับที่ดีที่ 0.79 เท่า (ตำ่ากว่าเกณฑ์ของบริษัทที่ 1.0 เท่า) ยอดหนี้สินคงค้างอยู่ที่ 20.3 พันล้านบาท 
 โดยมีต้นทุนทางการเงินที่ร้อยละ 2.78 ซึ่งน้อยกว่าปี 2560 ที่ร้อยละ 2.85 หุ้นกู้ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างหนี้สินของเราโดยมีสัดส่วน 
 ร้อยละ 83.6 
 ในไตรมาสที่ 4 เราได้ออกหุ้นกู้อีก 2 ชุดในเดือนธันวาคมโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ดีดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง เพื่อเป็นการทดแทนหุ้นกู้บางส่วน 
 ที่ครบกำาหนด ในปี 2561 เราได้ออกหุ้นกู้รวม 8 ชุด มูลค่ารวม 7.6 พันล้านบาท

รายได้หลักในปี 2561 มาจากโครงการดังต่อไปนี้:

โครงการ 5 ลําดับแรก ที่ทาํรายได้สูงสุด สัดส่วนต่อรายได้ปี 2561 (%) สัดส่วนการโอนกรรมสิทธ์ิสะสม ณ ส้ินปี 2561 (%)

Vittorio 8.2% 61.4%

Aspire สาทร ราชพฤกษ์ 4.2% 37.6%

Aspire เอราวัณ เฟส 1 3.9% 61.7%

Life สุขุมวิทย์ 48 3.8% 100.0%

Rhythm สาทร 3.1% 98.1%

 วุฒากาศ”, “Life สุขุมวิท 48”, “Rhythm อโศก II” และ “Rhythm สุขุมวิท 36-38” แสดงให้เห็นว่าเรามียอดขายรอรับรู้รายได้ที่มีคุณภาพดี และยังมี 
 ความสามารถในการขายสินค้าพร้อมเข้าอยู่
- แนวราบ: แนวราบมีผลงานที่โดดเด่นในปี 2561 รายได้ในไตรมาสที่ 4 สูงถึง 4.7 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากปีก่อน) ประกอบกับ 
 ผลการดำาเนินงานที่ดีของไตรมาสก่อนๆ ทำาให้รายได้แนวราบปี 2561 มีมูลค่าสูงสุดที่ 17.8 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 จากปีก่อน) โครงการที่ 
 มีอยู่ยังคงรักษาระดับการขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้ดี นอกจากนี้ โครงการที่เปิดโอนกรรมสิทธิ์ใหม่ในไตรมาสที่ 4 จำานวน 8 โครงการก็สามารถ 
 โอนกรรมสิทธิ์ได้ในอัตราที่น่าพึงพอใจ โครงการดังกล่าวได้แก่ 1) “บ้านกลางเมือง The Era ปิ่นเกล้า-จรัญฯ”, 2) “Centro ราชพฤกษ-แจ้งวัฒนะ”,  
 3) “The City รัชดา-วงศ์สว่าง”, 4) “Centro ราชพฤกษ์ 2”, 5) “Pleno บางนา-อ่อนนุช”, 6) “Pleno ชัยพฤกษ์”, 7) “Pleno รามอินทรา”  
 และ 8) “The Palazzo ศรีนครินทร์”

หุ้นกู้ มูลค่า (ล้านบาท) อายุ อัตราดอกเบี้ย

AP20DA – ธ.ค. 2561 1,000 2 ปี 2.78%

AP21DA – ธ.ค. 2561 1,000 3 ปี 3.13%

 เรายังคงซื้อที่ดินอย่างต่อเนื่องโดยคิดเป็น 11.2 พันล้านบาทในปี 2561 เทียบกับงบที่ตั้งไว้ที่ 8.5 พันล้านบาท รายจ่ายส่วนมากจ่ายไปเพื่อซื้อที่ดิน 
 สำาหรับโครงการแนวราบที่จะเปิดขายในปีนี้ 

หมายเหตุ : * รายได้และอัตราก�าไรขั้นต้นรวมสัดส่วนร้อยละ 51 ในโครงการร่วมทุน
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ภาพรวมสถานการณ์และแนวโน้ม
 ในปี 2561 เราเปดิโครงการจํานวน 32 โครงการ มลูคา่ 45.2 พนัลา้นบาท โครงการทีเ่ปดิใหมส่่วนใหญไ่ดรั้บผลตอบรบัทีด่ปีระกอบกับอตัราการขายอยา่งสม่าํเสมอ 

 ของโครงการที่มีอยู่เดิมทาํให้ยอดขายในปี 2561 สูงถึง 41.3 พันล้านบาท
- คอนโดมิเนียม: เราเปิดโครงการคอนโดจำานวน 4 โครงการในปี 2561 มูลค่า 17.1 พันล้านบาท โดยมียอดขายเฉลี่ยร้อยละ 70 โครงการที่เปิดล่าสุด 
 คือ “Life อโศก ไฮป์” ซึ่งเปิดตัวไปในไตรมาสที่ 4 และขายได้ถึงร้อยละ 85 เนื่องจากมูลค่าการเปิดตัวในปี 2561 น้อยกว่าปี 2560 (ที่มีมูลค่า 24.7  
 พนัล้านบาท) ยอดขายของคอนโดลดลงรอ้ยละ 23.1 จากปกีอ่นอยูท่ี ่21.6 พนัลา้นบาท (เปรยีบเทยีบกบัเปา้ทีต่ัง้ไวท่ี้ 20.0 พนัลา้นบาท) อยา่งไรกต็าม  
 หากไม่รวมยอดขายที่มาจากโครงการที่เปิดใหม่ ยอดขายจะสูงขึ้นร้อยละ 64.9 จากปีก่อน โดยมาจากโครงการที่ “พร้อมเข้าอยู่” เช่น  
 “Vittorio”, “Aspire อุดรธานี” และ “Aspire สาทร – ตากสิน เฟส 3” แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการระบายสินค้าคงค้างของเรา
- แนวราบ: ยอดขายสินค้าแนวราบทำาสถิติสูงสุดที่ 19.7 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 จากปีก่อน) ในปี 2561 เราเปิดโครงการแนวราบจำานวน  
 28 โครงการมีมูลค่า 28.1 พันล้านบาท โครงการส่วนใหญ่มียอดขายที่ดี (ภาคผนวก 3) อีกทั้งโครงการที่มีอยู่เดิมยังคงขายได้อย่างสมำ่าเสมอและ 
 ช่วยผลักดันการเติบโตของยอดขาย

ยอดขายในปี 2561 (ล้านบาท) แสดงดังตารางด้านล่าง:
ยอดขาย 2561 2560 % การเติบโต % ต่อเป้าที่ตั้งไว้

แนวราบ 19,652 14,822 +32.6% 99.3%
คอนโดมิเนียม 21,646 28,156 -23.1% 108.2%
รวม 41,298 42,978 -3.9% 103.8%

 ยอดขาย ณ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (โดยที่ยังไม่มีการเปิดโครงการใหม่) อยู่ที่ 3.6 พันล้านบาท โครงการแนวราบเริ่มต้นปีด้วยดีโดยมียอดขายที่ 3.0  
 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 จากปีก่อน ยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่ที่ 430 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ 376 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา 
 เดียวกันของปีที่แล้ว สำาหรับคอนโด เรายังคงขายโครงการที่มีอยู่โดยมียอดขาย 630 ล้านบาท ยอดขายมาจากทั้งโครงการของ AP และโครงการ 
 ร่วมทุน เช่น “Life ลาดพร้าว วัลเล่ย์”, “Aspire เอราวัณ เฟส 1” และ “Life ปิ่นเกล้า”
 ณ 15 กมุภาพนัธ ์2562 ยอดขายรอรบัรูร้ายได ้(ไมร่วมโครงการรว่มทนุ) อยูท่ี่ 10.2 พนัลา้นบาท โครงการแนวราบและคอนโดมยีอดขายรอรบัรูร้ายได ้
 ที่ 7.9 พันล้านบาท และ 2.3 พันล้านบาทตามลำาดับ ยอดขายรอรับรู้รายได้ของคอนโดจะทยอยรับรู้ตามตารางที่แสดงข้างล่าง 

AP
ไตรมาส 1 

2562
(15 ก.พ.)

2561 ไตรมาส 4 
2561

ไตรมาส 3 
2561

ไตรมาส 2 
2561

ไตรมาส 1 
2561 2560

ยอดขายรอรับรายได้รู้ยกมา  6,839  6,251  9,835  7,716  7,694  6,251  11,153 
ยอดขาย 4,496 41,016 9,778 12,219 9,787 9,232 29,873 
ยอดยกเลิก (1,090) (13,394) (4,455) (3,530) (3,285) (2,125) (10,036)
ยอดขายสุทธิ (ไม่รวมโครงการร่วมทุน)  3,406  27,622  5,323  8,689  6,503  7,107  19,836 

ยอดขายรอรับรู้ยกไป (ไม่รวมโครงการร่วมทุน)  10,245  6,839  6,839  9,835  7,716  7,694  6,251 
- ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว  7,935  4,922  4,922  5,542  4,344  4,285  3,097 
- คอนโดมิเนียม  2,310  1,917  1,917  4,293  3,371  3,409  3,154 

ยอดขายสุทธิ (ไม่รวมโครงการร่วมทุน)  3,406  27,622  5,323  8,689  6,503  7,107  19,836 
- ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว  3,013  19,652  4,037  5,690  4,714  5,210  14,822 
- คอนโดมิเนียม  392  7,970  1,286  2,999  1,788  1,897  5,014 

ยอดขายสุทธิ (รวมโครงการร่วมทุน)  3,644  41,298  10,605  13,428  7,248  10,016  42,978 
- ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว  3,013  19,652  4,037  5,690  4,714  5,210  14,822 
- คอนโดมิเนียม  630  21,646  6,568  7,738  2,534  4,806  28,156 

โครงการคอนโดมิเนียมของ AP  2562F  2563F  2564F  2565F  2566F 
มูลค่าโครงการ  5,506  4,420  1,375  -    -   
ยอดขายรอรับรู้รายได้  2,310  -    -    -    -   
% ขาย 42%  -  - 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
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โครงการร่วมทุน
- โครงการรว่มทนุมผีลการดำาเนนิงานทีน่า่ประทบัใจโดยมยีอดโอนกรรมสทิธิ ์10.3 พนัลา้นบาท (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 53.4 จากปกีอ่น) นอกจากนี ้“สว่นแบง่ 
 กำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า” ก็เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก สูงถึง 1.1 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 124.3 จากปีก่อน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่  
 700 ล้านบาท
- ทิศทางที่ดีของโครงการร่วมทุนมาจากโครงการหลัก 2 โครงการคือ 1) ”Rhythm รางนำ้า” (เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560 และโอนเสร็จสมบูรณ์ในปี  
 2561) และ 2) “Life อโศก” (เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสที่ 2 และโอนได้ร้อยละ 78.2 ณ สิ้นปี 2561) นอกจากนี้ โครงการ “Rhythm เอกมัย”  
 ซึ่งเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสที่ 4 และ “Life ปิ่นเกล้า” ยังมีส่วนช่วยผลักดันผลประกอบการที่น่าประทับใจของโครงการร่วมทุน
- ในปี 2562 เรามีแผนที่จะเปิดโครงการร่วมทุนอีก 3 โครงการคิดเป็นมูลค่า 18.3 พันล้านบาท
- ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดขายรอรับรู้รายได้ของโครงการร่วมทุนอยู่ที่ 39.8 พันล้านบาท และช่วงเวลาการรับรู้รายได้แสดงดังตารางด้านล่าง

โครงการร่วมทุน มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท)

จํานวน
ยูนิต

% ขาย (ยูนิต)
(ณ 15 ก.พ.

2562)

สัดส่วนการโอน
กรรมสิทธิ์สะสม ณ 
สิ้นปี 2561 (%)

2562F 2563F 2564F 2565F 2566F

Rhythm รางนำ้า  2,700  385 100% 100%  -    -    -    -    -   
Life อโศก  7,700  1,642 100% 78% 22%  -    -    -    -   
Life ปิ่นเกล้า  2,800  803 73% 67% 33%  -    -    -    -   
Rhythm เอกมัย  2,700  326 99% 29% 71%  -    -    -    -   
Life ลาดพร้าว  7,600  1,615 90% 0%  -   40% 45% 15%  -   
Life วัน ไวร์เลส  7,900  1,344 100% 0% 30% 70%  -    -    -   
Life อโศก - พระราม 9  9,600  2,248 91% 0%  -   25% 55% 20%  -   
Life สุขุมวิท 62  2,050  438 90% 0% 45% 55%  -    -    -   
Life ลาดพร้าว วัลเล่ย์  6,400  1,140 70% 0%  -    -   35% 50% 15%
Life อโศก ไฮป์  5,700  1,253 85% 0%  -    -   30% 50% 20%
Rhythm เอกมัย เอสเทท  3,200  303  -    -   45% 55%  -   
Life สาทร เซียร์ร่า  6,300  1,979  -    -   20% 50% 30%
The Address สยาม - ราชเทวี  8,800  880  -    -   25% 45% 30%
มูลค่าโครงการ  73,450 91%  7,804 12,098  17,550  17,980  6,630 

ยอดขายรอรับรู้ของโครงการร่วมทุน  39,780  7,569  11,962 12,650  7,033  566 
% ขาย 97% 99% 72% 39% 9%

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

- ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดขายรอรับรู้รายได้ของคอนโดทั้งหมดมีมูลค่า 42.1 พันล้านบาทโดยมีช่วงเวลาการรับรู้รายได้ดังแสดงข้างล่าง

โครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด:  2562F  2563F  2564F  2565F  2566F 

โครงการคอนโดมิเนียมของ AP 5,506 4,420  1,375  -    -   
100% โครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุน 7,804 12,098 17,550  17,980  6,630 
มูลค่าโครงการ 13,310 16,518 18,925  17,980  6,630 

ยอดขายรอรับรู้รายได้โครงการคอนโดมิเนียม AP 2,310 2,310  -    -    -    -   
ยอดขายรอรับรู้รายได้โครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุน 39,780 7,569 11,962 12,650  7,033  566 

42,090 9,879 11,962 12,650  7,033  566 
% ขาย 74% 72% 67% 39% 9%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562



รายงานประจาํปี 256150

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1: สรุปข้อมูลทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงิน 2561 ไตรมาส 4 
2561

ไตรมาส 3 
2561

ไตรมาส 2 
2561

ไตรมาส 1 
2561 2560

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)  26,630  8,334  6,620  6,313  5,363 21,124 
 การเปลี่ยนแปลงรายปี (%) 26.1% 6.7% 42.7% 36.5% 32.6% 7.5%
 การเปลี่ยนแปลงรายไตรมาส (%) 25.9% 4.9% 17.7% -31.4%

รายได้รวม (ล้านบาท) 27,700 8,651 6,881 6,557 5,612 22,176 
 การเปลี่ยนแปลงรายปี (%) 24.9% 5.0% 39.3% 36.7% 33.6% 9.5%
 การเปลี่ยนแปลงรายไตรมาส (%) 25.7% 4.9% 16.8% -31.9%

กำาไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)  8,559  2,570  2,111  2,095  1,783  7,077 
 อัตราก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (%) 32.1% 30.8% 31.9% 33.2% 33.2% 33.5%
กำาไรขั้นต้นรวม (ล้านบาท) 9,361 2,812 2,292 2,275 1,982 7,914 
 อัตราก�าไรขั้นต้นรวม (%) 33.8% 32.5% 33.3% 34.7% 35.3% 35.7%

กำาไรจากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 3,631 937 814 927 952 3,371 
 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 13.1% 10.8% 11.8% 14.1% 17.0% 15.2%

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 3,851 953 915 1,176 807 3,078 
 การเปลี่ยนแปลงรายปี (%) 25.1% -29.5% 47.6% 109.7% 47.1% 17.6%
 การเปลี่ยนแปลงรายไตรมาส (%) 4.1% -22.2% 45.8% -40.3%

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท) 3,856 953 915 1,181 807 3,148 
 การเปลี่ยนแปลงรายปี (%) 22.5% -29.7% 43.9% 94.2% 47.1% 16.5%
 การเปลี่ยนแปลงรายไตรมาส (%) 4.1% -22.5% 46.3% -40.5%

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 1.23 0.30 0.29 0.38 0.26 1.00 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 49,284 49,284 49,018 48,568 47,075 43,936 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 24,379 24,379 23,427 22,512 22,440 21,633 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 20,275 20,275 21,517 22,081 20,784 18,402 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (ล้านบาท) 19,323 19,323 20,733 20,755 19,622 17,348 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.79 0.79 0.89 0.92 0.87 0.80 

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) (เฉลี่ย) 16.8% N/A N/A N/A N/A 15.3%
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ภาคผนวก 2: โครงการที่ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน

แบรนด์ จํานวนโครงการ จํานวนยูนิต มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท)

% ขาย (ยูนิต) 
(ณ 31 ธ.ค. 2561)

มูลค่าเหลือขาย 
(ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

Palazzo 1  52  1,797 23%  1,382 
Soul 1  30  814 97%  27 
Mind 3  203  1,812 89%  214 
City 12  1,399  15,509 56%  8,167 
Centro 17  3,614  20,910 50%  10,475 
มูลค่าบ้านเดี่ยวเหลือขาย 34  40,842  20,265 

ทาวน์เฮาส์
Baan Klang Muang 18  3,963  21,232 47%  12,167 
Pleno 24  7,103  21,062 42%  11,860 
District 1  36  491 44%  273 
มูลค่าทาวน์เฮาส์เหลือขาย 43  42,785  24,300 

คอนโดมิเนียม (AP)
Vittorio 1  88  3,200 99%  37 
Rhythm 1  910  5,344 99%  70 
Aspire 7  7,769  16,880 72%  4,921 
Coo 1  448  650 64%  234 
มูลค่าคอนโดมิเนียม (AP) เหลือขาย 10  26,074  5,262 

มูลค่าโครงการเหลือขายทั้งสิ้น (ไม่รวมโครงการร่วมทุน)  49,828 

แบรนด์ จํานวนโครงการ จาํนวน 
(ยูนิต)

มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท)

% ขาย (ยูนิต) (ณ 
31 ธ.ค. 2561)

มูลค่าเหลือขาย 
(ล้านบาท)

Rhythm 2  711  5,400 100%  25 
Life 8  10,483  49,750 88%  4,174 

มูลค่าโครงการร่วมทุนเหลือขายทั้งสิ้น 10  55,150  4,198 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



รายงานประจาํปี 256152

ภาคผนวก 3: โครงการที่เปิดในปี 2561

โครงการ ไร่ จาํนวน
ยูนิต

มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท)

% ขาย (ยูนิต) 
(ณ 31 ธ.ค. 

2561)
ช่วงเวลาการเปิด

โครงการ
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะ
ส่งมอบยูนิตสุดท้าย

Pleno รังสิต คลอง 4 - วงแหวน  37 398  800 20% ไตรมาส 1 2561 ไตรมาส 2 2563

Baan Klang Muang ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์  12 124  540 28% ไตรมาส 1 2561 ไตรมาส 3 2563
Pleno ปิ่นเกล้า - จรัญฯ  31 299  900 45% ไตรมาส 1 2561 ไตรมาส 2 2563

Baan Klang Muang วัชรพล  18 192  930 4% ไตรมาส 2 2561 ไตรมาส 3 2563

Centro รังสิต คลอง 4 - วงแหวน  61 279  1,130 22% ไตรมาส 2 2561 ไตรมาส 3 2564
Centro ราชพฤกษ์ - สวนผัก  44 176  1,070 26% ไตรมาส 2 2561 ไตรมาส 3 2564

Baan Klang Muang ราชพฤกษ์  26 241  1,340 9% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2564

Baan Klang Muang ดิ เอร่า ปิ่นเกล้า - จรัญฯ  13 119  730 10% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2563

Pleno พระราม 9 - กรุงเทพกรีฑา  10 113  380 34% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2563

Baan Klang Muang The Edition พระราม 9 - พัฒนาการ  18 118  760 19% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2563

Pleno ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์  48 463  1,240 6% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2564

Centro ไชยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ 2  47 207  1,130 4% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2564

Centro ราชพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ  47 179  1,080 11% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2563

The City ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า  30 113  1,280 7% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2564

The City รัชดา - วงศ์สว่าง  31 94  1,630 12% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2564

Centro ราชพฤกษ์ 2  52 227  1,410 5% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2563
Centro บางใหญ่  23 110  600 10% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 4 2563

Baan Klang Muang The Edition พระราม 9 - กรุงเทพกรีฑา  20 94  730 3% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 1 2564
Baan Klang Muang พระราม 9 - กรุงเทพกรีฑา  26 245  1,100 5% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 4 2564
Pleno บางนา - อ่อนนุช  39 423  1,070 12% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 4 2564
Baan Klang Muang The Edition บางนา - วงแหวน  28 254  1,160 2% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 4 2564
Grande Pleno สุขสวสดิ์ - พระราม 3  37 303  1,100 12% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 4 2564
Pleno สุขสวัสดิ์ 70  20 224  870 6% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 1 2564
Pleno เวสต์เกท  25 276  650 8% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 1 2564
Pleno ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ 2  26 269  700 3% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 1 2564
Pleno ชัยพฤกษ์  30 406  1,160 5% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 4 2564
Pleno รามอินทรา  29 287  850 14% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 4 2563
The Palazzo ศรีนครินทร์  30 52  1,750 23% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 4 2564
แนวราบ  28,090 

Aspire สาทร - ราชพฤกษ์  5  1,049  3,000 46% ไตรมาส 1 2561 ไตรมาส 4 2563
Life สุขุมวิท 62 (โครงการร่วมทุน)  3  438  2,000 90% ไตรมาส 1 2561 ไตรมาส 4 2563
Life ลาดพร้าว วัลเล่ย์ (โครงการร่วมทุน)  5  1,140  6,400 69% ไตรมาส 3 2561 ไตรมาส 2 2566
Life อโศก ไฮป์ (โครงการร่วมทุน)  5  1,253  5,700 85% ไตรมาส 4 2561 ไตรมาส 2 2566
คอนโดมิเนียม  17,100 

โครงการที่เปิดตัวทั้งหมด  45,190 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 53

ภาคผนวก 4: ประมาณการการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม

โครงการคอนโดมิเนียม
มูลค่า

โครงการ 
(ล้านบาท)

จํานวน
ยูนิต

% ขาย 
(ยูนิต) 
(ณ 31 
ธ.ค. 

2561)

สัดส่วนการโอน
กรรมสิทธิ์สะสม 
ณ สิ้นปี 2561 

(%)
2562F 2563F 2564F 2565F 2566F ช่วงเวลาการ

เปิดโครงการ

ช่วงเวลา
ที่คาดว่า
จะเริ่มโอน
กรรมสิทธิ์

ช่วงเวลาที่
คาดว่าจะ

ส่งมอบยูนิต
สุดท้าย

Rhythm สาทร  5,344  910 99% 98% 2% ไตรมาส 3  
2553

ไตรมาส 2  
2558

ไตรมาส 3  
2562

Aspire งามวงศ์วาน  2,750  1,458 82% 80% 20% ไตรมาส 4  
2553

ไตรมาส 4  
2559

ไตรมาส 4  
2562

Vittorio  3,200  88 99% 61% 39% ไตรมาส 1  
2556

ไตรมาส 2  
2561

ไตรมาส 4  
2562

Aspire อุดรธานี  620  413 81% 77% 23% ไตรมาส 1  
2556

ไตรมาส 1  
2558

ไตรมาส 4  
2562

Aspire รัตนาธิเบศร์ II  2,900  1,428 62% 61% 23% 16% ไตรมาส 1  
2556

ไตรมาส 1  
2559

ไตรมาส 4  
2563

Rhythm สุขุมวิท 42  3,500  407 100% 100% ไตรมาส 2  
2556

ไตรมาส 4  
2559

เสร็จสมบูรณ์

Coo พิษณุโลก  650  448 64% 60% 20% 20% ไตรมาส 4  
2556

ไตรมาส 4  
2558

ไตรมาส 4  
2563

Aspire วุฒากาศ  390  166 100% 100% ไตรมาส 2  
2558

ไตรมาส 4  
2559

เสร็จสมบูรณ์

Aspire เอราวัณ เฟส 1  3,500  1,576 68% 62% 28% 10% ไตรมาส 3  
2558

ไตรมาส 4  
2560

ไตรมาส 4  
2563

Aspire สาทร-ตากสิน เฟส 3  1,260  613 71% 66% 34% ไตรมาส 2  
2559

ไตรมาส 4  
2559

ไตรมาส 4  
2562

Life สุขุมวิท 48  2,200  612 100% 100% ไตรมาส 2  
2559

ไตรมาส 4  
2560

เสร็จสมบูรณ์

Aspire สาทร-ราชพฤกษ์  3,000  1,049 46% 38% 30% 32% ไตรมาส 1  
2561

ไตรมาส 4  
2561

ไตรมาส 4  
2563

Rhythm สุขุมวิท 36-38  2,900  496 100% 100% ไตรมาส 2  
2557

ไตรมาส 4  
2559

เสร็จสมบูรณ์

Aspire รัชดา-วงศ์สว่าง  2,850  1,232 97% 96% 4% ไตรมาส 2  
2557

ไตรมาส 3  
2559

ไตรมาส 3  
2562

Rhythm อโศก II  1,500  346 100% 100% ไตรมาส 2  
2557

ไตรมาส 4  
2559

เสร็จสมบูรณ์

Aspire สุขุมวิท-อ่อนนุช เฟส I  1,600  553 15% 85% ไตรมาส 1  
2562

ไตรมาส 4  
2562

ไตรมาส 4  
2563

Aspire อโศก-รัชดา  2,500  1,025 45% 55% ไตรมาส 1  
2562

ไตรมาส 3  
2563

ไตรมาส 4  
2564

โครงการร่วมทุน
Life อโศก  7,700  1,642 100% 78% 22% ไตรมาส 2  

2558
ไตรมาส 2  

2561
ไตรมาส 4  

2562
Rhythm รางนำ้า  2,700  385 100% 100% ไตรมาส 2  

2558
ไตรมาส 4  

2560
เสร็จสมบูรณ์

Life ปิ่นเกล้า  2,800  803 70% 67% 33% ไตรมาส 4  
2558

ไตรมาส 4  
2560

ไตรมาส 4  
2562

Rhythm เอกมัย  2,700  326 99% 29% 71% ไตรมาส 3  
2559

ไตรมาส 4  
2561

ไตรมาส 4  
2562

Life ลาดพร้าว  7,600  1,615 90% 0% 40% 45% 15% ไตรมาส 2  
2560

ไตรมาส 1  
2563

ไตรมาส 2  
2565

Life วัน ไวร์เลส  7,900  1,344 100% 0% 30% 70% ไตรมาส 3  
2560

ไตรมาส 4  
2562

ไตรมาส 4  
2563

Life อโศก-พระราม 9  9,600  2,248 90% 0% 25% 55% 20% ไตรมาส 4  
2560

ไตรมาส 4  
2563

ไตรมาส 4  
2565

Life สุขุมวิท 62  2,050  438 90% 0% 45% 55% ไตรมาส 1  
2561

ไตรมาส 4  
2562

ไตรมาส 4  
2563

Life ลาดพร้าว วัลเล่ย์  6,400  1,140 69% 0% 35% 50% 15% ไตรมาส 3  
2561

ไตรมาส 4  
2564

ไตรมาส 2  
2566

Life อโศก ไฮป์  5,700  1,253 85% 0% 30% 50% 20% ไตรมาส 4  
2561

ไตรมาส 4  
2564

ไตรมาส 2  
2566

Rhythm เอกมัย เอสเทท  3,200  303 45% 55% ไตรมาส 1  
2562

ไตรมาส 3  
2564

ไตรมาส 4  
2565

Life สาทร เซียร์ร่า  6,300  1,979 20% 50% 30% ไตรมาส 2  
2562

ไตรมาส 4  
2564

ไตรมาส 4  
2566

The Address สยาม-ราชเทวี  8,800  880 25% 45% 30% ไตรมาส 3  
2562

ไตรมาส 4  
2564

ไตรมาส 4  
2566

รวมมูลค่าโครงการร่วมทุน  73,450 90%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายงานประจาํปี 256156

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ที่มา  
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อปี 2534  
ในรูปของบริษัทจำากัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 
มีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และต่อมาในปี 
2543 บรษิทัไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยการ 
ควบรวมกิจการ (backdoor listing) กับบริษัท พื้นสำาเร็จรูป พีซีเอ็ม จำากัด 
(มหาชน) ผู้ผลิตแผ่นพื้นสำาเร็จรูป ซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2535 หลังการควบรวมกิจการกับบริษัท 
พื้นสำาเร็จรูป พีซีเอ็ม จำากัด (มหาชน) บริษัทก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 
เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จำากดั (มหาชน) และจดัตัง้บรษิทัใหม ่
ชื่อ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจแผ่น
พื้นสำาเร็จรูป โดยในขณะนั้น บริษัทถือหุ้น 99.99% ในบริษัท พีซีเอ็ม คอน
สตรัคชั่น แมททีเรียล จำากัด

ปี 2545 บริษัทได้จดทะเบียนย้ายหมวดธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จากหมวดวสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่ เปน็หมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ และย้ายสถานประกอบการเดิมซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 26/1 หมู่ 4 
ถนนพหลโยธิน-ลำาลูกกา ตำาบลลำาลูกกา อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
มาเป็น 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสำานักงานใหญ่จนถึงปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
ในปี 2547 บริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น  
แมททีเรียล จำากัด ให้กับบริษัท พรีบิลท์ จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง เพื่อแลกกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พรีบิลท์ จำากัด 
จาก 19.8% ที่บริษัทถืออยู่เดิม เพิ่มเป็น 64.73% อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 
บริษัทได้ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงทยอยลดสัดส่วนการถือหุ้นใน 
บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) จนหมดในเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อ
ทำาให้โครงสร้างธุรกิจของบริษัทเน้นที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว 
บริษัทได้มีการกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทไว้  
โดยสะท้อนออกมาทางวิสัยทัศน์และภารกิจ ที่เรามุ่งมั่นและยึดถือเป็น
แนวทางเรือ่ยมา ทัง้นี ้บรษิทัไดม้กีารพจิารณาทบทวนวสิยัทศัน์ ภารกจิ รวมทัง้
กลยทุธต์า่งๆ เปน็ประจำาทุกป ีรวมทัง้มกีารตดิตามดแูลใหม้กีารนำาไปปฏบิตั ิ
เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม สำาหรับในปี 2561  
ที่ผ่านมา บริษัทได้กำาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ 
เราจะเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้กำาหนดทิศทางในการอยู่อาศัยด้วยความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการอยู่อาศัยและถึงพร้อมด้วย
คุณภาพทั้งสินค้าและบริการ

ภารกิจ
การเปน็องค์กรท่ีไวตอ่การตอบสนอง เขา้ใจถงึความตอ้งการของลูกค้า และ
พร้อมที่จะตอบสนองกับความต้องการนั้นๆ อย่างรวดเร็ว

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
การประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทประกอบด้วย บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และบริษัทย่อยจำานวน 37 บริษัท โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

   ดําเนินธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
   (1) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
   (2) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
   (3) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)
   (4) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)
   (5) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015)*
   (6) บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
   (7) บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
   (8) บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส
   (9) บจก. เอพี (เอกมัย)*
   (10) บจก. เอพี (เพชรบุรี)*

   (11) บจก. เอพี (รัชโยธิน)*
   (12) บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ)
   (13) บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ *
   (14) บจก. เอพี เอ็มอี 1*
   (15) บจก. เอพี เอ็มอี 2*
   (16) บจก. เอพี เอ็มอี 3*
   (17) บจก. เอพี เอ็มอี 4*
   (18) บจก. เอพี เอ็มอี 5*
   (19) บจก. เอพี เอ็มอี 6*
   (20) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018)
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   (21) บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่
   (22) บจก. เอพี เอ็มอี 8*
   (23) บจก. อาร์ซี 1
   (24) บจก. อาร์ซี 2
   (25) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017)
   (26) บจก. เอพี เอ็มอี 10
   (27) บจก. เอพี เอ็มอี 11
   (28) บจก. เอพี เอ็มอี 12
   (29) บจก. เอพี เอ็มอี 14*
   (30) บจก. เอพี เอ็มอี 15

   ดําเนินธุรกิจประเภทบริหารโครงการ
   (31) บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด

  ดําเนินธุรกิจประเภทนายหน้าตัวแทนซ้ือขายเช่าอสังหาริมทรัพย์
   (32) บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำากัด

   ดําเนินธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างให้แก่บริษัทในกลุ่ม
   (33) บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำากัด

   ดําเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรม
   (34) บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด
   (35) SEAC (Singapore) Pte., Ltd.

   ดําเนินธุรกิจบริการ
   (36) บริษัท เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ จำากัด
   (37) บริษัท วาริ ดิจิตอล จำากัด

* บริษัทร่วมทุนกับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป โดยมีอัตราส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบริษัทต่อ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป เท่ากับ ร้อยละ 51 ต่อร้อยละ 49
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  แทนการถือหุ้นโดยบริษัทในเครือ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจอื่น บริษัทร่วมทุนกับมิตซูบิชิ กรุ๊ป

บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท
(นายหน้า ตัวเเทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์)

บจก. เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น
เซ็นเตอร ์(ฝึกอบรม)

บจก. เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ 
(บริการ)

บจก. วาริ ดิจิตอล
(บริการ)

SEAC (SINGAPORE) PTE., LTD
(ฝึกอบรม) 

บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
(บริหารโครงการ) 99.99%

99.99% 51.00%

99.99%

98.41%

99.99%

99.99%

100.00%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้ 99.97%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)  99.99%

บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ ์ 99.99%

บจก. เอสคิวอ ีคอนสตรัคชั่น 

บจก. ซิกเนเจอร ์แอดไวซอรี่ 
พาร์ทเนอร์ส 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) 99.99%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้(2014) 99.99%

บจก. ไทยบิ๊กเบลลี ่ 99.99%

บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท ์  

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้(2018)  99.99%

บจก. เอพี (รัชโยธิน)  
บจก. เอพี เอ็มอี 2  

บจก. เอพี เอ็มอี 3  

บจก. เอพี เอ็มอี 4  

บจก. เอพี เอ็มอี 5  

บจก. เอพี เอ็มอี 6  

บจก. เอพี เอ็มอี 8  

บจก. เอพี เอ็มอี 14  บจก. เอพ ีเอ็มอ ี10  99.99%

บจก. เอพ ีเอ็มอ ี11 99.99%

บจก. เอพ ีเอ็มอ ี12  99.99%

บจก. เอพ ีเอ็มอ ี15 99.99%

99.99%

บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2017)   99.99%

   บจก. อาร์ซี 1          99.99%

   บจก. อาร์ซี 2          99.99%

บจก. เอพี (เพชรบุรี) 

บจก. เอพี เอ็มอ ี(กรุงเทพ)  99.99%

ถือหุ้นโดย AP  

ถือหุ้นโดย บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) 

บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ ์

บจก. เอพี เอ็มอี 1  

บจก. เอพี (เอกมัย) 

99.99%

99.99%

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เหตุการณ์ที่สําคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี 

ปี เหตุการณ์ท่ีสําคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ในปี 2556 บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อ จากเดิม บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชื่อที่เป็นที่รู้จักทั่วไปในหมู่ผู้บริโภค รวมทั้งได้เปลี่ยน
เครื่องหมายการค้าใหม่ซึ่งแสดงถึงสินค้าของบริษัทที่มีความหลากหลายและออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด

2559 เดือนมกราคม 
  บจก. เอพี (รัชโยธิน) ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 490,000,000 บาท จากเดิม 10,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท
 เดือนมีนาคม
  บจก. เอพี เอ็มอี 2 บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 1,000,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 1,001,000,000 บาท
  บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 1,609,408,010 บาท จากเดิม  
  1,001,000,000 บาท เป็น 2,610,408,010 บาท
  บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 1,500,000,000 บาท จากเดิม  
  2,610,408,010 บาท เป็น 4,110,408,010 บาท
 เดือนพฤษภาคม  
  บจก.เอพี เอ็มอี 4 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก.เอพี เอ็มอี 5 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 80,000,000 บาท จากเดิม  
  572,000,000 บาท เป็น 652,000,000 บาท
 เดือนกรกฎาคม  
  บจก. เอพี (รัชโยธิน) บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 500,000,000 บาท จากเดิม 500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท
  บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000,000 บาท จากเดิม  
  4,110,408,010 บาท เป็น 5,110,408,010 บาท
  บจก. เอพี ฮิวแมน ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดตั้งขึ้น โดย บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 90.5 มีทุนจดทะเบียนจำานวน  
  1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. เอสอีเอเชีย 
  ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์
 เดือนกันยายน
  บจก. ซ่อมบ้าน ได้จัดตั้งขึ้น โดย บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน  
  1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการ
 เดือนตุลาคม 
  บจก. เอพี เอ็มอี 2 บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 1,000,000,000 บาท จากเดิม 1,001,000,000 บาท เป็น 2,001,000,000 บาท
  บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000,000 บาท จากเดิม  
  5,110,408,010 บาท เป็น 6,110,408,010 บาท
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ปี เหตุการณ์ที่สําคัญ

 เดือนพฤศจิกายน 
  บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำานวน 21,000,000 บาท จากเดิม  
  369,000,000 บาท เป็น 390,000,000 บาท
  บจก. เอพี (เอกมัย) บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 120,000,000 บาท จากเดิม  
  100,000,000 บาท เป็น 220,000,000 บาท

2560  เดือนพฤษภาคม 
  บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 509,000,000 บาท จากเดิม  
  6,110,408,010 บาท เป็น 6,619,408,010 บาท
  บจก. เอพี เอ็มอี 3 บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 1,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท
  บจก. เอพี เอ็มอี 3 บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 901,000,000 บาท จากเดิม 2,000,000 บาท เป็น 903,000,000 บาท
 เดือนกรกฎาคม 
  บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000,000 บาท จากเดิม  
  6,619,408,010 บาท เป็น 7,619,408,010 บาท
  บจก.เอพี เอ็มอี 6 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก.เอพี เอ็มอี 7 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก. เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ บริษัทย่อย ซึ่งมี บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 90.5 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 49,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท และต่อมาได้จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำานักงานใหญ่และเพิ่มสาขา
 เดือนกันยายน 
  บจก. เอพี เอ็มอี 4 บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 1,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท
  บจก. เอพี เอ็มอี 5  บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 1,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท
 เดือนตุลาคม 
  บจก. เอพี เอ็มอี 8 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก. เอพี เอ็มอี 9 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก.เอพี เอ็มอี 4 บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 471,000,000 บาท จากเดิม 2,000,000 บาท เป็น 473,000,000 บาท
  บจก. เอพี เอ็มอี 5 บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 165,000,000 บาท จากเดิม 2,000,000 บาท เป็น 167,000,000 บาท
 เดือนพฤศจิกายน 
  บจก. อาร์ซี 1 ได้จัดตั้งขึ้น โดย บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน  
  500,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก. อาร์ซี 2 ได้จัดตั้งขึ้น โดย บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน  
  500,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก. เอพี (เอกมัย) บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 200,000,000 บาท จากเดิม  
  220,000,000 บาท เป็น 420,000,000 บาท
 เดือนธันวาคม
  บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้เข้าไปถือหุ้นใน บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017) ในอัตราร้อยละ 99.99  
  มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 2,000,000,000 บาท จากเดิม  
  7,619,408,010 เป็น 9,619,408,010 บาท
  บจก. เอพี เอ็มอี 6 บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99  ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 150,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 151,000,000 บาท
  บจก. เอพี เอ็มอี 8 บริษัทร่วมทุน ซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99  ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 1,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท

ปี เหตุการณ์ที่สําคัญ
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2561  เดือนมกราคม 
  บจก. เอพี เอ็มอี 8 บริษัทร่วมทุนซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 
  391,000,000 บาท จากเดิม 2,000,000 เป็น 393,000,000 บาท
 เดือนกุมภาพันธ์
  บจก. เอพี เอ็มอี 9 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. เดอะพาวเวอร์เฮาส์
 เดือนมีนาคม
  บจก.เอพี เอ็มอี 10 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก.เอพี เอ็มอี 11 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก.เอพี เอ็มอี 12 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก. เอพี เอ็มอี 7 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018)
 เดือนพฤษภาคม
  บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ซื้อหุ้นของบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) และบจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) 
  จำานวนร้อยละ 51 คืนจาก MEC Thailand Investment PTE LTD (“MTI”) ประเทศสิงคโปร์ โดยอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
  ภายหลังจากการซื้อหุ้นคืน คือร้อยละ 99.99
  บจก.ดอกแก้ว เรียลเอสเตท ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมี 
  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ขายหุ้นของ บริษัท เดอะพาวเวอร์เฮาส์ จำากัด (“PH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทมีอัตราส่วนการ 
  ถือหุ้นใน PH ร้อยละ 99.99) ให้กับบริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด (“SAP”) ถือหุ้นโดยบริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ 
  ร้อยละ 99.99 (เป็นบริษัทย่อยของบริษัท)
 เดือนมิถุนายน
  บจก. เดอะพาวเวอร์เฮาส์ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. วาริ ดิจิตอล
  บจก. ดอกแก้ว เรียลเอสเตท จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บจก.เอพี เอ็มอี 14
  บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture) กับ MJR Investment PTE LTD (“MJRI”) (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัท 
  ในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญี่ปุ่น) เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่าน บจก. เอพี เอ็มอี 14 โดยบริษัทจะถือหุ้นในอัตราส่วน 
  ร้อยละ 51 และ MJRI จะถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 49 
  บจก. เอพี เอ็มอี 14 บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 เป็น 
  2,000,000 บาท
 เดือนกรกฎาคม
  บจก. เอพี เอ็มอี 14 บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 410,000,000 บาท จากเดิม 2,000,000 
  เป็น 412,000,000 บาท
 เดือนสิงหาคม
  บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จดทะเบียนเลิกบริษัท
  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จดทะเบียนเลิกบริษัท
  บจก. วาริ ดิจิตอล ซึ่งมี บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำานวน  
  29,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 30,000,000 บาท
 เดือนกันยายน
  บจก. ซ่อมบ้าน จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ และเพิ่มทุนจดทะเบียน จำานวน 4,000,000 บาท จากเดิม 
  1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท
  บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ บริษัทย่อย ซึ่งมี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 
  29,000,000 บาท จากเดิม 10,000,000 บาท เป็น 39,000,000 บาท
  บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส บริษัทย่อย ซึ่งมี บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 29,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 30,000,000 บาท
 เดือนพฤศจิกายน
  บจก. เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ บริษัทย่อย ซึ่งมี บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
  จำานวน 250,000,000 บาท จากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท
 เดือนธันวาคม 
  บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) จดทะเบียนเลิกบริษัท
  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จดทะเบียนเลิกบริษัท
  บจก. เอพี เอ็มอี 15 ได้จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี เหตุการณ์ที่สําคัญ
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โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ ์/ กลุ่มธุรกิจ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จํานวนเงิน % จาํนวนเงิน % จํานวนเงิน %

1. รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • รายได้จากส่วนงานแนวราบ
 • รายได้จากส่วนงานแนวสูง

17,797.7
8,832.1

64.1
31.8

13,173.7
7,950.0

58.9
35.6

12,392.0
7,261.2

60.6
35.5

รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 26,629.8 95.9 21,123.7 94.5 19,653.2 96.1

2. รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้ค่าบริการ 1,070.6 3.9 1,052.0 4.7 599.9 2.9

3. รายได้อื่น 64.4 0.2 173.7 0.8 194.4 1.0

รวมรายได้ 27,764.8 100.0 22,349.4 100.0 20,447.5 100.0

โครงสร้างรายได้แยกตามส่วนงานดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ลําดับ ชื่อ จํานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ
1 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 670,047,561 21.30
2 บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์ 309,431,734 9.84
3 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY 

RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT
203,626,946 6.47

4 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร* 111,382,879 3.28
5 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 78,495,000 2.50
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 77,568,364 2.47
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 72,118,607 2.29
8 นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 68,219,000 2.17
9 นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย 61,450,060 1.95
10 กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 40,740,688 1.30

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,145,912,151 บาท เรียกชำาระแล้ว 3,145,899,495 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำานวน มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

* รวมคู่สมรส



รายงานประจาํปี 256164

3. ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้น 1,980 ล้านบาท (ราคาหน้าตั๋ว)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) การจ่ายเงินปันผลนี้จะพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

สำาหรับปี 2560 บริษัทมีกำาไรสุทธิเป็นจำานวนเงิน 3,148 ล้านบาท คิดเป็นกำาไร 1.004 บาท/หุ้น และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจำานวน 0.35 
บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำาไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทจ่ายและมีการจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

สำาหรบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษัิทยอ่ยนัน้ บรษิทัยอ่ยจะจา่ยเงนิปนัผลใหบ้รษิทัจากกำาไรสทุธขิองบรษิทัยอ่ย ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลจะพจิารณา
ปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่ ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

การออกหลักทรัพย์อื่น 
1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ
ไม่มี

2. หลักทรัพย์ตราสารหนี้ 
บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,950 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ มูลค่า
(ล้านบาท) อายุ วันครบกําหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

AP191A 350 5 ปี 24 ม.ค. 2562 4.50%

AP197A 1,000 5 ปี 1 เดือน 27 ก.ค. 2562 4.36%

AP201A 1,500 5 ปี 22 ม.ค. 2563 3.58%

AP197B 1,000 4 ปี 10 ก.ค. 2562 3.04%

AP191B 1,000 2 ปี 6 เดือน 29 ม.ค. 2562 2.15%

AP191C 500 2 ปี 19 ม.ค. 2562 2.55%

AP207A 1,500 3 ปี 6 เดือน 19 ก.ค. 2563 3.06%

AP203A 500 2 ปี 10 เดือน 30 มี.ค. 2563 2.50%

AP212A 1,000 3 ปี 6 เดือน 15 ก.พ. 2564 2.50%

AP214A 1,000 3 ปี 6 เดือน 19 เม.ย. 2564 2.35%

AP217A 1,500 3 ปี 6 เดือน 22 ก.ค. 2564 2.32%

AP221A 1,500 4 ปี 22 ม.ค. 2565 2.40%

AP222A 500 3 ปี 6 เดือน 7 ก.พ. 2565 2.81%

AP228A 1,500 4 ปี 7 ส.ค. 2565 2.94%

AP222B 500 4 ปี 24 ส.ค. 2565 2.94%

AP218A 100 2 ปี 11 เดือน 24 วัน 17 ส.ค. 2564 2.60%

AP20DA 1,000 2 ปี 25 ธ.ค. 2563 2.78%

AP21DA 1,000 3 ปี 25 ธ.ค. 2564 3.13%
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ในจำานวนนี้เป็นกรรมการหญิง 1 ท่านและกรรมการชายอีก 12 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 กรรมการอิสระ จำานวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 54) ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นไปตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. กรรมการอิสระ 
 ทั้ง 7 ท่าน คือ 1.รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร 2.นายพันธ์พร ทัพพะรังสี 3.นายโกศล สุริยาพร 4.นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ 5.นายพรวุฒิ สารสิน  
 6.นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ 7.นายสมยศ สุธีรพรชัย (นิยามของกรรมการอิสระเข้มกว่าเกณฑ์ขั้นตำ่าที่ ก.ล.ต.กำาหนด ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท 
 คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท)

 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำานวน 6 ท่าน 1.นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน  2.นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 3.นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ 4.นายวสันต์  
 นฤนาทไพศาล 5.นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล 6.นายวิษณุ สุชาติลำ้าพงศ์

กรรมการ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
กรรมการที่ผ่าน
การอบรมจาก 

IOD

1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ -

2. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -

3. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการ/กรรมการผู้อำานวยการ -

4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการ -

5. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการตรวจสอบ -

6. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ -

7. นายโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ -

8. นายสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการตรวจสอบ -

9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ -

10. นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการ -

11. นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการ -

12. นายวิษณุ สุชาติลำ้าพงศ์ กรรมการ -

13. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล กรรมการ -

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน นายพิเชษฐ วิภวศุภกร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นายวิษณุ 
สุชาติลำ้าพงศ์ และนางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้
1. กำาหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์และแผนงานของบรษิทั เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการบรหิารจดัการ อันจะนำามาซึง่ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม ตลอดจน 
 อนุมัติการดำาเนินงานต่าง ๆ  ตามปกติธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ โดยไม่มีการมอบอำานาจให้ประธาน 
 เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้ำานวยการ เช่น การอนมุตักิารซือ้ขายทีด่นิเพือ่พฒันาโครงการ หรอืการอนมุตั ิการขอสนิเชือ่ เป็นต้น แต่คณะกรรมการบรษัิท
 จะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำานวยการ เป็นผู้บริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จดัให้มรีะบบการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของทัง้ฝ่ายบรหิารและพนกังาน ระบบการควบคมุภายในและบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ 
4. พจิารณาแต่งตัง้บุคคลหรอืนติบิคุคลภายนอกเพือ่ทำาหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัในการตรวจสอบความเพยีงพอและความเหมาะสม รวมท้ัง 
 ให้คำาปรึกษาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
5. พิจารณารายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดหลักตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ดูแลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และโปร่งใส
7. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นไม่จำากัด 
 ความรบัผดิชอบในห้างหุน้ส่วนจำากดั หรอืกรรมการของบริษทัเอกชน/บรษิทัมหาชนอืน่ ซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั หรอืเป็นการแข่งขนั 
 กับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. แจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชกัช้า หากมส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ทีท่ำากบับรษัิท หรอืถอืหุน้/หุน้กู ้เพิม่ขึน้ หรอืลดลง  
 ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
10. จัดให้มีการทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาป ี

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงาน 
ตามความจำาเป็น โดยมีการกำาหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็น 
กรรมการอิสระและไม่ได้ดำารงตำาแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง  
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจำานวน 4 ชุด ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

สำาหรับรายละเอียดและขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน ได้แก่

กรรมการทุกท่านล้วนแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดการเป็นกรรมการอิสระของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทอย่างเป็นที่น่าพอใจ

      ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1.  นายพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.  นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ
3.  นายโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ
4.  นายสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อนุมัติแผนงานและพิจารณาความเป็นอิสระของ 
 หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีต่รวจสอบภายใน รวมทัง้ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง รวมถงึคา่ตอบแทนของฝา่ยตรวจสอบภายใน 
3. สนับสนุนให้การปฎิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลกำากับกิจการที่ดี
4. พจิารณาคัดเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอถอดถอนบุคคลซึง่มคีวามเปน็อสิระเพือ่ทำาหน้าท่ีเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทน 
 ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน
6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ  
 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
7. พจิารณาการเปดิเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ปน็ไปตามกฎหมายและ 
 ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงให้เป็นไปในทางที่จะ 
 เกิดประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด 
8. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจำาปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 8.5 ความเหน็เกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ 
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 8.6 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำาเนินการตรวจสอบเรื่องท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล 
 ซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทได้กระทำาความผิดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการ 
 ตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้กส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชทีราบภายในเวลา 30 วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้ 
 จากผู้สอบบัญชี
10. พิจารณาการจัดทำาและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสมำ่าเสมอ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2. คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ และบุคคลที่มีความเหมาะสม 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้เสนอมา

      ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1.  นายอนุพงษ ์ อัศวโภคิน ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.  นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการบริหาร
3.  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการบริหาร
4.  นายวสันต ์ นฤนาทไพศาล กรรมการบริหาร
5.  นายวิษณ ุ สุชาติลำ้าพงศ์ กรรมการบริหาร
6.  นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา ตัดสินใจ และสั่งการ ตามขอบเขตอำานาจที่ได้ระบุไว้ในประกาศของบริษัท 
ว่าด้วยเรื่องอำานาจดำาเนินการทั่วไป และการกระจายอำานาจในสายงานต่างๆ และรวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีความสำาคัญต่อบริษัท 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งในจำานวนนี้มีกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย 
ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ และ นายสมยศ สุธีรพรชัย

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. เสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมจะดำารงตำาแหนง่ในคณะกรรมการบรษิทัตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่นำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างเนื่องจากครบวาระ หรือในกรณีอื่นๆ
2. พิจารณาตรวจทานความเหมาะสมของแบบประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยสมำ่าเสมอ 
3. พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการวางแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการทำางาน
4. เสนอแนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ไดแ้ก ่คา่เบีย้ประชมุและโบนสัประจำาป ีรวมถงึคา่ตอบแทนอืน่ใดทัง้ท่ีเปน็ตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิ
5. เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของโบนัสประจำาปีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท 

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ซึ่ง 4 ท่าน ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การติดตาม
การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างใกล้ชิด และได้แต่งตั้งนางสาว วิรินทร์ญา ศิริเจริญนันท์ ให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการฯ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
1. พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาและอนมุตั ิตดิตามการประพฤตปิฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบั 
 นโยบาย ทบทวนและปรับนโยบายเป็นประจำาตามความเหมาะสม
2. พจิารณาผลการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนินงานตามหลกัการกำากบักจิการทีด่ซีึง่จดัทำาโดยหนว่ยงานภายนอก และปรบัปรงุการดำาเนนิงานของบรษิทั 
 เพื่อให้ได้ผลประเมินที่ดี

      ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1.  นายพรวุฒ ิ สารสิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2.  นายสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3.  นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4.  นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
5.  นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

      ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1.  นายโกศล สุริยาพร ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
2.  นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
3.  นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
4.  นายวสันต์ นฤนาทไพศาล กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
5.  นายวิษณุ สุชาติลำ้าพงศ์ กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
6.  นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 



รายงานประจาํปี 256170

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท

(ประชุมทั้งสิ้น  
12 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(ประชุมทั้งสิ้น
 4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน
(ประชุมทั้งสิ้น

2 ครั้ง)

คณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการและ
บริหารความเสี่ยง

(ประชุมทั้งสิ้น 
4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

(ประชุมทั้งสิ้น 
12 ครั้ง)

จํานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

จํานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

จํานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

จํานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

จํานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร 12 100%

2. นายอนุพงษ ์ อัศวโภคิน 12 100% 2 100% 12 100%

3. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 12 100% 2 100% 12 100%

4. นายศิริพงษ ์ สมบัติศิริ 8 67% 4 100% 11 92%

5. นายวสันต ์ นฤนาทไพศาล 12 100% 4 100% 12 100%

6. นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล 11 92% 4 100% 12 100%

7. นายวิษณ ุ สุชาติลำ้าพงศ์ 12 100% 4 100% 12 100%

8. นายพรวุฒ ิ สารสิน 10 83% 1 50%

9. นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ 11 92% 4 100%

10. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี 12 100% 4 100%

11. นายโกศล สุริยาพร 12 100% 4 100% 4 100%

12. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ 12 100% 4 100% 2 100%

13. นายสมยศ สุธีรพรชัย 12 100% 4 100% 2 100%
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ผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท (เป็นไปตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

 ชื่อ-นามสกุล              ตําแหน่ง

1. นายอนุพงษ ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการผู้อำานวยการ

3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการบริหาร

4. นายวสันต ์ นฤนาทไพศาล กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำานวยการสายงาน Strategic Property Investment

5. นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการบริหาร

6. นายวิษณ ุ สุชาติลำ้าพงศ์ กรรมการบริหาร

7. นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำานวยการสายงาน Corporate Strategy and Creation

9. นายภมร ประเสริฐสรรค์ รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานทาวน์เฮาส์และคอนโด 2

10. นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานบ้านเดี่ยว

11. นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ รองกรรมการผู้อำานวยการสายงาน Supply Chain Management

12. นางสาวกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานการเงินและบัญชี

13. นายวรพงศ ์ วิโรจน์ธนานุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานทาวน์เฮาส์

14. นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงาน Digital Transformation and Disruption

15. นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

16. นางสาวกมลทิพย์ บำารุงชาติอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานคอนโด 1

17. นายทรงพล บุษปฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นมุตัแิตง่ตัง้นายประมาศ ขวญัช้ืน เปน็เลขานกุารบรษิทั ขอบเขต หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษิทัตามทีก่ำาหนดไว ้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายนามกรรมการ ประเภท ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน ปี 2561 ค่าตอบแทน ปี 2560

เข้าประชุม บําเหน็จ
กรรมการ 

(บาท)

ค่าตอบแทน 
(บาท)

เข้าประชุม บําเหน็จ
กรรมการ 

(บาท

ค่าตอบแทน
(บาท)

1. รศ.ดร.นริศ
 ชัยสูตร

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ 100% 423,077 922,500 100% 361,500 895,000

2. นายอนุพงษ์
 อัศวโภคิน

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

รองประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

100% 423,077 ไม่มี 100% 361,500 ไม่มี

3. นายพิเชษฐ 
 วิภวศุภกร

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการ/
กรรมการผู้อำานวยการ

100% 423,077 ไม่มี 100% 361,500 ไม่มี

4. นายศิริพงษ ์
 สมบัติศิริ

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการ 75% 423,076 ไม่มี 100% 361,500 ไม่มี

5. นายวสันต์
 นฤนาทไพศาล

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการ 100% 423,077 ไม่มี 100% 361,500 ไม่มี

6. นางสาวกิตติยา
 พงศ์ปูชนีย์กุล

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการ 92% 423,077 ไม่มี 92% 361,500 ไม่มี

7. นายวิษณุ
 สุชาติลำ้าพงศ์

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการ 100% 423,077 ไม่มี 92% 361,500 ไม่มี

8. นายพรวุฒิ
 สารสิน

กรรมการอิสระ กรรมการ 83% 423,077 782,500 92% 361,500 670,000

9. นายพันธ์พร
 ทัพพะรังสี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 100% 423,077 740,000 100% 361,500 862,500

10. นายโกศล
 สุริยาพร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 100% 423,077 880,000 100% 361,500 780,000

11. นายนนท์จิตร
 ตุลยานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 100% 423,077 880,000 92% 361,500 710,000

12. นายสมยศ
 สุธีพรชัย 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 100% 423,077 770,000 100% 361,500 700,000

13. นายหยกพร
 ตันติเศวตรัตน์

กรรมการอิสระ กรรมการ 92% 423,077 770,000 100% ไม่มี 490,000
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(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2560 และปี 2561 
จำานวน 19 ท่าน และ 17 ท่าน เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 158.8 ล้านบาท และ 176.6 ล้านบาท ตามลำาดับ

บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น 2,239 คน 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในช่วงระหว่างปี 2559 - 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญา 
การจ้างแรงงานแต่อย่างใด

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ที่จ่ายให้กับพนักงาน ทั้งนี้ไม่รวมผลตอบแทนของผู้บริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวนทั้งสิ้น 1,443.1 ล้านบาท (สำาหรับปี 2560 มีจำานวนทั้งสิ้น 1,248.5 ล้านบาท) บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
โดยสมาชกิกองทนุสำารองเลีย้งชพีสามารถเลอืกรปูแบบการลงทนุไดต้ามความตอ้งการของตนเอง โดยทางบรษิทัมทีางเลอืกสำาหรบัพนกังาน 3 กองทนุ ได้แก ่ 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เคมาสเตอร์ พูล ฟันด์ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice  
ในแตล่ะกองทุน บรษิทัยงัไดเ้ลอืกนโยบายทีเ่หมาะสมของแตล่ะกองทนุและใหค้วามรูค้วามเข้าใจแกพ่นกังานอย่างทัว่ถงึในดา้นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 
ก่อนเลือกลงทุน 
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ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน

63 ปี

56 ปี

ตำาแหน่ง: ประธานกรรมการ 
  กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง: 28 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีเด่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Chartered Director Class (CDC) 3/2008
 Director Certification Program (DCP) 82/2006
 Director Accreditation Program (DAP) 32/2005
 Finance for Non-Finance Directors (FND) 19/2005
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 29/2018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
 ธุรกิจพลังงาน 

ตำาแหน่ง: รองประธานกรรมการ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่แต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2543

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวย์นสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) 30/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2543-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) 
 ธุรกิจบันเทิง

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
 สถาบัน Organization for Researches in art,  
 culture, urban and leisure development (ORAC)  
 ประเทศญี่ปุ่น
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
2559-ปัจจุบัน กรรมการ
 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและ 
 อุตสาหกรรม
2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
 ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำากัด
 ธุรกิจสินค้าเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
 ธุรกิจผลิตเครื่องกรองนำ้าและอุปกรณ์ชิ้นส่วน

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ   
 บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ   
 บจก. ปทุมวัน แอสเซท   
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

* บรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทัในเครอื บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) กบัมติซบูชิ ิเอสเตท กรุป๊ ได้แก่ 1. บจก. พรเีมีย่ม เรสซเิดนซ์  2. บจก. เอพ ี(เพชรบรุ)ี  3. บจก. เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี ้(2015)   
 4. บจก. เอพี เอ็มอี 1  5. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย)  6. บจก. เอพี เอ็มอี 2  7. บจก. เอพี (รัชโยธิน)  8. บจก.เอพี เอ็มอี 3  9. บจก.เอพี เอ็มอี 4  10. บจก.เอพี เอ็มอี 5   
 11 บจก.เอพี เอ็มอี 6  12. บจก.เอพี เอ็มอี 8  13. บจก.เอพี เอ็มอี 14
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* บรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทัในเครอื บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) กบัมติซบูชิ ิเอสเตท กรุป๊ ได้แก่ 1. บจก. พรเีมีย่ม เรสซเิดนซ์  2. บจก. เอพ ี(เพชรบรุ)ี  3. บจก. เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี ้(2015)   
 4. บจก. เอพี เอ็มอี 1  5. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย)  6. บจก. เอพี เอ็มอี 2  7. บจก. เอพี (รัชโยธิน)  8. บจก.เอพี เอ็มอี 3  9. บจก.เอพี เอ็มอี 4  10. บจก.เอพี เอ็มอี 5   
 11 บจก.เอพี เอ็มอี 6  12. บจก.เอพี เอ็มอี 8  13. บจก.เอพี เอ็มอี 14

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร

นายศิริพงษ ์สมบัติศิริ

61 ปี

63 ปี

ตำาแหน่ง: กรรมการ 
  กรรมการผู้อำานวยการ

วันที่แต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2543

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) 30/2004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: กรรมการ 
  กรรมการบริหาร

วันที่แต่งตั้ง: 24 เมษายน 2545

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Sul Ross ประเทศสหรัฐอเมริกา
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
 Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2545-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ
 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
 ธุรกิจธนาคาร

(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561)

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้อำานวยการ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป*
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555 กรรมการ
 บจก. ปทุมวัน แอสเซท
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2557-ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. คอมเซเว่น 
 ธุรกิจค้าปลีก
2556-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์
 ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายรองเท้า
2547-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 
 ธุรกิจโรงพยาบาล

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2552-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น
 ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์



รายงานประจาํปี 256176

นายวสันต์ นฤนาทไพศาล

น.ส.กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล

54 ปี

54 ปี

ตำาแหน่ง: กรรมการ 
  กรรมการบริหาร
  รองกรรมการผู้อำานวยการสายงาน Strategic Property Investment 

วันที่แต่งตั้ง: 25 กันยายน 2552

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP) 81/2009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: กรรมการ  
  กรรมการบริหาร   

วันที่แต่งตั้ง: 27 เมษายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา 
 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP) 84/2010

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงาน Strategic Property Investment
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2555 กรรมการ และรองกรรมการผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ 
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)  
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560-2561 เลขานุการบริษัท  
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2559 รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานการเงินและบัญชี  
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนายหน้า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 
 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2539-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
 บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
 ธุรกิจบริหารโครงการ



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 77

นายพรวุฒิ สารสิน 

นายวิษณุ สุชาติล้าํพงศ์

59 ปี

57 ปี

ตำาแหน่ง: กรรมการ 
  กรรมการอิสระ  

วันที่แต่งตั้ง: 12 พฤศจิกายน 2552

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ดีน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Directors Accreditation Program (DAP) 45/2005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2552-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส  
 ธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วครบวงจร
2558-ปัจจุบัน กรรมการ 
 บมจ. ฝาจีบ
 ธุรกิจผลิตฝาจุกจีบ ฝาอะลูมิเนียมเกลียว
2558-ปัจจุบัน กรรมการ
 บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
 ธุรกิจค้าปลีก โดยจำาหน่ายสินค้าและ
 ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่อยู่อาศัย
ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล
 ธุรกิจผลิตและส่งออกสายไฟฟ้า สายเคเบ้ิลและสายโทรศัพท์

ตำาแหน่ง: กรรมการ 
  กรรมการบริหาร

วันที่แต่งตั้ง: 22 กันยายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา 
 บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP) 87/2010

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2557-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บมจ. บางกอกกล๊าส
 ธุรกิจผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว                
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บจก. ไทยนำ้าทิพย์
 ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ้าอัดลม
ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ไทยบริดจสโตน
 ธุรกิจผลิตยางรถยนต์
ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)
 ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
 ธุรกิจนำาเข้าส่งออก ผลิตรถยนต์ อุปกรณ์
ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่
 ธุรกิจผลิตเบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
 ธุรกิจประกอบรถบรรทุก จำาหน่ายชิ้นส่วน
ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ไทย-เอ็มซี
 ธุรกิจจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน
 สำาหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์
 ธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง
 ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ ให้เช่าทรัพย์

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2559 รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานธุรกิจ 1                
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารโครงการ



รายงานประจาํปี 256178

นายพันธ์พร ทัพพะรังสี

นายโกศล สุริยาพร

69 ปี

55 ปี

ตำาแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ 

วันที่แต่งตั้ง: 27 เมษายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน 
 มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP) 84/2010

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการอิสระ   

วันที่แต่งตั้ง: 26 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เนติบัณฑิตไทย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Audit Committee Program (ACP) 1/2004
 Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018
 Role of the Chairman Program (RCP) 43/2018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2553-ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่                
 บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 
 ธุรกิจประกันชีวิต

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) 
 ธุรกิจประกันชีวิต
2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจประกันวินาศภัย

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอวเยอร์ส
 ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย
2544-2560 ทนายความอาวุโสด้านกฎหมาย หุ้นส่วนธุรกิจ 
 และภาษีอากร
 บจก. ไพร้ซสานนท์ประภาสและวีนน์                 
 ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย
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นายนนท์จิตร ตุลยานนท์

นายสมยศ สุธีรพรชัย

60 ปี

52 ปี

ตำาแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง: 26 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย Tarleton รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Audit Committee Program (ACP) 1/2004
 Director Accreditation Program (DAP) 139/2017

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ  

วันที่แต่งตั้ง: 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program (DAP) 119/2015

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2543-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
 สายงานพัฒนาสินเชื่อและบริหารสินทรัพย์
 ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
 ธุรกิจธนาคาร

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2561-ปัจจุบัน Chief Financial Officer
 บริษัท ฤทธา จำากัด
 ธุรกิจก่อสร้าง

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2557-ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิ้ง  
 ธุรกิจให้เช่า ขาย ซื้อ
2553-ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
 ธุรกิจที่ปรึกษา

* บรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทัในเครอื บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) กบัมติซบูชิ ิเอสเตท กรุป๊ ได้แก่ 1. บจก. พรเีมีย่ม เรสซเิดนซ์  2. บจก. เอพ ี(เพชรบรุ)ี  3. บจก. เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี ้(2015)   
 4. บจก. เอพี เอ็มอี 1  5. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย)  6. บจก. เอพี เอ็มอี 2  7. บจก. เอพี (รัชโยธิน)  8. บจก.เอพี เอ็มอี 3  9. บจก.เอพี เอ็มอี 4  10. บจก.เอพี เอ็มอี 5   
 11 บจก.เอพี เอ็มอี 6  12. บจก.เอพี เอ็มอี 8  13. บจก.เอพี เอ็มอี 14
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นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

นายสมชาย  วัฒนเสาวภาคย์

63 ปี

55 ปี

ตำาแหน่ง: กรรมการ
  กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง: 28 เมษายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School 
 Advanced Bank Management Program, Wharton School
 Advanced Bank Management Program, 
 Asian Institute of Management

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Directors Accreditation Program (DAP) 66/2007
 Risk Management Program for Corporate Leaders
 Director Certification Program (DCP) 229/2016
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2017

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 
 ธุรกิจพลังงาน
2558-ปัจจุบัน กรรมการ  
 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
 ธุรกิจธนาคาร 
2545-2558 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
 ธุุรกิจธนาคาร

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด 
 ธุรกิจผลิตและส่งออกปั๊ม
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ธุรกิจกำากับและพัฒนาตลาดทุน
2557-2558 รองประธานกรรมการ  
 ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
 ธุรกิจธนาคาร
2554-2558 กรรมการ    
 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำากัด 
 ธุรกิจการเงิน

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2555-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี
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นายวิทการ จันทวิมล

นายภมร ประเสริฐสรรค ์

50 ปี

47 ปี

ตำาแหน่ง: รองกรรมการผู้อำานวยการ
  สายงาน Corporate Strategy and Creation

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานทาวน์เฮาส์และคอนโด 2

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงาน Corporate Strategy and Creation
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559-2561 รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานคอนโด 1
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-2559 รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาด
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผูอ้ำานวยการสายงานทาวนเ์ฮาสแ์ละคอนโด 2
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559-2560 รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานทาวน์เฮาส์
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-2559  รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานธุรกิจ 2
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน กรรมการ
 บรษิทัรว่มทุนระหวา่งบรษิทัในเครอื บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด)์
  กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป* 
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

* บรษิทัร่วมทนุระหว่างบรษิทัในเครอื บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด์) กบัมติซบูชิ ิเอสเตท กรุป๊ ได้แก่ 1. บจก. พรเีมีย่ม เรสซเิดนซ์  2. บจก. เอพ ี(เพชรบรุ)ี  3. บจก. เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี ้(2015)   
 4. บจก. เอพี เอ็มอี 1  5. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย)  6. บจก. เอพี เอ็มอี 2  7. บจก. เอพี (รัชโยธิน)  8. บจก.เอพี เอ็มอี 3  9. บจก.เอพี เอ็มอี 4  10. บจก.เอพี เอ็มอี 5   
 11 บจก.เอพี เอ็มอี 6  12. บจก.เอพี เอ็มอี 8  13. บจก.เอพี เอ็มอี 14



รายงานประจาํปี 256182

นายรัชต์ชยุตม ์นันทโชติโสภณ

นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล

นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ

44 ปี

46 ปี

42 ปี

ตำาแหน่ง: รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานบ้านเดี่ยว

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานทาวน์เฮาส์

คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (โยธา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: รองกรรมการผู้อำานวยการ
  สายงาน Supply Chain Management

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานบ้านเดี่ยว
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงาน Operation
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานทาวน์เฮาส์
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานธุรกิจ 2
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงาน Supply Chain Management
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงาน Supply Chain Management
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-2557  Assistant General Manager, Supply Chain
 บมจ. เสริมสุข
 ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ้าอัดลม

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี
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นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
41 ปี

ตำาแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 
  สายงาน Digital Transformation and Disruption

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
 สายงาน Digital Transformation and Disruption
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 
 สายงาน Corporate Image Management
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-2559 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด (ออนไลน์)
 บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
 ธุรกิจสื่อโฆษณา

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2558 Senior Marketing Manager
 บริษัท ลาวา อินเตอร์เนชั่นแนล (ฮ่องกง) จำากัด
 ธุรกิจผลิตและทำาตลาดสมาร์ทโฟน
2555-2557  Digital Marketing Manager
 บริษัท เกมลอฟท์ จำากัด
 ธุรกิจพัฒนาเกมและระบบโฆษณาผ่านแอพพลิเคชั่น

นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ
57 ปี

ตำาแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559-2560 ผูอ้ำานวยการสำานกัธรุการและบรหิาร - งานทรพัยากรบคุคล
 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
 ธุรกิจโทรคมนาคม
2555-2559 ผู้อำานวยการสำานักบริหารทรัพยากรบุคคล
 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
 ธุรกิจโทรคมนาคม 

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี
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นางสาวกมลทิพย์ บํารุงชาติอุดม

นางกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ 

นายทรงพล บุษปฤกษ์ 

47 ปี

44 ปี

46 ปี

ตำาแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานคอนโด 1

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการอบรมจากสมาคมการตลาด (MAT)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา 
 MBA มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย
 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท Information System มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานคอนโด 1 
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560-2561 ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจคอนโด 1
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานการเงินและบัญชี
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-2561 ผู้อำานวยการสายงานการเงินและบัญชี 
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2554-2558  Commercial Management Account Manager
 บมจ. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)
 ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค 

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2552-2559 IT Director - Minor Food Group
 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
 ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2559-2561 Director of Digital
 บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ (ประเทศไทย) จำากัด
 ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร
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นายธนิตย ์ไพบูลย์ 

นายขยล ตันติชาติวัฒน์

นายกิจณรงค์พล หัตถมณฑล 

56 ปี

40 ปี

40 ปี

ตำาแหน่ง: กรรมการผู้อำานวยการ 
  (บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำากัด)

คุณวุฒิการศึกษา 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: กรรมการผู้อำานวยการ 
  (บริษัท บางกอก ซิตี้สมาร์ท จำากัด)

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรฐัแคลฟิอรเ์นยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ตำาแหน่ง: กรรมการผู้อำานวยการ 
  (บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด)

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก Kings International University of Science and Technology
 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น 
 อนุปริญญา เวทเธอร์ฟอร์ดคอลเลจ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำานวยการ
 บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำากัด                            
 ธุรกิจก่อสร้าง
2553-2558 รองกรรมการผู้อำานวยการ
 บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำากัด                            
 ธุรกิจก่อสร้าง

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำานวยการ
 บริษัท บางกอก ซิตี้สมาร์ท จำากัด
 ธุรกิจตัวแทน นายหน้า

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
การดำารงตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

การดำารงตำาเเหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำานวยการ
 บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
 ธุรกิจบริหารโครงการ
2560-2561 ผู้จัดการทั่วไป                            
 บริษัท เบ๊าซ์อิ๊งค์ ไทยแลนด์ จำากัด
 ธุรกิจกีฬาสถาน
2556-2559 ผู้จัดการทั่วไป                            
 บริษัท คาร์ลสัน วากอนลี ไทยแลนด์ จำากัด
 ธุรกิจบริหารจัดการการเดินทางองค์กร
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ตารางบริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 

หมายเหตุ     = กรรมการ   X = ประธาน   # = รองประธาน    = กรรมการผู้อ�านวยการ  y = คณะกรรมการตรวจสอบ

รศ. ดร.นริศ อนุพงษ์ พิเชษฐ สมยศ ศิริพงษ์ วสันต์ กิตติยา วิษณุ พรวุฒิ หยกพร พันธ์พร โกศล นนท์จิตร บุญชัย ธนิตย์ รัชต์ชยุตม์ วิทการ ภมร โกวิท โทโมฮิโกะ ยูทาโร ทาคาโนบุ ฮิเดอะกิ ยูจิ นาโอยูกิ เจมส์ อริญญา ลิม

ชัยสูตร อัศวโภคิน วิภวศุภกร สุธีรพรชัย สมบัติศิริ นฤนาทไพศาล พงศ์ปูชนีย์กุล สชุาตลิำา้พงศ์ สารสิน ตันติเศวตรัตน์ ทัพพะรังสี สุริยาพร ตุลยานนท์ จันทร์กระจ่างเลิศ ไพบูลย์ นันทโชติโสภณ จันทวิมล ประเสริฐสรรค์ โกกิลกนิษฐ เอกุชิ โยสึซุกะ โยชิดะ ซาโต้ โอกาโมโต้ โอกุตะ โรเบิร์ต แองเกอร์ เถลิงศรี ยูจีน

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) X # y y y y

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)

บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์

บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส

บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท

บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์

บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น

บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)

บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่

บจก. เอพี (เอกมัย)

บจก. เอพี (เพชรบุรี)

บจก. เอพี (รัชโยธิน)

บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ)

บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015)

บจก. เอพี เอ็มอี 1

บจก. เอพี เอ็มอี 2

บจก. เอพี เอ็มอี 3

บจก. เอพี เอ็มอี 4

บจก. เอพี เอ็มอี 5

บจก. เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ

บจก. เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์

บจก. เอพี เอ็มอี 6

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018)

บจก. เอพี เอ็มอี 8

บจก. วาริ ดิจิตอล

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017)

บจก. อาร์ซี 1

บจก. อาร์ซี 2

บจก. เอพี เอ็มอี 10

บจก. เอพี เอ็มอี 11

บจก. เอพี เอ็มอี 12

บจก. เอพี เอ็มอี 14

บจก. เอพี เอ็มอี 15

SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD.
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รศ. ดร.นริศ อนุพงษ์ พิเชษฐ สมยศ ศิริพงษ์ วสันต์ กิตติยา วิษณุ พรวุฒิ หยกพร พันธ์พร โกศล นนท์จิตร บุญชัย ธนิตย์ รัชต์ชยุตม์ วิทการ ภมร โกวิท โทโมฮิโกะ ยูทาโร ทาคาโนบุ ฮิเดอะกิ ยูจิ นาโอยูกิ เจมส์ อริญญา ลิม

ชัยสูตร อัศวโภคิน วิภวศุภกร สุธีรพรชัย สมบัติศิริ นฤนาทไพศาล พงศ์ปูชนีย์กุล สชุาตลิำา้พงศ์ สารสิน ตันติเศวตรัตน์ ทัพพะรังสี สุริยาพร ตุลยานนท์ จันทร์กระจ่างเลิศ ไพบูลย์ นันทโชติโสภณ จันทวิมล ประเสริฐสรรค์ โกกิลกนิษฐ เอกุชิ โยสึซุกะ โยชิดะ ซาโต้ โอกาโมโต้ โอกุตะ โรเบิร์ต แองเกอร์ เถลิงศรี ยูจีน

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) X # y y y y

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)

บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์

บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส

บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท

บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์

บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น

บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)

บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่

บจก. เอพี (เอกมัย)

บจก. เอพี (เพชรบุรี)

บจก. เอพี (รัชโยธิน)

บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ)

บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015)

บจก. เอพี เอ็มอี 1

บจก. เอพี เอ็มอี 2

บจก. เอพี เอ็มอี 3

บจก. เอพี เอ็มอี 4

บจก. เอพี เอ็มอี 5

บจก. เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ

บจก. เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์

บจก. เอพี เอ็มอี 6

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018)

บจก. เอพี เอ็มอี 8

บจก. วาริ ดิจิตอล

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017)

บจก. อาร์ซี 1

บจก. อาร์ซี 2

บจก. เอพี เอ็มอี 10

บจก. เอพี เอ็มอี 11

บจก. เอพี เอ็มอี 12

บจก. เอพี เอ็มอี 14

บจก. เอพี เอ็มอี 15

SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD.
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
จากการทีบ่รษิทัอยูใ่นกลุม่ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ จงึได้รบัผลกระทบ
จากความผนัผวนทางเศรษฐกจิโดยตรง จากการลงทนุในโครงการพืน้ฐาน
ของภาครัฐ ส่งผลให้มีการกระจายตัวของอสังหาริมทรัพย์ในแนวรถไฟฟ้า 
ทัง้ในโครงการส่วนต่อขยายและโครงการใหม่ ๆ  บรษิทัจงึได้มกีารวางแผน
และปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ บริษัท
ให้ความสำาคัญกับการเปิดโครงการ การซื้อที่ดินใหม่ การก่อสร้าง และ
การบริหารกระแสเงินสดของบริษัท โดยจะพัฒนาโครงการให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ เช่น ในสภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า บริษัท
จะวางแผนก่อสร้างให้สอดคล้องกบัอตัราการขาย เพ่ือมใิห้มสีนิค้าคงเหลอื
มากเกินไป และจะชะลอการเปิดโครงการรวมถึงการซื้อที่ดินใหม่เพื่อจะ
บริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงด้านนี้ลง

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปล่อยสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย์
จากภาระหนี้สินครัวเรือนในประเทศทำาให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 
เข้มงวดการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้าที่จะซื้อบ้านและที่ดินจากบริษัทฯ ซึ่งจะ
กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ โดยตรง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีขั้นตอนของการ 
ส่งเอกสารแสดงความจำานงในการจองบ้านและขอกู้เงิน นำาส่งธนาคาร 
ให้ความเหน็เบือ้งตน้ (Pre - Approve) เพือ่ลดความเสีย่งของทัง้ลกูคา้และ
บริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ มีการหารือเพื่อสร้างพันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทสามารถเลือกใช้บริการได้

ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต/บริการ
1) ความเสี่ยงเรื่องราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง 
การก่อสร้างโครงการของบริษัทจะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัสดุ
กอ่สรา้งทีอ่าจมกีารปรบัตวัสงูขึน้ ซึง่จะทำาใหต้น้ทุนเพิม่ขึน้และกำาไรลดลง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงทางด้านราคาวัสดุก่อสร้าง 
โดยจะพฒันาและขายโครงการแตล่ะโครงการให้แลว้เสรจ็ในชว่งระยะเวลา  
2 - 3 ปี โดยนับตั้งแต่ซื้อที่ดินเสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งโอนขายบ้าน 
หลงัสดุทา้ย ทัง้น้ี เพือ่ลดระยะเวลาการกอ่สรา้งในแตล่ะโครงการลง ทำาให ้
สามารถประเมนิราคาต้นทุนวสัดกุอ่สรา้งไดถ้กูตอ้งแมน่ยำามากข้ึน ชว่ยลด
ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างสำาหรับโครงการของบริษัท นอกจากนี้  
บริษัทพยายามท่ีจะทำาข้อตกลงด้านราคาและปริมาณของวัสดุก่อสร้างหลัก ๆ   
เชน่ คอนกรตี ปนูซเีมนต์ อฐิมวลเบา เหลก็ หลงัคา ประตหูนา้ตา่ง กระเบือ้ง 
สุขภัณฑ์ พื้นไม้ลามิเนต กับผู้ผลิต/ผู้ขาย ก่อนที่จะตั้งราคาขายแต่ละ
โครงการ และจากการทีบ่รษิทัมโีครงการทีม่มีลูคา่สงูระหวา่ง 500 ลา้นบาท  

ถึง 6,000 ล้านบาทต่อโครงการ บริษัทจึงซื้อวัตถุดิบหลักเองเป็นส่วนใหญ่ 
และซือ้ในจำานวนมาก เป็นผลใหบ้รษิทัมอีำานาจตอ่รองกบัผูค้า้วสัดกุอ่สรา้ง
คอ่นขา้งสงู รวมถงึบรษิทัไดร้เิริม่พฒันาระบบ Supply Chain เพ่ือเชือ่มโยง 
ขอ้มลูระหวา่งบรษิทัและผูผ้ลติ (Supplier) และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ 
บริหารจัดการ และการวางแผนด้านการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
กอ่สรา้งของโครงการ รวมถงึการรว่มกนัพฒันานวตักรรมใหมก่บั Supplier 
และ Contractor ทีช่ว่ยใหก้ารกอ่สรา้งรวดเรว็ขึน้ในขณะทีต่น้ทนุการกอ่สรา้ง 
ไมเ่พิม่ขึน้ จากการดำาเนนิการดงักลา่วขา้งตน้ความเส่ียงในเรือ่งนีจ้งึลดลง

2) ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน
จากการสนับสนุนการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจ อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย บริษัทจึงได้พยายามลดความเสี่ยง 
ดังกล่าวโดย (1) การปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างบางส่วนจากระบบ  
Conventional เป็นระบบผนัง Precast, ระบบห้องนำ้าสำาเร็จรูป, ระบบ 
โครงหลังคาสำาเร็จรูป ซึ่งลดการใช้แรงงานคนลง และทำาให้การก่อสร้าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น (2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู ้รับเหมาโดยส่งงานให้ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทต่อไป และ  
(3) วางแผนและบรหิารงานร่วมกบัผูร้บัเหมา เพือ่ให้ผูร้บัเหมาสามารถทำางาน 
ได้อย่างต่อเนื่องและส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่กำาหนด

ความเสี่ยงด้านการเงิน
1) ความเสี่ยงจากการชาํระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และหุ้นกู้
ถึงกําหนดชาํระคืน
บริษัทยังคงนโยบายในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโครงการ การซื้อ
ที่ดินใหม่ การควบคุมสินค้าคงเหลือและการบริหารกระแสเงินสด 

สำาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระหนี้หุ้นกู้จำานวนทั้งสิ้น 
16,950 ล้านบาท และมีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (เงินกู้เบิก 
เกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว) จำานวน 
3,325 ล้านบาท อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดขายรอรับรู้
รายได้ (Backlog) จำานวน 6,839 ล้านบาท (ไม่รวมยอดขายรอรับรู้รายได้
จากกิจการร่วมค้า) มีฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง เท่ากับ 3.8 เท่า อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.8 เท่า ในขณะท่ีบริษัทมีเงินสด และ/หรือ 
รายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 951 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน
บริษัทยังคงมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่จะครบกำาหนดได้ รวมถึง
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บริษัทยังคงมีนโยบายท่ีจะจัดหาเงินโดยการออกหุ้นกู้ท่ีมีระยะเวลาเหมาะสม 
กับการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยจะรักษาระดับวงเงินกู้ให้อยู่ในปริมาณ 
ที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินมากกว่า 
10,000 ล้านบาท และรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามอัตรา 
ที่ได้กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดสิทธิหุ้นกู้

ปี 2562 2563 2564 2565

ภาระหนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระ 
(ล้านบาท)

3,850 4,500 4,600 4,000

2) ความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อที่ดิน และ สัญญาเช่า
ดําเนินการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้อง มีภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื้อท่ีดินกับบริษัทอื่นและบุคคลภายนอกเพ่ือใช้ในการพัฒนา
โครงการในอนาคต ซึ่งมูลค่าคงเหลือที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญา 
ดังกล่าวนอกเหนือจากเงินมัดจำาที่ดิน มีจำานวนทั้งสิ้น 3,267 ล้านบาท  
และมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การเชา่อาคารสำานกังาน ยานพาหนะและพืน้ทีโ่ฆษณาจำานวน 243 ลา้นบาท  
แตอ่ยา่งไรกต็าม จากนโยบายทีเ่นน้ความยดืหยุน่ในการดำาเนนิการ บรษิทั 
มีการวางแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
ในช่วงนั้น ๆ โดยให้ความสำาคัญกับการเปิดโครงการใหม่ การซื้อท่ีดิน 
การก่อสร้าง และการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท ประกอบกับปัจจุบัน
บริษัทมีฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี (ดังกล่าว 
ในหัวข้อความเสี่ยงจากการชำาระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ 
ถึงกำาหนดชำาระคืน) ทำาให้บริษัทมีความสามารถในการชำาระภาระผูกพัน
ดังกล่าวได้

3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่มีความไม่แน่นอน อาจส่ง 
ผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินท่ีใช้ในการพัฒนาโครงการและการดำาเนินงาน 
ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงดำาเนินการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยโดยการออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให้สามารถ
ควบคุมต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ปรับเพิ่มขึ้นตาม
อัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนในอนาคต 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
การดำาเนินงานในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทต้องปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ ขอ้บังคบั หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งหลายฉบบั อาท ิพระราชบญัญตั ิ
จัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดย 
ทีผ่า่นมาบรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายทีค่วบคมุ
ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี ้กอ่นการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 
บริษัทจะตรวจสอบกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
อย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
(Emerging Risk)
สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการดำาเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน
มากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน สื่อสาร และแสดงความ 
คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารระหวา่งกนั ทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ รวมถงึ 
บริษัทได้นำาเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยในการจัดแคมเปญ
ทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตามต้องการ เพื่อ
ปอ้งกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้คีณะทำางานเพือ่ตดิตาม
ดูแลสถานการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์บนสื่อสังคม
ออนไลน์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
กับบริษัท

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Emerging Risk)
ปี 2560 บริษัทให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน 
ในการดำาเนนิธรุกจิ เพือ่ยกระดบักระบวนการออกแบบ การพัฒนาโครงการ 
การขาย การตรวจรับมอบงาน ให้มีความถูกต้อง แม่นยำา รวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การปรับเปลี่ยนนวิธีการ
ทำางานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  ภยัคกุคามทางไซเบอรม์ากขึน้ โดยอาจ
เกดิจากความซบัซอ้นของเทคโนโลยี และความรูค้วามสามารถของพนกังาน 
ตลอดจนความบกพร่องของระบบที่อาจปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดี 
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลของระบบหรอืภยัคุกคามอืน่ ๆ  เชน่ การกอ่กวนเครอืขา่ย  
การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์ การติดตั้งโปรแกรม Malware หรือ Virus 
เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ 
ได้กำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารสนเทศ เช่น นโยบาย 
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และมาตราการรักษาความปลอดภัย 
ทางด้านสารสนเทศ เช่น การกำาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำาคัญในระบบ 
รวมถงึการสรา้งความตระหนกัรู้ทางดา้นสารสนเทศ (IT Awareness) ใหแ้ก่
พนักงานทุกคนเพื่อให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำากับดูแล
การปฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั โดยคณะกรรมการบรษิทั 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเพียงพอ 
และเหมาะสม 

บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัวา่ การควบคมุภายในทีด่จีะสง่เสรมิใหก้ารดำาเนนิ
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ 
ภายในเวลาท่ีเหมาะสม และช่วยลดความเส่ียงต่างๆ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
สนับสนุนให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
นอกจากนี ้สามารถชว่ยใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถกูตอ้ง 
และมีความน่าเชื่อถือ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้จัดทำาตาม
แนวคิดของ COSO1  (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) โดยเป็นการประเมินตามองค์ประกอบ 
ทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2) การประเมิน 
ความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม 

การควบคุมภายใน
และการบรหิารจดัการความเสีย่ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมีความเหน็ว่า ระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม บริษัทฯ มีบุคลากร
อยา่งเพยีงพอท่ีจะดำาเนนิการตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้คณะ
กรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งมีความเห็นไม่แตกต่างกัน (กรุณาพิจารณารายงานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบในการดแูลให้บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติแผนงาน การพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการให้ความเห็นชอบ
ในการแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง รวมถงึคา่ตอบแทนของผูต้รวจสอบภายใน 
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจำาปี และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และแนวทาง
แกไ้ขปรบัปรงุของฝา่ยบรหิาร ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบภายใน และได้จัดสรร 
งบประมาณอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถ
ปฏบิตังิานตามแผนงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณา
กำาหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตำาแหน่ง มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal 
Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA)  
และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA)
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รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม) 

บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์
(ณ 31 ธ.ค. 61) ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็น
คณะกรรมการตรวจสอบ31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

บจ.เอ แอนด์ พี 
แอสโซซิเอท (“A&P”)

- นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน (บุตร 
 นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์  
 ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
 A&P ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)  
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำาดับที่ 1  
 ของบริษัท 

- บริษัททำาสัญญาเช่าพื้นที่ 
 อาคารสำานักงานและที่จอดรถ 
 จาก A&P

 ค่าเช่าจ่าย 12.45 9.40

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม 
 ปกติธุรกิจ

บจ.เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท)
(“AMSV”)

- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้นใน  
 AMSV เป็นสัดส่วนร้อยละ 51  
 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้ว 
 ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ 
 ร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์  
 อัศวโภคิน, นายพิเชษฐ วิภวศุภกร  
 และนายสมยศ สุธีรพรชัย

- AMSV เป็นกิจการที่บริษัท 
 ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซี ไทยแลนด์  
 อินเวสเมนต์ พีทีอี ในสัดส่วน 
 ร้อยละ 51:49 โดยบริษัท 
 เรียกเก็บค่าบริหารโครงการ 
 และค่าตอบแทนจากการขาย 
 จาก AMSV 

 ค่าบริหารจัดการ 1.69 15.68

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม 
 ปกติธุรกิจ

บจ.เอพ ีเอม็อี (กรงุเทพ)
(“AMK”)

- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้นใน  
 AMK เป็นสัดส่วนร้อยละ 51  
 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้ว 
 ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ 
 ร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์  
 อัศวโภคิน, นายพิเชษฐ วิภวศุภกร  
 และนายสมยศ สุธีรพรชัย

- AMK เป็นกิจการที่บริษัท 
 ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซี ไทยแลนด์  
 อินเวสเมนต์ พีทีอี ในสัดส่วน 
 ร้อยละ 51:49 โดยบริษัท 
 เรียกเก็บค่าบริหารโครงการ 
 และค่าตอบแทนจากการขาย 
 จาก AMK 

 ค่าบริหารจัดการ 5.09 22.45

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม 
 ปกติธุรกิจ

บจ.เอพี เอ็มอี (อโศก) 
(“AMA”)

- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้นใน  
 AMA เป็นสัดส่วนร้อยละ 51  
 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้ว 
 ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการ 
 ร่วมกันได้แก่ นายอนุพงษ์  
 อัศวโภคิน, นายพิเชษฐ วิภวศุภกร  
 และนายสมยศ สุธีรพรชัย

- AMA เป็นกิจการที่บริษัท 
 ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซี ไทยแลนด์  
 อินเวสเมนต์ พีทีอี ในสัดส่วน 
 ร้อยละ 51:49 โดยบริษัท 
 เรียกเก็บค่าบริหารโครงการ 
 และค่าตอบแทนจากการขาย 
 จาก AMA 

 ค่าบริหารจัดการ 1.26 10.86

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม 
 ปกติธุรกิจ
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บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์
(ณ 31 ธ.ค. 61) ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็น
คณะกรรมการตรวจสอบ31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

บจ.พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์
(“PR”) 

- บริษัทถือหุ้นใน PR เป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นที่ 
 จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
 บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่  
 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- PR เป็นกิจการที่บริษัท 
 ร่วมทุนกับบจ.เอ็มเจอาร์ ไอ  
 (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 
 ร้อยละ 51:49 โดยบริษัท 
 เรียกเก็บค่าบริหารโครงการ 
 และค่าตอบแทนจากการขาย 
 จาก PR 

 ค่าบริหารจัดการ 4.32 21.10

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ

บจ.เอพี (เพชรบุรี)
(“APP”) 

- PR ถือหุ้นใน APP เป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้น 
 ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
 บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่  
 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- APP เป็นบริษัทย่อยของ PR  
 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
 บริษัทฯ 

 ค่าบริหารจัดการ 30.87 42.76

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ

บจ.เอพี (รัชโยธิน)
(“APR”) 

- PR ถือหุ้นใน APR เป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้น 
 ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
 บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่  
 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- APR เป็นบริษัทย่อยของ PR  
 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
 บริษัทฯ 

 ค่าบริหารจัดการ 55.53 168.31

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ

บจ.เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้
(2015) (“AP2015”) 

- PR ถือหุ้นใน AP2015 เป็น 
 สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำานวน 
 หุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 ของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน 
 ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- AP2015 เป็นบริษัทย่อยของ  
 PR ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
 บริษัทฯ

 ค่าบริหารจัดการ 15.08 10.59

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ

บจ.เอพี เอ็มอี 1
(“AM1”) 

- PR ถือหุ้นใน AM1 เป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้น 
 ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
 บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่  
 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- AM1 เป็นบริษัทย่อยของ PR  
 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
 บริษัทฯ

 ค่าบริหารจัดการ 20.97 26.62

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ
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บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์
(ณ 31 ธ.ค. 61) ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็น
คณะกรรมการตรวจสอบ31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60

บจ.เอพี (เอกมัย) 
(“APE”) 

- บริษัทถือหุ้นใน APE เป็น 
 สัดส่วนร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้น 
 ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 ของบริษัท มีกรรมการร่วมกัน 
 ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- APE เป็นกิจการที่บริษัท 
 ร่วมทุนกับบจ.เอ็มเจอาร์ ไอ  
 (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 
 ร้อยละ 51:49 โดยบริษัท 
 เรียกเก็บค่าบริหารโครงการ 
 และค่าตอบแทนจากการขาย 
 จาก APE 

 ค่าบริหารจัดการ 14.29 73.16

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ

บจ.เอพี เอ็มอี 2
(“AM2”) 

- PR ถือหุ้นใน AM2 เป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้น 
 ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
 บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่  
 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- AM2 เป็นบริษัทย่อยของ PR  
 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
 บริษัทฯ

 ค่าบริหารจัดการ 94.09 142.23

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ

บจ.เอพี เอ็มอี 3
(“AM3”) 

- PR ถือหุ้นใน AM3 เป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้น 
 ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
 บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่  
 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- AM3 เป็นบริษัทย่อยของ PR  
 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
 บริษัทฯ

 ค่าบริหารจัดการ 170.79 46.87

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ

บจ.เอพี เอ็มอี 4
(“AM4”) 

- PR ถือหุ้นใน AM4 เป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้น 
 ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
 บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่  
 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- AM4 เป็นบริษัทย่อยของ PR  
 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
 บริษัทฯ

 ค่าบริหารจัดการ 32.32 -

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ

บจ.เอพี เอ็มอี 5
(“AM5”) 

- PR ถือหุ้นใน AM5 เป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้น 
 ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
 บริษัท มีกรรมการร่วมกันได้แก่  
 นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน,  
 นายพิเชษฐ วิภวศุภกร และ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย

- AM5 เป็นบริษัทย่อยของ PR  
 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
 บริษัทฯ

 ค่าบริหารจัดการ 34.63 -

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ

นายสมยศ สุธีรพรชัย - เป็นกรรมการของ บมจ.เอพี  
 (ไทยแลนด์)

- นายสมยศ สุธีรพรชัย  
 เป็นกรรมการในบมจ.เอพี  
 (ไทยแลนด์) โดยเรียกเก็บ 
 ค่าที่ปรึกษาจากบริษัทฯ

 ค่าที่ปรึกษา - 0.24

- จากการประเมินของกรรมการ 
 ตรวจสอบและผู้บริหาร ราคา 
 ค่าบริการดังกล่าว เป็นราคา 
 ที่เหมาะสมยุติธรรมเป็นไป 
 ตามปกติธุรกิจ



รายงานประจาํปี 256194

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทำารายการระหว่างกันเป็นความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลของ
การทำารายการเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุของบรษิทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเหน็ว่าเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิทัว่ไป และบรษิทัได้รบั 
และจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยตุธิรรม และการคำา้ประกนัการกูย้มืเงนิ
จากธนาคาร และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็น
รายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้ 
ดขีึน้เพือ่ให้สามารถดำาเนนิธรุกจิต่อไปได้อย่างต่อเนือ่ง อนึง่ การดำาเนนิการ 
ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการทำาธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
การทำารายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ ธุรกรรมที่เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ ธุรกรรม
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และธุรกรรมที่เป็นรายการ 
ช่วยเหลือทางการเงินนั้นต้องเป็นการดำาเนินธุรกรรมที่เป็นข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล 
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดยการดำาเนิน
ธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจจาก 
คณะกรรมการบริษัทให้มีอำานาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี  
รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551 กำาหนด

อนึง่ สำาหรบัธรุกรรมทีเ่ป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษัิทย่อยนัน้ 
จะดำาเนนิการกู ้คำา้ประกนั และ/หรอืให้กูย้มืได้ไม่เกนิร้อยละ 100 ของวงเงนิ 
ที่ต้องการหากบริษัทย่อยนั้นบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดหรือทุนจดทะเบียน แต่สำาหรับบริษัทที่
บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัเป็นผูถ้อืหุน้น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหน่าย
แล้วทัง้หมดหรอืทุนจดทะเบยีน บรษิทัสามารถทำาการกู ้คำา้ประกนั และ/หรือ 
ให้กู้ยืมได้เป็นจำานวนไม่เกินตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ ้นอยู่ตามวงเงิน 
ทีต้่องการ และสำาหรบัการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิอืน่ๆ นอกจากกรณี 
ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สำาหรับการทำารายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงแตกต่างจากที่กระทำากับ
วิญญูชน หรือคู่สัญญาทั่วไป หรือมีระยะเวลาเกินกว่าที่กำาหนด หรือมี 
ขนาดมูลค่ารายการเกินกว่าที่กำาหนดไว้ในแต่ละประเภทรายการให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีอำานาจอนุมัติ โดยการ
ดำาเนินรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ
การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน
บรษิทัมนีโยบายในการทำารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ โดยกำาหนดเงือ่นไข
ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่ง
สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บรษิทัไดใ้ห ้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ  
พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทำารายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ 
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบ
เปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจำาเปน็และความเหมาะสมของรายการนัน้  
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  
เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท







งบการเงิน
และรายงานต่่างๆ
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คณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ จำานวน 4 ท่าน โดยมีนายพันธ์พร ทัพพะรังสี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ นายโกศล สุริยาพร และ
นายสมยศ สุธีรพรชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานรายงานทางการเงิน  
ระบบการควบคมุภายใน การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการปฏบิตัติามกฎหมาย รวมถงึการพจิารณารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ป ี2561  
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีเพื่อสอบถาม รับทราบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระสำาคัญดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินและรายงานผลการดาํเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจำาป ี2561 กอ่นนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั โดยสอบถามผูส้อบบญัชแีละ
ผูบ้รหิารในเรือ่งความถกูตอ้ง ความครบถว้น ของงบการเงนิและความเพยีงพอในการเปดิเผยขอ้มลู รวมทัง้การประชมุกบัผูส้อบบัญช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการ  
เพื่อปรึกษาหารือกันได้อย่างอิสระในประเด็นต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงินอย่างเพียงพอ

2. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ได้จัดทำาตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก 5 ส่วนได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
และ 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้แนะนำาให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และคุณภาพงานการสอบบัญชี 
ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำานักงาน  
อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ ผูส้อบบญัชบีรษิทัสำานกังาน อวีาย จำากดั มคีณุสมบตั ิและไดร้บัอนมุตัจิากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความอิสระเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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[นายพันธ์พร ทัพพะรังสี]
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษิทัฯ มกีารเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการดงักลา่วอยา่งเพยีงพอและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

5. การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำากับดูแลกิจาการที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีการประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการดำาเนินงานภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ อันอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

6. การกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำางานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ครอบคลมุถงึภารกจิหลกั ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ความเป็นอสิระ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำาลัง โดยสอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำาปีที่จัดทำาขึ้นตามผลการประเมิน 
ความเสีย่ง รวมถงึให้ข้อเสนอเแนะในการปฏบิตังิานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทัง้
ติดตามการดำาเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำาคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ พร้อมให้คำาแนะนำาปรึกษาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุง 
การดำาเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัติามหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความระมดัระวงัอยา่งเตม็ความสามารถ 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง



รายงานประจาํปี 2561100

[นายพรวุฒิ  สารสิน]
ประธานคณะกรรมการสรรหา  

และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จำากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ จำานวน 5 ทา่น ไดแ้ก่

1. นายพรวุฒิ สารสิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
2. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3. นายสมยศ สุธีระพรชัย กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
5. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ในจำานวนนี้ มีกรรมการ 3 ท่าน ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ และ นายสมยศ สุธีรพรชัย

สำาหรับปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำาคัญต่างๆ และรายงาน
ผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ
มีการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำาหนดในกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำาหนดของบริษัท  
เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่าง เนื่องจากครบวาระ หรือไม่ประสงค์จะต่อวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ตั้งแต่ 
วนัที ่1 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณาแต่งตัง้เปน็กรรมการในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2562 นี้
 
2. การพิจารณาค่าตอบแทน
ไดพ้จิารณากำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดอืน คา่เบีย้ประชมุและบำาเหนจ็ประจำาป ีเพือ่นำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
กอ่นนำาเสนทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พิจารณาอนมุตั ิและมีการพจิารณากำาหนดอัตราการขึน้เงนิเดอืนและโบนสัประจำาปขีองผูบ้รหิารและพนกังาน เพ่ือนำาเสนอ 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ และสอดคล้องกับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 101

รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัใหป้ฏบิตัหิน้าทีก่ำากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่งให้
เปน็ไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการชดุนีเ้ปน็ผูม้คีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณใ์นการดำาเนนิธรุกจิ และบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ย
1) นายโกศล สุริยาพร  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2) นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ  กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
4) นายวิษณ ุ สุชาติลำ้าพงศ์ กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
5) นายวสันต์ นฤนาทไพศาล กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
6) นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการฯ แต่ละท่าน 
จะปรากฎอยู่ในตารางแสดงจำานวนครั้งของการเข้าประชุมในส่วนของโครงสร้างการจัดการ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำานาจ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

การส่งเสริมและกาํกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี
 พจิารณาแผนงานเตรยีมการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ใหก้ารจดัประชมุเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ  
 ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและสอดคลอ้งกบัเกณฑ ์AGM Checklist ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในทกุขัน้ตอนตัง้แตก่อ่นการประชมุจนถงึภายหลงั 
 การประชุม เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 จากสมาคมนักลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกัน 
 อย่างต่อเนื่อง
 สง่เสรมิ สนบัสนนุใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัในกลุม่ “ดเีลศิ (Excellent)” จากผลสำารวจการกำากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจำาป ี2561 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์
 พจิารณาและสนบัสนนุใหม้กีารจดัทำาคูม่อืหลกัการกำากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิ พรอ้มท้ังจดักจิกรรม ประชาสมัพนัธใ์หพ้นักงานในองคก์ร  
 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ท้ังน้ี สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการและ 
 จรรยาบรรณธุรกิจ จาก www.apthai.com

การกํากับดูแลการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง
 พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกัน ตลอดจนติดตามการดำาเนินการแก้ไขอย่างสมำ่าเสมอทุกไตรมาส
 ติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้คำาแนะนำาอันเป็นประโยชน์เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง 
ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน

(นายโกศล สุริยาพร)
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

และบริหารความเสี่ยง



รายงานประจาํปี 2561102

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ 
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี 
มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำาเนินการที่ผิดปกติ 
อย่างมีสาระสำาคัญ
 
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว
 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า 
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงิน รวมทั้งผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง 
ในสาระสำาคัญแล้ว

(รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการ

(นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน)

รองประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายพิเชษฐ วิภวศุภกร)

กรรมการและ

กรรมการผู้อำานวยการ

(นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ)

กรรมการ

(นายวสันต์ นฤนาทไพศาล)

กรรมการ

(นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล)

กรรมการ

(นายวิษณุ สุชาติล้ำาพงศ์)

กรรมการ

(นายสมยศ สุธีรพรชัย)

กรรมการตรวจสอบ 

(นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์)

กรรมการ 

(นายพรวุฒิ สารสิน)

กรรมการ

(นายพันธ์พร ทัพพะรังสี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายโกศล สุริยาพร)

กรรมการตรวจสอบ

(นายนนท์จิตร ตุลยานนท์)

กรรมการตรวจสอบ
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชีทีส่ำาคญั และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษทั เอพี  
(ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ขา้พเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบ 
งบการเงนิ ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเปน็อสิระจากกลุม่บรษัิทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพี
บัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสาํคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิสำาหรบังวดปจัจบุนั 
ขา้พเจา้ไดน้ำาเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็ 
แยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า  
ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลา่นีด้ว้ย การปฏบิติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองตอ่การประเมนิความเสีย่ง 
จากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคัญในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วมวิธกีารตรวจสอบสำาหรบัเรือ่งเหล่านีด้ว้ย  
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนเงินที่มีสาระสำาคัญมากที่สุดในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคิดเป็นประมาณร้อยละ 96 และร้อยละ 83  
ของยอดรายได้รวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำาดับ และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำาเนินงานที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ 
ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีจำานวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนมากและมีความหลากหลาย เช่น 
รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยข์องกลุม่บรษิทัโดยการประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายใน 
ของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานประจาํปี 2561104

การปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 
ในสญัญาขายของกลุม่บรษัิท และสอดคลอ้งกบันโยบายการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสังหารมิทรพัยข์องกลุม่บรษิทั สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขาย 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบความ 
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี 
ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงิน
หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบั 
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง การเปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงาน 
ต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือ 
หยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็การรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลู 
ทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณ ์
อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใช ้
งบการเงินเหล่านี้
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น 
 เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งท่ีไมพ่บขอ้มูลทีข่ดัตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัซึง่เปน็ผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่ง 
 ทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มูล 
 ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่ 
 วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ที่ผู้บริหารจัดทำา
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 
 วา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตใุห้เกดิขอ้สงสยัอยา่งมนัียสำาคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษิทั 
 ในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ี
 ของขา้พเจา้ถงึการเปดิเผยขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเหน็วา่การเปดิเผยดงักล่าวไมเ่พยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตกุารณห์รอืสถานการณ ์
 ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ 
 และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 
 เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้า 
 เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ำารบัรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการกำากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็อสิระและไดส่ื้อสารกบัผูม้หีนา้ที ่
ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ 
กำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่อง 
ดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรอืในสถานการณท์ีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทำาดงักลา่ว 
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

สาธิดา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562



รายงานประจาํปี 2561106

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  951,259,523  1,054,168,567  217,440,679  540,591,206 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7  376,376,371  390,356,483  166,931,344  262,255,984 

สินค้าคงเหลือ 8  41,149,117,404  35,424,614,750  9,858,648,841  16,245,119,862 

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9  -  -  292,557,370  843,448,941 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9  -  -  26,724,400,000  15,229,100,000 

เงินมัดจำาค่าวัสดุก่อสร้าง  83,204,330  49,260,699  11,450,970  23,415,523 

เงินมัดจำาค่าที่ดิน  719,593,966  822,211,269  -  3,750,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  43,279,551,594  37,740,611,768  37,271,429,204  33,147,681,516 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ 6  549,059  993,151  549,059  549,059 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  2,749,040,390  2,562,160,450 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 11  4,391,002,336  4,795,403,155  4,765,495,030  5,215,314,940 

ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 12  679,073,736  654,422,429  146,756,408  144,456,631 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13  74,825,696  70,648,590  49,041,425  52,410,320 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  407,740,378  265,111,554  153,231,761  63,938,656 

ค่าความนิยม  100,063,166  100,063,166  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  17,343,273  29,334,685  11,648,488  25,520,477 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23  259,509,005  194,877,804  96,105,609  90,419,556 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  74,001,389  84,576,603  38,550,306  30,485,762 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  6,004,108,038  6,195,431,137  8,010,418,476  8,185,255,851 

รวมสินทรัพย์  49,283,659,632  43,936,042,905  45,281,847,680  41,332,937,367 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561งบแสดงฐานะ

การเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  3,184,631,944  5,661,852,703  2,474,631,944  4,800,852,703 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 9, 17  1,617,152,839  1,232,109,229  771,058,127  787,220,889 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9  -  -  8,328,944  11,981,540 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  159,797,416  133,844,086  159,555,630  133,655,602 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9  -  -  901,300,000  1,137,700,000 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระ ภายในหนึ่งปี 19  3,850,000,000  3,300,000,000  3,850,000,000  3,300,000,000 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระ
   ภายในหนึ่งปี

 
 372,854  355,379  -  - 

รายได้รับล่วงหน้า  248,773,333  304,361,178  23,758,455  152,198,433 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการค้างจ่าย  440,519,418  383,763,497  198,391,484  255,578,526 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,472,501,808  1,115,710,590  826,245,976  838,049,191 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  273,344,345  359,408,834  130,160,585  206,433,937 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  11,247,093,957  12,491,405,496  9,343,431,145  11,623,670,821 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
   ภายในหนึ่งปี 18  140,000,000  90,000,000  120,000,000  40,000,000 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ ภายในหนึ่งปี 19  13,100,000,000  9,350,000,000  13,100,000,000  9,350,000,000
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกำาหนดชำาระ ภายในหนึ่งปี

 628,243   1,001,128   -  - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 9  237,814,000  240,764,370  83,559,000  115,278,444 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20  175,929,129  129,854,788  102,092,570  108,688,148 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 23  2,888,006  -  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   13,657,259,378  9,811,620,286  13,405,651,570  9,613,966,592 

รวมหนี้สิน  24,904,353,335  22,303,025,782  22,749,082,715  21,237,637,413 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561งบแสดงฐานะ

การเงิน (ต่อ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจาํปี 2561108

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  3,145,912,151  3,145,912,151  3,145,912,151  3,145,912,151 

   ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 

      หุ้นสามัญ 3,145,899,495 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  3,145,899,495  3,145,899,495  3,145,899,495  3,145,899,495 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  89,415,830  89,415,830  89,415,830  89,415,830 

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 21  314,591,215  314,591,215  314,591,215  314,591,215 

   ยังไม่ได้จัดสรร  20,842,850,498  18,086,738,066  18,982,858,425  16,545,393,414 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (10,881)  -  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  24,392,746,157  21,636,644,606  22,532,764,965  20,095,299,954 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย  (13,439,860)  (3,627,483)  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  24,379,306,297  21,633,017,123  22,532,764,965  20,095,299,954 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  49,283,659,632  43,936,042,905  45,281,847,680  41,332,937,367 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561งบแสดงฐานะ

การเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 109

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  26,629,783,159  21,123,662,525  14,667,817,390  15,117,302,856 

รายได้ค่าบริการ  589,651,379  471,371,529  -  - 

รายได้ค่าบริหารจัดการ 9  480,932,408  580,624,967  480,932,408  580,624,967 

ดอกเบี้ยรับ  9,727,564  6,457,167  723,604,688  388,579,463 

เงินปันผลรับ 9, 10, 11  -  -  1,621,917,473  2,618,886,508 

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 10  5,163,759  85,730,502  60,183,661  156,700,000 

รายได้อื่น  49,549,975  81,511,899  42,307,171  39,373,029 

รวมรายได้  27,764,808,244  22,349,358,589  17,596,762,791  18,901,466,823 

ค่าใช้จ่าย 22 

ต้นทุนขาย  18,070,339,187  14,047,063,478  9,881,421,509  10,203,146,019 

ต้นทุนบริการ  268,603,159  214,804,142  -  - 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย  2,804,971,134  2,195,261,626  1,537,293,798  1,658,306,723 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,925,707,532  2,347,822,929  1,537,792,360  1,742,122,800 

ค่าใช้จ่ายอื่น  64,089,807  8,701,936  15,205,466  - 

รวมค่าใช้จ่าย  24,133,710,819  18,813,654,111  12,971,713,133  13,603,575,542 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,631,097,425  3,535,704,478  4,625,049,658  5,297,891,281 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 11  1,125,279,830  501,733,825  -  - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  4,756,377,255  4,037,438,303  4,625,049,658  5,297,891,281 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (122,895,900)  (150,411,784)  (598,509,937)  (424,933,884)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  4,633,481,355  3,887,026,519  4,026,539,721  4,872,957,397 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23  (777,884,007)  (738,722,912)  (492,670,597)  (460,265,991)

กําไรสําหรับปี  3,855,597,348  3,148,303,607  3,533,869,124  4,412,691,406 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจาํปี 2561110

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (10,881)  -  -  - 
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 
   ในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษี  (10,881)  -  -  - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 
   ในภายหลัง
ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับผลประโยชน์หลังออก 
จากงานของพนักงาน

20  (10,063,056)  -  5,124,491  - 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23  1,269,469  -  (1,024,898)  - 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 
   ในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษี  (8,793,587)  -  4,099,593  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี  (8,804,468)  -  4,099,593  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  3,846,792,880  3,148,303,607  3,537,968,717  4,412,691,406 

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  3,865,409,725  3,157,096,107  3,533,869,124  4,412,691,406 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  (9,812,377)  (8,792,500)

รวม  3,855,597,348  3,148,303,607 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  3,856,605,257  3,157,096,107  3,537,968,717  4,412,691,406 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ 
   บริษัทย่อย  (9,812,377)  (8,792,500)

รวม  3,846,792,880  3,148,303,607 

กําไรต่อหุ้น 24

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1.229  1.004  1.123  1.403 

   จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (หุ้น)  3,145,899,495  3,145,899,495  3,145,899,495  3,145,899,495 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 111

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กำาไรก่อนภาษี  4,633,481,355  3,887,026,519 4,026,539,721  4,872,957,397 
ปรับกระทบกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดำาเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคา  69,892,860  54,169,858  29,178,671  28,514,838 
   ค่าตัดจำาหน่าย  15,879,837  13,743,280  14,024,654  12,891,511 
   หนี้สงสัยจะสูญ  84,655,893  7,673,651  -  - 
   ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  50,996,123  -  -  - 
   ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับรายการ)  16,579,219  (21,860)  (20,781)  (21,860)
   กำาไรจากการขายท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา  (5,284,448)  -  (5,284,448)  - 
   ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์  2,431,338  926,861  204,824  523,963 
   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  (1,125,279,830)  (501,733,825)  -  - 
   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน  (5,163,889)  (85,730,502)  (60,183,611)  (156,700,000)
   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน  -  -  15,000,000  - 
   รายได้เงินปันผล  -  -  (1,621,917,473)  (2,618,886,508)
   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  37,067,907  31,240,738  19,271,802  19,774,737 
   ภาษีเงินได้ตัดจ่าย  2,565,502  2,816,907  -  - 
   ดอกเบี้ยรับ  (9,727,564)  (6,457,167)  (723,604,688)  (388,579,463)
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  85,761,728  124,831,163  576,210,156  403,052,367 
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  3,853,856,031  3,528,485,623  2,269,418,827  2,173,526,982 
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  116,997,968  (809,913,132)  111,039,193  387,187,012 
   สินค้าคงเหลือ  (5,859,353,099)  (8,007,411,515)  6,395,401,248  3,437,742,121 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (73,113,673)  6,365,678  (8,064,544)  1,328,995 
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  710,554,163  328,025,480  (85,153,019)  114,648,903 
   รายได้รับล่วงหน้า  (95,858,053)  (239,905,664)  (128,439,978)  (102,035,580)
   เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  (8,176,148)  (5,514,122)  (31,719,444)  (25,542,384)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  (1,355,092,811)  (5,199,867,652)  8,522,482,283  5,986,856,049 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (1,056,622)  (153,870)  (20,742,889)  (153,870)
   จ่ายดอกเบี้ย  (544,712,516)  (564,884,665)  (563,624,039)  (574,215,778)
   จ่ายภาษีเงินได้  (1,029,835,669)  (627,452,037)  (575,654,900)  (297,101,439)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (2,930,697,618)  (6,392,358,224)  7,362,460,455  5,115,384,962 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจาํปี 2561112

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ลดลง  444,092  1,222,096  -  191,096 

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  -  -  11,405,014,234  10,262,024,338 

เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  - (22,900,314,234) (19,419,524,338)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  2,942,186  94,040,334  1,747,703,431  161,699,850 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย  (789,820,632)  -  (966,299,850)  (3,999,880)

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า  (473,280,000)  (1,673,646,650)  (473,280,000)  (1,673,646,650)

เงินปันผลรับ  988,150,534  816,873,729  1,621,917,473  2,618,886,508 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา  10,395,000  -  10,395,000  - 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  1,472,595  1,087,572  1,472,595  898,272 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์  (213,324,685)  (220,164,077)  (116,217,890)  (29,773,163)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (2,148,083)  (27,599,028)  (694,294)  (23,198,103)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย  9,727,564  6,457,167  1,274,496,259  390,697,318 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (465,441,429)  (1,001,728,857)  (8,395,807,276)  (7,715,744,752)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (2,073,900,000)  5,087,900,000  (2,332,900,000)  2,812,900,000 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  1,585,000,000  -  2,344,500,000  1,077,700,000 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  (2,580,900,000)  (568,500,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  1,053,000,000  3,262,930,400  500,000,000  40,000,000 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (470,000,000)  (100,000,000)  (420,000,000)  (50,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  7,600,000,000  4,500,000,000  7,600,000,000  4,500,000,000 

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้  (3,300,000,000)  (4,450,000,000)  (3,300,000,000)  (4,450,000,000)

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (355,410)  (171,393)  -  - 

เงินปันผลจ่าย  (1,100,503,706)  (943,764,181)  (1,100,503,706)  (943,764,181)

เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  -  4,655,000  -  - 

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  -  (112,491)  -  - 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  3,293,240,884  7,361,437,335  710,196,294  2,418,335,819 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง  (10,881)  -  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (102,909,044)  (32,649,746)  (323,150,527)  (182,023,971)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  1,054,168,567  1,086,818,313  540,591,206  722,615,177 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 
(หมายเหต ุ6)  951,259,523  1,054,168,567  217,440,679  540,591,206 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561  2560 2561  2560

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพื่อการลงทุน 4,556,078  2,291,178  -  1,092,925 
   โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน
      และต้นทุนโครงการ รอการพัฒนา 46,361,859  47,580,035  7,410,329  47,580,035 
   โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,282,000  -  -  - 

   ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  1,527,900  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน 
 ตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้ 
 เรยีกวา่ “บรษิทัยอ่ย”) ตามรายละเอียด โดยในระหวา่งปปีจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัจากการจดัตัง้บริษทัย่อย และการขายเงนิ 
 ลงทุนในบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2561 2560
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จำากดัและบรษิทัยอ่ย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัดและบริษัทย่อย                      พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัดและบริษัทย่อย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด ให้บริการ ไทย 100 100
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำากัด ให้บริการ ไทย 100 100
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - 100
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - 100
บริษัท ไทยบิ๊กเบลล่ี จำากัด                                                    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำากัด
 (เดิมชื่อ “บริษัท เอพี เอ็มอี 7 จำากัด”)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท วาริ ดิจิตอล จำากัด
 (เดิมชื่อ “บริษัท เอพี เอ็มอี 9 จำากัด”)

ให้บริการ ไทย - 100

บริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -
บริษัท เอพี เอ็มอี 11 จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -
บริษัท เอพี เอ็มอี 12 จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -
บริษัท เอพี เอ็มอี 15 จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -
บริษัท เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 117

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2561 2560

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำากัด
 (ถือหุ้นโดยบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้
 ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ร้อยละ 100)

รับเหมาก่อสร้าง ไทย 100 100

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017) จำากัด
 (ถือหุ้นโดยบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้
 ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ร้อยละ 100)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด
 (ถือหุ้นโดยบริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด ร้อยละ 100)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด 
 (ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ร้อยละ 98)

ให้บริการ ไทย 98 90

บริษัท เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ จำากัด ให้บริการ ไทย 100 100
 (เดิมชื่อ “บริษัท ซ่อมบ้าน จำากัด” และ
 ถือหุ้นโดยบริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่
 พาร์ทเนอร์ส จำากัด ร้อยละ 100)
บริษัท อาร์ซี 1 จำากัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ 
 พาร์ทเนอร์ส จำากัด ร้อยละ 100)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท อาร์ซี 2 จำากัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ 
 พาร์ทเนอร์ส จำากัด ร้อยละ 100)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท วาริ ดิจิตอล จำากัด ให้บริการ ไทย 100 -

 (ถือหุ้นโดยบริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่
 พาร์ทเนอร์ส จำากัด ร้อยละ 100)
SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. ให้บริการ สิงคโปร์ 100 100
 (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์

 จำากัด ร้อยละ 100)

ข) บรษิทัฯ จะถอืวา่มกีารควบคมุกจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุหรอืบรษิทัยอ่ยได ้หากบรษิทัฯ มสีทิธไิดร้บัหรอืมส่ีวนไดเ้สียในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุน  
 และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 
ค) บรษิทัฯ นำางบการเงนิของบรษัิทยอ่ยมารวมในการจดัทำางบการเงินรวมตัง้แตว่นัทีบ่รษิทัฯ มอีำานาจในการควบคมุบรษัิทยอ่ย จนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ สิน้สุด 
 การควบคุมบริษัทย่อยนั้น  
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 
ฉ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯ ได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแล้ว 
ช) สว่นเกนิของราคาเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีสู่งกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัย่อย ณ วันท่ีลงทุนจะแสดงเปน็คา่ความนยิมหรอืสินทรพัย ์
 ไม่มีตัวตนภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ซ) สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยซึง่จดัตัง้ในตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
 ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็น 
 รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ฌ) สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีำานาจควบคมุ คอื จำานวนกำาไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัย่อยสว่นทีไ่ม่ไดเ้ปน็ของบรษิทัฯ และแสดงเปน็ 
 รายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน



รายงานประจาํปี 2561118

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
 ในระหวา่งป ีบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดน้ำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ  
 2560) จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
 โดยสว่นใหญเ่ปน็การปรบัปรงุและอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกับการเปดิเผยขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562
 สภาวิชาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2561) และ 
 ฉบบัใหมจ่ำานวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ 
 เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

 ฝา่ยบรหิารของบรษัิทฯ และบริษทัยอ่ยเชือ่วา่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักลา่วสว่นใหญจ่ะไมม่ผีลกระทบอย่างเปน็สาระสำาคญั 
 ต่องบการเงินเม่ือนำามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังน้ี

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)    เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)    เรื่อง รายได้
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 กจิการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 กบัสญัญาทีท่ำากบัลกูคา้ทกุสัญญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัช ี
 ฉบบัอืน่ มาตรฐานฉบับนีไ้ดก้ำาหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนสำาหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่ำากบัลกูค้า โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจำานวนเงนิ 
 ที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำาหนดให้กิจการต้อง 
 ใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยคาดวา่การนำามาตรฐานฉบบันีม้าใช ้จะมผีลใหเ้กดิรายการปรบัปรงุจากรายการคา่นายหนา้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้า 
 ซึง่สญัญาทีท่ำากบัลกูคา้ ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะตอ้งบนัทกึเปน็สนิทรพัยแ์ละตดัเปน็คา่ใชจ้า่ยอยา่งเปน็ระบบและสอดคลอ้งกบัรปูแบบการรบัรู ้
 รายได้ตามสัญญา จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเกิดรายการ

ค.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง	
	 วันที	่1	มกราคม	2563
 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการ 
 ตีความมาตรฐาน จำานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
  ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 16  การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
  ฉบับที่ 19  การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการ
เกีย่วกบัการบญัชปีอ้งกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปดิเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่นี้
มีผลบังคับใช้ จะทำาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้
 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 รายไดจ้ากการขายบา้นพรอ้มทีด่นิ/หนว่ยในอาคารชดุ/ทีด่นิ รบัรูเ้ปน็รายไดท้ัง้จำานวนเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิใ์ห้แกผู่ซ้ือ้ รายไดจ้ากการขายดงักลา่ว 
 แสดงมูลค่าตามราคาในสัญญาซื้อขาย

 รายได้จากงานก่อสร้าง
 รายได้จากงานก่อสร้างคำานวณตามอัตราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่สำาเร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนก่อสร้างทั้งสิ้น

 สำารองเผื่อผลขาดทุนจากงานก่อสร้างตามสัญญาจะตั้งขึ้นทั้งจำานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่างานก่อสร้างตามสัญญานั้นจะประสบผลขาดทุน

 รายได้จากงานก่อสร้างเป็นรายได้ที่บริษัทย่อยให้บริการแก่กลุ่มบริษัทซึ่งได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 รายได้ค่าบริการ
 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

 ดอกเบี้ยรับ
 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ
 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน/หน่วยในอาคารชุด 
 ตน้ทุนการขายบา้นพรอ้มท่ีดนิ/หน่วยในอาคารชดุ บนัทกึตามตน้ทุนการพัฒนาทัง้หมดของโครงการทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (โดยคำานงึถงึตน้ทุนทีเ่กดิข้ึน 
 จริง) โดยแบ่งสรรต้นทุนให้แก่บ้านพร้อมที่ดิน/หน่วยในอาคารชุด ตามเกณฑ์มูลค่าขายและรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้
 
 ต้นทุนการขายที่ดิน
 ต้นทุนการขายที่ดินจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้

 ต้นทุนงานก่อสร้าง
 ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรง ค่ารับเหมาก่อสร้างช่วง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งคำานวณตามส่วนของงาน 
 ที่แล้วเสร็จ 

 ต้นทุนงานก่อสร้างเป็นต้นทุนที่บริษัทย่อยรับเหมาก่อสร้างให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะส้ันทีม่สีภาพคลอ่งสงู ซึง่ถงึกำาหนดจา่ยคนืภายในระยะ 
 เวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
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4.4 ลูกหนี้การค้า
 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจาก 
 การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.5 สินค้าคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า โดยมีรายละเอียดการคำานวณราคาทุนดังนี้

 ที่ดิน
 ที่ดินที่ซื้อมาบันทึกตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (แยกตามแต่ละโครงการ) และจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้ 
 
 ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี
 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงการบนัทกึเปน็ดอกเบ้ียจา่ยรอตดัตัง้พกัไว ้และจะหยดุบนัทกึเม่ือมกีารโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ 
 ดอกเบี้ยรอตัดดังกล่าวบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือและจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้โดยวิธีถัวเฉลี่ย (แยกตามแต่ละโครงการ)
 
 ค่าสาธารณูปโภค
 รายจา่ยเกีย่วกบัการกอ่สรา้งถนน ไฟฟา้ ประปาและสาธารณปูโภคสว่นกลางอืน่ ๆ  บนัทกึไวใ้นบญัชคีา่สาธารณปูโภคซึง่ถอืเปน็สว่นหนึง่ของสนิคา้ 
 คงเหลือ โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนขายตามการรับรู้รายได้ 

 ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี
 รายจ่ายเกี่ยวข้องกับการเตรียมการและพัฒนาโครงการก่อนการเปิดขายบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนตามการ 
 รับรู้รายได้

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.6 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน
 
 ในกรณทีีม่กีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนจากประเภทหนึง่ไปอกีประเภทหนึง่ บรษิทัฯ จะปรบัมลูคา่ของเงนิลงทนุดงักลา่วใหมโ่ดยใชม้ลูคา่ยตุธิรรม  
 ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนหรือ 
 แสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
 
 เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ และ 
 บริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
 
 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคา 
 ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 
 ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน      - 5 และ 10 ปี
 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง     - 10 และ 20 ปี
 สโมสร สระว่ายนำ้าและสนามเด็กเล่น    - 20 ปี
 บ้านตัวอย่างและสำานักงานขาย      - 5 ปี
 เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์    - 3 และ 5 ปี
 ยานพาหนะ       - 5 ปี
 แบบหล่อ       - 3 ปี
 สินทรัพย์ถาวรอื่น       - 5 ปี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสำาหรับท่ีดินและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ออกจากบญัช ีเมือ่จำาหนา่ยสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคต 
 จากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
 ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม
 ตน้ทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการไดม้าหรอืกอ่สรา้งสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการทำาให้อยู่ในสภาพพรอ้มใชห้รอืขาย ไดถ้กูนำาไปรวมเปน็ 
 ราคาทนุของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามทีมุ่ง่ประสงค ์ สว่นตน้ทนุการกูย้มือืน่ถอืเปน็คา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิรายการ  
 ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดง 
 มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ 
 สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะ 
 เวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ 
 กำาไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้ 

 อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3 และ 5 ปี

4.11 ค่าความนิยม
 บรษิทัฯ บนัทกึมลูคา่เริม่แรกของคา่ความนยิมในราคาทนุ ซึง่เทา่กบัตน้ทนุการรวมธรุกจิสว่นทีสู่งกวา่มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า หาก 
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที

 บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี ้
 ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  
 (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่า



รายงานประจาํปี 2561122

 จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะ 
 ได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน และ 
 บริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการ ด้อยค่าได้ในอนาคต

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง 
 หรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มี 
 อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงาน 
 ของบริษัทฯ

4.13 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 สญัญาระยะยาวเพือ่เชา่สนิทรพัยโ์ดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญย่งัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ชา่จะจดัเปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงาน 
 เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานสุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่าจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธี 
 เสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเชา่น้ัน คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเชา่ดำาเนินงานก่อนหมดอายกุารเชา่ เชน่เบีย้ปรบัท่ีตอ้งจา่ยใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่ 
 จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น 
 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ 
 และบรษิทัย่อยรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าตำา่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าที่ 
 คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมนิ 
 มลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์ บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะได้รบัจากสินทรพัย์และคำานวณคดิลดเป็น 
 มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง 
 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจำาลอง 
 การประเมนิมลูค่าทีด่ทีีสุ่ดซึง่เหมาะสมกับสินทรพัย์ ซึง่สะท้อนถงึจำานวนเงนิทีก่จิการสามารถจะได้มาจากการจำาหน่ายสนิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุในการ 
 จำาหน่าย โดยการจำาหน่ายนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของ 
 ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 
 
 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง  
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทีร่บัรูใ้นงวดกอ่นกต็อ่เม่ือ 
 มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตาม 
 บัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผล 
 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ 
 ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
 
4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจา่ยสะสมและเงนิท่ีบรษัิทฯ และบรษิทัยอ่ย 
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 จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระสำาหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจา่ยใหแ้กพ่นกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยถอืวา่เงนิ 
 ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
 (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันที 
 ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 
4.16 สัญญาเช่าระยะยาว
 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน 
 จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด 
 จะตำา่กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุ 
 ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินท่ี 
 จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.17 ประมาณการหนี้สิน
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไวใ้นบญัชเีมือ่ภาระผูกพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเปน็ไปได ้ 
 ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถ 
 ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.18 ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตาม 
 หลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชขีองสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะ 
 เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกตา่งชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษีทกุรายการ แตร่บัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดั 
 บญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชใ้นจำานวนเทา่ทีม่คีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนท่ีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
 จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลดมูลค่า 
 ตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะไมม่กีำาไรทางภาษเีพยีงพอตอ่การนำาสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดั 
 บัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง
 ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็น 
 รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่ม ี
 สภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกำาหนดใหต้อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม  
 ยกเวน้ในกรณทีีไ่มม่ตีลาดทีม่สีภาพคล่องสำาหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีสิ้นทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งได ้
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่ 
 สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของ 
 ข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับ 
 สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ
ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน 
เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้
 
 ค่าความนิยม 
 ในการบันทกึและวดัมลูคา่ของคา่ความนยิม ณ วนัทีไ่ดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยคา่ในภายหลงั ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งประมาณการกระแส 
 เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณ 
 หามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละขาดทนุทางภาษีทีไ่มไ่ดใ้ช้เมือ่มคีวาม 
 เปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวและขาดทุนนัน้ ในการนี ้
 ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งประมาณการวา่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยควรรบัรูจ้ำานวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจำานวนเทา่ใด โดยพจิารณาถงึ 
 จำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ 
 ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น
 
 คดีฟ้องร้อง
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย ซึง่ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิในการประเมนิผลของคดท่ีีถกูฟอ้งรอ้ง 
 และเชื่อมั่นว่าประมาณการหนี้สินจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวที่บันทึกไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีจำานวนเพียงพอ
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560
เงินสด 2,188 1,916 1,038 1,170

เงินฝากธนาคาร 949,620 1,053,246 216,952 539,970

รวม 951,808 1,055,162 217,990 541,140

หัก: เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ (549) (993) (549) (549)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 951,259 1,054,169 217,441 540,591

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560
ลูกหนี้การค้า:

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระหนี้ 113,736 190,871 71,449 171,182

เกินกำาหนดชำาระ

   ไม่เกิน 12 เดือน 26,144 10,669 - -

   มากกว่า 12 เดือน 1,974 1,312 - -

รวมลูกหนี้การค้า 141,854 202,852 71,449 171,182

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,974) (1,312) - -

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 139,880 201,540 71,449 171,182

ลูกหนี้อื่น:

ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร 4,762 22,797 - -

อื่นๆ 234,980 166,019 95,482 91,074

รวมลูกหนี้อื่น 239,742 188,816 95,482 91,074

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,246) - - -

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 236,496 188,816 95,482 91,074

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 376,376 390,356 166,931 262,256

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.05 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.03 ต่อปี)
 
 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ข้างต้นเป็นเงินฝากธนาคารซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำาไปวางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นประกันหนังสือคำ้า 
 ประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นลูกหนี้กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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8. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560
ที่ดิน 25,955,880 19,940,829 5,270,827 8,901,420

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 1,361,053 789,838 318,148 507,901

งานระหว่างก่อสร้าง 8,929,396 10,523,547 2,730,483 4,355,584

งานสาธารณูปโภค 3,089,778 2,268,091 1,021,572 1,617,698

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี 1,005,514 1,026,907 269,450 443,289

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 842,794 859,012 241,009 412,068

สินค้ารอการขาย 14,072 13,959 7,704 7,704

วัสดุก่อสร้าง 2,535 1,722 - -

สินค้าอื่น 370 1,988 - -

รวม 41,201,392 35,425,893 9,859,193 16,245,664

หัก: รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (52,275) (1,278) (544) (544)

สุทธิ 41,149,117 35,424,615 9,858,649 16,245,120

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560
จำานวนโครงการที่ดำาเนินการอยู่ต้นปี 74 72 53 56

จำานวนโครงการที่ปิดแล้ว (21) (20) (14) (16)

จำานวนโครงการที่เปิดใหม่ 29 22 1 13
จำานวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของ
   กิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 3 - - -

จำานวนโครงการที่ดำาเนินการอยู่สิ้นปี 85 74 40 53

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดสำาหรับโครงการที่ดำาเนินการอยู่ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำานวน 24,342 ล้านบาท และ 17,323 
ล้านบาท ตามลำาดับ (เฉพาะกิจการ: 7,514 ล้านบาท และ 9,458 ล้านบาท ตามลำาดับ) ไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันวงเงิน 
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 และ 18
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

2561  2560 2561  2560
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าธรรมเนียมการคำ้าประกัน - - 21,101 3,141 อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี ของภาระ
   คำ้าประกันคงค้างถัวเฉลี่ย

รายได้ค่าเช่า - - 4,416 4,408 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 719,067 383,184 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 - 3.30 ต่อป ี
   (2560: ร้อยละ 3.50 - 3.80 ต่อปี)

เงินปันผลรับ - - 633,767 1,802,013 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ต้นทุนขาย - - 331,759 322,150 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - 72,437 123,217 ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

ดอกเบี้ยจ่าย - - 47,526 20,617 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 - 3.30 ต่อปี  
   (2560: ร้อยละ 3.50 - 3.80 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ 480,932 580,625 480,932 580,625 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้ค่าบริการ 12,037 9,772 - - ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

เงินปันผลรับ - - 988,150 816,874 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

รายได้อื่น 3,358 26,276 - - ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12,453 9,637 12,453 9,637 ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุน

   ของสินค้าคงเหลือ (พันบาท) 478,125 419,169 16,340 155,026

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 2.75 - 4.28 3.08 - 4.53 2.75 - 3.16 3.08 - 4.50

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือโดยคำานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ย 
ถ่วงนำ้าหนักของเงินกู้ดังนี้

9.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด - - 30,906 13,059

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  จำากัด - - 136,513 64,745

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด - - 78,721 440,697

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด - - 787 3,488

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำากัด - - 16,293 259,362

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำากัด - - 12,232 38,661

บริษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จำากัด - - - 22,940

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำากัด - - 16,363 497

บริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำากัด - - 565 -

บริษัท เอพี เอ็มอี 12 จำากัด - - 177 -

รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 292,557 843,449

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทย่อย

บริษัท ซิกเนเจอร์แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด - - 44,175 54,563

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำากัด - - 18,585 20,787

รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 62,760 75,350

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  จำากัด และบริษัทย่อย - - 8,154 1

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด - - 5 -

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำากัด - - 1,780 5,961

บริษัท กรุงเทพ ซิตี้ สมาร์ท จำากัด - - - 5,930

บริษัท  เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด - - 2,606 3,447

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำากัด - - 2,304 2,295

รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 14,849 17,634

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

บริษัท เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จำากัด - - 7,854 -

บริษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จำากัด - - 475 -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำากัด - - - 6,758

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำากัด - - - 5,223

รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 8,329 11,981

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำากัด - - 458 438

รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 458 438
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ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 
และเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท ยอดคงเหลือ
ณ วันที ่31

 ธันวาคม 2560

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

 ธันวาคม 2561ให้กู้เพิ่ม รับชาํระ
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด 2,051,700 2,388,300 (1,544,000) 2,896,000

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 6,141,200 10,442,700 (4,531,200) 12,052,700

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 3,555,600 5,779,009 (723,609) 8,611,000

บริษัท กรุงเทพ ซิตี้ สมาร์ท จำากัด - 68,000 (68,000) -

บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด 70,700 124,900 (151,500) 44,100

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำากัด 2,184,000 443,100 (1,931,500) 695,600

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำากัด 1,001,900 497,000 (1,006,900) 492,000

บริษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จำากัด 128,000 14,000 (142,000) -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำากัด 96,000 1,627,000 (175,000) 1,548,000

บริษัท วาริ ดิจิตอล จำากัด - 13,000 (13,000) -

บริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำากัด - 386,000 (175,000) 211,000

บริษัท เอพี เอ็มอี 12 จำากัด - 174,000 - 174,000

บริษัท เอพี เอ็มอี 14 จำากัด - 943,305 (943,305) -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 15,229,100 22,900,314 (11,405,014) 26,724,400
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(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท ยอดคงเหลือ
ณ วันที ่31

 ธันวาคม 2560

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

 ธันวาคม 2561กู้เพิ่ม จ่ายชําระ
บริษัท เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จำากัด - 738,000 (738,000) -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำากัด 326,300 10,700 (337,000) -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำากัด 811,400 171,500 (982,900) -

บริษัท เอพี เอ็มอี (อโศก) จำากัด - 515,000 (515,000) -

บริษัท เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จำากัด - 825,300 (5,000) 820,300

บริษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จำากัด - 84,000 (3,000) 81,000

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,137,700 2,344,500 (2,580,900) 901,300

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 168,167 152,143

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 8,472 6,641

รวม 176,639 158,784

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกันและครบกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ภาระคำ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการคำ้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.4 ก)
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10.2 การเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
 บริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำากัด
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น 
 หุ้นสามัญจำานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 โดย 
 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 

 บริษัท เอพี เอ็มอี 11 จำากัด
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอพี เอ็มอี 11 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น 
 หุ้นสามัญจำานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 โดย 
 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 

 บริษัท เอพี เอ็มอี 12 จำากัด
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอพี เอ็มอี 12 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น 
 หุ้นสามัญจำานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 โดย 
 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

 บริษัท เอพี เอ็มอี 14 จำากัด
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอพี เอ็มอี 14 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น 
 หุ้นสามัญจำานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 โดย 
 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 บริษัท เอพี เอ็มอี 15 จำากัด
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท เอพี เอ็มอี 15 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น 
 หุ้นสามัญจำานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 โดย 
 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
 
 การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อย
 บริษัท เอพี เอ็มอี 9 จำากัด
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี เอ็มอี 9 จำากัด ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เอพี 
 เอ็มอี 9 จำากัด” เป็น “บริษัท เดอะพาวเวอร์เฮาส์ จำากัด” โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะพาวเวอร์เฮาส์ จำากัด ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท  
 เดอะพาวเวอร์เฮาส์ จำากัด” เป็น “บริษัท วาริ ดิจิตอล จำากัด” โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561

 บริษัท เอพี เอ็มอี 7 จำากัด
 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี เอ็มอี 7 จำากัด ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เอพี  
 เอ็มอี 7 จำากัด” เป็น “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำากัด” โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8  
 มีนาคม 2561

 บริษัท ซ่อมบ้าน จำากัด
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ่อมบ้าน จำากัด ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท ซ่อมบ้าน  
 จำากัด” เป็น “บริษัท เคลย์ มอร์ อินโนเวช่ัน แล็บ จำากัด” โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2561
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 การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 บริษัท เดอะพาวเวอร์เฮาส์ จำากัด
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนในบริษัท เดอะพาวเวอร์เฮาส์ จำากัด จำานวน  
 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 99,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ให้กับบริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด เป็นผลให้บริษัท 
 ดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด
 
 บริษัท เอพี เอ็มอี 14 จำากัด
 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท เอพี เอ็มอี 14 จำากัด ให้กับบริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน 
 ระหว่าง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) กับบริษัท เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นจำานวนเงิน 8.9 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้กำาไร 
 จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมจำานวน 5.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการจำานวน 7.9 ล้านบาท) เป็นผลให้บริษัทดังกล่าวได้ 
 เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำากัด ซึ่งเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯในหมายเหตุ 11
 
 การลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
 1) เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินมุตัใิหซ้ือ้หุน้สามญัในกจิการรว่มคา้  3 แหง่จากบรษิทั เอม็อซี ีไทยแลนด ์
  อินเวสเมนต์ พีทีอี จำากัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 932.3 ล้านบาท ดังนี้
  - ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จำากัด จำานวน 31.95 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.79 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344.6 ล้านบาท
  - ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จำากัด จำานวน 37.63 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 378.2 ล้านบาท
  - ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอพี เอ็มอี (อโศก) จำากัด จำานวน 19.11 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.96 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209.5 ล้านบาท

  เมือ่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ไดด้ำาเนนิการซือ้และลงนามในเอกสารการรบัโอนหุน้สามญัขา้งต้น ทำาใหบ้รษิทัฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
  ดงักลา่วเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 51.00 เป็นรอ้ยละ 99.99 ดงันัน้บรษิทัดงักล่าวจึงเปลีย่นสถานะจากกจิการรว่มคา้เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ 
  ไดน้ำางบการเงนิของทัง้ 3 บรษิทัดงักลา่วมารวมในการจดัทำางบการเงนิรวมตัง้แตว่นัที ่28 พฤษภาคม 2561 ซึง่เปน็วนัทีบ่รษิทัฯ มอีำานาจในการ 
  ควบคุมบริษัทดังกล่าว
 
  ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ประเมนิการไดม้าของเงนิลงทนุในบรษิทัดงักล่าวเป็นการซือ้สนิทรพัย ์โดยมลูคา่ตามบัญชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิของทัง้  
  3 บริษัทดังกล่าว ณ วันที่ซื้อ มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 142,479
สินค้าคงเหลือ 447,827
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,585,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 840
อุปกรณ์ 155
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4,287
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12,997
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 417
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (22,403)
รายได้รับล่วงหน้า (40,270)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (56,048)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (81,128)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (9,641)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (5,226)
สินทรัพย์สุทธิ 1,979,286

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 932,300
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (142,479)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 789,821
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 2) บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มในบริษัท  
  SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. เพิ่มเติมเป็นจำานวน 39,999 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 0.96 ล้านบาท โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัท 
  ที่จัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศสิงคโปร์และถือหุ้นโดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด ร้อยละ 99.99

 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 1) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำากัด และบริษัท เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จำากัด  
  มีมติอนุมัติการเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

  โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ได้ทำาสัญญาโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด  
  โดยไดโ้อนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิใหก้บับรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้จำากดั ในราคามลูคา่ตามบญัชสีทุธขิองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ ซึง่คำานวณจาก 
  งบการเงินของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ได้รับเงินจากบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง 
  เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 147.98 ล้านบาท 

  ต่อมาในเดือนกันยายนปี 2561 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินทุนจากการเลิกกิจการของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำากัด และบริษัท เอพี  
  เอ็มอี (สุขุมวิท) จำากัด ในอัตรา 11.02 บาทต่อหุ้น และ 10.46 บาทต่อหุ้น ตามลำาดับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,012.79 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้ 
  กำาไรจากการรับคืนเงินลงทุนของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำานวนรวม 35.6 ล้านบาท

  ปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งได้จดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

 2) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำากัด และบริษัท เอพี เอ็มอี (อโศก) จำากัด มี 
  มติอนุมัติการเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

  โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ได้ทำาสัญญาโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด โดยได้โอน 
  สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิใหก้บับรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้จำากดั ในราคามลูคา่ตามบญัชสีทุธขิองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ ซึง่คำานวณจากงบการเงนิ 
  ของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ได้รับเงินจากบริษัทย่อยทั้งสองแห่งเป็น 
  จำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 30.22 ล้านบาท

  ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินทุนจากการเลิกกิจการของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำากัด และบริษัท เอพี  
  เอ็มอี (อโศก) จำากัด ในอัตรา 10.66 บาทต่อหุ้น และ 10.38 บาทต่อหุ้น ตามลำาดับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 725 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้กำาไร 
  จากการรับคืนเงินลงทุนของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำานวนรวม 16.7 ล้านบาท

  ปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งได้จดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
 บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด
 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำากัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน  
 29 ลา้นบาท (หุน้สามญั 2.9 ลา้นหุน้ มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) จากทนุจดทะเบยีนเดมิ จำานวน 10 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1 ล้านหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท) 
 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 39 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ 
 กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

 บริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด
 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำากัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ของบริษัทจำานวน 29 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำานวน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.1 ล้านหุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำานวน 30 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทดังกล่าว 
 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
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 บริษัท วาริ ดิจิตอล จำากัด
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วาริ ดิจิตอล จำากัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 29 
 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำานวน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  
 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 30 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง 
 พาณิชย์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

 บริษัท เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ จำากัด
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ซ่อมบ้าน จำากัด”) ได้ม ี
 มติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำานวน 1  
 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.1 ล้านหุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 0.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
 โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

 บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด  ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ของบริษัทจำานวน 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำานวน 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทดังกล่าว 
 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 โดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำานวนเป็นจำานวน 250 ล้านบาท ดังนั้น  
 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด จึงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 98

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท เอพี เอ็มอี
  (สุขุมวิท) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 51 - 332 - 368 21 253

บริษัท เอพี เอ็มอี 
  (กรุงเทพ) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 51 - 392 - 407 7 159

บริษัท เอพี เอ็มอี 
  (อโศก) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 51 - 199 - 228 24 78

บริษัท เอพี
  (เอกมัย) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 51 183 122 269 69 - -

บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์
  จำากัด และบริษัทย่อย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 51 4,582 4,170 4,122 3,723 936 327

รวม 4,765 5,215 4,391 4,795 988 817
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11.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
การร่วมค้า สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560
บริษัท เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จำากัด   13 224

บริษัท เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จำากัด 16 86

บริษัท เอพี เอ็มอี (อโศก) จำากัด 29 114

บริษัท เอพี (เอกมัย) จำากัด 139 (32)

บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำากัด และบริษัทย่อย 928 110

รวม 1,125 502

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2561

บริษัท พรีเมี่ยม
 เรสซิเดนซ ์จาํกัด
และบริษัทย่อย

บริษัท เอพี 
(เอกมัย) จาํกัด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,331 125

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 19,605 771

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 739 3

21,675 899

เงินกู้ยืมระยะสั้น 40 -

หนี้สินหมุนเวียน 4,085 368

เงินกู้ยืมระยะยาว 9,019 -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 85 4

13,229 372

สินทรัพย์สุทธิ 8,446 527

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 4,307 269

รายการตัดบัญชี (185) -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 4,122 269

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสาํคัญ
 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
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(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอพ ีเอ็มอี
(สุขุมวิท) จาํกัด

บริษัท เอพ ีเอ็มอี
(กรุงเทพ) จาํกัด

บริษัท เอพ ีเอ็มอี 
(อโศก) จาํกัด

บริษัท พรีเมี่ยม
 เรสซิเดนซ์ จาํกัด
และบริษัทย่อย

บริษัท เอพี 
(เอกมัย) จาํกัด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 814 320 311 1,054 11

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 25 512 220 18,197 798

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7 6 5 619 26

846 838 536 19,870 835

เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - 200 25

หนี้สินหมุนเวียน 124 36 87 3,113 221

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 8,842 450

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1 3 2 47 4

125 39 89 12,202 700

สินทรัพย์สุทธิ 721 799 447 7,668 135

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51 51 51 51

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ
   ในสินทรัพย์ - สุทธิ 368 407 228 3,911 69

รายการตัดบัญชี - - - (188) -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
   ของกิจการในการร่วมค้า 368 407 228 3,723 69

กิจการร่วมค้าเหล่านี้ได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวนรวมประมาณ 17,387 ล้านบาท (ตามสัดส่วน
ของบริษัทฯ: 8,867 ล้านบาท) (2560: 17,580 ล้านบาท (ตามสัดส่วนของบริษัทฯ: 8,966 ล้านบาท)) ไปคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์



รายงานประจาํปี 2561138

สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท)

สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท
เอพ ีเอ็มอี

(สุขุมวิท) จาํกัด

บริษัท
เอพ ีเอ็มอี

(กรุงเทพ) จาํกัด

บริษัท
เอพ ีเอ็มอี

(อโศก) จาํกัด

บริษัท
เอพี (เอกมัย) 

จาํกัด

บริษัท พรีเมี่ยม
 เรสซิเดนซ ์จาํกัด
และบริษัทย่อย

รายได้ 23 235 216 847 9,036

รายได้ดอกเบี้ย 3 1 - - 12

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย - - - (4) (28)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7) (8) (14) (68) (460)

กำาไร 26 32 56 273 1,803

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 26 32 56 273 1,803

(หน่วย: ล้านบาท)

สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท
เอพ ีเอ็มอี

(สุขุมวิท) จาํกัด

บริษัท 
เอพ ีเอ็มอี

(กรุงเทพ) จาํกัด

บริษัท
เอพ ีเอ็มอี 

(อโศก) จาํกัด

บริษัท 
เอพี (เอกมัย) 

จาํกัด

บริษัท พรีเมี่ยม
 เรสซิเดนซ ์จาํกัด
และบริษัทย่อย

รายได้ 1,794 894 980 2 3,373

รายได้ดอกเบี้ย 5 2 1 - 6

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1) - (4) (2) (25)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (109) (42) (57) 16 (56)

กำาไร (ขาดทุน) 439 168 225 (64) 216

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 439 168 225 (64) 216

11.4 การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในการร่วมค้า
 บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำากัด
 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำากัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
 บริษัทอีกจำานวน 2,000 ล้านบาท ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวได้มีการเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้งดังนี้ 

 - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ได้รับชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ร้อยละ 25.6 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม คิดเป็นจำานวนเงิน 512 ล้านบาท
 - เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้รับชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ร้อยละ 14.8 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม คิดเป็นจำานวนเงิน 296 ล้านบาท
  
 ดังนั้นทุนที่ชำาระแล้วของบริษัทดังกล่าวเพิ่มเป็น 8,985 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ เพิ่มทุนตามสัดส่วนเดิมเป็นเงิน 412.1 ล้านบาท
 
 บริษัท เอพี (เอกมัย) จำากัด
 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (เอกมัย) จำากัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 จำานวน 120 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 บริษัทดังกล่าวได้รับชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครั้งที่ 2 ร้อยละ 67.5 ของทุน 
 จดทะเบียนที่เพิ่ม คิดเป็นจำานวนเงิน 81 ล้านบาท
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 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (เอกมัย) จำากัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
 บริษัทจำานวน 200 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 บริษัทดังกล่าวได้รับชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครั้งที่ 2 ร้อยละ 19.5 ของทุน 
 จดทะเบียนที่เพิ่ม คิดเป็นจำานวนเงิน 39 ล้านบาท

 ดังนั้นทุนที่ชำาระแล้วของบริษัทดังกล่าวเพิ่มเป็น 359 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ เพิ่มทุนตามสัดส่วนเดิมเป็นเงิน 61.2 ล้านบาท

12.  ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนาดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560

ที่ดิน 745,393 719,857 165,719 163,420

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 18,980 15,923 - -

งานก่อสร้าง 2,691 - - -

งานสาธารณูปโภค 13,036 8,637 - -

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี 239,153 233,781 - -

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 18,434 18,238 - -

รวม 1,037,687 996,436 165,719 163,420

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (358,614) (342,014) (18,963) (18,963)

ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ 679,073 654,422 146,756 144,457

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนาซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 5.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้กำาไรจากการ 
ขายที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนาในงบการเงินสำาหรับปี 2561 จำานวน 5.28 ล้านบาท 
 
ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยโอนสินค้าคงเหลือซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 46.36 ล้านบาท มาเป็นท่ีดินและต้นทุนโครงการ 
รอการพัฒนา (เฉพาะกิจการ: 7.41 ล้านบาท)
  
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 342,014 18,963

บวก: เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 16,600 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 358,614 18,963
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ได้แก่ห้องชุดให้เช่า ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560
ราคาทุน 97,258 88,626 67,378 67,378

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (22,432) (17,978) (18,337) (14,968)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 74,826 70,648 49,041 52,410

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561  2560 2561  2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี 70,648 73,412 52,410 55,355

รับโอนจากสินค้าคงเหลือ 4,556 2,291 - 1,093

รับโอนจากการเปลี่ยนสถานะของกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 4,287 - - -

จำาหน่าย - สุทธิ - (709) - (709)

ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี (4,665) (4,346) (3,369) (3,329)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 74,826 70,648 49,041 52,410

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวนเงินประมาณ 346 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 230 ล้านบาท) (2560: 
300 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 216 ล้านบาท)) ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด โดยอิง
กบัขอ้มลูของการซือ้-ขายและรายการเปรยีบเทยีบของทรพัยส์นิทีซ้ื่อ-ขายในชว่งเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมถงึปจัจยัของสถานทีต่ัง้ ขนาดและรปูรา่งของทีด่นิ 
ลักษณะชนิดและสภาพของทรัพย์สิน
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15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
1 มกราคม 2560 139,750 129,169

ซื้อเพิ่ม 27,599 23,198

จำาหน่าย (448) -

31 ธันวาคม 2560 166,901 152,367

ซื้อเพิ่ม 2,148 694

รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 2,282 -

จำาหน่าย (4,562) (4,416)

31 ธันวาคม 2561 166,769 148,645

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม
1 มกราคม 2560 123,971 113,955

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 13,743 12,891

จำาหน่าย (148) -

31 ธันวาคม 2560 137,566 126,846

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 15,880 14,025

จำาหน่าย (4,020) (3,874)

31 ธันวาคม 2561 149,426 136,997

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560 29,335 25,521

31 ธันวาคม 2561 17,343 11,648

ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรับปี
2560 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 13,743 12,891

2561 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 15,880 14,025
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16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560 2561 2560
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

ตั๋วแลกเงิน 1.88 - 2.78 1.51 - 2.65 3,190,000 5,673,900 2,480,000 4,812,900

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (5,368) (12,047) (5,368) (12,047)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,184,632 5,661,853 2,474,632 4,800,853

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 62,760 75,350

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,416,645 1,008,415 620,671 562,988

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 44,428 42,819 17,043 23,501

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 14,849 17,634

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 156,080 180,875 55,735 107,748

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,617,153 1,232,109 771,058 787,221

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วนคำ้าประกันโดยการจดจำานองที่ดินโครงการบางส่วนของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและคำ้าประกันโดยบริษัทฯ

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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19.  หุ้นกู้
หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน

ชื่อหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ วันที่ครบกําหนด 2561 2560 2561 2560
(พันหน่วย) (พันหน่วย) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

AP181A ร้อยละ 4.24 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2561 - 1,250 - 1,250

AP188A ร้อยละ 4.13 ต่อปี 5 ปี 3 เดือน 9 สิงหาคม 2561 - 1,250 - 1,250

AP191A ร้อยละ 4.50 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2562 350 350 350 350

AP197A ร้อยละ 4.36 ต่อปี 5 ปี 1 เดือน 27 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000

AP201A ร้อยละ 3.58 ต่อปี 5 ปี 22 มกราคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500

AP187A ร้อยละ 2.65 ต่อปี 3 ปี 1 เดือน 18 กรกฎาคม 2561 - 300 - 300

AP181B ร้อยละ 2.30 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 10 มกราคม 2561 - 500 - 500

AP197B ร้อยละ 3.04 ต่อปี 4 ปี 10 กรกฎาคม 2562 1,000 1,000 1,000 1,000

AP191B ร้อยละ 2.15 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 29 มกราคม 2562    1,000    1,000    1,000    1,000

AP191C ร้อยละ 2.55 ต่อปี 2 ปี 19 มกราคม 2562 500 500 500 500

AP207A ร้อยละ 3.06 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 กรกฎาคม 2563 1,500 1,500 1,500 1,500

AP203A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 2 ปี 10 เดือน 30 มีนาคม 2563 500 500 500 500

AP212A ร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2564    1,000    1,000    1,000    1,000

AP214A ร้อยละ 2.35 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2564 1,000 1,000 1,000 1,000

AP217A ร้อยละ 2.32 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 22 กรกฎาคม 2564 1,500 - 1,500 -

AP221A ร้อยละ 2.40 ต่อปี 4 ปี 22 มกราคม 2565 1,500 - 1,500 -

AP222A ร้อยละ 2.81 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 7 กุมภาพันธ์ 2565 500 - 500 -

AP228A ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 7 สิงหาคม 2565 1,500 - 1,500 -

AP228B ร้อยละ 2.94 ต่อปี 4 ปี 24 สิงหาคม 2565 500 - 500 -

AP218A ร้อยละ 2.60 ต่อปี 2 ปี 11 เดือน 24 วัน 17 สิงหาคม 2564 100 - 100 -

AP20DA ร้อยละ 2.78 ต่อปี 2 ปี 25 ธันวาคม 2563 1,000 - 1,000 -

AP21DA ร้อยละ 3.13 ต่อปี 3 ปี 25 ธันวาคม 2564 1,000 - 1,000 -

รวม 16,950 12,650

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (3,850) (3,300)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 13,100 9,350

19.1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 0.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 
 500 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุน 
 รายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้  
 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.55 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มกราคม 2562

19.2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น  
 1,500 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ 
 ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 3 ปี 6 เดือน นับแต่วัน 
 ที่ออกหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
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19.3 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 0.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 500  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำานวน 
 ไม่เกิน 10 ราย หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 2 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่
 ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มีนาคม 2563

19.4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.0 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำานวน 
 ไม่เกิน 10 ราย หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 3 ปี 6 เดือน นับ 
 แต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

19.5 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.0 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำานวน 
 ไม่เกิน 10 ราย หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 3 ปี 6 เดือน นับแต่ 
 วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 19 เมษายน 2564

19.6 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
 หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 3 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออก 
 หุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนและครบกำาหนด ไถ่ถอนวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
 
19.7 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
 หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มี 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.40 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนและครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มกราคม 2565

19.8 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 0.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 500  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ 
 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 3 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้  มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
 ร้อยละ 2.81 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนและครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

19.9 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ 
 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.94  
 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนและครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 7 สิงหาคม 2565

19.10 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 0.5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 500  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำานวน 
 ไม่เกิน 10 ราย หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออก 
 หุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.94 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนและครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม 2565

19.11 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 0.1 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 100  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำานวน 
 ไม่เกิน 10 ราย หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 2 ปี 11 เดือน 24  
 วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้  มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนและครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 17 สิงหาคม 2564
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19.12 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.0 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ 
 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.78  
 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนและครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 25 ธันวาคม 2563

19.13 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำานวน 1.0 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000  
 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ 
 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.13  
 ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนและครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 25 ธันวาคม 2564

 ภายใต้รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกมาแล้วนั้น บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำาคัญบางประการ เช่น การดำารงสัดส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อ 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 เป็นต้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นกู้มีมูลค่ายุติธรรมเป็นจำานวนเงิน 16,920 ล้านบาท

20. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 129,854 98,768 108,688 89,067

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 31,475 28,229 15,883 17,103

   ต้นทุนดอกเบี้ย 5,593 3,011 3,389 2,672

ปรับปรุงจากการโอนย้ายไปบริษัทย่อย - - (19,686) -

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

   กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

     ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ 24,190 - 22,223 -

     ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (29,504) - (29,586) -

     ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 15,378 - 2,239 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (1,057) (154) (1,057) (154)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 175,929 129,854 102,093 108,688

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 31,474 28,230 15,882 17,103

ต้นทุนดอกเบี้ย 5,593 3,011 3,389 2,672

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 37,067 31,241 19,271 19,775

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี้
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.08 - 3.35 2.71 - 3.28 3.34 2.78

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน) 0 - 7 0 - 10 0 - 7 0 - 10

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 0 - 28.57 5 - 50 0 - 28.57 10 - 26.99

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0%

(15) 26 (5) 12

อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0%

25 (17) 13 (6)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เพิ่มขึ้น 10.0% ลดลง 10.0% เพิ่มขึ้น 10.0% ลดลง 10.0%

(9) 24 (3) 9

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 22.6 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จำานวน 22.5 ล้านบาท) (2560: จำานวน 4.7 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำานวน 4.3 ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนำา้หนกัในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบรษัิทฯ และบริษทัย่อยประมาณ 17.00 - 26.33 ปี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24.83 ปี) (2560: 17.14 - 23.33 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19.07 ปี)

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังน้ี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ กำาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกัน 
ครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรับโครงการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนี้สินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 6.2 ล้านบาท บริษัทย่อย
ดังกล่าวจะบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้

สำาหรับพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทและกิจการร่วมค้าซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปนั้นมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ดังน้ันการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีบันทึกอยู่ในงบการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ บริษัทย่อยอื่นๆ ที่เหลือและกิจการร่วมค้า
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21. สาํรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ต้นทุนงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค 10,438,859 8,497,871 5,615,088 5,883,168

ต้นทุนค่าที่ดิน 5,627,867 4,763,974 3,628,604 3,705,808

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 1,603,619 1,284,744 780,373 955,748

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 1,511,920 1,236,737 897,244 925,162

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 150,922 148,712 88,288 79,834

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 50,997 - - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 16,579 - - -

ค่าเสื่อมราคา 69,893 54,170 29,179 28,515

ค่าตัดจำาหน่าย 15,880 13,743 14,025 12,891

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 810,717 751,197 486,010 431,697

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 15,306 19,135 17,309 18,168

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช:ี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
   การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (48,139) (31,609) (10,648) 10,401

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 777,884 738,723 492,671 460,266

23. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,633,481 3,887,026 4,026,540 4,872,957

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 926,696 777,405 805,308 974,591

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
   ของปีก่อน 15,306 19,135 17,309 18,168

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็น
   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ในทางภาษี 17,968 20,495 (2,416) 10,965

ผลกระทบทางภาษีจากรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า (9,072) (7,999) (5,109) (3,806)

ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี - - (324,383) (523,777)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (225,056) (100,347) - -

อื่น ๆ 52,042 30,034 1,962 (15,875)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 777,884 738,723 492,671 460,266

จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำาไร (ขาดทุน) จากการ
   ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,269) - 1,025 -

รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 27 2,193

ผลแตกต่างระหว่างรายได้สุทธิทางบัญชีและภาษี 1,236 448

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 46,249 37,251

กำาไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด 13,061 7,805

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 1,192 1,212

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 32,484 24,836

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานรอตัดจ่าย 123,918 91,181

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 41,342 29,952

รวม 259,509 194,878

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 2,888 -

รวม 2,888 -

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ - 17

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20,419 21,738

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 1

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานรอตัดจ่าย 75,687 68,664

รวม 96,106 90,420

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจำานวน 2 ล้านบาท (2560: ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจำานวน 
1.1 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำา 
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

24. กาํไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 
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เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

2561
เงินปันผลประจำาปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 1,101 0.35

2560
เงินปันผลประจำาปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 944 0.30

25.  เงินปันผล
เงินปันผลจ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นดังนี้

26. กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 8 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำากัด และจะจ่ายให้แก ่
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 34 ล้านบาท และ 31 ล้านบาท ตามลำาดับ (เฉพาะกิจการ: 19 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลำาดับ)

27. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมำ่าเสมอ 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารงาน บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยจดัโครงสรา้งองคก์รเปน็หนว่ยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย 
มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 
 • ส่วนงานแนวราบ เป็นส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์
 • ส่วนงานแนวสูง เป็นส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียม
 • ส่วนงานอื่นๆ เป็นส่วนงานธุรกิจที่ประกอบไปด้วย การให้บริการหลังการขาย การเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ การศึกษา 
  และการฝึกอบรม การให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้แก่บริษัทในกลุ่ม และบริการอื่นๆ
 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
 
ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่ง
วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 
 
การบันทึกบัญชีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำาหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือท่ีดินกับบริษัทอ่ืนและบุคคลภายนอกซ่ึงมีมูลค่าของท่ีดินคงเหลือท่ีต้องจ่าย 
 ในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำานวนเงินประมาณ 3,267 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2560: 2,878 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี))

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงาน ยานพาหนะ และพื้นที่โฆษณาอายุของสัญญา 
 มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได ้ 
 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
จ่ายชำาระ

   ภายใน 1 ปี 161 131 72 65

   1 ถึง 5 ปี 82 128 62 67

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท 2561 2560
บริษัทฯ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 1,444 1,947

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด 662 433

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 2,350 596

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 887 250

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำากัด 18 38

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำากัด - 5

บริษัท เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จำากัด 4 -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำากัด 15 250

บริษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จำากัด 2 3

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017) จำากัด 107 -

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำากัด 31 -

กิจการร่วมค้า

บริษัท เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จำากัด - 4

บริษัท เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จำากัด - 6

บริษัท เอพี เอ็มอี (อโศก) จำากัด - 4

บริษัท เอพี (เอกมัย) จำากัด 27 338

บริษัท พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ จำากัด และบริษัทย่อย 5,662 6,728

รวม 11,209 10,602

28.3 ภาระผูกพันตามสัญญาในการพัฒนาโครงการ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันตามสัญญาในการพัฒนาโครงการตามรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทที่ได้รับการค้ําประกัน 2561 2560
บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด 1,975 1,340

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 6,971 1,453

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 2,093 1,108

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำากัด 330 330

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำากัด - 200

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำากัด 230 1,300

บริษัท ไทยบิ๊กเบลลี่ จำากัด 25 25

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017) จำากัด 412 -

รวม 12,036 5,756

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท 2561 2560
บริษัทฯ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 1,235 1,528

บริษัทย่อย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำากัด 495 280

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 1,269 254

บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด และบริษัทย่อย 354 132

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำากัด 1 1

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำากัด - 2

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำากัด 5 3

รวม 3,359 2,200

28.4 การคํ้าประกัน
 ก) บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคำ้าประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
  มีรายละเอียดดังนี้

 ข) บรษิัทฯและบริษัทย่อยมีหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้จากการให้ธนาคารออกหนังสือคำา้ประกันให้กบัหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับ  
  การบำารุงรักษาสาธารณูปโภค การซื้อสินค้า และการใช้ไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
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28.5 คดีฟ้องร้อง
 ก) ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ถกูฟ้องร้องเป็นจำาเลยร่วมในคดแีพ่งเพือ่เรียกร้องค่าเสยีหาย โดยมทุีนทรพัย์รวมจำานวน 89 ล้านบาท ขณะน้ี 
  คดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญ  
  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน

 ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีอื่นๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกกล่าวหาว่าทำาผิดสัญญา ซึ่งมี 
  ทุนทรัพย์รวมจำานวน 112 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจริงจะไม่เกินกว่าประมาณการ 
  หนี้สินที่เกี่ยวข้องที่ได้บันทึกไว้ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและ 
  ผู้ฟ้องร้องบางรายมีการถอนฟ้อง ส่งผลให้ปัจจุบันทุนทรัพย์ของคดีความดังกล่าวมียอดคงเหลือจำานวน 80 ล้านบาท

29. ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 2 ระดับ 2
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
			อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 346 230

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
   หุ้นกู้ 16,920 16,920

30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลู 
 สำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า 
 และเจ้าหนี้อื่น หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และ 
 มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กี่ยวเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้า และเงนิให้กูย้มื ฝ่ายบรหิารควบคุมความเสีย่งนีโ้ดยการกำาหนด 
 ให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการ 
 ให้สนิเชือ่ นอกจากน้ี การให้สนิเช่ือของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและ 
 มอียูจ่ำานวนมากราย จำานวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯ และบรษัิทย่อยอาจต้องสูญเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตามบัญชขีองลกูหนีแ้ละเงนิให้กูย้มืท่ีแสดง 
 อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสั้นและ 
 ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา 
 ดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับตำ่า

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีสำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่
 สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตามราคา

ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อป)ีภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 912 39 951 0.10 ถึง 1.05

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 376 376 -

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ - - 1 - 1 0.50

- - 913 415 1,328 -

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,185 - - - 3,185 1.88 ถึง 2.78

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,617 1,617 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 140 - 140 MLR-2.0 ถึง
MLR-2.15

หุ้นกู้ - 16,950 - - 16,950 2.15 ถึง 4.50

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 238 238 -

3,185 16,950 140 1,855 22,130

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อป)ีภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1,012 42 1,054 0.10 ถึง 1.03

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 390 390 -

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ - - 1 - 1 0.38 ถึง 0.50

- - 1,013 432 1,445 -

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,662 - - - 5,662 1.51 ถึง 2.65

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,232 1,232 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 90 - 90 MLR-2.00 ถึง
MLR-1.75

หุ้นกู้ - 12,650 - - 12,650 2.15 ถึง 4.50

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 241 241 -

5,662 12,650 90 1,473 19,875
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 198 19 217 0.10 ถึง 1.05

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 167 167 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 26,724 - 26,724 3.10

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ - - 1 - 1 0.50

- - 26,923 186 27,109 -

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,475 - - - 2,475 1.88 ถึง 2.25

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 771 771 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 901 - 901 3.10

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 120 - 120 MLR-2.00 

หุ้นกู้ - 16,950 - - 16,950 2.15 ถึง 4.50

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 84 84 -

2,475 16,950 1,021 855 21,301

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 513 28 541 0.10 ถึง 1.03

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 262 262 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 15,229 - 15,229 3.50

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ - - 1 - 1 0.50

- - 15,743 290 16,033

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,801 - - - 4,801 1.51 ถึง 2.65

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 787 787 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,138 - 1,138 3.50

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 40 - 40 MLR-2.00

หุ้นกู้ - 12,650 - - 12,650 2.15 ถึง 4.50

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 115 115 -

4,801 12,650 1,178 902 19,531
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30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ 
 อัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง 
 ฐานะการเงิน ยกเว้นหุ้นกู้ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ไว้ในหมายเหตุ 29 แล้ว

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน 
 และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือ 
 ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
 
 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ใน 
 ตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองการ 
 ประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของ 
 ธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลง 
 ของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำาดับชั้น 
 ของมูลค่ายุติธรรม

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น  
  เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 ข) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน 
  งบแสดงฐานะการเงิน
 ค) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

31. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงค์ในการบรหิารจัดการทนุทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัให้มซ่ึีงโครงสร้างทุนทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิของบริษทัฯ และเสรมิสร้าง 
มูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขภายใต้รายละเอียดหุ้นกู้ ซึ่งต้อง
รักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1

หนี้สินของบริษัทฯ ที่ใช้ในการคำานวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิซึ่งได้แก่หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยหักด้วยเงินสด
และ/หรือ รายการเทียบเท่าในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ใช้ในการคำานวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบหรือ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจัดการทุน
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32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
32.1 สืบเนื่องจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 (ก) จัดตั้งบริษัท เอพี เอ็มอี 16 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท  
  บริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที ่
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 (ข) จัดตั้งบริษัท เอพี เอ็มอี 17 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท  
  บริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 (ค) จัดตั้งบริษัท เอพี เอ็มอี 18 จำากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำานวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท  
  บริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที ่
  22 กุมภาพันธ์  2562
32.2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 
 อัตราหุ้นละ 0.4 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะนำาเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท ฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

 





การกํากับดูแลกิจการ



รายงานประจาํปี 2561168

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี อันเป็นปัจจัยหลัก 
ในการเสรมิสรา้งให้องคก์รมีระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ และเป็นพืน้ฐานของการ
เติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 
จึงได้ร่างนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายครั้งล่าสุด 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและ
การปฏิบัติการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 
Scorecard) สำาหรับนโยบายการกำากับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท http://www.apthai.com/investor-relations/ภายใต้หัวข้อ
การกำากับดูแลกิจการ
 
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำา CG Code 
ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดใน 5 หมวด

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

    สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผูถ้อืหุน้เปรยีบเสมอืนเจา้ของบรษิทั มสิีทธแิละเสยีงทีจ่ะรว่มกำาหนดทศิทาง
การดำาเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่กฎหมายกำาหนด บริษัทจึงมุ่งเน้น 
ที่จะสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ โดยมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ
และใชส้ทิธบินหลกัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั เชน่ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ 
การได้รับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน 
รวดเรว็และเพยีงพอ โดยไดจ้ดัให้มสีว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละเลขานุการ
บริษัท เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ  
ทั้งโทรศัพท์ อีเมล และไปรษณีย์ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบและตดัสนิใจในวาระสำาคญั เชน่ 
การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งและการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น  

การกํากับดูแลกิจการ

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 
เมษายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นระยะเวลาภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุด 
รอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายกำาหนด โดยมีการดำาเนินการเพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ รายละเอียด ดังนี้

ก่อนการประชุม
1.1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีระยะเวลา 
 อันสมควรแก่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้มีการ 
 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ 
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 ก่อนการประชุม ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการแจ้งข่าวผ่าน 
 ตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุน 
 สัมพันธ์ (http://www.apthai.com/investor-relations/) เพื่อให้ 
 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย อีกทั้งบริษัทได้ 
 มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด  
 ซึง่เปน็นายทะเบยีนหลกัทรพัยจ์ดัสง่หนงัสือเชญิประชมุไปยงัผู้ถอืหุน้ 
 พร้อมทั้งรายงานประจำาปี (ในรูปแบบ CD-ROM) เมื่อวันที่ 11 
 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม 
 ผู้ถือหุ้น สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการรับรายงานประจำาปีแบบรูปเล่ม 
 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถแจ้งความประสงค์มายัง 
 บริษัท เพื่อดำาเนินการจัดส่งให้เพิ่มเติมได้อีกด้วย ทั้งน้ี ข้อมูลใน 
 หนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วยวัน เวลา สถานที่ประชุม พร้อมทั้ง 
 รายละเอียดวาระการประชุมข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของ 
 คณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ 
 บริษัทยังมีการลงประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วัน 
 ติดต่อกันล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2561 อันเป็น 
 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ 
 ของกฎหมาย

1.2 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมอย่าง 
 เท่าเทยีมกนั ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ปน็บคุคลธรรมดา นติบุิคคล และนกัลงทนุ 
 สถาบัน โดยการสง่หนังสอืมอบฉนัทะ ไปพรอ้มกับหนงัสอืเชญิประชุม  
 พร้อมท้ังเสนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ท่านได้แก่ 1. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ 
 2. นายโกศล สรุยิาพร เพือ่เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

1.3 บริษัทได้อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม 
 ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างเต็มที่ ด้วยการกำาหนดวัน เวลา 
 ประชมุ ในวนัทีไ่มต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์อกีทัง้สถานทีใ่นการจดั 
 ประชมุผูถ้อืหุน้ กต็อ้งสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวก ซึง่การประชมุ 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 169

 สามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี 2561 ไดจ้ดัขึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 
 พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งมตีติง้รมู 1-4 โซนบ ีศนูยก์ารประชมุ 
 แหง่ชาตสิริิกติิ ์ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 
 10110 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเจ้าหน้าที่สำาหรับอำานวยความสะดวก 
 แกผู่เ้ขา้รว่มประชมุ ตรวจสอบเอกสารและจดัจดุลงทะเบยีนแยกตาม 
 ประเภทของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม คือผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 
 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจัดการ 
 กองทุนหรือคัสโตเดียน

1.4 บริษัทได้ส่งเสริมให้นำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 โดยมอบหมายให ้บรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จำากดั 
 นำาระบบสแกนบาร์โค้ดมาใช้สำาหรับลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดทำา 
 บัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 
 คอยดูแลเพื่อให้การลงทะเบียนและนับคะแนนเป็นไปด้วย 
 ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำา
 
2. การดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและ 
 ตอบคำาถามตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัไดม้กีารแนะนำากรรมการ 
 ผูบ้รหิาร ผู้สอบบญัช ีตวัแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุตอ่ทีป่ระชมุ 
 ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

2.2 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและให้ใช้สิทธิ 
 ออกเสยีงในแตล่ะวาระแยกออกจากกนั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธ ิ
 ในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ

2.3 ประธานในทีป่ระชมุเปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเห็น ซกัถาม 
 และเสนอแนะในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุหรอืเกีย่วขอ้งกบั 
 บริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และกรรมการได้ตอบคำาถามของผู้ถือหุ้น 
 ในประเด็นสำาคัญอย่างครบถ้วน โดยมีเลขานุการบริษัททำาหน้าที่ 
 จดบนัทกึรายงานการประชมุและการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ

2.4 บรษิทัไดต้รวจนบัคะแนนและเปดิเผยผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยระบุคะแนนของผู้ถือหุ้นที่  
 “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในปี 2561  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

3. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุม 
ผู้ถือหุ้น
3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 บริษัทได้แจ้งมติ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 
 เมษายน พ.ศ.2561 โดยแยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
 และ “งดออกเสียง”

3.2 บริษัทจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกข้อมูลสำาคัญ 
 ครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลาเริ่ม-เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม 
 และไม่เข้าร่วม ข้อมูลคำาชี้แจงที่เป็นสาระสำาคัญ คำาถาม-คำาตอบ 

 ข้อคิดเห็นโดยสรุป มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” 
 “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และชื่อผู้จดรายงาน

3.3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 บริษัทจัดส่งรายงาน 
 การประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่รายงาน 
 การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นเวลาภายใน 14 วัน นับจาก 
 การประชุมผู้ถือหุ้น

    การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทัสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ทกุราย ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 
ผูถ้อืหุน้สถาบนั รวมถงึผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั
และเป็นธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561  
 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 
 ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นเวลา 35 วัน 
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
 มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

1.2 บริษัทได้แจ้งข้อมูลเก่ียวกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
 ที่เข้าร่วมประชุม วิธีการปฏิบัติในการนับคะแนน วิธีลงคะแนน  
 ก่อนการเริ่มประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาส 
 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับ 
 การพจิารณาเลอืกต้ังเปน็กรรมการบรษิทัเปน็การลว่งหนา้ โดยมกีาร 
 แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 
 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 และผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั ภายใตห้วัขอ้ 
 นักลงทุนสัมพันธ์ (http://www.apthai.com/investor-relations/)  
 ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอวาระและแบบฟอร์ม 
 ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และได้เริ่มเปิดรับวาระและการเสนอช่ือ 
 จากผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่ม ี
 ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ามา  

2.2 บรษิทัไดด้ำาเนนิการประชมุอย่างถกูตอ้งตามขอ้บังคบัและเปน็ไปตาม 
 กำาหนดวาระท่ีไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ไวล้ว่งหนา้ โดยไมม่กีารสลบั เพิม่ แกไ้ข 
 หรือเปลี่ยนแปลงวาระหรือข้อมูลที่ได้แจ้งไว้

2.3 ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือก 
 กรรมการเปน็รายบคุคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนแยกออกจากกนัทกุคน 
 และเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณี “เห็นด้วย”“ไม่เห็นด้วย”  
 และ “งดออกเสียง”
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3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัไดม้มีาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในอย่างเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 
โดยกำาหนดเป็น “หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการ 
ถือครองทรัพย์สิน” ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2556  

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงาน 
 การถอืหลักทรพัยข์องบรษิทั และบทกำาหนดโทษตามพระราชบญัญตั ิ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำาหนด 
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ 
 สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 
 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 และจัดส่งสำาเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน 
 ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นโดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องได้รับการ 
 ตรวจสอบจากกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ 
 ดังกล่าวเป็นประโยชน์ หรือไม่ทำาให้ผลประโยชน์ของบริษัทสูญหาย

4. คณะกรรมการออกหลักเกณฑ์และมาตรการลงโทษในเรื่องการ 
 ควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้รัดกุม โดยเฉพาะการนำา 
 ข้อมูลของบริษัทไปใช้ก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
 รบัอนญุาตและผา่นการอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และคณะกรรมการบริษัท หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ 
 ต่อสาธารณชน

นอกจากนี ้คณะกรรมการยังไดก้ำาหนดชว่งเวลาหา้มกรรมการและผูบ้รหิาร 
รวมไปถึงบุคลากรที่มีส่วนสำาคัญในการจัดทำางบการเงิน จากการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ 
หลังจากเผยแพร่งบการเงินแล้ว เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้มีเวลา
ศึกษางบการเงินและสร้างความเท่าเทียมกันในการตัดสินใจลงทุนรวมถึง
ห้ามกรรมการและผู้บริหาร บุคลากรในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น 
ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอกทั่วไป นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
สือ่มวลชน ในระหวา่งชว่งเวลา 7 วนักอ่นวนัทีบ่รษิทัจะเผยแพรข่อ้มลูน้ันๆ 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือต่อสาธารณชน รวมถึง 
ให้งดเว้นจากการพบปะเพื่อให้ข้อมูล จัดประชุม หรือตอบข้อซักถาม 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในใดๆ กับบุคคลดังกล่าวทั้งสิ้น
 

หากมกีารฝา่ฝนืระเบยีบการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั จะมกีารดำาเนนิการ
ทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีดังนี้

1. เป็นการกระทำาผิดครั้งแรก   ตักเตือนเป็นหนังสือ
2. เป็นการกระทำาผิดครั้งที่สอง   ตัดค่าจ้าง/พักงาน
3. เป็นการกระทำาผิดครั้งที่สาม   เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

สำาหรบัการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์กรรมการและผูบ้รหิารมหีนา้ที ่
จัดทำาและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำาการ
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะทำาหน้าท่ีรวบรวมรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบ 
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัเปน็ประจำาทกุครัง้ นอกจากนี ้ยงัมกีาร
กำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารแจง้ตอ่คณะกรรมการ เก่ียวกบัการซือ้ขาย
หุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการทำารายการซื้อขายด้วย



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 171

ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

การถือครองหุ้น AP ของกรรมการ

การถือครองหุ้น AP ของผู้บริหาร

ลําดับ รายชื่อ
จํานวนหุ้น

หมายเหตุณ วันที่ 28
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 29 
ธันวาคม 2560

การซื้อขาย
ระหว่างปี

1 รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP 

2 คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน 670,047,561 670,047,561 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP  

3 คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร* 111,382,879 113,982,879 (2,600,000) ขายหุ้นออกบางส่วน
จำานวน 2,600,000 หุ้น

4 คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

5 คุณวสันต์ นฤนาทไพศาล 132,000 132,000 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP  

6 คุณกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล 817,520 817,520 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP  

7 คุณวิษณุ สุชาติลำ้าพงศ์ 400,000 100,000 +300,000 ซื้อหุ้น จำานวน 300,000 หุ้น

8 คุณพรวุฒิ สารสิน 673,000 673,000 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP

9 คุณหยกพร ตันติเศวตรัตน์ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

10 คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

11 คุณโกศล สุริยาพร - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

12 คุณนนท์จิตร ตุลยานนท์ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

13 คุณสมยศ สุธีรพรชัย 2,200 2,200 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP  

ลําดับ รายชื่อ
จํานวนหุ้น

หมายเหตุณ วันที่ 28
ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 29 
ธันวาคม 2560

การซื้อขาย
ระหว่างปี

1 นางสาวทิพวรรณ  ศิริคูณ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

2 นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

3 นายวิทการ จันทวิมล - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

4 นายภมร ประเสริฐสรรค์ 38 38 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น AP

5 นางสาวกมลทิพย์ บำารุงชาติอุดม - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

6 นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล - 11,000 (11,000) ขายหุ้นออกทั้งหมด 
จำานวน 11,000 หุ้น

7 นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

8 นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

9 นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร - - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

10 นายทรงพล บุษปฤกษ์
(ได้รบัการแตง่ตั้งเปน็ผู้บรหิารเมือ่เดือนธนัวาคม 2561)

- - - ไม่มีการถือครองหุ้น AP

11 นางสาวกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ
(ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูบ้รหิารเม่ือเดอืนกนัยายน 2561)

38,300 24,800 +13,500 ซื้อหุ้น AP จำานวน 13,500 หุ้น

* รวมการถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส)
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4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 พ.ศ. 2535 บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำารายงาน 
 การมสีว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ่ประธานกรรมการ ภายใน 
  7 วัน นับจากวันสิ้นปีและทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการ 
 บรษิทัมหีนา้ทีจ่ดัเกบ็เอกสารดงักลา่ว อยา่งไรกต็าม ในปจัจบุนับรษิทั 
 ยังไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  

4.2 บริษัทพิจารณารายการระหว่างกันอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และ 
 เปน็ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ โดยมขีัน้ตอนการขออนมุตั ิ
 จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น 
 ตามประกาศของ สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 เรื่องรายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
 โดยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีส่วนในการ 
 อนุมัติรายการดังกล่าว 

 ในป ี2561 บรษิทัมรีายการไดม้าและจำาหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์จำานวน 
 ทั้งสิ้น 5 รายการ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดย 
 ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน

    บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร ไมว่า่จะเป็นพนกังาน เจ้าหนี ้คูค่า้ สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
และผู้ถือหุ้น โดยมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
ดังที่แสดงไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับแนวปฏิบัติต่อผู้มี 
ส่วนได้เสีย สามารถสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้

พนักงาน
บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการผลักดันให้บริษัท
เคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ จึงมุ่งสรรหา พัฒนารวมทั้งดูแล
พนกังานทกุคนอยา่งเสมอภาคกนั มกีารปฏบิตัติอ่พนักงานอยา่งเปน็ธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ เพศหรือสถานะอ่ืนใด 
ที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน เน้นการดูแลผลประโยชน์
ของพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด 
ให้ความสำาคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน 
มีการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ในระยะส้ันจะพิจารณาจากผลการ
ดำาเนินงาน ความสามารถในการทำากำาไรในแต่ละปี และมีการนำาตัวชี้วัด 
ผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏบิติังานดว้ย สำาหรบัในระยะยาวจะเป็นเรือ่งของการเสนอขายหลกัทรพัย์
ต่อพนักงาน (ESOP)

นอกจากนี้ พนักงานที่ผ่านการทดลองงานจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
 สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปี
 สวสัดกิารประกนัชวีติ ประกนัอบุตัเิหตกุลุม่ ประกนัสขุภาพกลุม่และ 
 ประกันทุพพลภาพ
 สวัสดิการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 สวัสดิการในการจอง ซื้อคอนโดมิเนียมของทางบริษัท
 สวัสดิการกู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
บริษัทยังได้มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และ
บรรยากาศในการทำางานที่ดี ผ่านทางการทำากิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นมา 
อย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชนต์อ่การพฒันาองคก์ร โดยมกีารสำารวจความคดิเหน็ของพนกังาน
เป็นประจำาทุกปี เพื่อนำาผลลัพธ์มาวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กรต่อไป

นอกจากน้ี บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน 
อย่างสมำ่าเสมอ เช่น การวิ่ง การแข่งขันลดนำ้าหนัก ตลอดจนการตรวจ
สุขภาพประจำาปี  
 
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บรษิทัไดก้อ่ตัง้ โครงการเอพ ีพรอ็พเพอรต์ี ้สคลู เปน็โรงเรยีนสำาหรบัพฒันา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำางาน ให้แก่บุคลากรของบริษัท 
โดยหลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ซึ่งมี
รายละเอียดการจัดอบรมในปี 2561 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล    

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักของความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมาโดย
ตลอด ด้วยความตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียง  
ความสามารถในการแข่งขัน ความเช่ือม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้  
เพือ่ให้ทุกคนในบรษัิททัง้ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังานทกุระดบั 
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันได้แก่
1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
3. จริยธรรมธุรกิจ
4. นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
5. กำาหนดนโยบายการรับ/ให้ของขวัญ ของรางวัลและผลประโยชน์
6. นโยบายการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร  
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ บรษิทัจงึได ้
จัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในองค์กร 
เชน่ อเีมลของพนักงาน  แอนเิมชัน่ในรปูแบบ pop-up หนา้จอคอมพวิเตอร์
ทุกเครื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจและ
ชี้แจงแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท นอกจากนี้  
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นยังได้รับการบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย 
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พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ท้ังทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@apthai.com และทาง
ไปรษณยี ์โดยบรษิทัมีการกำาหนดกระบวนการสำาหรบัตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีได้รับจากการแจ้ง 
เบาะแส/รอ้งเรยีน เพือ่ใหค้วามเปน็ธรรมแกผู่ร้อ้งเรยีนทกุรายและขอ้มลูของ 
ผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ   

    นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำากับ
ดแูลกจิการ ดงันัน้ หากพนกังานพบเหน็การกระทำาหรอืข้อสงสยัทีเ่ป็นการ
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ 
สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนตามนโยบาย ดังนี้

1. คํานิยาม
“เบาะแส หรอืข้อร้องเรยีน” หมายถงึ ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมของบคุคล
ใดๆ ที่อาจเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ รวมถงึการกระทำาท่ีส่อเจตนาว่าเป็นการทุจรติ หรอืคอร์รปัชัน่ 
อันอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นใด

“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้อำานวยการ รองกรรมการผู้อำานวยการและผู้อำานวยการหรือเทียบเท่า 
ขึ้นไปของบริษัทฯ

“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง พนักงานซ่ึงมีอำานาจหน้าที่ในการสั่งการ 
มอบหมายงาน กำากับ หรือควบคุมการทำางานให้เป็นไปตามนโยบายของ 
บรษิทัฯ รวมตลอดถงึการมอีำานาจใช้มาตรการทางวนิยัลงโทษพนกังานของ 
บริษัทฯ ได้

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานตามข้อบังคับของบริษัทฯ

“บคุคลภายนอก” หมายถงึ บคุคล และ/หรอื นติบิคุคลท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องกบั 
การดำาเนินงานบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทาง 
การค้าและสังคมส่วนรวม เป็นต้น

“คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากกรรมการผู้อำานวยการโดยเฉพาะกิจ เพื่อทำาหน้าที่สืบค้นข้อเท็จจริง 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายกฎหมาย และกรรมการจากหน่วยงานอื่นอย่างน้อยอีก 1 ท่าน

2. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:
 kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@apthai.com

 จดหมายไปรษณีย์:
 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จำากดั (มหาชน) อาคารโอเชีย่นทาวเวอร์ 1 ชัน้ 18 
 เลขที ่170/57 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหานคร 10110

3. เงื่อนไขการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน
3.1 รายละเอยีดของเบาะแส หรอืข้อร้องเรยีน ต้องเป็นความจรงิ มคีวามชดัเจน 
 หรือพอที่จะนำาสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำาเนินการต่อไปได้

3.2 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้ง 
 เบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธาณชนหากไม่ได้รับความยินยอม

3.3 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะ 
 เป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก

3.4 ระยะเวลาในการดำาเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อน 
 ของเรื่องและความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่เราได้รับจาก 
 ผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำาชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน

3.5 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ 
 หาข้อเทจ็จรงิต้องเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องเป็นความลบั สามารถเปิดเผยได้ 
 เท่าที่จำาเป็น โดยคำานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ 
 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3.6 กรณทีีผู่ร้้องเรยีน หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 
 เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน 
 เสยีหาย ผูร้้องเรยีน หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 
 สามารถร้องขอให้บริษัทกำาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ 
 หรือบริษัทอาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที ่
 ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ 
 หากเหน็ว่าเป็นเรือ่งทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเดอืดร้อนเสยีหายหรอื 
 ความไม่ปลอดภัย 

3.7 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย 
 ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

4. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่รับจ้าง 
ทาํงานให้แก่บริษัท 
4.1 บรษิทัฯ จะไม่กระทำาการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ลูกจ้าง หรอื 
 บุคคลภายนอกที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัทฯ เช่น การเปลี่ยนแปลง 
 ตำาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวน 
 การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำาการอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็น 
 การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุที่
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 ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือใดๆ โดยสุจริต  
 แก่กรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำากับดูแล 
 ให้ถ้อยคำา ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือใดๆ 
 แก่กรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำากับดูแล 
 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบ

4.2 ผูแ้จ้งเบาะแส หรอืข้อร้องเรยีนด้วยความสจุรติ จะได้รบัการคุม้ครอง 
 สิทธิ หากว่ามีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนด้วยความมุ่งร้าย 
 โดยหวงัให้เกดิความเสือ่มเสียต่อผูอ้ืน่ ผูแ้จ้งข้อมลูจะถกูพจิารณาโทษ 
 ทางวินัยตามข้อบังคับพนักงาน และจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย 
 เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทฯ และผู้ที่ถูกพาดพิง

4.3 ผู้ใดที่ตอบโต้ต่อผู้ที่แจ้งข้อมูลเบาะแส หรือให้ข้อมูลด้วยความสุจริต  
 จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับพนักงานเช่นกัน

5. ขั้นตอนการจัดการสําหรับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
5.1 เมื่อมีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ  
 ได้จัดไว้ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีบันทึกรับเรื่อง และแจ้ง 
 ต่อผู้ร้องเรียน (ถ้ามี)

5.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่สืบค้นข้อมูลและพิจารณามูลเหต ุ
 ของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 หากไม่มีความซับซ้อน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยากร 
 บุคคล ดำาเนินการตามระเบียบบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบทราบ
 หากมคีวามซบัซ้อน และ/หรอื มเีหตอัุนควรสงสยัว่าจะเป็นความผดิ 
 ร้ายแรง บรษิทัฯ โดยกรรมการผูอ้ำานวยการจะแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 สอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย และกรรมการจาก 
 หน่วยงานอื่นอย่างน้อยอีก 1 ท่าน

5.3 สรุปผลการสอบสวนและแจ้งกลับไปยังผู ้ร้องเรียน (ถ้ามี) และ 
 รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตามลำาดับ

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (SHE) จึงได้กำาหนดนโยบายความปลอดภัย 
สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการปฏบิตังิานขึน้ มกีารใหค้วามรู้และสง่เสรมิ 
ให้มีการปฏิบัติ โดยจัดทำาข้อมูลในรูปแบบของแอนิเมช่ัน เผยแพร่ 
ผ่านช่องทางการสื่อสารในองค์กร ทั้งอีเมล และเว็บไซต์ภายในของบริษัท 
ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้และ 
ฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อมผ่านทางหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง 
(Construction Curriculum) ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ 
สคูล สำาหรับรายละเอียดการจัดอบรมในปี 2561 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการ
เจ็บป่วยจากการทำางาน ดังนี้

1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำางาน

เดือน รายที่ อุบัติเหตุ/อาการ

สิงหาคม
กันยายน

1.
2.

ตกจากที่สูง
ลื่นล้ม

2. อัตราการหยุดงาน

ประเภทการลา จํานวนพนักงานที่ลา
(คน)

จํานวนวันลา
(วัน)

ค่าเฉลี่ย
(วัน/คน)

1. ลาป่วย
2. ลากิจ
3. ลาพักผ่อน
 ประจำาปี

1,537
264
1,867

9,063
686

15,208.5

6
2.5
8

3. อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน

ประเภทการลา จํานวนพนักงาน
ที่ลา (คน)

จํานวนวันลา
(วัน)

ค่าเฉลี่ย
(วัน/คน)

ลาป่วยจาก
การทำางาน

2 2 1

ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดย 
ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการไม่อนุญาตให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือ 
นำ้าเสียจากการก่อสร้างลงแหล่งชุมชน ด้านมลพิษทางอากาศ ไม่ให้เผา 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุอันตรายจากการก่อสร้าง ให้โครงการล้อมรั้วรอบพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นควันกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ บริษัทยัง
มุ่งหวังให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรียูส 
การประหยัดนำ้า ไฟฟ้า โดยมีการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆ ในอาคาร
สำานักงาน สำาหรับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีการขอ 
EIA ก่อนเริ่มการก่อสร้างในทุกโครงการ รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หัวข้อย่อย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านสิทธิมนุษยชน  
บรษิทัมกีารกำาหนดนโยบายด้านสทิธมินษุยชน ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัย่อยถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั
โดยทั่วกัน ทั้งการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชน
ภายในองค์กร นับตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัทจะยึดหลักจริยธรรม 
ในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัทิัง้ในเรือ่งเชือ้ชาต ิศาสนา 
สีผิว หรือเพศ รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย อกีทัง้ยงัมกีารจ้างงานคนพกิารตามความเหมาะสมของตำาแหน่ง
งานและหน้าที่รับผิดชอบ
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ผู้บริโภค
บรษิทัยดึมัน่และปฏบิตัติามนโยบายด้านลกูค้าอย่างเคร่งครดัในฐานะเป็น
ผู้บริโภคของบริษัท มีการดูแลบ้านและห้องชุด รวมถึงการให้บริการของ
บริษัทให้ตรงตามมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ และประเมินผลกระทบของ
การก่อสร้างทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัลูกค้าอย่างสมำา่เสมอ อกีทัง้ได้จดัให้มหีน่วยงาน
บริการหลังการขาย (After Sale Service) รายละเอียดดังที่แสดงไว้ใน 
หวัข้อความรบัผดิชอบต่อสังคม (CSR) ความรบัผิดชอบต่อสังคม หวัข้อย่อย 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

โดยมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และรับข้อร้องเรียนของ 
ลกูค้าหลายช่องทาง ทัง้ทางเวบ็ไซต์ http://www.apthai.com/contact-ap/ 
ทางโทรศัพท์ call center 1623 และ call service 0-2018-9999  
ที่ให้บริการลูกบ้านของโครงการเอพีโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อ AP 
society รายละเอยีด ดงัทีแ่สดงไว้ในหัวข้อความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 
หัวข้อย่อย AP society ภาพกิจกรรมต่างๆ ดังที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท http://www.apthai.com/ap-society/

สังคม (รวมถึงเจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า) 
บรษิทัยดึมัน่ในการดำาเนินธรุกจิอย่างโปร่งใส โดยมุง่ปฏบิตัต่ิอเจ้าหนี ้คูค้่า 
คู่แข่งทางการค้า บนพื้นฐานของหลักสุจริตและจริยธรรมทางการการค้า 
รวมถึงดำาเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่าง
เคร่งครดั รายละเอยีดนโยบายดงัท่ีระบไุว้ในเวบ็ไซต์ http://www.apthai.
com/investor-relations/ ภายใต้หัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

เจ้าหนี้  
บริษัทมีการกำาหนดนโยบายด้านเจ้าหนี้ไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัย่อย ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั
โดยทั่วกัน โดยมีการปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี ้
ทุกรายอย่างเสมอภาค ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที ่
เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นในการ
รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเง่ือนไขคำ้าประกัน  
การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำาระหนี้ เพื่อสร้างความ 
เป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบัน
การเงิน เช่น การชำาระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำาหนด
เพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำาระหนี้ การปฏิบัติสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ 
ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และหากเกิดกรณีที่มีเหตุอันอาจกระทบต่อ
สถานะการเงินโดยมีนัยสำาคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำาระ บริษัทจะ
บรหิารเงนิทนุโดยจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเพือ่ร่วมกนัหาวธิป้ีองกนัหรอืแก้ไข
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 

คู่ค้า 
บริษัทมีการกำาหนดนโยบายด้านคู่ค้าไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัย่อย ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั
โดยทัว่กนั โดยมุง่คำานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั การดำาเนนิธรุกจิอย่าง
โปร่งใสเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าไปในทางที่จะ 
เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำาหนดนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้าง ที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจดัจ้างสำาหรับโครงการของ
บริษัททั้งแนวราบและแนวสูง รวมถึงจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
(Buyer Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
ของบรษิทั ยดึถอืเป็นกรอบจรยิธรรมและหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีจั่ดซือ้จดัจ้าง 
ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส โดยถอืเอาประโยชน์ของบรษิทัเป็นสำาคญั 
และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน 

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้มีหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
ดังที่ระบุไว้ในหมวดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยแบ่งเป็นการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
1. วธิเีปรยีบเทยีบและต่อรองราคา โดยพิจารณาจากผู้ขายหรอืผูร้บัเหมา 
 อย่างน้อย 3 ราย และคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่ให้เงื่อนไขที่ดี 
 ที่สุด

2. วธิปีระมูล โดยให้ผูข้ายหรอืผูร้บัเหมาทีส่นใจเข้าร่วมประมลู อย่างน้อย 
 จำานวน 3 ราย โดยต้องยื่นข้อเสนอและต่อรองราคาตามวันเวลา 
 ที่บริษัทฯ กำาหนด  

3. วิธีที่กำาหนดไว้โดยเฉพาะ เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษที่ต้อง 
 เข้าเกณฑ์ตามทีก่ำาหนดไว้ เช่น กรณเีร่งด่วนเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั   
 หรือเป็นวัสดุหรืองานที่มีข้อจำากัดที่ต้องระบุผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างที่ม ี
 ความชำานาญเป็นการเฉพาะ เป็นต้น

โดยบริษัทมีการให้โอกาสทางธุรกิจเสมอกันโดยไม่ทำาให้คู่ค้าขนาดเล็ก 
เสียเปรียบทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้เกิดค่านิยมรวมไปถึง
สร้างพฤตกิรรมการต่อต้านการจ่ายและรบัสนิบนโดยให้ความรูแ้ก่พนกังาน
ทุกระดับชั้นผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร 

คู่แข่งทางการค้า  
บริษัทมีการกำาหนดนโยบายด้านคู่แข่งไว้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัย่อย ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั
โดยทั่วกัน โดยบริษัทจะดำาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขัน
ทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ใช้หลักคู ่แข่งทางการค้า 
เชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2561 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาท
ใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า



รายงานประจาํปี 2561176

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที ่
รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน ์
แก่ชุมชน จึงได้กำาหนดนโยบายด้านสังคมขึ้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ได้ถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดัโดยทัว่กนั ด้วยความมุง่หวงัทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
สงัคมไทย  ผ่านทางการสนบัสนนุและดำาเนนิกจิกรรมทีก่่อให้เกดิประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

รายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 

นอกเหนือจากการดำาเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
ดังข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำานึก
ในการต่อต้านการทจุรติและคอร์รัปช่ันในทกุรปูแบบ เพือ่ยนืยนัเจตนารมณ์
ดงักล่าว บรษัิทจงึได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึง่ในแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 
26 กมุภาพนัธ์ 2558 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัไิด้มมีตใิห้การรบัรอง
บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ 
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันคอร์รัปชั่น

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้ตระหนกัถงึความสำาคญัและการมีส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกกลุ ่ม จึงได้จัดให้มีช่องทางที่ผู ้มีส่วนได้เสียจะสามารถเสนอแนะ 
ข้อคดิเหน็ คำาแนะนำา หรอืตดิต่อร้องเรยีนในเรือ่งทีอ่าจทำาให้เกดิความเสยีหาย
ต่อบริษัทได้โดยตรงที่ คุณโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบของบริษัท 
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : kosol.boardap@gmail.com  
หรอื hotline@apthai.com โดยบรษิทัได้จดัให้มกีระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีน 
การไต่สวนข้อเท็จจริงและจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล
1.1 ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัทตามข้อกำาหนด 
 ของบริษัทจดทะเบียน เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  
 (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ56-2) ทัง้ภาษาไทยและภาษา 
 องักฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบรษิทั

1.2 ในรายงานประจำาปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่ผู้ถือหุ้น 
 ควรทราบ เช่น รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน 
 ทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชแีละคำาอธบิายและ
 การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ 
 ผูส้อบบญัชใีห้บรกิาร รายชือ่และบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
 ชุดย่อย จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ  และจำานวนครั้ง 

 ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ 
 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้รปูแบบหรอืลักษณะค่าตอบแทน

1.3 บรษิทัได้จดัให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสัมพนัธ์เพือ่ทำาหน้าทีต่ดิต่อสือ่สาร 
 และให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและการดำาเนินงาน 
 ของบริษัทแก่นักลงทุนผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์และหน่วยงานต่างๆ 
 โดยสามารถตดิต่อได้ท่ี นายประมาศ ขวัญชืน้ เลขานกุารบรษิทั หรอื
  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
  เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 1 ชั้น18
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 02 261 2518 22
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : investor@apthai.com
  เว็บไซต์ : http://www.apthai.com/contact-ap/

ในปี 2561 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม จํานวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
การพบปะนักลงทุน

Roadshow
 - ภายในประเทศ
 - ต่างประเทศ

4
29

5
-

2. ข้อมูลขั้นต่าํที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่สำาคัญบนเว็บไซด์ของบริษัท เช่น 
แบบแสดงรายงานประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) 
หนงัสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุ้น รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ข้อบงัคบัของบรษิทั 
หนงัสอืบรคิณธ์สนธ ินโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณสำาหรบั
พนกังานและกรรมการผูบ้รหิาร และข้อมลูทีจ่ำาเป็นอืน่ๆ โดยมกีารปรบัปรงุ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3. การเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดาํเนินงาน
บรษิทัมกีารเปิดเผยตวัชีว้ดัผลการดำาเนนิงานของบรษิทั ทัง้ในด้านการเงนิ 
เช่น รายได้ ผลกำาไร และด้านทีไ่ม่ใช่การเงนิ เช่น ความพงึพอใจของลกูค้า 
โดยบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า จึงให้ความ
สำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่
จะส่งมอบให้กับลูกค้ามีการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
โดยบริษัทได้จัดให้มีฝ ่ายวิจัยการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  
เพือ่ทำาการวเิคราะห์ความต้องการของผู้บรโิภคอย่างลกึซึง้ โดยเฉพาะด้าน
การใช้พื้นท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริง 
ของผู ้บริโภค ซึ่งตอกยำ้าความเป็น Responsive creator ของ AP  
อย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัท ได้นำาผลสำารวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการ
พัฒนาโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ
และนอกจากนี ้บรษิทัยงัมส่ีวนงานกลยทุธ์การตลาดท่ีได้ทำาการสำารวจ วจิยั 
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และวเิคราะห์เกีย่วกบัความต้องการของผูบ้รโิภคในในแต่ละพ้ืนที ่ตลอดจน 
ศักยภาพของทุกทำาเลที่ตั้งโครงการในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งทำาให้
บริษัทมีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาด 
ที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในแต่ละทำาเล ซึ่งรวมถึงบทบาท และรูปแบบที่อยู่
อาศัย ทำาเลที่ตั้ง และระดับราคา เพื่อนำามาพัฒนาโครงการของบริษัทให้
โดดเด่นเหนือคู่แข่งในทำาเลเดียวกัน เพื่อบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของ
ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าของบริษัท

    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 
แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 และประกาศสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและคณะ
กรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายประมาศ ขวัญชื้น ทำาหน้าที่เลขานุการคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำาเนินไปตามกฎ
เกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการเทียบกับภาระ
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมี
กรรมการทัง้สิน้จำานวน 13 ทา่น รายละเอยีดดงัทีแ่สดงไว้ในหัวขอ้โครงสรา้ง
การจัดการ

1.1 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบัตหิลากหลาย 
 ทัง้ในด้านทางอาย ุเพศ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน 
 ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทจากจำานวนกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่านเป็น 
 กรรมการบริหารของบริษัท 6 ท่าน ได้แก่ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 
 นายพเิชษฐ วภิวศุภกร นายศริพิงษ์ สมบตัศิริ ินายวสนัต์ นฤนาทไพศาล 
 นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล และนายวิษณุ สุชาติลำ้าพงศ์ โดยมี  
 รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานคณะกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการ  
 บรหิารเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ประวตัแิละการ 
 ดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดดังท่ีแสดงไว้ใน 
 หัวข้อ ข้อมูลประวัติ

1.2 กรรมการอิสระมีจำานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร 
 นายพรวฒุ ิสารสนิ นายหยกพร ตนัตเิศวตรตัน ์นายพนัธพ์ร ทพัพะรงัส ี 
 นายนนทจ์ติร ตุลยานนท์ นายโกศล สรุยิาพร และนายสมยศ สธุรีพรชยั  
 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ  
 โดยแต่ละท่านมีความเป็นอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตาม 
 เกณฑ์ของสำานักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในจำานวนนี้ 
 ทำาหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายพันธ์พร 
 ทัพพะรังสี นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ นายโกศล สุริยาพรและ 
 นายสมยศ สุธีรพรชัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการ 
 ตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท ถ่วงดุลอำานาจของกรรมการ 
 ทา่นอืน่ รวมถงึคดัคา้นหรอืยบัยัง้เรือ่งตา่งๆ ในทีป่ระชมุไดอ้ย่างเปน็ 
 อิสระ อันจะทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งได้คราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระจะมี 
 การนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พิจารณาอนมุตัริายละเอยีดการ 
 กำาหนดวาระของกรรมการ ดังท่ีแสดงไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

1.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำานวยการถือหุ้นของบริษัท 
 ร้อยละ 21.30 และ 3.28 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรส) ของหุ้นทั้งหมด 
 ตามลำาดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561) ดังนั้น ประธาน 
 เจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผู้อำานวยการตา่งเปน็ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 
 ซึ่งทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการบริหารจัดการ 
 บริษัทโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 

 อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหเ้กดิการแบง่แยกบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
 ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ บริษัทจึงได้กำาหนดแนว 
 นโยบายการกำากับดูแล ให้แยกออกจากนโยบายการบริหารงาน 
 ประจำาอยา่งชดัเจน ซึง่ทัง้ประธานคณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที ่
 บริหาร และกรรมการผู้อำานวยการ จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน  
 โดยประธานกรรมการจะมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำาและเป็น 
 ผูค้วบคมุการประชมุคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ให้คำาแนะนำา 
 แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำาหรือธุรกิจประจำาวันที่ฝ่ายบริหาร 
 เป็นผู้รับผิดชอบ 

1.5 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำารง 
 ตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยประธานเจา้หนา้ที ่
 บริหารกรรมการผู้อำานวยการและกรรมการบริหารของบริษัทมีการ 
 ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษิทัอ่ืนไดไ้มเ่กนิ 5 แหง่ ทัง้นี ้เปน็ไปตาม 
 การกำาหนดวาระของกรรมการที่ระบุไว้ในนโยบายการกำากับดูแล 
 กิจการ อีกทั้งกรรมการของบริษัทแต่ละท่านก็มีการดำารงตำาแหน่ง 
 ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ 
 กำากับดูแลกิจการที่ดี

1.6 บริษัทกำาหนดให้มี เลขานุการบริษัทที่ทำาหน้าที่ ให้คำาแนะนำา 
 ดา้นกฎระเบยีบตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการตอ้งทราบรวมทัง้ประสานงาน 
 ใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตัง้ นายประมาศ  
 ขวัญชื้น ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการบรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมการชดุยอ่ยจำานวน 4 ชดุ 
 ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 2. คณะกรรมการบริหาร
 3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
ซึง่รายละเอยีดและขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ 
ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
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2.2 ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำารง 
 ตำาแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การทำาหน้าที่ของ 
 คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
2.3 คณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำาโดยรายชื่อ 
 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมการดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการ 
 ชดุตา่งๆ และจำานวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะรายเขา้ประชมุดงัทีแ่สดงไว ้
 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้ 
 ในกฎหมาย รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม 
 ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 รวมทั้งอำานาจตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

3.2 คณะกรรมการจดัใหม้นีโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีเ่ปน็ลายลกัษณ ์
 อักษร โดยมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ 
 การดำาเนินการของบริษัทนโยบาย ฉบับท่ีมีการบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 ลงนามเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

3.3 คณะกรรมการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 เพือ่ใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้น 
 จรยิธรรมท่ีบรษิทัใช้ในการดำาเนนิธรุกจิ รายละเอยีดดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้น 
 เวบ็ไซต ์http://www.apthai.com/investor-relations/ ภายใตห้วัขอ้ 
 การกำากับดูแลกิจการ หัวข้อย่อยจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งฉบับปรับปรุง 
 ล่าสุด ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

3.4 คณะกรรมการทำาการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 อย่างรอบคอบ โดยที่ผูม้ีสว่นได้เสยีไมม่ีสว่นรว่มในการตัดสินใจและ 
 กำาหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ 
 ผูถ้อืหุน้โดยรวมเปน็สำาคญั พรอ้มท้ังคณะกรรมการกำากบัดแูลใหม้กีาร 
 ปฏบิติัตามขอ้กำาหนดเกีย่วกบัข้ันตอนการดำาเนนิการและการเปดิเผย 
 ข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 
 ครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทซึ่งรวมถึง 
 ด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 
 นโยบาย คณะกรรมการมอบหมายใหฝ้า่ยตรวจสอบเปน็ผูร้บัผดิชอบ 
 ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบ 
 การควบคุมภายในของบริษัทประจำาปี 2561 ในการประชุม 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมในวันที่ 26 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

3.6 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำาเนินการท่ีชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์ 
 จะแจ้งเบาะแสต่อบริษัท บริษัทกำาหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง 
 เบาะแสโดยไมเ่ปิดเผยชือ่ผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนและจะ 
 ดำาเนินการตามขั้นตอนกระบวนการสอบสวนตามระเบียบที่บริษัท 
 กำาหนดไว้

3.7 คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 และมปีระสทิธภิาพ มกีารจดัทำานโยบายบรหิารความเสีย่งและแตง่ตัง้ 
 คณะกรรมการชุดย่อยในการบริหารความเสี่ยง

4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 ในปี 2561 บริษัทได้กำาหนดตารางประชุมล่วงหน้าของทั้งปีและแจ้ง 
 ให้กรรมการแต่ละคนทราบกำาหนดการดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการ 
 สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2 จำานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการไดพ้จิารณาใหเ้หมาะสมกบั 
 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะ 
 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทโดยในปี 2561 บริษัทจัดประชุมคณะ 
 กรรมการจำานวน 12 ครั้ง

4.3 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการ 
 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำาการก่อนวันประชุม

4.4 รายงานการประชุมกรรมการของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลสำาคัญ 
 ครบถว้นได้แก ่วนัเวลาเริม่-เลกิประชมุ รายชือ่กรรมการท่ีเขา้ร่วมและ 
 ไม่เข้าร่วม ข้อมูลคำาชี้แจงที่เป็นสาระสำาคัญ มติที่ประชุมพร้อมทั้ง 
 มรีะบบการจดัเกบ็ทีด่สืีบคน้งา่ย โดยเลขานกุารบรษิทัไดแ้จง้สถานที ่
 เก็บเอกสารรายงานการประชุมไปยังสำานักงาน ก.ล.ต.ด้วย

4.5  ในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง 
 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ ร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of 
 the Board of Directors) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 
 เป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมิน 
 ผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee  
 Self-Assessment) เปน็ประจำาทกุป ีโดยการประเมนิผลทัง้ 3 รปูแบบ 
 จะดำาเนินกระบวนการและมีหลักเกณฑ์การประเมินเหมือนกัน กล่าวคือ

กระบวนการประเมินผล
เลขานุการบริษัทจะจัดทำาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ความถกูต้องครบถว้น แลว้จงึนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน จากนัน้เลขานกุารบรษิทัดำาเนนิการสรปุผลการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและดำาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดผล ดังนี้
 มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม 
 มากกว่า 75% = ดีมาก 
 มากกว่า 65% = ดี  
 มากกว่า 50% = พอใช้ 
 ตำ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง
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เนื้อหาการประเมิน

หัวข้อการประเมิน
คณะ

กรรมการ
ทั้งคณะ

คณะ
กรรมการ
ชุดย่อย

รายบุคคล

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

บทบาท/หน้าที/ความรับผิดชอบของ
กรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ - -

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร - -

การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร - -

ซึง่ผลการประเมนิสำาหรบัป ี2561 พบวา่ การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of 
Directors) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director 
Self-Assessment) รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย 
(Sub-Committee Self-Assessment) มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 
 คณะกรรมการบริษัทจะทำาการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 (CEO) โดยประเมนิในดา้นตา่งๆ จำานวน 9 หมวด คอื ความเปน็ผูน้ำา 
 การกำาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและ 
 ผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ ์
 กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 
 การสืบทอดตำาแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ 
 คุณลักษณะส่วนตัว

สำาหรบัการประเมนิประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) ในป ี2561 ผลประเมนิ
อยู่ในระดับดีมาก  

6. ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ของบรษิทัโดยคำานงึถงึกำาไรของบรษิทั ประสบการณ ์ภาระหนา้ที ่บทบาท 
ความรับผิดชอบและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัริายละเอยีดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร
สำาหรับปี 2561 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ 
 ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท เช่นกรรมการ 
 ตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุง 
 การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 กรรมการของบริษัท 
 ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

 รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 รุ่นที่ 29/2018
 นายโกศล สุริยาพร   
 หลักสูตร Director Accreditation program (DAP) รุ่นที่ 153/2018
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 รุ่นที่ 31/2018
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018

นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกท่านยังผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดดังนี้

กรรมการ
หลักสูตรการอบรม

DAP DCP FND CDC ELP AACP RCP ACP

1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร - - -

2. คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน - - - - - - -

3. คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร - - - - - - -

4. คุณศิริพงษ์ สมบัติศิริ - - - - - -

5. คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี - - - - - - -

6. คุณนนท์จิตร ตุลยานนท์ - - - - - -

7. คุณโกศล สุริยาพร - - - -

8. คุณพรวุฒิ สารสิน - - - - - - -

9. คุณหยกพร ตันติเศวตรัตน์ - - - - -

10.คุณสมยศ สุธีรพรชัย - - - - - - -

11.คุณกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล - - - - - - -

12.คุณวิษณุ สุชาติลำ้าพงศ์ - - - - - - -

13.คุณวสันต์ นฤนาทไพศาล - - - - - - -

DAP = Director Accreditation Program DCP = Director Certification Program 

FND = Finance for Non-Finance Director CDC = Chartered Director Class 

RCP = Role of the Chairman Program ELP = Ethical Leadership Program 

ACP = Audit Committee Program  AACP = Advanced Audit Committee Program

7.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้ 
 กรรมการเขา้ใหมไ่ดท้ราบถงึบทบาท หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจน 
 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิการดำาเนินงานของบรษิทั โดยมกีาร 
 ส่งมอบ “คู่มือกรรมการ” ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทและ 
 กฎหมายสำาคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 ของกรรมการใหม่ต่อไป
 
8. แผนสืบทอดงาน 
บริษัทได้จัดให้มีแผนการสืบทอดงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้อำานวยการได้รับมอบอำานาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์มาดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัท
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2552 (ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ 
ทจ.28/2551 ดังนี้
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ 
 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ม ี
 อำานาจควบคมุของบรษิทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว 
 มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ป ีทัง้นี ้ลกัษณะต้องหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณ ี
 ทีก่รรมการอสิระเคยเปน็ข้าราชการหรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่ 
 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารลูกจ้างพนักงานที่ 
 ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำาหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกันผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจาก 
 การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ป ีทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือ 
 ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจ 
 ควบคุมของบริษัท

3. ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีน 
 ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร 
 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำานาจ 
 ควบคมุหรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ปน็ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจ 
 ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย 
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทใน 
 ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน 
 รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
 ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่ 
 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทและ 
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำานักงาน 
 สอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
 บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ 
 บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ 
 ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทและ 
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ 
 ทางวชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ 
 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ 
 ของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ 
 รายใหญ่

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนัทีม่นียั 
 กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน 
 หา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการท่ีมส่ีวนรว่มบรหิารงานลกูจา้งพนกังาน 
 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่ 
 มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 
 อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
 บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ 
 การดำาเนินงานของบริษัท

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ
ความเชีย่วชาญและประสบการณท์ีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิการของ
บริษัทเป็นสำาคัญภายใต้หลักการ ดังนี้
1. ข้อกำาหนดทางกฎหมายประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. 
 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
2. คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
3. ประวัติการศึกษาและประวัติการทำางานอันเป็นประโยชน์กับกิจการ 
 บริษัท
4. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำาแหน่งหน้าท่ีของกรรมการธุรกิจบริษัท 
 การกำากับดูแลกิจการที่ดีและการกำาหนดนโยบายในระดับสูง
5. ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมถกูตอ้งตรงกบัคณุสมบตักิรรมการทีบ่รษิทัวางไว ้และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ต่อไป

การเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ
การเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัตอ่ไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผูถ้อืหุ้นแตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงท่ีมอียูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอื 
 หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น 
 กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 181

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ัง 
 เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 
 ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมา 
 มคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนกรรมการทีพ่งึจะมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ 
 ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก 
ตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม 
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 
สองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาบุคลากรเพ่ือมาดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัทนั้นมีขั้นตอน
สรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของ 
ผูบ้รหิารโดยยดึเกณฑค์ณุสมบตักิารศกึษาและประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
สายงานเป็นสำาคัญ

การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติเรื่องอำานาจการดำาเนินการซึ่งกำาหนดให้คณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย รวมถึงกำาหนด
อำานาจลงนาม ขอบเขตอำานาจหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อยให้เป็น 
ไปในทางเดยีวกบับรษิทัหลกั สว่นหลกัเกณฑก์ารเปดิเผยขอ้มลูฐานะการเงนิ 
และผลการดำาเนินงานการทำารายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท การได้มา
หรอืจำาหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิหรอืการทำารายการสำาคญัอืน่ใดของบรษิทัยอ่ย
มีการดำาเนินการทำานองเดียวกับบริษัทหลัก

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท  
สำานกังาน อวีาย จำากดั โดยนางศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต 
เลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน (Audit fee) เฉพาะ
บริษัท 2,100,000 บาทต่อปี โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท 
สำานกังาน อวีาย จำากดั โดยนางศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาต 
เลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน (Audit fee) เฉพาะ
บริษัท 2,100,000 บาทต่อปี โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
จากผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี 2561 
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ผลคะแนนของบรษิทั 
อยูใ่นระดบั ดเีลศิ (Excellent) อยา่งไรกต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหลกัเกณฑ ์
ของโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG 
Scorecard ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็น คําชี้แจง

คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมโดยต้องมีจำานวน

ไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่ควรเกิน 12 คน

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำานวน 13 คน โดยบริษัทเห็นว่าเป็นจำานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาด

ของธุรกิจที่ขยายตัวและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อันจำาเป็นต้องมีจำานวนกรรมการที่เพียงพอและ

มีความหลากหลายทางวิชาชีพเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (cumulative voting)

ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้เลือกต้ังกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคน 
มีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทได้กำาหนดให้มีวิธีการอื่นในการ
ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอ
วาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปี
ในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 
9 ปีไว้

ไมไ่ดก้ำาหนดไว ้เนือ่งจากบรษิทัเห็นวา่กรรมการอสิระท่ีมกีารดำารงตำาแหน่งตอ่เน่ืองเปน็เวลานาน 
ย่อมจะมีประสบการณ์และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อการ 
ตรวจสอบการบริหารงานของบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญทาง 
การศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์และ
พัฒนาประเทศไทย จึงได้กำาหนดนโยบายในการพัฒนาทางด้านความ 
รับผิดชอบทางสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ 
สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือภาครัฐ 
ตา่งๆ ทีส่นบัสนนุใหภ้าคเอกชนหนัมาสนใจในเรือ่งของการตอบแทนสงัคม 
ในรปูแบบตา่งๆ มากข้ึน หรอืเพือ่สรา้งความนา่เชือ่ถอืตอ่นกัลงทนุทัง้ในและ 
ต่างประเทศเท่านั้น บริษัทได้ดำาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง
และมุ่งมั่นต่อเน่ืองมาหลายปี และในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ดำาเนิน 
กจิกรรมและแผนงานตอบแทนสงัคมทัง้ทีเ่ปน็สว่นหนึง่ในการดำาเนนิธรุกจิ
ปกติ (In-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(After-process) ซึ่งเป็นการดำาเนินนโยบาย CSR ที่ไม่เพียงแต่เป็นการ
ช่วยเหลือทางด้านการเงิน แต่ยังสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม  
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆ กับการพัฒนาแนวทางการ 
ดำาเนนิงานของบรษิทัใหเ้ปน็ไปในทางทีเ่สรมิสรา้งคณุภาพใหแ้กส่งัคมและ
ยัง่ยืน โดยมุง่มัน่ส่งเสรมิการศกึษาและพฒันาทรพัยากรบคุคล เพือ่สง่เสรมิ
และเปิดกว้างด้านการแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์จากการดำาเนินงานของบริษัท ผ่านทางโครงการ เอพี อะคาเดมี่  
(AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์  
อยา่งตอ่เนือ่งจากปทีีผ่่านๆ มา โดยมกีารถา่ยทอดประสบการณข์องบรษัิท 
ในการบริหารการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อย่างมีคุณภาพ ตลอดจน 
การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอย ไม่เพียงแต่
บุคคลภายในองค์กรเท่านั้น ยังมุ่งเน้นสู่บุคคลภายนอกองค์กร อาทิเช่น 
นกัเรยีน นสิิต นกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจไดร้บัทราบอยา่งต่อเนือ่ง ซึง่
จากการดำาเนนิงานในป ี2561 กไ็ดร้บัผลตอบรบัและผลลพัธ ์เปน็อยา่งดยีิง่  
โดยบริษัทได้ขยายผลการดำาเนินการในด้านการศึกษา และพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่งมาจากปกีอ่น ทัง้ในสว่นของ เอพ ี 
อะคาเดมี่, AP CHARITY, และโครงการ Space Scholarship ส่งเสริมการ
เรยีนรู้ โดยใชอ้งคค์วามรูด้า้นการออกแบบบรหิารพืน้ทีใ่ชส้อย ในการมอบ
โอกาสแกนั่กศกึษาใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสมกบัการศกึษาในกรงุเทพฯ และ
ยงัมโีครงการอืน่ๆ เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนือกีมากตามทีร่ะบใุนรายงานนี้

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคคลนี้เป็น 
ส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนและเป็นรูปธรรม ท้ังต่อ  
เยาวชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม องค์กรอสงัหารมิทรพัย ์และมุง่เนน้ในการสรา้ง
คนที่ดีสู่สังคมผ่านการให้การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการแบ่งปัน 

องค์ความรู้ที่บริษัทสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานให้แก่ทั้งคนในองค์กร และ
ตอบแทนคืนสู่สังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่อยู่อาศัย
ที่มีคุณภาพ 

เราเชื่อว่า บุคคลที่มีคุณภาพและความรู้ จะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยที่มี
คณุภาพ และทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพ จะสรา้งสงัคมทีม่คีวามสขุอยา่งยัง่ยนื

การจัดทํารายงานและการดําเนินงาน
รายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยนืนี ้ครอบคลมุ
กิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งปี 2561 โดยเน้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
โดยรูปแบบของรายงานที่นำาเสนอเป็นไปตามแนวทางการข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ท่ีนำาเสนอใน
รายงานได้ผ่านการทบทวนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว

นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
และการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักการ 8 ประการ ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนหลักการกำากับกิจการที่ดี  
ในทกุๆ ป ีเพือ่แกไ้ขปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัสภาพปจัจบุนับรษิทั ซึง่บรษิทั
ยึดถือหลักการกำากับกิจการท่ีดีดังกล่าวเป็นแนวทางการดำาเนินงานของ
บรษิทัเพือ่ใหม้กีารประกอบกจิการดว้ยความเปน็ธรรม และไดม้กีารรณรงค ์
ให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงหลักการกำากับกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
อย่างตอ่เนือ่ง โดยมรีายละเอียดดังทีแ่สดงไวใ้นหวัข้อ การกำากบัดแูลกจิการ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทได้ดำาเนินการต่างๆ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี 
รายละเอียดดังท่ีแสดงไว้ในหัวข้อ แนวทางปฎิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ในหลักการกำากับกิจการที่ดีของบริษัทได้วางแนวทางให้บริษัท กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนจะตอ้งเคารพในหลักสทิธมินษุยชนสากล ดงันี้

  สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรม 
  ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 183

  รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอน 
  ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสู่สาธารณะจะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับ 
  ความยนิยอมของพนกังานผูน้ัน้ เวน้แตไ่ดก้ระทำาตามระเบยีบบรษิทั 
  หรือตามกฎหมาย

  ไมส่นบัสนนุกจิการใดๆ ทีเ่ปน็การละเมดิหลักสทิธิมนษุยชน และการ 
  ทุจริต

  บริษัทและพนักงานจะต้องไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือ 
  คกุคามไมว่า่จะเปน็ทางวาจา หรอืการกระทำาตอ่ผูอ้ืน่บนพืน้ฐานของ 
  เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ โดย 
  บริษัทมีการกำาหนดบทลงโทษหากมีการกระทำาดังกล่าวเกิดขึ้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่
ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังนั้นจึงให้ความสำาคัญในการพัฒนาพนักงาน 
ให้มีความรู้ความสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอย่าง 
เท่าเทียมกัน บริษัทจึงยึดถือหลักดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติต่อพนักงาน

  บริษัทจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
  เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการทำางานและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า 
  ในการทำางานต่อไป โดยมกีารจดัอบรม และพฒันาความรู ้พนกังาน 
  ในทกุลำาดบัชัน้ โดยมรีายละเอยีดดงัทีแ่สดงไว้ในหวัข้อ เอพ ีอะคาเดมี่ 
  และมีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาของพนักงานเพื่อปรับปรุง 
  โครงการให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนี ้
  จัดให้มีการประเมินพนักงานอย่างสมำ่าเสมอโดยเครื่องมือที่มีความ 
  โปร่งใสและเชื่อถือได้

  บรษิทัปฏบัิตติอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยความเปน็ธรรม  
  และเคารพสทิธติามหลกัมนษุยชน ไมอ่อกกฎเกณฑห์รอืเงือ่นไขใดๆ 
  อันเป็นการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา 

  การคดัเลอืกบคุคลเพือ่วา่จา้งให้ดำารงตำาแหนง่ใดๆในบรษิทัตอ้งเป็น 
  ไดด้ว้ยความยตุธิรรม โดยคำานงึถงึคณุสมบตัขิองแตล่ะตำาแหน่งงาน  
  คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำาหนดอ่ืนๆ ที่จำาเป็น 
  กับงานเป็นสำาคัญ และไม่กีดกันบุคคลทุพพลภาพในการว่าจ้าง 
  เข้าทำางาน นอกจากนี้ หากบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพ 
  เขา้ทำางาน บรษิทัจะจดัหาอปุกรณอ์ำานวยความสะดวกและสวสัดกิาร 
  ที่เหมาะสมตามสมควร

  การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 
  เป็นธรรม โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน  
  ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่า 
  ตอบแทนนั้น 

  บริษัทจัดให้สภาวะการทำางานของพนักงานมีสุขลักษณะอนามัยที่ดี 
  และมีความปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าที่งาน

  พนักงานมีช่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะหรือร้องทุกข์ในประเด็น 
  ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ ได้รับการพิจารณา 

  อย่างจริงจัง มีการกำาหนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและ 
  สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน

  บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน เช่น การ 
  ส่งเสริมการออมทรัพย์ เงินกู้ท่ีอยู่อาศัยโดยร่วมกับ สถาบันการเงิน 
  ตา่งๆ รวมทัง้สวสัดกิารสขุภาพ และ สวสัดกิารดา้นอืน่ๆ เพือ่พฒันา 
  คุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงานตามความเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  บรษิทัมนีโยบายอย่างชดัเจนในการรบัผดิชอบต่อคณุภาพของสนิค้า  
  การร้องเรียน และปัญหาของลูกค้าที่เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้า 
  และบริการ ซึ่งทางบริษัทได้มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุง 
  ผลกระทบของสินค้าและบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่าง 
  สมำ่าเสมอ  

  บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และรับ 
  ข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งข้อร้องเรียนนั้นต้องได้รับการพิจารณา 
  ปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งจรงิจงั โดยชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ นี ้สามารถ 
  เขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย โดยไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานเฉพาะดา้นตา่งๆ เพือ่บรกิาร 
  หลงัการขาย (After Sale Service) ทีพ่รอ้มดแูลลกูคา้หลงัการเขา้อยู ่
  อาศยั โดยประกอบดว้ย 2 สว่นงาน ไดแ้ก ่1) สว่นงานรบัเรือ่งหลงัการ 
  ส่งมอบ (Call Service) และ 2) ส่วนงานซ่อมบำารุง (Fix It) ให้บริการ 
  ซอ่มแซม บำารงุบา้นลกูคา้หลงัการเขา้อยูอ่าศยัภายใต้มาตรฐาน 4 ขอ้  
  ได้แก่ การควบคุมเวลา (Time Control) การทดสอบและคัดเลือก 
  วัสดุที่ดีมีคุณภาพ (Standard & Quality) มาตรฐานความสะอาด 
  และความปลอดภยัของลกูคา้ (Clean & Security) และ การตดิตามผล 
  ความครบถ้วนของรายการแจ้งซ่อมบำารุง (Caring)

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับการติดต่อจากลูกค้าผ่านช่องทาง  
Call Service เข้ามาจำานวน 74,629 สาย และได้มีการร่วมมือกันระหว่าง 
ส่วนงานรับเรื่องหลังการส่งมอบ (Call Service) และส่วนงานซ่อมบำารุง 
(Fix It) ในการติดตามงานซ่อมแซม และแก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหา 
ให้ลูกค้าได้ทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยงาน Call Service ได้จัดประเภทงานตามเรื่อง 
และข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา โดยมีรายการหลัก ๆ ได้แก่ งานแจ้งซ่อม
ตัวบ้าน/ห้องชุดของลูกค้าที่ยังอยู่ในระยะการรับประกันของบริษัทฯ  
เปน็จำานวนทัง้สิน้ 34,095 รายการ ซึง่สว่นงานซอ่มบำารงุไดด้ำาเนนิการแกไ้ข
เสรจ็สิน้ คิดเปน็รอ้ยละ 46 ของรายการท่ีแจง้มาทัง้หมด โดยมบีางรายการ
อยู่ระหว่างนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสอบ และเตรียมแผนงานเพื่อ 
เขา้ดำาเนินการแกไ้ขใหก้บัลกูคา้ สำาหรบัรายการรอ้งเรยีน ไดแ้ก ่งานรอ้งเรยีน 
การบรกิาร และงานรอ้งเรยีนกรณตีวับา้น/หอ้งชดุลกูคา้ส้ินสดุการรบัประกนั 
กบับรษิทัฯ แลว้ โดยมนีโยบายในการลดผลกระทบในการพกัอาศยัของลกูคา้  
โดยมีจำานวนท้ังส้ิน 4,319 รายการ ซ่ึงส่วนงาน Customer Care ได้เข้าตรวจสอบ 
และพิจารณาดำาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าได้ คิดเป็นร้อยละ  
89 และสำาหรบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ทีพ่จิารณาแล้วไมไ่ดด้ำาเนนิการแกไ้ขให ้ 
ทางบริษัทก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ และยังทำาการติดตามความคืบหน้าและ 
หาทางออกในการแกป้ญัหารว่มกนักับทุกฝ่ายรวมทัง้ลกูคา้ โดยมเีปา้หมาย 
ที่จะแก้ปัญหาและเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าของบริษัท 
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นอกจากน้ี ในการให้บริการหลังการขาย ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิ
สว่นบคุคล และข้อมลูส่วนตวั โดยขอ้มลูตา่งๆ ของผูบ้รโิภคจะไมถ่กูนำาไปใช ้
โดยปราศจากความยินยอม

AP-Society  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านและบริษัท  
รวมทัง้สงัคมในหมูบ่า้นและอาคารชดุ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการ  
เชือ่มความสมัพนัธ ์มกีารจดัการออกรา้น อาหาร แสดงดนตร ีและกจิกรรม 
เพ่ือสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ AP-Society โดยมีแคมเปญ ทั้งหมด 7  
แคมเปญใหญ่ เช่น AP Happiness, Welcome Home Party, AP  
Innovative Kids , Valentinies’s Blend Workshop, Songkran Festival, 
Halloween Party, Celebration of AP Happiness เป็นต้น รวมถึง 
การมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกบ้านในเครือบริษัทเอพีจากพันธมิตรหลัก
เพือ่เอือ้ประโยชนใ์นการอยูอ่าศยัและสรา้งความสะดวกสบายใหก้บัลกูบ้าน
ในสังคมเอพี ไม่ว่าจะเป็นบริการส่งอาหารเครื่องดื่ม สั่งเดลิเวอรีออนไลน์
จากพาร์ทเนอร์ต่างๆ ในราคาพิเศษตลอดทั้งปี เช่น Grabfood, Tops 
Supermarket, Qfresh เป็นต้นโดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม 
ให้แก่โครงการบ้านจัดสรร และอาคารชุดของบริษัทรวม 79 โครงการ โดย
บรษิทัไดใ้ชง้บประมาณทัง้หมดโดยประมาณ 16 ลา้น และมลีกูบา้นเขา้รว่ม
ประมาณ 12,500 ครัวเรือน 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment (EIA))
ในการทำาโครงการใดๆ กต็าม กอ่นทีจ่ะเริม่การกอ่สรา้งโครงการ ไมว่า่จะเปน็ 
โครงการแนวราบหรือแนวสูง บริษัทคำานึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทาง 
สิง่แวดลอ้มเปน็สำาคญั รวมทัง้จะปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคับเกีย่วกบั
สิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการของบริษัทที่มีขนาดและจำานวนพื้นที่ใช้สอย 
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายท่ีต้องทำารายงานการประเมินผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment (EIA)) ตามขอ้กำาหนด 
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 ทางบริษัทก็จะร่วมจัดทำารายงาน EIA กับบริษัทที่ปรึกษาที่เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญ และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดทำารายงานและกำาหนด
มาตรการปอ้งกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม บรษิทัไดร้ว่มประเมนิผลกระทบจาก 
โครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งกับบริษัทที่ปรึกษาและกับผู้อยู่อาศัยรอบ
โครงการ รวมทัง้มกีารทำาประชาพจิารณเ์พือ่กำาหนดแนวทางและมาตรการ
การปอ้งกนัทีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ด ตอ่ทัง้ผูอ้ยูอ่าศยั ลกูคา้ และสิง่แวดลอ้มรอบขา้ง 

และหลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความ 
เห็นชอบจากสำานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วในช่วงการก่อสร้าง 
ทางบรษัิทกม็กีารตดิตามความคบืหนา้และการปฏบิตัติามขอ้กำาหนด วธิกีาร  
และเง่ือนไขทีร่ะบใุนรายงาน โดยมกีารประชมุตดิตามผล กบัผูร้บัเหมา และ
ที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้าง 
โครงการจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้างและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย

ที่สุด ซึ่งประสบการณ์และปัญหาจากโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ทางบริษัท
ก็ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไข สำาหรับโครงการ 
อื่นๆ อยู่เสมอ 

การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้พัฒนารูปแบบของสินค้าโดยคำานึงถึงการใช้สอยพื้นที่ เพื่อ
ประหยัดพลังงาน และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยสินค้า และยัง 
เลอืกใช้แต่อปุกรณ์ต่างๆ ในบ้านและอาคารชดุทีต่ดิตัง้ให้แก่ลกูค้า ทีช่่วยลด 
การใช้พลงังาน เช่น หลอดประหยดัไฟ สุขภณัฑ์ ประหยดันำา้ เครือ่งปรบัอากาศ 
ทีไ่ด้มาตรฐานประหยดัไฟ เบอร์ 5 และถงัดกัและกำาจดันำา้เสยีทีไ่ด้คณุภาพ 
ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดด้ำาเนนิโครงการอยา่งตอ่เนือ่งจากปทีีแ่ลว้ โดยบรษิทั  
ได้ร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ  
ในการออกแบบพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ทีจ่ะเปน็ประโยชนก์บัการอยูอ่าศยั
ในอนาคต และเพิม่คณุภาพในการใชช้วีติของลกูคา้ของบรษัิท (Quality of 
Life) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปลกูฝงัคา่นยิมและใหก้ารศกึษาเรือ่งการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม
บรษิทัมกีารรณรงค์ส่งเสรมิให้พนกังานรูจ้กัใช้ทรพัยากรให้เกดิประสทิธภิาพ 
สูงสุด รณรงค์การประหยัดใช้นำ้าไฟ การติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดนำ้าและ
หลอดประหยดัไฟในสำานักงานใหญ่และบรเิวณก่อสร้าง และมกีารตรวจเชค็ 
ดูแลอย่างสมำ่าเสมอ และมีการกำาจัดและดูแลขยะที่เกิดจากการทำางาน 
การลดใช้กระดาษ และการนำากลับมาใช้ใหม่ (recycle) เป็นต้น

นอกจากนี ้ยงัมกีารสนบัสนนุพนกังานรวมทัง้บคุคลภายนอกใหม้จีติสำานกึ
และความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยมกีารสอดแทรกความรู้ในการดแูล
รกัษาสิง่แวดลอ้ม และขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและการกอ่สรา้ง 
ในหลักสูตรต่างๆ ของ เอพี อะคาเดมี่ โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ 
ในส่วน เอพี อะคาเดมี่ 

7. การร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน
นโยบายในการพัฒนาทางด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ที่บริษัท 
ได้ดำาเนินการไปในปีที่ผ่านมา ล้วนแต่เป็น CSR In-process ที่บูรณาการ 
กบัการดำาเนินงานของบรษิทั จากการทีบ่รษิทัเปน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการสรา้ง 
ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เราจึงเล็งเห็นว่า ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ จะทำาให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในการ
ดำาเนินธุรกิจ บริษัทมีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก  
เพื่อนำาไปพัฒนาทักษะของตนเอง หรือต่อยอดความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่
สงัคม นอกจากนี ้บรษิทัยงัมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการก่อสร้าง การบริหาร
จดัการในดา้นตา่งๆ รวมถงึการมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม ซึง่เมือ่มกีารผลติ
บุคลากรที่มีความรู้และความรับผิดชอบที่ดีมากขึ้นในสังคม บุคคลเหล่านี ้
จะร่วมกันผลิตผลงานและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน อันเป็นรากฐาน 
ที่สำาคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
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ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ บริษัทจึงได้
ก่อตั้ง เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจร
ด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของเมืองไทย ที่มีหลักสูตรครอบคลุมธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งครบวงจร ตัง้แตก่ารออกแบบ การก่อสรา้ง การซือ้ขาย  
ไปจนถึงการบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยวางแนวคิดว่า “รู้ลึก 
สร้างสรรค์ ทำาจริงพร้อมด้วยคุณภาพ”  

การจัดตั้ง เอพี อะคาเดมี่นั้น ทางบริษัทได้เตรียมการอย่างต่อเนื่อง และ
ในปีท่ีผ่านมา จากการดำาเนินงาน เอพี อะคาเดมี่ ก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
และได้รับรางวัล CSR สาขา “การลงทุนทรัพยากรบุคคล” จากงาน Asia 
Responsible Entrepreneurship Awards 2018 โดยบริษัทได้รับรางวัล 
ในสาขานี้เป็นเวลา 3 ปีซ้อน

เอพี อะคาเดมี่ (AP ACADEMY) มีพันธกิจและโครงสร้างหลัก 3 
ประการ ได้แก่ 1. เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล (AP Property School) 2. เอพี  
โอเพ่นเฮ้าส์ (AP Open House) และ 3. AP Symposium or Public Course 
Training 
 
เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล AP Property School โครงการเอพี  
พร็อพเพอร์ตี้ สคูล เป็นโรงเรียนสำาหรับพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการทำางานให้แก่บุคลากรของบริษัท เพราะเรายึดมั่นในหลักที่ว่า  
การจะสร้างบ้านที่ดีได้ คนสร้างจะต้องมีคุณภาพก่อน โดยหลักสูตร
ต่างๆ ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมส่วนเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน  
(Fundamental) การพัฒนาเฉพาะสายงาน (Functional) เติมเต็มทักษะ 
ความรู ้(Selective) และความเปน็ผูน้ำา (Leadership) นวัตกรรม (Innovation)

หลกัสตูรในเอพ ีพรอ็พเพอรต์ี ้สคลู ประกอบดว้ย 5 หลกัสตูร ไดแ้ก่
(1) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum)
 มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้หลักของการบริหารโครงการในส่วนของ 
 เวลา ตน้ทุน และคณุภาพตลอดชว่งระยะเวลาของการกอ่สรา้งจนถงึ 
 ส่งมอบให้ลูกค้า และทราบถึงกิจกรรมในการดำาเนินงานเริ่มตั้งแต ่
 การได้มาซึ่งที่ดินไปจนปิดโครงการ โดยจะเน้นการบริหารตาม 
 หลักการและมาตรฐานคุณภาพของเอพี รวมถึงข้อกำาหนดกฎหมาย 
 ด้านส่ิงแวดล้อม และการปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงผลกระทบด้าน 
 ส่ิงแวดล้อม ผ่านบุคลากรท่ีได้รับฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วน  
 อาทิเช่น วิศวกร คนงาน ผู้รับเหมา เป็นต้น

(2) หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales and Services  
 Curriculum)
 เตรียมความพร้อมในการทำางานให้กับพนักงานขาย (Living Consultant)  
 เริ่มจากการปรับบุคลิกภาพและการต้อนรับให้ได้ตามมาตรฐานของ 
 เอพี หลังจากนั้นเป็นการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่จำาเป็นต่อการนำาเสนอ 
 และตรงประเด็นตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังมีเทคนิคการ 
 ตอบขอ้โตแ้ยง้ การโน้มนา้วและการปดิการขายไดส้ำาเรจ็ รวมถงึการ 
 พฒันาความรูด้า้นสินเชือ่เบือ้งตน้ และทกัษะอืน่ทีจ่ำาเป็นไปพรอ้มๆ กนั  
 ภายใตภ้ารกจิในการสง่มอบทีอ่ยูอ่าศยัทีด่ทีีส่ดุและตรงความตอ้งการ 
 ที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

(3) หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบำารุง (Home Solution Curriculum)
 มเีปา้หมายใหพ้นกังานมมีาตรฐานในการใหบ้รกิารดแูลงานซอ่มบำารงุ 
 ที่ถูกต้องและมีมาตรฐานงานซ่อม (ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล  
 สถาปัตยกรรม) การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตั้งแต่ 
 เริ่มเข้าซ่อมจนกระทั้งส่งมอบงาน และการปฏิบัติงานโดยคำานึงถึง 
 ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม พรอ้มการใหค้ำาแนะนำาการบำารงุรกัษาทีอ่ยู ่
 อาศัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกบ้านสูงสุด

(4) หลกัสตูรการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์(Property Management  
 Curriculum)
 พัฒนาศักยภาพของทีมบริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร 
 จะไดร้บัความรูเ้กีย่วกับการบรหิารจดัการสนิทรพัยต์ัง้แตเ่ปดิโครงการ 
 จนถึงการส่งมอบสาธารณูปโภค โดยเน้นการบริหารจัดการที่มี 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โปร่งใส่  
 ตรวจสอบได ้และเปน็มาตรฐานขององคก์ร ดว้ยบคุลากรทีม่คีณุภาพ 
 ควบคูก่บัเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
 ในทุกมิติ 

(5) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development Program  
 Curriculum)
 พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของพนกังานในองคก์ร ใหส้ามารถ 
 ดงึศกัยภาพการของตวัเองมาใชไ้ดอ้ย่างสงูสุดในการทำางานใหส้ำาเร็จ  
 โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะในด้านทักษะการเป็นผู้นำา การส่ือสาร  
 การแกป้ญัหา การวางแผนการทำางานของตนเองและกบัทีมงานตา่งๆ 
 ใหม้ปีระสทิธภิาพ เนน้มองถงึเปา้หมายรวมของทมีเปน็สำาคญั ทกุคน 
 ตา่งตอ้งปรบัตวัเขา้หากนัเพือ่ทำาใหง้านสำาเรจ็ลุลว่ง รวมถึงเปดิมมุมอง 
 ด้านนวัตกรรม เพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ และความคิด 
 สรา้งสรรคที์จ่ะทำาอะไรใหม่ๆ  ใหก้บัพนกังานทกุระดบั ซึง่แผนพัฒนา 
 บุคลากรจะสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

โดยในปทีีผ่า่นมามจีำานวนพนกังานเขา้รบัการอบรมและสำาเรจ็ในหลกัสตูร
ตา่งๆ เปน็จำานวน 4,011 คน และผลการทดสอบความรู้ความสามารถของ 
ผูเ้ขา้อบรมไดผ้ลออกมาเปน็ท่ีนา่พงึพอใจ และจากการสำารวจความคดิเหน็  
พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนางานของตน 
ได้เป็นอย่างดี

การอบรม หลักสูตร Outward Mindset หรือ การปรับมุมคิดด้วยการ 
ยึดความต้องการของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง คือ การปรับ Mindset หรือความเชื่อ 
ทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรม ทีจ่ะปรบัมมุมองใหบ้คุลากรในองคก์รเหน็ความสำาคญั 
ของผู้อ่ืนไม่น้อยกว่าตนเอง โดยจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และนึกถึง
ผลกระทบของผูอ้ืน่อยูเ่สมอ ซ่ึงเมือ่องคก์รมบีคุลากรทีเ่ขา้ใจความตอ้งการ
ของทุกฝ่ายและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ก็จะช่วยกันปลดล็อค
ศักยภาพที่มีอยู่และเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 
2561 ได้จัดอบรมให้ผู้บริหารระดับต้น-ระดับสูง ทั้งของบริษัทเอพี และ
บริษัทในเครือกว่า 100 คน เพื่อเป็นแกนหลักในการทำางาน ทำาให้งาน 
มปีระสทิธภิาพ พรอ้มเดนิหนา้สูค่วามสำาเรจ็รว่มกนั เกดิเปน็ความสขุ และ
เปลี่ยนพื้นที่ทำางานเป็นพื้นที่แห่งความสุข
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และด้วยเป้าหมายการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้านเอพี หรือ 
Quality of Life พนกังานของเอพไีดเ้ปลีย่นมมุมองการคดิและวธิกีารทำางาน 
โดยใช้หลักการของ Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ จาก 
Stanford University มหาวทิยาลยันวัตกรรมอนัดบั 1 ของโลกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เข้าใจกลุ่มลูกค้ามากที่สุด โดยปี 2561 
มพีนกังานกวา่ 100 คน ทีไ่ดเ้ขา้รว่มหลกัสตูร Design Thinking กบัสถาบัน 
SEAC ที่ได้รับการรับรองจาก Stanford University และพนักงานใหม่ 
อกีกวา่ 700 คน ยงัไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานกระบวนการของ Design Thinking ตัง้แต ่
วนัแรกทีเ่ขา้มาในครอบครวัเอพ ีเพือ่นำาไปเปน็แนวคดิหลักในกระบวนการ
ทำางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านและลูกค้าต่อไป 

การอบรมเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ซึ่งในทุกหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น จะสอดแทรกนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติของบริษัทในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย
เน้นยำา้ให้เหน็ถงึความสำาคญั แนวทางการหลกีเลีย่ง และบทลงโทษ เพือ่ให้ 
พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญและความตั้งใจของบริษัทที่จะพัฒนา
ในด้านนี้

ตารางแสดงจํานวนผู้เข้าอบรม หลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคูล
หลักสูตร จํานวน

ครั้งของ
หลักสูตร

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

งบประมาณ จํานวน
ชม.รวม

จํานวนชม.
เฉลี่ยต่อคน

1 หลักสูตรการบริหารงานขาย
และบริการ (Sales and Services 
Curriculum)

70 595 630,756.94 306 4.37

2 หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง 
และสิ่งแวดล้อม (Construction 
Curriculum)

91 699 117,845.00 373 4.09

3 หลักสูตรการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ (Property 
Management Curriculum)

17 533 77,008.50 112 6.59

4 หลักสูตรการบริหารจัดการ
งานซ่อมบำารุง (Home Solution 
Curriculum)

28 368 27,858.75 149 5.32

5 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (Development 
Program Curriculum)

80 1,816 7,147,982.07 509 6.36

รวม 286 4,011 8,001,451.26 1,448.50 26.74

โดยในการจัดอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ดงักลา่ว ในป ี2561 บรษิทั ใชง้บประมาณ 
สนับสนุนในการจัดการอบรมทั้งสิ้น 8,001,451.26 บาท มีผู้เข้าร่วม  
รวม 4,011 คน

เอพี โอเพ่นเฮ้าส ์AP Open House  
โครงการเอพ ีโอเพ่นเฮา้ส ์มุง่เป้าหมายในการถา่ยทอดความรู ้ประสบการณ ์
และเปิดโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษา 
เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูช่วีติการทำางานหลงัจากสำาเรจ็การศกึษา 
เพราะบริษัทตระหนักดีว่า การได้เรียนรู้จากการทำางานในสถานที่และ
สถานการณ์จริง จะเสริมสร้างทักษะที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมอาชีพ
การทำางานหลงัสำาเรจ็การศกึษาของนสิตินกัศกึษาทีเ่ขา้โครงการไดอ้ยา่งด ี 
เฉกเชน่ระบบการศกึษาในประเทศทีพั่ฒนาแลว้ ทีจ่ะใหค้วามสำาคญักบัการ 
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในการทำางานนอกเหนือจากการเรียนรู้
เชิงทฤษฎี 

ในปีที่ผ่านมาโครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์: ชีวิตจริงท่ียิ่งกว่าทฤษฎี”  
ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2561 เปิดรับสมัครนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
มาฝึกงานในโปรแกรมวิศวกรรมโยธา และนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 
จากคณะทุกคณะ มาฝึกงานในโปรแกรมการตลาดและการขาย

โดยบริษัททำาการประชาสัมพันธ์โครงการในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ 
เขา้ถงึนสิติ นกัศกึษาในทุกมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศไดม้ากทีส่ดุ อาท ิโซเชยีล  
มเีดยี สือ่ประชาสมัพนัธใ์นมหาวทิยาลยั รวมถงึการทำาโรดโชวเ์ขา้ไปแนะนำา
โครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำางานในสายอาชีพวิศวกรรมโยธา  
การตลาดและการขาย กับน้องๆ ด้วยตนเอง

หลักจากขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มีนิสิต นักศึกษาจำานวน 3,018 คน  
จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมคัดเลือกซึ่งผู้เข้าสมัครต้องผ่าน 
การทำาแบบทดสอบออนไลน ์และเขา้รว่มกจิกรรมคดัเลอืก ณ สำานักงานใหญ ่

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทได้ทำาการประกาศรายชื่อนิสิต นักศึกษา 
ทีผ่า่นการคดัเลือกเพือ่เขา้รว่มโครงการ จำานวนทัง้ส้ิน 50 คน จากโปรแกรม
วิศวกรรมโยธา 30 คน และ โปรแกรมด้านการตลาดและการขาย 20 คน 
เพือ่เขา้รว่มโครงการฝกึงานกบับรษิทั โดยนสิติ นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ
จะไดฝ้กึงานในสถานทีจ่รงิ กบัทมีผูเ้ชีย่วชาญจากสาขาตา่งๆ ทัง้หนว่ยงาน 
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจมากมาย ร่วมให้คำาแนะนำา 
อยา่งใกลช้ดิ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มฝกึงานไดเ้รยีนรูต้ั้งแตง่านพืน้ฐานของสายงาน
แต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การตลาด เทคนิคการขายและการ 
โน้มน้าวต่อรองลูกค้า ไปจนถึงมาตรฐานการก่อสร้างและการควบคุม
คุณภาพ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก
เอพี อะคาเดมี่ และได้รับโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยทางบริษัทใช้ 
งบประมาณในการจัดโอเพ่นเฮ้าส์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านบาท

การถ่ายทอดความรู้ผ่านการร่วมมือกับ มิตซูบิช ิเอสเตท กรุ๊ป 
(Mitsubishi Estate Group)
นอกจากองค์ความรู้ภายในของบริษัท เอพี อะคาเดมี่ ก็ยังได้รับการ
สนับสนุนอย่างดียิ่งจากพันธมิตรทางธุรกิจ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป  
(Mitsubishi Estate Group) จากประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องมาในทุกๆ ปี  
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากความร่วมมือในด้านการลงทุน 
เพือ่พฒันาโครงการคอนโดมเินยีมแลว้ ยังไดร้ว่มมอืกนัดา้นการแลกเปลีย่น 
องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมทางอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมิตซูบิชิ  
เอสเตท กรุ๊ป เป็นผู้นำาที่มีองค์ความรู้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น 
ที่จะสามารถถ่ายทอดและสร้างประโยชน์ในแง่การโอนถ่ายเทคโนโลยี 
ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ และประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคในประเทศไทย 
ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของนิสิต นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ ทางบริษัทโดยความร่วมมือจาก  
มิตซูบิชิ จิโช เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป  
ได้ส่งนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 
ให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้เทคโนโลยี



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 187

Event Segment When Register

1 โครงการนักศึกษาดูงานวิศวกรรมโยธา

นักศึกษาวิศวกรรม
โยธา
ปี 1-4

ม.ค. - พ.ย. 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22 ม.ค. 61 39

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 14 ก.พ. 61 79

มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีมหานคร 13 มี.ค. 61 47

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน 29 มี.ค. 61 48

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 18 เม.ย. 61 14

มหาวิทยาลัยมหิดล 28 พ.ค. 61 79

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 ก.ย. 61 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 พ.ย. 61 37

2 โครงการนักศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปี 1-5

เม.ย. - พ.ย. 61

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 25 เม.ย. 61 53

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 พ.ค. 61 40

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6 ก.ย. 61 10

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 พ.ย. 61 34

จากต้นแบบของนวัตกรรมการก่อสร้างและบริหารอสังหาริมทรัพย์อันมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ โดยที่มีเป้าหมายในการ
ถา่ยทอดความรู ้ประสบการณ ์และโอกาสในการฝกึฝนความคดิและทกัษะ
ใหก้บันสิตินกัศกึษาฝกึงานของเราทีเ่ปน็ตวัแทนของเยาวชนไทย ไดเ้ตรยีม
ความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการทำางานที่มีประสิทธิภาพหลังจากสำาเร็จ 
การศกึษาต่อไป โดยการศกึษาดงูานดงักล่าวไดม้ขีึน้ในระหวา่งวนัที ่19 - 24 
สิงหาคม 2561 ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจำานวนนักศึกษาที่ได้
ผา่นการคดัเลือกใหเ้ขา้รว่มการศกึษาดงูานดงักล่าวรวม 4 คน ประกอบดว้ย  
นายทิฆัมพร สำาเร็จศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
นางสาวพิมพิศา กลิ่นขจร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
นายนภวัตร พุทธะชา นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาการจัดการ  
สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง และนางสาวภทัรลภา วจไีกรลาส  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AP ACADEMY LAB
ในปี 2561 มีสถาบันการศึกษาที่สนใจ เข้าขอดูงาน AP ACADEMY LAB 
และโครงการของเอพี ดังนี้

มกราคม-พฤศจิกายน 2561 
โครงการนักศึกษาดูงานวิศวกรรมโยธา มีนิสิต นักศึกษาและคณะอาจารย์ 
จาก 8 สถาบนั ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื, 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำานวน 
402 คน เยี่ยมชม AP ACADEMY LAB พื้นที่จำาลององค์ประกอบของบ้าน  
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพและได้เรียนรู้กระบวนการทำางานในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจร ผ่านการทดลอง ทดสอบ และเรียนรู้ 
ระบบต่างๆ ภายในบ้าน รวมถึงเดินทางไปดูงานก่อสร้างจริง ที่ Site งาน  
เพ่ือใหไ้ดเ้หน็ภาพขัน้ตอน กระบวนการกอ่สรา้งจรงิ โดยมผีูจั้ดการโครงการ
และทีมวิทยากรจาก AP Academy คอยดูแลให้ความรู้และคำาแนะนำา
อย่างใกล้ชิด

เมษายน-พฤศจิกายน 2561 
โครงการนักศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนิสิต นักศึกษาและคณะ
อาจารยจ์าก 4 สถาบนั ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำานวน 137 คน เยี่ยมชม AP ACADEMY LAB 
พื้นที่สร้างการเรียนรู้นอกตำารา เน้นการสัมผัสของจริง โดยการจำาลอง
โครงสรา้งและองคป์ระกอบของบา้น เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้หน็ถงึกระบวนการ
การกอ่สรา้ง การใช้วสัด ุและประโยชนใ์ชส้อยตา่งๆ ภายใน AP Home Lab  
มีท้ังส่วนของงานโครงสร้าง งานระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบ
แจ้งเตือนอัคคีภัย รวมทั้งในส่วนของ Materials Archive ที่จัดแสดงวัสดุ

ที่เอพีใช้ในโครงการต่างๆ อีกด้วย รวมถึงเดินทางไปดูงานก่อสร้างจริง  
ที่ Site งาน เพื่อให้ได้เห็นภาพขั้นตอนการก่อสร้างจริง เพื่อให้มีความรู้
และความเข้าใจในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและการเลือกใช้วัสดุ 
ที่เหมาะสมในการออกแบบที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคต

AP Public Course Training 
โครงการ AP Public Course Training เริม่ขึน้โดยมุง่หวงัให้เกดิการแบง่ปัน 
ความรู้ นวัตกรรม และโลกทัศน์ในด้านการก่อสร้าง ออกแบบ การขาย
และการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ โดยเป็น
โครงการท่ีเปดิกวา้งใหป้ระชาชนทัว่ไป ไมว่า่จะเปน็นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 
ผู้ที่ทำางานในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟัง 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ กบัวทิยากรทีม่ชีือ่เสียงทัง้ระดบัประเทศและระดบั
สากล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดให้มี AP Public Course Training 
ทั้งหมด 5 งาน 

1. ทิศทางและการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นโครงการอบรมนักศึกษาปริญญาโท MBA จาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่อยากทราบทิศทาง และการตลาดของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบริษัทเอพี ไทยแลนด์

2. ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นโครงการอบรมสำาหรับผู้ที่อยากเป็นช่างอาคาร 
แต่ไม่มีประสบการณ์ เข้ามาเรียนรู้ระบบอาคารสูงแบบเข้มข้นและจัดเต็ม  
ใน 1 วนั เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูก่ารเปน็ชา่งอาคารมอือาชพีกบัผูเ้ชีย่วชาญ 
ตัวจริงด้านระบบอาคารสูงกว่า 20 ปี เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ
ของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของกลุม่ธรุกจิในประเทศไทย ผา่นการประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัซึง่สามารถ
นำาไปต่อยอดได้จริง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งมีการจัดอบรมนี้ในปี 
2560 ไปแล้ว 3 รุ่น



รายงานประจาํปี 2561188

Event Segment When Register Expense

1 ทิศทางและการตลาดของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

27 ม.ค. 61 27 1,560

2 ความรู้เบื้องต้นระบบ
อาคารสูง

ช่างเทคนิค 23 มี.ค. 61 485 10,122

3 งานขาย และงานบริการ
ในมุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นักศึกษา ภาควิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

29 มี.ค. 61 52 ไม่มีค่าใช้จ่าย

4 Make Up Class x ETUDE พนักงานขาย และบุคคลทั่วไป 26 ต.ค. 61 205 63,000

5 การบริหารอสังหาริมทรัพย์และ
การจัดการทรัพยากรบุคคล

นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ 
อสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร
อาคาร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

28 พ.ย. 61 81 ไม่มีค่าใช้จ่าย

รวม 850 74,682

3. งานขาย และงานบริการในมุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นโครงการอบรมนักศึกษาภาควิชาการตลาด 
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะทางสำาหรับนักขาย  
นักการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์
งานตลาดจากบริษัทเอพี ไทยแลนด์

4. Make Up Class x ETUDE
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นโครงการอบรมสำาหรับพนักงานขาย และ
บุคคลทั่วไป ที่อยากเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ เข้ามาเรียนรู้ 
วธิกีารแตง่หนา้จาก ETUDE และเตรยีมความพรอ้มดา้นการขายทัง้พืน้ฐาน 
และเคล็ดลับสุดยอดนักขาย โดยผู้ให้คำาปรึกษาด้านการขายจากบริษัท 
เอพี ไทยแลนด์

5. การบริหารอสังหาริมทรัพย์และการจัดการทรัพยากรบุคคล
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นโครงการอบรมนักศึกษา สาขาวิชา 
การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ ที่เป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการนิติบุคคลครบวงจร

โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ที่ทางบริษัทจัดขึ้น เป็น 
จำานวนมากรวมทั้งสิ้น 850 คน โดยใช้งบประมาณในการจัดงานทั้งหมด 
74,682 บาทและจากการทำาแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ และ
ได้รับความรู้และจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวในระดับที่ดีมาก

ตารางแสดงจํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 
AP PUBLIC COURSE TRAINING

นอกจากน้ี  AP Academy ยงัสนบัสนนุทนุคา่ยสำาหรบันกัศกึษา 100 คนใหก้บั  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมโยธา  
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 จำานวน 30,000 บาท

6.  การเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงาน 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

NAVIGATING HAPPINESS พื้นที่ที่เราแบ่งปันโอกาสให้ใครอีกคน 
ร่วมสร้างความสุข สร้างโอกาส มอบพื้นที่ยืนอย่างเต็มภาคภูมิ ให้กับเด็ก
กลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เอพี ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ มูลนิธิ SATI (สติ)  
มุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยได้รับโอกาสให้มีที่ยืน
อยา่งภาคภมูใิจเพือ่จดุประกายเปา้หมายแหง่ชวีติ และใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรู ้
ถึงคุณค่าในตัวเองโดยมอบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เป็นแนวทางก่อร่าง
ความฝันและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ไปพร้อมๆ กัน

เอพี ไทยแลนด์เชื่อว่า พื้นที่ที่ดีที่สุด คือพื้นที่ที่เราสามารถแบ่งปัน 
ความสุขกับใครอีกคน นอกจากพื้นที่อยู่อาศัยที่เอพีพัฒนาเพื่อยกระดับ
คณุภาพชวีติแลว้ เราอยากแบง่ปนัความสขุนีค้นืกลบัให้สงัคม โดยยนืหยดั 
อยูบ่นหลกัการของเอพ ีในดา้นการพฒันา “คน” อยา่งสรา้งสรรคแ์ละยัง่ยืน  
โดยเชญิครอูาสาชือ่ดงั 4 ท่าน 4 สายอาชีพ ทีม่ทีกัษะโดดเดน่ในสาขาอาชพี 
ในแนวสร้างสรรค์ อย่างคุณ เป้ MVL บดินทร์ เจริญราษฎร์ นักร้อง 
นักแต่งเพลงชื่อดัง, เชฟตาม ชุดารี เทพาคำา ผู้ชนะ Top Chef Thailand, 
คุณชัช ชัชวาล จันทโชติบุตร ช่างภาพรุ่นใหม่ระดับอินเตอร์ และครูอู๋  
เปรมจติต ์อำานรรฆมณ ีจาก D-Dance School ผูอ้อกแบบทา่เต้นใหศ้ลิปนิ
ชือ่ดงัมากมาย มาลงพืน้ทีจ่รงิ มอบการเรยีนรูร้ปูแบบใหมใ่หก้บันอ้งๆ เพือ่
ใหเ้ยาวชนกลุม่นีท้ีไ่มม่โีอกาสเขา้ถงึระบบการศกึษาไดค้น้หาแรงบนัดาลใจ 
และคุณค่าในตัวเอง อีกท้ังได้เรียนรู้ทักษะและนำาไปต่อยอดในอนาคต
โครงการนีต้อ้งการสรา้งการตระหนกัรูใ้หก้บัสงัคม ถงึความสำาคญัของการ 
แบ่งปันโอกาส และศักยภาพในการพัฒนาตัวเองของเด็กกลุ่มเส่ียง โดยเปิดโอกาส 
ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับแคมเปญ ผ่านการถ่ายรูปที่มีสัญลักษณ์ 
รอยยิ้ม โพสต์ลงบน Social Media และติด #NavigatingHappiness โดย
ทุกๆ โพสต์ เอพี ไทยแลนด์ บริจาค 50 บาทให้กับโครงการและมูลนิธิสติ 
ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมมากมาย 

นอกจากนี ้ผลผลติทางความคดิของน้องๆ ในมลูนธิ ิและครอูาสา ได้ถกูนำามา 
จดัแสดง ทีง่าน Bangkok Design Week 2019 ในช่วงวนัที ่26 ม.ค. - 3 ก.พ.  
2562 ในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดีสั้น “The World Without Sky  
โลกของหนูไม่มีท้องฟ้า” โดยเรื่องราวนำามาจากชีวิตจริงของเด็กกลุ่มเสี่ยง 
ทีม่ทีัง้นำา้ตา รอยยิม้ ความฝัน ความขาดแคลน นำา้ใจ และโอกาสผ่านความจริง 
สถานที่จริง และชีวิตจริงของโลกอีกโลก ที่ซ้อนอยู่ในเมืองเดียวกันที่เรา 
อาศัยอยู่ และได้นำาเสนอเมนูขนมและเครื่องดื่มแปลกใหม่ โปสเตอร์
ภาพยนตร์ฝีมือภาพถ่ายของน้องในมูลนิธิ และเพลงประกอบภาพยนตร์
ฮิปฮอป ซึ่งถือเป็นการนำาเสนอศักยภาพของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในรูปแบบที่
แปลกใหม่และสร้างสรรค์ จนได้รบัเสยีงตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูเ้ข้าชมงาน
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แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอดระยะเวลาในการ 
ดำาเนนิธรุกจิ คณะกรรมการบรษิทัไดส้นบัสนนุใหบ้รษิทัฯ มสีว่นรว่มในการตอ่ต้านคอรร์ปัชนั อันจะชว่ยสง่เสรมิให้การดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
เชน่ การจัดทำานโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั นโยบายการแจง้เบาะแสทจุรติ มาตราการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั นโยบายการรบั-การใหข้องขวญั ของกำานัล 
หรือผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (Collective Action against Corruption: CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การนําไปปฏิบัติ
นอกจากการจัดทำานโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานทั่วท้ังองค์กรมีส่วนร่วม 
กบัการปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว เชน่ การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการปฏบิตัติอ่ตา้นคอรร์ปัชนัผ่านระบบอนิทราเนต็ของบรษิทัฯ และการศกึษาเรยีนรู ้
ผ่าน VDO สำาหรับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ การสื่อสารนโยบายการรับของขวัญฯ ไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กร 
ทราบถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการรับของขวัญฯ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด สำาหรับผู้ร้องเรียนภายใน และ 
ภายนอกองค์กรที่พบเห็นการกระทำาใดๆ ที่อาจจะมีความผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริต 
ประพฤตมิชิอบของบคุคลในองคก์รทกุระดบั และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ รวมทัง้มขีัน้ตอนการตรวจสอบและการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีช่ดัเจน เปน็กลาง 
และโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบาย และการดำาเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเวปไซต์ของบริษัทฯ  
(www.apthai.com) ภายในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ





ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัทหลัก

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 
สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537000149 หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9  
เว็บไซต์ www.apthai.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 3,145,912,151 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 3,145,912,151 หุ้น  
และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 3,145,899,495 บาท

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด*

1) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

2)  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)

3)  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)

4)  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105553079178 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 895,833,900 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 89,583,390 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
895,833,900 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105537054875 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนจำานวน 300,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 3,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
300,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105555003110 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 300,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 30,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
300,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105557175490 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 400,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 40,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
400,000,000 บาท

* การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
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6)  บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

5)  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015)

7)  บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์

9)  บจก. เอพี (เอกมัย)

8)  บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส

10)  บจก. เอพี (เพชรบุรี)

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105545118836 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 500,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 50,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
500,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105558021291 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 660,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 66,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
440,040,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105545118852 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนจำานวน 39,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 3,900,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
39,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105557063691 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 420,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 42,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
359,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105545061320 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนจำานวน 30,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 3,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
30,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105557109039 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 
1,420,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 142,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
992,000,000 บาท
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12)  บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ)

11)  บจก. เอพี (รัชโยธิน)

13)  บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์

15)  บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท

14)  บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์

16)  บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556162238 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 768,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 76,800,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
768,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105557183409 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 
1,000,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000,000 หุ้น 
และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 868,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556162301 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 
9,619,408,010 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 961,940,801 หุ้น 
และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 8,985,108,010 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/48 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 15 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจนายหน้าตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105548123024 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-661-9748 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 4,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 400,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
4,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/39 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 13 
ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจบริหารโครงการ 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105539066251 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-661-9748 
เว็บไซต์ www.apthai.com 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 5,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 500,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
5,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/85 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 30 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้แก่บริษัทในกลุ่ม 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105553083698 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนจำานวน 50,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 5,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
50,000,000 บาท
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18)  บจก.เอพี เอ็มอี 1

17) บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่

19)  บจก.เอพี เอ็มอี 2

21)  บจก.เอพี เอ็มอี 4

20)  บจก.เอพี เอ็มอี 3

22)  บจก.เอพี เอ็มอี 5

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105558049218 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 901,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 90,100,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
654,400,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/64,66 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556036810  
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนจำานวน 50,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 5,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
50,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105558067640 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 
2,001,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 200,100,000 หุ้น 
และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 1,059,500,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105559070016 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 473,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 47,300,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
473,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105558109199 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 903,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 90,300,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
903,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105559070024 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 167,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 16,700,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
167,000,000 บาท
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24)  บจก.เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์

23)  บจก. เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ

25)  บจก.เอพี เอ็มอี 6

27)  บจก.เอพี เอ็มอี 8

26)  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018)

28)  บจก. วาริ ดิจิตอล

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2525 ห้องเลขที่ 2/301-2/310 อาคาร 2 
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจฝึกอบรม เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105559106240 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 300,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 30,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
300,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/43 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 14 
ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจบริการ 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105559148449 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-408-5276 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 5,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 500,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
5,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105560124493 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 151,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 15,100,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
151,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105560175632 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 393,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 39,300,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
393,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105560124515 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
1,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2525 ห้องเลขที่ 2/301-2/310 อาคาร 2 
เอฟวายไอ เซนเตอร์ ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจบริการ 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105560178330 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-028-9759 โทรสาร - 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนจำานวน 30,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 3,000,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
30,000,000 บาท
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30)  บจก. อาร์ซี 2

29)  บจก. อาร์ซี 1

31)  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017)

33) บจก.เอพี เอ็มอี 10

32)  SEAC (Singapore) Pte., Ltd.

34)  บจก.เอพี เอ็มอี 11

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105560200211 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 500,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 50,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
500,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105560190119 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 500,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 50,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
500,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105560174822 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
1,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105561049304 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
1,000,000 บาท

สำานกังานใหญต่ัง้อยูท่ี ่50 ราฟเฟลิส ์เพลส #32-01 สิงคโปร ์แลนด ์ทาวเวอร์
ประเทศสิงคโปร์ (048623) 
ประกอบธุรกิจการศึกษา 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 201729058D 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้ว
จำานวน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105561049339 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
1,000,000 บาท



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 197

37)  บจก.เอพี เอ็มอี 15

35) บจก.เอพี เอ็มอี 12

ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 36)  บจก.เอพี เอ็มอี 14

ผู้สอบบัญชี

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105561212841 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
1,000,000 บาท

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105561049452 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 1,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 100,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
1,000,000 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105561085688 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-2518-22 โทรสาร 02-261-2548-9 
เว็บไซต์ www.apthai.com 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจำานวน 412,000,000 บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 41,200,000 หุ้น และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 
412,000,000 บาท

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 

และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 
และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4753
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-264-0777
โทรสาร: 02-264-0790

* ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ56-1) ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th  
 หรือเว็บไซต์ของบริษัท http://www.apthai.com/investor-relations/ หัวข้อ ข้อมูลทางการเงิน
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170/57 ชั้น 18 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1
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