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ส่วนที ่1: การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1.1 ทีม่า การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ และวสัิยทัศนข์องกลุ่มบริษัท  

ทีม่า 

บรษิัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ก่อตัง้เม่ือปี 2534 ในรูปของบรษิัทจ ำกดั โดยใชช่ื้อวำ่ บรษิัท เอเช่ียน พรอ็พเพอร์
ตี ้จ  ำกัด มีวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรพัย์ และต่อมำในปี 2543 บริษัทไดเ้ข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยกำรควบรวมกิจกำร (Backdoor Listing) กบับริษัท พืน้ส  ำเร็จรูป พีซีเอ็ม จ ำกัด (มหำชน) ผูผ้ลิตแผ่นพืน้ส ำเร็จรูป ซึ่งไดจ้ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัท่ี 22 กนัยำยน 2535 หลงักำรควบรวมกิจกำรกบับรษิัท พืน้ส  ำเร็จรูป พีซีเอ็ม จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทก็
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) และจดัตัง้บริษัทใหม่ช่ือ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรคัชั่ น แมทที
เรียล จ ำกดั เพ่ือด  ำเนินธุรกิจแผ่นพืน้ส ำเรจ็รูป โดยในขณะนัน้ บรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิัท พีซีเอ็ม คอนสตรคัชั่น แมททีเรียล จ ำกดั  

ปี 2545 บริษัทไดจ้ดทะเบียนยำ้ยหมวดธุรกิจกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยฯ์ จำกหมวดวสัดุก่อสรำ้งและตกแต่ง เป็น
หมวดพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์และยำ้ยสถำนประกอบกำรเดมิซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 26/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน-ล ำลูกกำ ต  ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูก
กำ จงัหวดัปทมุธำนี  มำเป็น 170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร ์1 ชัน้ 18 ถนนรชัดำภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส ำนกังำนใหญ่
จนถงึปัจจบุนั 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถอืหุ้น 

ในปี 2547 บริษัทขำยหุน้ทัง้หมดท่ีถือในบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรคัชั่น แมททีเรียล จ ำกดั ใหก้บับริษัท พรีบิลท ์จ ำกัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง เพ่ือแลกกับกำรเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท พรีบิลท ์จ ำกัด จำกรอ้ยละ 19.8 ท่ีบริษัทถืออยู่เดิม เพิ่มเป็นรอ้ยละ 
64.73 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2548 บรษิัทไดป้รบัโครงสรำ้งกำรประกอบธุรกิจและโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในบริษัทย่อย เพ่ือใหมี้ควำมชดัเจนยิ่งขึน้ 
จงึทยอยลดสดัส่วนกำรถือหุน้ใน บรษิัท พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) จนหมดในเดือนพฤศจิกำยน 2555 เพ่ือท ำใหโ้ครงสรำ้งธุรกิจของบรษิัทเนน้ท่ี
ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์ทำ่นัน้   

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาว 

บรษิัทไดมี้กำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยระยะยำวของบรษิัทไว ้โดยสะทอ้นออกมำทำงวสิยัทศันแ์ละภำรกิจท่ีเรำมุ่งมั่นและ
ยึดถือเป็นแนวทำงเรื่อยมำ ทัง้นี ้บริษัทไดมี้กำรพิจำรณำทบทวนวิสัยทศัน ์ภำรกิจ รวมทัง้กลยุทธต์่ำงๆเป็นประจ ำทกุปี รวมทัง้มีกำรติดตำม
ดแูลใหมี้กำรน ำไปปฏิบตัิ เพ่ือสรำ้งเป้ำหมำยร่วมกนัขององคก์รอย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำหรบัในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ บรษิัทไดก้  ำหนดวิสยัทศันแ์ละ
กลยทุธข์องกลุ่มบรษิัทไว ้ดงันี ้ 

วสัิยทัศน ์

เรำจะเป็นท่ียอมรบัในฐำนะผูก้  ำหนดทิศทำงในกำรอยู่อำศยัดว้ยควำมคิดสรำ้งสรรค ์เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรอยู่อำศยั
และถงึพรอ้มดว้ยคณุภำพทัง้สินคำ้และบรกิำร 

ภารกิจ 

กำรเป็นองคก์รที่ไวตอ่กำรตอบสนอง เขำ้ใจถงึควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และพรอ้มที่จะตอบสนองกับควำมตอ้งกำรนัน้ๆ อย่ำงรวดเรว็  
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

ในปี 2556 บริษัทไดมี้กำรเปล่ียนช่ือ จำกเดิม บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัท เอพี (ไทย
แลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับตวัย่อหลักทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยฯ์ และใหมี้ควำมเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันกับช่ือท่ีเป็นท่ีรูจ้ัก
ทั่วไปในหมู่ผูบ้ริโภค รวมทัง้ไดเ้ปล่ียนเครื่องหมำยกำรคำ้ใหม่ซึ่งแสดงถึงสินคำ้ของบริษัทท่ีมีควำมหลำกหลำยและออกแบบเพ่ือตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรดำ้นท่ีอยู่อำศยัของลกูคำ้ใหไ้ดด้ีท่ีสดุ 

เหตุการณท์ีส่ าคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี 

2560 เดอืนพฤษภาคม 

• บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ ร ้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
509,000,000 บำท จำกเดมิ 6,110,408,010 บำท เป็น 6,619,408,010 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 3 บริษัทร่วมทนุซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 2,000,000 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 3 บริษัทร่วมทนุซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 901,000,000 บำท จำกเดมิ 2,000,000 บำท เป็น 903,000,000 บำท 

เดอืนกรกฎาคม 

• บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ ร ้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน
1,000,000,000 บำท จำกเดมิ 6,619,408,010 บำท เป็น 7,619,408,010 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 6 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. เอพี เอ็มอี 7 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. เอสอีเอเชีย ลีดำเวชั่น เซน็เตอร ์บรษิัทย่อยซึง่มี บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 90.5 ได้
เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 49,000,000 บำท จำกเดิม 1,000,000 บำท เป็น 50,000,000 บำท และต่อมำไดจ้ด
ทะเบียนแกไ้ขที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่และเพิ่มสำขำ 

เดอืนกันยายน 

• บจก. เอพี เอ็มอี 4 บริษัทร่วมทนุซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 2,000,000 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 5 บริษัทร่วมทนุซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 2,000,000 บำท 

เดอืนตุลาคม 
• บจก. เอพี เอ็มอี 8 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 

และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. เอพี เอ็มอี 9 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
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และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. เอพี เอ็มอี 4 บริษัทร่วมทนุซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 471,000,000 บำท จำกเดมิ 2,000,000 บำท เป็น 473,000,000 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 5 บริษัทร่วมทนุซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 165,000,000 บำท จำกเดมิ 2,000,000 บำท เป็น 167,000,000 บำท 

เดอืนพฤศจกิายน 

• บจก. อำรซ์ี 1 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดย บจก. ซิกเนเจอร ์แอดไวซอรี่ พำรท์เนอรส์ ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 500,000 บำท และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. อำรซ์ี 2 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดย บจก. ซิกเนเจอร ์แอดไวซอรี่ พำรท์เนอรส์ ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 500,000 บำท และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. เอพี (เอกมยั) บรษิัทรว่มทนุซึ่งบรษิัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 51 ไดมี้มติเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 200,000,000 
บำท จำกเดมิ 220,000,000 บำท เป็น 420,000,000 บำท 

เดอืนธันวาคม 

• บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์ไดเ้ขำ้ไปถือหุน้ใน บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอรต์ี ้(2017) ในอตัรำ
รอ้ยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ ร ้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน
2,000,000,000 บำท จำกเดมิ 7,619,408,010 เป็น 9,619,408,010 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 6 บริษัทร่วมทนุซึง่มี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 150,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 151,000,000 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 8 บริษัทร่วมทนุซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วน รอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 2,000,000 บำท 

2561 เดอืนมกราคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี 8 บรษิัทร่วมทนุซึ่งมี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 391,000,000 บำท จำกเดมิ 2,000,000 เป็น 393,000,000 บำท 

เดอืนกุมภาพันธ ์

• บจก. เอพี เอ็มอี 9 จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บจก. เดอะพำวเวอรเ์ฮำส ์

เดอืนมีนาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี 10 ไดจ้ัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. เอพี เอ็มอี 11 ไดจ้ัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
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• บจก. เอพี เอ็มอี 12 ไดจ้ัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. เอพี เอ็มอี 7 จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้(2018) 

เดอืนพฤษภาคม 

• บจก. ดอกแก้ว เรียลเอสเตท ไดจ้ัดตั้งขึน้  โดยบริษัทถือหุ้นในอัตรำรอ้ยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
1,000,000 บำท และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดข้ำยหุน้ของ บจก. เดอะพำวเวอรเ์ฮำส ์(“PH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทมี
อตัรำส่วนกำรถือหุน้ใน PH รอ้ยละ 99.99) ใหก้บั บจก. ซิกเนเจอร ์แอดไวซอรี่ พำรท์เนอร์ส (“SAP”) ถือหุน้โดย 
บจก. ทองหล่อ เรสซเิดนซ ์รอ้ยละ 99.99 (เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท) 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดซ้ือ้หุน้ของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) และ 
บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จ ำนวนรอ้ยละ 51 คืนจำก MEC Thailand Investment PTE LTD (“MTI”) ประเทศ
สิงคโปร ์โดยอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัทภำยหลงัจำกกำรซือ้หุน้คืนคือรอ้ยละ 99.99 

เดอืนมิถุนายน 

• บจก. เดอะพำวเวอรเ์ฮำส ์จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บจก. วำร ิดจิิตอล 

• บจก. ดอกแกว้ เรียลเอสเตท จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บจก. เอพี เอ็มอี 14 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดล้งนำมในสญัญำรว่มทนุ (Joint Venture) กบับรษิัท เอ็มเจอำรไ์อ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยผ์่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 14 โดยบรษิัทจะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 51 และ MJRT จะถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 49  

• บจก. เอพี เอ็มอี 14 บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 51 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
จำกเดมิ1,000,000 เป็น 2,000,000 บำท 

เดอืนกรกฎาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี 14 บรษิัทร่วมทนุซึง่บริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 51 ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 410,000,000 บำท 
จำกเดมิ 2,000,000 เป็น 412,000,000 บำท 

เดอืนสิงหาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี (สขุมุวทิ) จดทะเบียนเลิกบรษิัท  

• บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้(2013) จดทะเบียนเลิกบรษิัท  

• บจก. วำริ ดิจิตอล ซึ่งมี บจก. ซิกเนเจอร ์แอดไวซอรี่ พำรท์เนอรส์ ถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่มทุนจด
ทะเบียน จ ำนวน 29,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 30,000,000 บำท 

เดอืนกันยายน 

• บจก. ซ่อมบำ้น จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บจก. เคลย ์มอร ์อินโนเวชั่น แล็บ และเพิ่มทุนจดทะเบียน จ ำนวน 
4,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 5,000,000 บำท 
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• บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ ์บริษัทย่อยซึ่งมี บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่มทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 29,000,000 บำท จำกเดมิ 10,000,000 บำท เป็น 39,000,000 บำท 

• บจก. ซกิเนเจอร ์แอดไวซอรี่ พำรท์เนอรส์ บรษิัทย่อยซึ่งมี บจก. ทองหล่อ เรสซเิดนซ ์ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 
ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 29,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 30,000,000 บำท 

เดอืนพฤศจกิายน 

• บจก. เอสอีเอเชีย ลีดำเวชั่น เซ็นเตอร ์บริษัทย่อยซึ่งมีบจก. เอเช่ียน พร็อพเพอรต์ี ้ถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.97 
ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 250,000,000 บำท จำกเดมิ 50,000,000 บำท เป็น 300,000,000 บำท 

เดอืนธันวาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) จดทะเบียนเลิกบรษิัท  

• บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้(2011) จดทะเบียนเลิกบรษิัท  

• บจก. เอพี เอ็มอี 15 ไดจ้ัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

2562 เดอืนกุมภาพันธ ์

• บจก. เอพี เอ็มอี 16 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน1,000,000 บำท 
และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. เอพี เอ็มอี 17 ไดจ้ัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก. เอพี เอ็มอี 18 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน1,000,000 บำท 
และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

เดอืนมีนาคม 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดซ้ือ้หุน้ของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บจก. เอเช่ียน พร๊อพเพอรต์ี ้2015 จ ำนวนรอ้ยละ 51 คืน
จำก MEC Thailand Investment PTE LTD (“MTI”) ประเทศสิงคโปร  ์โดยอัตรำส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทภำย
หลงัจำกกำรซือ้หุน้คืนคือรอ้ยละ 99.99 

เดอืนพฤษภาคม 

• บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอรต์ี  ้ดีเวลลอปเมน้ท ์บรษิัทย่อยซึ่งมี บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ ์ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 
99.99 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,500,000,000 บำท จำกเดิม 500,000,000 บำท เป็น 2,000,000,000 
บำท 

• บจก. เอเช่ียน พรอ็พพอรต์ี ้บรษิัทย่อยซึง่มี บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ ์ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่มทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 1,104,166,100 บำท จำกเดมิ 895,833,900 บำท เป็น 2,000,000,000 บำท 

เดอืนมิถุนายน 

• บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ ร ้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
1,000,000,000 บำท จำกเดมิ 9,619,408,010 เป็น 10,619,408,010 บำท 
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• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดล้งนำมในสญัญำรว่มทนุ (Joint Venture) กบับรษิัท เอ็มเจอำรไ์อ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบรษิัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 12 โดยบรษิัทจะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 51 และ MJRT จะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 49 

• บจก. เอพี เอ็มอี 12 บริษัทรว่มทนุซึ่งบริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 51 ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 617,000,000 บำท 
จำกเดมิ 1,000,000 เป็น 618,000,000 บำท 

เดอืนสิงหาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จดทะเบียนเลิกบรษิัท  

• บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้(2015) จดทะเบียนเลิกบรษิัท  

เดอืนกันยายน 

• บจก.เอพี เอ็มอี 19 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยบรษิัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บจก.เอพี เอ็มอี 20 ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดล้งนำมในสญัญำรว่มทนุ (Joint Venture) กบับรษิัท เอ็มเจอำรไ์อ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบรษิัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 10 โดยบรษิัทจะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 51 และ MJRT จะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 49   

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดล้งนำมในสญัญำรว่มทนุ (Joint Venture) กบับรษิัท เอ็มเจอำรไ์อ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบรษิัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 15 โดยบรษิัทจะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 51 และ MJRT จะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 49 

• บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถื อหุ้นอยู่ ร ้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน
2,000,000,000 บำท จำกเดมิ 10,619,408,010 เป็น 12,619,408,010 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 10 บรษิัทรว่มทนุซึง่มี บจก. พรีเมียม เรสซเิดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 2,000,000 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 15 บรษิัทรว่มทนุซึง่มีบจก. พรีเมียม เรสซเิดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 693,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 694,000,000 บำท 

เดอืนตุลาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี 10 บริษัทรว่มทนุซึ่งบริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 51 ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 387,000,000 บำท 
จำกเดมิ 2,000,000 เป็น 389,000,000 บำท 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ บจก. เอพี (เอกมยั) จ ำนวนรอ้ยละ 51 คืนจำกบริษัท เอ็ม
เจอำรไ์อ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“MJRT”) โดยอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทภำยหลงัจำกกำรซือ้หุน้คืนคือรอ้ย
ละ 99.99 
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เดอืนพฤศจกิายน 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดล้งนำมในสญัญำรว่มทนุ (Joint Venture) กบับรษิัท เอ็มเจอำรไ์อ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบรษิัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 16 โดยบรษิัทจะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 51 และ MJRT จะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 49  

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ไดล้งนำมในสญัญำรว่มทนุ (Joint Venture) กบับรษิัท เอ็มเจอำรไ์อ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบรษิัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 17 โดยบรษิัทจะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 51 และ MJRT จะถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 49 

• บจก. เอพี เอ็มอี 16 บรษิัทรว่มทนุซึง่มี บจก. พรีเมียม เรสซเิดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 113,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 114,000,000 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 17 บรษิัทรว่มทนุซึง่มี บจก. พรีเมียม เรสซเิดนท ์เขำ้ไปถือหุน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 186,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 187,000,000 บำท 

เดอืนธันวาคม 

• บจก. เอสอีเอเชีย ลีดำเวชั่น เซ็นเตอร ์บริษัทย่อยซึ่งมี บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอรต์ี ้ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ  99.05 
ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 200,000,000 บำท จำกเดมิ 300,000,000 บำท เป็น 500,000,000 บำท 

• บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ ์บริษัทย่อยซึ่งมี บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ ถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 ไดเ้พิ่มทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 11,000,000 บำท จำกเดมิ 39,000,000 บำท เป็น 50,000,000 บำท 

• บจก. ซิกเนเจอร ์แอดไวซอรี่ พำรท์เนอรส์ บริษัทย่อยซึ่งมี บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ ถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 
99.99 ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 11,000,000 บำท จำกเดมิ 30,000,000 บำท เป็น 41,000,000 บำท 

• บจก. เคลย ์มอร ์อินโนเวชั่น แล็บ บริษัทย่อยซึ่งมี บจก. ซิกเนเจอร ์แอดไวซอรี่ พำรท์เนอรส์ ถือหุน้ในอตัรำรอ้ย
ละ 99.99 ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 11,000,000 บำท จำกเดมิ 5,000,000 บำท เป็น 16,000,000 บำท 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบรษิัทประกอบดว้ย บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ และบรษิัทย่อยจ ำนวน 40 บรษิัท โดยแบง่ตำมประเภทธุรกิจไดด้งันี ้ 

• ด ำเนินธุรกิจประเภทพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือขำย 

(1) บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้ 

(2) บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้(กรุงเทพ) 

(3) บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้(2012) 

(4) บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้(2014) 

(5) บจก. เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์

(6) บจก. ทองหล่อ เรสซเิดนซ ์

(7) บจก. ซกิเนเจอร ์แอดไวซอรี่ พำรท์เนอรส์ 

(8) บจก. เอพี (เอกมยั)  

(9) บจก. เอพี (เพชรบรุี)* 

(10) บจก. เอพี (รชัโยธิน)* 

(11) บจก. พรีเม่ียม เรสซเิดนซ*์ 

(12) บจก. เอพี เอ็มอี 1* 

(13) บจก. เอพี เอ็มอี 2* 

(14) บจก. เอพี เอ็มอี 3* 

(15) บจก. เอพี เอ็มอี 4* 

(16) บจก. เอพี เอ็มอี 5* 

(17) บจก. เอพี เอ็มอี 6* 

(18) บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้(2018) 

(19) บจก. ไทยบิก๊เบลล่ี 

(20) บจก. เอพี เอ็มอี 8* 

(21) บจก. อำรซ์ี 1 

(22) บจก. อำรซ์ี 2 

(23) บจก. เอเช่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้(2017) 

(24) บจก. เอพี เอ็มอี 10* 

(25) บจก. เอพี เอ็มอี 11 

(26) บจก. เอพี เอ็มอี 12* 

(27) บจก. เอพี เอ็มอี 14* 

(28) บจก. เอพี เอ็มอี 15* 

(29) บจก. เอพี เอ็มอี 16* 

(30) บจก. เอพี เอ็มอี 17* 

(31) บจก. เอพี เอ็มอี 18 

(32) บจก. เอพี เอ็มอี 19 

(33) บจก. เอพี เอ็มอี 20 

 

* บริษัทร่วมทนุกบัมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป โดยมีอตัราสว่นการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มระหว่างบริษัทต่อมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ปเท่ากบัรอ้ยละ 51 ต่อรอ้ยละ 49 
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• ด ำเนินธุรกิจประเภทบรหิำรโครงกำร 

(34) บรษิัท สมำรท์ เซอรว์สิ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

• ด ำเนินธุรกิจประเภทนำยหนำ้ตวัแทน ซือ้ขำยเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์

(35) บรษิัท กรุงเทพ ซติีส้มำรท์ จ ำกดั 

• ด ำเนินธุรกิจประเภทรบัเหมำก่อสรำ้งใหแ้ก่บรษิัทในกลุ่ม 

(36) บรษิัท เอสควิอี คอนสตรคัชั่น จ ำกดั 

• ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรศกึษำ  

(37) บรษิัท เอสอีเอเชีย ลีดำเวชั่น เซน็เตอร ์จ ำกดั 

(38) SEAC (Singapore) Pte., Ltd. 

• ด ำเนินธุรกิจบรกิำร 

(39) บรษิัท เคลย ์มอร ์อินโนเวชั่น แล็บ จ ำกดั  

(40) บรษิัท วำร ิดจิิตอล จ ำกดั 
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แผนภาพโครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
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1.4 ความส าคัญกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
ไม่มี 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสรำ้งรำยไดแ้ยกตำมส่วนงำนดงันี ้
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

สายผลิตภัณฑ ์/ กลุ่มธุรกิจ 
ปี 2562 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2560 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
1. รำยไดจ้ำกธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์       
             รำยไดจ้ำกสว่นงำนแนวรำบ 18,144.6 75.7 17,521.4 64.1 13,197.6 59.0 
             รำยไดจ้ำกสว่นงำนแนวสงู 4,227.2 17.6 8,678.7 31.8 7,926.1 35.5 
             รำยไดจ้ำกกำรขำยที่ดิน 307.0 1.3 - - - - 
รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 22,678.8 94.6 26,200.1 95.9 21,123.7 94.5 
2. รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำรและรำยไดค้ำ่บรกิำร 1,123.4 4.7 1,070.6 3.9 1,052.0 4.7 
3. รำยไดอ่ื้น 164.5 0.7 64.4 0.2 173.7 0.8 
รวมรายได้ 23,966.7 100.0 27,335.1 100.0 22,349.4 100.0 

หมายเหต:ุ เนือ่งจากมีการบงัคบัใชม้าตรฐานทางการบญัชีฉบบัใหม่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15) ผลการด าเนนิงานของปี 2561 จึงถูกปรบัปรุงใหม่ 

2.1. ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บรษิัทและบริษัทย่อยพฒันำโครงกำรท่ีพกัอำศยัประเภทบำ้นเดี่ยว ทำวนเ์ฮำส ์และคอนโดมิเนียมซึ่งโครงกำรท่ีพฒันำส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงกำรท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล โดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

แบรนด ์ จ านวนโครงการ จ านวนแปลง มูลค่าโครงการ 
% จ านวน
แปลงทีข่าย 

มูลค่าโครงการ
คงเหลือ 

กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 
บ้านเดี่ยว 
Centro 20 4,297 25,989 55% 11,597 
City 11 1,329 16,109 60% 7,673 
Mind 3 203 1,769 94% 100 
Palazzo 1 52 1,815 38% 1,117 
ทาวนเ์ฮาส ์
District 1 36 468 64% 169 
Pleno 31 8,997 28,009 45% 15,346 
THE SONNE 1 56 713 16% 598 
บำ้นกลำงเมือง 18 3,544 19,801 47% 10,982 
คอนโดมิเนียม 
Aspire 8 8,115 18,530 84% 3,284 
COO 1 448 650 89% 71 
Vittorio 1 88 3,200 100% - 
รวมกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 96  50,937 
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แบรนด ์ จ านวนโครงการ จ านวนแปลง มูลค่าโครงการ 
% จ านวน
แปลงทีข่าย 

มูลค่าโครงการ
คงเหลือ 

กลุ่มกิจการร่วมค้า 
คอนโดมิเนียม 11 12,416 65,800 71% 20,099 
รวมทัง้หมด 107  71,036 
ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

2.2. การตลาดและการแข่งขัน 

สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2562 

สภำวะตลำดอสงัหำรมิทรพัยใ์นปี 2562 คอ่นขำ้งจะแตกตำ่งกนัในแตล่ะช่วงเวลำของปี ก่อนท่ีจะมีกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรก ำกบัดแูล
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยัโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยในเดือนเมษำยน ภำพรวมตลำดทัง้ในแง่ของยอดขำยและยอดโอนกรรมสิทธ์ิยงัคงเป็นไป
อย่ำงคึกคกั อย่ำงไรก็ตำมตัง้แต่ไตรมำสท่ี 2 สถำนกำรณ์ตลำดเริ่มซบเซำทัง้จำกอุปสงคบ์ำงส่วนท่ีถูกดึงไปในไตรมำสท่ี 1 กำรบังคับใช้
มำตรกำรก ำกบัดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั และปัจจัยเศรษฐกิจมหภำค ยอดขำยของหลำยๆโครงกำรเป็นไปอย่ำงเช่ืองชำ้และผูป้ระกอบกำร
หลำยรำยตดัสินใจท่ีจะชะลอกำรเปิดโครงกำรใหม่ รวมถึงอุปสงคท์ัง้จำกลูกคำ้ในและต่ำงประเทศก็ลดลงจำกปัจจยัต่ำงๆ ท่ีไม่เอือ้อ  ำนวยกบั
สภำวะตลำด โดยสรุปไดด้งันี ้1.) กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจภำยในประเทศท่ีขยำยตวัเพียงรอ้ยละ 2.51 2.) มำตรกำรก ำกบัดแูละสินเช่ือเพ่ือท่ี
อยู่อำศยัของธนำคำรแห่งประเทศไทยรวมถึงควำมเขม้งวดในกำรปล่อยสินเช่ือของธนำคำรพำณิชย ์3.) ปัญหำหนีค้รวัเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูง
โดยคิดเป็นรอ้ยละ 78.72 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) 4.) กำรแข็งค่ำของค่ำเงินบำทเม่ือเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลัก 
(โดยเฉพำะสกุลเงินดอลลำรแ์ละเงินหยวน) และ 5.) สงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรฐัอเมริกำและจีน ปัจจยัตำ่งๆเหล่ำนีส้่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ควำมเช่ือมั่นของผูบ้รโิภค และท ำใหก้ำรบรโิภคและกำรลงทนุภำยในประเทศชะลอตวัลง 

จำกขอ้มูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกัด (ตำรำงท่ี 1) ภำพรวมกำรเปิดตวัโครงกำรใหม่ในปี 2562 ลดลง
จำกปีก่อนหนำ้ถึงรอ้ยละ 6.7 มีเพียงบำ้นเดี่ยวท่ียงัคงเปิดตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.5 ในขณะท่ีกำรเปิดตวัทำวนเ์ฮำสแ์ละคอนโดมิเนียมลดลงรอ้ย
ละ 10.0 และรอ้ยละ 7.9 ตำมล ำดบั เม่ือพิจำรณำเพิ่มเตมิในรำยละเอียด ในครึง่ปีแรกของปี 2562 มีกำรเปิดตวัโครงกำรทัง้หมด 48,513 ยนิูต 
ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.8 เม่ือเทียบกบัครึ่งปีแรกของปีก่อน แต่หลงัจำกเห็นปฏิกิรยิำตอบสนองของตลำดภำยหลงักำรบงัคบัใชม้ำตรกำรก ำกับ
ดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยัในไตรมำสท่ี 2 ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยตดัสินใจท่ีจะเล่ือนกำรเปิดตวัโครงกำร ดงันัน้ ภำพรวมกำรเปิดตวัในครึ่งปี
หลังของปี 2562 จึงหดตวัถึงรอ้ยละ 20.3 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยเปิดตวัทัง้หมด 56,865 ยูนิต เม่ือแยกพิจำรณำตำมประเภทของ
สินคำ้พบว่ำ กำรเปิดตวัท่ีลดลงมำกจำกคอนโดมิเนียมเป็นหลกัซึ่งลดลงรอ้ยละ 29.7 เม่ือเทียบกบัครึ่งปีหลงัของปี 2561 ในขณะท่ีบำ้นเดี่ยว
ยงัคงเปิดตวัเพิ่มขึน้ นอกจำกนีท้ำวนเ์ฮำสก์็เปิดตวัลดลงโดยทัง้ปี 2562 ลดลงไปรอ้ยละ 10.0 เน่ืองจำกมีกำรเปิดตวัเป็นจ ำนวนมำกติดต่อกนั
ในช่วง 2-3 ปีก่อนหนำ้ ประกอบกบัฐำนลกูคำ้ของสินคำ้ประเภททำวนเ์ฮำสมี์ควำมอ่อนไหวตอ่ควำมเขม้งวดในกำรปล่อยสินเช่ือ 

                                                           
1 แหลง่ท่ีมำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย, มกรำคม 2563, “รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ฉบบัเดือนธันวำคม 2562” 
2 แหลง่ท่ีมำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย, มกรำคม 2563, “รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ฉบบัเดือนธันวำคม 2562” 
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ตารางที ่1: การเปิดตัวโครงการในปี 2562 เปรียบเทยีบกับปี 2561 

 
 แหล่งทีม่า: บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

เรำเหน็ควำมแตกตำ่งท่ีชดัเจนระหว่ำงกำรเปิดตวัโครงกำรแนวรำบและคอนโดมิเนียม โดยปกติแลว้กำรเปิดตวัโครงกำรแนวรำบจะ
สอดคลอ้งกับอุปสงคใ์นตลำดท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำท่ีใกลเ้คียงกนัในแต่ละปี ในทำงกลับกนั กำรเปิดตวัคอนโดมิเนียมจะแปรผันตำม
สภำวะทำงเศรษฐกิจ หรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อควำมเช่ือมั่นของผูบ้ริโภค อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบัคอนโดมิเนียมแลว้ ผูป้ระกอบกำรมีแนวโนม้ท่ี
จะมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำ และปรบัแผนกำรเปิดตวัใหส้อดคลอ้งกบัอุปสงคท่ี์มีในตลำด กลไกดงักล่ำวส่งผลดีต่อตลำดอสังหำริมทรพัยใ์น
ระยะยำวเพรำะจะช่วยปอ้งกนักำรเกิดภำวะสินคำ้ลน้ตลำด (ตำรำงที่ 2) 

ตารางที ่2: การเปิดตัวโครงการย้อนหลังต้ังแต่ปี 2551 – 2562 (ยูนิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  แหล่งทีม่า: บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั / บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)  

เม่ือพิจำรณำจ ำนวนกำรเปิดโครงกำรใหม่และขำยไดข้องผู้ประกอบกำรท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลั กทรัพย ์ 
(ตำรำงที่ 3) พบว่ำในปี 2562 ผูป้ระกอบกำรท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยย์งัคงรกัษำส่วนแบ่งส่วนใหญ่ในตลำด โดยจ ำนวนยนิูตท่ีเปิดใหม่
และขำยไดข้องผูป้ระกอบกำรท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัทัง้ตลำดคิดเป็นรอ้ยละ 62 และรอ้ยละ 63 ตำมล ำดบั แมว้่ำ
สดัส่วนของผูป้ระกอบกำรท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยจ์ะลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 แต่มีสำเหตมุำจำกกำรเปิดตวัโครงกำรขนำด
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

แนวราบ 31,950        30,236        48,718        38,696        35,223        40,836        40,966        37,564        42,078       41,601         41,881           39,937           

             11,707        11,157        17,353        16,824        12,720        12,789        13,830        12,564        12,146       9,056           10,967           12,121           

             20,243        19,079        31,365        21,872        22,503        28,047        27,136        25,000        29,932       32,545         30,914           27,816           

คอนโดมเินยีม 31,322        23,993        60,972        41,492        62,548        84,250        65,298        62,833        58,350       62,501         71,033           65,441           

รวม 63,272        54,229        109,690      80,188        97,771        125,086      106,264      100,397      100,428     104,102       112,914         105,378         

%การเตบิโต -14.5% -14.3% 102.3% -26.9% 21.9% 27.9% -15.0% -5.5% 0.0% 3.7% 8.5% -6.7%
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ใหญ่ย่ำงชำนเมืองโครงกำรหนึ่งโดยผู้ประกอบกำรท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ และมีรำคำต่อยูนิตประมำณ 1 ลำ้นบำท ท ำให้
ภำพรวมของตลำดบดิเบือนไป 

ตารางที่ 3: ส่วนแบ่งตลาดระหว่างผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

แหล่งทีม่า: บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั / บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)  

ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัต่อกำรเปล่ียนแปลง ควำมไดเ้ปรียบในกำรด ำเนินธุรกิจ และควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงเงินทุนเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ควำมส ำเร็จ และมีผลต่อกำรเติบโตของธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์ผูป้ระกอบกำรท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยส์ำมำรถเขำ้ถึง
แหล่งเงินทนุไดห้ลำยรูปแบบ จึงท  ำใหมี้ตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีต  ่ำกว่ำ และมีควำมไดเ้ปรียบดำ้นกำรเงิน ในดำ้นกำรแข่งขนั ผูป้ระกอบกำรท่ีจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยจ์ะยงัคงครองตลำดจำกกำรท่ีมีสถำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกรง่ และเขำ้ถงึทรพัยำกรมนษุยไ์ดด้ีกวำ่  

กลยุทธก์ารแข่งขัน 

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ หลำยธุรกิจในประเทศไทยต่ำงเร่งท่ีจะทรำนส์ฟอรม์ (Transform) เพ่ือหนีจำกดิจิตอลดิสรปัชั่น (Digital 
Disruption) ท่ีถำโถมเข้ำมำแบบไม่ทันตั้งตัว ควำมสะดวกสบำยจำกเทคโนโลยีส่งผลกระทบไปในวงกว้ำง โดยเฉพำะภำคธุรกิจท่ีไม่
ปรบัเปล่ียนรูปแบบสินคำ้ หรือบรกิำรของตวัเองใหก้ำ้วทนักระแส แตก่ำรเปล่ียนโฉมองคก์รไปสู่มิตใิหม่ไม่ใช่เรื่องง่ำยท่ีจะท ำไดเ้พียงขำ้มคืน 

ส ำหรบั เอพี (ไทยแลนด)์ เรำใชเ้วลำนำนกว่ำ 3 ปี ในกำรเตรียมควำมพรอ้มเพ่ือรบัมือกับ Unknown Competitor ซึ่งในปี 2019 ท่ี
ผ่ำนมำถือเป็น The Year Of Make It Happen หรือปีแหง่กำรลงมือท ำจริง มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึน้มำกมำยท่ีส่งผลบวกตอ่กำรเดนิไปขำ้งหนำ้ ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรประกำศปรบัวสิยัทศันใ์หม่ท่ียกระดบัรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจใหด้  ำเนินธุรกิจมำกกว่ำธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ ดว้ยกำรปักธงท่ี
จะเป็นองคก์รท่ีสรำ้ง “คุณภำพชีวิตท่ีดี” ให้กับทุกคนในสังคม ด้วยกำรเปิดตัว 3 ภำคธุรกิจใหม่ (Disruptive Business) ได้แก่ 1) VAARI 
ด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรสรำ้งระบบนิเวศท่ีสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพชีวิต 2) CLAYMORE ด ำเนินธุรกิจสรำ้งและผลักดัน
นวตักรรมดีไซนท่ี์ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรท่ียังไม่ถูกคน้พบ และ 3) SEAC ด ำเนินธุรกิจในกำรดิสรปัวิธีกำรเรียนรูข้องคนในองคก์รและคนใน
สังคมด้วยกระบวนกำรใหม่ๆ  ผ่ำนควำมร่วมมือจำกสถำบันระดับโลก  เพ่ือสรำ้งโอกำสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ นอกเหนือจำกภำคธุรกิจ
อสังหำริมทรพัย ์ทัง้ธุรกิจพัฒนำท่ีอยู่อำศยั ธุรกิจนำยหนำ้อสังหำริมทรพย ์(Property Agent) ภำยใตช่ื้อ “BC (บีซี)” ท่ีใหบ้ริกำรรบัฝำกขำย 
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ส่วนแบ่งการตลาด
ของยูนิตเปิดขายใหม่ 

ส่วนแบ่งการตลาดของ 
ยูนิตทีข่ายได้จากยูนิต 

ทีเ่ปิดขายใหม่ 
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ฝำกเช่ำอสงัหำรมิทรพัยท์กุรูปแบบ และธุรกิจบรหิำรและจดักำรอสงัหำรมิทรพัยแ์บบครบวงจร (Property Management) ภำยใตช่ื้อ “SMART 
(สมำรท์)” โดยเรำมุ่งหวงัว่ำทุกภำคธุรกิจภำยใต ้AP Thailand Group นีจ้ะสำนต่อวิสัยทศันใ์นกำรส่งมอบคณุภำพชีวิตท่ีดีไดอ้ย่ำงสมบูรณ์
และลงตวั 

ทัง้นี ้หนทำงในกำรไปถงึวสิยัทศันใ์นกำรส่งมอบคณุภำพชีวติท่ีดีนัน้มีควำมทำ้ทำยหลกั 3 ประกำรท่ีเรำจะตอ้งตระหนกั ตอ้งบรหิำร
จัดกำร และต้องเตรียมกำรทุกอย่ำงใหพ้รอ้ม นั่นคือ 1. โลกท่ีก ำลังดิสรปัและทุกอย่ำงเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ค  ำถำม คือ เรำจะน ำ 
Technology มำช่วยสรำ้งคณุภำพชีวติท่ีดีใหเ้กิดขึน้ไดอ้ย่ำงไร 2. เรำจะรูจ้กัและพฒันำนวตักรรมใหส้อดคลอ้งและตอบรบักบัควำมตอ้งกำรท่ี
ยงัไม่ถกูคน้พบท่ีแตกตำ่งกนัของคนในสงัคมไดอ้ย่ำงไร และ 3. เรำจะพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถของคนในองคก์รและคนในสงัคมใหก้ำ้วทนั
กระแสดิสรปัชั่นไดอ้ย่ำงไร ดังนั้นกำรขยำยองคก์รสู่ 3 ภำคธุรกิจใหม่ล่ำสุดของเรำจึงช่วยตอบโจทย์และเติมเต็มใหว้ิสัยทัศน์ในกำรมอบ
คณุภำพชีวติแก่คนในสงัคมใหเ้ป็นผลส ำเรจ็ อีกทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิใหธุ้รกิจอสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของเอพีแข็งแกรง่ยิ่งขึน้ 

ส่งผลใหปั้จจบุนั AP Thailand Group ประกอบดว้ย 6 รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ 

1. AP Thailand (เอพ ีไทยแลนด)์: ด  ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยส์  ำหรบัคนเมือง โดยมุ่งเนน้กำรพฒันำสินคำ้ท่ีหลำกหลำย ทัง้
บำ้นเดี่ยว ทำวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ภำยใตค้วำมมุ่งมั่นสรำ้งสรรคอ์ย่ำงมีส ำนึกรบัผิดชอบ ดว้ยกำรออกแบบและส่งมอบ
ผลิตภัณฑอ์สังหำริมทรพัยแ์ละบริกำรท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพ ตัง้แต่กำรดีไซนท่ี์โดดเด่น ดว้ยพืน้ท่ีชีวิตและพืน้ท่ีใชส้อยท่ี
สะดวกสบำย ท ำเลท่ีตัง้ท่ีดีเย่ียม รวมไปถึงคณุภำพในกำรก่อสรำ้งทกุๆ โครงกำรมำกกว่ำ 200 แห่งคือควำมเช่ือมั่น และเอพียงัไม่
หยุดน่ิงท่ีจะคิดคน้นวตักรรมกำรอยู่อำศยัท่ีผ่ำนกระบวนควำมคิดท่ีลึกซึง้ เพ่ือใหทุ้กตำรำงนิว้ของพืน้ท่ีชีวิตในเครือเอพี สำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรและไลฟ์สไตลท่ี์หลำกหลำยของคนเมือง รองรบักำรใชชี้วติทัง้ในวนันีแ้ละอนำคตอย่ำงแทจ้รงิ 

2. BC (บีซี): ท่ีปรึกษำด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ใจกลำงเมืองแบบครบวงจร มีวิสัยทัศน์ส  ำคัญในกำรเป็น  
“One Stop Service for Property Solutions” ท่ีใหบ้รกิำรครอบคลุมทกุเรื่องดำ้นอสงัหำริมทรพัย ์ทัง้กำรรบัฝำกขำย ปล่อยเช่ำ และ
กำรหำผูซ้ือ้คอนโดมิเนียม รวมถงึยงัใหค้  ำปรกึษำเรื่องกำรลงทนุดำ้นอสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรอยู่อำศยัและกำรลงทนุท่ีคุม้คำ่ สอดรบั
กบัควำมตอ้งกำรของทัง้นกัลงทนุและลกูคำ้ทกุกลุ่ม โดยไม่จ  ำกดัเพียงสินคำ้ของเอพี 

3. SMART (สมารท์): บรษิัทบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัยแ์บบครบวงจร ด  ำเนินกำรอย่ำงอิสระ โดยมีผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นมำกกว่ำ 
1,000 คน ดว้ยประสบกำรณม์ำกกว่ำ 20 ปี ส่งผลใหว้นันี ้SMART ไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหเ้ขำ้บรหิำรจดักำรคณุภำพชีวติในโครงกำร
ต่ำงๆ ท่ีไม่ใช่แต่เฉพำะเครือเอพีกว่ำ 55,000 ครอบครวั ในกว่ำ 200 โครงกำร ซึ่งกำ้วต่อไปของ SMART จะยังคงเดินหน้ำขยำย
ขอบเขตกำรใหบ้รกิำรเพ่ือเพิ่มมลูคำ่สินทรพัยใ์หก้บัลกูคำ้อย่ำงตอ่เน่ือง 

4. บริษัท วาริ จ ากัด: ด  ำเนินธุรกิจสรำ้งระบบนิเวศท่ีสนบัสนนุกำรบริหำรจดักำรคณุภำพชีวติ (Life Management Ecosystem) ท่ีจะ
มำจุดประกำยคณุภำพชีวิตในวนัขำ้งหนำ้ใหมี้ประสิทธิภำพ สรำ้งสรรคส์งัคมแห่งกำรอยู่อำศยัในอุดมคติใหเ้กิดขึน้ ลดทอนควำม
ซ ำ้ซอ้นท่ีเป็น Pain (ปัญหำ) ของผูอ้ยู่อำศยัในวนันี ้และมอบประสบกำรณ์ใหม่ท่ียกระดบัรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตใหด้ียิ่งขึน้ ผ่ำน
นวตักรรมดีไซนท่ี์เขำ้ถงึทกุไลฟ์สไตลข์องคนในสงัคม 

5. บริษัท เคลยม์อร ์จ ากัด: ด  ำเนินธุรกิจกำรพัฒนำนวตักรรมดีไซนเ์พ่ือตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรท่ียังไม่ถูกคน้พบของคนในสงัคม 
ผ่ำนกำรสรำ้งทีมนวตักรรมท่ีมีจิตวิญญำณในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรใหเ้กิดขึน้ภำยในองคก์ร มีบทบำทหน้ำท่ีส  ำคัญในกำรเป็น 
Innovation Lab ตอ่ยอดธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยเ์ดมิไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยมีเปำ้หมำยใหน้วตักรรมที่คดิคน้ จบัตอ้งได ้และใชง้ำนไดจ้รงิ 

6. SEAC (เอสอีเอซี): ศนูยพ์ัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรูต้ลอดชีวิตแห่งภูมิภำคอำเซียน ด  ำเนินธุรกิจในกำรดิสรปัวิธีกำรเรียนรูข้อง
คนในองคก์รและคนในสงัคมดว้ยกระบวนกำรใหม่ๆ มุ่งพฒันำควำมพรอ้ม ควำมสำมำรถของคนใหก้ำ้วทนัตอ่กำรเปล่ียนแปลงของ
โลกในวนันีแ้ละอนำคต โดยไดร้บัควำมร่วมมือจำกสถำบนัระดบัโลก อำทิ Stanford University ท่ีมีมมุมองในเรื่องกำรเรียนรูต้รงกนั 
เพ่ือช่วยยกระดบัขีดควำมสำมำรถและกระบวนกำรคดิของผูน้  ำในเมืองไทยและระดบัภมูิภำคใหมี้ศกัยภำพทดัเทียมผูน้  ำระดบัโลก 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคำ้เปำ้หมำยหลกัของบรษิัทจะเป็นกลุ่มลกูคำ้ซึง่อยู่ในระดบักลำงบน โดยบรษิัทฯไดพ้ฒันำโครงกำรท่ีหลำกหลำย เพ่ือรองรบั
ควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนัของครอบครวัคนเมือง ตลอดจนกำรก ำหนดแพคเกจรำคำขำยใหส้อดรบักบัควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระในยุค
ปัจจบุนั  

สินคำ้กลุ่มคอนโดมิเนียมจ ำนวน 5 แบรนด ์พฒันำขึน้เพ่ือตอบรบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นคนเมืองดว้ยแพคเกจรำคำขำยท่ีเริ่มตน้ตัง้แต ่
80,000 - 350,000 ตอ่ตำรำงเมตรขึน้ไป  

 

 

 

 

 

 

 

สินคำ้หลกักลุ่มบำ้นเดี่ยว และทำวนโ์ฮม จ ำนวน 6 แบรนด ์พฒันำขึน้เพ่ือตอบรบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นครอบครวัคนเมืองรุ่นใหม่ไป
จนถงึครอบครวัใหญ่ ดว้ยแพคเกจรำคำขำยท่ีเริ่มตน้ตัง้แต ่2.2 – 60 ลำ้นบำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรของบรษิัทครอบคลุมในทกุประเภท อนัไดแ้ก่ บำ้นเดี่ยว ทำวนโ์ฮม และคอนโดมิเนียม โดยกำรเลือกรูปแบบท่ีอยู่อำศยันีจ้ะ
ขึน้อยู่กับควำมเหมำะสมทำงกำรตลำดของท ำเลท่ีตัง้ของแต่ละโครงกำร โดยส ำหรบัทำวนโ์ฮม และบำ้นเดี่ยว บริษัทจะเนน้ท่ีตัง้อยู่ในรอบ
ชัน้ในของกรุงเทพมหำนคร หรือเขตศนูยก์ลำงธุรกิจและชมุชนบรเิวณรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ในขณะที่โครงกำรคอนโดมิเนียมจะอยู่ในเมือง
เช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงสะดวกรวดเรว็ โดยโครงกำรทัง้หมดท่ีมีอยู่รวมถงึที่ก  ำลงัจะเปิดขำยประกอบดว้ยแบรนดด์งัตอ่ไปนี ้

 

 

TO MEET THE NEEDS OF PEOPLE IN EVERY STAGE OF LIFE 

SERENE 
WELLNESS DREAMOLUTIONER 

UNIQUENESS 

Luxury 

Builder 

Entry 

19-60mb 

5.3-43mb 3-15mb 

2.2-4mb 

4-11mb 10-16mb 
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โครงการ ประเภท ช่วงราคา อายุกลุ่มลูกค้า 
DISTRICT  ออฟฟิศ 8 - 20 ลำ้นบำท 35 - 55 ปี 
The Sonne ทำวนเ์ฮำ้ส ์ 10 - 16 ลำ้นบำท 35 - 45 ปี 
บำ้นกลำงเมือง ทำวนเ์ฮำ้ส ์ 4 – 11 ลำ้นบำท 28 - 50 ปี 
บำ้นกลำงเมือง CLASSE ทำวนเ์ฮำ้ส ์ 12 – 30 ลำ้นบำท 35 - 50 ปี 
Pleno ทำวนเ์ฮำ้ส ์ 2.2 - 4 ลำ้นบำท 26 - 45 ปี 
The Palazzo บำ้นเดี่ยว 19 - 60 ลำ้นบำท 35 - 55 ปี 
SOUL บำ้นเดี่ยว 3 ชัน้ 12 - 56 ลำ้นบำท 35 - 55 ปี 
CENTRO บำ้นเดี่ยว 3 - 15 ลำ้นบำท 30 - 45 ปี 
THE CITY  บำ้นเดี่ยว 5.3 - 43 ลำ้นบำท 35 – 50 ปี 
MIND บำ้นเดี่ยว 3 ชัน้ 7 – 15 ลำ้นบำท 35 – 50 ปี 
VITTORIO คอนโดมิเนียม 280,000 บำท/ตร.ม. ขึน้ไป 35 – 50 ปี 
The Address คอนโดมิเนียม 200,000 – 250,000 บำท/ตร.ม. 30 – 50 ปี 
RHYTHM คอนโดมิเนียม 120,000 – 215,000 บำท/ตร.ม. 25 – 45 ปี 
Life คอนโดมิเนียม 90,000 – 150,000 บำท/ตร.ม. 25 – 45 ปี 
Aspire คอนโดมิเนียม 80,000 – 90,000 บำท/ตร.ม. 25 – 35 ปี 

การตลาดและการจัดจ าหน่าย 

วนันีส่ื้อส่ือดิจิตอลมีประสิทธิภำพมำกดว้ยรูปแบบของส่ือท่ีเขำ้ถึงผูบ้ริโภคยุคใหม่ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเอพีเรำใหค้วำมส ำคญักบักำร
ท ำกำรตลำดผ่ำนส่ือออนไลนค์่อนขำ้งมำก นอกจำกจุดเด่นท่ีรวดเร็วเขำ้ถึงขอ้มลูไดท้กุท่ีทุกเวลำแลว้ กำรน ำเสนอขอ้มลูก็ท  ำไดห้ลำกหลำย
รูปแบบ ใส่ไดท้ัง้เสียงและภำพเคล่ือนไหวไม่มีขอ้จ ำกัดในเรื่องพืน้ท่ีหรือลูกเล่นภำยใตง้บประมำณท่ีคุม้ค่ำ  บริษัทฯใชเ้ครื่องมือออนไลน์ท่ี
หลำกหลำย ไม่วำ่จะเป็นกำรโฆษณำผ่ำน Google โซเชียลมีเดียอย่ำง Facebook และ Instragram เวบ็แบนเนอร ์หรือกำรรีววิผ่ำนบล็อกเกอร ์
ซึง่ทัง้หมดจะลิงคก์ลบัมำเขำ้สู่ apthai.com เวบ็กลำงของบรษิัท  

นอกจำกนัน้ ปัจจุบนักระบวนกำรเลือกซือ้ท่ีอยู่อำศยัของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generations) เปล่ียนไปมำก พฤติกรรมกำรหำ
ขอ้มลูจนถงึกำรตดัสินใจซือ้มีกำรเปล่ียนรูปแบบไป มีกำรหำขอ้มลูรอบดำ้นและกำรบริโภคข่ำวสำรผ่ำนเครื่องมือท่ีเขำ้ถึงง่ำย และตดัสินใจซือ้
โด ย ท่ี ไม่ ต้ อ ง เข้ ำ ไป ท่ี ส ำนั ก ง ำน  ซึ่ ง ท่ี ผ่ ำน ม ำจำก ก ำร เพิ่ ม ช่ อ งท ำง ให ม่ ใน ก ำรจ อ งค อ น โด มิ เ นี ย ม ผ่ ำน แพ ล ตฟ อ ร์ม  
AP i-Booking ซึง่เป็นกำรขำยผ่ำนระบบออนไลน ์โดย i-Booking ถือวำ่ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงมำก ไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี ดว้ยจ ำนวน
ลูกคำ้ท่ีใหค้วำมสนใจจองในรอบออนไลนส์ูงกว่ำจ ำนวนยูนิตท่ีเปิดขำยจรงิ ตลอดจนควำมเร็วในกำรจองหอ้งชุดผ่ำนระบบออนไลนก์็อ  ำนวย
ควำมสะดวกแก่ลูกคำ้มำกขึน้ ซึง่สิ่งเหล่ำนีเ้ป็นเครื่องกำรนัตีพฤตกิรรมและควำมคุน้ชินกบัเทคโนโลยีของลกูคำ้กลุ่มนี ้ท  ำใหบ้รษิัทฯ มั่นใจเป็น
อย่ำงมำกกบักำรปรบัวิธีกำรเปิดขำยจำกออฟไลนส์ู่ระบบ AP i-Booking จะเป็นอีกหนึ่งแนวทำงกำรขำยท่ีตอบโจทยพ์ฤติกรรมของลูกคำ้ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเป็นกำรสรำ้งบรรทดัฐำนใหม่ใหเ้กิดขึน้ในธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยไ์ทยท่ำมกลำงกระแสกำรมำของเทคโนโลยีสมยัใหม่ 

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ   

วธีิการซือ้ทีด่นิของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี ้

1. ลงประกำศโฆษณำแสดงควำมตอ้งกำรจะซือ้ท่ีดนิในส่ือสิ่งพิมพต์ำ่งๆ 
2. ผ่ำนนำยหนำ้ขำยท่ีดินโดยมีทัง้ในส่วนท่ีก ำหนดใหไ้ปด ำเนินกำรจดัหำท่ีดนิตำมควำมตอ้งกำรของบริษัท และกำรน ำเสนอ

ท่ีดนิโดยนำยหนำ้ 
3. ตดิตอ่ไปยงัสถำบนักำรเงินตำ่งๆ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีดนิของลกูคำ้ท่ีมีปัญหำของสถำบนักำรเงินนัน้ๆ 

ในกำรก่อสรำ้งโครงกำรตำ่งๆของบริษัท เดิมผูร้บัเหมำของบริษัทจะเป็นผูจ้ดัหำวสัดกุ่อสรำ้งเพ่ือใชใ้นกำรก่อสรำ้งตำมท่ีไดต้กลงไว้
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กบับริษัท แต่เน่ืองจำกในสภำวะปัจจุบนัท่ีมีกำรแข่งขันสูง วตัถุดิบส่วนใหญ่บริษัทจึงจ ำเป็นตอ้งจดัหำเองเพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีถูกลงและไดร้ับ
เครดติทำงกำรคำ้ท่ีดีขึน้ วตัถดุบิท่ีบรษิัทซือ้เอง ไดแ้ก่ เสำเข็ม คอนกรีตโครงสรำ้ง ปนูซเิมนต ์เหล็กเสน้ กระเบือ้ง เซรำมิค และสขุภณัฑ ์เป็นตน้ 
ทัง้นีบ้รษิัทจะซือ้จำกผูจ้  ำหน่ำยในประเทศหลำยรำยแทนกำรพึ่งพิงรำยใดรำยหนึ่ง โดยจะพิจำรณำจำกรำคำและคณุภำพของวตัถุดบิประเภท
นัน้ๆเป็นหลัก นอกจำกนีเ้น่ืองจำกวตัถุดิบบำงประเภทมีแนวโน้มของรำคำปรบัตวัเพิ่มขึน้ บริษัทจึงมีนโยบำยท่ีจะท ำขอ้ตกลงร่วมกับผู้ จัด
จ ำหน่ำยเหล่ำนัน้เก่ียวกบักำรล็อกรำคำสินคำ้เหล่ำนัน้ล่วงหนำ้เพ่ือเป็นกำรปอ้งกนัควำมเส่ียงและเพ่ือใหท้รำบตน้ทนุรำคำสินคำ้ท่ีแน่ชดั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ส ำหรบัธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ระบบกำรจดัสรำ้งสำธำรณปูโภคของโครงกำรตำ่งๆ อำจมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ท่ีส  ำคญัคือ
ระบบระบำยน ำ้ของโครงกำรอำจมีผลกระทบท ำใหเ้กิดน ำ้เสียตอ่แหล่งน ำ้สำธำรณะได ้หำกระบบบ ำบดัไม่ดีพอ อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทไดจ้ัดใหมี้
ระบบกำรก ำจัดน ำ้เสียในบำ้นแต่ละหลังท่ีบริษัทสรำ้งขึน้ก่อนท่ีจะระบำยน ำ้ท่ีไดร้บักำรบ ำบัดแลว้ลงบ่อพัก เพ่ือใหส้ำมำรถตรวจสอบว่ำได้
มำตรฐำนตำมที่ก  ำหนดหรือไม่ก่อนท่ีจะระบำยลงทำงน ำ้สำธำรณะตอ่ไปเพ่ือมิใหมี้ผลกระทบตอ่แหล่งน ำ้สำธำรณะ  
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2.4 งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทและบริษัทย่อยมีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งซึ่งมีบำ้น / หอ้งที่ท  ำกำรขำยแลว้และรอส่งมอบ
ใหแ้ก่ลกูคำ้ ดงัสรุปในตำรำงตอ่ไปนี ้ 

แบรนด ์ จ านวนโครงการ จ านวนแปลง มูลค่าขาย (ล้านบาท) 
กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 
บ้านเดี่ยว 
Centro 18 217 1,424 
The City 10 72 1,018 
Mind 1 2 21 
The Palazzo 1 6 186 
ทาวนเ์ฮาส ์
Pleno 31 504 1,661 
THE SONNE 1 7 104 
บำ้นกลำงเมือง 15 78 479 
คอนโดมิเนียม 
Aspire 8 1,438 4,025 
COO 1 11 12 
Vittorio 1 1 36 
รวมกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 87 2,336 8,966 
กลุ่มกิจการร่วมค้า 
คอนโดมิเนียม 11 7,247 38,791 
รวมทัง้หมด 98 9,583 47,757 

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก 

ปี 2562 เศรษฐกิจโดยภำพรวมแลว้ มีกำรชะลอตวัอย่ำงตอ่เน่ือง ซึง่ส่วนหนึ่งไดร้บัผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้  กำรแข็งค่ำของเงิน
บำทท่ีกระทบโดยตรงกบัควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัดำ้นรำคำของผูส้่งออก รวมถึงกำรลงทนุทัง้ภำครฐัและเอกชนท่ีอยู่ในวงจ ำกดั บรษิัทฯ
ด ำเนินธุรกิจอยู่ในภำคธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่มีควำมสมัพนัธก์บักำรเติบโตของเศรษฐกิจโดยตรง และส่งผลใหบ้ริษัทฯไดร้บัผลกระทบ
จำกปริมำณกำรตัดสินใจซือ้เพ่ือลงทุนในภำคอสังหำริมทรพัยท่ี์ลดลง แต่ยังคงเหลือควำมตอ้งกำรซือ้เพ่ืออยู่อำศยัจริง บริษัทฯมีนโยบำย
ชดัเจนท่ีตอ้งกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน จึงไดมี้กำรวำงแผนและปรบักลยุทธ์เพ่ือใหส้อดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัทฯให้
ควำมส ำคญักบักำรพฒันำตนเองอย่ำงไม่หยดุยัง้ โดยมีเปำ้หมำยคือกำรสรำ้ง “นวตักรรมเพ่ือคณุภำพชีวิตท่ีดีในกำรอยู่อำศยัอย่ำงยั่งยืน” โดย
ผ่ำนกำรผสมผสำนประสบกำรณใ์นกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์ขำ้กบักำรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือคณุภำพชีวิตท่ีสมบูรณแ์บบใน
ทกุมิติ รวมถึงกำรบริหำรกำรเงินอย่ำงมีวินยัมำตลอด เพ่ือใหบ้ริษัทฯมีฐำนะกำรเงินมั่นคง มีสภำพคล่องท่ีเพียงพอ พรอ้มรบัมือกบัควำมผั น
ผวนทำงเศรษฐกิจ  

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย 

จำกภำวะหนีส้ินครวัเรือนในประเทศท่ีอยู่ในระดบัสงูอย่ำงตอ่เน่ือง และหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรำยได ้(NPL) ท่ีเพิ่มขึน้ส  ำหรบัสินเช่ือเพ่ือท่ี
อยู่อำศยั ท  ำใหธ้นำคำรแห่งประเทศไทยมีกำรปรบัเปล่ียนนโยบำย หลกัเกณฑต์่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบโดยตรงกบักำรด ำเนินธุรกิจ เช่น กำร
ประกำศใชห้ลักเกณฑก์ำรก ำกับดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยัและสินเช่ืออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั เพ่ือยกระดบักำรพิจำรณำ
สินเช่ือ (Credit Underwriting Standards) ของสถำบนักำรเงิน หรือ “มำตรกำร LTV (Loan To Value)” ซึ่งมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 เมษำยน 
2562 เป็นตน้มำ โดยเป็นกำรก ำหนดใหผู้ท่ี้ตอ้งกำรซือ้ท่ีอยู่อำศยัมีกำรวำงเงินดำวนเ์พิ่มขึน้ตำมล ำดบัสญัญำ และระดบัรำคำของท่ีอยู่อำศยั 
ทัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดกำรก่อหนีข้องภำคครวัเรือน ลดกำรซือ้เพ่ือเก็งก ำไรในตลำดอสงัหำริมทรพัย ์มำตรกำรดงักล่ำวมีผลใหส้ินเ ช่ือเพ่ือ
ซือ้ท่ีอยู่อำศยัปล่อยใหม่ลดลงในปี 2562  โดยเฉพำะกำรกูซ้ือ้ท่ีอยู่อำศยัตัง้แต่สญัญำท่ี 2 เป็นตน้ไป ส่งผลต่อกำรตดัสินใจซือ้ท่ีอยู่อำศยัในช่วง
ปีท่ีผ่ำนมำ โดยเฉพำะกลุ่มนกัลงทนุและกลุ่มผูท่ี้ตอ้งกำรบำ้นหลงัท่ีสองเป็นตน้ไปเน่ืองจำกขอ้จ ำกดัในกำรขอสินเช่ือฯ และจ ำนวนเงินดำวนท่ี์
สูงกว่ำในอดีต สถำนกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลโดยตรงต่อทัง้ยอดขำย (กำรจอง) และรำยได ้(กำรโอน) ของภำพรวมตลำดท่ีอยู่อำศัยและของ  
บรษิัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ ์ บริษัทฯมีขัน้ตอนของกำรส่งเอกสำรแสดงควำมจ ำนงในกำรจองบำ้น และขอกูเ้งินของ
ลกูคำ้ใหก้บัธนำคำรเพ่ือใหค้วำมเหน็เบือ้งตน้ (Pre – Approve) เป็นกำรลดควำมเส่ียงของทัง้ลูกคำ้และบรษิัทฯ อีกทัง้ มีกำรสรำ้งพนัธมิตรกบั
ธนำคำรพำณิชยท์ัง้ของรฐัและเอกชน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลกูคำ้ของบริษัทฯสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรได ้นอกจำกนี ้บริษัทฯยงัมองหำ
กลุ่มลกูคำ้ท่ีมีศกัยภำพในกำรขอสินเช่ือเพิ่มเตมิ รวมถงึมีกำรประชุมรว่มกบัธนำคำรพนัธมิตรเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลู ปัญหำ แนวทำงแกไ้ข และ
รว่มกนัก ำหนดทศิทำงกำรใหส้ินเช่ือฯแก่กลุ่มลกูคำ้ของบรษิัทฯเป็นประจ ำ 

ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต / บริการ 

1) ความเสี่ยงด้านการจัดซือ้ทีด่นิเพือ่พัฒนาโครงกการอสังหาริมทรัพย ์

ปัจจุบนักำรสรรหำท่ีดนิท่ีมีขนำดและรูปรำ่งเหมำะสมกบักำรน ำมำพฒันำโครงกำรในเขตเมืองชัน้ในมีกำรแข่งขนัท่ีสงูขึน้ 
รวมถึงปัญหำของท่ีดินแต่ละแปลงมีควำมหลำกหลำย และเฉพำะตัวมำกขึน้ในแต่ละพื้นท่ี เช่น ท่ีดินคำบเก่ียวระหว่ำงเขต
รบัผิดชอบหลำยเขต หรือ ผลกระทบต่อชุมชนระหว่ำงก่อสรำ้ง เป็นตน้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลำ และตน้ทุนในกำรพัฒนำ
โครงกำรท่ีสงูขึน้ อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียงในกำรพิจำรณำจดัซือ้ท่ีดิน บรษิัทฯ มีหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีส  ำรวจกำยภำพ
ของท่ีดิน และบริเวณขำ้งเคียงของท่ีดินเพ่ือประเมินโอกำส และผลกระทบ รวมถึงตรวจสอบขอ้มูลทำงดำ้นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก่อนกำรตดัสินใจซือ้ท่ีดิน เพ่ือใหก้ระบวนกำรตดัสินใจซือ้ท่ีดินเป็นไปอย่ำงรอบคอบและรดักุมมำกท่ีสุด  
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นอกจำกนีบ้รษิัทฯ ยงัมีคณะกรรมกำรจดัซือ้ท่ีดนิ (Project Development Steering Committee) ท่ีประกอบไปดว้ยคณะกรรมกำรท่ี
มีประสบกำรณ์ตรงเป็นระยะเวลำนำน และผูบ้ริหำรของสำยธุรกิจทัง้แนวรำบและแนวสูงร่วมกนัตดัสินใจและคดัเลือกเพ่ือคน้หำ
ท่ีดนิท่ีมีศกัยภำพตรงตำมกลยทุธข์องบรษิัทฯมำกท่ีสดุ   

2) ความเสี่ยงจากการร้องเรียนจากลูกค้า และชุมชนข้างเคียงบริเวณพืน้ทีก่่อสร้าง 

บรษิัทฯ มีนโยบำยอย่ำงชดัเจนในกำรรบัผิดชอบตอ่คณุภำพของสินคำ้ กำรรอ้งเรียน และปัญหำของลกูคำ้ท่ีเกิดจำกขอ้บกพรอ่งของ
สินคำ้และบริกำร ซึ่งทำงบริษัทฯไดมี้กำรศึกษำ ประเมิน และปรบัปรุงผลกระทบของสินคำ้และบริกำรท่ีอำจจะเกิดขึน้กับผู้บริโภคอย่ำง
สม ่ำเสมอ  บรษิัทฯจดัใหมี้ช่องทำงกำรส่ือสำรเพ่ือเช่ือมควำมสมัพนัธ ์และรบัขอ้รอ้งเรียนของลกูคำ้ ซึ่งขอ้รอ้งเรียนนัน้ตอ้งไดร้บัก ำรพิจำรณำ
ปรบัปรุงแกไ้ขอย่ำงจริงจงั โดยช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆนี ้สำมำรถเขำ้ถึงได้โดยง่ำย โดยไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะดำ้นเพ่ือใหบ้ริกำรหลงักำร
ขำย (After Sale Service) ท่ีพรอ้มดูแลลูกคำ้หลังกำรเขำ้อยู่อำศยั โดยประกอบดว้ย 2 ส่วนงำน ไดแ้ก่ 1) ส่วนงำนรบัเรื่องหลังกำรส่งมอบ 
(Call Service) และ 2) ส่วนงำนซ่อมบ ำรุง (Fix It) ใหบ้ริกำรซ่อมบ ำรุงบ้ำนลูกค้ำหลังกำรเข้ำอยู่อำศัยภำยใตม้ำตรฐำน 4 ข้อ ไดแ้ก่ กำร
ควบคุมเวลำ (Time Control) กำรทดสอบและคดัเลือกวสัดุท่ีดีมีคณุภำพ (Standard & Quality) มำตรฐำนควำมสะอำดและควำมปลอดภัย
ของลกูคำ้ (Clean & Security) และกำรตดิตำมผลควำมครบถว้นของรำยกำรแจง้ซอ่มบ ำรุง (Caring) 

ในกำรท ำโครงกำรใดๆก็ตำม ก่อนท่ีจะเริ่มกำรก่อสรำ้งโครงกำรไม่วำ่จะเป็นโครงกำรแนวรำบ หรือแนวสูง บรษิัทฯค  ำนึงถงึปัจจยัดำ้น
ผลกระทบทำงสิ่งแวดลอ้มเป็นส ำคญั รวมทัง้จะปฏิบตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม โดยทกุโครงกำรของบรษิัทฯ ท่ีมีขนำด
และจ ำนวนพืน้ท่ีใชส้อยอยู่ภำยใตห้ลักเกณฑข์องกฎหมำยท่ีตอ้งท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment (EIA)) ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญัตสิ่งเสรมิและรกัษำคณุภำพสิ่งแวดลอ้มแหง่ชำต ิพ.ศ. 2535 ทำงบรษิัทฯก็จะรว่มจดัท ำ
รำยงำน EIA กบับรษิัทฯที่ปรกึษำท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชำญ และขึน้ทะเบียนอย่ำงถกูตอ้งตำมกฎหมำยกบักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
โดยในกำรจัดท ำรำยงำน และก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯไดร้่วมประเมินผลกระทบจำกโครงกำรต่ำงๆ อย่ำง
ใกลช้ิด ทัง้กบับริษัทฯท่ีปรกึษำและผูอ้ยู่อำศยัรอบโครงกำร รวมทัง้มีกำรท ำประชำพิจำรณ์เพ่ือก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรกำรป้องกันท่ี
ไดผ้ลดีท่ีสุดต่อทัง้ผูอ้ยู่อำศัย ลูกคำ้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบขำ้ง นอกจำกนี ้บริษัทฯมีคณะท ำงำนเพ่ือท ำหนำ้ท่ีในกำรเจรจำกับ
ชมุชนขำ้งเคียง หำกมีกำรรอ้งเรียนจำกชุมชน เพ่ือรบัฟังปัญหำ และท ำควำมเขำ้ใจและบรรเทำผลกระทบต่ำงๆ รวมถึงติดตำมสถำนกำรณไ์ด้
อย่ำงใกลช้ิดและทนัเวลำ 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

1) ความเสี่ยงจากการช าระคืนเงนิกู้สถาบันการเงนิ และหุ้นกู้ถงึก าหนดช าระคืน 

บรษิัทยงัคงนโยบำยในกำรวำงแผน และปรบัปรุงกลยุทธเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิด
โครงกำร กำรซือ้ท่ีดนิใหม่ กำรควบคมุสินคำ้คงเหลือ และกำรบรหิำรกระแสเงินสด  

ส ำหรบั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีภำระหนีหุ้น้กูจ้  ำนวนทัง้สิน้ 18,600 ลำ้นบำท และมีภำระเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน 
(เงินกูเ้บิกเกินบญัชี ตั๋วสัญญำใชเ้งิน ตั๋วแลกเงิน และเงินกูยื้มระยะยำว) จ ำนวน 9,007 ลำ้นบำท อนึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมี
ยอดขำยรอรบัรูร้ำยได ้(Backlog) จ  ำนวน 8,966 ลำ้นบำท (ไม่รวมยอดขำยรอรบัรูร้ำยไดจ้ำกกิจกำรรว่มคำ้) มีฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในเกณฑด์ี โดยมีอัตรำส่วนสินทรพัย์สภำพคล่อง เท่ำกับ 3.0 เท่ำ อัตรำส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุน้เท่ำกับ 1.0 เท่ำ 
ในขณะที่บริษัทมีเงินสด และ/หรือรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด จ ำนวน 570 ลำ้นบำท ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวำ่ปัจจบุนับรษิัทยงัคงมีควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนีท่ี้จะครบก ำหนดได ้รวมถึงบรษิัทยงัคงมีนโยบำยท่ีจะจดัหำเงินโดยกำรออกหุน้กูท่ี้มีระยะเวลำเหมำะสมกบักำรก่อสรำ้งอย่ำงตอ่เน่ือง 
โดยจะรกัษำระดบัวงเงินกูใ้หอ้ยู่ในปรมิำณท่ีเหมำะสม ซึ่งปัจจุบนับรษิัทมีวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินมำกกว่ำ 10,000 ลำ้นบำท และรกัษำ
ระดบัอตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ทนุตำมอตัรำท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิหุน้กู ้

ปี 2563 2564 2565 2566 2567 
ภำระหนีหุ้น้กูท้ี่ถึงก ำหนดช ำระ (ลำ้นบำท) 4,500 4,600 4,500 4,230 770 
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2) ความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ทีด่นิ และสัญญาเช่าด าเนินการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง มีภำระผูกพนัตำมสญัญำซือ้ท่ีดินกบับริษัทอ่ืนและบุคคลภำยนอกเพ่ือใช้
ในกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต ซึ่งมูลค่ำคงเหลือท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำดงักล่ำวนอกเหนือจำกเงินมัดจ ำท่ีดิน มีจ ำนวนทัง้สิน้ 
3,246 ล้ำนบำท และมีภำระผูกพันตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด  ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะและพืน้ท่ี
โฆษณำจ ำนวน 190 ลำ้นบำท แตอ่ย่ำงไรก็ตำมจำกนโยบำยท่ีเนน้ควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินกำร บริษัทมีกำรวำงแผนและปรบักลยุทธเ์พ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกิจในช่วงนัน้ๆ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดโครงกำรใหม่ กำรซื ้อท่ีดนิ กำรก่อสรำ้ง และกำรบรหิำรกระแสเงินสด
ของบริษัท ประกอบกับปัจจุบนับริษัทมีฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในเกณฑด์ี (ดงักล่ำวในหวัขอ้ควำมเส่ียงจำกกำรช ำระคืน
เงินกูส้ถำบนักำรเงินและหุน้กูถ้งึก  ำหนดช ำระคืน) ท ำใหบ้รษิัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนัดงักล่ำวได ้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และการจัดหาเงนิทุนเพือ่รักษาสภาพคล่อง 

เน่ืองจำกภำวะอตัรำดอกเบีย้ในตลำดโลกมีควำมไม่แน่นอน อนัส่งผลโดยตรงต่ออตัรำดอกเบีย้นโยบำย (Policy Rate) ของประเทศ
ไทย และอำจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีใชใ้นกำรพัฒนำโครงกำรและกำรด ำเนินงำนได ้บริษัทฯจึงมีนโยบำยในกำรวำงแผนทำง
กำรเงิน และปรบักลยุทธเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกับสภำวะเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลำ โดยมีกำรจัดท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน และปรบัปรุงอย่ำง
สม ่ำเสมอ กำรเตรียมวงเงินสินเช่ือ กำรจดัเตรียมแหล่งเงินทุนท่ีมีระยะเวลำท่ีเหมำะสม และมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีเพ่ือลดควำมผนัผวนท่ีอำจ
เกิดขึน้ในอนำคต รวมถึงกำรรกัษำวินยัทำงกำรเงินมำตลอด โดยรกัษำระดบัอตัรำส่วนหนีส้ินต่อทนุอย่ำงเคร่งครดั และรกัษำระดบัวงเงินกูใ้ ห้
อยู่ในปรมิำณท่ีเหมำะสม 

ความเสี่ยงเกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

1.) ความเสี่ยงจากการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายใหม่ๆทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

กำรด ำเนินธุรกิจภำคอสงัหำริมทรพัย ์มีกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งหลำยฉบบั เช่น พระรำชบญัญัติจดัสรรท่ีดิน 
พระรำชบญัญัตอิำคำรชดุ พระรำชบญัญัตสิ่งเสรมิและรกัษำคณุภำพสิ่งแวดลอ้มแหง่ชำต ิเป็นตน้ โดยท่ีผ่ำนมำบรษิัทฯมีนโยบำยอย่ำงชดัเจน
ในกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง และมีกำรเตรียมควำมพรอ้มรบัมือกบักฏระเบียบท่ีออกใหม่เพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจ และสำมำรถแข่งขันได ้เช่น การประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจโดยตรงเน่ืองจำกเทคโนโลยีดิจิทลัมำมีส่วนขบัเคล่ือน
กระบวนกำรท ำงำนของบริษัทฯ ตัง้แต่กำรออกแบบ กำรพฒันำโครงกำร กำรขำย กำรตรวจรบัมอบงำน ตลอดจนกำรบริกำรหลงักำรขำยใหมี้
ควำมถูกตอ้ง แม่นย ำ รวดเร็ว และสำมำรถตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ส  ำหรบับริษัทฯ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูล ไดมี้กำร
เตรียมกำรเพ่ือรองรบักฎระเบียบ/ขอ้บงัคบั จำก พ.ร.บ. ดงักล่ำว โดยมีกำรจดัตัง้คณะท ำงำน เพ่ือจดัท ำนโยบำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรก ำร
รกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูตำ่งๆ ขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำนท่ีเป็นมำตรฐำน ตัง้แตข่ัน้แรกท่ีไดม้ำซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคล กำรน ำขอ้มลูไปใช้
ทำงธุรกิจ กำรจดัเก็บและรกัษำขอ้มลู และส่ือสำรไปยงัพนกังำนทกุคนในองคก์ร นอกจำกนี ้การเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.ภาษีทีด่นิและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562  ท่ีจะเริ่มจดัเก็บภำษีในปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อตน้ทนุในกำรพัฒนำโครงกำรท่ีอยู่อำศยัทัง้ในส่วนของสินทรพัยป์ระเภท
ท่ีดินเปล่ำ และโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงพัฒนำ ส ำหรบับริษัทฯ ในฐำนะผูพ้ัฒนำอสังหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย และครอบครองท่ีดินทัง้เพ่ือรอกำร
พฒันำและอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำโครงกำรไดร้บัผลกระทบโดยตรงเช่นกนั  ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดมี้กำรปรบักลยทุธ ์กระบวนกำรท ำงำนในกำรพฒันำ
โครงกำรใหไ้ดร้บัประโยชนส์ูงสุดในช่วงเวลำท่ีไดร้บักำรลดหย่อนภำษี และไม่มีนโยบำยถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเปล่ำยำวนำนเกินควำม
จ ำเป็น 

2.) ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดทีอุ่บัตขิึน้ใหม่ ภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิและภัยพบัิตทิีม่นุษยส์ร้างขึน้ 

ภยัพิบตัิท่ีอุบตัิขึน้ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมำจำกมนษุย ์เม่ือประชำกรโลกเพิ่มมำกขึน้ กำรใชท้รพัยกรธรรมชำติก็มีมำกขึน้เช่นเดียวกนั
ท ำให้ควำมสมดุลทำงธรรมชำติลดลง ภัยพิบัติท่ีเกิดขึน้ในแต่ละครัง้ล้วนสรำ้งควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงวิถีชีวติของผูค้นในสงัคมทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำว มีผลกระทบตอ่ภำวะเศรษฐกิจระดบัมหภำคท่ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได ้อำทิ  
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กำรแพรร่ะบำดของโรคอบุตัิใหม่ อย่ำงเช่น ไวรสัโคโรน่ำสำยพนัธุใ์หม่ 2019 หรือไวรสั COVID – 19 ท่ีกระทบตอ่กำรใชชี้วติของผูค้นในแทบทกุ
ประเทศของโลก ท ำใหน้ักท่องเท่ียวซึ่งเป็นแหล่งรำยไดห้ลกัของคนในประเทศมีจ ำนวนลดลง และกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศของกลุ่มนัก
ลงทนุต่ำงชำติถูกจ ำกดั หำกสถำนกำรณ์ยืดเยือ้หรือไม่สำมำรถควบคุมได ้อำจกระทบต่อควำมเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคและกำรชะลอกำรลงทุน
ภำคเอกชน ส่งผลต่อกำรลดลงของกำรจ้ำงงำนและมีแนวโน้มเกิดภำวะว่ำงงำนในอนำคต ในขณะท่ีค่ำครองชีพในครวัเรือนเรื่องสุขภำพ
อนำมยัเพิ่มสงูขึน้ ส  ำหรบับริษัทฯ ไดมี้กำรเตรียมกำรเพ่ือรบัมือกบัสถำนกำรณต์่ำงๆ ท่ีอำจเกิดขึน้โดยไม่คำดคิด ผ่ำนกระบวนกำรเตรียมแผน
บรหิำรควำมตอ่เน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP) เพ่ือใชใ้นกำรตอบสนองและปฏิบตังิำนในสภำวะวกิฤต หรือเหตกุำรณ์
ฉกุเฉินต่ำงๆ ตลอดจนมีกำรติดตำมสถำนกำรณต์่ำงๆ ใหส้ำมำรถปรบักลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกเหตกุำรณฉ์ุกเฉิน 
หรือภยัพิบตัิเหล่ำนัน้ได ้ ทัง้นี ้บริษัทฯยงัมีกำรท ำประกนัภยัท่ีครอบคลุมเหตุกำรณ์รำ้ยแรงท่ีอำจจะเกิดขึน้ต่อชีวิตและทรพัยส์ินข องบริษัทฯ 
ส ำหรบัโรคระบำด COVID – 19 ท่ีมีแนวโนม้จะยืดเยือ้ บรษิัทฯมีควำมห่วงใยในควำมปลอดภยัในชีวติพนกังำนและครอบครวัตลอดจนลูกคำ้ 
บริษัทฯจึงไดก้  ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกำรควบคุมโรคในระดับประเทศและหลักสำกล มีกำรประชำสัมพันธ์ให้
ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรปฏิบตัิเพ่ือกำรป้องกนัโรคและกำรดแูลสุขอนำมยัของพนกังำนบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื่องของกำรปฏิบตัิตวัในช่วง
เกิดกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั รวมถงึมีกำรตดิตำมสถำนกำรณอ์ย่ำงใกลช้ิด 
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4.  ทรัพยส์ินทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ลักษณะส าคัญของทรัพยส์ิน  

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยห์ลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย  

4.1.1 สินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีสินคำ้คงเหลือมลูคำ่ตำมบญัชี 49,715 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไดน้ ำท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งจ ำนวน 31,088 ลำ้น
บำท ไปจดจ ำจองไวก้ับธนำคำรเพ่ือเป็นหลักทรพัย์ค  ำ้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจำกธนำคำร รำยละเอียดสินคำ้คงเห ลือมี
ดงัตอ่ไปนี ้

สินค้าคงเหลือ มูลค่า (ล้านบาท) 
ที่ดิน 30,537 
สว่นปรบัปรุงที่ดิน 1,918 
งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง 10,847 
งำนสำธำรณปูโภค 4,332 
ดอกเบีย้จำ่ยรอตดับญัชี 1,139 
คำ่ใชจ้ำ่ยพฒันำโครงกำรรอตดับญัชี 942 
สินคำ้รอกำรขำย 8 
วสัดกุ่อสรำ้ง 4 
สินค้าคงเหลือ 49,727 
หกั รำยกำรปรบัลดเป็นมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั (12) 
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 49,715 

 

4.1.2 อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณมี์รำคำทนุ - สทุธิตำมบญัชีเทำ่กบั 541 ลำ้นบำท มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

สินทรัพย ์
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1.ที่ดิน อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้ง   18 ไมมี่ 

2.เครือ่งตกแตง่ ยำนพำหนะ และอ่ืนๆ 362 ไมมี่ 

3.ยำนพำหนะ 1 ไมมี่ 

4.แบบหลอ่ 16 ไมมี่ 

5.สินทรพัยถ์ำวรอื่น 41 ไมมี่ 

6.สินทรพัยร์ะหวำ่งติดตัง้ 30 ไมมี่ 

7.อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือลงทนุ 73 ไมมี่ 

รวม 541   
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4.1.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนของบริษัท  

บริษัทมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์ซึง่มีรำคำทนุสุทธิตำมบญัชี เท่ำกบั 113.5 ลำ้น
บำท รำยละเอียดดงันี ้ 

                                                                                                            (หน่วย: ลำ้นบำท) 
รำคำทนุ 289.9 

หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม                                                         (176.4) 

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี                                                                  113.5 

4.2 ทรัพยส์ินทีม่ีภาระค า้ประกัน 

บรษิัทและบรษิัทย่อย มีสินทรพัยป์ระเภท ท่ีดนิและอำคำรท่ีสรำ้งไวเ้พ่ือขำยในโครงกำรตำ่งๆ ซึง่โครงกำรท่ีด  ำเนินกำรอยู่ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562  

4.2.1 สินค้าคงเหลือ (ทีด่นิ งานระหว่างก่อสร้าง และต้นทุนในการพัฒนาโครงการ) 

ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

1 AP Aspire เอรำวณั ไพรม์ 725.27 ไมมี่ 
2 VPD Aspire งำมวงศว์ำน 110.17 ไมมี่ 
3 VPD Aspire รตันำธิเบศร ์(Phase C) 153.11 ไมมี่ 
4 VPD Aspire รตันำธิเบศร ์2 570.33 ไมมี่ 
5 APT Aspire สำทร – ตำกสิน (คอปเปอรโ์ซน) 9.77 ไมมี่ 
6 APT Aspire สำทร – ตำกสิน (2) 116.15 ไมมี่ 
7 AP2014 Aspire สำทร – รำชพฤกษ ์ 775.99 ไมมี่ 
8 AP2018 Aspire สขุมุวิท – ออ่นนชุ  855.36 ไมมี่ 
9 AP2018 Aspire สขุมุวิท – ออ่นนชุ เฟส 2 1,259.07 มี 
10 AP Aspire อโศก – รชัดำ 960.72 มี 
11 VPD Aspire อดุรธำนี 11.19 ไมมี่ 
12 AP Aspire เอรำวณั 220.22 ไมมี่ 
13 AP Centro ชยัพฤกษ ์– แจง้วฒันะ 2 450.57 มี 
14 VPD Centro ชยัพฤกษ ์– 345 386.56 มี 
15 APK Centro ไทยรำมญั  129.33 ไมมี่ 
16 AP Centro ไทรมำ้ 2 413.86 ไมมี่ 
17 AP Centro บำงนำ – ก่ิงแกว้ 843.82 มี 
18 AP Centro บำงนำ กม.7 9.32 ไมมี่ 
19 VPD Centro บำงนำวงแหวน   477.69 มี 
20 AP Centro บำงใหญ่ 292.80 มี 
21 VPD Centro ประชำอทุิศ 90 487.66 ไมมี่ 
22 APT Centro ป่ินเกลำ้ – วงแหวน 3.25 ไมมี่ 
23 AP Centro พระรำม 2 – พทุธบชูำ 678.18 มี 
24 APT Centro พระรำม 9 – มอเตอรเ์วย ์ 4.11 ไมมี่ 
25 AP Centro พหลโยธิน – วิภำวดี 326.99 ไมมี่ 
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ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

26 APT Centro รงัสิต 270.65 ไมมี่ 
27 AP Centro รงัสิตคลอง 4 – วงแหวน 276.06 มี 
28 APT Centro รำชพฤกษ ์ 14.49 ไมมี่ 
29 AP Centro รำชพฤกษ ์2 533.92 มี 
30 AP Centro รำชพฤกษ ์– แจง้วฒันะ 452.96 มี 
31 AP Centro รำชพฤกษ ์– สวนผกั 365.45 ไมมี่ 
32 APK Centro รำมอินทรำ – จตโุชติ 317.85 ไมมี่ 
33 APT Centro รำมอินทรำ 109 35.73 ไมมี่ 
34 VPD Centro วงแหวน – จตโุชติ 517.60 มี 
35 AP Centro สะพำนมหำเจษฎำบดินทรฯ์ 161.59 มี 
36 APT Centro สขุสวสัดิ ์– พระรำม 3 49.69 ไมมี่ 
37 AP Centro ออ่นนชุ – สวุรรณภมิู 760.48 มี 
38 VPD COO พิษณโุลก 52.54 ไมมี่ 
39 APT District เอกมยั – รำมอินทรำ 134.14 มี 
40 AP GRANDE PLENO พหลโยธิน – รงัสิต 438.89 มี 
41 APT GRANDE PLENO รตันำธิเบศร ์ 6.32 ไมมี่ 
42 VPD GRANDE PLENO รำชพฤกษ ์ 660.50 มี 
43 VPD GRANDE PLENO วชัรพล – สขุำภิบำล 5 518.38 มี 
44 AP GRANDE PLENO สขุสวสัดิ ์– พระรำม 3 500.10 มี 
45 APT Mind ติวำนนท ์ 39.96 ไมมี่ 
46 AP Mind พระรำม 2  5.32 ไมมี่ 
47 VPD Mind พระรำม 7 5.91 ไมมี่ 
48 AP Pleno ชยัพฤกษ ์ 586.38 มี 
49 APT Pleno ชยัพฤกษ ์– แจง้วฒันะ 15.38 ไมมี่ 
50 VPD Pleno ชยัพฤกษ ์– แจง้วฒันะ 2 342.01 มี 
51 VPD Pleno ดอนเมือง – สรงประภำ 344.77 มี 
52 AP2017 Pleno บำงนำ – วงแหวน 448.33 มี 
53 AP Pleno บำงนำ – ออ่นนชุ 415.36 มี 
54 APT Pleno บำงใหญ่ 87.71 ไมมี่ 
55 VPD Pleno บำงใหญ่ 2 356.76 มี 
56 VPD Pleno บำงใหญ่ 3 (คลองถนน 3) 321.54 มี 
57 APK Pleno พระรำม 9 – กรุงเทพกรฑีำ 72.49 ไมมี่ 
58 VPD Pleno พระรำม 9 – กรุงเทพกรฑีำ2 513.62 ไมมี่ 
59 APT Pleno พหลโยธิน (54/1) 328.20 มี 
60 VPD Pleno พหลโยธิน – รงัสิต 203.79 ไมมี่ 
61 APT Pleno พหลโยธิน – วชัรพล 12.55 ไมมี่ 
62 VPD Pleno พหลโยธิน – วชัรพล 2 378.31 มี 
63 APK Pleno แพรกษำ 11 69.56 ไมมี่ 
64 VPD Pleno แพรกษำ 11/1 275.11 ไมมี่ 
65 VPD Pleno รงัสิต คลอง 4 – วงแหวน 243.50 มี 
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ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

66 APT Pleno รำชพฤกษ ์ 199.76 ไมมี่ 
67 VPD Pleno รำชพฤกษ ์– แจง้วฒันะ 301.45 ไมมี่ 
68 AP Pleno รำชพฤกษ ์– รตันำธิเบศร ์ 488.07 มี 
69 AP Pleno รำมอินทรำ 286.56 มี 
70 APK Pleno รำมอินทรำ – วงแหวน 62.61 ไมมี่ 
71 VPD Pleno รำมอินทรำ บำงชนัสเตชั่น 501.85 มี 
72 VPD Pleno ลำดพรำ้ว – เสรไีทย 177.03 มี 
73 VPD Pleno เวสตเ์กต 310.09 มี 
74 AP Pleno ป่ินเกลำ้ – จรญั 130.66 ไมมี่ 
75 VPD Pleno สำทร – สขุสวสัดิ ์ 208.62 มี 
76 APT Pleno สขุสวสัดิ ์ 176.25 ไมมี่ 
77 VPD Pleno พระรำม 3 – สขุสวสัดิ ์ 483.61 ไมมี่ 
78 AP Pleno สขุสวสัดิ ์70 451.10 มี 
79 VPD Pleno สขุมุวิท – บำงนำ 17.54 ไมมี่ 
80 VPD The Centro สำทร – กลัปพฤกษ ์ 85.62 ไมมี่ 
81 APT The Centro วชัรพล 162.19 ไมมี่ 
82 VPD The City รำมอินทรำ 2 365.40 มี 
83 APT The City สำทร – สขุสวสัดิ ์ 48.20 ไมมี่ 
84 VPD The City เอกมยั – ลำดพรำ้ว 652.74 มี 
85 APK The City บำงนำ กม.7 12.56 ไมมี่ 
86 APT The City ป่ินเกลำ้ – บรมรำชชนนี 888.71 มี 
87 VPD The City พระรำม 2 – พทุธบชูำ 351.96 ไมมี่ 
88 VPD The City พระรำม9 – กรุงเทพกรฑีำ 457.82 มี 
89 APT The City พหลโยธิน 42.13 ไมมี่ 
90 APT The City พฒันำกำร 341.40 มี 
91 VPD The City สำทร – กลัปพฤกษ ์ 1,125.09 ไมมี่ 
92 AP The City รชัดำฯ – วงศส์วำ่ง  735.83 มี 
93 APT The City รตันำธิเบศร ์– บำงใหญ่ 7.86 ไมมี่ 
94 APT The City รำชพฤกษ ์ 11.88 ไมมี่ 
95 AP The City รำชพฤกษ ์– ป่ินเกลำ้ 796.67 มี 
96 APK The City รำชพฤกษ ์– สวนผกั 695.78 มี 
97 AP The City สะพำนมหำเจษฎำบดินทรฯ์ 675.49 มี 
98 APT The City สำทร – สขุสวสัดิ ์ 407.96 มี 
99 VPD The City สขุสวสัดิ ์64 512.02 ไมมี่ 
100 APT The Palazzo ศรนีครนิทร ์ 691.67 มี 
101 VPD THE SONNE ศรนีครนิทร ์– บำงนำ 267.55 ไมมี่ 
102 AP2012 Vittorio  31.16 ไมมี่ 
103 APT บำ้นกลำงเมือง CLASSE  เอกมยั – รำมอินทรำ 1,075.85 มี 
104 AP2017 บำ้นกลำงเมือง The Edition บำงนำ – วงแหวน 262.77 มี 

105 AP2017 
บ้ำนกลำงเมือง The Edition บำงนำ – วงแหวน  (Business 
District) 

104.19 
 

ไมมี่ 
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ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

106 AP บำ้นกลำงเมือง The Edition พระรำม 9 – พฒันำกำร 285.15 มี 
107 APK บำ้นกลำงเมือง The Edition พระรำม 9 – กรุงเทพกรฑีำ 349.07 มี 
108 VPD บำ้นกลำงเมือง The Edition สำทร – สขุสวสัดิ ์ 657.09 มี 
109 AP บำ้นกลำงเมือง The Edition สขุสวสัดิ ์– พระรำม 3 117.02 ไมมี่ 
110 AP บำ้นกลำงเมือง The Era ป่ินเกลำ้ – จรญัฯ 306.10 มี 
111 VPD บำ้นกลำงเมือง เทพรกัษ ์ 481.69 มี 
112 APT บำ้นกลำงเมือง นวมินทร ์42 125.90 ไมมี่ 
113 APK บำ้นกลำงเมือง พระรำม 9 – กรุงเทพกรฑีำ 492.92 มี 
114 AP บำ้นกลำงเมือง รำชพฤกษ ์ 680.07 มี 
115 APK บำ้นกลำงเมือง รำชพฤกษ ์– พระรำม 5 294.38 ไมมี่ 
116 VPD บำ้นกลำงเมือง รำชพฤกษ ์– รตันำธิเบศร ์ 185.43 ไมมี่ 
117 APK บำ้นกลำงเมือง รำมอินทรำ 581.26 มี 
118 APK บำ้นกลำงเมือง รำมอินทรำ – วชัรพล 101.56 ไมมี่ 
119 VPD บำ้นกลำงเมือง รำมอินทรำ 77 785.65 ไมมี่ 
120 APT บำ้นกลำงเมือง ลำดพรำ้ว – เสรไีทย 502.73 มี 
121 APT บำ้นกลำงเมือง สวนหลวง 321.32 มี 
122 APT บำ้นกลำงเมือง สำทร – สขุสวสัดิ ์ 6.61 ไมมี่ 
123 AP2017 บำ้นกลำงเมือง บำงนำ – วงแหวน 667.36 มี 
124 APT บำ้นกลำงเมือง ป่ินเกลำ้ – จรญัฯ 6.63 ไมมี่ 
125 AP บำ้นกลำงเมือง วชัรพล 413.52 มี 
126 AP2018 บำ้นกลำงเมือง ออ่นนชุ 21 12.19 มี 
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4.2.2 ทีด่นิและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 

ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

1 APT บำ้นกลำงกรุง Royal Vienna รชัวิภำ 81.50 ไมมี่ 

2 APT บำ้นกลำงเมือง สำทร-ตำกสิน 2 47.58 ไมมี่ 

3 APT Aspire พระรำม 9 8.74 ไมมี่ 

4 APT Pleno รำมอินทรำ 65 1.53 ไมมี่ 

5 APT ตำกสิน office 7.41 ไมมี่ 

6 AP บำ้นมนวดี(AP) 0.53 ไมมี่ 

7 AP เพลส แอนด ์พำรค์  135.04 ไมมี่ 

8 AP สวุินทวงค ์ 182.93 มี 

9 AP รงัสิตคลอง 7 10.59 ไมมี่ 

10 AP บำ้นมนรดำ 2 12.12 ไมมี่ 

11 VPD COO South Pattaya 191.11 ไมมี่ 

          APT = บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์  AP2012 = บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้(2012) 
APK  = บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้(กรุงเทพ)  AP2014 = บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้(2014) 
AP  = บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้  AP2017 = บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้(2017) 
VPD  = บจก.เดอะแวล ูพร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์  AP2018 = บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้(2018) 

ส ำหรบัโครงกำรท่ีมีกำรประเมินรำคำไดร้บักำรประเมินโดยบริษัทประเมินท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ในส่วนของท่ีดินใชว้ิธีมูลค่ำตลำด และส่วนของสิ่งปลูกสรำ้งใชว้ิธีมูลค่ำตน้ทุนทดแทน ท่ีดินของโครงกำร ท่ี
ด  ำเนินกำรอยู่ และท่ีดนิรอกำรพฒันำ บรษิัทและบรษิัทย่อยไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินรำคำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ  

อนึ่ง ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ ์และที่ดนิท่ีอยู่ระหวำ่งกำรพฒันำ (รวมทัง้อำคำรและสิ่งปลกูสรำ้งบนท่ีดนิ) และท่ีดินท่ียงัไม่ไดพ้ฒันำของ
โครงกำรทัง้หมด บริษัทและบริษัทย่อยน ำไปค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือกับสถำบนักำรเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทมียอดเงินกูยื้ม
สถำบนักำรเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 9,007 ลำ้นบำท 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

บริษัทมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรพัย์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท เช่น ธุรกิจคำ้วสัดุก่อสรำ้ง  และธุรกิจ
รบัเหมำก่อสรำ้ง เป็นตน้ รวมทัง้หำกมีธุรกิจใดท่ีน่ำสนใจและมีผลตอบแทนดี บริษัทก็อำจพิจำรณำเขำ้ไปลงทนุ โดยกำรเขำ้ไปลงทนุดงักล่ำว
ตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นส ำคญั   

นโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อย บริษัทมีนโยบำยในกำรถือหุน้ระยะยำว โดยจะส่ งกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทเขำ้ร่วม
บรหิำรงำนในบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มตำมสดัส่วนท่ีบรษิัทถือหุน้อยู่ เพ่ือก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัและควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย
และบรษิัทรว่มใหเ้ป็นไปในทศิทำงที่ถูกตอ้งเหมำะสมและสรำ้งผลก ำไรใหก้บับรษิัท 

ส ำหรบัสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 20.5 ของสินทรพัยร์วมในงบ
กำรเงินเฉพำะบริษัท ซึ่งในอนำคตบริษัทจะลงทุนในกิจกำรอ่ืนเพิ่มเติมจำกท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัก็ต่อเม่ือพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกำรลงทุนท่ี จะก่อ
ประโยชนแ์ละผลก ำไรท่ีดีใหก้บับรษิัทในอนำคต   
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีมีจ ำนวนสูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วน
ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รวมทัง้ไม่มีคดีท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคญัท่ีไม่สำมำรถประเมินผล
กระทบเป็นตวัเลขได ้
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1  ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลบริษัทหลัก 

บริษัท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน)  

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0107537000149 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 3,145,912,151 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 3,145,912,151 หุน้ และทนุ
ท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 3,145,899,495 บำท  

ข้อมูลนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด* 

1) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต์ี ้ 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105553079178 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,000,0000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 200,000,000 หุน้ และทุน
ท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 2,000,000,000 บำท 

2) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต์ี ้(กรุงเทพ) 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105537054875 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 300,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 3,000,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระ
แลว้จ ำนวน 300,000,000 บำท 

3) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต์ี ้(2012)  

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105555003110 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 300,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 30,000,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระแลว้
จ ำนวน 300,000,000 บำท  
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4) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต์ี ้(2014) 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร ์1 ชัน้ 18 ซอยสขุมุวทิ 16 (สำมมิตร) ถนนรชัดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105557175490 หมำยเลข
โทรศพัท ์02-261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 400,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 40,000,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 400,000,000 บำท  

5) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต์ี ้(2017) 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105560174822 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 100,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระแลว้
จ ำนวน 1,000,000 บำท  

6) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต์ี ้(2018) 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105560124515 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 100,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระแลว้
จ ำนวน 1,000,000 บำท 

7) บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเม้นท ์ 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105545118836 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,000,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 200,000,000 หุน้ และทนุท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 200,000,000 บำท  

8) บจก. ทองหล่อ เรสซเิดนซ ์

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105545118852 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 5,000,000 หุน้ และทุนท่ีช ำระ
แลว้จ ำนวน 50,000,000 บำท  
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9) บจก. ซกิเนเจอร ์แอดไวซอร่ี พารท์เนอรส์  

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105545061320 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 41,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 4,100,000 หุน้ และทุนท่ีช ำระ
แลว้จ ำนวน 41,000,000 บำท  

10) บจก. เอพ ี(เอกมัย) 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิ เษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105557063691 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 420,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 42,000,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 359,000,000 บำท  

11) บจก. เอพ ี(เพชรบุรี) 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105557109039 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,420,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 142,000,000 หุน้ และทนุท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 992,000,000 บำท  

12) บจก. เอพ ี(รัชโยธิน) 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105557183409 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 100,000,000 หุน้ และทนุท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 868,000,000 บำท  

13) บจก. พรีเมี่ยม เรสซเิดนซ ์

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105556162301 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 12,619,408,010 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 1,261,940,801 หุน้ และ
ทนุท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 11,415,108,010 บำท  
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14) บจก. สมารท์ เซอรว์สิ แอนด ์แมเนจเม้นท ์

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/39 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร ์1 ชัน้ 13 ซอยสุขมุวทิ 16 (สำมมิตร) ถนนรชัดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจบริหำรโครงกำร เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105539066251 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-661-9748 เวบ็ไซต ์www.apthai.com 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 500,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระแลว้
จ ำนวน 5,000,000 บำท  

15) บจก. กรุงเทพ ซติีส้มารท์ 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/48 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 15 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจนำยหนำ้ตัวแทนซือ้ขำยอสังหำริมทรพัย์ เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105548123024 หมำยเลข
โทรศพัท ์02-261-2518-22 โทรสำร 02-661-9748 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 4,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 400,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระแลว้
จ ำนวน 4,000,000 บำท  

16) บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคช่ัน 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/85 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 30 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งใหแ้ก่บรษิัทในกลุ่ม เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105553083698 หมำยเลขโทรศพัท ์
02-261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 5,000,000 หุน้ และทุนท่ีช ำระ
แลว้จ ำนวน 50,000,000 บำท  

17) บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่ 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี 170/64,66 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 21 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105556036810  หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 5,000,000 หุน้ และทุนท่ีช ำระ
แลว้จ ำนวน 50,000,000 บำท  

18) บจก.เอพ ีเอ็มอี 1 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105558049218 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 901,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 90,100,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 654,400,000 บำท  
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19) บจก.เอพ ีเอ็มอี 2 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105558067640 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,001,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 200,100,000 หุน้ และทนุท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 1,060,000,000 บำท  

20) บจก.เอพ ีเอ็มอี 3 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105558109199 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 903,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 90,300,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 903,000,000 บำท  

21) บจก.เอพ ีเอ็มอี 4 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105559070016 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 473,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 47,300,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 473,000,000 บำท  

22) บจก.เอพ ีเอ็มอี 5 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105559070024 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 167,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 16,700,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 167,000,000 บำท  

23) บจก. เอพ ีเอ็มอี 6 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105560124493 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 151,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 15,100,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 151,000,000 บำท  
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24) บจก.เอพ ีเอ็มอี 8 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105560175632 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 393,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 39,300,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 393,000,000 บำท  

25) บจก.เอพ ีเอ็มอี 10 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิ เษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105561049304 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 389,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 38,900,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 389,000,000 บำท  

26) บจก.เอพ ีเอ็มอี 11 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105561049339 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 100,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระแลว้
จ ำนวน 1,000,000 บำท 

27) บจก.เอพ ีเอ็มอี 12 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 010556104952 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 618,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 61,800,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 618,000,000 บำท  

28) บจก.เอพ ีเอ็มอี 14 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105561085688 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 412,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 41,200,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 412,000,000 บำท 
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29) บจก.เอพ ีเอ็มอี 15 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105561212841 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 694,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด  69,400,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 694,000,000 บำท 

30) บจก.เอพ ีเอ็มอี 16 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105562036753 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 114,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด  11,400,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 114,000,000 บำท 

31) บจก.เอพ ีเอ็มอี 17 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105562036796 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 187,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด  18,700,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 187,000,000 บำท 

32) บจก.เอพ ีเอ็มอี 18 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105562036818 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด  100,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระแลว้
จ ำนวน 1,000,000 บำท 

33) บจก.เอพ ีเอ็มอี 19 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105562169834 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด  100,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระแลว้
จ ำนวน 1,000,000 บำท 
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34) บจก.เอพ ีเอ็มอี 20 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105562169842 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด  100,000 หุน้ และทนุท่ีช ำระแลว้
จ ำนวน 1,000,000 บำท 

35) บจก. เคลย ์มอร ์อินโนเวช่ัน แล็บ 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/43 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร ์1 ชัน้ 14 ซอยสขุมุวทิ 16 (สำมมิตร) ถนนรชัดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจบริกำร เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105559148449 หมำยเลขโทรศพัท ์02-408-5276 
โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 16,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 1,600,000 หุน้ และทุนท่ีช ำระ
แลว้จ ำนวน 16,000,000 บำท  

36) บจก.เอสอีเอเซยี ลีดาเวช่ัน เซน็เตอร ์

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 2525 หอ้งเลขท่ี 2/301-2/310 อำคำร 2 เอฟวำยไอเซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 3 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจฝึกอบรม เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105559106240 หมำยเลขโทรศพัท ์02-261-2518-
22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 500,000,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 50,000,000 หุน้ และทุนท่ี
ช ำระแลว้จ ำนวน 500,000,000 บำท  

37) บจก. วาริ ดจิติอล  

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/64,170/66 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร ์1 ชัน้ 21 ถนนรชัดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105560178330 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
028-9759 โทรสำร - เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 30,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 3,000,000 หุน้ และทุนท่ีช ำระ
แลว้จ ำนวน 30,000,000 บำท  

38) บจก. อารซ์ ี1 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105560190119 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 500,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 50,000 หุน้ และทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 500,000 บำท  

 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1: กำรประกอบธุรกิจ 

 
สว่นที่ 1 หนำ้ 40 

39) บจก. อารซ์ ี2 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลอง เตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือขำย เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 0105560200211 หมำยเลขโทรศพัท ์02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต ์www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 500,000 บำท เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 50,000 หุน้ และทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 500,000 บำท  

40) SEAC (Singapore) Pte., Ltd. 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 50 รำฟเฟิลส ์เพลส #32-01 สิงคโปร ์แลนด ์ทำวเวอร ์ประเทศสิงคโปร ์(048623) ประกอบธุรกิจกำรศกึษำ 
เลขทะเบียนบรษิัทเลขท่ี 201729058D  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1 ดอลลำรส์ิงคโปร ์เป็นหุน้สำมัญทัง้หมด 1 หุน้ และทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 1 ดอลลำรส์ิงคโปร ์ 

ชื่อ สถานทีต้ั่ง โทรศัพท ์โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เลขท่ี 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท:์ 02-009-9000 
โทรสำร: 02-009-9991 

ผู้สอบบัญช ี

บรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

โดยนำงศิริวรรณ สุรเทพินทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4604 และ/หรือ นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 
4451 และ/หรือ นำงสำวสำธิดำ รตันำนรุกัษ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขท่ี 4753 

193/136-137 ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำคอมเพล็กซ ์ถนนรชัดำภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท:์ 02-264-0777 
โทรสำร: 02-264-0790 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

ไม่มี 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกัด (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

 
สว่นที่ 2 หนำ้ 1 

ส่วนที ่2: การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนทีเ่รียกช าระแล้ว ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ทนุจดทะเบียน จ ำนวน 3,145,912,151 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้จ  ำนวน มลูคำ่หุน้ท่ีตรำไว ้หุน้ละ 1 บำท 
ทนุท่ีช ำระแลว้ จ ำนวน 3,145,899,495 บำท เป็นหุน้สำมญัทัง้จ  ำนวน มลูคำ่หุน้ท่ีตรำไว ้หุน้ละ 1 บำท 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่  

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562   

 
 

จ านวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR  

ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 บริษัทมีกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจำกหลักทรพัยอ์ำ้งอิง (THAI NVDR) จ ำนวน 
239,873,765 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.62 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กำรน ำหุน้มำออกเป็น NVDR ในส่วนนีจ้ะไม่สำมำรถใช้
สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ได ้ยกเวน้กรณีกำรใชส้ิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับกำรเพิกถอนหุน้ออกจำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์(Delist) และจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบรษิัทก็จะลดลง ซึง่จะท ำใหส้ิทธิในกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้รำยอ่ืน
เพิ่มขึน้ดว้ย ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และนักลงทุนสำมำรถตรวจสอบจ ำนวนหุน้ท่ีเป็น NVDR ไดจ้ำกเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยเ์พ่ือประโยชนใ์นกำร
พิจำรณำใชส้ิทธิออกเสียงตอ่ไป 

*รวมคู่สมรส 
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7.3. การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

7.3.1 . หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

ไม่มี 

7.3.2 . หลักทรัพยต์ราสารหนี ้ 

บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  2562 มูลค่ำรวมทั้งสิ ้น 18,600 ล้ำนบำท มี
รำยละเอียดดงันี ้

หุน้กู้ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
อายุ 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อัตราดอกเบีย้ 

AP201A 1,500 5 ปี 22 ม.ค.2563 3.58% 
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 วนั 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% 
AP235A 3,000 4 ปี 17 พ.ค.2566 3.17% 
AP227A 500 3 ปี 11 ก.ค.2565 2.63% 
AP238A 1,230 4 ปี 19 ส.ค.2566 2.42% 
AP248A 770 5 ปี 19 ส.ค.2567 2.62% 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP201A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 22 มกรำคม 2558 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุรำยใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,500 ลำ้นบำท  
อำย ุ     5 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 3.58 ตอ่ปี 
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กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 22 มกรำคม และ 22 กรกฎำคมของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 22 มกรำคม 2563 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2560 ชุดที 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP207A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 19 มกรำคม 2560 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุรำยใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,500 ลำ้นบำท  
อำย ุ     3 ปี 6 เดือน  
อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 3.06 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 19 มกรำคม และ 19 กรกฎำคมของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2563 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2560 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2563 (AP203A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2560 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผูล้งทนุไม่เกิน 10 รำย 

จ ำนวนหุน้กู ้    500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   500 ลำ้นบำท  
อำย ุ     2 ปี 10 เดือน  
อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี  30 พฤษภำคม และ 30 พฤศจิกำยนของทุกปี ยกเว้น
ดอกเบีย้งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 30 มีนำคม 2563 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2560 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2564 (AP212A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 15 สิงหำคม 2560 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผูล้งทนุไม่เกิน 10 รำย 
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จ ำนวนหุน้กู ้    1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,000 ลำ้นบำท  
อำย ุ     3 ปี 6 เดือน  
อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ และ 15 สิงหำคมของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ ์2564 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4/2560 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2564 (AP214A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 19 ตลุำคม 2560 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผูล้งทนุไม่เกิน 10 รำย 

จ ำนวนหุน้กู ้    1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,000 ลำ้นบำท  
อำย ุ     3 ปี 6 เดือน  
อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.35 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 19 เมษำยน และ 19 ตุลำคมของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้งวด
สดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 19 เมษำยน 2564 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2564 (AP217A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 22 มกรำคม 2561 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุรำยใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,500 ลำ้นบำท  
อำย ุ     3 ปี 6 เดือน  
อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.32 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 22 มกรำคม และ 22 กรกฎำคมของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 22 กรกฎำคม 2564 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 
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• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2565 (AP221A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 22 มกรำคม 2561 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุรำยใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,500 ลำ้นบำท  
อำย ุ     4 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.40 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 22 มกรำคม และ 22 กรกฎำคมของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 22 มกรำคม 2565 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2561 ชุดที่ 1 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2565 (AP222A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 7 สิงหำคม 2561 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   500 ลำ้นบำท  
อำย ุ     3 ปี 6 เดือน 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.81 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 7 กุมภำพันธ ์และ 7 สิงหำคม ของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้งวด
สดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 7 กมุภำพนัธ ์2565 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2561 ชุดที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2565 (AP228A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 7 สิงหำคม 2561 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,500 ลำ้นบำท  
อำย ุ     4 ปี 
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อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.94 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 7 กุมภำพันธ ์และ 7 สิงหำคม ของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้งวด
สดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 7 สิงหำคม 2565 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2561 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2565 (AP222B) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผูล้งทนุไม่เกิน 10 รำย 

จ ำนวนหุน้กู ้    500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   500 ลำ้นบำท  
อำย ุ     4 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.94 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ และ 24 สิงหำคมของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 24 สิงหำคม 2565 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4/2561 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2564 (AP218A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    วนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 

จ ำนวนหุน้กู ้    10,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   100 ลำ้นบำท  
อำย ุ     2 ปี 11 เดือน 24 วนั 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.60 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ และ 24 สิงหำคมของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 17 สิงหำคม 2564 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 5/2561 ชุดที่ 1 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2563 (AP20DA) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2561 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้
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เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,000 ลำ้นบำท  
อำย ุ     2 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.78 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 25 มิถนุำยน และ 25 ธนัวำคม ของทกุปี ยกเวน้ดอกเบีย้งวด
สดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2563 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 5/2561 ชุดที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2564 (AP21DA) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2561 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,000 ลำ้นบำท 

อำย ุ     3 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 3.13 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 25 มิถนุำยน และ 25 ธนัวำคม ของทกุปี ยกเวน้ดอกเบีย้งวด
สดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2564 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2566 (AP235A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    3,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   3,000 ลำ้นบำท 

อำย ุ     4 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 3.17 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี  17 พฤษภำคม และ 17 พฤศจิกำยน ของทุกปี ยกเว้น
ดอกเบีย้งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2566 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 
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• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2562 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2565 (AP227A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2562 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผูล้งทนุไม่เกิน 10 รำย 

จ ำนวนหุน้กู ้    500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   500 ลำ้นบำท 

อำย ุ     3 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.63 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 11 มกรำคม และ 11 กรกฎำคม ของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2566 (AP238A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    1,230,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   1,230 ลำ้นบำท 

อำย ุ     4 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.42 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 19 กุมภำพันธ์ และ 19 สิงหำคม ของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 19 สิงหำคม 2566 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2562 ชุดที่ 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2567 (AP248A) 

วนัท่ีออกหุน้กู ้    วนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 

ประเภทหุน้กู ้  หุน้กูไ้ม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

เสนอขำยตอ่    ผูล้งทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุน้กู ้    770,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   770 ลำ้นบำท 

อำย ุ     5 ปี 
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อตัรำดอกเบีย้หุน้กู ้    คงที่รอ้ยละ 2.62 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ และ 19 สิงหำคมของทุกปี ยกเวน้ดอกเบีย้
งวดสดุทำ้ยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุน้กู ้ 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้    วนัท่ี 19 สิงหำคม 2567 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทรสิเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุน้กู)้ 

ต๋ัวแลกเงนิระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทมียอดคงคำ้งตั๋วแลกเงินระยะสัน้ทัง้สิน้ 6,800 ลำ้นบำท (รำคำหนำ้ตั๋ว) 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแตล่ะปีไม่เกินรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิ (จำกงบกำรเงินรวม) กำรจ่ำยเงินปันผลนีจ้ะ
พิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจและปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำร
บรหิำรงำนของบรษิัท ซึง่กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และผูถื้อหุน้ 

ในปี 2560 บริษัทมีก ำไรสุทธิเป็นจ ำนวนเงิน 3,148 ลำ้นบำท คดิเป็นก ำไร 1.004 บำท/หุน้ และบริษัทไดร้บัอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผล
เป็นจ ำนวน 0.35 บำท/หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 35 ของก ำไรสุทธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษัทจ่ำยและมีกำรจ่ำยปันผลดงักล่ำว
ในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2561 

ในปี 2561 บรษิัทมีก ำไรสทุธิ (ก่อนปรบัปรุงใหม่) เป็นจ ำนวนเงิน 3,856 ลำ้นบำท คดิเป็นก ำไร 1.23 บำท/หุน้ และบรษิัทไดร้บัอนมุตัิ
กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวน 0.40 บำท/หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 33 ของก ำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษัทจ่ำยและมีกำร
จ่ำยปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 

ส ำหรบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ำยเงินปันผลใหบ้ริษัทจำกก ำไรสุทธิของบริษัทย่อยทัง้นีก้ำร
จ่ำยเงินปันผลจะพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ประกอบ ไดแ้ก่ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของบรษิัท กำรขยำยธุรกิจ 
และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำรบรหิำรงำนของบรษิัทย่อยเช่นเดียวกบักำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 13 ท่ำน ในจ ำนวนนีเ้ป็นกรรมกำรหญิง 1 ท่ำนและกรรมกำรชำยอีก 12 ท่ำน ซึ่งเป็น
ผูท้รงคณุวฒุท่ีิมีควำมรูห้ลำกหลำย เป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีองคป์ระกอบดงันี ้

 

• กรรมกำรอิสระจ ำนวน 7 ท่ำน (คิดเป็นรอ้ยละ 54) ซึ่งมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทัง้คณะ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ของ ก.ล.ต. กรรมกำรอิสระทัง้ 7 ท่ำน คือ 1. รศ.ดร. นรศิ ชยัสูตร 2.นำยพนัธพ์ร ทพัพะรงัสี 3.นำยโกศล สรุิยำพร 4.นำย
นนทจ์ิตร ตลุยำนนท ์5. นำยพรวฒุ ิสำรสิน 6.นำยหยกพร ตนัตเิศวตรตัน ์และ 7.นำยสมยศ สธีุรพรชยั 
(นิยามของกรรมการอิสระเขม้กว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าที่ ก.ล.ต.ก าหนด ในเรื่องการถอืหุน้ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทตอ้งถือหุน้ในบริษัทไม่เกินรอ้ยละ 
0.5 จ านวนหุน้ทีมี่สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท) 

• กรรมกำรท่ี มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน จ ำนวน 6 ท่ำน 1.นำยอนุพงษ์  อัศวโภคิน  2.นำยพิ เชษฐ วิภวศุภกร  
3.นำยศริพิงษ ์สมบตัศิริ ิ4.นำยวสนัต ์นฤนำทไพศำล 5.นำงสำวกิตตยิำ พงศป์ชูนียก์ลุ และ 6.นำยวษิณ ุสชุำตลิ  ำ้พงศ ์

 

กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมแทนบริษัท ไดแ้ก่ นำยอนุพงษ์ อัศวโภคิน นำยพิเชษฐ วิภวศุภกร นำยศิริพงษ์ สมบั ติศิริ นำยวสันต ์ 
นฤนำทไพศำล นำยวษิณ ุสชุำตลิ  ำ้พงศ ์และนำงสำวกิตตยิำ พงศป์ชูนียก์ลุ คนใดคนหนึ่งลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บรษิัทไดก้  ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบรษิัทไว ้ดงันี ้
 

1. ก ำหนดวสิยัทศัน ์กลยุทธแ์ละแผนงำนของบริษัท เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรจดักำร อนัจะน ำมำซึ่งประโยชนส์ูงสุด
ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม ตลอดจนอนุมัติกำรด ำเนินงำนต่ำงๆตำมปกติธุรกิจของบริษัทท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
นยัส ำคญั โดยไม่มีกำรมอบอ ำนำจใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำรและกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร เช่น กำรอนมุตัิกำรซือ้ขำยท่ีดนิเพ่ือ
พฒันำโครงกำร หรือกำรอนมุตัิกำรขอสินเช่ือ เป็นตน้ แตค่ณะกรรมกำรบรษิัทจะมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเป็นผูบ้รหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัท 
 

2. ปฏิบตัหินำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัท และมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ 
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3. จดัใหมี้ระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของทัง้ฝ่ำยบริหำรและพนักงำน  ระบบกำรควบคมุภำยในและบรหิำร
ควำมเส่ียงท่ีเพียงพอ  

 

4. พิจำรณำแต่งตัง้บุคคลหรือนิติบุคคลภำยนอกเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภำยในของบรษิัทในกำรตรวจสอบควำมเพียงพอ
และควำมเหมำะสม รวมทัง้ใหค้  ำปรกึษำเพ่ือแกไ้ขจดุบกพรอ่งของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัท  

 

5. พิจำรณำรำยกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนท่ี์อำจเกิดขึน้โดยยดึหลกัตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

6. ดแูลใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปดว้ยควำมซื่อสตัย ์เที่ยงธรรม และโปรง่ใส 
 

7. ไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือ
เป็นหุน้ไม่จ  ำกัดควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด หรือกรรมกำรของบริษัทเอกชน/บริษัทมหำชนอ่ืนซึ่งประกอบกิจกำรอันมี
สภำพอย่ำงเดียวกนั หรือเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบรษิัท เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

 

8. แจง้ใหค้ณะกรรมกำรทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญำใดๆท่ีท ำกบับริษัท หรือถือหุน้/
หุน้กูเ้พิ่มขึน้หรือลดลง ในบรษิัทหรือบรษิัทในเครือ 

 

9. จดัใหมี้กำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
 

10. จดัใหมี้กำรท ำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบรษิัทและเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชุม
สำมญัประจ ำปี  

คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือช่ วยศึกษำ
กลั่นกรองงำนตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดนโยบำย บทบำท หนำ้ท่ี ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ทัง้นี ้ประธำน
คณะกรรมกำรของบรษิัทเป็นกรรมกำรอิสระและไม่ไดด้  ำรงต  ำแหน่งประธำนในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือใหก้ำรท ำหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร
ชดุย่อย มีควำมเป็นอิสระอย่ำงแทจ้รงิ 

 

คณะกรรมกำรชดุย่อยของบรษิัทจ ำนวน 4 ชดุ ประกอบดว้ย 
 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรบรหิำร 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบรหิำรควำมเส่ียง 

ส ำหรบัรำยละเอียดและขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีดงันี ้



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกัด (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

 
สว่นที่ 2 หนำ้ 12 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ทำ่น ไดแ้ก่ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยพนัธพ์ร ทพัพะรงัสี  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยนนทจ์ิตร ตลุยำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยโกศล สรุยิำพร กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยสมยศ สธีุรพรชยั กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรทกุท่ำนลว้นแต่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดกำรเป็นกรรมกำรอิสระของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยฯ์ และมีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งและประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทอย่ำงเป็นท่ีน่ำ
พอใจ  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทำนใหบ้รษิัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเพียงพอ 
 

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสม อนุมัติแผนงำนและ
พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ ง โยกยำ้ย 
เลิกจำ้ง รวมถงึคำ่ตอบแทนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

 

3. สนบัสนนุใหก้ำรปฎิบตัขิองบรษิัทเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและมีกำรดแูลก ำกบักิจกำรท่ีดี 
 

4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมถึง
พิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีตอ่คณะกรรมกำรบรษิัท 

 

5. พิจำรณำแตง่ตัง้และถอดถอนบุคคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภำยในของบรษิัท รวมถงึพิจำรณำอนมุตัิ
คำ่ตอบแทนของผูต้รวจสอบภำยใน 

 

6. ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือขอควำมเห็นจำก
ผูส้อบบญัชีในเรื่องตำ่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท 

 

7. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์ห้
เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย รวมถงึใหเ้ป็นไปในทำงที่จะเกิดประโยชนแ์ก่บรษิัทมำกท่ีสดุ  

8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยตอ่ไปนี ้

8.1 ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 
8.2 ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัท 
8.3 ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
8.4 ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
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8.5 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย ์
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

8.6 รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

9. ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องท่ีไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชีของบรษิัท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติกรรมอนัควรสงสยัว่ำกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรือบคุคลซึง่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทไดก้ระท ำควำมผิดตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย ์และรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทรำบภำยในเวลำ 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี 
 

10. พิจำรณำกำรจดัท ำและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยสม ่ำเสมอ 
 

11. ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
 

2. คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ยกรรมกำร 6 ท่ำน ซึ่งเป็นผูด้  ำรงต  ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร กรรมกำร และบคุคลที่มีควำม
เหมำะสมซึง่คณะกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำแตง่ตัง้จำกรำยช่ือท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดเ้สนอมำ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนพุงษ ์อศัวโภคิน ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยศิรพิงษ ์สมบตัิศิร ิ กรรมกำรบรหิำร 
4. นำยวสนัต ์นฤนำทไพศำล กรรมกำรบรหิำร 
5. นำยวิษณ ุสชุำติล  ำ้พงศ ์ กรรมกำรบรหิำร 
6.นำงสำวกิตติยำ พงศป์ชูนียก์ลุ กรรมกำรบรหิำรและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมกำรบรหิำรมีขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบในกำรพิจำรณำ ตดัสินใจ และสั่งกำร ตำมขอบเขตอ ำนำจท่ีไดร้ะบุไวใ้น
ประกำศของบรษิัทวำ่ดว้ยเรื่องอ  ำนำจด ำเนินกำรทั่วไป และกำรกระจำยอ ำนำจในสำยงำนตำ่งๆและรวมถงึเรื่องอ่ืนใดท่ีมีควำมส ำคญัตอ่บรษิัท  

 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมกำร 5 ท่ำน ซึ่งในจ ำนวนนีมี้กรรมกำร 3 ทำ่น ซึง่ด  ำรงต  ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอิสระดว้ย ไดแ้ก่ นำยพรวฒุิ สำรสิน ประธำนคณะกรรมกำรฯ และกรรมกำรอีก 2 ทำ่น คือ นำยนนทจ์ิตร ตลุยำนนท ์และ นำยสมยศ 
สธีุรพรชยั 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยพรวฒิุ สำรสิน ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. นำยสมยศ สธีุรพรชยั กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยอนพุงษ ์อศัวโภคิน กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
5. นำยนนทจ์ิตร ตลุยำนนท ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    

1. เสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมจะด ำรงต  ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีต  ำแหน่งกรรมกำรวำ่งเน่ืองจำกครบวำระ หรือในกรณีอ่ืนๆ 

2. พิจำรณำตรวจทำนควำมเหมำะสมของแบบประเมินผลงำนตนเองของคณะกรรมกำรบรษิัทโดยสม ่ำเสมอ  
3. พิจำรณำผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบรษิัทเพ่ือกำรวำงแนวทำงปรบัปรุงและพฒันำกำรท ำงำน 
4. เสนอแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร ไดแ้ก่ ค่ำเบีย้ประชุมและโบนสัประจ ำปี รวมถึงค่ำตอบแทนอ่ืนใดทัง้ท่ี

เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 
5. เสนอแนวทำงกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนในรูปของโบนสัประจ ำปีแก่ผูบ้รหิำรและพนกังำนบรษิัท  
 

4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำร 6 ท่ำน ซึ่ง 4 ท่ำน ด  ำรงต  ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของ
บริษัท เพ่ือใหก้ำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงใกล้ชิด และได้แต่งตัง้นำงสำววิรินทรญ์ำ ศิริเจริญนันท ์ใหเ้ป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรฯ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยโกศล สรุยิำพร ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบรหิำรควำมเสี่ยง 
2. นำยหยกพร ตนัติเศวตรตัน ์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบรหิำรควำมเสี่ยง 
3. นำยศิรพิงษ ์สมบตัิศิร ิ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบรหิำรควำมเสี่ยง 
4. นำยวสนัต ์นฤนำทไพศำล กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบรหิำรควำมเสี่ยง 
5. นำยวิษณ ุสชุำติล  ำ้พงศ ์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบรหิำรควำมเสี่ยง 
6. นำงสำวกิตติยำ พงศป์ชูนียก์ลุ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

1. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนมุตัิ ติดตำมกำร
ประพฤตปิฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบำย ทบทวนและปรบันโยบำยเป็นประจ ำตำมควำมเหมำะสม 

2. พิจำรณำผลกำรประเมินท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรก ำกับกิจกำรท่ีดีซึ่งจัดท ำโดยหน่วยงำนภำยนอก และ
ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของบรษิัทเพ่ือใหไ้ดผ้ลประเมินท่ีดี  
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีทีผ่่านมา (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562) 

 

รำยช่ือกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบรษัิท 
(ประชมุทัง้สิน้ 11 ครัง้) 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

(ประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้) 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

(ประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้) 

คณะกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรและบรหิำร

ควำมเสี่ยง 
(ประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้) 

คณะกรรมกำรบรหิำร 
(ประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้) 

จ ำนวน
ครัง้ที่เขำ้
ประชมุ 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

จ ำนวน
ครัง้ที่เขำ้
ประชมุ 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

จ ำนวน
ครัง้ที่เขำ้
ประชมุ 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

จ ำนวน
ครัง้ที่เขำ้
ประชมุ 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

จ ำนวน
ครัง้ที่เขำ้
ประชมุ 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

1. รศ.ดร.นรศิ ชยัสตูร 10 91%         

2. นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ 11 100%   2 100%   12 100% 

3. นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร 11 100%   2 100%   12 100% 

4. นำยศริพิงษ์ สมบตัศิริิ 10 91%     3 75% 11 92% 

5. นำยวสนัต ์นฤนำทไพศำล 11 100%     4 100% 12 100% 

6. นำงสำวกิตตยิำ พงศป์ชูนียก์ลุ 10 91%     4 100% 12 100% 

7. นำยวิษณ ุสชุำตลิ  ำ้พงศ ์ 11 100%     4 100% 12 100% 

8. นำยพรวฒุ ิสำรสนิ 10 91%   2 100%     

9. นำยหยกพร ตนัตเิศวตรตัน ์ 10 91%     3 75%   

10. นำยพนัธพ์ร ทพัพะรงัสี 11 100% 4 100%       

11. นำยโกศล สรุยิำพร 11 100% 4 100%   4 100%   

12. นำยนนทจ์ิตร ตลุยำนนท ์ 10 91% 4 100% 2 100%     

13. นำยสมยศ สธีุรพรชยั 11 100% 4 100% 2 100%     
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8.2 ผู้บริหาร 

คณะผูบ้รหิำรของบรษิัท (เป็นไปตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยอนพุงษ ์อศัวโภคนิ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร 

2. นำยพิเชษฐ วภิวศภุกร กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 

3. นำยศริพิงษ ์สมบตัศิริ ิ กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยวสนัต ์นฤนำทไพศำล กรรมกำรบรหิำร / รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำน Strategic Property 
Investment 

5. นำงสำวกิตตยิำ พงศป์ชูนียก์ลุ กรรมกำรบรหิำร 

6. นำยวษิณ ุสชุำตลิ  ำ้พงศ ์ กรรมกำรบรหิำร 

7. นำยสมชำย วฒันเสำวภำคย ์ รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

8. นำยวทิกำร จนัทวมิล รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำน Corporate Strategy and Creation 

9. นำยภมร ประเสรฐิสรรค ์ รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนทำวนเ์ฮำส ์

10. 

11. 

นำยรชัตช์ยตุม ์นนัทโชตโิสภณ 

นำยบญุชยั จนัทรก์ระจ่ำงเลิศ 

รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนบำ้นเดี่ยว 

รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำน Supply Chain Management 

12. นำงกลุทพิำ ทนิกรศรีสภุำพ ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบญัชี 

13. นำยวรพงศ ์วโิรจนธ์นำนกุลู ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนทำวนเ์ฮำส ์ 

14. 

15. 

นำงสำวทพิวรรณ ศริคิณู 

นำงสำวกมลทพิย ์บ  ำรุงชำตอิดุม 

ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนทรพัยำกรบคุคล 

ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนคอนโด 1 

16. นำยประจกัษ ์ประภำมณฑล ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนคอนโด 2 

17. นำยพงษน์ลิท จนัทรส์งวน  ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนประสำนงำนรำชกำร 

18. นำยทรงพล บษุปฤกษ ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำน Digital transformation 
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8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนำยประมำศ ขวัญชื้น เป็นเลขำนุกำรบริษัท ขอบเขต หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
เลขำนกุำรบริษัทตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ในส่วนของผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยให้
รบัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี คือ นำงสำวเยำวภำ พฒันสวุรรณำ 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

(ก) คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิัท 

 

(ข) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร ซึง่อยู่ในรูปเงินเดือน คำ่เบีย้ประชมุและผลประโยชนอ่ื์นของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ใน 
ปี 2561 และปี 2562 จ  ำนวน 17 ท่ำน และจ ำนวน 18 ท่ำน เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ ้น 176.6 ล้ำนบำท และ 163.8 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

รายนามกรรมการ ประเภท ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน ปี 2562 ค่าตอบแทน ปี 2561 

เข้า
ประชุม 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าตอบ 
แทน 
(บาท) 

เข้า
ประชุม 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าตอบ 
แทน 
(บาท) 

1. รศ.ดร. นรศิ 
ชยัสตูร 

กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำร 91% 484,615 917,500 100% 423,077 922,500 

2. นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคิน 

กรรมกำรที่เป็น
ผูบ้รหิำร 

รองประธำนกรรมกำร / 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

100% 484,615 ไมมี่ 100% 423,077 ไม่มี 

3. นำยพิเชษฐ 
วิภวศภุกร 

กรรมกำรที่เป็น
ผูบ้รหิำร 

กรรมกำร / กรรมกำร
ผูอ้  ำนวยกำร 

100% 484,615 ไมมี่ 100% 423,077 ไม่มี 

4. นำยศิรพิงษ ์
สมบตัิศิร ิ

กรรมกำรที่เป็น
ผูบ้รหิำร 

กรรมกำร 91% 484,615 ไมมี่ 67% 423,076 ไม่มี 

5. นำยวสนัต ์
นฤนำทไพศำล 

กรรมกำรที่เป็น
ผูบ้รหิำร 

กรรมกำร 100% 484,615 ไมมี่ 100% 423,077 ไม่มี 

6. นำงสำวกิตติยำ 
พงศป์ชูนียก์ลุ 

กรรมกำรที่เป็น
ผูบ้รหิำร 

กรรมกำร 91% 484,615 ไมมี่ 92% 423,077 ไม่มี 

7. นำยวิษณ ุ
สชุำติล  ำ้พงศ ์

กรรมกำรที่เป็น
ผูบ้รหิำร 

กรรมกำร 100% 484,615 ไมมี่ 100% 423,077 ไม่มี 

8. นำยพรวฒิุ 
สำรสิน 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 91% 484,615 855,000 83% 423,077 782,500 

9. นำยพนัธพ์ร 
ทพัพะรงัสี 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

100% 484,615 890,000 100% 423,077 880,000 

10. นำยโกศล 
สรุยิำพร 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 100% 484,615 930,000 100% 423,077 880,000 

11. นำยนนทจ์ิตร 
ตลุยำนนท ์

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 91% 484,615 770,000 100% 423,077 770,000 

12. นำยสมยศ 
สธีุพรชยั 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 100% 484,615 780,000 100% 423,077 770,000 

13. นำยหยกพร 
ตนัติเศวตรตัน ์

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 91% 484,615 740,000 92% 423,077 740,000 
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(ค) หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนและกำรเสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
 

บรษิัทก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรในอตัรำท่ีเหมำะสม โดยเปรียบเทียบกบัมำตรฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆใน
ธุรกิจเดียวกนั ค่ำตอบแทนประกอบดว้ย ค่ำเบีย้กรรมกำร ค่ำเบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จซึ่งเป็นค่ำตอบแทนพิเศษท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรปีละครัง้
ตำมผลก ำไรของบริษัท โดยไม่มีผลประโยชนอ่ื์นใดอีกนอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะมีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนในเบือ้งตน้เพ่ือน ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำร ก่อนน ำเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ืออนมุตัเิป็นประจ ำทกุปี  

 

กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษิัทมีหลกักำรดงันี ้

1. คำ่เบีย้ประชมุพิจำรณำจำกต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ผลประกอบกำรของบรษิัท และเทียบเคียงกบับรษิัทในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

2. บ ำเหน็จพิจำรณำจำกผลก ำไรของบรษิัท และจ ำนวนปันผลท่ีจ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ 

3. หำกกรรมกำรด ำรงต  ำแหน่งมำกกว่ำหนึ่งต  ำแหน่งในคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรชุดย่อย จะไดร้บัคำ่ตอบแทนตำมต ำแหน่งท่ี
ไดร้บัสงูสดุเพียงต ำแหน่งเดียว 

4. คำ่ตอบแทนของกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบ ำเหน็จซึง่บ  ำเหน็จจะเป็นไปตำมกำรจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำร 

8.5 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวนพนกังำนแบ่งตำมสำยงำนดงันี ้1) สำยงำนผูบ้ริหำรจ ำนวน 18 คน และ  
2) สำยงำนปฏิบตักิำร 2,553 คน รวมทัง้สิน้ 2,571 คน 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ในช่วงระหวำ่งปี 2559 – 2562 บรษิัทไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนกบัผูบ้รหิำรหรือพนกังำนบรษิัทในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิ
หรือผิดสญัญำกำรจำ้งแรงงำนแตอ่ย่ำงใด 

 

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กับพนักงาน 

ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ ท่ีจ่ำยใหก้ับพนักงำน ทัง้นีไ้ม่รวม
ผลตอบแทนของผูบ้ริหำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 จ  ำนวนทัง้สิน้ 1,642.9 ลำ้นบำท (ส ำหรบัปี 2561 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,443.1 ลำ้นบำท) 
บรษิัทไดจ้ดัใหมี้กองทนุส ำรองเลีย้งโดยสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพสำมำรถเลือกรูปแบบกำรลงทนุไดต้ำมควำมตอ้งกำรของตนเอง โดยทำง
บรษิัทมีทำงเลือกส ำหรบัพนกังำน 3 กองทนุ ไดแ้ก่ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เคมำสเตอร ์พลู ฟันด ์กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ไทยพำณิชย ์มำสเตอร์
ฟันด ์และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ในแต่ละกองทุน บริษัทยงัไดเ้ลือกนโยบำยท่ีเหมำะสมของแต่ละกองทนุและใหค้วำมรู ้
ควำมเขำ้ใจแก่พนกังำนอย่ำงทั่วถงึในดำ้นขอ้มลูประกอบกำรตดัสินใจก่อนเลือกลงทุน  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกัในกำรเสริมสรำ้งใหอ้งคก์รมีระบบท่ีมีประสิทธิภำพ 
และเป็นพืน้ฐำนของกำรเตบิโตอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบรหิำรควำมเส่ียงจงึไดร้ำ่งนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ และไดมี้กำรทบทวนปรบัปรุงนโยบำยครัง้ล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นกำร
ยกระดบัมำตรฐำนและกำรปฏิบตัิกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard)  

ส ำหรบันโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท http://investor.apthai.com/th/good-governance/good-
governance 

รายงานการปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่สี าหรับปี 2562 

กำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใช ้

ในปี 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเส่ียงมีกำรพิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลักกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี
ส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพ่ือน ำไปปรบัใชใ้หเ้หมำะสมกบับรบิททำงธุรกิจเป็นประจ ำทกุไตรมำส และน ำเสนอเพ่ือใหค้ณะกรรมกำร
บรษิัทพิจำรณำทบทวนปีละ 1 ครัง้   

ส ำหรบัหลกัปฏิบตัขิอ้ท่ียงัไม่ไดน้  ำไปปรบัใช ้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทไดมี้กำรบนัทกึรำยละเอียดพรอ้มเหตผุลไวแ้ลว้ อีกทัง้ยงัมี
แผนพฒันำและตดิตำมดแูลใหมี้กำรด ำเนินกำรตอ่โดยจดัล ำดบัตำมควำมส ำคญัของเรื่องนั้นๆ 

นอกจำกนีบ้ริษัทไดป้ฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงท่ีตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยก ำหนดใน 5 หมวด  

หมวด 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
หมวด 2 กำรปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อย่ำงเทำ่เทียมกนั 
หมวด 3 บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
หมวด 4 กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 
หมวด 5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 

มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

ผูถื้อหุน้เปรียบเสมือนเจำ้ของบริษัท มีสิทธิและเสียงท่ีจะร่วมก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมขอบเขตท่ีกฎหมำย
ก ำหนด บริษัทจึงมุ่งเนน้ท่ีจะสรำ้งประโยชนท่ี์ดีแก่ผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั โดยมุ่งใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิและใชส้ิทธิบนหลกักำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียม
กนั เช่น กำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ กำรไดร้บัเงินปันผล กำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรของบริษัทอย่ำงครบถว้น รวดเร็วและเพียงพอ โดยไดจ้ดัใหมี้ ส่วน
งำนนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละเลขำนกุำรบริษัท เพ่ือตอบขอ้สงสยัตำ่งๆแก่ผูถื้อหุน้ผ่ำนช่องทำงตดิตอ่ต่ำงๆ ทัง้โทรศพัท ์อีเมล ์และไปรษณีย ์รวมถึง
กำรเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทรำบและตดัสินใจในวำระส ำคญั เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแต่งตั้ งและ
กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร รวมถงึกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท เป็นตน้    
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

บรษิัทไดจ้ดักำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ขึน้ เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลำภำยในไม่เกิน 4 เดือน 
นับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัชีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดโดยมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือใหผู้้ถือหุน้ไดร้บัสิทธิเก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุน้ตำม
กฎหมำยและนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รำยละเอียด ดงันี ้

1. ก่อนการประชุม 
 

1.1 เพ่ือใหผู้้ถือหุน้ไดร้บัข้อมูลท่ีชัดเจน เพียงพอและมีระยะเวลำอันสมควรแก่กำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม 
บรษิัทไดมี้กำรเผยแพร่หนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรประกอบ เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรประชุม  ผ่ำนทำงช่องทำงท่ีหลำกหลำย ทั้งกำรแจ้งข่ำวผ่ำนตลำด  
หลักทรพัยแ์ละทำงเว็บไซตข์องบริษัท (http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-
meeting?year=2019) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และนักลงทุนสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยง่ำย อีกทัง้ บริษัทไดม้อบหมำยให ้บริษัท 
ศนูยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรพัยจ์ดัส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถื้อหุน้
พรอ้มทัง้รำยงำนประจ ำปี (ในรูปแบบ QR code) เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเวลำมำกกว่ำ 14 วนัก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ ส  ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งกำรรบัรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่มทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษสำมำรถแจง้
ควำมประสงคม์ำยงับรษิัท เพ่ือด  ำเนินกำรจดัส่งใหเ้พิ่มเตมิไดอี้กด้วย ทัง้นีข้อ้มลูในหนงัสือเชิญประชมุ ประกอบดว้ย
วนั เวลำ สถำนท่ีประชุม พรอ้มทัง้รำยละเอียดวำระกำรประชุมขอ้เท็จจรงิ เหตผุลและควำมเหน็ของคณะกรรมกำรใน
แต่ละวำระเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีกำรลงประกำศทำงหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลำ 3 วัน
ติดต่อกันล่วงหน้ำ ตัง้แต่วันท่ี 9 - 11 เมษำยน พ.ศ. 2562 อันเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัก่อนกำรประชุม ซึ่ง
เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของกฎหมำย 
 

1.2 บริษัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุ่มใชส้ิทธิเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกนั ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ นิตบิุคคล 
และนกัลงทนุสถำบนั โดยกำรส่งหนงัสือมอบฉันทะ ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มทัง้เสนอช่ือกรรมกำรอิสระ 
2 ทำ่นไดแ้ก่ 1. นำยนนทจ์ิตร ตลุยำนนท ์และ 2. นำยโกศล สรุยิำพร เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 

1.3 บริษัทไดอ้  ำนวยควำมสะดวกใหผู้้ถือหุน้ไดใ้ช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงอย่ำงเต็มท่ี ดว้ยกำร
ก ำหนดวนั เวลำประชุม ในวนัท่ีไม่ตรงกับวนัหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทัง้สถำนท่ีในกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ก็ตอ้งสำมำรถ
เดินทำงไดอ้ย่ำงสะดวกซึ่งกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2562 ไดจ้ัดขึน้ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 
2562 เวลำ 14.30 น. ณ หอ้ง เลอ แกรนด ์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขมุวิท เลขท่ี 189 ถนนสุขมุวิท ซอย 13-
15 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 นอกจำกนี ้บริษัทยังจัดเจำ้หนำ้ท่ีส  ำหรบัอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูเ้ขำ้รว่มประชุม ตรวจสอบเอกสำรและจดัจุดลงทะเบียนแยกตำมประเภทของผูท่ี้มำเขำ้ร่วมประชมุ คือ ผู้
ถือหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดำ นิตบิคุคลและผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบรษิัทจดักำรกองทนุหรือคสัโตเดียน   

 

1.4 บริษัทได้ส่งเสริมให้น ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมำยให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด น ำระบบสแกนบำรโ์คด้มำใช้ส  ำหรบัลงทะเบียน พรอ้มทั้งจัดท ำบัตรลงคะแนนท่ีมีบำรโ์ค้ด
ปรำกฏอยู่ โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีผูเ้ช่ียวชำญคอยดแูลเพ่ือใหก้ำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเป็นไปดว้ยควำมสะดวก รวดเร็ว 
ถกูตอ้งแม่นย ำ 
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2. การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

2.1 กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือร่วมชีแ้จงและตอบค ำถำมต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดมี้กำร
แนะน ำกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้สอบบญัชี และตวัแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มกำร
ประชมุ 
 

2.2 บรษิัทจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอย่ำงโปร่งใสและใหใ้ช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวำระแยกออกจำกกนัเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
สำมำรถใชส้ิทธิในแตล่ะเรื่องไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ  

 

2.3 ประธำนในท่ีประชุมเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น ซกัถำมและเสนอแนะในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับวำระกำร
ประชุมหรือเก่ียวขอ้งกับบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน และกรรมกำรไดต้อบค ำถำมของผูถื้อหุน้ในประเด็นส ำคญัอย่ำง
ครบถว้น โดยมีเลขำนกุำรบรษิัทท ำหนำ้ท่ีจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและกำรออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระ 
 

2.4 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนและเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงโปร่งใส โดยระบุ
คะแนนของผูถื้อหุน้ท่ี “เห็นดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสียง” โดยในปี 2562 ไม่มีผูถื้อหุน้โตแ้ยง้ผลกำรตรวจนบั
คะแนนดงักล่ำว 

 

3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

3.1 บริษัทแจง้มตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2562 
บริษัทไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ.2562 โดยแยกเป็น
คะแนนท่ี “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสียง” 

 

3.2 บริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีกำรบนัทกึขอ้มูลส ำคญัครบถว้น ไดแ้ก่ วนั เวลำเริ่ม-เลิกประชุม รำยช่ือ
กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมและไม่เขำ้ร่วม ขอ้มลูค  ำชีแ้จงท่ีเป็นสำระส ำคญั ค  ำถำม -ค ำตอบ ขอ้คิดเห็นโดยสรุป มติท่ีประชุม 
โดยแยกเป็นคะแนนท่ี “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสียง” และช่ือผูจ้ดรำยงำน 

 

3.3 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 บริษัทจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ใหก้บัตลำดหลกัทรพัยฯ์ และได้
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัททัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ในวนัท่ี 8 พฤษภำคม พ.ศ.2562 ซึ่ง
เป็นเวลำภำยใน 14 วนั นบัจำกกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

 

หมวด 2 การปฎบัิตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้รำยย่อย ผูถื้อหุน้สถำบนั รวมถึงผูถื้อหุน้ต่ำงชำต ิไดร้บักำรปฏิบตัิ
อย่ำงเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1.1 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวข้องทั้งภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษบนเว็บไซตข์องบริษัท เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเวลำ 34 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดย
ขอ้มลูที่เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิัท มีขอ้มลูเหมือนกบัขอ้มลูที่บรษิัทส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสำร 
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1.2 บริษัทไดแ้จง้ขอ้มลูเก่ียวกบัสดัส่วนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขำ้ร่วมประชมุ วธีิกำรปฏิบตัิในกำรนบัคะแนน และ
วธีิลงคะแนนก่อนกำรเริ่มประชมุ 

 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
 

2.1 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 บริษัทไดเ้ปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยมีกำรแจ้งข่ำวผ่ำนทำง  
ตลำดหลักท รัพ ย์แห่ งป ระ เทศ ไทย  เม่ื อวัน ท่ี  26 พฤศจิก ำยน  พ .ศ . 2562 และผ่ ำนทำง เว็บ ไซต์ข อ ง 
บริษัท (http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-meeting?year=2019) ซึ่งจะมี
รำยละเอียดหลกัเกณฑก์ำรเสนอวำระและแบบฟอรม์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น และไดเ้ริ่มเปิดรบัวำระและกำรเสนอ
ช่ือจำกผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระและเสนอช่ือบุคคลเขำ้
มำ   
 

2.2 บริษัทไดด้  ำเนินกำรประชมุอย่ำงถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบัและเป็นไปตำมก ำหนดวำระท่ีไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ไวล้่วงหนำ้ โดยไม่
มีกำรสลบั เพิ่ม แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงวำระหรือขอ้มลูที่ไดแ้จง้ไว ้

 

2.3 ในวำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร บรษิัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนแยกออก
จำกกนัทกุคน และเก็บบตัรจำกผูถื้อหุน้ทกุรำย ทัง้กรณี “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสียง” 

 
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บรษิัทไดมี้มำตรกำรปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร โดยก ำหนดเป็น “หลกัเกณฑก์ารใชข้อ้มูลภายในและการ
รายงานการถอืครองทรพัยส์นิ” ซึง่ไดร้บักำรอนมุตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิัทเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม พ.ศ. 2556   

โดยหลกัเกณฑด์งักล่ำวมีวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. ใหค้วำมรูแ้ก่ผูบ้ริหำรในฝ่ำยต่ำงๆ เก่ียวกบัหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องบริษัท และบทก ำหนดโทษตำม
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

2. ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยต์่อส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่งส  ำเนำรำยงำนนีใ้หแ้ก่บริษัทในวนั
เดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

 

3. รำยกำรเก่ียวโยงที่เกิดขึน้โดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้งไดร้บักำรตรวจสอบจำกกรรมกำรอิสระของบริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน ์หรือไม่ท  ำใหผ้ลประโยชนข์องบรษิัทสญูหำย 

 

4. คณะกรรมกำรออกหลกัเกณฑแ์ละมำตรกำรลงโทษในเรื่องกำรควบคมุกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิัทใหร้ดักมุ โดยเฉพำะ
กำรน ำขอ้มูลของบริษัทไปใชก้่อนท่ีจะผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตและผ่ ำนกำรอนุมัติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัท หรือก่อนท่ีขอ้มลูนัน้จะเผยแพรต่อ่สำธำรณชน  

 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัไดก้  ำหนดช่วงเวลำหำ้มกรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมไปถึงบุคลำกรท่ีมีส่วนส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
จำกกำรซือ้ขำยหลักทรพัย์ของบริษัทก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชนและหลังจำกเผยแพร่งบกำรเงินแล้ว เพ่ือใหผู้้ถือหุน้และ
สำธำรณชนไดมี้เวลำศกึษำงบกำรเงินและสรำ้งควำมเท่ำเทียมกนัในกำรตดัสินใจลงทนุ รวมถงึหำ้มกรรมกำรและผูบ้ริหำร บคุลำกรในส่วนงำน
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นักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนงำนประชำสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทเปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคลอ่ืน ผูถื้อหุน้ บุคคลภำยนอกทั่วไป นักลงทุน 
นกัวิเครำะหห์ลักทรพัย ์และส่ือมวลชน ในระหว่ำงช่วงเวลำ 7 วนัก่อนวนัท่ีบริษัทจะเผยแพร่ขอ้มลูนัน้ๆต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ / หรือตอ่สำธำรณชน รวมถงึใหง้ดเวน้จำกกำรพบปะเพ่ือใหข้อ้มลู จดัประชมุ หรือตอบขอ้ซกัถำมที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภำยในใดๆกบับคุคล
ดงักล่ำวทัง้สิน้ 

หำกมีกำรฝ่ำฝืนระเบียบกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิัทจะมีกำรด ำเนินกำรทำงวินยัเพ่ือพิจำรณำลงโทษตำมสมควรแก่กรณีดงันี้ 

1. เป็นกำรกระท ำผิดครัง้แรก  ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
2. เป็นกำรกระท ำผิดครัง้ท่ีสอง  ตดัคำ่จำ้ง / พกังำน 
3. เป็นกำรกระท ำผิดครัง้ที่สำม  เลิกจำ้งโดยไม่ไดจ้่ำยคำ่ชดเชย 

 

ส ำหรบักำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย ์กรรมกำรและผูบ้รหิำรมีหนำ้ท่ีจดัท ำและรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัทภำยใน 
3 วนัท  ำกำรหลงัจำกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยเลขำนกุำรบริษัทจะท ำหนำ้ท่ี
รวบรวมรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยด์งักล่ำว เพ่ือบรรจเุป็นวำระเพ่ือทรำบในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นประจ ำทกุครัง้ 
นอกจำกนีย้งัมีกำรก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรแจง้ต่อคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุน้อย่ำงนอ้ย 1 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรท ำรำยกำร
ซือ้ขำยดว้ย 

 

ในปี 2562 มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำร ดงันี ้

การถอืครองหุ้น AP ของกรรมการ 
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การถอืครองหุ้น AP ของผู้บริหาร 
 

 

 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
 

4.1 เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร
จดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ่ประธำนกรรมกำรภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัสิน้ปี และทกุวนัท่ี
มีกำรเปล่ียนแปลง โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำท่ีจัดเก็บเอกสำรดังกล่ำว  อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มี
กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท   

 

4.2 บรษิัทพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัอย่ำงโปรง่ใสเป็นธรรม และเป็นประโยชนส์งูสุดตอ่บรษิัทและผูถื้อหุน้ โดยมีขัน้ตอน
กำรขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร และ / หรือ ผูถื้อหุน้ ตำมประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องรำยกำรท่ีเก่ียวโยง และกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรพัย ์โดยผูบ้รหิำรหรือผูถื้อหุน้ท่ีมี
ส่วนไดเ้สียในเรื่องนัน้ไม่มีส่วนในกำรอนมุตัริำยกำรดงักล่ำว 

 

ในปี 2562 บริษัทมีรำยกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์จ ำนวนทัง้สิ ้น 13 รำยกำร ซึ่งไม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมตัิจำกผูถื้อหุน้ 
โดยไดมี้กำรแจง้ตอ่ตลำดหลกัทรพัยฯ์อย่ำงครบถว้น 

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน เจำ้หนี ้คู่คำ้ ส่ วน
รำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และผู้ถือหุน้ โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ ดงัท่ีแสดงไวใ้นหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำ รท่ีดี 
ส  ำหรบัแนวปฏิบตัติอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได ้ดงันี ้
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พนักงาน 

บริษัทตระหนักดีว่ำบุคลำกรถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรผลักดนัใหบ้ริษัทเคล่ือนไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ จึงมุ่งสรรหำ พัฒนำ
รวมทัง้ดแูลพนกังำนทกุคนอย่ำงเสมอภำคกนั มีกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบง่แยกถิ่นก ำเนิด เชือ้ชำต ิเพศหรือ
สถำนะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบตัิงำน เนน้กำรดูแลผลประโยชนข์องพนกังำนใหไ้ดร้บัค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมสอดคลอ้งกับ
อตัรำตลำด ใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำรดแูลสวสัดิภำพและสวสัดิกำรของพนกังำน มีกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลกำร
ด ำเนินงำนทัง้ระยะสัน้และระยะยำว กล่ำวคือ ในระยะสัน้จะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในแต่ละปี และมี
กำรน ำตวัชีว้ดัผลงำน (KPI) เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตัิงำนดว้ย ส ำหรบัในระยะยำวจะเป็นเรื่องของ
กำรเสนอขำยหลกัทรพัยต์อ่พนกังำน (ESOP) นอกจำกนี ้พนกังำนท่ีผ่ำนกำรทดลองงำนจะไดร้บัสวสัดกิำรตำ่งๆ ดงันี ้

• สวสัดกิำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 
• สวสัดกิำรประกนัชีวติ ประกนัอบุตัเิหตกุลุ่ม ประกนัสขุภำพกลุ่ม และประกนัทพุพลภำพ 
• สวสัดกิำรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
• สวสัดกิำรในกำรจองซือ้คอนโดมิเนียมของทำงบรษิัท 
• สวสัดกิำรกูซ้ือ้บำ้นเพ่ือท่ีอยู่อำศยั เป็นตน้ 

บริษัทยงัไดมุ้่งเสริมสรำ้งวฒันธรรม ควำมสมัพนัธท่ี์แน่นแฟ้น และบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีดี ผ่ำนทำงกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆซึ่งจดั
ขึน้มำอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรส่งเสริมใหพ้นักงำนเสนอแนะควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต์่อกำรพฒันำองคก์ร โดยมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
พนกังำนเป็นประจ ำทกุปีเพ่ือน ำผลลพัธม์ำวเิครำะหแ์ละปรบัปรุงองคก์รตอ่ไป 

นอกจำกนี ้บริษัทยังไดมี้กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรวิ่ง กำรแข่งขันลดน ำ้หนัก ตลอดจน
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี   

ดำ้นกำรฝึกอบรมและพฒันำบคุลำกร 

บริษัทไดก้่อตัง้โครงกำรเอพี พร็อพเพอรต์ี ้สคลู เป็นโรงเรียนส ำหรับพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรท ำงำน ใหแ้ก่
บคุลำกรของบรษิัท โดยหลกัสูตรในเอพี พร็อพเพอรต์ี ้สคลู ประกอบดว้ย 5 หลกัสูตร ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจดัอบรมในปี 2561 ดงัที่แสดงไวใ้น
หวัขอ้ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) หวัขอ้ย่อย เอพี พรอ็พเพอรต์ี ้สคลู     

ดำ้นกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

บริษัทด  ำเนินธุรกิจโดยยึดหลกัของควำมซื่อสัตยส์ุจริตโปร่งใสมำโดยตลอด ดว้ยควำมตระหนักดีว่ำกำรคอรร์ปัชั่นจะส่งผลเสียต่อ
ช่ือเสียง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และควำมเช่ือมั่นของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุภำคส่วน 

บริษัทจึงไดก้  ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นไวเ้พ่ือใหท้กุคนในบริษัททัง้คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร ตลอดจน
พนกังำนทกุระดบั ปฏิบตัติำมอย่ำงเครง่ครดั อนัไดแ้ก่ 

1. นโยบำยตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น 
2. มำตรกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น 
3. จรยิธรรมธุรกิจ 
4. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
5. ก ำหนดนโยบำยกำรรบั / ใหข้องขวญั ของรำงวลั และผลประโยชน ์
6. นโยบำยกำรแจง้เบำะแสภำยในองคก์ร   

เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น บริษัทจงึไดจ้ดัใหมี้กำรใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำนผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำร
ต่ำงๆในองคก์ร เช่น อีเมล์ของพนักงำน แอนิเมชั่นในรูปแบบ pop-up หนำ้จอคอมพิวเตอรท์ุกเครื่อง รวมถึงกำรจัดกิจกรรม เพ่ือใหค้วำมรู ้
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ส่งเสริมควำมเขำ้ใจ และชีแ้จงแนวปฏิบตัิในกำรต่อตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัท  นอกจำกนีน้โยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นยงั
ไดร้บักำรบรรจไุวใ้นหลกัสตูรกำรอบรมพนกังำนใหม่ของบรษิัทดว้ย  

พนักงำนทุกคนสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรทุจริต ได้ทั้งทำงจดหมำยอิ เล็ กทรอ นิกส์:  kosol.boardap@gmail.com หรือ 
hotline@apthai.com และทำงไปรษณีย ์โดยบริษัทมีกำรก ำหนดกระบวนกำรส ำหรบัตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยมีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรเพ่ือ
พิจำรณำเรื่องท่ีไดร้บัจำกกำรแจง้เบำะแส / รอ้งเรียน เพ่ือใหค้วำมเป็นธรรมแก่ผูร้อ้งเรียนทุกรำยและขอ้มูลของผูแ้จง้เบำแสจะถูกเก็บไวเ้ป็น
ควำมลบั    

นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนสำมำรถมีส่วนร่วมในกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันัน้ หำกพนกังำนพบเห็นกำรกระท ำ หรือขอ้
สงสยัท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัติำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยำบรรณธุรกิจ สำมำรถแจง้เบำะแส หรือรอ้งเรียนตำมนโยบำยดงันี้ 

1. ค านิยาม 

“เบาะแส หรือข้อร้องเรียน” หมำยถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลใดๆ ท่ีอำจเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย หรือขัดต่อ
จรรยำบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถงึกำรกระท ำท่ีส่อเจตนำวำ่เป็นกำรทจุรติ หรือคอรร์ปัชั่น อนัอำจส่งผลเสียหำยตอ่บรษิัทฯ หรือ ผู้
มีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด 

 
“ผู้บริหาร” หมำยถึง กรรมกำรบรษิัท ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและผูอ้  ำนวยกำร
หรือเทยีบเทำ่ขึน้ไปของบรษิัทฯ 

 
“ผู้บังคับบัญชา” หมำยถึง พนักงำนซึ่งมีอ  ำนำจหนำ้ท่ีในกำรสั่งกำร มอบหมำยงำน ก ำกบั หรือควบคมุกำรท ำงำนใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยของบรษิัทฯ รวมตลอดถงึกำรมีอ ำนำจใชม้ำตรกำรทำงวนิยัลงโทษพนกังำนของบรษิัทฯได ้

 
“พนักงาน” หมำยถงึ พนกังำนตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

 
“บุคคลภายนอก” หมำยถึง บุคคลและ / หรือนิติบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ 
เจำ้หนี ้คูแ่ข่งทำงกำรคำ้ และสงัคมส่วนรวม เป็นตน้ 

 
“คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” หมำยถึง บุคคลท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้จำกกรรมกำรผู้อ  ำนวยกำรโดยเฉพำะกิจ เพ่ือท ำหนำ้ท่ี
สืบคน้ขอ้เท็จจริง ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้งัคบับญัชำจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ฝ่ำยกฎหมำย และกรรมกำรจำก
หน่วยงำนอ่ืนอย่ำงนอ้ยอีก 1 ทำ่น 

2. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บรษิัทฯ จดัใหมี้ช่องทำงกำรรบัแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรียน ดงันี ้
 

• จดหมำยอิเล็กทรอนิกส:์ kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@apthai.com 
• จดหมำยไปรษณีย:์ 

mailto:kosol.boardap@gmail.com%20หรือ
mailto:hotline@apthai.com
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ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บรษิัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร ์1 ชัน้ 18  
เลขท่ี 170/57 ถนนรชัดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 

3. เงือ่นไขการพจิารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน 

3.1 รำยละเอียดของเบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนตอ้งเป็นควำมจริง มีควำมชัดเจน หรือพอท่ีจะน ำสืบหำข้อเท็จจริงเพ่ือ
ด  ำเนินกำรตอ่ไปได ้

 

3.2 ขอ้มลูท่ีไดร้บัจะถือเป็นควำมลบั และไม่มีกำรเปิดเผยช่ือผูท่ี้แจง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรียนต่อสำธำณชนหำกไม่ไดร้บั
ควำมยินยอม 

 

3.3 ผูท่ี้แจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนจะไดร้บักำรคุม้ครองสิทธิ ไม่วำ่จะเป็นพนกังำนบรษิัท หรือบคุคลภำยนอก 
 

3.4 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเรื่องรอ้งเรียนขึน้กบัควำมสลบัซบัซอ้นของเรื่อง และควำมเพียงพอของเอกสำรหลกัฐำนท่ี
เรำไดร้บัจำกผูร้อ้งเรียน รวมถงึเอกสำรหลกัฐำน และค ำชีแ้จงของผูถ้กูรอ้งเรียน 

 

3.5 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรตรวจสอบหำขอ้เท็จจริงตอ้งเก็บขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบั 
สำมำรถเปิดเผยไดเ้ทำ่ท่ีจ ำเป็น โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภยั และควำมเสียหำยของผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมรว่มมือ
ในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งท่ีมำของขอ้มลู หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง  
 

3.6 กรณีท่ีผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เห็นว่ำตนอำจไดร้บัควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจ
เกิดควำมเดือดรอ้นเสียหำย ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมรว่มมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง สำมำรถรอ้งขอใหบ้รษิัท
ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมก็ได ้หรือบริษัทอำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำม
รว่มมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หำกเหน็ว่ำเป็นเรื่องที่มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดควำมเดือดรอ้นเสียหำย
หรือควำมไม่ปลอดภยั  
 

3.7 ผูท่ี้ไดร้บัควำมเดือดรอ้นเสียหำยจะไดร้บักำรบรรเทำควำมเสียหำยดว้ยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสม และเป็นธรรม 

4. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกทีรั่บจ้างท างานให้แก่บริษัท  

4.1 บรษิัทฯจะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อพนกังำน ลูกจำ้ง หรือบุคคลภำยนอกท่ีรบัจำ้งท ำงำนใหแ้ก่บริษัทฯ เช่น 
กำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สั่งพักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน เ ลิกจำ้ง หรือ
กระท ำกำรอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรปฏิบตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม ดว้ยเหตท่ีุ 

 

• ใหข้้อมูล ให้ควำมร่วมมือ หรือให้ควำมช่วยเหลือใดๆโดยสุจริตแก่กรรมกำร ผู้บริหำรหน่วยงำนของรัฐ หรือ
หน่วยงำนก ำกบัดแูล  

• ใหถ้อ้ยค ำ ย่ืนเอกสำรหลกัฐำน หรือใหค้วำมช่วยเหลือใดๆแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำรหน่วยงำนของรฐั หรือหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลเพ่ือประโยชนใ์นกำรพิจำณำหรือตรวจสอบ 

 

4.2 ผูแ้จง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนดว้ยควำมสุจริตจะไดร้บักำรคุม้ครองสิทธิ หำกว่ำมีกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียน
ดว้ยควำมมุ่งรำ้ยโดยหวังให้เกิดควำมเส่ือมเสียต่อผู้อ่ืน ผู้แจ้งข้อมูลจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมข้อบังคับ
พนกังำน และจะถกูด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเพ่ือปกปอ้งช่ือเสียงของบรษิัทฯ และผูท่ี้ถกูพำดพิง 
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4.3 ผู้ใดท่ีตอบโต้ต่อผู้ท่ีแจ้งข้อมูลเบำะแส หรือให้ข้อมูลด้วยควำมสุจริตจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบ  
ขอ้บงัคบัพนกังำนเช่นกนั 

5. ข้ันตอนการจัดการส าหรับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

5.1 เม่ือมีกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนตำมช่องทำงต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯไดจ้ดัไว ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีบนัทกึรบั
เรื่อง และแจง้ตอ่ผูร้อ้งเรียน (ถำ้มี) 

 

5.2 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีสืบคน้ขอ้มลู และพิจำรณำมลูเหตขุองกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 
• หำกไม่มีควำมซับซอ้น ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลด ำเนินกำรตำมระเบียบบริษัท และ

รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 
• หำกมีควำมซบัซอ้น และ / หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่จะเป็นควำมผิดรำ้ยแรง บรษิัทฯ โดยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร จะ

แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เท็จจรงิ ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้งัคบับญัชำจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ฝ่ำยทรพัยำกร
บคุคล ฝ่ำยกฎหมำย และกรรมกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนอย่ำงนอ้ยอีก 1 ทำ่น 

 

5.3 สรุปผลกำรสอบสวน และแจ้งกลับไปยังผู้ร ้องเรียน (ถ้ำมี) และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมล ำดบั 

ดำ้นทรพัยำกรและสิ่งแวดลอ้ม 

บรษิัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัดำ้นควำมปลอดภยั สุขอนำมยั และสิ่งแวดลอ้มในกำรปฏิบตังิำน (SHE) จงึไดก้  ำหนดนโยบำยควำม
ปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดลอ้มในกำรปฏิบตัิงำนขึน้ มีกำรใหค้วำมรูแ้ละส่งเสริมใหมี้กำรปฏิบตัิ โดยจัดท ำขอ้มูลในรู ปแบบของแอนิ
เมชั่น เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรในองคก์ร ทัง้อีเมล และเว็บไซตภ์ำยในของบริษัทท่ีพนกังำนสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยง่ำย นอกจำกนีย้งัมี
กำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่ำนทำงหลักสูตรกำรบริหำรงำนก่อสรำ้ง (Construction Curriculum) ซึ่งจัดเป็น
หลกัสตูรหนึ่งในเอพี พรอ็พเพอรต์ี ้สคลู ส  ำหรบัรำยละเอียดกำรจดัอบรมในปี 2562 ดงัที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 

 
ในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ มีสถิตกิำรเกิดอบุตัเิหต ุอตัรำกำรหยดุงำน และอตัรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ดงันี ้ 

1. สถิตกิำรเกิดอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรท ำงำน รวมทัง้สิน้ 9 เหตกุำรณ ์ 
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2. อตัรำกำรหยดุงำน   

 

3. อตัรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 

 
 

ในดำ้นกำรอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม บรษิัทส่งเสรมิใหพ้นกังำนปฏิบตัิงำนโดยไม่สรำ้งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยกำรไม่อนญุำตใหท้ิง้
สิ่งปฏิกูลหรือน ำ้เสียจำกกำรก่อสรำ้งลงแหล่งชุมชน ดำ้นมลพิษทำงอำกำศ ไม่ใหเ้ผำสิ่งปฏิกูลหรือวสัดอุนัตรำยจำกกำรก่อสรำ้ง ใหโ้ครงกำร
ลอ้มรัว้รอบพืน้ท่ีก่อสรำ้งเพ่ือป้องกนัฝุ่ นควนักระจำยออกสู่พืน้ท่ีขำ้งเคียง ทัง้นี ้บริษัทยงัมุ่งหวงัใหพ้นกังำนใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ เช่น กำรใช้
กระดำษรียูส กำรประหยัดน ำ้และไฟฟ้ำ โดยมีกำรติดป้ำยรณรงคต์ำมจุดต่ำงๆในอำคำรส ำนักงำน ส ำหรบักำรปฏิบัติตำมกฎหมำยดำ้น
สิ่งแวดลอ้ม เช่น มีกำรขอ EIA ก่อนเริ่มกำรก่อสรำ้งในทกุโครงกำร รำยละเอียดดงัท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) หวัขอ้
ย่อย กำรดแูลรกัษำสิ่งแวดลอ้ม 

ดำ้นสิทธิมนษุยชน   

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นสิทธิมนษุยชนซึ่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทย่อยถือปฏิบตัิ
ตำมอย่ำงเครง่ครดัโดยทั่วกนั ทัง้กำรเคำรพในหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล และสิทธิมนษุยชนภำยในองคก์ร นบัตัง้แต่กำรสรรหำว่ำจำ้ง ซึ่งบริษัท 
จะยึดหลกัจริยธรรมในกำรสรรหำและวำ่จำ้ง โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตัิทัง้ในเรื่องเชือ้ชำติศำสนำ สีผิว หรือเพศ รวมทัง้ไม่มีกำรใชแ้รงงำนเด็ก 
หรือแรงงำนท่ีไม่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย อีกทัง้ยงัมีกำรจำ้งงำนคนพิกำรตำมควำมเหมำะสมของต ำแหน่งงำนและหนำ้ท่ีรบัผิดชอบ   

ผู้บริโภค 

บรษิัทยดึมั่นและปฏิบตัติำมนโยบำยดำ้นลกูคำ้อย่ำงเครง่ครดัในฐำนะเป็นผูบ้รโิภคของบรษิัท มีกำรดแูลบำ้นและหอ้งชดุ รวมถงึกำร
ใหบ้รกิำรของบริษัทใหต้รงตำมมำตรฐำน พฒันำคณุภำพ และประเมินผลกระทบของกำรก่อสรำ้งท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ อีก
ทัง้ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงำนบรกิำรหลงักำรขำย (After Sale Service) รำยละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) หวัขอ้ย่อย 
ควำมรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

โดย มี ช่ อ งทำงกำร ส่ื อสำรเพ่ื อ เช่ื อมควำมสัมพันธ์และรับ ข้อ ร้อ ง เรียนขอ งลู กค้ำหลำยช่ อ งทำง  ทั้ งทำงเว็บ ไซต ์
https://www.apthai.com/th/contact ทำงโทรศพัท ์call center 1623 และ call service 0-2018-9999 ท่ีใหบ้ริกำรลูกบำ้นของโครงกำรเอพี
โดยเฉพำะ 

นอกจำกนี ้ในปี 2562 บริษัทยงัมีกำรจดักิจกรรมตำ่งๆภำยใตช่ื้อ AP society รำยละเอียด ดงัที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) หวัขอ้ย่อย AP society ภำพกิจกรรมตำ่งๆ ดงัที่แสดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิัท http://www.apthai.com/ap-society/ 

สังคม (รวมถงึเจ้าหนี ้คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า)  

บรษิัทยดึมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปรง่ใส โดยมุ่งปฏิบตัติอ่เจำ้หนี ้คูค่ำ้ คูแ่ข่งทำงกำรคำ้ บนพืน้ฐำนของหลกัสุจรติและจรยิธรรม
ทำงกำรกำรคำ้ รวมถึงด  ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆอย่ำงเคร่งครดั รำยละเอียดนโยบำยดังท่ีระบุไวใ้นเว็บไซต์  
http://investor.apthai.com/th/good-governance/good-governance 

http://www.apthai.com/ap-society/
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เจ้าหนี ้

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นเจำ้หนีไ้วซ้ึ่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทัง้พนักงำนในบริษัทย่อยถือปฏิบตัิตำม
อย่ำงเคร่งครดัโดยทั่วกัน โดยมีกำรปฏิบตัิตำมพันธสัญญำและขอ้ตกลงท่ีมีต่อเจำ้หนีท้กุรำยอย่ำงเสมอภำค ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรไดร้ั บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย เพ่ือสรำ้งควำมเช่ือถือใหก้บัเจำ้หนี ้และมุ่งมั่นในกำรรกัษำสมัพนัธภำพท่ียั่งยืน โดยมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
เง่ือนไขค ำ้ประกัน กำรบริหำรเงินทนุ และกรณีท่ีเกิดกำรผิดนดัช ำระหนี ้เพ่ือสรำ้งควำมเป็นธรรมใหก้บัเจำ้หนี ้ไม่ว่ำจะเป็นเจำ้หนีท้ ำงกำรคำ้
หรือเจำ้หนีส้ถำบนักำรเงิน เช่น กำรช ำระหนีค้ืนต่อเจำ้หนีต้รงต่อเวลำตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดเพ่ือมิใหเ้กิดกำรผิดนดัช ำระหนี ้กำรปฏิบตัิสญัญำ
หรือเง่ือนไขต่ำงๆท่ีตกลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครดั และหำกเกิดกรณีท่ีมีเหตอุนัอำจกระทบต่อสถำนะกำรเงินโดยมีนยัส ำคญัและอำจกระทบตอ่หนี้
ท่ีตอ้งช ำระ บรษิัทจะบรหิำรเงินทนุโดยจะแจง้ใหเ้จำ้หนีท้รำบเพ่ือรว่มกนัหำวธีิปอ้งกนัหรือแกไ้ขเพ่ือไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย  

คู่ค้า  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นคู่คำ้ไวซ้ึง่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทย่อยถือปฏิบตัติำมอย่ำง
เคร่งครดัโดยทั่วกนั โดยมุ่งค  ำนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบรษิัท กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปรง่ใสเป็นธรรม รวมถึงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกบัคู่คำ้
ไปในทำงท่ีจะเอือ้ประโยชนส์ูงสุดแก่ลูกคำ้ นอกจำกนี ้บริษัทยงัไดก้  ำหนดนโยบำยกำรจัดซือ้จัดจำ้งท่ีระบุถึงหลกัเกณฑใ์นกำรจดัซือ้จดัจำ้ง
ส ำหรบัโครงกำรของบริษัททัง้แนวรำบและแนวสูง รวมถึงจรรยำบรรณวำ่ดว้ยกำรจดัซือ้จดัจำ้ง (Buyer Code of Conduct) เพ่ือใหพ้นกังำนท่ี
ปฏิบตัิหนำ้ท่ีจดัซือ้จดัจำ้งของบรษิัทยดึถือเป็นกรอบจริยธรรมและหลกัในกำรปฏิบตัหินำ้ท่ีจดัซือ้จดัจำ้ง ดว้ยควำมซื่อสตัย ์สุจริต โปรง่ใส โดย
ถือเอำประโยชนข์องบรษิัทเป็นส ำคญั และปฏิบตัติอ่คูค่ำ้อย่ำงเทำ่เทียมกนั  

ทัง้นี ้ในกำรคดัเลือกคู่คำ้ บริษัทไดมี้หลักเกณฑเ์ป็นลำยลกัษณ์อักษร ดงัท่ีระบุไวใ้นหมวดวิธีกำรจัดซือ้จัดจำ้งและมีแนวปฏิบตัิท่ี
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยแบง่เป็นกำรคดัเลือกคูค่ำ้ดว้ยวธีิต่ำงๆ ดงันี ้

1. วธีิเปรียบเทยีบและตอ่รองรำคำ โดยพิจำรณำจำกผูข้ำยหรือผูร้บัเหมำอย่ำงนอ้ย 3 รำย และคดัเลือกผูข้ำยหรือผูร้บัเหมำท่ีใหเ้ง่ือนไข
ท่ีดีท่ีสดุ 

2. วิธีประมูล โดยใหผู้ข้ำยหรือผูร้บัเหมำท่ีสนใจเขำ้ร่วมประมลูอย่ำงนอ้ยจ ำนวน 3 รำย โดยตอ้งย่ืนขอ้เสนอและต่อรองรำคำตำมวนั
เวลำท่ีบรษิัทก ำหนด   

3. วิธีท่ีก  ำหนดไวโ้ดยเฉพำะ เป็นกรณีกำรจดัซือ้จดัจำ้งวิธีพิเศษท่ีตอ้งเขำ้เกณฑต์ำมท่ีก ำหนดไว ้เช่น กรณีเร่งด่วนเพ่ือประโยชนข์อง
บรษิัท หรือเป็นวสัดหุรืองำนท่ีมีขอ้จ ำกดัท่ีตอ้งระบผุูผ้ลิตหรือผูร้บัจำ้งที่มีควำมช ำนำญเป็นกำรเฉพำะ เป็นตน้ 

โดยบริษัทมีกำรใหโ้อกำสทำงธุรกิจเสมอกันโดยไม่ท  ำใหคู้่คำ้ขนำดเล็กเสียเปรียบทำงกำรคำ้ นอกจำกนี ้ยังมีกำรรณรงคใ์หเ้กิด
คำ่นิยมรวมไปถงึสรำ้งพฤตกิรรมกำรตอ่ตำ้นกำรจ่ำยและรบัสินบนโดยใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำนทกุระดบัชัน้ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรภำยในองคก์ร  

คู่แข่งทางการค้า   

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นคู่แข่งไวซ้ึ่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทัง้พนักงำนในบริษัทย่อยถือปฏิบตัิตำม
อย่ำงเครง่ครดัโดยทั่วกนั โดยบรษิัทจะด ำเนินธุรกิจตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยควำมสุจริตและเป็นธรรม ใชห้ลกัคูแ่ข่งทำง
กำรคำ้เชิงพนัธมิตรอนัเป็นกำรส่งเสริมซึ่งกนัและกนั ในกรอบท่ีไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยทำงธุรกิจและควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกนั  ทัง้นี ้ตลอด
ระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ รวมทัง้ในปี 2562 บรษิัทไม่เคยมีขอ้พิพำทใดๆในเรื่องที่เก่ียวกบัคูแ่ข่งทำงกำรคำ้ 

นอกจำกนี ้บริษัทยังตระหนักในควำมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้ำท่ี รับผิดชอบในกำรช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรม
สำธำรณประโยชนแ์ก่ชุมชน จึงไดก้  ำหนดนโยบำยดำ้นสงัคมขึน้ ซึง่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบรษิัทย่อยไดถื้อ
ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครดัโดยทั่วกัน ดว้ยควำมมุ่งหวังท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพสังคมไทย ผ่ำนทำงกำรสนับสนุนและด ำเนิน
กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคมส่วนรวมอย่ำงต่อเน่ืองและจรงิจงั รำยละเอียดกิจกรรมเพ่ือสงัคม ดงัที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ควำม
รบัผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 
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นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตำ่งๆดงัขำ้งตน้แลว้ บรษิัทยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรตอ่ตำ้นกำร
ทจุริตและคอรร์ปัชั่นตลอดจนสนับสนนุและส่งเสริมใหบุ้คลำกรทกุระดบัมีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ เพ่ือ
ยืนยนัเจตนำรมณด์งักล่ำวบรษิัทจงึไดป้ระกำศเจตนำรมณเ์ขำ้เป็นหนึ่งในแนวรว่มปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวันที 26 กุมภำพันธ์ 2558 และคณะกรรมกำรแนวร่วม
ปฏิบตัิไดมี้มติใหก้ำรรบัรองบริษัทเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2560 ท่ีผ่ำนมำ 
รำยละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ แนวทำงปฏิบตัใินกำรปอ้งกนัคอรร์ปัชั่น 

ช่องทำงกำรตดิตอ่บรษิัทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมกำรไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัและกำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงไดจ้ัดใหมี้ช่องทำงท่ีผูมี้ส่วนได้ เสียจะ
สำมำรถเสนอแนะขอ้คิดเห็น ค  ำแนะน ำ หรือติดต่อรอ้งเรียนในเรื่องท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไดโ้ดยตรงท่ี คุณโกศล สุริยำพร 
กรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส:์ kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@apthai.com โดยบริษัทไดจ้ดัใหมี้
กระบวนกำรรบัเรื่องรอ้งเรียน กำรไตส่วนขอ้เทจ็จรงิและจะมีกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตอ่ไป 

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 ในปี 2562 บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส ำคัญของบริษัทตำมขอ้ก ำหนดของบริษัทจดทะเบียน เช่น แบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนทำงช่องทำงของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิัท 

 

1.2 ในรำยงำนประจ ำปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส ำคัญ ท่ีผู้ถือหุ้นควรทรำบ เช่น รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบญัชีและค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำย
จัดกำร ค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริกำร รำยช่ือและบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำร และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้รว่มประชุมนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
แก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะคำ่ตอบแทน 

 

1.3 บริษัทไดจ้ดัใหมี้หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพันธเ์พ่ือท ำหนำ้ท่ีติดต่อส่ือสำรและใหข้อ้มลูควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกับขอ้มูลและ
กำรด ำเนินงำนของบรษิัทแก่นกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ นกัวิเครำะห ์และหน่วยงำนต่ำงๆโดยสำมำรถติดต่อไดท่ี้ นำยประมำศ ขวญั
ชืน้ เลขำนกุำรบรษิัท หรือ 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์

บรษิัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 170/57 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร ์1 ชัน้ 18 
ถนนรชัดำภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท:์ 02 261 2518 22 

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส:์ investor@apthai.com 
เวบ็ไซต:์ http://www.apthai.com/contact-ap/ 

mailto:investor@apthai.com
http://www.apthai.com/contact-ap/
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ในปี 2562 หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดด้  ำเนินกิจกรรมตำ่งๆ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ข้อมูลข้ันต ่าทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซดข์องบริษัท 

บรษิัทเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทท่ีส  ำคญับนเวบ็ไซดข์องบรษิัท เช่น แบบแสดงรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-2) หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้บงัคบัของบรษิัท หนงัสือบริคณธส์นธิ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดี จรรยำบรรณส ำหรบัพนกังำนและกรรมกำรผูบ้รหิำร และขอ้มลูที่จ  ำเป็นอ่ืนๆโดยมีกำรปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

3. การเปิดเผยตัวชีวั้ดผลการด าเนินงาน 

บริษัทมีกำรเปิดเผยตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ทัง้ในดำ้นกำรเงิน เช่น รำยได ้ผลก ำไร และดำ้นท่ีไม่ใช่กำรเงิน เช่น ควำม
พึงพอใจของลูกคำ้ โดยบริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑอ์ย่ำง
ตอ่เน่ือง เพ่ือใหท่ี้อยู่อำศยัท่ีจะส่งมอบใหก้บัลกูคำ้ มีกำรพฒันำสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยบรษิัทไดจ้ดัใหมี้ฝ่ำยวิจยักำรตลำด 
และฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑเ์พ่ือท ำกำรวิเครำะหค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคอย่ำงลึกซึง้ โดยเฉพำะดำ้นกำรใชพื้น้ท่ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์ูง สุด 
และสอดคลอ้งกบักำรใชชี้วิตจริงของผูบ้รโิภค ซึง่ตอกย ำ้ควำมเป็น Responsive Creator ของ AP อย่ำงต่อเน่ืองซึง่บรษิัท ไดน้  ำผลส ำรวจจำก
กำรวิจยัไปใชป้ระกอบในกำรพฒันำโครงกำรใหม่ๆ อยู่เสมอและนอกจำกนี ้บริษัทยงัมีส่วนงำนกลยุทธก์ำรตลำดท่ีไดท้  ำกำรส ำรวจ วิจยั และ
วเิครำะหเ์ก่ียวกับควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในแต่ละพืน้ท่ี ตลอดจนศกัยภำพของทกุท ำเลท่ีตัง้โครงกำรในดำ้นสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ซึ่งท  ำให้
บริษัทมีฐำนขอ้มลูท่ีเพียงพอในกำรท่ีจะทรำบถงึควำมตอ้งกำรในตลำดท่ีอยู่อำศยัของผูบ้ริโภคในแตล่ะท ำเล ซึง่รวมถึงบทบำท และรูปแบบท่ี
อยู่อำศยั ท  ำเลท่ีตัง้ และระดบัรำคำ เพ่ือน ำมำพฒันำโครงกำรของบริษัทใหโ้ดดเดน่เหนือคูแ่ข่งในท ำเลเดียวกนั เพ่ือบง่บอกถงึควำมภำคภมูิใจ
ของลกูคำ้ในกำรเลือกซือ้สินคำ้ของบรษิัท 

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรซึง่มีคณุสมบตัิตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัตบิรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และ
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งและคณะกรรมกำรไดมี้มตแิตง่ตัง้ นำยประมำศ ขวญัชืน้ ท  ำ
หนำ้ท่ีเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัท เพ่ือดแูลใหก้ำรประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินไปตำมกฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งกรรมกำรเทียบกบัภำระหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 
2562 บรษิัทมีกรรมกำรทัง้สิน้จ  ำนวน 13 ทำ่นรำยละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นหวัขอ้โครงสรำ้งกำรจดักำร 

 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งในด้ำนทำงอำยุ  เพศ ทักษะประสบกำรณ ์
ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชนต์อ่บรษิัท จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้สิน้ 13 ทำ่น เป็นกรรมกำรบริหำรของบรษิัท 6 ทำ่น 
ไดแ้ก่ นำยอนุพงษ์ อัศวโภคิน นำยพิเชษฐ วิภวศุภกร นำยศิริพงษ์ สมบัติศิริ นำยวสันต ์นฤนำทไพศำล นำงสำวกิตติยำ  
พงศป์ูชนียก์ุล และนำยวิษณุ สุชำติล  ำ้พงศ ์โดยมี รศ.ดร.นริศ ชยัสูตร ประธำนคณะกรรมกำร ซึ่งไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรบริหำร

รูปแบบกิจกรรม จ านวนครั้ง 

กำรประชมุนกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์ 4 

กำรพบปะนกัลงทนุ 21 

Roadshow 7 

- ภำยในประเทศ 6 

- ตำ่งประเทศ 1 
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เป็นผูมี้ประสบกำรณ์ในธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์ประวตัิและกำรด ำรงต  ำแหน่งของกรรมกำรแต่ละท่ำนรำยละเอียดดงัที่แสดงไว้
ในเอกสำรแนบ 

 

1.2 กรรมกำรอิสระมีจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ไดแ้ก่ รศ.ดร.นริศ ชยัสูตร นำยพรวฒุิ สำรสิน นำยหยกพร ตนัติเศวตรตัน ์นำยพนัธพ์ร 
ทพัพะรงัสี นำยนนทจ์ิตร ตลุยำนนท ์นำยโกศล สุริยำพร และนำยสมยศ สุธีรพรชยั ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมกำรทัง้คณะ โดยแต่ละท่ำนมีควำมเป็นอิสระ มีคุณสมบตัิเหมำะสมเป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนักงำนก.ล.ต.และ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งในจ ำนวนนีท้  ำหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยพนัธพ์ร ทพัพะรงัสี นำยนนทจ์ิตร 
ตลุยำนนท ์นำยโกศล สุริยำพร และนำยสมยศ สุธีรพรชัย คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทถ่วงดุลอ ำนำจของกรรมกำรท่ำนอ่ืน รวมถึงคดัคำ้นหรือยบัยัง้เรื่องต่ำงๆในท่ีประชุมไดอ้ย่ำงเป็นอิสระอนัจะท ำให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

1.3 กรรมกำรสำมำรถด ำรงต  ำแหน่งไดค้รำวละ 3 ปี เม่ือครบวำระจะมีกำรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
รำยละเอียดกำรก ำหนดวำระของกรรมกำรดงัที่แสดงไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

1.4 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรถือหุน้ของบริษัทรอ้ยละ 21.30 และ 3.28 (รวมกำรถือหุน้ของคู่สมรส) 
ของหุ้นทั้งหมดตำมล ำดับ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวำคม พ.ศ. 2562) ดังนั้น ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร
ผูอ้  ำนวยกำรต่ำงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทซึ่งท  ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทัง้หมดในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทโดยค ำนึงถึง
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั  

 

อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือใหเ้กิดกำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร บริษัทจึงไดก้  ำหนด
แนวนโยบำยกำรก ำกบัดแูลใหแ้ยกออกจำกนโยบำยกำรบรหิำรงำนประจ ำอย่ำงชดัเจน ซึง่ทัง้ประธำนคณะกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
และกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั โดยประธำนกรรมกำรจะมีบทบำทหนำ้ท่ีในกำรเ ป็นผูน้  ำและเป็นผูค้วบคมุกำรประชุม
คณะกรรมกำรใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล สนบัสนนุใหก้รรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม ใหค้  ำแนะน ำ แต่จะไม่เขำ้ไปกำ้วก่ำย
งำนประจ ำหรือธุรกิจประจ ำวนัท่ีฝ่ำยบรหิำรเป็นผูร้บัผิดชอบ  

 

1.5 คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตัิในกำรด ำรงต  ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนไวอ้ย่ำงชัดเจน โดยประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และกรรมกำรบริหำรของบริษัทมีกำรด ำรงต  ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5
แห่ง ทัง้นีเ้ป็นไปตำมกำรก ำหนดวำระของกรรมกำรท่ีระบไุวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร อีกทัง้กรรมกำรของบริษัทแต่ละ
ทำ่นก็มีกำรด ำรงต  ำแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนไม่เกิน 5 แหง่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

1.6 บริษัทก ำหนดให้มีเลขำนุกำรบริษัทท่ีท  ำหน้ำท่ีให้ค  ำแนะน ำด้ำนกฎระเบียบต่ำงๆท่ีคณะกรรมกำรต้องทรำบรวมทั้ง
ประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบตัติำมมตคิณะกรรมกำร บรษิัทไดแ้ตง่ตัง้ นำยประมำศ ขวญัชืน้ ท  ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนกุำรบริษัท 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจงึไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมกำรชดุย่อยจ ำนวน 4 ชดุประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรบรหิำร 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบรหิำรควำมเส่ียง 

ซึง่รำยละเอียดและขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยแตล่ะชดุดงัที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ โครงสรำ้งกำรจดักำร 
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2.2 ประธำนคณะกรรมกำรของบรษิัทเป็นกรรมกำรอิสระและไม่ไดด้  ำรงต  ำแหน่งประธำนในคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือใหก้ำรท ำ
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแทจ้รงิ 
 

2.3 คณะกรรมกำรชุดย่อยมีกำรประชุมร่วมกันเป็นประจ ำ  โดยรำยช่ือกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมกำรด ำรงต  ำแหน่งใน
คณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแตล่ะรำยเขำ้ประชมุดงัที่แสดงไวใ้นหวัขอ้โครงสรำ้งกำรจดักำร 

3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีภำรกิจและควำมรบัผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำย รวมทัง้หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบรวมทัง้อ  ำนำจตำมท่ีก ำหนดไว้ในนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

3.2 คณะกรรมกำรจดัใหมี้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีเป็นลำยลกัษณอ์ักษร โดยมีกำรทบทวนนโยบำยและปรบัปรุงแกไ้ขให้
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินกำรของบรษิัทนโยบำย ฉบบัท่ีมีกำรบงัคบัใชใ้นปัจจบุนั ลงนำมเม่ือวนัท่ี 7 มิถนุำยน พ.ศ. 2559 

 

3.3 คณะกรรมกำรจัดให้มีจรรยำบรรณธุรกิจท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือให้กรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ 
ถึ ง ม ำต รฐ ำน ด้ ำ น จ ริ ย ธ ร รม ท่ี บ ริษั ท ใช้ ใน ก ำ รด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ  ร ำ ย ล ะ เอี ย ด ดั ง ท่ี ได้ แ ส ด ง ไว้ ใน เว็ บ ไซ ต ์
http://investor.apthai.com/th/good-governance/code-of-conduct ซึ่งฉบบัปรบัปรุงล่ำสุด ไดมี้กำรประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 3 
มกรำคม พ.ศ. 2561 

 

3.4 คณะกรรมกำรท ำกำรพิจำรณำเรื่องควำมขัดแยง้ของผลประโยชนอ์ย่ำงรอบคอบ โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจและก ำหนดแนวทำงท่ีชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคัญ  พรอ้มทั้ง
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูของรำยกำรท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

 

3.5 คณะกรรมกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทซึ่งรวมถึงด้ำนรำยงำนทำงกำรเงินและด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบและนโยบำย คณะกรรมกำรมอบหมำยใหฝ่้ำยตรวจสอบเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทประจ ำปี 2562 ใน
กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563 ซึง่ประชมุในวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 

3.6 คณะกรรมกำรจดัใหมี้แนวทำงด ำเนินกำรท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบำะแสต่อบริษัท บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองผู้
แจง้เบำะแสโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแส หรือผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียน และจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกระบวนกำรสอบสวนตำม
ระเบียบท่ีบรษิัทก ำหนดไว ้

 

3.7 คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหมี้กระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ มีกำรจดัท ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง
และแตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อยในกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 ในปี 2562 บริษัทไดก้  ำหนดตำรำงประชุมล่วงหนำ้ของทัง้ปี และแจง้ใหก้รรมกำรแต่ละคนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว เพ่ือให้
กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเขำ้รว่มประชมุได ้
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4.2 จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำใหเ้หมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรและ
ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทโดยในปี 2562 บรษิัทจดัประชมุคณะกรรมกำรจ ำนวน 11 ครัง้ 
 

4.3 บรษิัทจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุใหแ้ก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท  ำกำรก่อนวนัประชมุ 
 

4.4 รำยงำนกำรประชมุกรรมกำรของบรษิัทมีกำรบนัทกึขอ้มลูส ำคญัครบถว้น ไดแ้ก ่วนัเวลำเริ่ม-เลิกประชมุ รำยช่ือกรรมกำรท่ีเขำ้
ร่วมและไม่เขำ้ร่วม ขอ้มลูค  ำชีแ้จงท่ีเป็นสำระส ำคัญ มติท่ีประชุม พรอ้มทัง้มีระบบกำรจัดเก็บท่ีดี สืบคน้ง่ำยโดยเลขำนุกำร
บรษิัทไดแ้จง้สถำนท่ีเก็บเอกสำรรำยงำนกำรประชมุไปยงัส ำนกังำน ก.ล.ต. ดว้ย 
 

4.5 ในปี 2562 กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำรไดมี้กำรประชุมระหว่ำงกนัเอง 1 ครัง้ เพ่ืออภิปรำยเรื่องตำ่งๆรว่มกนัโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร
รว่มดว้ย 

5. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

5.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำร  
 

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance 
of the Board of Directors) กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงกำรประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจ ำทุกปี โดยกำรประเมินผลทัง้ 3 รูปแบบ จะด ำเนิน
กระบวนกำรและมีหลกัเกณฑก์ำรประเมินเหมือนกนั กล่ำวคือ 

กระบวนกำรประเมินผล 

เลขำนุกำรบริษัทจะจดัท ำและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนใหมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้น แลว้จึงน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพ่ือพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน จำกนัน้เลขำนกุำรบริษัทด  ำเนินกำรสรุปผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพ่ือพิจำรณำ และด ำเนินกำรปรบัปรุงกำรปฏิบตังิำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้    

หลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผล 

จะคดิเป็นรอ้ยละจำกคะแนนเตม็ในแตล่ะขอ้ โดยมีเกณฑก์ำรวดัผล ดงันี ้
 

มำกกวำ่ 85% = ดีเย่ียม มำกกวำ่ 75% = ดีมำก มำกกวำ่ 65% = ดี   
มำกกวำ่ 50% = พอใช ้ ต ่ำกวำ่ 50% = ควรปรบัปรุง 

เนือ้หำกำรประเมิน 
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ซึ่งผลกำรประเมินส ำหรบัปี 2562 พบว่ำกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance of the 
Board of Directors) ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรเป็นรำยบคุคล (Director Self-Assessment) รวมถงึผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
ชดุย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) มีคะแนนอยู่ในระดบัดีเย่ียม 

 

5.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร (CEO)  
 

คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำกำรประเมินประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) โดยประเมินในดำ้นต่ำงๆ จ ำนวน 9 หมวด คือ ควำมเป็น
ผูน้  ำ กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบตัิตำมกลยุทธ์ กำรวำงแผนและผลปฏิบตัิทำงกำรเงิน ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับ
ภำยนอก กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกรกำรสืบทอดต ำแหน่ง ควำมรูด้ำ้นผลิตภัณฑ์และบริกำร และคุณลักษณะส่วนตัว  
ส  ำหรบักำรประเมินประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) ในปี 2562 ผลประเมินอยู่ในระดบัดีมำก 

6. ค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรของบริษัท  โดยค ำนึงถึงก ำไรของบริษัท ประสบกำรณ ์
ภำระหนำ้ท่ี บทบำทควำมรบัผิดชอบ และอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บับริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ  และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติรำยละเอียด
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรส ำหรบัปี 2562 ดงัที่แสดงไวใ้นหวัขอ้โครงสรำ้งกำรจดักำร 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมกำรส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรูแ้ก่ผู้เก่ียวข้องในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เช่น
กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำร และเลขำนกุำรบรษิัท เป็นตน้ เพ่ือใหมี้กำรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงตอ่เน่ือง  โดยในปี 2562 
กรรมกำรของบรษิัท ไดเ้ขำ้รบักำรอบรมในหลกัสตูรท่ีจดัโดย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) ดงันี ้

 

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร 
• หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 45/2019 

นายโกศล สุริยาพร 
• หลกัสตูร Family Business Governance (FBG) รุน่ท่ี 15/2019 

นอกจำกนีก้รรมกำรบรษิัททกุทำ่นยงัผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรตำ่งๆจำกสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย(IOD) รำยละเอียด
ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

DAP = Director Accreditation Program   
DCP = Director Certification Program  
FND = Finance for Non-Finance Director  
CDC = Chartered Director Class 
ELP = Ethical Leadership Program  
AACP = Advanced Audit Committee Program 
RCP = Role of the Chairman Program  
FBG = Family Business Governance  
ACP = Audit Committee Program 
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7.2 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่: บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่จึงไดก้  ำหนดแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกบักำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษัท เพ่ือใหก้รรมกำรเขำ้ใหม่ไดท้รำบถึงบทบำท หน้ำท่ีควำม
รบัผิดชอบ ตลอดจนสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีกำรส่งมอบ “คู่มือกรรมกำร” ซึ่งเป็น
เอกสำรเก่ียวกบัขอ้มลูบรษิัท และกฎหมำยส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะเป็นประโยชนต์อ่กำรปฏิบตัหินำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่ตอ่ไป  

8. แผนสืบทอดงาน  

บรษิัทไดจ้ดัใหมี้แผนกำรสืบทอดงำนโดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำรและกรรมกำรผูอ้  ำนำยกำรไดร้บัมอบอ ำนำจใหเ้ป็นผูส้รรหำบุคคล
ท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณม์ำด ำรงต  ำแหน่งผูบ้รหิำรของบรษิัท 

 

9.2 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. กรรมการอิสระ 
 

หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ 

เกณฑก์ำรพิจำรณำคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัทเขม้กว่ำประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 
กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2552 (ยกเลิกควำมในขอ้ 16 แหง่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.28/2551) ดงันี ้

 

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทเวน้แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 ปี ทั้งนี ้ลักษณะ
ตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ
ผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 
 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรลูกจำ้งพนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษัท 
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ทัง้นีล้ักษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำร
อิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือท่ีปรกึษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั
หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อ  ำนำจควบคมุหรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ไดร้ับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อ  ำนำจควบคมุหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 
 

7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้ับกำรแต่งตั้งขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็นผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

 

8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ี
มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำนลูกจำ้งพนักงำนท่ีปรกึษำท่ีรบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกิน 
1% ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั  และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจกำรของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

กระบวนกำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรจำกปัจจยัดำ้นวฒุิ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณท่ี์จะเป็นประโยชนต์่อ
กำรด ำเนินกำรของบรษิัทเป็นส ำคญัภำยใตห้ลกักำรดงันี ้

1) ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยประกำศของตลำดหลกัทรพัยฯ์และกลต. และขอ้บงัคบับรษิัทเก่ียวกบัคณุสมบตักิรรมกำร 
2) คณุสมบตักิรรมกำรท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณกรรมกำรบรษิัท 
3) ประวตักิำรศกึษำและประวตักิำรท ำงำนอนัเป็นประโยชนก์บักิจกำรบรษิัท 
4) กำรอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกับต ำแหน่งหน้ำท่ีของกรรมกำร ธุรกิจบริษัท กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรก ำหนดนโยบำยใน

ระดบัสงู 
5) ควำมมุ่งมั่นท่ีจะดแูลรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียม 
6) กำรอทุศิเวลำและควำมสำมำรถเพ่ือพฒันำกิจกำรของบรษิัท 

ขัน้ตอนกำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำบคุคลท่ีมีควำมเหมำะสม ถกูตอ้ง ตรงกบัคณุสมบตักิรรมกำรท่ีบรษิัท
วำงไว ้และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัทใหพ้ิจำรณำอนมุตัเิพ่ือเสนอในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

กำรเลือกตัง้/แตง่ตัง้กรรมกำร 

กำรเลือกตัง้กรรมกำรในท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำ่จ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  ในกรณีเลือกตัง้บุคคล

หลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีพงึจะมี หรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึง
จะมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

ในกรณีท่ีต  ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรจะเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเทำ่วำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนเขำ้แทน 

กำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุ 

กำรสรรหำบุคลำกรเพ่ือมำด ำรงต  ำแหน่งผูบ้ริหำรของบรษิัทนัน้มีขัน้ตอนสรรหำโดยฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลและกำรคดัเลือกจะอยู่ใน
ดลุยพินิจของผูบ้รหิำรโดยยดึเกณฑค์ณุสมบตักิำรศกึษำ และประสบกำรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสำยงำนเป็นส ำคญั 

9.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทมีระเบียบปฏิบตัิเรื่องอ ำนำจกำรด ำเนินกำรซึ่งก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริหำรเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรของบริษัทย่อย รวมถึง
ก ำหนดอ ำนำจลงนำม ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย เพ่ือดแูลรกัษำผลประโยชนข์อง
บรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปในทำงเดียวกบับริษัทหลกั ส่วนหลกัเกณฑก์ำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กนัในกลุ่มบริษัท กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอ่ืนใดของบริษัทย่อยมีกำรด ำเนินกำรท ำนองเดียวกบับริษัท
หลกั 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ท่ีประชมุใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ไดมี้มตแิตง่ตัง้ บรษิัท ส  ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดยนำงศริิวรรณ สุรเทพินทร ์ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญำต เลขท่ี 4604 และ/หรือ นำยวิชำติ โลเกศกระวีผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต เลขท่ี  4451 และ/หรือ นำงสำวสำธิดำ รตันำนุรกัษ์ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 4753 เป็นผูส้อบบญัชีปี 2561 โดยมีค่ำตอบแทน (Audit Fee) เฉพำะบริษัท 2,100,000 บำทต่อปี โดยไม่มีค่ำบริกำร
อ่ืน (Non-audit fee) 

ท่ีประชมุใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ไดมี้มตแิตง่ตัง้ บรษิัท ส  ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดยนำงศริิวรรณ สุรเทพินทร ์ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญำต เลขท่ี 4604 และ/หรือ นำยวิชำติ โลเกศกระวีผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต เลขท่ี 4451 และ/หรือ นำงสำวสำธิดำ รตันำนุรกัษ์ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 4753 เป็นผูส้อบบญัชีปี 2562 โดยมีค่ำตอบแทน (Audit Fee) เฉพำะบริษัท 2,100,000 บำทต่อปี โดยไม่มีค่ำบริกำร
อ่ืน (Non-audit fee) 

ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีดงักล่ำวไม่มีควำมสมัพนัธแ์ละส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิำร และ/หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

9.5 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ใีนเร่ืองอื่นๆ 

จำกผลส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2562 โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ผล
คะแนนของบริษัทอยู่ในระดบั ดีเลิศ (Excellent) อย่ำงไรก็ตำม เม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑข์องโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษิัท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ยงัมีหลกัเกณฑบ์ำงประกำรท่ี
บรษิัทยงัไม่สำมำรถปฏิบตัไิดร้ำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างย่ังยนื (Corporate Social Responsibility and Sustainability Development) 

ทีม่า 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำรพัฒนำวงกำร
อสังหำริมทรพัย์และพัฒนำประเทศไทย จึงไดก้  ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำทำงด้ำนควำมรับผิดชอบทำงสังคม หรือ Corporate Social 
Responsibility (CSR) เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน (Sustainability Development) ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือภำครฐัตำ่งๆ ท่ีสนบัสนนุใหภ้ำคเอกชนหนัมำสนใจในเรื่องของกำรตอบแทนสงัคมในรูปแบบตำ่งๆมำกขึน้ หรือ
เพ่ือสรำ้งควำมน่ำเช่ือถือต่อนกัลงทนุทัง้ในและตำ่งประเทศเทำ่นัน้ บรษิัทไดด้  ำเนินงำนตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงจริงจงัและมุ่งมั่นตอ่ เน่ืองมำ
หลำยปี และในปีท่ีผ่ำนมำทำงบริษัทไดด้  ำเนินกิจกรรมและแผนงำนตอบแทนสังคมทัง้ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ ( In-process) 
และกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-process) ซึ่งเป็นกำรด ำเนินนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainability 
Development) ท่ีไม่เพียงแต่เป็นกำรช่วยเหลือทำงดำ้นกำรเงิน แต่ยงัสนับสนนุควำมรบัผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียไป
พรอ้มๆกบักำรพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปในทำงท่ีเสริมสรำ้งพัฒนำสินคำ้และนวตักรรม เพ่ือช่วยเพิ่มคุณภำพใหแ้ก่
สงัคม และยั่งยืน โดยมุ่งมั่นส่งเสริมกำรศกึษำและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมและเปิดกวำ้งดำ้นกำรแบ่งปันองคค์วำมรู ้นวตักรรม  
(Innovation) ซึ่งเป็นผลลพัธจ์ำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผ่ำนทำงโครงกำร เอพี อะคำเดม่ี (AP Academy) สถำบนัเพ่ือกำรเรียนรูค้รบวงจร
ดำ้นอสงัหำรมิทรพัย ์และกิจกรรมอ่ืน ทัง้ภำยในและภำยนอกอย่ำงต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนๆมำ โดยมีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณข์องบรษิัทรวมทัง้
แนวคดิและนวตักรรมใหม่ๆ ในกำรบรหิำรกำรก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงมีคณุภำพ ตลอดจนกำรสรำ้งแรงบนัดำลใจในกำรออกแบบบรหิำร
พืน้ท่ีใชส้อย ไม่เพียงแตบุ่คคลภำยในองคก์รเท่ำนัน้ ยงัมุ่งเนน้สู่บคุคลภำยนอกองคก์ร อำทิ นกัเรียน นิสิต นกัศกึษำ และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจได้
รบัทรำบอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ก็ไดร้บัผลตอบรบัและผลลพัธเ์ป็นอย่ำงดียิ่ง โดยบริษัทไดข้ยำยผลกำรด ำเนินกำรใน
ดำ้นกำรศกึษำ และพฒันำทรพัยำกรบคุคลอย่ำงจรงิจงัและตอ่เน่ืองมำจำกปีก่อน เพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนอีกมำกตำมที่ระบใุนรำยงำนนี ้ทัง้
ในส่วนของ เอพี อะคำเดม่ี AP CHARITY และโครงกำร Space Scholarship ส่งเสริมกำรเรียนรูโ้ดยใชอ้งคค์วำมรูด้ำ้นกำรออกแบบบริหำร
พืน้ท่ีใชส้อยในกำรมอบโอกำสแก่นักศึกษำใหมี้ท่ีอยู่อำศยัท่ีเหมำะสมกับกำรศกึษำในกรุงเทพฯ และยงัมีโครงกำรอ่ืนๆ เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนอีกมำกตำมที่ระบใุนรำยงำนนี ้

ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งหวงัว่ำกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำและพัฒนำบุคคล องคค์วำมรู ้นวตักรรม (Innovation) นีเ้ป็นสิ่งส  ำคญัท่ีจะท ำใหเ้กิด
ควำมเจริญกำ้วหนำ้อย่ำงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ทั้งต่อเยำวชน สังคม สิ่งแวดลอ้ม องคก์รอสังหำริมทรพัย ์และมุ่งเนน้ในกำรสรำ้งคนท่ีดีสู่
สงัคมผ่ำนกำรใหก้ำรศกึษำ เพ่ือเป็นกำรสรำ้งทรพัยำกรบุคคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถในดำ้นกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ดว้ยกำรแบง่ปันองค์
ควำมรูท่ี้บรษิัทสั่งสมมำเป็นระยะเวลำนำนใหแ้ก่ทัง้คนในองคก์ร และตอบแทนคืนสู่สงัคมเพ่ือสรำ้งสงัคมแหง่กำรเรียนรูแ้ละพฒันำท่ีอยู่อำศยัท่ี
มีคณุภำพ  

เรำเช่ือว่ำ บุคคลท่ีมีคุณภำพและควำมรู้จะสำมำรถสรำ้งท่ีอยู่อำศัยท่ีมีคุณภำพ และท่ีอยู่อำศัยท่ีมีคุณภำพจะสรำ้งสังคมท่ีมี
ควำมสขุอย่ำงยั่งยืน  

10.1 การจัดท ารายงานและการด าเนินงาน 

รำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนนีค้รอบคลมุกิจกรรมของบรษิัทตลอดทัง้ปี 2562 โดยเนน้ส่วนท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส  ำคญั ไดแ้ก่ พนักงำน ลูกคำ้ ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยรูปแบบของรำยงำนท่ีน ำเสนอเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เนือ้หำและขอ้มลูต่ำงๆ ท่ีน ำเสนอในรำยงำนไดผ้่ำนกำรทบทวนและไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ 

10.2 นโยบายภาพรวม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค ำนึงถึงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้มและ
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนตำมหลกักำร 8 ประกำร ซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกัด (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

 
สว่นที่ 2 หนำ้ 42 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

คณะกรรมกำรบริษัทไดมี้กำรพิจำรณำทบทวนหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีในทกุๆปี เพ่ือแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมำะสมกบัสภำพปัจจุบนั
บรษิัท ซึง่บรษิัทยดึถือหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีดงักล่ำวเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิัท เพ่ือใหมี้กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
และไดมี้กำรรณรงคใ์หพ้นักงำนเขำ้ใจ และตระหนกัถึงหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีของบริษัทฯอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีรำยละเอียดดงัท่ีแสดงไวใ้น
หวัขอ้ กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทไดด้  ำเนินกำรต่ำงๆดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยมีรำยละเอียดดงัท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้แนวทำงปฎิบตัิในกำรปอ้งกนั
กำรคอรร์ปัชั่น 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ในหลักกำรก ำกบักิจกำรท่ีดีของบริษัทไดว้ำงแนวทำงใหบ้ริษัท กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนจะตอ้งเคำรพในหลักสิทธิ
มนษุยชนสำกล ดงันี ้

• สนบัสนนุใหพ้นกังำนใชส้ิทธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบธรรมตำมรฐัธรรมนญูและตำมกฎหมำย 
 

• รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังำน กำรเปิดเผยหรือกำรถ่ำยโอนขอ้มลูส่วนตวัของพนกังำนไปสู่สำธำรณะจะกระท ำได้
ตอ่เม่ือไดร้บัควำมยินยอมของพนกังำนผูน้ัน้ เวน้แตไ่ดก้ระท ำตำมระเบียบบรษิัทหรือตำมกฎหมำย 

 

• ไม่สนบัสนนุกิจกำรใดๆท่ีเป็นกำรละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน และกำรทจุรติ 
 

• บริษัทและพนกังำนจะตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดหรือคกุคำมไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ หรือกำรกระท ำต่อผูอ่ื้น
บนพืน้ฐำนของเชือ้ชำติ เพศ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ โดยบริษัทมีกำรก ำหนดบทลงโทษหำกมีกำร
กระท ำดงักล่ำวเกิดขึน้ 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ทรพัยำกรบุคคลถือเป็นปัจจัยส ำคญัในกำรผลักดันใหบ้ริษัทเคล่ือนไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ ดังนั้นจึงให้ควำมส ำคัญในกำร
พฒันำพนกังำนใหมี้ควำมรูค้วำมสำมำรถ และโอกำสกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำนอย่ำงเท่ำเทียมกนั บรษิัทจงึยึดถือหลกัดงัตอ่ไปนีใ้นกำรปฏิบตัิ
ตอ่พนกังำน 

• บริษัทจัดใหมี้โครงกำรพัฒนำศกัยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและพัฒนำ
ตนเองใหก้ำ้วหนำ้ในกำรท ำงำนต่อไป โดยมีกำรจัดอบรมและพัฒนำควำมรูพ้นกังำนในทุกล ำดบัชัน้ โดยมีรำยละเอียด
ดงัท่ีแสดงไวใ้นหัวขอ้ เอพี อะคำเดม่ี และมีกำรจัดเก็บขอ้มูลกำรพัฒนำของพนักงำนเพ่ือปรบัปรุงโครงกำรใหมี้ควำม
ทนัสมัยและเหมำะสมตลอดเวลำ นอกจำกนีจ้ดัใหมี้กำรประเมินพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอโดยเครื่องมือท่ีมีควำมโปร่งใส
และเช่ือถือได ้
 

• บรษิัทปฏิบตัติ่อพนกังำนทกุคนอย่ำงเทำ่เทียมกนัโดยควำมเป็นธรรม และเคำรพสิทธิตำมหลกัมนษุยชน ไม่ออกกฎเกณฑ์
หรือเง่ือนไขใดๆอนัเป็นกำรกีดกนัทำงเพศ อำย ุเชือ้ชำต ิและศำสนำ  

 

• กำรคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่ำจำ้งใหด้  ำรงต  ำแหน่งใดๆในบริษัทตอ้งเป็นไดด้ว้ยควำมยุติธรรม โดยค ำนึงถึงคณุสมบตัิของแต่
ละต ำแหน่งงำน คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ ์และขอ้ก ำหนดอ่ืนๆท่ีจ ำเป็นกบังำนเป็นส ำคญั และไม่กีดกนับุคคล
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ทพุพลภำพในกำรว่ำจำ้งเขำ้ท  ำงำน นอกจำกนี ้หำกบริษัทไดว้่ำจำ้งบุคคลทพุพลภำพเขำ้ท ำงำน บริษัทจะจดัหำอุปกรณ์
อ  ำนวยควำมสะดวกและสวสัดกิำรท่ีเหมำะสมตำมสมควร 

 

• กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกบัสภำพและ
ลกัษณะงำน ผลกำรปฏิบตังิำน และควำมสำมำรถของบรษิัทในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนนัน้  

 

• บริษัทจดัใหส้ภำวะกำรท ำงำนของพนักงำนมีสุขลกัษณะอนำมยัท่ีดีและมีควำมปลอดภัยตำมสภำพแวดลอ้มของแต่ละ
หนำ้ท่ีงำน 

 

• พนกังำนมีช่องทำงส่ือสำรเพ่ือเสนอแนะ หรือรอ้งทุกขใ์นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีกำรงำน ซึ่งขอ้เสนอต่ำงๆไดร้บักำร
พิจำรณำอย่ำงจรงิจงั มีกำรก ำหนดวธีิแกไ้ขที่เป็นประโยชนก์บัทกุฝ่ำย และสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีในกำรท ำงำนรว่มกนั 

 

• บริษัทมีนโยบำยท่ีส่งเสริมกำรพึ่งพำตนเองของพนักงำน เช่น  กำรส่งเสริมกำรออมทรพัย ์เงินกู้ท่ีอยู่อำศยัโดยร่วมกับ
สถำบนักำรเงินต่ำงๆ รวมทัง้สวสัดิกำรสุขภำพ และสวสัดิกำรดำ้นอ่ืนๆเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของครอบครวัพนักงำน
ตำมควำมเหมำะสม 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

• บริษัทมีนโยบำยอย่ำงชัดเจนในกำรรบัผิดชอบต่อคุณภำพของสินคำ้ กำรรอ้งเรียน และปัญหำของลูกค้ำท่ีเกิดจำก
ขอ้บกพร่องของสินคำ้และบริกำร ซึ่งทำงบริษัทไดมี้กำรศึกษำ ประเมิน และปรบัปรุงผลกระทบของสินคำ้และบริกำรท่ี
อำจจะเกิดขึน้กบัผูบ้รโิภคอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

• บริษัทจัดใหมี้ช่องทำงกำรส่ือสำรเพ่ือเช่ือมควำมสัมพันธ์ และรบัขอ้รอ้งเรียนของลูกคำ้ ซึ่งขอ้รอ้งเรียนนัน้ตอ้งไดร้บักำร
พิจำรณำปรบัปรุงแกไ้ขอย่ำงจริงจัง โดยช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆนี ้สำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยง่ำย โดยไดจ้ัดตัง้หน่วย งำน
เฉพำะดำ้นต่ำงๆ เพ่ือบรกิำรหลงักำรขำย (After Sale Service) ท่ีพรอ้มดแูลลูกคำ้หลงักำรเขำ้อยู่อำศยั โดยประกอบดว้ย 
2 ส่วนงำน ได้แก่ 1) ส่วนงำนรับเรื่องหลังกำรส่งมอบ (Call Service) และ 2) ส่วนงำนซ่อมบ ำรุง (Fix It) ให้บริกำร
ซอ่มแซมบ ำรุงบำ้นลูกคำ้หลงักำรเขำ้อยู่อำศยัภำยใตม้ำตรฐำน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ กำรควบคมุเวลำ (Time Control) กำรทดสอบ
และคดัเลือกวสัดุท่ีดีมีคุณภำพ (Standard & Quality) มำตรฐำนควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของลูกคำ้ (Clean & 
Security) และกำรตดิตำมผลควำมครบถว้นของรำยกำรแจง้ซอ่มบ ำรุง (Caring) 
 

โดยในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ ทำงบริษัทไดร้บักำรติดต่อจำกลูกคำ้ผ่ำนช่องทำง Call Service เขำ้มำจ ำนวน 67,631 สำย และ
ไดมี้กำรร่วมมือกนัระหวำ่งส่วนงำนรบัเรื่องหลงักำรส่งมอบ (Call Service) และส่วนงำนซ่อมบ ำรุง (Fix It) ในกำรติดตำม
งำนซ่อมแซม และแกปั้ญหำจนสำมำรถแกปั้ญหำใหลู้กคำ้ไดท้ัง้สิ ้น ซึ่งหน่วยงำน Call Service ไดจ้ัดประเภทงำนตำม
เรื่องและขอ้มลูท่ีลูกคำ้แจง้เขำ้มำ โดยมีรำยกำรหลักๆ ไดแ้ก่ งำนแจง้ซ่อมตวับำ้น/หอ้งชุดของลูกคำ้ท่ียงัอยู่ในระยะกำร
รบัประกนัของบรษิัทฯ เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 24,320 รำยกำร ซึ่งส่วนงำนซอ่มบ ำรุงไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขเสรจ็สิน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
99 ของรำยกำรท่ีแจง้มำทัง้หมด โดยมีบำงรำยกำรอยู่ระหว่ำงนดัหมำยลูกคำ้เพ่ือเขำ้ตรวจสอบ และเตรียมแผนงำนเพ่ือ
เขำ้ด  ำเนินกำรแกไ้ขใหก้บัลูกคำ้ ส  ำหรบัรำยกำรรอ้งเรียน ไดแ้ก่ งำนรอ้งเรียนกำรบริกำร และงำนรอ้งเรียนกรณีตวับำ้น  /
หอ้งชุดลูกคำ้ท่ีสิน้สุดกำรรบัประกันกับบริษัทฯแลว้ โดยมีนโยบำยในกำรลดผลกระทบในกำรพักอำศยัของลูกคำ้ โดยมี
จ ำนวนทัง้สิน้ 3,777 รำยกำร ซึ่งส่วนงำน Customer Care ไดเ้ข้ำตรวจสอบและพิจำรณำด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน
ใหก้บัลูกคำ้ไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 99 และส ำหรบัขอ้รอ้งเรียนของลูกคำ้ท่ีพิจำรณำแล้วไม่ไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขให ้ทำงบริษัทก็
ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ และยงัท  ำกำรตดิตำมควำมคืบหนำ้และหำทำงออกในกำรแกปั้ญหำรว่มกนักบัทกุฝ่ำยรวมทัง้ลกูคำ้ โดยมี
เป้ำหมำยท่ีจะแกปั้ญหำและเกิดควำมพึงพอใจสูงสุดในกำรใชส้ินคำ้ของบริษัท นอกจำกนี ้ในกำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำย 
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ผูบ้รโิภคไดร้บักำรคุม้ครองสิทธิส่วนบคุคล และขอ้มลูส่วนตวั โดยขอ้มลูตำ่งๆของผูบ้ริโภคจะไม่ถกูน ำไปใชโ้ดยปรำศจำก
ควำมยินยอม 
 

• AP-Society: เพ่ือเป็นกำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงลูกบำ้น และบริษัท รวมทั้งสงัคมในหมู่บำ้น และอำคำรชุด 
บริษัทไดจ้ัดใหมี้กิจกรรมสันทนำกำร เช่ือมควำมสัมพันธ์ มีกำรจัดกำรออกรำ้นอำหำร แสดงดนตรี และกิจกรรมเพ่ือ
สุขภำพ ภำยใต้ช่ือโครงกำร AP-Society โดยมีแคมเปญทั้งหมด 9 แคมเปญใหญ่ เช่น  Happiness Day, Welcome 
Home Party, Chinese Newyear, Growing Love, Songkran Festival, Halloween World, New Year Celebration 
และ The Picnic with Hay เป็นตน้ รวมถึงกำรมอบสิทธิประโยชนใ์หก้บัลูกบำ้นในเครือบริษัทเอพีจำกพันธมิตรหลกั เพ่ือ
เอื ้อประโยชน์ในกำรอยู่อำศัยและสรำ้งควำมสะดวกสบำยให้กับลูกบ้ำนในสังคมเอพี ไม่ว่ำจะเป็นบริกำรส่งอำหำร  
เครื่องดื่ม สั่งเดลิเวรี่ออนไลนจ์ำกพำรท์เนอรต์่ำงๆในรำคำพิเศษตลอดทัง้ปี เช่น Tops Online, Line Man, Fitness first, 
The Movement Playground, Siam Pic – Ganesha Theatre และGrabfood เป็นต้น โดยในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ ได้จัด
กิจกรรมให้แก่โครงกำรบ้ำนจัดสรร และอำคำรชุดของบริษัทรวม 74 โครงกำร โดยบริษัทไดใ้ช้งบประมำณทั้งหมด
โดยประมำณ 16 ลำ้น และมีลกูบำ้นเขำ้รว่มประมำณ 13,200 ครวัเรือน  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

รำยงำนกำรประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment (EIA)) 

ในกำรท ำโครงกำรใดๆก็ตำม ก่อนท่ีจะเริ่มกำรก่อสรำ้งโครงกำรไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรแนวรำบหรือแนวสูง บริษัทค  ำนึงถึงปัจจยัดำ้น
ผลกระทบทำงสิ่งแวดลอ้มเป็นส ำคญั รวมทัง้จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม โดยทกุโครงกำรของบรษิัทท่ีมีขนำดและ
จ ำนวนพืน้ท่ีใช้สอยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยท่ีตอ้งท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment (EIA)) ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญัติส่งเสริมและรกัษำคณุภำพสิ่งแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ทำงบริษัทก็จะร่วมจดัท ำ
รำยงำน EIA กบับริษัทท่ีปรกึษำท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชำญและขึน้ทะเบียนอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยกบักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดลอ้ม 
โดยในกำรจดัท ำรำยงำนและก ำหนดมำตรกำรป้องกนัผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริษัทไดร้ว่มประเมินผลกระทบจำกโครงกำรต่ำงๆอย่ำงใกลช้ิด 
ทัง้กับบริษัทท่ีปรึกษำและกับผูอ้ยู่อำศยัรอบโครงกำร รวมทัง้มีกำรท ำประชำพิจำรณ์เพ่ือก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรกำรป้องกนัท่ีไดผ้ลดี
ท่ีสุดต่อทัง้ผูอ้ยู่อำศยั ลูกคำ้ และสิ่งแวดลอ้มรอบขำ้ง และหลังจำกท่ีรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักวิเครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มแลว้ ในช่วงกำรก่อสรำ้ง ทำงบริษัทก็มีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้และกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด วิธีกำร 
และเง่ือนไขท่ีระบุในรำยงำน โดยมีกำรประชุมติดตำมผลกบัผูร้บัเหมำ และท่ีปรกึษำโครงกำรแต่ละโครงกำรอย่ำงใกลช้ิด เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำร
ก่อสรำ้งโครงกำรจะส่งผลกระทบต่อผูอ้ยู่อำศยัรอบขำ้งและสิ่งแวดลอ้มอย่ำงนอ้ยท่ีสุด ซึ่งประสบกำรณแ์ละปัญหำจำกโครงกำรต่ำงๆ ท่ีผ่ำน
มำทำงบรษิัทก็ไดมี้กำรศกึษำและวเิครำะหผ์ลเพ่ือน ำไปปรบัปรุงแกไ้ขส ำหรบัโครงกำรอ่ืนๆ อยู่เสมอ  

กำรพฒันำสินคำ้ และ นวตักรรมเพ่ือกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทไดพ้ัฒนำรูปแบบของสินคำ้ โดยค ำนึงถึงกำรใชส้อยพืน้ท่ีเพ่ือประหยัดพลังงำน และเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรใชส้อย
สินคำ้ และยังเลือกใชแ้ต่อุปกรณ์ต่ำงๆ ในบำ้นและอำคำรชุดท่ีติดตัง้ใหแ้ก่ลูกคำ้ท่ีช่วยลดกำรใชพ้ลังงำน เช่น หลอดประหยัดไฟ สุขภัณฑ์
ประหยดัน ำ้ เครื่องปรบัอำกำศท่ีไดม้ำตรฐำนประหยดัไฟเบอร ์5 และถงัดกัและก ำจดัน ำ้เสียท่ีไดค้ณุภำพตำมมำตรฐำนสิ่งแวดลอ้ม  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัไดด้  ำเนินโครงกำรอย่ำงตอ่เน่ืองจำกปีท่ีแลว้ โดยบรษิัทไดร้่วมมือกบัคณำจำรยม์หำวทิยำลยัท่ีมีช่ือเสียงทัง้ไทย
และตำ่งประเทศในกำรออกแบบพฒันำนวตักรรมใหม่ๆท่ีจะเป็นประโยชนก์บักำรอยู่อำศยัในอนำคต และเพิ่มคณุภำพในกำรใชชี้วิตของลูกคำ้
ของบรษิัท (Quality of Life) และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
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กำรปลกูฝังคำ่นิยมและใหก้ำรศกึษำเรื่องกำรดแูลรกัษำสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทมีกำรรณรงคส์่งเสริมใหพ้นกังำนรูจ้กัใชท้รพัยำกรใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด รณรงคก์ำรประหยดัใชน้  ำ้ไฟ กำรติดตัง้สุขภัณฑ์
ประหยดัน ำ้ และหลอดประหยดัไฟในส ำนกังำนใหญ่ และบริเวณก่อสรำ้ง และมีกำรตรวจเช็คดแูลอย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรก ำจดัและดแูลขยะท่ี
เกิดจำกกำรท ำงำน กำรลดใชก้ระดำษ และกำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ (recycle) เป็นตน้ 

นอกจำกนีย้งัมีกำรสนบัสนนุพนกังำน รวมทัง้บุคคลภำยนอกใหมี้จิตส ำนึกและควำมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม  โดยมีกำรสอดแทรก
ควำมรูใ้นกำรดูแลรกัษำสิ่งแวดล้อม และข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดลอ้มและกำรก่อสรำ้งในหลักสูตรต่ำงๆของเอพี อะคำเดม่ี โดยมี
รำยละเอียดดงัที่แสดงไวใ้นส่วน เอพี อะคำเดม่ี  

7. การร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน 

นโยบำยในกำรพัฒนำทำงดำ้นควำมรบัผิดชอบทำงสังคม (CSR) เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainability Development) ท่ี
บริษัทไดด้  ำเนินกำรไปในปีท่ีผ่ำนมำลว้นแต่เป็น CSR In-process ท่ีบูรณำกำรกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท จำกกำรท่ีบริษัทเป็นผูเ้ช่ียวชำญ
เรื่องกำรสรำ้งที่อยู่อำศยัท่ีมีคณุภำพ เรำจงึเล็งเห็นวำ่ท่ีอยู่อำศยัท่ีมีคณุภำพจะท ำใหชี้วิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนดีขึน้ ดว้ยประสบกำรณท่ี์สั่งสม
มำนำนในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทมีควำมพรอ้มทัง้ในแง่องคค์วำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถท่ีจะถ่ำยทอดใหแ้ก่บุคลำกรภำยในและ
บคุคลภำยนอก เพ่ือน ำไปพฒันำทกัษะของตนเอง หรือต่อยอดควำมรูใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ก่สงัคม นอกจำกนี ้บรษิัทยงัมุ่งมั่นท่ีจะสรำ้งบคุลำกรท่ี
มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยท่ีมีคุณภำพ ทั้งในด้ำนกำรก่อสรำ้ง กำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรมีควำม
รบัผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเม่ือมีกำรผลิตบุคลำกรท่ีมีควำมรูแ้ละควำมรบัผิดชอบท่ีดีมำกขึน้ในสงัคม บุคคลเหล่ำนีจ้ะร่วมกันผลิต ผลงำนและ
สิ่งก่อสรำ้งที่ไดม้ำตรฐำน อนัเป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัในกำรสรำ้งสรรคส์งัคมใหเ้ป็นสงัคมที่มีกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนได ้  

ดว้ยเหตนีุ ้เพ่ือเป็นจุดศนูยร์วมในกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู ้บรษิัทจึงไดก้่อตัง้ เอพี อะคำเดม่ี (AP Academy) สถำบนัเพ่ือกำรเรียนรู ้
ครบวงจรดำ้นอสังหำริมทรพัย์แห่งแรกของเมืองไทยท่ีมีหลักสูตรครอบคลุมธุรกิจอสังหำริมทรพัยอ์ย่ำงครบวงจร ตัง้แต่กำรออกแบบ กำร
ก่อสรำ้ง กำรซือ้ขำย ไปจนถงึกำรบรหิำรกำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์โดยวำงแนวคดิวำ่ “รูล้กึ สรำ้งสรรค ์ท  ำจรงิพรอ้มดว้ยคณุภำพ” 

ซึ่งตลอดหลำยปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไดทุ้่มเทอย่ำงต่อเน่ืองไปกบักำรด ำเนินงำนของเอพี อะคำเดม่ี และในปีท่ีผ่ำนมำกำรด ำเนินงำนก็
ใหผ้ลเป็นท่ีน่ำพอใจ และไดร้บัรำงวลั CSR สำขำ “กำรลงทุนทรพัยำกรบุคคล” จำกยงำน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 
2019 โดยบรษิัทไดร้บัรำงวลัในสำขำนีเ้ป็นเวลำ 4 ปีซอ้น 

เอพี อะคำเดม่ี (AP ACADEMY) มีพันธกิจและโครงสรำ้งหลกั 3 ประกำร ไดแ้ก่ 1. เอพี พร็อพเพอรต์ี ้สคลู (AP Property School) 
2. เอพี โอเพ่นเฮำ้ส ์(AP Open House) และ 3. AP Symposium or Public Course Training  

เอพ ีพร็อพเพอรต์ี ้สคูล AP Property School   

โครงกำรเอพี พรอ็พเพอรต์ี ้สคลู เป็นโรงเรียนส ำหรบัพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรท ำงำนใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิัท 
เพรำะเรำยึดมั่นในหลักท่ีว่ำกำรจะสรำ้งบำ้นท่ีดีได ้คนสรำ้งจะตอ้งมีคุณภำพก่อน โดยหลักสูตรต่ำงๆ ไดร้บักำรออกแบบใหค้รอบคลุมส่วน
เสริมทักษะควำมรู้พื ้นฐำน (Fundamental) กำรพัฒนำเฉพำะสำยงำน  (Functional) เติมเต็มทักษะควำมรู ้(Selective) ควำมเป็นผู้น  ำ 
(Leadership) และนวตักรรม (Innovation) 

หลกัสตูรในเอพี พรอ็พเพอรต์ี ้สคลู ประกอบดว้ย 5 หลกัสตูร ไดแ้ก่ 

1) หลกัสตูรกำรบรหิำรงำนก่อสรำ้ง (Construction Curriculum) 

มุ่งเนน้เสริมสรำ้งควำมรูห้ลักของกำรบริหำรโครงกำรในส่วนของเวลำ ตน้ทุน และคุณภำพตลอดช่วงระยะเวลำของกำรก่อสรำ้ง
จนถึงส่งมอบใหลู้กคำ้ และทรำบถึงกิจกรรมในกำรด ำเนินงำนเริ่มตัง้แตก่ำรไดม้ำซึง่ท่ีดินไปจนปิดโครงกำร โดยจะเนน้กำรบริหำรตำมหลกักำร
และมำตรฐำนคณุภำพของเอพีรวมถึงข้อก ำหนดกฎหมำยดำ้นสิ่งแวดลอ้ม และกำรปฏิบตัิงำนโดยค ำนึงถึงผลกระทบดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ผ่ำน
บคุลำกรท่ีไดร้บัฝึกอบรมมำเป็นอย่ำงดีในทกุภำคส่วน อำท ิวศิวกร คนงำน และผูร้บัเหมำ เป็นตน้ 
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2) หลกัสตูรกำรบรหิำรงำนขำยและบรกิำร (Sales and Services Curriculum) 

เตรียมควำมพรอ้มในกำรท ำงำนใหก้ับพนักงำนขำย (Living Consultant) เริ่มจำกกำรปรบับุคลิกภำพและกำรตอ้นรบัใหไ้ดต้ำม
มำตรฐำนของเอพี หลงัจำกนัน้เป็นกำรคน้หำขอ้มลูลูกคำ้ท่ีจ ำเป็นต่อกำรน ำเสนอและตรงประเดน็ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทัง้ยงัมีเทคนิค
กำรตอบขอ้โตแ้ยง้ กำรโนม้นำ้วและกำรปิดกำรขำยไดส้  ำเร็จ รวมถึงกำรพฒันำควำมรูด้ำ้นสินเช่ือเบือ้งตน้ และทกัษะอ่ืนท่ีจ ำเป็นไปพรอ้มๆกนั 
ภำยใตภ้ำรกิจในกำรส่งมอบท่ีอยู่อำศยัท่ีดีท่ีสดุและตรงควำมตอ้งกำรท่ีสดุใหก้บัลูกคำ้ของเรำ 

3) หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำรงำนซอ่มบ ำรุง (Home Solution Curriculum) 

มีเป้ำหมำยใหพ้นักงำนมีมำตรฐำนในกำรใหบ้ริกำรดูแลงำนซ่อมบ ำรุงท่ีถูกตอ้งและมีมำตรฐำนงำนซ่อม (ระบบไฟฟ้ำ ประปำ 
สุขำภิบำล และสถำปัตยกรรม) กำรดูแลควำมสะอำดและควำมปลอดภัยตัง้แต่เริ่มเขำ้ซ่อมจนกระทัง้ส่งมอบงำน และกำรปฏิบัติงำนโดย
ค ำนงึถงึผลกระทบดำ้นสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มกำรใหค้  ำแนะน ำกำรบ ำรุงรกัษำท่ีอยู่อำศยัเพ่ือใหเ้กิดควำมพงึพอใจของลกูบำ้นสงูสดุ 

4) หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Management Curriculum) 

พฒันำศกัยภำพของทีมบริหำรจดักำรอำคำรชุด และหมู่บำ้นจดัสรร โดยจะไดร้บัควำมรูเ้ก่ียวกบักำรบริหำรจัดกำรสินทรพัยต์ัง้แต่
เปิดโครงกำรจนถึงกำรส่งมอบสำธำรณปูโภค เนน้กำรบริหำรจดักำรท่ีมีมำตรฐำนกำรปฏิบตังิำนท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั โปรง่ใส่ ตรวจสอบ
ได ้และเป็นมำตรฐำนขององคก์ร ดว้ยบคุคลำกรท่ีมีคณุภำพควบคูก่บัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในทกุมิต ิ  

5) หลกัสตูรกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร (Development Program Curriculum) 

พฒันำทกัษะควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนกังำนในองคก์ร ใหส้ำมำรถดงึศกัยภำพกำรของตวัเองมำใชไ้ดอ้ย่ำงสูงสุดในกำรท ำงำน
ใหส้  ำเร็จ โดยหลกัสูตรจะเนน้กำรพัฒนำทกัษะในดำ้นทกัษะกำรเป็นผูน้  ำ กำรส่ือสำร กำรแกปั้ญหำ กำรวำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง และ 
กับทีมงำนต่ำงๆใหมี้ประสิทธิภำพ เนน้มองถึงเป้ำหมำยรวมของทีมเป็นส ำคัญ ทุกคนต่ำงตอ้งปรบัตัวเขำ้หำกันเพ่ือท ำใหง้ำนส ำเร็จลุล่วง 
รวมถึงเปิดมุมมองดำ้นนวตักรรมเพ่ือใหพ้นักงำนเกิดแรงบนัดำลใจ และควำมคิดสรำ้งสรรคท่ี์จะท ำอะไรใหม่ๆใหก้ับพนักงำนทุกระดับ ซึ่ง
แผนพฒันำบคุลำกรจะสอดคลอ้งไปกบัเปำ้หมำยขององคก์รในแตล่ะปี 

โดยในปีท่ีผ่ำนมำมีกำรเขำ้รบักำรอบรมและส ำเร็จในหลักสูตรต่ำงๆ ทัง้ Classroom, Workshop และ Online เป็นจ ำนวน 8,126 
ครัง้ และผลกำรทดสอบควำมรูค้วำมสำมำรถของผูเ้ขำ้อบรมก็ไดผ้ลออกมำเป็นท่ีน่ำพึงพอใจ และจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น พบว่ำผูเ้ขำ้รบั
กำรอบรมสำมำรถน ำสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปพฒันำงำนของตนเองไดเ้ป็นอย่ำงดี 

การอบรม หลักสูตร Outward Mindset 

ในปี 2562 ยงัมีกำรอบรมหลกัสูตร Outward Mindset หรือกำรปรบัมมุคิดดว้ยกำรยึดควำมตอ้งกำรของผูอ่ื้นเป็นท่ีตัง้  คือ กำรปรบั 
Mindset หรือควำมเช่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรม ท่ีจะปรบัมมุมองใหบุ้คลำกรในองคก์รเห็นควำมส ำคญัของผูอ่ื้นไม่นอ้ยกว่ำตนเอง โดยจะเห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม และนึกถงึผลกระทบของผูอ่ื้นอยู่เสมอ ซึ่งเม่ือองคก์รมีบุคลำกรท่ีเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของทกุฝ่ำยและใหค้วำมช่วยเหลือซึ่ ง
กนัและกนัแลว้ ก็จะช่วยกันปลดล็อคศกัยภำพท่ีมีอยู่และเปล่ียนเป็นผลลัพธ์ท่ีตอ้งกำรไดอ้ย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2562 ไดจ้ดัอบรมใหผู้บ้ริหำร
ระดบัตน้-ระดบัสงู ทัง้ของบรษิัทเอพีและบรษิัทในเครือกวำ่ 200 คน เพ่ือเป็นแกนหลกัในกำรท ำงำน ท ำใหง้ำนมีประสิทธิภำพ พรอ้มเดนิหนำ้สู่
ควำมส ำเร็จร่วมกนั เกิดเป็นควำมสุข และเปล่ียนพืน้ท่ีท  ำงำนเป็นพืน้ท่ีแหง่ควำมสุข และดว้ยเปำ้หมำยกำรส่งมอบคณุภำพชีวิตท่ีดีท่ีสดุใหก้บั
ลูกบ้ำนเอพี หรือ Quality of Life พนักงำนของเอพีได้เปล่ียนมุมมองกำรคิดและวิธีกำรท ำงำน โดยใช้หลักกำรของ Design Thinking 
กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบจำก Stanford University มหำวิทยำลยันวตักรรมอนัดบั 1 ของโลกจำกประเทศสหรฐัอเมรกิำเขำ้มำปรบัใชเ้พ่ือให้
เขำ้ใจกลุ่มลูกคำ้มำกท่ีสุด โดยปี 2562 มีพนกังำนกว่ำ 200 คน ท่ีไดเ้ขำ้ร่วมหลักสูตร Design Thinking กบัสถำบนั SEAC ท่ีไดร้บักำรรบัรอง
จำก Stanford University และพนกังำนใหม่อีกกว่ำ 700 คน ยงัไดเ้รียนรูพื้น้ฐำนกระบวนกำรของ Design Thinking ตัง้แต่วนัแรกท่ีเขำ้มำใน
ครอบครวัเอพี เพ่ือน ำไปเป็นแนวคดิหลกัในกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือพฒันำคณุภำพชีวิตท่ีดีใหก้บัลกูบำ้นและลกูคำ้ตอ่ไป  
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ตารางแสดงจ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร เอพ ีพร็อพเพอรต์ี ้สคูล แบบ Classroom และ Workshop 

โดยในกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ดงักล่ำว ในปี 2562 บริษัทใชง้บประมำณสนับสนุนในกำรจัดกำรอบรมทัง้สิน้ 2,561,422.57 
บำท มีกำรเขำ้รว่มอบรมเป็นจ ำนวน 3,452 ครัง้ 

AP Plearn แพลตฟอรม์กำรเรียนรูแ้บบออนไลน์เพ่ือท ำให้พนักงำนเอพีสำมำรถเรียนรูไ้ดแ้บบไรขี้ดจ ำกัด ทุกท่ี ทุกเวลำ โดยมี
หลักสูตรมำกมำย และหลำกหลำยจำก AP Academy และหลกัสูตรชัน้น ำอ่ืนๆ ซึ่ง AP Academy มีหลักสูตรออนไลนท์ัง้สิน้จ  ำนวน 5 กลุ่ม
วชิำ ใชง้บประมำณรวม 3,000,000 บำท 

 

หลักสูตร 
จ านวนครั้งของ

หลักสูตร 
จ านวนผู้เข้าร่วม งบประมาณ จ านวนช่ัวโมงรวม 

จ านวนช่ัวโมง
เฉล่ียต่อคน 

1.หลกัสตูรกำรบรหิำรงำนขำย
และบรกิำร (Sales and Services 
Curriculum) 

67 786 87,753.43 332 0.42 

2.หลกัสตูรกำรบรหิำรงำน
ก่อสรำ้ง และสิ่งแวดลอ้ม 
(Construction Curriculum) 

12 117 5,699.20 62 0.53 

3.หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำร
อสงัหำรมิทรพัย ์(Property 
Management Curriculum) 

119 1,315 144,761.34 438 0.33 

4.หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำรงำน
ซอ่มบ ำรุง (Home Solution 
Curriculum) 

47 224 53,473.27 326 1.45 

5.หลกัสตูรกำรพฒันำศกัยภำพ
บคุลำกร (Development 
Program Curriculum) 

32 1,010 2,269,735.33 173 0.17 

รวม 277 3,452 2,561,422.57 1,331 2.9 

หลักสูตร 
จ านวนครั้งของ

หลักสูตร 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนช่ัวโมงรวม 

จ านวนช่ัวโมง
เฉล่ียต่อคน 

1.หลกัสตูรกำรบรหิำรงำนขำยและบรกิำร (Sales 
and Services Curriculum) 

15 2,417 1,291.01 0.53 

2.หลกัสตูรกำรบรหิำรงำนก่อสรำ้ง และสิ่งแวดลอ้ม 
(Construction Curriculum) 

7 712 483.58 0.68 

3.หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์
(Property Management Curriculum) 

7 706 274.45 0.39 

4.หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำรงำนซอ่มบ ำรุง (Home 
Solution Curriculum) 

2 14 - - 

5.หลกัสตูรกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร 
(Development Program Curriculum) 

9 825 859.66 1.04 

รวม 40 4,674 2,908.70 2.64 
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เอพ ีโอเพ่นเฮ้าส ์(AP Open House) 

โครงกำรเอพี โอเพ่นเฮำ้สม์ุ่งเป้ำหมำยในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ประสบกำรณ ์และเปิดโอกำสในกำรฝึกฝนควำมคิด  และทกัษะใหก้บั
นิสิตนักศึกษำ เพ่ือเตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้สู่ชีวิตกำรท ำงำนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ เพรำะบริษัทตระหนักดีว่ำกำรไดเ้รียนรูจ้ำกกำร
ท ำงำนในสถำนท่ีและสถำนกำรณ์จริงจะเสริมสรำ้งทักษะท่ีมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมอำชีพกำรท ำงำนหลังส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิต  
นกัศกึษำท่ีเขำ้โครงกำรไดอ้ย่ำงดี เฉกเช่นระบบกำรศกึษำในประเทศท่ีพฒันำแลว้ท่ีจะใหค้วำมส ำคญักบักำรใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบกำรณจ์ริง
ในกำรท ำงำน นอกเหนือจำกกำรเรียนรูเ้ชิงทฤษฎี  

ในปีท่ีผ่ำนมำโครงกำร “เอพี โอเพ่นเฮ้ำส:์ ชีวิตจริงท่ียิ่งกว่ำทฤษฎี” ไดด้  ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 โดยในปี 2562 เปิดรบั
สมคัรนิสิตนกัศกึษำชัน้ปีท่ี 3 และ 4 จำกคณะวิศวกรรมศำสตร ์สำขำวศิวกรรมโยธำ มำฝึกงำนในโปรแกรมวศิวกรรมโยธำ และนิสิตนกัศกึษำ
ชัน้ปีท่ี 3 และ 4 จำกคณะทกุคณะมำฝึกงำนในโปรแกรม Product & Service Design 

โดยบริษัทท ำกำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำรในหลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือใหเ้ขำ้ถึงนิสิตนักศึกษำในทุกมหำวิทยำลัยทั่วประเทศไดม้ำก
ท่ีสุด อำทิ โซเชียลมีเดีย ส่ือประชำสัมพันธใ์นมหำวิทยำลยั รวมถึงกำรท ำโรดโชวเ์ขำ้ไปแนะน ำโครงกำรและใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบักำรท ำงำนใน
สำยอำชีพวศิวกรรมโยธำ กำรตลำด และกำรขำยกบันอ้งๆดว้ยตนเอง 

หลักจำกขัน้ตอนกำรเปิดรบัสมัคร มีนิสิตนักศึกษำจ ำนวน 3,147 คน จำกมหำวิทยำลัยทั่วประเทศสมัครเขำ้ร่วมคดัเลือก ซึ่งผูเ้ขำ้
สมคัรตอ้งผ่ำนกำรท ำแบบทดสอบออนไลน ์และเขำ้รว่มกิจกรรมคดัเลือก ณ ส ำนกังำนใหญ่  

ในวนัท่ี 12 มกรำคม 2562 บริษัทไดท้  ำกำรประกำศรำยช่ือนิสิตนกัศกึษำท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกเพ่ือเขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 40 
คน จำกโปรแกรมวิศวกรรมโยธำ 20 คน และโปรแกรม Product & Service Design 20 คน เพ่ือเขำ้ร่วมโครงกำรฝึกงำนกับบริษัท โดยนิสิต
นกัศึกษำท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจะไดฝึ้กงำนในสถำนท่ีจริงกับทีมผูเ้ช่ียวชำญจำกสำขำต่ำงๆ  ทัง้หน่วยงำนภำครฐั ผูป้ระกอบกำร และพันธมิตร
ธุรกิจมำกมำยร่วมใหค้  ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือใหผู้้เข้ำร่วมฝึกงำนไดเ้รียนรูต้ัง้แต่งำนพื้นฐำนของสำยงำนแต่ละส่วน ไม่ว่ำจะเป็นกำร
วเิครำะหก์ำรตลำด เทคนิคกำรขำยและกำรโนม้นำ้วต่อรองลกูคำ้ ไปจนถึงมำตรฐำนกำรก่อสรำ้งและกำรควบคมุคณุภำพ นิสิตนกัศกึษำท่ีผ่ำน
กำรฝึกอบรมจะไดร้บัประกำศนียบตัรจำกเอพี อะคำเดม่ี และไดร้บัโอกำสเขำ้ร่วมงำนกบับริษัทโดยทำงบริษัทใชง้บประมำณในกำรจดัโอเพ่น
เฮำ้สร์วมทัง้สิน้ประมำณ 2 ลำ้นบำท   

การถ่ายความรู้ผ่านการร่วมมือกับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group) 

นอกจำกองคค์วำมรูภ้ำยในของบรษิัท เอพี อะคำเดม่ีก็ยงัไดร้บักำรสนบัสนนุอย่ำงดียิ่งจำกพนัธมิตรทำงธุรกิจ มิตซูบชิิ เอสเตท กรุ๊ป 
(Mitsubishi Estate Group) จำกประเทศญ่ีปุ่ นอย่ำงตอ่เน่ืองในทกุๆปี ซึง่ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำนอกจำกควำมร่วมมือในดำ้นกำรลงทนุเพ่ือ
พัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมแลว้ ยังไดร้่วมมือกันดำ้นกำรแลกเปล่ียนองคค์วำมรู ้ทกัษะ และนวตักรรมทำงอสังหำริมทรพัย์ ซึ่งมิตซูบิชิ 
เอสเตท กรุ๊ป เป็นผูน้  ำท่ีมีองคค์วำมรูเ้ป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีจะสำมำรถถ่ำยทอดและสรำ้งประโยชนใ์นแง่กำรโอนถ่ำยเทคโนโล ยี
ตอ่วงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์และประโยชนต์อ่สงัคมและผูบ้รโิภคในประเทศไทยไดเ้ป็นอย่ำงมำกอีกดว้ย  

ทัง้นีใ้นปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือเพิ่มเติมควำมรูค้วำมสำมำรถของนิสิตนักศึกษำท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร  เอพี โอเพ่นเฮำ้ส์ ทำงบริษัทโดยควำม
รว่มมือจำก มิตซูบชิิ จิโช เรสซเิดนซ ์ซึง่เป็นบรษิัทในเครือมิตซูบชิิ เอสเตท กรุ๊ป ไดส้่งนิสิตนกัศกึษำท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกจำกโครงกำร เอพี โอเพ่น
เฮำ้ส ์ใหไ้ปศกึษำดงูำนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือเพิ่มโอกำสกำรเรียนรูเ้ทคโนโลยีจำกตน้แบบของนวตักรรมกำรก่อสรำ้งและบริหำรอสงัหำริมทรัพย์
อนัมีมำตรฐำนเป็นท่ียอมรบัในระดบันำนำประเทศ โดยท่ีมีเป้ำหมำยในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ประสบกำรณ์ และโอกำสในกำรฝึกฝนควำมคิด
และทกัษะใหก้บันิสิตนกัศกึษำฝึกงำนของเรำท่ีเป็นตวัแทนของเยำวชนไทยไดเ้ตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้สู่ชีวิตกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
หลงัจำกส ำเรจ็กำรศกึษำต่อไป โดยกำรศกึษำดูงำนดงักล่ำวไดมี้ขึน้ในระหว่ำงวนัท่ี 25 – 31 สิงหำคม 2562 ณ กรุงโตเกียว - เซ็นได ประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยมีจ ำนวนนกัศกึษำท่ีไดผ้่ำนกำรคดัเลือกใหเ้ขำ้รว่มกำรศกึษำดงูำนดงักล่ำวรวม 4 คน ประกอบดว้ย นำยพสุรตัน ์ไตรรตัน ์นกัศกึษำ
ชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, นำยศตพร วัฒนำวัตถุ นักศึกษำชั้นปีท่ี 4 คณะ
วศิวกรรมศำสตร ์สำขำวิศวกรรมโยธำ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำร ลำดกระบงั , นำยธนวฒัน ์เรียงวรำนนท ์นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 
4 คณะบรหิำรธุรกิจ สำขำธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั และนำงสำวธมลอร มำนะบุญ นกัศกึษำชัน้ปีท่ี 5 คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร ์ภำควชิำสถำปัตยกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 
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AP ACADEMY LAB 

ในปี 2562 มีสถำบนักำรศกึษำท่ีสนใจ เขำ้ขอดงูำน AP ACADEMY LAB และโครงกำรของเอพี ดงันี ้

สิงหำคม - ธนัวำคม 2562  

โครงกำรนักศึกษำดูงำน - วิศวกรรมโยธำ มีนิสิต นักศึกษำ และคณะอำจำรยจ์ำก 3 สถำบัน ไดแ้ก่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
วิทยำเขตบำงเขน, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตก ำแพงแสน และ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ จ ำนวน 225 
คน เย่ียมชม AP ACADEMY LAB พืน้ท่ีจ  ำลององคป์ระกอบของบำ้น เพ่ือใหน้ักศกึษำไดเ้ห็นภำพและไดเ้รียนรูก้ระบวนกำรท ำงำนในธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัยไ์ดอ้ย่ำงครบวงจร ผ่ำนกำรทดลอง ทดสอบ และเรียนรูร้ะบบตำ่งๆ ภำยในบำ้น รวมถึงเดินทำงไปดงูำนก่อสรำ้งจรงิท่ี Site งำน 
เพ่ือใหไ้ด้เห็นภำพขั้นตอน กระบวนกำรก่อสรำ้งจริง โดยมีผู้จัดกำรโครงกำรและทีมวิทยำกรจำก AP Academy คอยดูแลใหค้วำมรูแ้ละ
ค ำแนะน ำอย่ำงใกลช้ิด 

เมษำยน - ตลุำคม 2562  

โครงกำรนกัศกึษำดงูำน - สถำปัตยกรรมศำสตร ์มีนิสิต นกัศกึษำ และคณะอำจำยจ์ำก 4 สถำบนั ไดแ้ก่ จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลยั, 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชัญ (ABAC), สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั, และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
จ ำนวน 232 คน เย่ียมชม AP ACADEMY LAB พื ้นท่ีสรำ้งกำรเรียนรู ้นอกต ำรำ เน้นกำรสัมผัสของจริง โดยกำรจ ำลองโครงสร้ำงและ
องคป์ระกอบของบำ้น เพ่ือใหน้กัศกึษำไดเ้ห็นถงึกระบวนกำรกำรก่อสรำ้ง กำรใชว้สัด ุและประโยชนใ์ช้สอยต่ำงๆ ภำยใน AP Home Lab มีทัง้
ส่วนของงำนโครงสรำ้ง งำนระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำ และระบบแจง้เตือนอคัคีภยั รวมทัง้ในส่วนของ Materials Archive ท่ีจดัแสดงวสัดท่ีุเอพี
ใชใ้นโครงกำรต่ำงๆอีกดว้ย รวมถึงเดินทำงไปดงูำนก่อสรำ้งจริงท่ี Site งำน เพ่ือใหไ้ดเ้ห็นภำพขัน้ตอนกำรก่อสรำ้งจริง เพ่ือใหมี้ควำมรู ้ และ
ควำมเขำ้ใจในกำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรม และกำรเลือกใชว้สัดท่ีุเหมำะสมในกำรออกแบบท่ีอยู่อำศยัตอ่ไปในอนำคต 

AP Public Course Training  

โครงกำร AP Public Course Training เริ่มขึน้โดยมุ่งหวังใหเ้กิดกำรแบ่งปันควำมรู ้นวตักรรม และโลกทัศน์ในดำ้นกำรก่อสรำ้ง 
ออกแบบ กำรขำย และกำรบริกำรดำ้นอสงัหำริมทรพัย ์รวมถงึสรำ้งแรงบนัดำลใจ โดยเป็นโครงกำรท่ีเปิดกวำ้งใหป้ระชำชนทั่วไป ไม่วำ่จะเป็น
นกัเรียน นิสิต นักศึกษำ ผูท่ี้ท  ำงำนในสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลทั่วไปท่ีสนใจไดเ้ขำ้ร่วมรบัฟัง แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกับวิทยำกรท่ีมี
ช่ือเสียงทัง้ระดบัประเทศและระดบัสำกลโดยไม่มีคำ่ใชจ้่ำยในกำรเขำ้รว่มอบรม 

โดยในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ ทำงบรษิัทไดจ้ดัใหมี้ AP Public Course Training ทัง้หมด 4 งำน ไดแ้ก ่

  งาน ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1 

โครงการนักศึกษาดูงาน - วิศวกรรมโยธา ส.ค. - ธ.ค. 62  

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตบำงเขน 

นกัศกึษำวิศวกรรมโยธำปี 1-4 

27 ส.ค. 62 50 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตก ำแพงแสน 16,18 ก.ย. 62 89 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 17 ธ.ค. 62 86 

2 

โครงการนักศึกษาดูงาน - สถาปัตยกรรมศาสตร ์ เม.ย. - ต.ค. 62  

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

นกัศกึษำสถำปัตยกรรมศำสตรปี์ 1-5 

11 เม.ย. 62 49 

มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั (ABAC) 24 เม.ย. 62 51 

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 3 ก.ย. 62 87 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 25 ก.ย. 62 26 

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 18 ต.ค. 62 19 
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1) “ช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร เพ่ือกำรทดสอบมำตรฐำนแรงงำน” 

วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2562 เป็นโครงกำรอบรมช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงไฟฟ้ำอำคำรใหเ้ขำ้มำเรียนรูห้ลกักำรช่ำงไฟฟ้ำ เพ่ือตวิเขม้ใหก้ำรทดสอบ
มำตรฐำนแรงงำนกบัวิทยำกรจำกส ำนกังำนรบัรองควำมรูค้วำมสำมำรถ กรมฝีมือแรงงำน โดยงำนในครัง้นีจ้ดัขึน้ท่ี AP ACADEMY LAB มี
ผูเ้ขำ้รว่มงำนจ ำนวน 575 คน 

2) “เตรียมควำมพรอ้มก่อนสอบ กว.” 

วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2562 เป็นโครงกำรอบรมส ำหรบัวิศวกรโยธำท่ีตอ้งเตรียมตวัเพ่ือทดสอบขอรบัใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ ระดบัภำคีวศิวกร (สำขำโยธำ) งำนนีจ้ดัขึน้ท่ี AP ACADEMY LAB โดยในปี 2562 นีมี้ผูเ้ขำ้รว่มงำนจ ำนวน 486 คน 

3) "ควำมรูเ้บือ้งตน้ระบบอำคำรสงู" 

วนัท่ี 24 สิงหำคม 2562 เป็นโครงกำรอบรมเพ่ือบุคคลในสำยวิชำชีพช่ำงท่ีตอ้งกำรเรียนรูง้ำนระบบอำคำรสูง โดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้น
กำรก่อสรำ้ง และงำนระบบจำกบรษิัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) มีผูเ้ขำ้รว่มงำนจ ำนวน 604 ลำ้นคน 

4) “SALES FOR REAL” 

วนัท่ี 17 กนัยำยน 2562 เป็นโครงกำรอบรมส ำหรบัพนักงำนขำย และบุคคลทั่วไปท่ีอยำกเสริมสรำ้งบุคลิกภำพอย่ำงมืออำชีพ เขำ้
มำเรียนรู ้ และเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรขำยทั้งพื ้นฐำน รวมถึงเคล็ ดลับสุดยอดนักขำย โดยผู้ให้ค  ำปรึกษำด้ำนกำรขำยจำก 
บรษิัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั(มหำชน) มีผูเ้ขำ้รว่มงำนจ ำนวน 313 คน 

โดยมีผูร้่วมสนใจเขำ้ร่วมงำนอบรมใหค้วำมรูท่ี้ทำงบริษัทจัดขึน้เป็นจ ำนวนมำกรวมทัง้สิน้ 1,978 คน โดยใชง้บประมำณในกำรจัด
งำนทัง้หมด 57,707 บำท และจำกกำรท ำแบบสอบถำม ผูเ้ขำ้รว่มมีควำมพงึพอใจ และไดร้บัควำมรูแ้ละจำกกำรเขำ้รว่มงำนดงักล่ำวในระดบัท่ี
ดีมำก  

ตารางแสดงจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม AP Public Course Training  

 งาน ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ค่าใช้จ่าย 

1 
ช่ำงไฟฟ้ ำภำยในอำคำรเพื่ อกำร
ทดสอบมำตรฐำนแรงงำน 

ช่ำงไฟฟ้ำที่จ  ำเป็นต้องทดสอบเพื่อขอรับ
หนงัสือรบัรองฯ 

29 มิ.ย. 62 575 19,685 

2 เตรยีมควำมพรอ้มก่อนสอบกว. 
วิศวกรโยธำที่ตอ้งเตรียมตัวทดสอบขอรบัใบ
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมระดบัภำคี
วิศวกร (สำขำโยธำ) 

21 ก.ค. 62 486 22,960 

3 ควำมรูเ้บือ้งตน้ระบบอำคำรสงู 
บุคคลสำยวิชำชีพช่ำงที่ตอ้งกำรเรียนรูง้ำน
ระบบอำคำรสงู 

24 ส.ค. 62 604 9,085 

4 SALES FOR REAL 
บุคคลทั่ วไปที่ สนใจอำชีพหนักงำนขำย
อสงัหำรมิทรพัย ์

17 ก.ย. 62 313 5,977 

รวม 1,978 57,707 

AP Knowledge Sharing 

ในปี 2562 AP Academy ไดท้  ำกำรเดินสำยไปยังสถำบนักำรศกึษำต่ำงๆ ทั่วประเทศ โดยในปีนีไ้ดเ้ดินทำงไปยัง 5 สถำบนั ไดแ้ก่ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตก ำแพงแสน, มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์วทิยำเขตบำงเขน, วิทยำลยั
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เทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค) และมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลรตันโกสินทร ์เพ่ือแบ่งปันองคค์วำมรูเ้ก่ียวกบัอสงัหำริมทรพัย ์รวมทัง้กำร
บรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่มีนกัศกึษำเขำ้รว่มรบัฟังกำรถ่ำยทอดควำมรูนี้จ้  ำนวน 310 คน  

นอกจำกนี ้ AP Academy ยังสนับสนุนค่ำยเปิดบำ้นโยธำ คน้หำคนสรำ้งฝัน (C – Camp KMUTNB) ส ำหรบันักศึกษำ 130 คน
ใหก้บัมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ คณะวิศวกรรมโยธำ เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2562 จ ำนวน 35,000 บำท สนับสนุน
ค่ำยโยธำอำสำใหก้ับนักศึกษำวิศวกรรมโยธำจ ำนวน 48 คน จำกวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ ำนวน 32,330 บำท และสนับสนุน
โครงกำร Interior Design Contest: ประกวดออกแบบหอ้งชิงทนุกำรศกึษำใหแ้ก่นกัศกึษำคณะสถำปัตยกรรมศำสตรท์ั่วประเทศจ ำนวน 186 
คน 

8. การเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

จำกแนวคิด ‘AP WORLD’ ท่ีมุ่งมั่นสรำ้งสรรคโ์ลกแห่งคณุภำพชีวิตท่ีดี สรำ้งพิมพเ์ขียวใหม่ใหก้บัเมืองท่ีสมบูรณ์ไปดว้ยระบบนิเวศ 
เรำมีปรชัญำแห่งกำรสรำ้งคณุภำพชีวิตท่ีดีอย่ำงยั่งยืนผ่ำนกำรออกแบบท่ีท ำใหชี้วิตควำมเป็นอยู่มีสุขภำพกำยและใจท่ีดี กำรพัฒนำพืน้ท่ี สี
เขียว กำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม และกำรเอือ้ประโยชนส์ู่สงัคมรอบขำ้งอย่ำงสงูสดุ 

1.) กำรอนรุกัษต์น้ไมเ้ก่ำแก่ในพืน้ท่ีโครงกำร RHYTHM EKKAMAI ESTATE 

เอพีได้พัฒนำพื้นท่ีสีเขียวในเมืองด้วยกำรอนุรักษ์ต้นไม้เก่ำอำยุกว่ำ 50 ปี จ ำนวน 3 ต้น บนท่ีดินพัฒนำโครงกำร ‘RHYTHM 
EKKAMAI ESTATE’ เพ่ือเตมิเตม็คณุภำพชีวิตใหก้บัชุมชนและสงัคมเมือง เพรำะตน้ไมเ้ปรียบเสมือนประวตัศิำสตรท่ี์มีชีวติท่ีเป็นตวัแทนควำม
ทรงจ ำท่ีดี และควำมผูกพนักบัคนในชุมชน เอพีมีควำมตัง้ใจอย่ำงแน่วแน่ท่ีจะรกัษำใหต้น้จำมจุรีใหญ่เหล่ำนีอ้ยู่คู่กับชุมชนย่ำนเอกมยัตรำบ
นำนเท่ำนำน โดยในขณะเดียวกนัก็ยงัคงมองถึงกำรจดัสรรใหพื้น้ท่ีทกุตำรำงนิว้ภำยในโครงกำรสำมำรถใชป้ระโยชนไ์ดสู้งสดุ จงึไดท้  ำกำรยำ้ย
ตน้จำมจุรีท่ีแต่ละตน้มีขนำดสูงประมำณ 20 เมตร หรือเท่ำตึกสูง 8 ชัน้ โดยร่วมมือกับคุณธรำดล ทนัด่วน รุกขกรผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรดูแล
รกัษำตน้ไมใ้หญ่ในงำนภูมิทศันเ์มืองมำเป็นท่ีปรกึษำและดแูลกำรยำ้ยตน้ไมใ้นครัง้นีไ้ดส้  ำเรจ็และเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งเพ่ืออยู่คู่ชุมชนเอกมยั
ตลอดไป 

เอพีในฐำนะผูน้  ำในกำรสรำ้งสรรคพื์น้ท่ี ไดท้  ำควำมเขำ้ใจปัญหำ ฟังเสียงประชำชน และหำทำงออกท่ีดีท่ีสุดในกำรพัฒนำพืน้ท่ีอยู่
อำศยัในอนำคต มุ่งมั่นท ำโดยไม่เพียงตอบโจทยเ์รื่องกำรสรำ้งท่ีอยู่อำศยัท่ีดีแต่ยงัมอบคณุภำพชีวติแบบใหม่ใหผู้อ้ยู่อำศยัและชมุชนรอบขำ้งมี
อนำคตท่ีดีไปพรอ้มๆกบัท่ีอยู่อำศยัท่ีสรำ้งขึน้ดว้ยเช่นกนั 

2.) AP GROW DAY 

เอพีจดักิจกรรมจุดประกำยควำมรูใ้นกำรดแูลตน้ไมแ้ก่คนรุ่นใหม่ในเมือง รวมถึงลกูบำ้น และประชำชนทั่วไปใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญั
ในกำรอนรุกัษต์น้ไม ้และสิ่งแวดลอ้มในวงกวำ้ง โดยไดร้่วมมือกบัภำครฐั, กลุ่มบิก๊ทรีส,์ และเครือข่ำยตน้ไมใ้นเมือง เพ่ือขยำยแนวร่วมอนรุกัษ์
ตน้ไมผ้่ำนกิจกรรมท่ีสนกุและหลำกหลำยเต็มไปดว้ยกำรใหค้วำมรู ้เช่น กำรศกึษำกำยภำพของตน้ไมใ้หญ่ในสวนรถไฟในระดบัควำมสูง 25 
เมตร รวมถึงเรียนรูน้วตักรรมใหม่ๆท่ีเป็นมิตรกบัโลก เช่น ไบโอชำร ์หรือถ่ำนชีวภำพ (BIO-CHAR) ปุ๋ ยท่ีเกิดขึน้จำกกระบวนกำรทำงธรรมชำติ
ไรส้ำรเคมี และกระถำงใยมะพรำ้ว ซึง่เป็นทำงเลือกใหม่ของกำรปลกูตน้ไม ้หรือเรื่องของพนัธไ์มก้รองอำกำศ  

นอกจำกนีเ้อพีไดต้่อยอดกำรใหค้วำมรูเ้รื่องตน้ไมอ้ย่ำงถูกตอ้งภำยในองคก์ร ผ่ำนกำรร่วมมือกบักลุ่มบิก๊ทรีสแ์ละเครือข่ำยตน้ไมใ้น
เมืองดว้ยกำรออกแบบหลกัสูตรพิเศษท่ีเก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรตน้ไมใ้นโครงกำรพักอำศยั ท่ีเริ่มตน้ตัง้แต่กำรคดัเลือกพนัธไ์ม ้กำรสั งเกตุ
อำกำรป่วย และกำรดูแลรกัษำเพ่ือส่งต่อองคค์วำมรูท่ี้ถูกต้องเรื่องต้นไม้ใหท้ั้งแก่พนักงำนเครือเอพี และบุคลำกรทั่วไปผ่ำนสถำบัน AP 
Academy อีกดว้ย 

3.) PARENTOGRAPHER รูปนีแ้ม่ถ่ำย รูปนีพ้่อถ่ำย 

เอพีสรำ้งสรรคก์ิจกรรมรว่มขบัเคล่ือนสิ่งดีๆใหก้บัสงัคมไทยดว้ยกำรกระชบัควำมสมัพนัธใ์นครอบครวั ส่งเสรมิใหท้กุคนในครอบครวั
มีควำมสุขร่วมกนัยิ่งขึน้ผ่ำน “พืน้ท่ีควำมสัมพันธ์” ทัง้ในพืน้ท่ีโลกจริงและพืน้ท่ีโลกออนไลน ์ดว้ยทุกวนันีก้ิจกรรมต่ำงๆ ลว้นถูกขบัเคล่ือนไป
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ดว้ยเทคโนโลยี ควำมสมัพนัธต์ำ่งๆเกิดขึน้ผ่ำนโลกโซเชียลจนท ำใหห้ลำยคนลืมใส่ใจควำมสมัพนัธข์องคนรอบๆตัว ไม่ค่อยไดไ้ปไหนกบัพ่อแม่ 
ไลฟ์สไตลส์่วนใหญ่อยู่แต่ในโลกออนไลน ์จนพ่อแม่รูส้ึกห่ำงไกลจำกโลกของลูก ในฐำนะท่ีเอพีเป็นผูท่ี้สรำ้งท่ีอยู่อำศยั  จึงต่อยอดกำรสรำ้ง
ควำมสุขท่ีควรจะเกิดขึน้ในบำ้น ดว้ยควำมเช่ือท่ีว่ำแค่เรำพยำยำมเขำ้หำกัน  พื ้นท่ีไหนๆก็เป็นบำ้นไดเ้สมอ แม้แต่พืน้ท่ีบนโซเชียลมีเดียก็
สำมำรถเช่ือมโลกตำ่งวยัเขำ้หำกนัไดผ้่ำนกำรสรำ้งโมเมน้ทแ์หง่ควำมทรงจ ำ ดว้ยภำพท่ีถกูถ่ำยโดยพ่อแม่พรอ้มเปล่ียนทกุพืน้ท่ีใหเ้ป็นบ้ำนของ
คนทกุวยัเพ่ือสรำ้งควำมอุ่นใจเพ่ือกำรอยู่อำศยัอย่ำงมีควำมสุขของทกุคนในครอบครวั โดยไดจ้ดักิจกรรมเวิรก์ชอปถ่ำยรูปส ำหรบัพ่อแม่หรือ
กลุ่มผูใ้หญ่ โดยจะเชิญช่ำงภำพสำยโซเช่ียลและไลฟ์สไตลช่ื์อดงัที่มีสไตลภ์ำพถ่ำยถูกใจวยัรุน่มำถ่ำยทอดวิชำ สอนเคล็ดลบัและเทคนิคต่ำงๆ
รวมถึงวิธีหำมมุมองใหผู้ใ้หญ่ถ่ำยรูปออกมำถกูใจลกูหลำน เป็นกำรเสริมทกัษะกำรถ่ำยรูปใหโ้ดนใจกนัและกนั เพ่ือส่งเสรมิใหค้นในครอบครวั
ใชเ้วลำชกัชวนกนัออกไปเที่ยวในชีวิตจรงิ โดยเม่ือเหล่ำลกูๆไดรู้ปจำกกำรถ่ำยฝีมือพ่อแม่สวยๆก็ยิ่งอยำกแชรใ์หค้นไดรู้ว้ำ่พ่อแม่เรำถ่ำยรูปเก่ง 
เพรำะเอพีเช่ือว่ำรูปท่ีมีควำมหมำยท่ีสุด คือรูปท่ีคนท่ีบำ้นถ่ำยให ้และภำพแต่ละใบเป็นตวัแทนท่ีดีในกำรบนัทกึควำมสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้ร่วมกนั
ในโมเมนตห์นึ่ง ประกอบกบักิจกรรมถ่ำยภำพเป็นกิจกรรมที่สำมำรถเขำ้ถงึไดท้กุยุคทกุสมยัท่ีจะเช่ือมโลกทัง้ 2 ใบ ทัง้โลกจรงิ และโลกออนไลน์
ใหเ้ป็นโลกใบเดียวกนัไดอ้ย่ำงลงตวั 

4.) NAVIGATING HAPPINESS พืน้ท่ีท่ีเรำแบง่ปันโอกำสใหใ้ครอีกคน 

เอพี ไทยแลนด์ และมูลนิธิ SATI ร่วมสรำ้งพื้นท่ีแห่งโอกำสให้เยำวชนกลุ่มเส่ียง จุดประกำยเป้ำหมำยแห่งชีวิตผ่ำนโครงกำร 
Navigating Happiness ท่ีเน้นพัฒนำเด็กกลุ่มเส่ียงในชุมชน เพ่ือมอบโอกำสใหเ้ด็กกลุ่มนีไ้ดส้ัมผัสควำมสุขในกำรท ำสิ่งท่ีรกั ไดเ้รียนรูถ้ึง
ตวัตนและคณุค่ำของตนเอง ถือเป็นโอกำสท่ียิ่งใหญ่ในกำรพัฒนำตวัเองในทกัษะเฉพำะทำงท่ีสำมำรถน ำไปต่อยอดเป็นอำชีพไดใ้นอนำคต 
โดยร่วมมือกับโคช้ผูมี้ทกัษะโดดเด่นใน 4 สำยอำชีพท่ีแตกต่ำงกันมำสอนเด็กกลุ่มนี้ในมูลนิธิ ใหไ้ดเ้รียนรูท้กัษะและมีโอกำสท่ีจะไดท้ดลอง
คน้หำ Passion ในตวัเอง โดยไดเ้ริ่มโครงกำรตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้มำ และไดส้รำ้งสรรคโ์รงภำพยนตร ์SATI x AP ขึน้ท่ีงำน เทศกำลงำนกำร
ออกแบบกรุงเทพ 2562 เพ่ือรวบรวมผลิตผลทำงควำมคิดของนอ้งในโครงกำรและครูอำสำสมัคร 4 ท่ำน มำจดัแสดงเพ่ือถ่ำยทอดเรื่องรำว
ตลอดระยะเวลำกำรจดังำน โดยจำกเนือ้เรื่องของภำพยนตรส์ัน้ท่ีเขำ้ฉำย กำรออกแบบภำพโปสเตอร ์กำรปรุงรสชำติของป๊อปคอรน์ ไปจนถึง
ดนตรีในภำพยนตรล์ว้นมำจำกผลงำนของเด็กกลุ่มนีอี้กดว้ย ภำพยนตรส์ัน้เรื่อง THE WORLD WITHOUT SKY นี ้บอกเล่ำถึงเรื่องรำวของ 
น ำ้ตำ รอยยิม้ ควำมฝัน ควำมขำดแคลนน ำ้ใจ และโอกำสผ่ำนควำมจริง สถำนท่ีจริง และชีวิตจริงของโลกอีกโลกท่ีซอ้นอยู่ในเมืองเดียวกนัท่ี
เรำอำศยัอยู่ท่ีบำงทีเรำอำจมองไม่เห็นเบือ้งหลงัชีวิตจริงของเด็กกลุ่มนีท่ี้ไม่ยอมแพโ้ชคชะตำของตน กำรสรำ้งควำมฝันและโอกำสของนอ้ง ๆ 
โดยครูอำสำสมัครทัง้ 4 ท่ำนท่ีมีทักษะโดดเด่นในสำขำอำชีพในแนวสรำ้งสรรค ์ไดแ้ก่ เป้ MVL แร็ปเปอรช่ื์อดัง, เชฟตำม ผู้ชนะ Top Chef 
Thailand, ชชั ช่ำงภำพรุน่ใหม่ระดบัอินเตอร ์และครูอู๋ D-Dance ผูอ้อกแบบทำ่เตน้ใหศ้ลิปินช่ือดงั 

เอพีมุ่งกำรสรำ้งกำรตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้ในวงกวำ้งถึงปัญหำท่ีเด็กเหล่ำนีเ้จอ ใหส้งัคมไดม้องพวกเขำในมมุมองที่เปล่ียนไป เพรำะ
หำกสังคมยังมองเห็นพวกเขำเป็นแค่ปัญหำ เขำจะไม่มีวันมองเห็นคุณค่ำในตัวเองหรือเกิดแรงบันดำลใจในกำรท่ีจะพัฒนำตัวเอง จึงมี
เปำ้หมำยในกำรแบง่ปันควำมสขุคืนกลบัใหส้งัคม โดยยืนหยดัอยู่บนหลกักำรของเอพีในดำ้นกำรพฒันำ”คน”อย่ำงสรำ้งสรรคแ์ละยั่งยืน 

10.3 แนวทางปฏิบัตใินการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรรั์ปช่ัน 

ค าม่ันและนโยบาย 

บรษิัทฯยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่ำงเท่ำเทียมกนัมำโดยตลอด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจ คณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนใหบ้ริษัทฯมีส่วนร่วมในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น อันจะช่วยส่งเสริมใหก้ำร
ด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ บริษัทฯจงึไดจ้ดัท  ำนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น นโยบำยกำรแจง้เบำะแสทจุริต มำตรำกำรต่อตำ้นกำร
คอรร์ปัชั่น นโยบำยกำรรบั - กำรใหข้องขวญั ของก ำนัล หรือผลประโยชนอ่ื์นใด และกำรเลีย้งรบัรอง เพ่ือเป็นแนวทำงใหพ้นักงำนทุกคนได้
ปฏิบตัติำม 

โดยในปี 2558 บรษิัทฯไดร้ว่มลงนำมแสดงเจตนำรมณเ์ป็นแนวรว่มตอ่ตำ้นกำรทจุริตของภำคเอกชนไทยกบัโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ
(Collective Action Coalition: CAC) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และไดผ้่ำนกำรรบัรองฐำนะจำกคณะกรรมกำรแนวร่วม
ปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2560 โดยใบรบัรองดงักล่ำวจะมีอำยุ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีมีมติใหก้ำรรบัรอง 
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และในปี 2562 บริษัทฯไดด้  ำเนินกำรขอต่ออำยุรบัรองฐำนะในกำรเป็นแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตของภำคเอกชนไทยกับโครงกำรแนวร่วม
ปฏิบตัิฯอีกวำระหนึ่ง โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีใหค้วำมเห็นชอบ สอบทำนควำมครบถว้นเพียงพอของกระบวนกำรต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด ซึ่งเม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2563 บริษัทฯ ไดผ้่ำนกำรรบัรองเป็นสมำชิก ต่ออำยุรับรองฐำนะอีก 3 ปี กำรรบัรองฯ ดงักล่ำวเป็น
กำรตอกย ำ้และแสดงใหเ้หน็วำ่ บรษิัทฯไดน้ ำขัน้ตอนและหลกักำรส ำคญัแนวปฏิบตัขิองนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัใิชท้ั่วทัง้องค์กร 

แนวทำงปฏิบตัเิพิ่มเตมิเก่ียวกบักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรปอ้งกนัคอรร์ปัชั่น 

นอกเหนือจำกนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรแลว้ บริษัทฯไดส้่งเสริมใหพ้นักงำนทั่วทัง้
องคก์รมีส่วนรว่มกบักำรปฏิบตัติำมนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนั ดงันี  ้

1.) บริษัทฯจดัใหมี้กำรใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัแนวทำงกำรปฏิบตัิต่อตำ้นคอรร์ปัชั่ นผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของบริษัทฯ และ
กำรศกึษำเรียนรูผ้่ำน VDO ส ำหรบัพนกังำนใหม่ในวนัปฐมนิเทศ  

2.) บริษัทฯได้กำรจัดท ำแนวปฏิบัติในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ัปชั่นท่ีส่งเสริมควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวทำงกำร
ปอ้งกนักำรคอรร์ปัชั่นใหก้บัพนกังำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยปี 2562 ไดจ้ดักิจกรรมผ่ำนแคมเปญ “ถอดรหสัคนท ำดี” ทกุ
เดือนโดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรม ผ่ำนกำรเล่นเกมส ์และตอบค ำถำมเก่ียวกบัแนวทำงปฏิบตัิในกำร
ตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น 

3.) บริษัทฯไดส่ื้อสำรใหคู้่คำ้ทรำบถึงนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น พรอ้มลงนำมรบัทรำบแนวทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯท่ีมุ่งเน้นควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือลดโอกำสในกำรเกิดทุจริต คอรร์ัปชั่น พรอ้มทั้ง
ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสส ำหรับบุคคลภำยนอก ซึ่งสำมำรถแจ้งได้โดยผ่ำน www.apthai.com 
ตลอดจนมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสและพยำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.) บริษัทฯไดส่ื้อสำรนโยบำยกำรรบัของขวญัฯไปยังคู่คำ้ของบริษัทฯ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์และรณรงคใ์หง้ดรบั
ของขวญัในช่วงเทศกำลต่ำงๆโดยเฉพำะปีใหม่ “No Gift Policy” ใหท้กุคนในองคก์รทรำบถึงแนวปฏิบตัิในเรื่องกำร
รบัของขวญัฯ 

5.) บรษิัทฯไดก้  ำหนดนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด ส  ำหรบัผูร้อ้งเรียนภำยในและภำยนอกองคก์รท่ีพบเห็นกำร
กระท ำใดๆท่ีอำจจะมีควำมผิดกฎหมำย ผิดจรรยำบรรณในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ี หรือมีพฤติกรรมท่ีอำจส่อไปทำงกำร
ทุจริต คอรร์ัปชั่น ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ รวมทั้งมีขั้นตอนกำร
ตรวจสอบและกำรบริหำรจัดกำรข้อรอ้งเรียนท่ีชัดเจน เป็นกลำง และโปร่งใส นอกจำกนีบ้ริษัทฯยังมีมำตรกำร
คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสและพยำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.) จดัใหมี้ทบทวนกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น (Corruption Risk) เป็นประจ ำทกุปี พรอ้มปรบัปรุง
มำตรำกำรจดักำรควำมเส่ียง (ถำ้มี) 

ทัง้นี ้รำยละเอียดนโยบำยและกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอรร์ปัชั่น บริษัทฯไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวปไซตข์อง
บรษิัทฯ (www.apthai.com) ภำยในหวัขอ้กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ เหมำะสม และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
โดยคณะกรรมกำรบรษิัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดแูล สอบทำนกำรควบคมุภำยใน และกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำบริษัทฯมีกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมำะสม เป็นไปตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของ 
COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) โดยมีฝ่ำยตรวจสอบปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยควำมเป็น
อิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยำบรรณ และมีควำมเช่ียวชำญเย่ียงมืออำชีพตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนวชิำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีจดัท ำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในตำม
แบบประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้จัดท ำตำมแนวคิดของ COSO1 (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยเป็นกำรประเมินตำมองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่  
1) สภำพแวดลอ้มของกำรควบคมุ 2) กำรประเมินควำมเส่ียง 3) กิจกรรมกำรควบคมุ 4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู และ 5) ระบบ
กำรตดิตำม จำกนัน้น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัทในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯมีควำม
เพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ ตลอดจนดแูลรกัษำทรพัยส์ิน และใชท้รพัยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้ไม่พบขอ้บกพรอ่งที่มีสำระส ำคญัเก่ียวกบักำรควบคมุภำยใน  

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ บริษัทฯ มีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ
และเหมำะสมซึ่งเป็นควำมเห็นท่ีไม่แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และมีควำมสอดคลอ้งกับควำมเหน็ของผูส้อบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อี
วำย จ ำกดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2562 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรก ำกับ ดูแลใหบ้ริษัทฯ มีกำร
ควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสม รวมถึงกำรอนุมัติแผนงำนตรวจสอบ กำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน และกำรใหค้วำมเห็นชอบในกำรแตง่ตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้ง รวมถงึคำ่ตอบแทนของผูต้รวจสอบภำยใน ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดพ้ิจำรณำอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และพิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และไดพ้ิจำรณำแนวทำงแกไ้ขปรบัปรุงตำม
ประเด็นท่ีตรวจพบท่ีฝ่ำยจัดกำรก ำหนด รวมถึงติดตำมใหมี้กำรด ำเนินกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งบริษัทฯไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรตรวจสอบ
ภำยใน และได้จัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเหน็ว่ำ หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่ปฏิบตัหินำ้ท่ีเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยต ำแหน่ง มีวฒุิกำรศกึษำ ประสบกำรณท่ี์เพียงพอและเหมำะสมกบักำรปฏิบตัหินำ้ท่ีดงักล่ำว (กรุณำพิจำรณำขอ้มลูของหวัหนำ้
งำนตรวจสอบภำยในในเอกสำรแนบ 3) 

 

                                                           
1 เป็นคณะกรรมกำรรว่มของสถำบนัวิชำชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถำบนัผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งสหรฐัอเมริกำ (AICPA) สถำบนัผูต้รวจสอบภำยในสำกล (Institute of Internal Auditors 
หรือ IIA) สถำบนัผูบ้ริหำรกำรเงิน  (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมำคมนกับญัชีแห่งสหรฐัอเมริกำ (American Accounting Association หรือ AAA) และสถำบนันกับญัชี
เพื่อกำรบริหำร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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12. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกัน 

บรษิัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลหรือนิตบิุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ดงันี ้(โปรดพิจำรณำในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงินเพิ่มเตมิ) 

บุคคล/นิตบุิคคล 
ความสัมพันธ ์

(ณ 31 ธ.ค. 2562) 
ลักษณะรายการ 

มูลค่า (ล้านบาท) ความเหน็ 
 31 ธ.ค. 62  31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 60 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บจ. เอ แอนด ์พี แอส
โซซเิอท (“A&P”) 

- นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ 
(บตุรนำงสำวเพียงใจ หำญ
พำณิชย ์ซึง่เป็นกลุม่ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ของ A&P ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 99.99) เป็น
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ล ำดบัท่ี 1 
ของบรษัิท  

- บรษัิทท ำสญัญำเช่ำ
พืน้ท่ีอำคำร
ส ำนกังำนและท่ีจอด
รถจำก A&P 
 

 
 

ค่าเช่าจ่าย 

 
 
 
 

14.94 12.45 9.40 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 
(สขุมุวิท) 
(“AMSV”) 

- ณ 28 พ.ค.61 บรษัิทถือหุน้
ใน AMSV เป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 51 ของจ ำนวนหุน้ท่ี
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิ
ภวศภุกร และนำยสมยศ 
สธีุรพรชยั 

- AMSV เป็นกิจกำรท่ี
บรษัิทรว่มทนุกบับจ. 
เอ็มอีซ ีไทยแลนด ์อิน
เวสเมนต ์พีทีอี ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 51:49 
โดยบรษัิทเรยีกเก็บ
คำ่บรหิำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก AMSV  
 

ค่าบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 

- 1.69 15.68 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 
(กรุงเทพ) 
(“AMK”) 

- ณ 28 พ.ค.61 บรษัิทถือหุน้
ใน AMK เป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 51 ของจ ำนวนหุน้ท่ี
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิ
ภวศภุกร และนำยสมยศ 
สธีุรพรชยั 

- AMK เป็นกิจกำรท่ี
บรษัิทรว่มทนุกบับจ. 
เอ็มอีซ ีไทยแลนด ์อิน
เวสเมนต ์พีทีอี ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 51:49 
โดยบรษัิทเรยีกเก็บ
คำ่บรหิำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก AMK  
 

ค่าบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

- 5.09 22.45 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี (อโศก) 
(“AMA”) 

- ณ 28 พ.ค.61 บรษัิทถือหุน้
ใน AMA เป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 51 ของจ ำนวนหุน้ท่ี
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิ
ภวศภุกร และนำยสมยศ 
สธีุรพรชยั 

- AMA เป็นกิจกำรท่ี
บรษัิทรว่มทนุกบับจ. 
เอ็มอีซ ีไทยแลนด ์อิน
เวสเมนต ์พีทีอี ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 51:49 
โดยบรษัิทเรยีกเก็บ
คำ่บรหิำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก AMA  
 

ค่าบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

- 1.26 10.86 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 
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บจ.พรเีม่ียม เรสซิ
เดนซ ์
(“PR”)  

- บรษัิทถือหุน้ใน PR เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 51 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดของบรษัิท มี
กรรมกำรรว่มกนั ไดแ้ก่ 
นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ, 
นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร 
และนำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- PR เป็นกิจกำรท่ี
บรษัิทรว่มทนุกบับจ. 
เอ็มเจอำร ์ไอ 
(ประเทศไทย) ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 51:49 
โดยบรษัิทเรยีกเก็บ
คำ่บรหิำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก PR  
 

ค่าบริหารจัดการ 4.32 4.32 21.10 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี (เพชรบรุี) 
(“APP”)  

- PR ถือหุน้ใน APP เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดของบรษัิท มี
กรรมกำรรว่มกนั ไดแ้ก่ 
นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ, 
นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร 
และนำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- APP เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็น
กิจกำรรว่มคำ้ของ
บรษัิทฯ  

 
 
 

 
ค่าบริหารจัดการ 28.65 30.87 42.76 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี (รชัโยธิน) 
(“APR”) 

- PR ถือหุน้ใน APR เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดของบรษัิท มี
กรรมกำรรว่มกนั ไดแ้ก่ 
นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ, 
นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร 
และนำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- APR เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็น
กิจกำรรว่มคำ้ของ
บรษัิทฯ  
 
 
 

 
ค่าบริหารจัดการ 38.85 55.53 168.31 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอเช่ียน พรอ็พ
เพอรตี์ ้(2015) 
(“AP2015”) 

- PR ถือหุน้ใน AP2015 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดของบรษัิท มี
กรรมกำรรว่มกนั ไดแ้ก่ 
นำย 
อนพุงษ์ อศัวโภคนิ, นำย
พิเชษฐ วิภวศภุกร และ
นำยสมยศ สธีุรพรชยั 

-  ณ 27 มีนำคม 2562 APT 
ถือหุน้ใน AP2015 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 

- AP2015 เป็นบรษัิท
ย่อยของ PR ซึง่เป็น
กิจกำรรว่มคำ้ของ
บรษัิทฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
ค่าบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.81 15.08 10.59 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 1 
(“AM1”) 

- PR ถือหุน้ใน AM1 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดของบรษัิท มี
กรรมกำรรว่มกนั ไดแ้ก่ 
นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ, 
นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร 
และนำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- AM1 เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็น
กิจกำรรว่มคำ้ของ
บรษัิทฯ 

 
 
 
ค่าบริหารจัดการ 16.85 20.97 26.62 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกัด (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

 
สว่นที่ 2 หนำ้ 57 

บจ.เอพี (เอกมยั) 
(“APE”) 

- บรษัิทถือหุน้ใน APE เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 51 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดของบรษัิท มี
กรรมกำรรว่มกนั ไดแ้ก่ 
นำย 
อนพุงษ์ อศัวโภคนิ, นำย
พิเชษฐ วิภวศภุกร และ
นำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- ณ วนัท่ี 29 ตลุำคม 2562 
บรษัิทเปล่ียนสดัสว่นกำร
ถือหุน้ใน APE เป็น 99.99 

- APE เป็นกิจกำรท่ี
บรษัิทรว่มทนุกบับจ. 
เอ็มเจอำร ์ไอ 
(ประเทศไทย) ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 51:49 
โดยบรษัิทเรยีกเก็บ
คำ่บรหิำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก APE  
 
 
 

ค่าบริหารจัดการ 12.11 14.29 73.16 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 2 
(“AM2”) 

PR ถือหุน้ใน AM2 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM2 เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
รว่มคำ้ของบรษัิทฯ 
 
 
 
 
 

ค่าบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

33.04 94.09 142.23 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 3 
(“AM3”)  

PR ถือหุน้ใน AM3 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM3 เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
รว่มคำ้ของบรษัิทฯ 
 

 
 
ค่าบริหารจัดการ 161.11 170.79 46.87 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 4 
(“AM4”)  

PR ถือหุน้ใน AM4 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM4 เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
รว่มคำ้ของบรษัิทฯ 
 

 
 
ค่าบริหารจัดการ 89.28 32.32 - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 5 
(“AM5”)  

PR ถือหุน้ใน AM5 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM5 เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
รว่มคำ้ของบรษัิทฯ 
 
 

 
ค่าบริหารจัดการ 24.94 34.63 - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 
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บจ.เอพี เอ็มอี 6 
(“AM6”)  

PR ถือหุน้ใน AM6 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM6 เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
รว่มคำ้ของบรษัิทฯ 
 

 
 
ค่าบริหารจัดการ 41.12 - - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 8 
(“AM8”)  

PR ถือหุน้ใน AM8 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM8 เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
รว่มคำ้ของบรษัิทฯ 
 

 
 
ค่าบริหารจัดการ 34.41 - - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 10 
(“AM10”)  

PR ถือหุน้ใน AM10 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM10 เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
รว่มคำ้ของบรษัิทฯ 

 
 
 
ค่าบริหารจัดการ 30.79 - - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 14 
(“AM14”)  

PR ถือหุน้ใน AM14 เป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท มีกรรมกำร
รว่มกนั ไดแ้ก่ นำยอนพุงษ ์
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM14 เป็นบรษัิทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
รว่มคำ้ของบรษัิทฯ 

 
 
 
ค่าบริหารจัดการ 41.66 - - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

นำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- เป็นกรรมกำรของ บมจ.เอ
พี (ไทยแลนด)์ 

- นำยสมยศ สธีุรพรชยั 
เป็นกรรมกำรในบมจ.
เอพี (ไทยแลนด)์ โดย
เรียกเก็บคำ่ท่ีปรกึษำ
จำกบรษัิทฯ 
 

ค่าทีป่รึกษา - - 0.24 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำร รำคำคำ่บรกิำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัเป็นควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุของบรษิัท โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นว่ำเป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดร้บัและจ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำดยุติธรรม และ
กำรค ำ้ประกนักำรกูยื้มเงินจำกธนำคำร และกำรใหเ้งินกูยื้มแก่บรษิัทย่อยและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรำยกำรท่ีช่วยเพิ่มสภำพคล่องและปรบัปรุง
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทใหด้ีขึน้เพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง อนึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยกำรท ำ
ธุรกรรมระหวำ่งกนัตำมมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด 
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มาตรการ / ข้ันตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ ธุรกรรมท่ีเป็นรำยกำรสนับสนนุธุรกิจปกติ รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินหรือ
บริกำร ธุรกรรมกำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัยร์ะยะสัน้ และธุรกรรมท่ีเป็นรำยกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินนัน้  ตอ้งเป็นกำรด ำเนินธุรกรรมท่ี
เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ี
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง
ได้ โดยกำรด ำเนินธุรกรรมดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกบุคคลท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีอ  ำนำจอนุมัติ หรือ
คณะกรรมกำรบริษัทตำมแต่กรณี รวมถึงตอ้งรำยงำนธุรกรรมต่ำงๆ ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 8/2551 วนัท่ี 13 สิงหำคม 
2551 ก ำหนด 

อนึ่ง ส  ำหรบัธุรกรรมท่ีเป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกบับริษัทย่อยนัน้จะด ำเนินกำรกู ้ค  ำ้ประกนั และ/หรือใหกู้ยื้มไดไ้ม่เกิน
รอ้ยละ 100 ของวงเงินท่ีตอ้งกำรหำกบริษัทย่อยนัน้บริษัทเป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดหรือทนุจด
ทะเบียน แต่ส  ำหรบับริษัทท่ีบรษิัทย่อยท่ีบรษิัทเป็นผูถื้อหุน้นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 90 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดหรือทนุจดทะเบียน บริษัท
สำมำรถท ำกำรกู ้ค  ำ้ประกนั และ/หรือใหกู้ยื้มไดเ้ป็นจ ำนวนไม่เกินตำมสดัส่วนท่ีบริษัทถือหุน้อยู่ตำมวงเงินท่ีตอ้งกำร และส ำหรบักำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินอ่ืนๆนอกจำกกรณีขำ้งตน้ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตัิ 

ส ำหรบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีขอ้ตกลงแตกต่ำงจำกท่ีกระท ำกับวิญญูชน หรือคู่สัญญำทั่วไป หรือมีระยะเวลำเกินกว่ำท่ี
ก ำหนด หรือมีขนำดมลูคำ่รำยกำรเกินกวำ่ท่ีก ำหนดไวใ้นแตล่ะประเภทรำยกำร ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้เป็นผูมี้อ  ำนำจอนมุตั ิ
โดยกำรด ำเนินรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค  ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัติำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรพัย ์

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทมีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึน้ โดยก ำหนดเง่ือนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติ ใน
รำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบไดก้ับรำคำท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภำยนอก ทัง้นี ้บริษัทไดใ้หค้ณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชีของ
บรษิัท หรือผูเ้ช่ียวชำญอิสระพิจำรณำตรวจสอบและใหค้วำมเหน็ถงึควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรดว้ย 

ทัง้นี ้หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์มีส่วนไดส้่วนเสีย 
หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต บริษัทจะไดใ้หค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บรษิัทจะไดใ้ห้
ผูเ้ช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดร้ับกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
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ส่วนที ่3: ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

13.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญช ี

งบการเงนิประจ าปี 2560 - 2562 

ตรวจสอบโดย คณุสำธิดำ รตันำนรุกัษ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 4753 จำกบรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 

• รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขโดย
ใหค้วำมเหน็วำ่งบกำรเงินไดจ้ดัท  ำขึน้โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

• รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขโดย
ใหค้วำมเหน็วำ่งบกำรเงินไดจ้ดัท  ำขึน้โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

• รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขโดย
ใหค้วำมเหน็วำ่งบกำรเงินไดจ้ดัท  ำขึน้โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พันบาท) 31 ธันวาคม 2562 
31 ธันวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 ธันวาคม 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
งบแสดงฐานะการเงนิ พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 570,227 1.0 951,260 1.9 1,054,168 2.4 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - สทุธิ 135,963 0.2 139,880 0.3    201,540 0.5 
สนิคำ้คงเหลือ - สทุธิ 49,714,687 84.5 41,149,118 83.3 35,424,615 80.6 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 1,049,513 1.8 1,045,881 2.1 1,060,502 2.4 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 51,470,390 87.5 43,286,139 87.6 37,740,825 85.9 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 549 0.0 549 0.0 993 0.0 
เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 5,452,948 9.3 4,496,984 9.1 4,809,089 10.9 
ท่ีดนิและตน้ทนุโครงกำรรอกำรพฒันำ - สทุธิ 679,074 1.2 679,074 1.4 654,422 1.5 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ และ ที่ดนิ อำคำรและอปุกรณ ์- สทุธิ 540,722 0.9 482,566 1.0 335,760 0.8 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 650,531 1.1 449,599 0.9 408,810 0.9 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 7,323,824 12.5 6,108,772 12.4 6,209,074 14.1 
รวมสินทรัพย ์ 58,794,214 100.0 49,394,911 100.0 43,949,899 100.0 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 8,180,147 13.9 3,184,632 6.4 5,661,853 12.9 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 1,531,452 2.6 1,416,645 2.9 1,008,415 2.3 
สว่นของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  4,500,000 7.7 3,850,000 7.8 3,300,000 7.5 
หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำซือ้ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 391 0.0 373 0.0 355 - 
รำยไดร้บัลว่งหนำ้ 326,361 0.5 248,773 0.5 304,361 0.7 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 2,518,297 4.3 2,546,671 5.2 2,216,421 5.0 
รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 17,056,648  29.0 11,247,094  22.8 12,491,405  28.4 
เงินกูยื้มระยะยำว – สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนกช ำระภำยในหนึ่งปี 827,000 1.4 140,000 0.3 90,000 0.2 
หุน้กู ้- สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 14,100,000 24.0 13,100,000 26.4 9,350,000 21.3 
หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำซือ้-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 237 0.0 628 0.0 1,001 0.0 
เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน 291,872 0.5 237,814 0.5 240,764 0.5 
ส ำรองผลประโยชนพ์นกังำน 222,331 0.4 175,929 0.4 129,855 0.3 
หนีส้นิภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 2,888 0.0 - - 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 15,441,440 26.3 13,657,259 27.6 9,811,620 22.3 
รวมหนีส้ิน 32,498,088 55.3 24,904,353 50.4 22,303,025 50.7 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ 3,145,899 5.3 3,145,899 6.4 3,145,899 7.2 
สว่นต ่ำกว่ำมลูคำ่หุน้สำมญั 89,416 0.2 89,416 0.2 89,416 0.2 
ก ำไรสะสม 23,077,851 39.2 21,268,693 43.0 18,415,186 41.9 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (50) 0.0 (11) 0.0 - - 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 26,313,116 44.7 24,503,997 49.6 21,650,501 49.3 
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียไม่มีอ ำนำจควบคมุของบรษัิทย่อย (16,990) 0.0 (13,439) 0.0 (3,627) 0.0 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 26,296,126 44.7 24,490,558 49.6 21,646,874 49.3 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 58,794,214  100.0 43,394,911  100.0 43,949,899  100.0 
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งบรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท) 
ปี 2562 

ปี 2561  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2560 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 23,802,196 100.0 27,270,670 100.0 22,175,660 100.0 
ตน้ทนุขำยและบรกิำร (15,626,650) (65.6) (18,338,942) (67.3) (14,261,868) (64.3) 
ก ำไรขัน้ตน้ 8,175,546 34.3 8,931,728 32.8 7,913,792 35.7 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (5,443,290) (22.9) (5,294,608) (19.4) (4,543,085) (20.5) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 2,732,256 11.5 3,637,120 13.3 3,370,707 15.2 
คำ่ใชจ้่ำยอ่ืน (12,852) (0.1) (64,090) (0.2) (8,702) (0.0) 
รำยไดอ่ื้นๆ 164,459 0.7 64,441 0.2 173,699 0.8 
สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 1,008,578 4.2 1,217,576 4.5 501,734 2.2 
ก ำไรก่อนหกัคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินและภำษีเงินไดนิ้ตบิคุคล 3,892,441 16.3 4,855,047 17.8 4,037,438 18.2 

คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงิน* (247,480) (1.0) (122,896) (0.4) (150,412) (0.7) 
ภำษีเงินไดนิ้ตบิคุคล (580,998) (2.4) (779,159) (2.9) (738,723) (3.3) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 3,063,963 12.9 3,952,992 14.5 3,148,303 14.2 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย: พันบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (9,810,335) (2,930,698) (6,392,358) 
กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (1,396,479) (465,441) (1,001,729) 
กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 10,825,821 3,293,241 7,361,437 
ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินลดลง (39) (11) - 
กระแสเงนิสดลดลงสุทธิ (381,032) (102,909) (32,650) 
* ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ หมายถงึ ค่าธรรมเนยีมธนาคารและดอกเบีย้จ่าย  
** % อตัรารอ้ยละของรายไดจ้ากการขายและบริการทีไ่ม่รวมรายไดอ้ืน่ๆ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 31 ธันวาคม 2562 
31 ธันวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 ธันวาคม 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 3.0 3.8 3.0 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ (เทำ่) 0.04 0.1 0.1 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) (0.7) (0.2) (0.6) 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เทำ่)   208.5 159.7 202.6 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 1.7 2.3 1.8 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ (เทำ่)   0.3 0.5 0.4 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉล่ีย (วนั) 1,046.6 751.6 835.1 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เทำ่)   10.6 15.1 14.8 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 34.0 23.8 24.4 
Cash Cycle (วนั) 1,014.4 730.0 812.5 
      
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 34.3% 32.8% 35.7% 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 11.5% 13.3% 15.2% 
อตัรำก ำไรอ่ืน (%) 4.7% 4.5% 3.0% 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (%) (359.1%) (80.6%) (189.6%) 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 12.9% 14.5% 14.2% 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  12.1% 17.1% 15.3% 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 31 ธันวาคม 2562 
31 ธันวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 ธันวาคม 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(%)  5.7% 8.5% 7.7% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร (%)   616.7% 983.2% 1,272.3% 
อตัรำหมนุของสนิทรพัย ์(เทำ่)   0.4 0.6 0.5 
       
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ      
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถื้อหุน้ตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ (เทำ่)(1) 1.0 0.8 0.8 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) (2) (11.4) (2.5) (9.2) 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) (3) (2.4) (0.6) (1.1) 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) (4) N/A 32.6% 35.0% 

 

1) อตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ตำมขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อของหุน้กูข้องบรษิัทตัง้แตค่รัง้
ท่ี 3/2553 เป็นตน้ไป 

2) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้คิดจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินไดนิ้ติ
บคุคลหำรดว้ยดอกเบีย้จ่ำย (Cash Basis) 

3) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนัคิดจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยภำระผูกพนั อันไดแ้ก่  กำร
จ่ำยช ำระหนีส้ิน รำยจ่ำยกำรลงทนุ ซือ้สินทรพัย ์และเงินปันผลจ่ำย 

4) อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลคดิจำกเงินปันผลจ่ำยจำกผลก ำไรปีนัน้ๆหำรดว้ยก ำไรสทุธิในปีนัน้ 
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14. การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

14.1 วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ* 
 

รำยไดร้วมของบรษิัทสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ (1) รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยแ์ละบรกิำรท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
(2) รำยไดอ่ื้น โดยส ำหรบังวดปี 2560 – 2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยแ์ละบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง คิดเป็นรอ้ยละ 99.2 รอ้ยละ 
99.8 และรอ้ยละ 99.3 ของรำยไดร้วม 
* เนือ่งจากมีการบงัคบัใชม้าตรฐานทางการบญัชีฉบบัใหม่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15) ผลการด าเนินงานของปี 2561 รวมถงึฐานะทางการเงนิ ณ สิน้ปี 2560 และ
สิน้ปี 2561 จึงถูกปรบัปรุงใหม่ 

 

1. ผลการด าเนินงาน 

1.1 รายได้จากการขายและบริการ 
 

 ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุด 

 31-ธ.ค.-62 30-ก.ย.-62 30-มิ.ย.62 31-มี.ค.-62 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรแนวรำบ 4,202 78.4 4,719 80.2 3,238 68.0 5,986 76.8 
รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรแนวสงู 849 15.8 876 14.9 985 20.7 1,517 19.5 
รำยไดจ้ำกกำรขำยที่ดิน - - - - 307 6.4 - - 
รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 5,051 94.2 5,595 95.1 4,530 95.1 7,503 96.3 
รำยไดค้ำ่บรกิำร 312 5.8 291 4.9 232 4.9 288 3.7 
รวมรายได้จากขายอสังหาริมทรัพย ์
และบริการทีเ่ก่ียวข้อง 

5,363 100.0 5,886 100.0 4,762 100.0 7,791 100.0 

 
 ส าหรับปีสิน้สุด 

 ปี 2562 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรแนวรำบ 18,145 76.2 17,521 64.3 13,198 59.5 
รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำรแนวสงู 4,227 17.8 8,679 31.8 7,926 35.8 
รำยไดจ้ำกกำรขำยที่ดิน 307 1.3 - - - - 
รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 22,679 95.3 26,200 96.1 21,124 95.3 

รำยไดค้ำ่บรกิำร 1,123 4.7 1,071 3.9 1,052 4.7 
รวมรายได้จากขายอสังหาริมทรัพย ์และ
บริการทีเ่ก่ียวข้อง 

23,802 100.0 27,271 100.0 22,176 100.0 

 

ส ำหรบัปี 2560 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยแ์ละบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 22,176 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,923 
ลำ้นบำทจำกปี 2559 (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.5) โดยเป็นผลจำก (1) โครงกำรแนวรำบและโครงกำรแนวสูงท่ีมีโครงกำรใหม่ท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธ์ิในปี 
2560 เช่น Centro บำงนำ-กม.7, บำ้นกลำงเมือง ลำดพรำ้ว-เสรีไทย, บำ้นกลำงเมือง สำทร-สุขสวสัดิ์ เป็นตน้ (2) รำยไดค้่ำบริกำรและค่ำ
บริหำรจัดกำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมคำ้ซึ่งเป็นกำรจัดกำรทั่วไป รวมถึงกำรบริกำรดำ้นกำรตลำดภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำรกำรบรหิำรจดักำรจ ำนวน 580.6 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัปี 2561 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัยแ์ละบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 27,271 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 5,095 
ลำ้นบำทจำกปี 2560 (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 23.0) โดยเป็นผลจำก (1) โครงกำรแนวรำบท่ีมีโครงกำรใหม่ท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 จ  ำนวน 23 
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โครงกำร แบ่งเป็น The City 3 โครงกำร, Pleno 7 โครงกำร, Centro 7 โครงกำร, บำ้นกลำงเมือง 5 โครงกำร และ The Palazzo 1 โครงกำร  
(2) โครงกำรแนวสูงท่ีมีโครงกำรใหม่ท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 จ  ำนวน 2 โครงกำร คือ Vittorio และ Aspire สำทร-รำชพฤกษ์ (3) รำยได้
ค่ำบริกำรและค่ำบริหำรจัดกำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมคำ้ซึ่งเป็นกำรจัดกำรทั่วไป รวมถึงกำรบริกำรดำ้นกำรตลำดภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำ
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรกำรบรหิำรจดักำร จ ำนวน 480.9 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปี 2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรพัยแ์ละบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 23,802 ลำ้นบำท ลดลง 3,469 
ลำ้นบำทจำกปี 2561 (ลดลงรอ้ยละ 12.7) โดยเป็นผลจำก (1) กำรโอนกรรมสิทธ์ิโครงกำรแนวสูงลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 4,452 ลำ้นบำท 
ซึ่งในปี 2562 ไม่มีโครงกำรเสร็จใหม่พรอ้มโอนกรรมสิทธ์ิ (2) โครงกำรแนวรำบมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 624 ลำ้นบำทจำกปี 2561 ซึ่งในปี 
2562 มีโครงกำรท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธ์ิจ ำนวน 29 โครงกำร (บำ้นเดี่ยว 8 โครงกำร และทำวนเ์ฮำส ์21 โครงกำร) 
 

1.2 อัตราก าไรข้ันต้น  

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของกำรขำยอสังหำริมทรพัยแ์ละบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรบัปี 2560 อัตรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจำก
รอ้ยละ 34.4 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 35.7 โดยเป็นผลมำจำกกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรแนวรำบ ขณะท่ีแนวสูงปรบัตวั
ลดลงเน่ืองจำกมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิโครงกำรสรำ้งเสร็จพรอ้มอยู่ในต่ำงจงัหวดั ซึ่งโครงกำรเหล่ำนีมี้กำรใชร้ำยกำรส่งเสริมกำรขำย นอกจำกนี้
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีเพิ่มขึน้ยงัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำบริหำรจัดกำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมคำ้ซึ่งเป็นกำรจัดกำรทั่วไป รวมถึงกำรบริกำรดำ้น
กำรตลำดภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกำรบริหำรจดักำร ส ำหรบัปี 2561 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจำก
รอ้ยละ 35.7 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 32.8 โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดค้่ำบรกิำรและคำ่บริหำรจดักำรจำกกลุ่มกิจกำรรว่มคำ้ซึง่เป็น
กำรจดักำรทั่วไป รวมถึงกำรบริกำรดำ้นกำรตลำดภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสญัญำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกำรบริหำรจดักำร และผลกระทบจำก
โครงกำร Vittorio ท่ีใชร้ะยะเวลำก่อสรำ้งค่อนขำ้งนำนและมีกำรลดรำคำ ส ำหรบัปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจำกรอ้ยละ 
32.8 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 34.3 โดยเป็นผลมำจำกกำรกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรแนวรำบ และกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้
ค่ำบริกำรและค่ำบริหำรจัดกำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมคำ้ซึ่งเป็นกำรจัดกำรทั่วไป รวมถึงกำรบริกำรดำ้นกำรตลำดภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำ
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรกำรบรหิำรจดักำร แตอ่ย่ำงไรก็ตำมอตัรำก ำไรขัน้ตน้ดงักล่ำว ยงัคงอยู่ในเกณฑอ์ตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีบรษิัทไดว้ำงไว ้

 

1.3 อัตราก าไรสุทธิ 

บริษัทสำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทในช่วงปี 2560 - 2562 ใหอ้ยู่ในท่ีน่ำพอใจ โดยอตัรำกำรเพิ่มขึน้
หรือลดลงเป็นไปในทศิทำงเดียวกบักำรรบัรูร้ำยได ้ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรสทุธิปรบัเพิ่มขึน้และลดลง โดยมีสำเหตดุงันี ้ 

ส ำหรบัปี 2560 บรษิัทมีอตัรำก ำไรสุทธิปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 13.3 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 14.2 เน่ืองจำก (1) อตัรำก ำไรขัน้ตน้
ท่ีปรบัตวัสงูขึน้จำกรอ้ยละ 34.4 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 35.7 (2) ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุใน บจก.เอพี เอ็มอี 3, บจก.เอพี เอ็มอี 4, บจก.เอ
พี เอ็มอี 5, บจก.เอพี เอ็มอี 6 และบจก.เอพี เอ็มอี 8 ใหแ้ก่ กลุ่ม Mitsubishi Estate จ ำนวน 85.7 ลำ้นบำท (3) บริษัทมีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงิน
ลงทนุในกำรรว่มคำ้ จ ำนวน 501.7 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปี 2561 บริษัทมีอตัรำก ำไรสทุธิปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 14.2 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 14.5 เน่ืองจำกบริษัทมีส่วนแบ่งก ำไร
จำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้เพิ่มขึน้จ  ำนวน 716 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัปี 2562 บรษิัทมีอตัรำก ำไรสุทธิปรบัตวัลดลงจำกรอ้ยละ 14.5 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 12.9 เน่ืองจำก (1) อตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ี
ปรบัตวัลดลงของโครงกำรแนวสูง (2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ซึ่งเป็นผลมำกจำกกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำนตำม
จ ำนวนโครงกำรท่ีเพิ่มขึน้ (3) บรษิัทมีส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ลดลงจ ำนวน 209 ลำ้นบำท  



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 3: ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

 
สว่นที่ 3 หนำ้ 7 

 

 
ปี 2562 

ปี 2561  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 2,309 9.7 2,369 8.7 2,195 9.9 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 3,134 13.2 2,926 10.7 2,348 10.6 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,443 22.9 5,295 19.4 4,543 20.5 

 

 
 

งวด 3 เดือน สิน้สุด 
31-ธ.ค.-62 30-ก.ย.-62 30-มิ.ย.-62 31-มี.ค.-62 

ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 604 11.3 590 10.0 506 10.6 609 7.8 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 951 17.7 660 11.2 632 13.3 891 11.4 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,555 29.0 1,250 21.2 1,138 23.9 1,500 19.3 
*รอ้ยละต่อรายไดจ้ากการขายและบริการ 

2. ฐานะทางการเงิน 

2.1 สินทรัพย ์

สินทรพัยร์วมของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จำก 43,950 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 58,794 ลำ้น
บำท ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ดงักล่ำวมีสำเหตุหลกัจำกสินคำ้คงเหลือท่ีเพิ่มขึน้จำก 35,425 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 41,149 ลำ้น
บำท ณ สิน้ปี 2561 และปรบัตวัเพิ่มขึน้อีกเป็น 49,715 ณ สิน้ปี 2562 เน่ืองจำกกำรซือ้ท่ีดนิเพ่ือพฒันำโครงกำรในอนำคต 

• ลูกหนีก้ารค้า-สุทธ ิ

ลูกหนีก้ำรคำ้–สุทธิ ณ สิน้ปี 2560 - 2562 เท่ำกับ 201.5 ลำ้นบำท 139.9 ลำ้นบำท และ 136.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำมำรถ
แบง่ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมอำยหุนีท่ี้คำ้งช ำระไดด้งันี ้

      (หน่วย: ลำ้นบำท) 
ระยะเวลาค้างช าระ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระหนี ้ 89.0 113.7 190.9 
เกินก ำหนดช ำระ    
       ไมเ่กิน12 เดือน 47.0 26.2 10.6 
       มำกกวำ่ 12 เดือนขึน้ไป 2.6 2.0 1.3 
หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2.6) (2.0) (1.3) 
ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 136.0 139.9 201.5 

 

ณ สิน้ปี 2560 - 2562 ลูกหนีก้ำรคำ้เพิ่มขึน้และลดลงเกิดจำกรำยไดค้่ำบริกำรและค่ำบริหำรจัดกำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมคำ้ ซึ่งเป็น
กำรจัดกำรทั่วไป รวมถึงกำรบริกำรดำ้นกำรตลำดภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสญัญำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกำรบริหำรจัดกำร และรำยไดบ้ริหำร
โครงกำร โดยลูกหนีย้ังไม่ครบก ำหนดช ำระหนีแ้ละลูกหนีเ้กินก ำหนดช ำระแต่ไม่เกิน 12 เดือนปรบัตวัเพิ่มขึน้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนีจ้ำกค่ำ
บรหิำรจดักำรจำกกลุ่มกิจกำรรว่มคำ้  
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รายละเอียดการช าระเงนิของโครงการทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบัน วันที ่31 ธันวาคม 2562 

บริษัท ชื่อโครงการ 

มูลค่าที่ 
ขายแล้ว 

เงนิทีถ่งึก าหนด 
ช าระสะสม 

เงนิทีช่ าระสะสม ยอดค้างช าระสะสม 
คงเหลือจ านวนที ่

ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) - ( 3 ) ( 1 ) - ( 2 ) 

ล้านบาท ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ทีข่ายแล้ว 

ล้านบาท 

ร้อยละ 
ของเงนิ 

ทีถ่งึก าหนด 
ช าระสะสม 

ล้านบาท 

ร้อยละ 
ของเงนิ 

ทีถ่งึก าหนด 
ช าระสะสม 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ทีข่ายแล้ว 

APT The Centro วชัรพล 100.48 0.35 0.35 % 0.35 100.00 % - 0.00 % 100.13 99.65 % 

APT Aspire สำทร-ตำกสนิ (คอปเปอรโ์ซน) 21.25 0.02 0.09 % 0.02 100.00 % - 0.00 % 21.23 99.91 % 

APT Centro รำมอนิทรำ 109 12.50 0.01 0.08 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 12.49 99.92 % 

APT Mind ตวิำนนท ์ 23.63 0.11 0.47 % 0.11 100.00 % - 0.00 % 23.52 99.53 % 

APT The City พฒันำกำร 230.55 0.82 0.36 % 0.82 100.00 % - 0.00 % 229.73 99.64 % 

APT บำ้นกลำงเมือง สวนหลวง 35.21 0.04 0.11 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 35.17 99.89 % 

APT Grande Pleno รตันำธิเบศร ์ 3.89 0.01 0.26 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 3.88 99.74 % 

APT The City พหลโยธิน 50.84 0.27 0.53 % 0.27 100.00 % - 0.00 % 50.57 99.47 % 

APT The City รำชพฤกษ ์ 24.50 0.20 0.82 % 0.20 100.00 % - 0.00 % 24.30 99.18 % 

APT Centro สขุสวสัดิ ์- พระรำม 3 92.61 1.15 1.24 % 0.82 71.30 % 0.33 28.70 % 91.46 98.76 % 

APT 
บำ้นกลำงเมือง CLASSE  เอกมยั-รำม
อินทรำ 

111.15 0.95 0.85 % 0.95 100.00 % - 0.00 % 110.20 99.15 % 

APT Pleno พหลโยธิน 40.63 0.04 0.10 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 40.59 99.90 % 

APT Pleno สขุสวสัดิ ์ 77.31 0.04 0.05 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 77.27 99.95 % 

APT Centro รงัสติ 36.00 0.08 0.22 % 0.07 87.50 % 0.01 12.50 % 35.92 99.78 % 

APT The City รตันำธิเบศร ์– บำงใหญ่ 11.84 0.04 0.34 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 11.80 99.66 % 

APT The Palazzo ศรีนครนิทร ์ 205.54 8.10 3.94 % 7.30 90.12 % 0.80 9.88 % 197.44 96.06 % 

APT Pleno รำชพฤกษ ์ 69.17 0.06 0.09 % 0.06 100.00 % - 0.00 % 69.11 99.91 % 

APT Pleno บำงใหญ่ 47.41 0.02 0.04 % 0.02 100.00 % - 0.00 % 47.39 99.96 % 

APT Centro พระรำม9-มอเตอรเ์วย ์ 6.30 0.02 0.32 % 0.02 100.00 % - 0.00 % 6.28 99.68 % 

APT Pleno พหลโยธิน - วชัรพล 9.00 0.01 0.11 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 8.99 99.89 % 

APT Pleno ชยัพฤกษ์-แจง้วฒันะ 10.81 0.01 0.09 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 10.80 99.91 % 

APT The City สำทร-สขุสวสัดิ ์ 87.83 0.32 0.36 % 0.32 100.00 % - 0.00 % 87.51 99.64 % 

APT บำ้นกลำงเมือง สำทร-สขุสวสัดิ ์ 5.27 0.02 0.38 % 0.02 100.00 % - 0.00 % 5.25 99.62 % 

APT บำ้นกลำงเมือง ลำดพรำ้ว-เสรีไทย 23.31 0.04 0.17 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 23.27 99.83 % 

APT The City ป่ินเกลำ้-บรมฯ 210.51 1.60 0.76 % 1.60 100.00 % - 0.00 % 208.91 99.24 % 

APK บำ้นกลำงเมือง รำชพฤกษ์-พระรำม 5 22.48 0.04 0.18 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 22.44 99.82 % 

APK Centro รำมอินทรำ-จตโุชต ิ 167.30 1.47 0.88 % 1.27 86.39 % 0.20 13.61 % 165.83 99.12 % 

APK The City รำชพฤกษ์-สวนผกั 95.52 0.69 0.72 % 0.69 100.00 % - 0.00 % 94.83 99.28 % 

APK บำ้นกลำงเมือง รำมอินทรำ-วชัรพล 29.72 0.04 0.13 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 29.68 99.87 % 

APK Pleno รำมอินทรำ-วงแหวน 6.75 0.01 0.15 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 6.74 99.85 % 

APK 
บำ้นกลำงเมือง The Edition พระรำม9-
กรุงเทพกรีฑำ 

25.81 0.04 0.15 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 25.77 99.85 % 

APK Pleno พระรำม 9 – กรุงเทพกรีฑำ 40.07 0.02 0.05 % 0.02 100.00 % - 0.00 % 40.05 99.95 % 
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บริษัท ชื่อโครงการ 

มูลค่าที่ 
ขายแล้ว 

เงนิทีถ่งึก าหนด 
ช าระสะสม 

เงนิทีช่ าระสะสม ยอดค้างช าระสะสม 
คงเหลือจ านวนที ่

ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) - ( 3 ) ( 1 ) - ( 2 ) 

ล้านบาท ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ทีข่ายแล้ว 

ล้านบาท 

ร้อยละ 
ของเงนิ 

ทีถ่งึก าหนด 
ช าระสะสม 

ล้านบาท 

ร้อยละ 
ของเงนิ 

ทีถ่งึก าหนด 
ช าระสะสม 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ทีข่ายแล้ว 

APK บำ้นกลำงเมือง พระรำม9-กรุงเทพกรีฑำ 17.40 0.04 0.23 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 17.36 99.77 % 

APK บำ้นกลำงเมือง รำมอินทรำ 43.06 0.02 0.05 % 0.02 100.00 % - 0.00 % 43.04 99.95 % 

AP Aspire เอรำวณั (ทำวเวอร ์บี) 142.27 6.89 4.84 % 6.89 100.00 % - 0.00 % 135.38 95.16 % 

AP Centro พหลฯ-วิภำวด ี 115.34 0.14 0.12 % 0.14 100.00 % - 0.00 % 115.20 99.88 % 

AP Centro อ่อนนชุ -สวุรรณภมู ิ 173.58 0.71 0.41 % 0.56 78.87 % 0.15 21.13 % 172.87 99.59 % 

AP Centro รำชพฤกษ์-สวนผกั 117.14 0.84 0.72 % 0.84 100.00 % - 0.00 % 116.30 99.28 % 

AP Centro บำงนำ กม.7 12.80 0.20 1.56 % 0.20 100.00 % - 0.00 % 12.60 98.44 % 

AP Centro รงัสติ คลอง 4-วงแหวน 27.63 0.05 0.18 % 0.05 100.00 % - 0.00 % 27.58 99.82 % 

AP Pleno ป่ินเกลำ้ – จรญัฯ 70.47 0.04 0.06 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 70.43 99.94 % 

AP The City รชัดำฯ - วงศส์ว่ำง 251.71 1.77 0.70 % 1.77 100.00 % - 0.00 % 249.94 99.30 % 

AP Pleno บำงนำ – อ่อนนชุ 35.31 0.06 0.17 % 0.04 66.67 % 0.02 33.33 % 35.25 99.83 % 

AP 
บำ้นกลำงเมือง THE EDITION พระรำม
9 - พฒันำกำร 

69.02 0.16 0.23 % 0.16 100.00 % - 0.00 % 68.86 99.77 % 

AP Centro ชยัพฤกษ์ –แจง้วฒันะ 2 51.09 0.09 0.18 % 0.09 100.00 % - 0.00 % 51.00 99.82 % 

AP The City รำชพฤกษ์ - ป่ินเกลำ้ 157.71 4.10 2.60 % 4.05 98.78 % 0.05 1.22 % 153.61 97.40 % 

AP Centro รำชพฤกษ ์-แจง้วฒันะ 117.61 0.24 0.20 % 0.17 70.83 % 0.07 29.17 % 117.37 99.80 % 

AP Pleno รำชพฤกษ์-รตันำธิเบศร ์ 54.43 0.03 0.06 % 0.03 100.00 % - 0.00 % 54.40 99.94 % 

AP บำ้นกลำงเมือง วชัรพล 20.82 0.03 0.14 % 0.03 100.00 % - 0.00 % 20.79 99.86 % 

AP Centro บำงใหญ่ 121.03 0.44 0.36 % 0.24 54.55 % 0.20 45.45 % 120.59 99.64 % 

AP GRANDE PLENO สขุสวสัดิ-์พระรำม 3 23.65 0.01 0.04 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 23.64 99.96 % 

AP Centro พระรำม 2-พทุธบชูำ 56.96 1.30 2.28 % 1.15 88.46 % 0.15 11.54 % 55.66 97.72 % 

AP Centro รำชพฤกษ ์2 73.23 0.15 0.20 % 0.15 100.00 % - 0.00 % 73.08 99.80 % 

AP บำ้นกลำงเมือง The Era ป่ินเกลำ้-จรญัฯ 36.04 0.03 0.08 % 0.03 100.00 % - 0.00 % 36.01 99.92 % 

AP Pleno รำมอินทรำ 19.78 0.03 0.15 % 0.03 100.00 % - 0.00 % 19.75 99.85 % 

AP Pleno ชยัพฤกษ ์ 54.21 0.04 0.07 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 54.17 99.93 % 

AP Pleno สขุสวสัดิ ์70 61.70 0.04 0.06 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 61.66 99.94 % 

AP Centro สะพำนมหำเจษฎำบดนิทรฯ์ 72.20 0.12 0.17 % 0.11 91.67 % 0.01 8.33 % 72.08 99.83 % 

AP Aspire อโศก-รชัดำ 2,594.74 138.09 5.32 % 122.95 89.04 % 15.14 10.96 % 2,456.65 94.68 % 

AP GRANDE PLENO พหลโยธิน-รงัสติ 95.37 0.22 0.23 % 0.22 100.00 % - 0.00 % 95.15 99.77 % 

VPD Aspire รตันำธิเบศร ์2 43.30 0.05 0.12 % 0.05 100.00 % - 0.00 % 43.25 99.88 % 

VPD Aspire งำมวงศว์ำน 94.81 0.03 0.03 % 0.03 100.00 % - 0.00 % 94.78 99.97 % 

VPD Aspire อดุรธำนี 16.91 0.14 0.83 % 0.14 100.00 % - 0.00 % 16.77 99.17 % 

VPD COO พษิณโุลก 12.33 0.01 0.08 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 12.32 99.92 % 

VPD Pleno สขุมุวิท – บำงนำ 37.28 0.07 0.19 % 0.07 100.00 % - 0.00 % 37.21 99.81 % 

VPD Pleno พหลโยธิน รงัสติ 18.91 0.02 0.11 % 0.02 100.00 % - 0.00 % 18.89 99.89 % 
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บริษัท ชื่อโครงการ 

มูลค่าที่ 
ขายแล้ว 

เงนิทีถ่งึก าหนด 
ช าระสะสม 

เงนิทีช่ าระสะสม ยอดค้างช าระสะสม 
คงเหลือจ านวนที ่

ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) - ( 3 ) ( 1 ) - ( 2 ) 

ล้านบาท ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ทีข่ายแล้ว 

ล้านบาท 

ร้อยละ 
ของเงนิ 

ทีถ่งึก าหนด 
ช าระสะสม 

ล้านบาท 

ร้อยละ 
ของเงนิ 

ทีถ่งึก าหนด 
ช าระสะสม 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

ของมูลค่า 
ทีข่ายแล้ว 

VPD Pleno รงัสติ คลอง 4-วงแหวน 12.56 0.01 0.08 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 12.55 99.92 % 

VPD 
บำ้นกลำงเมือง รำชพฤกษ์ – รตันำธิ
เบศร ์

51.10 0.03 0.06 % 0.03 100.00 % - 0.00 % 51.07 99.94 % 

VPD Pleno พหลโยธิน-วชัรพล 2 21.52 0.07 0.33 % 0.07 100.00 % - 0.00 % 21.45 99.67 % 

VPD The City เอกมยั - ลำดพรำ้ว 75.00 0.18 0.24 % 0.18 100.00 % - 0.00 % 74.82 99.76 % 

VPD Pleno ดอนเมือง-สรงประภำ 191.73 0.47 0.25 % 0.35 74.47 % 0.12 25.53 % 191.26 99.75 % 

VPD Pleno ชยัพฤกษ์-แจง้วฒันะ 2 29.65 0.02 0.07 % 0.02 100.00 % - 0.00 % 29.63 99.93 % 

VPD Pleno เวสตเ์กต 17.70 0.01 0.06 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 17.69 99.94 % 

VPD Grande Pleno รำชพฤกษ ์ 80.77 0.15 0.19 % 0.08 53.33 % 0.07 46.67 % 80.62 99.81 % 

VPD Grande Pleno วชัรพล-สขุำภิบำล 5 36.18 0.02 0.06 % 0.02 100.00 % - 0.00 % 36.16 99.94 % 

VPD Pleno ลำดพรำ้ว-เสรีไทย 319.00 0.69 0.22 % 0.69 100.00 % - 0.00 % 318.31 99.78 % 

VPD THE SONNE ศรีนครนิทร ์– บำงนำ 126.45 0.23 0.18 % 0.23 100.00 % - 0.00 % 126.22 99.82 % 

VPD Centro วงแหวน - จตโุชต ิ 176.36 0.50 0.28 % 0.49 98.00 % 0.01 2.00 % 175.86 99.72 % 

VPD Centro บำงนำ-วงแหวน 91.81 0.30 0.33 % 0.30 100.00 % - 0.00 % 91.51 99.67 % 

VPD Pleno บำงใหญ่ 2 90.05 0.05 0.06 % 0.05 100.00 % - 0.00 % 90.00 99.94 % 

VPD Pleno สำทร-สขุสวสัดิ ์ 152.93 0.09 0.06 % 0.06 66.67 % 0.03 33.33 % 152.84 99.94 % 

AP2017 
บำ้นกลำงเมือง The Edition บำงนำ-วง
แหวน 

38.44 0.10 0.26 % 0.10 100.00 % - 0.00 % 38.34 99.74 % 

AP2017 บำ้นกลำงเมือง บำงนำ-วงแหวน 6.87 0.01 0.15 % 0.01 100.00 % - 0.00 % 6.86 99.85 % 

AP2017 Pleno บำงนำ – วงแหวน 69.90 0.04 0.06 % 0.04 100.00 % - 0.00 % 69.86 99.94 % 

AP2012 Vittorio 36.00 2.88 8.00 % 2.88 100.00 % - 0.00 % 33.12 92.00 % 

AP2014 Aspire สำทร-รำชพฤกษ ์ 93.08 0.13 0.14 % 0.13 100.00 % - 0.00 % 92.95 99.86 % 

AP2018 ASPIRE Sukhumvit-Onnut 680.50 10.86 1.60 % 9.43 86.83 % 1.43 13.17 % 669.64 98.40 % 

 รวม 9,242.63 189.68 2.05% 170.89 90.09% 18.79 9.91% 9,052.95 97.95% 
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ตารางรายละเอียดเงนิค่างวดค้างช าระสะสม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 (กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย) 

บริษัท ชื่อโครงการ 
เงนิค้างช าระสะสม 

ค้างช าระ 1 - 3 เดอืน 
(งวดที ่1 - 3) 

ค้างช าระ 4 - 6 เดอืน 
(งวดที ่4 - 6) 

ค้างช าระ 6 เดอืนขึน้ไป 

จ านวน
ราย 

ล้านบาท 
จ านวน
ราย 

ล้านบาท 
จ านวน
ราย 

ล้านบาท 
จ านวน
ราย 

ล้านบาท 

APT Centro สขุสวสัดิ ์- พระรำม 3 3 0.33 3 0.17 2 0.12 1 0.04 

APT Pleno พหลโยธิน 1 0.00 1 0.00 - - - - 

APT Centro รงัสติ 1 0.01 1 0.01 - - - - 

APT The Palazzo ศรีนครนิทร ์ 2 0.80 2 0.80 - - - - 

APK Centro รำมอินทรำ - จตโุชต ิ 4 0.20 4 0.18 1 0.02 - - 

AP Centro อ่อนนชุ -สวุรรณภมู ิ 5 0.15 5 0.09 2 0.05 1 0.01 

AP Pleno บำงนำ – อ่อนนชุ 1 0.02 1 0.02 - - - - 

AP The City รำชพฤกษ์ - ป่ินเกลำ้ 1 0.05 1 0.05 - - - - 

AP Centro รำชพฤกษ ์-แจง้วฒันะ 2 0.07 2 0.07 - - - - 

AP Centro บำงใหญ่ 4 0.20 4 0.14 3 0.06 - - 

AP Centro พระรำม 2-พทุธบชูำ 1 0.15 1 0.15 - - - - 

AP 
Centro สะพำนมหำเจษฎำ
บดนิทรฯ์ 

1 0.01 1 0.01 - - - - 

AP Aspire อโศก-รชัดำ 442 15.14 442 7.10 369 6.14 330 1.90 

AP2018 Aspire สขุมุวิท-อ่อนนชุ 68 1.43 68 1.34 22 0.07 14 0.03 

VPD Pleno ดอนเมือง-สรงประภำ 5 0.12 5 0.08 3 0.04 - - 

VPD Grande Pleno รำชพฤกษ ์ 3 0.07 3 0.05 2 0.02 - - 

VPD Centro วงแหวน - จตโุชต ิ 1 0.01 1 0.01 - - - - 

VPD Pleno สำทร-สขุสวสัดิ ์ 3 0.03 3 0.03 - - - - 

 รวม 548 18.76 548 10.27 404 6.51 346 1.98 
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ตารางรายละเอียดเงนิค่างวดค้างช าระสะสม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 (กลุ่มกิจการร่วมค้า) 

บริษัท ชื่อโครงการ 
เงนิค้างช าระสะสม 

ค้างช าระ 1 - 3 เดอืน 
(งวดที ่1 - 3) 

ค้างช าระ 4 - 6 เดอืน 
(งวดที ่4 - 6) 

ค้างช าระ 6 เดอืนขึน้ไป 

จ านวน
ราย 

ล้านบาท 
จ านวน
ราย 

ล้านบาท 
จ านวน
ราย 

ล้านบาท 
จ านวน
ราย 

ล้านบาท 

APR Life Ladprao 235 13.64 235 8.80 51 2.28 22 2.56 

AM2 Life ๑ wireless 231 19.69 231 11.62 93 5.30 45 2.77 

AM3 Life อโศก - พระรำม 9 469 45.27 469 13.15 304 9.94 264 22.18 

AM3 Life Asoke - Hype 525 111.69 525 52.79 363 22.01 317 36.89 

AM4 Life Ladprao Valley 180 11.90 180 8.22 43 1.92 20 1.76 

AM5 Life Sukhumvit 62 58 7.17 58 3.51 38 2.82 13 0.84 

AM6 The Address Siam-Ratchathewi 50 9.21 50 6.61 9 2.60 - - 

AM8 Life สำทร เซยีรร์ำ 13 0.41 13 0.35 3 0.06 - - 

AM10 Rhythm Charoenkrung Pavillion 1 1.63 1 1.63 - - - - 

AM14 RHYTHM เอกมยั Estate 37 16.17 37 8.35 30 4.72 28 3.09 

 รวม 1,799 236.77 1,799 115.02 934 51.66 709 70.10 

 
APT = บมจ.เอพี (ไทยแลนด)์  AP            = บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้
APK        = บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้(กรุงเทพ)  VPD         = บจก.เดอะแวล ูพร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์
AP2018  = บจก.เอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้(2018)  APR = บจก.เอพี (รชัโยธิน)   
AM2 = บจก.เอพี เอ็มอี 2  AM3 = บจก.เอพี เอ็มอี 3   
AM4 = บจก.เอพี เอ็มอี 4  AM5 = บจก.เอพี เอ็มอี 5  
AM6 = บจก.เอพี เอ็มอี 6  AM8 = บจก.เอพี เอ็มอี 8 
AM10 = บจก.เอพี เอ็มอี 10  AM14 = บจก.เอพี เอ็มอี 14 

(ตารางขา้งตน้ เป็นตารางการช าระเงินค่างวดโดยบนัทึกเป็นเงนิรบัล่วงหนา้ เนือ่งจากยงัไม่ถงึเกณฑ์รบัรูร้ายไดแ้ละในกรณีที่ลูกคา้คา้งค่างวดจะบนัทึกเป็นลูกหนีก้ารคา้ และจะ
น ามาปรบัปรุงกบัเงนิรบัล่วงหนา้ในงบการเงนิ) 

• สินค้าคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือเป็นส่วนประกอบหลักของสินทรพัย์รวม โดยส ำหรบัช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้และลดลง แต่ยังคงมี
สดัส่วนอยู่ท่ีประมำณระดบัรอ้ยละ 80-90 ของสินทรพัยร์วม โดยส ำหรบัปี 2562 บรษิัทมีสินคำ้คงเหลือเท่ำกบั 49,715 ลำ้นบำท (คิดเป็นรอ้ย
ละ 84.5 ของสินทรพัยร์วม) ซึ่งสินคำ้คงเหลือดงักล่ำวเกิดจำกตน้ทนุในกำรพฒันำโครงกำร ไดแ้ก่ ท่ีดนิ ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 
งำนสำธำรณปูโภคภำยในโครงกำร คำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆในกำรพฒันำโครงกำร และดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัชี 

สินคำ้คงเหลือ ณ สิน้ปี 2560 – 2562 มีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ (ณ สิน้ ปี 2560 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.2 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559, ณ สิน้ 
ปี 2561 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.2 เม่ือเทียบกับ ณ สิน้ปี 2560 และ ณ สิน้ ปี 2562 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.8 เม่ือเทียบกับ ณ สิน้ปี 2561) โดยเป็นผล
เน่ืองจำกกำรซือ้ท่ีดนิเพ่ือกำรพฒันำโครงกำรส ำหรบัเปิดในปีหรือ 1-2 ปีถดัไป รวมถงึกำรพฒันำโครงกำรส ำหรบัโครงกำรแนวรำบท่ีจะเปิดขำย
ใหม่ และกำรพฒันำโครงกำรแนวสงูที่ด  ำเนินกำรโอนอยู่หรือก ำลงัจะเริ่มโอนภำยใน 1 ปี  

อนึ่ง กำรพฒันำโครงกำรของบริษัทยงัมีอยู่อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีนโยบำยท่ีจะด ำเนินกำรควบคมุปรมิำณสินคำ้คงเหลือ 
(บำ้นสรำ้งเสรจ็) ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำดเช่นเดียวกนักบักำรซือ้ท่ีดินเพ่ือกำรพฒันำเพ่ือขำยซึ่งจะกระท ำดว้ยควำมระมดัระวงั
โดยพิจำรณำสภำพตลำดและกระแสเงินสดเป็นหลกั   
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• สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืนมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้และลดลงตำมเหตุกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ โดยส ำหรบัเงินมดัจ ำค่ำวสัดกุ่อสรำ้งมีกำร
ปรบัตวัเพิ่ม/ลดลงจำกกำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงรำคำวัสดุ และกำรทยอยกำรน ำเอำวสัดุก่อสรำ้งท่ีไดล้็อครำคำไวส้  ำหรับ
โครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรในปีนัน้ๆมำใชง้ำน โดยปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำก 49 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 83 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 
และ 128 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 ตำมล ำดบั ส ำหรบัเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินมีกำรปรบัตวัจำก 822 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 720 ลำ้นบำท ณ 
สิน้ปี 2561 และปรบัตวัลดลงเป็น 709 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 

 

• เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทกบั Mitsubishi Estate Group เพ่ือท ำกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรพัย์ ซึ่ง
แสดงมลูคำ่ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย โดยมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้และลดลงจำก 4,809 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 เป็น 4,497 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 และ 
5,453 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 ส ำหรบัปี 2560 ไดมี้กำรจ่ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ 1,674 ลำ้นบำท เพ่ือน ำไปลงทุนในโครงกำรภำยใต้
กิจกำรร่วมคำ้ ส ำหรบัปี 2561 ไดมี้กำรจ่ำยเงินลงทนุในกิจกำรร่วมคำ้ 473 ลำ้นบำท เพ่ือน ำไปลงทนุในโครงกำรภำยใตก้ิจกำรร่วมคำ้ และมี
กำรซือ้หุน้คืนของ 3 บริษัท ส ำหรบัปี 2562 ไดมี้กำรจ่ำยเงินลงทนุในกิจกำรร่วมคำ้ 1,239 ลำ้นบำท เพ่ือน ำไปลงทนุในโครงกำรภำยใตก้ิจกำร
รว่มคำ้ และมีกำรซือ้หุน้คืนของ 2 บรษิัท 

 

• อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน และทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธ ิ

บริษัทมีอสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุนและท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ สิน้ปี 2560 – 2562 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน
และที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ ์– สทุธิ ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองจำก 336 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2560 และปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 482 ลำ้นบำท ณ 
สิน้ปี 2561 และ 541 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 ส ำหรบัปี 2562 บริษัทมีกำรลงทนุปรบัปรุงส ำนกังำนเพ่ือรองรบักำรขยำยตวัเพิ่มมำกขึน้จึงส่งผล
ใหท่ี้ดนิ อำคำร และอปุกรณเ์พิ่มสงูขึน้ 58 ลำ้นบำท 

 

• สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 

ณ สิน้ปี 2550 – 2562 บรษิัทมีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืนประกอบดว้ยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ ค่ำควำม
นิยม สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน) จ ำนวน 409 ลำ้นบำท 450 ลำ้นบำท และ 651 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ส  ำหรบัปี 2560 ปรบัตัวเพิ่มขึน้เน่ืองจำก (1) กำรปรบัตัวเพิ่มของภำษีเงินไดร้อตัดบัญชี จ ำนวน 27 ล้ำนบำท (2) กำรปรบัตัวเพิ่มขึน้ของ
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน จ ำนวน 13 ลำ้นบำท ส ำหรบัปี 2561 ปรบัตวัเพิ่มขึน้เน่ืองจำก (1) กำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี จ ำนวน 
63 ลำ้นบำท (2) กำรปรบัตวัลดลงของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน จ ำนวน 12 ลำ้นบำท และส ำหรบัปี 2562 ปรบัตวัเพิ่มขึน้เน่ืองจำก (1) กำรปรบัตวั
เพิ่มขึน้ของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี จ ำนวน 98 ลำ้นบำท (2) กำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน จ ำนวน 96 ลำ้นบำท 

 

2.2 หนีส้ิน 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ ำนวน 32,498 ลำ้นบำท มีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 2561 จ  ำนวน 7,594 ลำ้นบำท (เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 30.5) ส  ำหรบัหนีส้ินรวมของบรษิัท ณ สิน้ปี 2562 ประกอบดว้ยหนีส้ินระยะสัน้รอ้ยละ 52.5 และหนีส้ินระยะยำวรอ้ยละ 47.5 

 

• หนีส้ินทางการเงนิ  

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีหนีส้ินทำงกำรเงิน จ ำนวน 18,402 ลำ้นบำท (คิดเป็นรอ้ยละ 82.5 ของหนีส้ินรวม) ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 
2559 จ  ำนวน 3,661 ลำ้นบำท (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.8) แบ่งเป็นเงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 5,662 ลำ้นบำท เงินกูยื้มระยะยำว 90 ลำ้น
บำท และหุน้กู ้12,650 ลำ้นบำท โดยเป็นผลมำจำก (1) กำรเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มระยะสัน้ (ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญำใชเ้งิน) จ ำนวน 3,671 
ลำ้นบำท (2) กำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้4 รุ่น รวม 4,500 ลำ้นบำท เพ่ือช ำระคืนหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระปี 2560 จ  ำนวน 4,450 ลำ้นบำท ซึ่ง
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กำรออกหุน้กูด้งักล่ำวใชใ้นกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือกำรพฒันำ และใชห้มนุเวียนภำยในกิจกำร (3) กำรปรบัตวัลดลงของเงินกูยื้มระยะยำว จ ำนวน 60 
ลำ้นบำท  

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินทำงกำรเงิน จ ำนวน 20,275 ลำ้นบำท (คิดเป็นรอ้ยละ 81.4 ของหนีส้ินรวม) ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 
2560 จ  ำนวน 1,873 ลำ้นบำท (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.2) แบ่งเป็นเงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,185 ลำ้นบำท เงินกูยื้มระยะยำว 140 
ลำ้นบำท และหุน้กู ้16,950 ลำ้นบำท โดยเป็นผลมำจำก (1) กำรลดลงของเงินกูยื้มระยะสัน้ (ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสญัญำใชเ้งิน) จ ำนวน 2,477 
ลำ้นบำท (2) กำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้5 รุ่น รวม 7,600 ลำ้นบำท เพ่ือช ำระคืนหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระปี 2561 จ  ำนวน 3,300 ลำ้นบำท ซึ่ง
กำรออกหุน้กูด้งักล่ำวใชใ้นกำรซือ้ท่ีดนิเพ่ือกำรพฒันำ และใชห้มนุเวียนภำยในกิจกำร (3) กำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มระยะยำว จ ำนวน 50 
ลำ้นบำท  

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีหนีส้ินทำงกำรเงิน จ ำนวน 27,607 ลำ้นบำท (คิดเป็นรอ้ยละ 84.9 ของหนีส้ินรวม) ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 
2561 จ  ำนวน 7,332 ลำ้นบำท (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 36.2) แบ่งเป็นเงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 8,180 ลำ้นบำท เงินกูยื้มระยะยำว 827 
ลำ้นบำท และหุน้กู้ 18,600 ล้ำนบำท โดยเป็นผลมำจำก (1) กำรเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มระยะสั้น (ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญำใช้เงิน)  จ ำนวน 
4,995 ลำ้นบำท (2) กำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้3 รุ่น รวม 5,500 ลำ้นบำท เพ่ือช ำระคืนหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระปี 2562 จ  ำนวน 3,850 ลำ้น
บำท ซึ่งกำรออกหุน้กูด้งักล่ำวใชใ้นกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือกำรพฒันำ และใชห้มนุเวียนภำยในกิจกำร (3) กำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มระยะยำว 
จ ำนวน 687 ลำ้นบำท  

 

• รายได้รับล่วงหน้า   

รำยไดร้บัล่วงหน้ำเป็นหนีส้ินท่ีเกิดจำกกำรรบัเงินจอง สัญญำ และเงินดำวนส์  ำหรบับำ้น/หอ้งชุดท่ีไดท้  ำกำรจองแล้ว  และอยู่ใน
ระหวำ่งกำรรอโอนกรรมสิทธ์ิ โดย ณ สิน้ปี 2560 – 2562 บรษิัทมีรำยไดร้บัล่วงหนำ้ลดลง/เพิ่มขึน้ โดยปี 2560 มีมลูค่ำเท่ำกบั 304 ลำ้นบำท ปี 
2561 มลูค่ำเท่ำกบั 249 ลำ้นบำท และปี 2562 มลูค่ำเท่ำกบั 326 ลำ้นบำท สำเหตุเกิดจำก 1) มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิโครงกำรแนวสูงเพ่ิมสูงขึน้ 
2) ปัจจบุนัโครงกำรแนวสงูส่วนใหญ่อยู่ภำยใตบ้ริษัทรว่มคำ้มำกขึน้ 

อนึ่ง บริษัทยงัคงรกัษำระดบัอตัรำส่วนหนีส้ินสุทธิต่อผูถื้อหุน้ตำมนิยำมท่ีปรำกฏในขอ้ก ำหนดสิทธิใหอ้ยู่ในระดบัไม่เกิน 2:1 ตำมท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิกำรออกหุน้กู ้โดยอตัรำส่วนหนีส้ินสุทธิต่อผูถื้อหุน้ตำมนิยำมท่ีปรำกฎในขอ้ก ำหนดสิทธ์ิปรบัตวัลดลงเป็น 0.8 เทำ่ ณ 
สิน้ปี 2560 0.8 เทำ่ ณ สิน้ปี 2561และ 1.0 เทำ่ ณ สิน้ปี 2562 

 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย) 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 21,651 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2559 จ  ำนวน 2,228 ลำ้นบำท (เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 11.5) เน่ืองจำกผลประกอบกำรส ำหรบัปี 2560 ท่ีมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,148 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยปันผลจำกผลประกอบกำรของปี 
2559 จ  ำนวน 943 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 24,504 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2560 จ  ำนวน 2,854 ลำ้นบำท (เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 13.2) เน่ืองจำกผลประกอบกำรส ำหรบัปี 2561 ท่ีมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,953 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยปันผลจำกผลประกอบกำรของปี 
2560 จ  ำนวน 1,100 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 26,313 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2561 จ  ำนวน 1,809 ลำ้นบำท (เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 7.4 ) เน่ืองจำกผลประกอบกำรส ำหรบัปี 2562 ท่ีมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,064 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยปันผลจำกผลประกอบกำรของปี 
2561 จ  ำนวน 1,258 ลำ้นบำท 
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2.4 สภาพคล่อง 

• กระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดในช่วงตัง้แตปี่ 2560 – 2562 ของบรษิัท เป็นดงัตอ่ไปนี ้               
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เงินสดสทุธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (9,810.34) (2,930.70) (6,392.36) 

เงินสดสทุธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,396.48) (465.44) (1,001.73) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน 10,825.82 3,293.24 7,361.44 
 

ส ำหรบัปี 2560 เน่ืองจำกบรษิัทไดมี้กำรซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันำโครงกำรกว่ำ 20 โครงกำร อีกทัง้ยงัมีกำรพัฒนำพืน้ท่ีสรำ้งบำ้นตวัอย่ำง 
รวมถึงสรำ้งบำ้นก่อนขำยบำงส่วน ส่งผลใหส้ินคำ้คงเหลือปรบัตวัเพิ่มสูงขึน้  และกำรช ำระคืนแก่เจำ้หนีก้ำรคำ้ท่ีถึงก ำหนดส่งผลท ำใหก้ระแส
เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนตดิลบ 

ส ำหรบัปี 2561 เน่ืองจำกบรษิัทไดมี้กำรซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันำโครงกำรกว่ำ 32 โครงกำร อีกทัง้ยงัมีกำรพัฒนำพืน้ท่ีสรำ้งบำ้นตวัอย่ำง 
รวมถึงสรำ้งบำ้นก่อนขำยบำงส่วน ส่งผลใหส้ินคำ้คงเหลือปรบัตวัเพิ่มสูงขึน้  และกำรช ำระคืนแก่เจำ้หนีก้ำรคำ้ท่ีถึงก ำหนดส่งผลท ำใหก้ระแส
เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนตดิลบ 

ส ำหรบัปี 2562 เน่ืองจำกบรษิัทไดมี้กำรซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันำโครงกำรกว่ำ 24 โครงกำร อีกทัง้ยงัมีกำรพัฒนำพืน้ท่ีสรำ้งบำ้นตวัอย่ำง 
รวมถึงสรำ้งบำ้นก่อนขำยบำงส่วน ส่งผลใหส้ินคำ้คงเหลือปรบัตวัเพิ่มสูงขึน้  และกำรช ำระคืนแก่เจำ้หนีก้ำรคำ้ท่ีถึงก ำหนดส่งผลท ำใหก้ระแส
เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนตดิลบ 

เม่ือพิจำรณำกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ส ำหรบัปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นบวกจำกกำรออก
หุน้กูจ้  ำนวน 4,500 ลำ้นบำท มีกำรไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระ  4,450 ลำ้นบำท มีกำรกูยื้มระยะสัน้เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 5,088 
ลำ้นบำท และมีกำรกูยื้มระยะยำว 3,163 ลำ้นบำท จงึส่งผลใหก้ระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นบวก ส ำหรบัปี 2561 บรษิัทมีกระแสเงิน
สดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นบวกจำกกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน 7,600 ลำ้นบำท มีกำรไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระ 3,300 ลำ้นบำท มีกำรจ่ำยคืน
กูยื้มระยะสัน้เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 2,074 ลำ้นบำท และมีกำรกูยื้มระยะยำว 583 ลำ้นบำท จึงส่งผลใหก้ระแสเงินสดจำกกิจกรรม
จดัหำเงินเป็นบวก และส ำหรบัปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นบวกจำกกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน 5,500 ลำ้นบำท มีกำรไถ่
ถอนหุน้กู้ท่ีถึงก ำหนดช ำระ 3,850 ลำ้นบำท มีกำรกู้ยืมระยะสัน้เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 6,787 ลำ้นบำท และมีกำรกูยื้มระยะยำว 
2,470 ลำ้นบำท จงึส่งผลใหก้ระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นบวก 

 

• อัตราส่วนสภาพคล่องทีส่ าคัญ 

อตัรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑด์ี ส  ำหรบัปี 2560 บริษัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องปรบัลดลงจำก 3.4 เทำ่ ณ สิน้ปี 2559 
เป็น 3.0 เท่ำ ณ สิน้ปี 2560 เน่ืองจำกมีกำรปรบัตวัลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด แต่ในส่วนของเงินกูยื้มระยะสัน้มีกำรปรบัตวั
เพิ่มสูงขึน้มำก แต่อย่ำงไรก็ตำมอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วคงท่ีเท่ำกบั 0.1 เท่ำ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เท่ำกบั (9.2) 
ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนท่ี 1.6 โดยสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินคำ้คงเหลือจ ำนวน 4,682 ลำ้นบำท ส่งผลใหก้ระแสเงินสด
จำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลเท่ำกบั (5,200) ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปี 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องปรบัเพิ่มขึน้จำก 3.0 เท่ำ ณ สิน้ปี 2560 เป็น 3.8 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 เน่ืองจำกมีกำร
ปรบัตวัลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด และเงินกูยื้มระยะสัน้ แตอ่ย่ำงไรก็ตำมอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็คงที่เท่ำกบั 0.1 เท่ำ 
บรษิัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เทำ่กบั (2.5) ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ี (9.2) โดยสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินคำ้
คงเหลือจ ำนวน 5,725 ลำ้นบำท ส่งผลใหก้ระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงินไดนิ้ตบิคุคลเทำ่กบั (1,355) ลำ้นบำท 
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ส ำหรบัปี 2562 บริษัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องปรบัลดลงจำก 3.8 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 เป็น 3.0 เท่ำ ณ สิน้ปี 2562 เน่ืองจำกมีกำร
ปรบัตวัลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด แต่ในส่วนของเงินกูยื้มระยะสัน้มีกำรปรบัตวัเพิ่มสูงขึ ้นมำก แต่อย่ำงไรก็ตำมอตัรำส่วน
สภำพคล่องหมนุเร็วคงท่ีเท่ำกบั 0.04 เท่ำ บรษิัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เท่ำกบั (11.4) ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ี (2.5) 
โดยสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินคำ้คงเหลือจ ำนวน 8,566 ลำ้นบำท ส่งผลใหก้ระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้จ่ำยและ
ภำษีเงินไดนิ้ตบิคุคลเทำ่กบั (8,276) ลำ้นบำท 

 

2.5 รายจ่ายลงทุน 

ส ำหรับสิน้ปี 2560 กิจกำรร่วมค้ำไดมี้กำรเรียกช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุน โดยบริษัทเพิ่มทุนตำมสัดส่วนเป็นเงินรวม 1,674 ล้ำนบำท 
นอกจำกนีบ้ริษัทไดร้บัเงินปันผลจำกบริษัทในเครือและกิจกำรร่วมคำ้ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 2,619 ลำ้นบำท และบริษัทได้
ขำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อย 5 แหง่ ใหก้บับรษิัท พรีเม่ียม เรสซิเดนซ ์จ ำกดั ซึง่เป็นกิจกำรร่วมคำ้ของบรษิัทเป็นเงิน 161 ลำ้นบำท โดยรบัรูก้  ำไร
จำกกำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 94 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัสิน้ปี 2561 บรษิัทไดมี้กำรจดัตัง้บรษิัทย่อยแหง่ใหม่เพิ่ม 5 แหง่ โดยบรษิัทฯถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 และมีกำรเรียกช ำระ
ค่ำหุน้สำมญัและหุน้เพิ่มทุน รวมจ ำนวน 5 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปี 2561 ไดมี้กำรซือ้หุน้เพิ่มทุนในกิจกำรร่วมคำ้ตำมสัดส่วนเดิมเป็นเงินรวม
ทัง้สิน้ 473 ลำ้นบำท นอกจำกนีบ้รษิัทไดร้บัเงินปันผลจำกบรษิัทในเครือและกิจกำรรว่มคำ้ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,622 ลำ้น
บำท และบริษัทไดข้ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1 แห่ง ใหก้บับริษัท พรีเม่ียม เรสซิเดนซ ์จ ำกดั ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมคำ้ของบรษิัทเป็นเงิน 9 ลำ้น
บำท โดยรบัรูก้  ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 5 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัสิน้ปี 2562 บริษัทไดมี้กำรจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่เพิ่ม 5 แห่ง โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 และมีกำรเรียก
ช ำระค่ำหุน้สำมัญและหุน้เพิ่มทนุ รวมจ ำนวน 5 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปี 2562 ไดมี้กำรซือ้หุน้เพิ่มทนุในกิจกำรร่วมคำ้ตำมสดัส่วนเดิมเป็นเงิน
รวมทัง้สิน้ 1,239 ลำ้นบำท นอกจำกนีบ้ริษัทไดร้บัเงินปันผลจำกบริษัทในเครือและกิจกำรร่วมคำ้ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 
1,394 ลำ้นบำท และบริษัทไดข้ำยเงินลงทุนในบรษิัทย่อย 5 แห่ง ใหก้บับริษัท พรีเม่ียม เรสซิเดนซ ์จ ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำรรว่มคำ้ของบรษิัทเป็น
เงิน 128 ลำ้นบำท โดยรบัรูก้  ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 77 ลำ้นบำท   

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรม 
 

เรำคำดกำรณ์ว่ำแนวโนม้ตลำดอสังหำริมทรพัย์ในปี 2563 จะยังคงทำ้ทำยส ำหรบัผูป้ระกอบกำร โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดจะ
ยงัคงไม่คกึคกั และขยำยตวัเพียงเล็กนอ้ยไม่เกินรอ้ยละ 51 

ปัจจยัเศรษฐกิจมหภำคท่ีจะยงัส่งผลกระทบต่อภำพรวมตลำด คือ 1.) แมว้่ำธนำคำรแห่งประเทศไทยไดผ้่อนคลำยมำตรกำรก ำกบั
ดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยัในบำงหลกัเกณฑต์ัง้แต่เดือนมกรำคม 2563 แต่เรำยงัไม่เห็นสัญญำณของกำรฟ้ืนตวัท่ีชดัเจน และเช่ือวำ่กำรผ่อน
คลำยนีจ้ะส่งผลดีต่อควำมรูส้ึกของตลำดเท่ำนั้น ไม่ได้ช่วยกระตุ้นยอดขำยอย่ำงมีนั ยส ำคัญ 2.) ธนำคำรพำณิชย์ยังคงเข้มงวดและไม่
กระตือรือรน้ในกำรปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั ประกอบกบัหนีค้รวัเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงูจงึท  ำใหผู้ซ้ือ้ท่ีอยู่อำศยัไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทนุ
ไดโ้ดยง่ำย 3.) ในวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ ์2563 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินไดป้ระกำศลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลงอีกรอ้ยละ 0.25 จำกรอ้ยละ 
1.25 เหลือรอ้ย 1.002 ท  ำใหอ้ตัรำดอกเบีย้เงินกู ้และอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำลยงัอยู่ในระดบัต  ่ำซึ่งถือว่ำเป็นข่ำวดี 4.) แมว้่ำจะมีกำร
บรรลุขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เบือ้งตน้ระหว่ำงสหรฐัอเมริกำและจีน รวมถึงเศรษฐกิจโลกท่ีคำดว่ำจะขยำยตวัท่ีรอ้ยละ 3.33ในปี 2563 แต่ค่ำเงิน
บำทยงัคงแข็งค่ำ ท  ำใหเ้รำคำดว่ำอปุสงคจ์ำกต่ำงชำติจะยงัไม่ฟ้ืนตวั และ 5.) จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโคโรนำไวรสั (Covid-19) ท่ี

                                                           
1 แหลง่ที่มำ: ศนูยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัย,์ มกรำคม 2563, “วำรสำรศนูยข์อ้อสงัหำรมิทรพัยโ์ดยธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ต.ค.– ธ.ค. 2562 
2 แหลง่ที่มำ: ธนำคำรแหง่ประเทศไทย, มกรำคม 2563, “ผลกำรประชมุคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ครัง้ที่ 1/2563” 
3 แหลง่ที่มำ: International Monetary Fund, มกรำคม 2563, “World Economic Outlook Update” 
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ซ ำ้เติมภำคกำรท่องเท่ียวของไทย ท ำใหค้ำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตของ GDP ในปี 2563 ถูกปรบัลงเหลือรอ้ยละ 1.5 – 2.54จึงเป็นเหตุให้
คำดกำรณว์ำ่ปีนีจ้ะยงัคงเป็นอีกปีท่ีทำ้ทำยส ำหรบัผูป้ระกอบกำร 

14.3 ภาระผูกพันและการค า้ประกัน 

ณ สิน้ปี 2562 บรษิัท บรษิัทย่อย และกิจกำรรว่มคำ้ มีภำระผกูพนัและกำรค ำ้ประกนัดงันี้ 
หน่วย: ลำ้นบำท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สญัญำซือ้ที่ดิน 3,246 - 
สญัญำเชำ่และบรกิำรอำคำรส  ำนกังำน ยำนพำหนะ และพืน้ที่โฆษณำ 190 125 

 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำในกำรพฒันำโครงกำร 658 7,098 8,390 
ภำระค ำ้ประกนัเงินกูย้ืมและวงเงินสินเช่ือธนำคำรแก่บรษัิทยอ่ย 18,105 - - 
ภำระจำกกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ำ้ประกนัใหห้น่วยงำนรำชกำร 1,144 3,398 - 

 

                                                           
4 แหลง่ท่ีมำ: ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, กมุภำพนัธ ์2563, “NEDSC Economic Report: ภำวะเศรษฐกิจไทย ไตรมำสท่ี 4 ทัง้ปี 2562 และแนวโนม้ปี 2563” 
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เอกสำรแนบ 1 

 

 

 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1 

 

 
เอกสำรแนบ 1 

 

 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1 

 

 
เอกสำรแนบ 1 

 

 

 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1 

 

 
เอกสำรแนบ 1 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1 

 

 
เอกสำรแนบ 1 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1 

 

 
เอกสำรแนบ 1 

 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1 

 

 
เอกสำรแนบ 1 

 

 

  



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1 

 

 
เอกสำรแนบ 1 

 

 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1 

 

 
เอกสำรแนบ 1 

 

 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 2 

 

 
เอกสำรแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 2 

 

 
เอกสำรแนบ 2 

 
 
 
 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 3 

 

เอกสำรแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

 

ชื่อ / ต าแหน่งในบริษัท อายุ การศกึษา 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

นำงสำววรินิทรญ์ำ ศริเิจรญินนัท ์
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 

37 - ปรญิญำโท วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร (MSCG)/ จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำตรี บรหิำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรบญัชี /
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร กำรบรหิำรควำมเส่ียง
องคก์ร/ จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2556 – 2557 
 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน และเลขำนกุำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 

บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 
 
 
บมจ. กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง 
 



บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 

 

 
เอกสำรแนบ 4 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน  

ไม่มี 
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