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ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1.1 ที่มา การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ และวสัิยทัศน์ของกลุ่มบริษัท  

ที่มา 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เม่ือปี 2534 ในรูปของบริษัทจ ำกดั โดยใช้ช่ือวำ่ บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์
ตี ้จ ำกัด มีวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  และต่อมำในปี 2543 บริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยกำรควบรวมกิจกำร (Backdoor Listing) กบับริษัท พืน้ส ำเร็จรูป พีซีเอ็ม จ ำกัด (มหำชน) ผู้ ผลิตแผ่นพืน้ส ำเร็จรูป ซึ่งได้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตัง้แต่วนัท่ี 22 กนัยำยน 2535 หลงักำรควบรวมกิจกำรกบับริษัท พืน้ส ำเร็จรูป พีซีเอ็ม จ ำกดั (มหำชน) บริษัทก็
ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และจดัตัง้บริษัทใหม่ช่ือ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมทที
เรียล จ ำกดั เพ่ือด ำเนินธุรกิจแผ่นพืน้ส ำเร็จรูป โดยในขณะนัน้ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั  

ปี 2545 บริษัทได้จดทะเบียนย้ำยหมวดธุรกิจกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯ จำกหมวดวสัดกุ่อสร้ำงและตกแต่งเป็น
หมวดพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ และย้ำยสถำนประกอบกำรเดมิซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 26/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน-ล ำลูกกำ ต ำบลล ำลูกกำ อ ำเภอล ำลูก
กำ จงัหวดัปทมุธำนี มำเป็น 170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึง่เป็นส ำนกังำนใหญ่
จนถงึปัจจบุนั 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น 

ในปี 2547 บริษัทขำยหุ้นทัง้หมดท่ีถือในบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จ ำกดั ให้กบับริษัท พรีบิลท์ จ ำกัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง เพ่ือแลกกับกำรเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท พรีบิลท์ จ ำกัด จำก ร้อยละ 19.8 ท่ีบริษัทถืออยู่เดิม เพิ่มเป็นร้อยละ 
64.73 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2548 บริษัทได้ปรับโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจและโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย เพ่ือให้มีควำมชดัเจนยิ่งขึน้ 
จงึทยอยลดสดัส่วนกำรถือหุ้นใน บริษัท พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน) จนหมดในเดือนพฤศจิกำยน 2555 เพ่ือท ำให้โครงสร้ำงธุรกิจของบริษัทเน้นท่ี
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เทำ่นัน้   

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทไว้ โดยสะท้อนออกมำทำงวสิยัทศัน์และภำรกิจท่ีเรำมุ่งมัน่และ
ยึดถือเป็นแนวทำงเร่ือยมำ ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนวิสัยทศัน์ ภำรกิจ รวมทัง้กลยุทธ์ต่ำงๆเป็นประจ ำทกุปี รวมทัง้มีกำรติดตำม
ดแูลให้มีกำรน ำไปปฏิบตัิ เพ่ือสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกนัขององค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำหรับในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์และ
กลยทุธ์ของกลุ่มบริษัทไว้ ดงันี ้ 

วสัิยทัศน์ 

EMPOWER LIVING เป็นผู้สร้ำงและจดัหำสินค้ำและบริกำรท่ีเกือ้หนนุให้ลกูค้ำและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั เอพี ไทยแลนด์ สำมำรถเลือกท่ี
จะใช้ชีวติท่ีดีในแบบท่ีต้องกำรด้วยตนเอง (Create and provide the support that enables people to live and enjoy life on their terms) 

ภารกิจ 

กำรเป็นองค์กรที่ไวตอ่กำรตอบสนอง เข้ำใจถงึควำมต้องกำรแฝง (Unmet Need) ท่ีซ่อนอยู่ของลูกค้ำ  และพร้อมท่ีจะตอบสนองกบั
ควำมต้องกำรนัน้ๆอย่ำงรวดเร็ว 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ในปี 2556 บริษัทได้มีกำรเปล่ียนช่ือ จำกเดิม บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัท เอพี (ไทย
แลนด์) จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือให้สอดคล้องกับตวัย่อหลักทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และให้มีควำมเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันกับช่ือท่ีเป็นท่ี รู้จัก
ทัว่ไปในหมู่ผู้บริโภค รวมทัง้ได้เปล่ียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำใหม่ซึง่แสดงถึงสินค้ำของบริษัทท่ีมีควำมหลำกหลำยและออกแบบเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรด้ำนท่ีอยู่อำศยัของลกูค้ำให้ได้ดีท่ีสดุ 

เหตุการณ์ที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี 

2561 เดือนมกราคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี 8 บริษัทร่วมทนุซึง่มี บจก. พรีเมียม เรสซิเดนท์ เข้ำไปถือหุ้นในอัตรำส่วนร้อยละ 99.99 ได้เพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 391,000,000 บำท จำกเดมิ 2,000,000 บำท เป็น 393,000,000 บำท 

เดือนกุมภาพันธ์ 

• บจก. เอพี เอ็มอี 9 จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บจก. เดอะพำวเวอร์เฮำส์ 

เดือนมีนาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี 10 ได้จัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

• บจก. เอพี เอ็มอี 11 ได้จัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

• บจก. เอพี เอ็มอี 12 ได้จัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

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

เดือนพฤษภาคม 

• บจก. ดอกแก้ว เรียลเอสเตท ได้จัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุ้ นในอัตรำร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
1,000,000 บำท และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ขำยหุ้นของ บจก. เดอะพำวเวอร์เฮำส์ (“PH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทมี
อตัรำส่วนกำรถือหุ้นใน PH ร้อยละ 99.99) ให้กบั บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส (“SAP”) ถือหุ้นโดย 
บจก. ทองหล่อ เรสซเิดนซ์ ร้อยละ 99.99 (เป็นบริษัทย่อยของบริษัท) 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ซือ้หุ้นของบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) และ 
บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) จ ำนวนร้อยละ 51 คืนจำก MEC Thailand Investment PTE LTD (“MTI”) ประเทศ
สิงคโปร์ โดยอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทภำยหลงัจำกกำรซือ้หุ้นคืนคือร้อยละ 99.99 

เดือนมิถุนายน 

• บจก. เดอะพำวเวอร์เฮำส์ จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บจก. วำริ ดจิิตอล 

• บจก. ดอกแก้ว เรียลเอสเตท จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บจก. เอพี เอ็มอี 14 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ลงนำมในสญัญำร่วมทนุ (Joint Venture) กบับริษัท เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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(“MJRT”) ซึง่เป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 14 โดยบริษัทจะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 51 และ MJRT จะถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 49  

• บจก. เอพี เอ็มอี 14 บริษัทร่วมทนุซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 2,000,000 บำท 

เดือนกรกฎาคม 

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

เดือนสิงหาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี (สขุมุวทิ) จดทะเบียนเลิกบริษัท  

• บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2013) จดทะเบียนเลิกบริษัท  

• บจก. วำริ ดิจิตอล ซึ่งมี บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียน จ ำนวน 29,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 30,000,000 บำท 

เดือนกันยายน 

• บจก. ซ่อมบ้ำน จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บจก. เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ และเพิ่มทุนจดทะเบียน จ ำนวน 
4,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 5,000,000 บำท 

• บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ บริษัทย่อยซึง่มี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 29,000,000 บำท จำกเดมิ 10,000,000 บำท เป็น 39,000,000 บำท 

• บจก. ซกิเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส บริษัทย่อยซึง่มี บจก. ทองหล่อ เรสซเิดนซ์ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 99.99 
ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 29,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 30,000,000 บำท 

เดือนพฤศจกิายน 

• บจก. เอสอีเอเชีย ลีดำเวชัน่ เซ็นเตอร์ บริษัทย่อยซึง่มีบจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.97 
ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 250,000,000 บำท จำกเดมิ 50,000,000 บำท เป็น 300,000,000 บำท 

เดือนธันวาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) จดทะเบียนเลิกบริษัท 

• บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2011) จดทะเบียนเลิกบริษัท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 15 ได้จัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
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2562 เดือนกุมภาพันธ์ 

• บจก. เอพี เอ็มอี 16 ได้จัดตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 
บำท และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

เดือนมีนาคม 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ซือ้หุ้นของบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. เอเช่ียน พร๊อพเพอร์ตี ้2015 จ ำนวนร้อยละ 51 คืน
จำก MEC Thailand Investment PTE LTD (“MTI”) ประเทศสิงคโปร์ โดยอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทภำย
หลงัจำกกำรซือ้หุ้นคืนคือร้อยละ 99.99 

เดือนพฤษภาคม 

• บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี  ้ดีเวลลอปเม้นท์ บริษัทย่อยซึง่มี บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 
99.99 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,500,000,000 บำท จำกเดิม 500,000,000 บำท เป็น 2,000,000,000 
บำท 

• บจก. เอเช่ียน พร็อพพอร์ตี ้บริษัทย่อยซึง่มี บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 1,104,166,100 บำท จำกเดมิ 895,833,900 บำท เป็น 2,000,000,000 บำท 

เดือนมิถุนายน 

• บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้ นอยู่ ร้อยละ 51 ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
1,000,000,000 บำท จำกเดมิ 9,619,408,010 บำท เป็น 10,619,408,010 บำท 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ลงนำมในสญัญำร่วมทนุ (Joint Venture) กบับริษัท เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 12 โดยบริษัทจะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 51 และ MJRT จะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 49 

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

เดือนสิงหาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) จดทะเบียนเลิกบริษัท  

• บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2015) จดทะเบียนเลิกบริษัท  

เดือนกันยายน 

• บจก.เอพี เอ็มอี 19 ได้จดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

• บจก.เอพี เอ็มอี 20 ได้จดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 99.99 มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท 
และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ลงนำมในสญัญำร่วมทนุ (Joint Venture) กบับริษัท เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 10 โดยบริษัทจะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 51 และ MJRT จะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 49   
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• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ลงนำมในสญัญำร่วมทนุ (Joint Venture) กบับริษัท เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 15 โดยบริษัทจะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 51 และ MJRT จะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 49 

• บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนท์ บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้ นอยู่ ร้อยละ  51 ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน
2,000,000,000 บำท จำกเดมิ 10,619,408,010 บำท เป็น 12,619,408,010 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 10 บริษัทร่วมทนุซึง่มี บจก. พรีเมียม เรสซเิดนท์ เข้ำไปถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 99.99 ได้เพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 2,000,000 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 15 บริษัทร่วมทนุซึง่มีบจก. พรีเมียม เรสซเิดนท์ เข้ำไปถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 99.99 ได้เพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 693,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 694,000,000 บำท 

เดือนตุลาคม 

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

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ซือ้หุ้นของบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. เอพี (เอกมยั) จ ำนวนร้อยละ 51 คืนจำกบริษัท เอ็ม
เจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“MJRT”) โดยอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทภำยหลงัจำกกำรซือ้หุ้นคืนคือร้อย
ละ 99.99 

เดือนพฤศจกิายน 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ลงนำมในสญัญำร่วมทนุ (Joint Venture) กบับริษัท เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 16 โดยบริษัทจะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 51 และ MJRT จะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 49  

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ลงนำมในสญัญำร่วมทนุ (Joint Venture) กบับริษัท เอ็มเจอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“MJRT”) ซึง่เป็นบริษัทในเครือ Mitsubishi Estate Group (ญ่ีปุ่ น) เพ่ือกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ผ่ำน บจก. เอ
พี เอ็มอี 17 โดยบริษัทจะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 51 และ MJRT จะถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 49 

• บจก. เอพี เอ็มอี 16 บริษัทร่วมทนุซึง่มี บจก. พรีเมียม เรสซเิดนท์ เข้ำไปถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 99.99 ได้เพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 113,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 114,000,000 บำท 

• บจก. เอพี เอ็มอี 17 บริษัทร่วมทนุซึง่มี บจก. พรีเมียม เรสซเิดนท์ เข้ำไปถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 99.99 ได้เพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 186,000,000 บำท จำกเดมิ 1,000,000 บำท เป็น 187,000,000 บำท 

เดือนธันวาคม 

• บจก. เอสอีเอเชีย ลีดำเวชัน่ เซ็นเตอร์ บริษัทย่อยซึง่มี บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 99.05 
ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 200,000,000 บำท จำกเดมิ 300,000,000 บำท เป็น 500,000,000 บำท 

• บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ บริษัทย่อยซึ่งมี บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 11,000,000 บำท จำกเดมิ 39,000,000 บำท เป็น 50,000,000 บำท 

• บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส บริษัทย่อยซึ่งมี บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์  ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 
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99.99 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 11,000,000 บำท จำกเดมิ 30,000,000 บำท เป็น 41,000,000 บำท 

• บจก. เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ บริษัทย่อยซึง่มี บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส ถือหุ้นในอตัรำร้อย
ละ 99.99 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 11,000,000 บำท จำกเดมิ 5,000,000 บำท เป็น 16,000,000 บำท 

2563 เดือนกรกฎาคม 

• บจก. เอพี เอ็มอี 16 บริษัทร่วมทนุซึง่มี บจก. พรีเมียม เรสซเิดนท์ เข้ำไปถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 99.99 ได้เพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 272,092,700 บำท จำกเดมิ 114,000,000 บำท เป็น 386,092,700 บำท 

เดือนสิงหาคม 

• บมจ. เอพี (เอกมยั) จดทะเบียนเลิกบริษัท 

เดือนตุลาคม 

• บจก. เอสอีเอเชีย ลีดำเวชัน่ เซ็นเตอร์ บริษัทย่อยซึง่มีบจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.05 
ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 500,000,000 บำท จำกเดมิ 500,000,000 บำท เป็น 1,000,000,000 บำท 

• บจก. อำร์ซี 3 ได้จดัตัง้ขึน้ โดย บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 99.99 มีทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 500,000 บำท และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

เดือนพฤศจกิายน 

• SEAC (Singapore) Pte., Ltd. จดทะเบียนเลิกบริษัท 

• บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2012) จดทะเบียนเลิกบริษัท 

• บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ได้ซือ้หุ้ นของบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. เอพี เอ็มอี 1 จ ำนวนร้อยละ 51 คืนจำก บจก.  
พรีเมียม เรสซเิดนท์ (“PR”) โดยอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทภำยหลงัจำกกำรซือ้หุ้นคืนคือร้อยละ 99.99 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทประกอบด้วย บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และบริษัทย่อยจ ำนวน 38 บริษัท โดยแบง่ตำมประเภทธุรกิจได้ดงันี ้ 

• ด ำเนินธุรกิจประเภทพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

(1) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ 

(2) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(กรุงเทพ) 

(3) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2014) 

(4) บจก. เดอะแวล ูพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

(5) บจก. ทองหล่อ เรสซเิดนซ์ 

(6) บจก. ซกิเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พำร์ทเนอร์ส 

(7) บจก. เอพี (เพชรบรีุ)* 

(8) บจก. เอพี (รัชโยธิน)* 

(9) บจก. พรีเม่ียม เรสซเิดนซ์* 

(10) บจก. เอพี เอ็มอี 1 

(11) บจก. เอพี เอ็มอี 2* 

(12) บจก. เอพี เอ็มอี 3* 

(13) บจก. เอพี เอ็มอี 4* 

(14) บจก. เอพี เอ็มอี 5* 

(15) บจก. เอพี เอ็มอี 6* 

(16) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2018) 

(17) บจก. ไทยบิก๊เบลล่ี 

(18) บจก. เอพี เอ็มอี 8* 

(19) บจก. อำร์ซี 1 

(20) บจก. อำร์ซี 2 

(21) บจก. อำร์ซี 3 

(22) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2017) 

(23) บจก. เอพี เอ็มอี 10* 

(24) บจก. เอพี เอ็มอี 11 

(25) บจก. เอพี เอ็มอี 12* 

(26) บจก. เอพี เอ็มอี 14* 

(27) บจก. เอพี เอ็มอี 15* 

(28) บจก. เอพี เอ็มอี 16* 

(29) บจก. เอพี เอ็มอี 17* 

(30) บจก. เอพี เอ็มอี 18 

(31) บจก. เอพี เอ็มอี 19 

(32) บจก. เอพี เอ็มอี 20 

* บริษัทร่วมทนุกบัมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป โดยมีอตัราส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมระหว่างบริษัทต่อมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ปเท่ากบัร้อยละ 51 ต่อร้อยละ 49 

• ด ำเนินธุรกิจประเภทบริหำรโครงกำร 

(33) บริษัท สมำร์ท เซอร์วสิ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

• ด ำเนินธุรกิจประเภทนำยหน้ำตวัแทน ซือ้ขำยเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

(34) บริษัท กรุงเทพ ซติีส้มำร์ท จ ำกดั 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1: กำรประกอบธุรกิจ 

 
สว่นที่ 1 หน้ำ 8 

• ด ำเนินธุรกิจประเภทรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่บริษัทในกลุ่ม 

(35) บริษัท เอสควิอี คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 

• ด ำเนินธุรกิจด้ำนฝึกอบรม 

(36) บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดำเวชัน่ เซน็เตอร์ จ ำกดั 

• ด ำเนินธุรกิจบริกำร 

(37) บริษัท เคลย์ มอร์ อินโนเวชัน่ แล็บ จ ำกดั  

(38) บริษัท วำริ ดจิิตอล จ ำกดั 
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แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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1.4 ความส าคัญกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ไม่มี 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมส่วนงำนดงันี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ 
ปี 2563 ปี 2562 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
1. รำยได้จำกธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์       
             รำยได้จำกสว่นงำนแนวรำบ 24,034.6 80.2 18,144.6 75.7 17,521.4 64.1 
             รำยได้จำกสว่นงำนแนวสงู 4,914.4 16.4 4,227.2 17.6 8,678.7 31.8 
             รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน - - 307.0 1.3 - - 
รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 28,949.0 96.6 22,678.8 94.6 26,200.1 95.9 
2. รำยได้คำ่บริหำรจดักำรและรำยได้คำ่บริกำร 939.4 3.2 1,123.4 4.7 1,070.6 3.9 
3. รำยได้อ่ืน 70.1 0.2 164.5 0.7 64.4 0.2 
รวมรายได้ 29,958.5 100.0 23,966.7 100.0 27,335.1 100.0 

หมายเหต:ุ เนือ่งจากมีการบงัคบัใช้มาตรฐานทางการบญัชีฉบบัใหม่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15) ผลการด าเนินงานของปี 2561 จึงถูกปรับปรุงใหม่ 

2.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทและบริษัทย่อยพฒันำโครงกำรท่ีพกัอำศยัประเภทบ้ำนเดี่ยว ทำวน์เฮำส์ และคอนโดมิเนียมซึง่โครงกำรท่ีพฒันำส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงกำรท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้
 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

แบรนด์ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนแปลง มูลค่าโครงการ 
% จ านวนแปลง

ที่ขาย 
มูลค่าโครงการ

คงเหลือ 
กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 
บ้านเดี่ยว 
Palazzo 2 97 3,275 68% 986 
Mind 1 33 278 82% 51 
City 16 1,809 23,768 43% 13,396 
Centro 21 4,164 26,153 53% 12,344 
ทาวน์เฮาส์ 
บ้ำนกลำงเมือง 22 4,660 25,251 44% 14,076 
Pleno 32 10,254 30,268 43% 17,136 
District 2 76 602 58% 151 
Sonne 1 56 679 57% 291 
โครงการต่างจังหวัด 
อภิทำวน์ 3 780 2,520 13% 2,185 
คอนโดมิเนียม 
Aspire 5 5,330 13,450 73% 3,618 
รวมกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 105  126,242  64,234 
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แบรนด์ จ านวนโครงการ จ านวนแปลง มูลค่าโครงการ 
% จ านวนแปลง

ที่ขาย 
มูลค่าโครงการ

คงเหลือ 
กลุ่มกิจการร่วมค้า 
The Address 1 880 8,800 35% 5,760 

Rhythm 2 724 7,900 47% 4,140 

Life 6 9,571 44,650 74% 9,296 
รวมกลุ่มกิจการร่วมค้า 9  61,350  19,196 
รวมทัง้หมด 114  187,592  83,430 

ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

2.2. การตลาดและการแข่งขัน 

สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 

เพ่ือสะท้อนภำพให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ตลำดอสังหำริมทรัพย์ในปี 2563 สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ คร่ึงปีแรกและคร่ึงปีหลัง โดยปี 
2563 เร่ิมต้นปีอย่ำงซบเซำจำกผลต่อเน่ืองของมำตรกำรก ำกับดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั (LTV Measure) ท่ีเร่ิมบงัคบัใช้ในปี 2562 และจำก
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ภำยในประเทศในช่วงปลำยไตรมำสท่ี 1 ส่งผลให้รัฐบำลออกมำตรกำรปิดเมือง (Lockdown) 
ในพืน้ท่ีต่ำงๆ เม่ือวันท่ี 26 มีนำคม 2563 เพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำด กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในหลำยภำคส่วนรวมถึงกำรท่องเท่ียวต้อง
หยุดชะงกัเป็นกำรชัว่ครำว จำกข้อมลูของมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ดชันีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภคในเดือนเมษำยน ปี 2563 ลดลงไปในระดบั
ต ่ำสดุเป็นประวตักิำรณ์ท่ี 47.2 ในช่วงเวลำดงักล่ำว อปุสงค์ตอ่ท่ีอยู่อำศยัทัง้จำกลกูค้ำชำวไทยและตำ่งชำติชะลอตวัอย่ำงมำก ผู้ประกอบกำร
หลำยรำยได้หยดุกำรเปิดขำยโครงกำรใหม่ และลดรำคำสินค้ำเพ่ือเร่งระบำยสินค้ำคงเหลือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรคอนโดมิเนียม จำกกล
ยทุธ์นีส้่งผลให้จ ำนวนยูนิตท่ีเปิดใหม่ในคร่ึงปีแรกของปี 2563 มีจ ำนวนเพียง 26,475 ยูนิต (ลดลงร้อยละ 45.4 จำกปีก่อน) และจ ำนวนยูนิตท่ี
เปิดใหม่ของคอนโดมิเนียมก็ต ่ำสดุในรอบหลำยปีท่ี 8,512 ยนิูต (ลดลงร้อยละ 74.2 จำกปีก่อน) (ตำรำงที่ 1) 

อย่ำงไรก็ตำมหลงัจำกท่ีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เร่ิมคล่ีคลำยประกอบกบัมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำงๆ ของ
ภำครัฐ ตลำดอสังหำริมทรัพย์ และอุปทำนในตลำดในคร่ึงปีหลงัเร่ิมฟื้นตวัตำมกำรปรับตวัของเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ โดยมียูนิตท่ี เปิด
ขำยใหม่จ ำนวน 36,415 ยูนิต (เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.5 จำกคร่ึงปีแรก) ส ำหรับตลำดคอนโดมิเนียมก็เร่ิมมีกำรกลับมำเปิดโครงกำรใหม่จำก
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่บำงรำย โดยมีจ ำนวนยนิูตท่ีเปิดขำยใหม่ 16,860 ยนิูต (เพิ่มขึน้ร้อยละ 98.1 จำกคร่ึงปีแรก) แม้วำ่จะเร่ิมมีสญัญำณท่ีดี
ขึน้ แต่อปุทำนทัง้ปีของตลำดอสงัหำริมทรัพย์ยังคงน้อยกวำ่ปีก่อนอย่ำงมำก จ ำนวนยูนิตท่ีเปิดขำยใหม่อยู่ท่ี 62,890 ยูนิต (ลงลงร้อยละ 40.3 
จำกปีก่อน) ซึง่มีสำเหตหุลักดงัต่อไปนี ้1) เศรษฐกิจในประเทศถดถอยโดย GDP ของปี 2563 หดตวัร้อยละ 6.11, 2) หนีค้รัวเรือนยังคงอยู่ใน
ระดบัสูงคิดเป็นร้อยละ 86.62 ของ GDP, 3) ควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคมีควำมเปรำะบำงเน่ืองจำกรำยได้ภำคครัวเรือนท่ีอ่อนแอระหว่ำงกำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 และ 4) อุปสงค์จำกต่ำงประเทศหดตวัลงตำมกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก (ลดลงร้อยละ 3.53 จำกปีก่อน) และ
จำกข้อจ ำกดัในกำรเดนิทำงอนัเป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

                                                           
1แหลง่ที่มำ: ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ, กมุภำพนัธ์ 2564, “NEDSC Economic Report: ภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำสท่ี 4 ปี 2563 และ
แนวโน้มปี 2564” 
2 แหลง่ที่มำ: ธนำคำรแหง่ประเทศไทย, ธนัวำคม 2563, “รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ฉบบัเดือนธนัวำคม 2563” 
3 แหลง่ที่มำ: International Monetary Fund, มกรำคม 2564, “World Economic Outlook Update” 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1: กำรประกอบธุรกิจ 

 
สว่นที่ 1 หน้ำ 13 

ตารางที่ 1: การเปิดตัวโครงการในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 (ยูนิต) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  แหล่งที่มา:  บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

เรำเหน็ควำมแตกตำ่งท่ีชดัเจนระหว่ำงกำรเปิดตวัโครงกำรแนวรำบและคอนโดมิเนียม โดยปกติแล้วกำรเปิดตวัโครงกำรแนวรำบจะ
สอดคล้องกบัอุปสงค์ในตลำดท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำท่ีใกล้เคียงกนัในแต่ละปี สินค้ำแนวรำบสะท้อนอุปสงค์ท่ีแท้จริงและไม่ได้ถูกน ำมำ
เก็งก ำไรซึง่จะหดตวัลงในช่วงท่ีเศรษฐกิจถดถอย ในทำงกลบักนักำรเปิดตวัคอนโดมิเนียมมกัจะมีควำมผนัผวนตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
หรือปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภค เช่น กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปี 2563 ส ำหรับคอนโดมิเนียมแล้ว ผู้ ประกอบกำรมี
แนวโน้มท่ีจะมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำ และปรับแผนกำรเปิดตัวให้สอดคล้องกับอุปสงค์ท่ีมีในตลำด กลไกดังกล่ำวส่งผลดีต่อตลำด
อสงัหำริมทรัพย์ในระยะยำวเพรำะจะช่วยปอ้งกนักำรเกิดภำวะสินค้ำล้นตลำด (ตำรำงที่ 2) 

ตารางที่ 2: การเปิดตัวโครงการย้อนหลังตัง้แต่ปี 2551 – 2563 (ยูนิต) 
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เม่ือพิจำรณำจ ำนวนกำรเปิดโครงกำรใหม่และขำยได้ของผู้ประกอบกำรท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ (ตำรำง
ท่ี 3) พบว่ำในปี 2563 ผู้ประกอบกำรท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ยงัคงรักษำส่วนแบ่งส่วนใหญ่ในตลำด โดยจ ำนวนยูนิตท่ีเปิดใหม่และ
ขำยได้ของผู้ประกอบกำรท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์เม่ือเปรียบเทียบกบัทัง้ตลำดคดิเป็นร้อยละ 71 และร้อยละ 72 ตำมล ำดบั 
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ตารางที่  3: ส่วนแบ่งตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

จำกกำรตื่นตวัเร่ือง Digital Disruption ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ สู่วิกฤตกำรณ์โรคระบำดท่ีกลำยเป็นตวัเร่งปฎิกริยำให้ทกุภำคธุรกิจ
ต้องลุกขึน้มำรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่อย่ำงเล่ียงไม่ได้ และมีกำรคำดกำรณ์วำ่ยงัไม่ผ่ำนจุดต ่ำสุด สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยงัคง
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงออกไปเร่ือยๆ และไม่มีทีท่ำว่ำจะคล่ีคลำยลง ในขณะท่ีโมเดลจ ำลองแนวโน้มกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ชีใ้ห้เห็นถึงสมมตฐิำนวำ่ ปี 2570 คือปีท่ีเศรษฐกิจไทยจะฟืน้ตวักลบัไปสู่แนวโน้มเดิม อย่ำงไรก็ดี นัน่คือกำรคืนกลบั
ในเชิงตัวเลขเท่ำนัน้ ควำมน่ำกลัวท่ีแฝงอยู่คือวิธีกำรทุกอย่ำงท่ีเคยท ำและเรียนรู้มำจะเปล่ียนไป และจะยังคงเปล่ียนไปเร่ือยๆ ค ำถำม ท่ี
น่ำสนใจคือ แล้วจะรับมือกบัควำมท้ำทำยนีต้อ่ไปอย่ำงไร 

วนันี ้เอพี ไทยแลนด์ ก้ำวสู่กำรด ำเนินธุรกิจปีท่ี 30 โดยมี EMPOWER LIVING เปรียบเหมือนเป็นเข็มทิศในกำรน ำทำงให้พนักงำน
กว่ำ 2,000 คน เดินไปสู่ผลลัพธ์ท่ีเรำตัง้ใจ ภำยใต้วิสัยทศัน์ EMPOWER LIVING ในการมุ่งเป็นผู้สร้างและจัดหาสินค้าหรือบริการท่ี

เกือ้หนุนให้ลูกค้าและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเอพี สามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ ดีในแบบที่ ต้องการด้วยตนเอง  (Create and provide the 
support that enables people to live and enjoy life on their terms) ภำยใต้ 3 ยุทธศำสตร์ส ำคญัท่ีจะเป็นแนวทำงในกำรขบัเคล่ือนองค์กร
เพ่ือตัง้รับกบักฎกติกำโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป และน ำเอพีให้ก้ำวเดินต่อ ไม่หยุดท่ีจะพฒันำตำมกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือท่ีจะได้คงอยู่
และเตบิโตได้อย่ำงมัน่คง 

1. INDEPENDENT RESPONSIBLE LEADERS สร้างผู้น าอิสระ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันท่ีมากกว่า 

องค์กรจ ำเป็นต้องมีควำมยืดหยุ่นสูงโดยเฉพำะในสภำวะท่ีไม่ปกติ เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันท่ีมำกขึน้ บริษัทฯจึง
เดนิหน้ำสร้ำงบทบำทของผู้น ำในโลกยคุใหม่ให้เป็น “ผู้น ำท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ” ภำยใต้กรอบควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้ำ คู่
ค้ำ และเพ่ือนร่วมงำน โดยมุ่งเน้นไปท่ี "ควำมต้องกำรของลูกค้ำ" มำกกว่ำ "ข้อก ำหนดของบริษัท" หรื อ "ข้อจ ำกดัขององค์กร" ซึ่งเช่ือว่ำกำรท่ี

ส่วนแบ่งการตลาด
ของยูนิตเปิดขายใหม่ 

ส่วนแบ่งการตลาดของ 
ยูนิตที่ขายได้จากยูนิต 

ที่เปิดขายใหม่ 
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บริษัทฯให้อ ำนำจในกำรตดัสินใจอย่ำงอิสระแก่คนท ำงำนผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดลกูค้ำโดยตรงแล้วนัน้ จะท ำให้องค์กรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของลกูค้ำในโลกท่ีเปล่ียนไปได้อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพกวำ่ท่ีอ ำนำจกำรตดัสินใจอยู่ท่ีคนเพียงไม่ก่ีคนในองค์กร 

2. INNOVATIVE CULTURE การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอือ้ต่อการสร้างนวัตกรรม 

กำรท่ีพนกังำนเอพีทกุคนจะสำมำรถสร้ำงและจดัหำสินค้ำหรือบริกำรท่ีเกือ้หนนุให้ผู้คนในสงัคมสำมำรถเลือกท่ีจะใช้ชีวิตในแบบท่ี
ต้องกำรด้วยตนเองนัน้ สมำชิกทุกคนในองค์กรไม่ว่ำจะท ำหน้ำท่ีในบทบำทใด หรือรับผิดชอบเร่ืองใด พวกเขำจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ขับเคล่ือนนวัตกรรมให้เกิดขึน้ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอือ้ต่อกำรสร้ำงนวตักรรม ผ่ำนกำรปลูกฝังให้
พนกังำนทกุคนมีระบบคิดตำมหลกั DESIGN THINKING ท่ีให้ควำมส ำคญักับกำรค้นหำ Unmet Need ของลูกค้ำให้เกิดขึน้กบัพนกังำนเอพี
ทกุคน เพ่ือให้ทกุภำคส่วนงำนใช้เป็นหลกัคิดพืน้ฐำนผสำนเข้ำกับจุดแข็งของตนเองในกำรร่วมมือเพ่ือพัฒนำสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ ซึ่งกำรสร้ำง
นวตักรรมจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่กำร “ฝันถึงสิ่งใหม่ท่ียิ่งใหญ่” เท่ำนัน้ แต่นวตักรรมท่ีมีค่ำท่ีสุดคือสิ่งท่ีสำมำรถตอบ Unmet Need หรือควำม
ต้องกำรท่ีซอ่นอยู่ของลกูค้ำได้เป็นส ำคญัถงึจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ตำม 

3. EVERYTHING DIGITAL พลิกเกมส์ธุรกิจเดนิหน้าเตม็ลูป ทรานฟอร์มทุกมิตด้ิวยดจิิทัล 

อีกหนึ่งยุทธศำสตร์ในกำรขับเคล่ือนองค์กรคือกำรน ำทุกมิติของกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่ระบบดิจิทลัแบบองค์รวม (Holistic Digital 
Management) ทัง้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกค้ำ พำร์ทเนอร์ท่ีท ำงำนร่วมกับเอพี หรือพนกังำน เพ่ือเป็นรำกฐำนสนบัสนุน 2 ยุทธศำสตร์ข้ำงต้น ทัง้นี ้
กำรตัดสินใจอย่ำงรวดเร็วเพ่ือตอบสนองลูกค้ำ ตลอดจนกำรสร้ำงนวัตกรรมจ ำเป็นต้องมีข้อมูลท่ีรวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
วิเครำะห์ค้นหำ Unmet Need ของลูกค้ำได้อย่ำงแม่นย ำ เพ่ือส่งมอบ “ประสบกำรณ์กำรใช้ชีวิต” ผ่ำนสินค้ำและบริกำรท่ีมีควำมสะดวกและ
รวดเร็วให้กบัลกูค้ำเป็นส ำคญั 

ซึง่ 3 ยทุธศำสตร์นี ้หำกบริษัทฯ สำมำรถสร้ำงผู้น ำอิสระท่ีมีควำมรับผิดชอบสูงที่สำมำรถวิเครำะห์และตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำท่ีเกิดขึน้ใหม่ได้อย่ำงรวดเร็วให้เกิดขึน้ในองค์กรได้ และสำมำรถสร้ำงวฒันธรรมกำรท ำงำนท่ีพร้อมขบัเคล่ือนนวตักรรมให้เกิดขึน้แก่คน
ทกุระดบัในองค์กร และสำมำรถทรำนฟอร์มไปสู่ "ดจิิตอล" แบบครบลูปในทกุมิต ิเอพี ไทยแลนด์ก็จะสำมำรถสร้ำงและจดัหำสินค้ำหรือบริกำร
ท่ีเกือ้หนนุให้ลกูค้ำ สำมำรถ ”เลือกท่ีจะมีชีวติท่ีดีขึน้ในแบบท่ีต้องกำรด้วยตนเอง” ตำมควำมหมำยของ “EMPOWER LIVING” ท่ีได้ก ำหนดไว้ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลกัของบริษัทจะเป็นกลุ่มลกูค้ำซึง่อยู่ในระดบักลำงบนขึน้ไป โดยมีช่วงอำย ุ25-55 ปี และมีอำชีพเป็นพนกังำน
ประจ ำหรือเจ้ำของกิจกำร โดยบริษัทฯได้พฒันำโครงกำรท่ีหลำกหลำย เพ่ือรองรับควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกนัของครอบครัวคนเมือง ตลอดจน
กำรก ำหนดแพคเกจรำคำขำยให้สอดรับกบัควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระในยคุปัจจบุนั   

โครงกำรของบริษัทครอบคลุมในทกุประเภท อนัได้แก่ บ้ำนเดี่ยว ทำวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โดยกำรเลือกรูปแบบท่ีอยู่อำศยันีจ้ะ
ขึน้อยู่กับควำมเหมำะสมทำงกำรตลำดของท ำเลท่ีตัง้ของแต่ละโครงกำร โดยส ำหรับทำวน์โฮม และบ้ำนเดี่ยว บริษัทจะเน้นท่ีตัง้ อยู่ในรอบ
ชัน้ในของกรุงเทพมหำนคร หรือเขตศนูย์กลำงธุรกิจและชมุชนบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหำนคร อีกทัง้ในปี 2563 เอพียงัได้เร่ิมเดินหน้ำเปิดตัว
โครงกำรใหม่ในตำ่งจงัหวดัภำยใต้แบรนด์อภิทำวน์ ในขณะที่โครงกำรคอนโดมิเนียมจะอยู่ในเมืองเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้ำได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

สินค้ำหลกักลุ่มบ้ำนเดี่ยวและทำวน์โฮม มีจ ำนวน 7 แบรนด์ พฒันำขึน้เพ่ือตอบรับกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นครอบครัวคนเมืองรุ่นใหม่ไป
จนถงึครอบครัวใหญ่ ด้วยแพคเกจรำคำขำยท่ีเร่ิมต้นตัง้แต ่2 - 60 ล้ำนบำท 
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สินค้ำกลุ่มคอนโดมิเนียมมีจ ำนวน 5 แบรนด์ พัฒนำขึน้เพ่ือตอบรับกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นคนเมืองด้วยแพคเกจรำคำขำยท่ีเร่ิมต้น

ตัง้แต ่80,000 – 350,000 ตอ่ตำรำงเมตรขึน้ไป  

 

 

 

 

 

 

 

การตลาดและการจัดจ าหน่าย 

วนันีส่ื้อดิจิตอลมีประสิทธิภำพมำกด้วยรูปแบบของส่ือท่ีเข้ำถึงผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่ำงรวดเร็ว ซึง่เอพีเรำให้ควำมส ำคญักบักำรท ำ
กำรตลำดผ่ำนส่ือออนไลน์ค่อนข้ำงมำก นอกจำกจุดเด่นท่ีรวดเร็วเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลำแล้ว กำรน ำเสนอข้อมูลก็ท ำได้หลำกหลำย
รูปแบบ ใส่ได้ทัง้เสียงและภำพเคล่ือนไหวไม่มีข้อจ ำกดัในเร่ืองพืน้ท่ีหรือลกูเล่นภำยใต้งบประมำณท่ีคุ้มค่ำ  

นอกจำกนี ้กระบวนกำรเลือกซือ้ท่ีอยู่อำศยัของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generations) ในปัจจุบนัเปล่ียนไปมำก พฤติกรรมกำรหำ
ข้อมลูจนถงึกำรตดัสินใจซือ้มีกำรเปล่ียนรูปแบบไป โดยมีกำรหำข้อมลูรอบด้ำนและบริโภคข่ำวสำรผ่ำนเคร่ืองมือท่ีเข้ำถึงง่ำย ตัง้แต่คร่ึงปีหลงั
ของปี 2563 ลูกค้ำสอบถำมข้อมลูหรือนัดหมำยเย่ียมชมโครงกำรผ่ำนดิจิตอลแพลตฟอร์มต่ำงๆ ของเอพี เช่น Facebook และ LINE Official 
Account เป็นต้น เพิ่มมำกขึน้ถงึ 85% เม่ือเทียบกบัคร่ึงปีแรก ตลอดจนเม่ือวิกฤตโรคระบำดกลบัมำอีกครัง้ ก็กระตุ้นให้ผู้บริโภคเปิดรับดจิิตอล
แพลตฟอร์มรูปแบบตำ่งๆอย่ำงเล่ียงไม่ได้ 

ทัง้นี ้เพ่ือตอบโจทย์ Pain Point ของผู้บริโภคในกำรซือ้อสงัหำริมทรัพย์ผ่ำนออนไลน์แพลตฟอร์ม ทัง้ในเร่ืองกำรไม่สำมำรถเห็นห้อง
จริง วิวจริง หรือควำมซบัซ้อนของระบบท่ีไม่เช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียว บริษัทฯจึงพัฒนำแพลตฟอร์มใหม่ล่ำสุดภำยใต้ช่ือ ONE CLICK NEW 

HOME เพ่ือยกระดบัและส่งมอบมิติใหม่ของกำรเย่ียมชมและจองสินค้ำเครือเอพีบนโลกดจิิตอลอย่ำงครบวงจรเต็มรูปแบบ พร้อมดีลพิเศษใน
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เร่ืองของรำคำและส่วนลด ON TOP ท่ีมำกขึน้ โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบ User Experience (UX) & User Interface (UI) ท่ีผสำนฟีเจอร์กำรใช้
งำนและสร้ำงประสบกำรณ์เสมือนไปยงัพืน้ท่ีโครงกำรจริง ตลอดจนเป็นศนูย์กลำงท่ีน ำเสนอสินค้ำเครือเอพีในทกุๆรูปแบบผ่ำนประสบกำรณ์
ในโลกดจิิตอล ผ่ำน 3 ไฮไลท์หลกั ได้แก่ 

1. TOURLiVE ลูกค้ำสำมำรถเลือกโครงกำรท่ีสนใจ และเย่ียมชมทุกตำรำงเมตรในโครงกำร พืน้ท่ีส่วนกลำง ห้องจริง และวิวจริง 
พร้อมบรรยำกำศจริงทัง้กลำงวนัและกลำงคืน ด้วยควำมละเอียดสงูสดุแบบ 360 องศำ 

2. BOOKLiVE ช้อปยนิูตพิเศษก่อนใครผ่ำนกำรจองแบบเรียลไทม์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

3. HOTPRiCE กำรันตีรำคำท่ีดีท่ีสดุเฉพำะลกูค้ำท่ีท ำกำรจองผ่ำนแพลตฟอร์ม ONE CLICK NEW HOME 

นอกจำกนัน้ได้เพิ่มฟีเจอร์พิเศษโดยไม่ต้องออกจำกแพตลฟอร์มเดิม ด้วย AP VDO CALL ท่ีสำมำรถตดิตอ่ทีมงำนฝ่ำยขำยโครงกำร
ท่ีจะคอยแนะน ำ พร้อมตอบทุกค ำถำม รวมถึงกำรให้บริกำร Private Tour ทวัร์โครงกำรแบบออนไลน์ไปพร้อมๆกนั ได้ทุกท่ีทุกเวลำท่ีลูกค้ำ
สะดวก ไม่ตำ่งจำกกำรเดนิทำงเย่ียมชมโครงกำรจริง 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ   

วธีิการซือ้ที่ดนิของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี ้

1. ลงประกำศโฆษณำแสดงควำมต้องกำรจะซือ้ท่ีดนิในส่ือสิ่งพิมพ์และส่ือออนไลน์ตำ่งๆ 
2. ผ่ำนนำยหน้ำขำยท่ีดินโดยมีทัง้ในส่วนท่ีก ำหนดให้ไปด ำเนินกำรจดัหำท่ีดนิตำมควำมต้องกำรของบริษัท และกำรน ำเสนอ

ท่ีดนิโดยนำยหน้ำ 
3. ตดิตอ่ไปยงัสถำบนักำรเงินตำ่งๆ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีดนิของลกูค้ำท่ีมีปัญหำของสถำบนักำรเงินนัน้ๆ 

ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรตำ่งๆของบริษัท เดิมผู้ รับเหมำของบริษัทจะเป็นผู้จดัหำวสัดกุ่อสร้ำงเพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมท่ีได้ตกลงไว้
กบับริษัท แต่เน่ืองจำกในสภำวะปัจจุบนัท่ีมีกำรแข่งขันสูง วตัถุดิบส่วนใหญ่บริษัทจึงจ ำเป็นต้องจดัหำเองเพ่ือให้ได้ต้นทุนท่ีถูกลงและได้รับ
เครดติทำงกำรค้ำท่ีดีขึน้ วตัถดุบิท่ีบริษัทซือ้เอง ได้แก่ เสำเข็ม คอนกรีตโครงสร้ำง ปนูซเิมนต์ เหล็กเส้น กระเบือ้ง เซรำมิค และสขุภณัฑ์ เป็นต้น 
ทัง้นีบ้ริษัทจะซือ้จำกผู้จ ำหน่ำยในประเทศหลำยรำยแทนกำรพึง่พิงรำยใดรำยหนึ่ง โดยจะพิจำรณำจำกรำคำและคณุภำพของวตัถุดบิประเภท
นัน้ๆเป็นหลัก นอกจำกนีเ้น่ืองจำกวตัถุดิบบำงประเภทมีแนวโน้มของรำคำปรับตวัเพิ่มขึน้ บริษัทจึงมีนโยบำยท่ีจะท ำข้อตกลงร่วมกับผู้ จัด
จ ำหน่ำยเหล่ำนัน้เก่ียวกบักำรล็อกรำคำสินค้ำเหล่ำนัน้ล่วงหน้ำเพ่ือเป็นกำรปอ้งกนัควำมเส่ียงและเพ่ือให้ทรำบต้นทนุรำคำสินค้ำท่ีแน่ชดั 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ส ำหรับธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ระบบกำรจดัสร้ำงสำธำรณปูโภคของโครงกำรตำ่งๆ อำจมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ท่ีส ำคญัคือ
ระบบระบำยน ำ้ของโครงกำรอำจมีผลกระทบท ำให้เกิดน ำ้เสียตอ่แหล่งน ำ้สำธำรณะได้ หำกระบบบ ำบดัไม่ดีพอ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้จดัให้มี
ระบบกำรก ำจัดน ำ้เสียในบ้ำนแต่ละหลังท่ีบริษัทสร้ำงขึน้ก่อนท่ีจะระบำยน ำ้ท่ีได้รับกำรบ ำบัดแล้วลงบ่อพัก เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบว่ำได้
มำตรฐำนตำมที่ก ำหนดหรือไม่ก่อนท่ีจะระบำยลงทำงน ำ้สำธำรณะตอ่ไปเพ่ือมิให้มีผลกระทบตอ่แหล่งน ำ้สำธำรณะ  

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงซึง่มีบ้ำน หรือห้องท่ีท ำกำรขำยแล้วและรอส่ง
มอบให้แก่ลกูค้ำ ดงัสรุปในตำรำงตอ่ไปนี ้ 

แบรนด์ จ านวนโครงการ มูลค่าขาย (ล้านบาท) 
กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 
บ้ำนเดี่ยว 40 5,189 
ทำวน์เฮำส์ 55 2,728 
โครงกำรตำ่งจงัหวดั 3 437 
คอนโดมิเนียม 5 1,767 
รวมกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 103 10,121 
กลุ่มกิจการร่วมค้า 
คอนโดมิเนียม 9 23,316 
รวมทัง้หมด 112 33,437 

ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1: กำรประกอบธุรกิจ 

 
สว่นที่ 1 หน้ำ 19 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

1) ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก 

ปี 2563 เศรษฐกิจโดยภำพรวมถดถอยอย่ำงรุนแรงจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 และส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วน
ของเศรษฐกิจและสังคมจำกควำมจ ำเป็นท่ีต้องมีกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมครัง้ใหญ่ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัท่ีแตกต่ำงออกไป กำรระบำด
ส่งผลกระทบอย่ำงรวดเร็วต่อเศรษฐกิจจำกมำตรกำรปิดเมือง (Lockdown) ซึง่ท ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหยุดชะงกั และสร้ำงควำมเสียหำย
ต่อกำรอุปโภคบริโภคอย่ำงหนกัท่ีสุดในหลำยรอบปี วิกฤตโรคระบำดครัง้ใหญ่ในปีท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยสำมำรถควบคมุกำรระบำดได้ดีกว่ำ
ประเทศอ่ืนๆ ส่วนหนึ่งจำกกำรใช้มำตรกำรเด็ดขำดด้วยกำรจ ำกัดกำรเดินทำงภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ กำรปิดแหล่งท่องเท่ีย ว 
สถำนประกอบกำร และพืน้ท่ีสำธำรณะหลำยแหง่ ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวทัง้ไทยและตำ่งชำตหิำยไปเกือบทัง้หมด จึงเป็นสำเหตสุ ำคญัท่ีฉดุรัง้ให้
เศรษฐกิจไทยหดตัวในปีท่ีผ่ำนมำ และอำจฟื้นตวัล่ำช้ำกว่ำประเทศอ่ืนในระยะถัดไป แม้เศรษฐกิจไทยจะอยู่ในช่วงกำรฟื้นตวั แต่หนทำง
ข้ำงหน้ำยงัคงมีควำมไม่แน่นอนสูงมำกจำกกำรแพร่ระบำดของ  COVID-19 ระลอกใหม่และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในต่ำงประเทศท่ีทวี
ควำมรุนแรงขึน้รำยวนัทัง้จ ำนวนผู้ตดิเชือ้และจ ำนวนผู้ เสียชีวิต ดงันัน้ กำรค้นพบวคัซีนช่วงปลำยปี 2563 เป็นควำมหวงัส ำคญัส ำหรับภำคกำร
ทอ่งเท่ียว และเป็นตวัแปรส ำคญัท่ีจะก ำหนดทศิทำงกำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในปี 2564 

บริษัทฯด ำเนินธุรกิจอยู่ในภำคธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ท่ีมีควำมสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบักำรเติบโตของเศรษฐกิจโดยตรง ซึง่ส่งผล
ให้บริษัทฯได้รับผลกระทบจำกภำวะถดถอยของเศรษฐกิจทัง้ก ำลงัซือ้ภำยในประเทศท่ีลดลงและกำรหำยไปของกลุ่มลูกค้ำต่ำงชำตซิึง่กระทบ
กบักลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจำกบริษัทฯมีนโยบำยชดัเจนท่ีต้องกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน จึงได้มีกำรวำงแผนและปรับ
กลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป มุ่งเน้นลูกค้ำในกลุ่มควำมต้องกำรซือ้เพ่ืออยู่อำศยัจริง (Real Demand) ให้
ควำมส ำคญักบักำรพฒันำสินค้ำและบริกำรอย่ำงไม่หยดุยัง้ โดยมีพนัธกิจท่ีส ำคญัคือ “กำรส่งมอบคณุภำพชีวติท่ีดีในกำรอยู่อำศยัครอบคลุม
ทกุมิติ” ผ่ำนกำรผสมผสำนประสบกำรณ์ในกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เข้ำกบักำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือคณุภำพชีวิตท่ีสมบูรณ์
แบบในทกุมิติ บริษัทฯมุ่งเน้นกำรพฒันำโครงกำรท่ีอยู่อำศยัท่ีมีคณุภำพใจกลำงเมืองหรือในย่ำนท่ีพกัอำศยัท่ีสำมำรถสนองควำมต้องกำรของ
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทฯได้ โดยโครงกำรจะตัง้อยู่ในเขตเมืองหรือใกล้ระบบขนส่งสำธำรณะ และจะพิจำรณำประเภทของสินค้ำให้
เหมำะสมกบัท ำเลและควำมต้องกำรของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม และในท ำเลนัน้ๆ ภำยใต้แบรนด์ต่ำงๆท่ีแตกต่ำงกนัในแง่ประเภทสินค้ำและ
ระดบัรำคำ รวมถึงกำรบริหำรกำรเงินอย่ำงมีวินยัมำตลอดเพ่ือให้บริษัทฯมีฐำนะกำรเงินมัน่คง มีสภำพคล่องท่ีเพียงพอ พร้อมรับมือกบัควำม
ผนัผวนทำงเศรษฐกิจ 

ส ำหรับกำรบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดขึน้จำกกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัทฯมีกำรปรับกลยุทธ์กำรเปิดโครงกำรในท ำเลท่ีมีควำม
หลำกหลำยของกลุ่มลูกค้ำทัง้ไทยและต่ำงชำติ เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัของกลุ่มลูกค้ำเพียงบำงกลุ่ม และในปี 2563 ท่ีผ่ำน
มำ บริษัทฯ มีกำรขยำยกำรลงทนุไปสู่ตลำดแนวรำบในต่ำงจงัหวดัโดยเน้นท่ีหวัเมืองใหญ่และมีจุดเด่นชดัเจน ภำยใต้แบรนด์ใหม่ “อภิทำวน์” 
โดยเร่ิมเปิดตวัใน 3 จงัหวดัแรก คือ ขอนแก่น ระยอง และนครศรีธรรมรำช พฒันำมิกซ์โปรดกัส์ตอบทกุควำมต้องกำรท่ีอยู่อำศยัทัง้บ้ำนเดี่ยว 
บ้ำนแฝด และทำวน์โฮม และตลอดทัง้ปีบริษัทฯปรับแผนกำรลงทนุโดยเน้นกำรเปิดโครงกำรแนวรำบเป็นหลกั เน่ืองจำกเป็นกลุ่มลกูค้ำคนไทย
ท่ียงัมีควำมต้องกำรและมีก ำลงัซือ้สงู 

2) ความเส่ียงด้านการจัดซือ้ที่ดนิเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ปัจจบุนักำรสรรหำท่ีดนิท่ีมีขนำดและรูปร่ำงเหมำะสมกบักำรน ำมำพฒันำโครงกำรในเขตเมืองชัน้ในนัน้มีกำรแข่งขนัท่ีสงูขึน้ รวมถึง
ปัญหำของที่ดินแต่ละแปลงมีควำมหลำกหลำยและเฉพำะตวัมำกขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี เช่น ท่ีดินท่ีคำบเก่ียวระหว่ำงเขตรับผิดชอบหลำยเขต หรือ
ผลกระทบต่อชมุชนระหวำ่งก่อสร้ำง เป็นต้น ซึง่ส่งผลกระทบตอ่ระยะเวลำ และต้นทนุในกำรพฒันำโครงกำรท่ีสงูขึน้ เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียง
ในกำรพิจำรณำจดัซือ้ท่ีดิน บริษัทฯมีหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีส ำรวจกำยภำพของท่ีดิน และส ำรวจบริเวณข้ำงเคียงของท่ีดินเพ่ือประเมินโอกำส
และผลกระทบ รวมถึงตรวจสอบข้อมลูทำงด้ำนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก่อนกำรตดัสินใจซือ้ท่ีดิน เพ่ือให้กระบวนกำร
ตดัสินใจซือ้ท่ีดนิเป็นไปอย่ำงรอบคอบและรัดกมุมำกท่ีสดุ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรจัดซื อ้ ท่ีดิน (Project Development Steering Committee) ท่ีประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรท่ี มี
ประสบกำรณ์ตรงเป็นระยะเวลำนำนและผู้ บริหำรของสำยธุรกิจทัง้แนวรำบและแนวสูง ร่วมกันตัดสินใจและคัดเลือกเพ่ือค้นหำ ท่ีดินท่ีมี
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ศกัยภำพตรงตำมกลยุทธ์ของบริษัทฯ มำกท่ีสุด นอกจำกนีใ้นปีท่ีผ่ำนมำบริษัทฯมีกำรประกำศรับซือ้ท่ีดินผ่ำน www.apthai.com เพ่ือเป็นกำร
เพิ่มช่องทำงใหม่ในกำรน ำเสนอขำยจำกนำยหน้ำท่ีดินและเจ้ำของที่ดินท่ีมีควำมต้องกำรเสนอขำยกบับริษัทฯโดยตรง เป็นกำรเพิ่มโอกำส ให้
บริษัทฯเข้ำถงึที่ดนิในท ำเลท่ีน่ำสนใจ มีศกัยภำพ และยงัสำมำรถแข่งขนัได้ เพ่ือรองรับกำรพฒันำโครงกำรท่ีอยู่อำศยัในอนำคต   

3) ความเส่ียงจากการร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชนข้างเคียงบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง 

บริษัทฯมีนโยบำยอย่ำงชดัเจนในกำรรับผิดชอบต่อคณุภำพของสินค้ำ กำรร้องเรียน และปัญหำของลูกค้ำท่ีเกิดจำกข้อบกพร่องของ
สินค้ำและบริกำร ซึ่งทำงบริษัทฯได้มีกำรศึกษำ ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้ำและบริกำรท่ีอำจจะเกิดขึน้กับผู้ บริโภคอย่ำง
สม ่ำเสมอ บริษัทฯจดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรเพ่ือเช่ือมควำมสมัพนัธ์และรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ ซึง่ข้อร้องเรียนนัน้ต้องได้รับกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงจริงจัง โดยช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆนีส้ำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย โดยได้จดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะด้ำนเพ่ือให้บริกำรหลั งกำร
ขำย (After Sale Service) ท่ีพร้อมดแูลลูกค้ำหลังกำรเข้ำอยู่อำศยั ประกอบด้วย 2 ส่วนงำน ได้แก่ 1) ส่วนงำนรับเร่ืองหลงักำรส่งมอบ (Call 
Service) และ 2) ส่วนงำนซ่อมบ ำรุง (Fix It) ให้บริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงบ้ำนลูกค้ำหลังกำรเข้ำอยู่อำศยัภำยใต้มำตรฐำน 4 ข้อ ได้แก่ กำร
ทดสอบและคดัเลือกวสัดท่ีุดีมีคณุภำพ (Standard & Quality) มำตรฐำนควำมสะอำดและควำมปลอดภยัของลกูค้ำ (Clean & Security) กำร
ควบคมุเวลำ (Time Control) และกำรตดิตำมผลควำมครบถ้วนของรำยกำรแจ้งซอ่มบ ำรุง (Caring) 

ในกำรท ำโครงกำรใดๆก็ตำม ก่อนท่ีจะเร่ิมกำรก่อสร้ำงโครงกำรไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรแนวรำบหรือแนวสงู บริษัทฯค ำนึงถงึปัจจยัด้ำน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคญั รวมทัง้จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงกำรของบริษัทฯท่ีมีขนำด
และจ ำนวนพืน้ท่ีใช้สอยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยท่ีต้องท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment (EIA)) ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัตสิ่งเสริมและรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อมแหง่ชำต ิพ.ศ. 2535 ทำงบริษัทฯก็จะร่วมจดัท ำ
รำยงำน EIA กบับริษัทท่ีปรึกษำท่ีเป็นผู้ เช่ียวชำญและขึน้ทะเบียนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยกบักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
โดยในกำรจดัท ำรำยงำนและก ำหนดมำตรกำรป้องกนัผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้ร่วมประเมินผลกระทบจำกโครงกำรตำ่งๆ อย่ำงใกล้ชิด 
ทัง้กบับริษัทท่ีปรึกษำ และกบัผู้ อยู่อำศยัรอบโครงกำร รวมทัง้มีกำรท ำประชำพิจำรณ์เพ่ือก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรกำรป้องกนัท่ีได้ผลดี
ท่ีสุด ต่อทัง้ผู้ อยู่อำศยั ลูกค้ำ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบข้ำง นอกจำกนี ้บริษัทฯมีคณะท ำงำนเพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรเจรจำกับชุมชน
ข้ำงเคียงหำกมีกำรร้องเรียนจำกชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหำและท ำควำมเข้ำใจและบรรเทำผลกระทบต่ำงๆ รวมถึงติดตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำง
ใกล้ชิดและทนัเวลำ 

4) ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้และการจัดหาเงนิทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง 

แม้ว่ำในช่วงท่ีผ่ำนมำภำวะอตัรำดอกเบีย้ในตลำดโลกและภำยในประเทศจะมีแนวโน้มลดลงและมีอตัรำดอกเบีย้นโยบำย (Policy 
Rate) ท่ีต ่ำสุดในรอบหลำยปี แต่เน่ืองจำกควำมเปรำะบำงทำงเศรษฐกิจ ประกอบกบัแนวโน้มกำรเพิ่มขึน้ของกำรผิดนดัช ำระหนีข้องบริษัทท่ี
ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคไวรัส อำจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทำงกำรเงินท่ีใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรและกำรด ำเนินงำนได้  
บริษัทฯมีนโยบำยในกำรวำงแผนทำงกำรเงินและปรับกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลำ โดยมีกำรจดัท ำประมำณ
กำรทำงกำรเงินและปรับปรุงอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรเตรียมวงเงินสินเช่ือ กำรจดัเตรียมแหล่งเงินทนุท่ีมีระยะเวลำท่ีเหมำะสมและมีอตัรำดอกเบีย้
คงที่เพ่ือลดควำมผนัผวนท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคต กำรตดิตำมบริหำรกระแสเงินสดอย่ำงใกล้ชิดในทกุกลุ่มธุรกิจ รวมถงึรักษำวนิยัทำงกำรเงินมำ
ตลอด โดยรักษำระดบัอตัรำส่วนหนีส้ินตอ่ทนุอย่ำงเคร่งครัดและรักษำระดบัวงเงินกู้ ให้อยู่ในปริมำณท่ีเหมำะสม 

5) ความเส่ียงด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเตบิโตของธุรกิจ 

จำกกำรท่ีบริษัทฯมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ประกอบกบักำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีเผชิญกับกระแส Disruption ในทุกด้ำน จึงมี
กำรน ำระบบดจิิทลัและนวตักรรมใหม่ๆมำใช้ขบัเคล่ือนธุรกิจ หำกไม่สำมำรถจดัเตรียมและพฒันำบคุลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญได้ทนัเวลำ อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยในระยะยำวของบริษัทฯได้ บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบคุคล ซึง่สนบัสนนุกำรสร้ำงควำมผูกพนั
และกำรดูแลรักษำบุคลำกรท่ีมีคณุค่ำ โดยจดัให้มีโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม และทบทวนควำมเหมำะสมอย่ำง
สม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรส ำรวจค่ำตอบแทนและผลประโยชน์จำกกำรท ำงำนเปรียบเทียบกบัตลำดแรงงำนและภำวะกำรครองชีพท่ีเปล่ียนแปลง
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ไปอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่คำ่ตอบแทนมีควำมเป็นธรรมและสำมำรถแข่งขนัได้ 
นอกจำกนี ้บริษัทฯได้ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำน ทัง้ในด้ำนทกัษะทำงวิชำชีพ (Hard side) และด้ำน

ทกัษะทำงทศันคติและสงัคม (Soft side) โดยมีกำรกระตุ้นภำยในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ซึง่จดัให้มีกำรเรียนรู้ภำยในบริษัทฯผ่ำน 
Application AP PLEARN ท่ีเปิดโลกแหง่กำรเรียนรู้ให้กบัพนกังำนอย่ำงไร้ข้อจ ำกดัด้ำนเวลำ โดยสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชัว่โมง 
นอกจำกนีบ้ริษัทฯยังส่งเสริม ผลักดนั และสนับสนนุให้มีกำรเรียนรู้ในหลกัสูตร Design Thinking หรือ กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบส ำหรับ
พัฒนำนวตักรรมท่ีผสมผสำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creative thinking) และกำรคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) เพ่ือพัฒนำสิ่งใหม่ๆและ
นวตักรรมอย่ำงมีระบบ และ Outward Mindset ซึ่งเป็นวิธีกำรคิดท่ีส ำคญัต่อกำรอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนทัง้ในแง่ของกำรใช้ชีวิตประจ ำวนัและกำร
ท ำงำนผ่ำน YourNextU โดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดำเวชั่น เซ็นเตอร์ จ ำกัด (SEAC) ซึ่งแนวคิดท่ีได้จำกกำรเรียนในหลักสูตร
ดงักล่ำวสำมำรถต่อยอดควำมรู้และน ำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรออกแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้มำกท่ีสุด กำรมีกระบวนกำรต่ำงๆเหล่ำนี ้เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำบริษัทฯจะมีผู้บริหำรและพนักงำนท่ีมีคณุภำพ แ ละ
เพียงพอต่อกำรขยำยกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต แม้ในยำมท่ีทกุองค์กรต้องเผชิญกับภำวะวิกฤติท่ีส่งผลต่อชีวิต สังคม และเศรษฐกิจอย่ ำง
หลีกเล่ียงไม่ได้ แตพ่นกังำนทกุคน ทกุระดบัยงัสำมำรถช่วยกนัขบัเคล่ือนบริษัทฯให้ผ่ำนพ้นปัญหำและอปุสรรคตำ่งๆได้ 

ความเส่ียงเกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk)  

ควำมเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดล้อมและปัจจยัต่ำงๆในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่อำจเป็น
ควำมเส่ียงใหม่หรือควำมเส่ียงท่ีมีอยู่แต่ยังมีควำมไม่แน่นอนและยังไม่สำมำรถประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯใน
อนำคตได้อย่ำงชดัเจน 

1) ความเส่ียงจากการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายใหม่ๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

กำรด ำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มีกฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องหลำยฉบับ เช่น พระรำชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน 
พระรำชบญัญัติอำคำรชุด และพระรำชบญัญัติส่งเสริมและรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เป็นต้น โดยท่ีผ่ำนมำบริษัทฯมีนโยบำยอย่ำง
ชดัเจนในกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และมีกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกบักฏระเบียบท่ีออกใหม่ เพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินธุรกิจและสำมำรถแข่งขนัได้ 

การประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีจะมีผลบงัคับใช้อย่ำงเป็นทำงกำร ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจโดยตรงเน่ืองจำกข้อมูลถือเป็น ทรัพย์สินประเภทหนึ่งในกำรท ำธุรกิจ ทุกองค์กร มีข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ของ
พนักงำน ผู้สมัคร คู่ค้ำ โดยเฉพำะลูกค้ำ และมีโอกำสเส่ียงท่ีจะละเมิดข้อบงัคบัตำม พ.ร.บ.ฯ หำกไม่มีมำตรกำรบริหำรจดักำรเร่ืองข้อมูลท่ี
เพียงพอ ส ำหรับบริษัทฯในฐำนะผู้ควบคมุข้อมลู ได้มีกำรเตรียมกำรเพ่ือรองรับกฎระเบียบและข้อบงัคบัจำก พ.ร.บ. ดงักล่ำว โดยมีกำรจดัตัง้
คณะท ำงำนและจดัจ้ำงท่ีปรึกษำท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกฎหมำยดงักล่ำวโดยเฉพำะ เพ่ือจดัท ำนโยบำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง กำรก ำหนดมำตรกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคล กำรก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนท่ีสอดคล้องตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ตัง้แต่ขัน้แรกท่ี
ได้มำซึ่งข้อมูล กำรน ำข้อมูลไปใช้ทำงธุรกิจ กำรจดัเก็บและรักษำข้อมลู และกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคญัของกฎหมำย
และแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องส ำหรับพนักงำนท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำและคู่ค้ำโดยตรง ตลอดจนส่ือสำรควำมเข้ำใจและแจ้ง
ข่ำวสำรไปยงัพนกังำนทกุคนในองค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

การเปล่ียนแปลง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ท่ีจะเร่ิมจดัเก็บภำษีในปี 2563 ซึง่ส่งผลกระทบต่อต้นทนุในกำรพฒันำ
โครงกำรท่ีอยู่อำศยัทัง้ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทท่ีดนิเปล่ำ โครงกำรท่ีอยู่ระหวำ่งพฒันำ และสินค้ำคงเหลือ ส ำหรับบริษัทฯในฐำนะผู้พฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย ซึง่ครอบครองทัง้ท่ีดนิเปล่ำเพ่ือรอกำรพฒันำและอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำโครงกำรได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกนั แม้ว่ำ
รัฐบำลจะมีมำตรกำรลดภำษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้ำง โดยลดภำษีในอตัรำร้อยละ 90 ของจ ำนวนภำษีท่ีค ำนวณได้ส ำหรับกำรจดัเก็บภำษีของปี
ภำษี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ท ำให้บรรเทำผลกระทบจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนภำษีท่ีเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึ่ง อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯได้มีมำตรกำร
รองรับโดยกำรปรับกลยุทธ์ กระบวนกำรท ำงำนในกำรพฒันำโครงกำรให้ได้รับประโยชน์สงูสดุในช่วงเวลำท่ีได้รับกำรลดหย่อนภำษี เร่งระบำย
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สินค้ำคงเหลือในโครงกำรท่ีพฒันำแล้วเสร็จ และไม่มีนโยบำยถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิเปล่ำยำวนำนเกินควำมจ ำเป็น 

2) ความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาดที่อุบัตขิึน้ใหม่ ภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิและภัยพบัิตทิี่มนุษย์สร้างขึน้ 

ภยัพิบตัิท่ีอุบตัิขึน้ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมำจำกมนษุย์ เม่ือประชำกรโลกเพิ่มมำกขึน้ กำรใช้ทรัพยกรธรรมชำติก็มีมำกขึน้เช่นเดียวกนั 
ท ำให้ควำมสมดุลทำงธรรมชำติลดลง ภัยพิบัติท่ีเกิดขึน้ในแต่ละครัง้ล้วนสร้ำงควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สิน และส่งผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสงัคมทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว มีผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจระดบัมหภำคท่ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ อำท ิ
กำรแพร่ระบำดของโรคอุบตัิใหม่ ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ท่ีเกิดกำรระบำดครัง้ใหญ่ในประเทศไทยเม่ือต้นปี 2563 
และกำรกลบัมำระบำดครัง้ใหม่ ในช่วงปลำยปี 2563 ซึง่กระทบต่อกำรใช้ชีวติของผู้คนแทบทกุประเทศของโลก ท ำให้นกัทอ่งเที่ยวที่เป็นแหล่ง
รำยได้หลักของคนในประเทศหำยไป และกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศของกลุ่มนักลงทุนต่ำงชำติถูกจ ำกัด หำกสถำนกำรณ์ ยืดเยือ้หรือไม่
สำมำรถควบคุมได้อำจกระทบต่อควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคและกำรชะลอกำรลงทุนภำคเอกชน ส่งผลต่อกำรลดลงของกำรจ้ำงงำนและมี
แนวโน้มเกิดภำวะว่ำงงำนในอนำคต ในขณะท่ีค่ำครองชีพในครัวเรือนเร่ืองสุขภำพอนำมยัเพิ่มสูงขึน้  อีกเหตกุำรณ์ท่ีส่งผลกระทบในช่วงปีท่ี
ผ่ำนมำคือกำรชุมชุมทำงกำรเมืองในช่วงไตรมำส 4 ปี 2563 ส่งผลให้มีกำรประกำศเคอร์ฟิว กำรปิดเส้นทำงกำรจรำจรทำงถนน กำรหยุดเดิน
รถไฟฟ้ำทัง้ BTS และ MRT กระทบต่อกำรใช้ชีวิตของผู้คนในกรุงเทพฯและปริมณฑล หำกเหตกุำรณ์ดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอนต่อเน่ืองจะ
เป็นปัจจยัท่ีท ำให้ควำมเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและนกัลงทนุทัง้ไทยและตำ่งชำตลิดลง ซึง่จะกระทบตอ่กำรฟืน้ตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศตอ่ไป 

ส ำหรับบริษัทฯ ได้มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (BCM Committee) ประกอบด้วยผู้บริหำรระดบัสูงใน
ทุกสำยงำน ซึ่งคณะกรรมกำรชุดนีจ้ะเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ 
ด ำเนินกำรซ้อมแผนและน ำมำปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี  เตรียมกำรเพ่ือรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดขึน้โดยไม่คำดคิด ผ่ำน
กระบวนกำรเตรียมแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP) เพ่ือใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบตัิงำนใน
สภำวะวิกฤต หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำงๆ เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติเหล่ำนัน้ได้  ทัง้นี ้บริษัทฯยังมีกำรท ำ
ประกนัภยัท่ีครอบคลมุเหตกุำรณ์ร้ำยแรงที่อำจจะเกิดขึน้ตอ่ชีวติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ส ำหรับโรคระบำด COVID-19 ท่ีมีแนวโน้มจะยืดเยือ้ 
บริษัทฯมีควำมห่วงใยควำมปลอดภัยในชีวิตของพนักงำนและครอบครัว ตลอดจนลูกค้ำ บริษัทฯจึงได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ
สอดคล้องกับกำรควบคุมโรคของภำครัฐ กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรปฏิบัติเพ่ือกำรป้องกันโรคและกำรดูแลสุขอนำมัยของ
พนกังำนบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียส ำหรับกำรปฏิบตัติวัในช่วงเกิดกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส รวมถงึมีกำรตดิตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด 

3) ความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk) 

ประเด็นด้ำนภัยคุกคำมและควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ (Cyber Security) มีแนวโน้มเพิ่มขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบหลำกหลำย
รูปแบบ องค์กรหลำยแห่งก ำลงัถูกคกุคำมอย่ำงตอ่เน่ืองจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ (Cyber Attack) ซึง่หลำยคนอำจมองวำ่เป็นภยัท่ีไกลตวั แต่
หำกพิจำรณำจำกกรณีกำรถกูโจมตีเพ่ือเรียกค่ำไถ่ และกำรร่ัวไหลของข้อมลูลกูค้ำจำกผู้ ให้บริกำรผ่ำนเว็บไซด์ตำ่งๆในช่วงปีท่ีผ่ำนมำจะเห็นว่ำ
ภยัดงักล่ำวเร่ิมเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัทกุคนมำกขึน้ จำกรำยงำนของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ในสหภำพยุโรป 
หรือ ENISA เปิดเผยสถิติของภัยคกุคำมทำงไซเบอร์ท่ีพบมำกท่ีสุดในปี 2563 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กำรแพร่กระจำยมลัแวร์ กำรโจมตีเว็บไซต์ 
และกำรโจมตีแบบฟิชช่ิง โดยพบข้อสงัเกตส ำคญัคือกำรโจมตีโดยอำศยัเนือ้หำท่ีเก่ียวข้องกบักำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เป็นตวัหลอก
ล่อมำกขึน้ 

ปัจจุบนับริษัทฯให้ควำมส ำคญักบักำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำขบัเคล่ือนในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือยกระดบักระบวนกำรออกแบบ กำร
พฒันำโครงกำร กำรขำย กำรตรวจรับมอบงำน และระบบกำรสนบัสนนุกำรท ำงำนของบริษัทฯให้มีควำมถกูต้อง แม่นย ำ รวดเร็ว และสำมำรถ
ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทลั กำรปรับเปล่ียนวิธีกำรท ำงำนท่ีพึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทลัเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้บริษัทฯมีควำมเส่ียงด้ำน
ควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มำกขึน้เช่นกัน บริษัทฯตระหนักถึงภัยอันตรำยดังกล่ำวและเล็งเห็น
ควำมส ำคญัของกำรด ำเนินกำรเชิงปอ้งกนัและลดผลกระทบเพ่ือควบคมุควำมเส่ียงจำกกำรถูกโจมตี โดยมีระบบ BCM ทัง้แผนควำมต่อเน่ือง
ทำงธุรกิจและแผนกำรกู้คืนระบบข้อมลู เพ่ือรองรับในกรณีท่ีเกิดภยัคกุคำมขึน้กบัระบบสำรสนเทศของบริษัทฯตลอดจนมีกำรจดัท ำประกนัภยั
ด้ำนไซเบอร์ (Cyber Insurance) ส ำหรับถ่ำยโอนควำมเส่ียงและลดผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ นอกจำกนีย้งัมีกำรก ำหนดนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกบั
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กำรใช้งำนสำรสนเทศ อำทิ นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภยัระบบสำรสนเทศและมำตรำกำรรักษำควำมปลอดภยัทำงด้ำนสำรสนเทศ เช่น 
กำรก ำหนดสิทธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมูลส ำคญัในระบบ รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนกัรู้ทำงด้ำนสำรสนเทศ (IT Awareness) ให้แก่พนักงำนทกุคน
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนเทคโนโลยีได้อย่ำงถูกต้อง และปลอดภยัจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ ตลอดจนมีกำรน ำเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
กำรตรวจจบัพฤตกิรรมที่ผิดปกต ิและสงสยัวำ่เป็นภยัคกุคำมในระบบเทคโนโลยีของบริษัทฯเพ่ือกำรปอ้งกนัภยัดงักล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมผู้บริโภคในยุค New Normal 

ปัญหำเร่ืองโครงสร้ำงประชำกรทัง้ในระดบัโลกและในประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลงเข้ำสู่สงัคมผู้สูงอำยุอย่ำงเหน็ได้ชดั ประกอบกบัวิถี
กำรใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal หลงักำรแพร่ระบำดครัง้ใหญ่ของ COVID-19 และคำดวำ่พฤติกรรมเหล่ำนีจ้ะยงัคงอยู่ต่อเน่ืองและ
กลำยเป็นพฤติกรรมใหม่ถำวร ได้แก่ กำรพึ่งพำกำรใช้จ่ำยเงินผ่ำนระบบออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ กำรใช้บริกำรเดลิเวอร่ี กำรท ำงำนท่ีบ้ำนใน
สัดส่วนท่ีเพิ่มมำกขึน้ และกำรท่ีบริษัทฯให้ควำมยืดหยุ่นในเร่ืองของเวลำกำรท ำงำนมำกขึน้  ผู้ บริโภคมีควำมตื่นตัวมำกขึน้กับเร่ืองของ
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคม แม้วำ่ในอนำคตมำตรกำรตำ่งๆท่ีบงัคบัใช้เพ่ือป้องกนัและลดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 อย่ำงกำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสงัคม (Social Distancing) จะสิน้สุดลงก็ตำม ในระยะยำวกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะยงัคงเป็นควำมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ
ควำมต้องกำรและวธีิกำรเลือกซือ้ท่ีแตกตำ่งออกไปจำกปัจจบุนั 

บริษัทฯมุ่งเน้นกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรโดยยึดควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นศนูย์กลำง ผ่ำนกระบวนกำร Design Thinking หรือ
กำรคิดเชิงออกแบบท่ีใช้ในกำรพฒันำนวตักรรม โดยให้ควำมส ำคญักบัควำมต้องกำรของกลุ่มเปำ้หมำยท่ีแตกต่ำงตำมลักษณะของผลิตภณัฑ์ 
แต่ยงัคงมุ่งเน้นท่ีลูกค้ำเป็นส ำคญั ตลอดจนมีกำรปรับรูปแบบโครงกำรให้สอดคล้องกบักระแสกำรท ำงำนท่ีบ้ำน (Work From Home) ท่ีเร่ิม
ขยำยตวัและเป็นท่ีนิยมมำกขึน้ นอกจำกนีย้งัมีกำรร่วมงำนวิจยักบักลุ่มมหำวิทยำลยั Stanford เพ่ือกำรศกึษำรูปแบบกำรใช้ชีวิตของคนไทย 
และปรับใช้กบักำรพฒันำสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯให้สำมำรถตอบสนองทนัตอ่กำรเปล่ียนแปลงนัน้ 
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4.  ทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ลักษณะส าคัญของทรัพย์สิน  

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หลกัท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบด้วย  

4.1.1 สินค้าคงเหลือ 

บริษัทมีสินค้ำคงเหลือมลูคำ่ตำมบญัชี 46,140 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงจ ำนวน 31,223 ล้ำน
บำท ไปจดจ ำจองไว้กับธนำคำรเพ่ือเป็นหลักทรัพย์ค ำ้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมจำกธนำคำ ร รำยละเอียดสินค้ำคงเหลือมี
ดงัตอ่ไปนี ้

สินค้าคงเหลือ มูลค่า (ล้านบาท) 
ที่ดิน 27,869 
สว่นปรับปรุงที่ดิน 1,748 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 10,048 
งำนสำธำรณปูโภค 4,338 
ดอกเบีย้จำ่ยรอตดับญัชี 1,188 
คำ่ใช้จำ่ยพฒันำโครงกำรรอตดับญัชี 947 
วสัดกุ่อสร้ำง 1 
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 46,140 

 

4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์มีรำคำทนุ - สทุธิตำมบญัชีเทำ่กบั 484 ล้ำนบำท มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง   17 ไมมี่ 

2. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และอปุกรณ์ 347 ไมมี่ 

3. แบบหลอ่ 10 ไมมี่ 

4. สินทรัพย์ถำวรอื่น 35 ไมมี่ 

5. อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือลงทนุ 75 ไมมี่ 

รวม 484  
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4.1.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท  

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึง่มีรำคำทนุสุทธิตำมบญัชี เท่ำกบั 132.2 ล้ำน
บำท รำยละเอียดดงันี ้ 

                                                                                                             (หน่วย: ล้ำนบำท) 
รำคำทนุ 346.6 

หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม                                                          (214.4) 

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี                                                                  132.2 

4.2 ทรัพย์สินที่มีภาระค า้ประกัน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ประเภทท่ีดนิและอำคำรท่ีสร้ำงไว้เพ่ือขำยในโครงกำรตำ่งๆ ซึง่โครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู่ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563  

4.2.1 สินค้าคงเหลือ (ที่ดนิ งานระหว่างก่อสร้าง และต้นทุนในการพัฒนาโครงการ) 

ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

1 VPD Aspire รัตนำธิเบศร์ 2 278.91  ไมมี่ 
2 AP2014 Aspire สำทร - รำชพฤกษ์ 35.32  ไมมี่ 
3 AP2018 Aspire สขุมุวิท - ออ่นนชุ  555.93  ไมมี่ 
4 AP2018 Aspire สขุมุวิท - ออ่นนชุ เฟส 2 1,311.60  ไมมี่ 
5 AP Aspire อโศก - รัชดำ 552.16  ไมมี่ 
6 AP Aspire เอรำวณั ไพร์ม 938.30  ไมมี่ 
7 VPD Centro ชยัพฤกษ์ - 345 341.72  มี 
8 AP Centro ชยัพฤกษ์ - แจ้งวฒันะ 2 303.49  มี 
9 APK Centro ไทยรำมญั  311.36  มี 
10 AP Centro บำงนำ - ก่ิงแก้ว 800.65  มี 
11 VPD Centro บำงนำวงแหวน   307.55  มี 
12 AP Centro บำงใหญ่ 142.04  มี 
13 VPD Centro ประชำอทุิศ 90 341.25  มี 
14 AP Centro พระรำม 2 - พทุธบชูำ 521.16  มี 
15 APK Centro พระรำม9 - กรุงเทพกรีฑำ 546.21  มี 
16 AP Centro พหลโยธิน - วิภำวดี 182.63  ไมมี่ 
17 APT Centro รังสิต 211.63  ไมมี่ 
18 AP Centro รังสิตคลอง 4 - วงแหวน 210.21  มี 
19 AP Centro รำชพฤกษ์ - แจ้งวฒันะ 310.96  มี 
20 AP Centro รำชพฤกษ์ - สวนผกั 82.49  ไมมี่ 
21 AP Centro รำชพฤกษ์ 2 327.64  มี 
22 VPD Centro รำชพฤกษ์ - สวนผกั2 195.23  มี 
23 APK Centro รำมอินทรำ - จตโุชติ 140.23  ไมมี่ 
24 VPD Centro วงแหวน - จตโุชติ 374.72  มี 
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ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

25 AP Centro สะพำนมหำเจษฎำบดินทร์ฯ 58.98  ไมมี่ 
26 AP Centro สะพำนมหำเจษฎำบดินทร์ฯ 2 377.20  ไมมี่ 
27 AP Centro อ่อนนชุ - สวุรรณภมิู 659.89  มี 
28 APK District เทพำรักษ์ 83.22  ไมมี่ 
29 APT District เอกมยั - รำมอินทรำ 11.97  ไมมี่ 
30 AP GRANDE PLENO พหลโยธิน - รังสิต 327.15  มี 
31 VPD GRANDE PLENO รำชพฤกษ์ 600.73  มี 
32 VPD GRANDE PLENO รำมอินทรำ - วงแหวน 208.10  ไมมี่ 
33 VPD GRANDE PLENO วชัรพล - สขุำภิบำล 5 507.34  มี 
34 AP GRANDE PLENO สขุสวสัดิ์ - พระรำม 3 294.48  มี 
35 AP Pleno ชยัพฤกษ์ 502.44  มี 
36 VPD Pleno ชยัพฤกษ์ – แจ้งวฒันะ 2 243.40  มี 
37 VPD Pleno ดอนเมือง – สรงประภำ 143.40  มี 
38 VPD Pleno ติวำนนท์ 587.57  มี 
39 AP2017 Pleno บำงนำ - วงแหวน 282.31  มี 
40 AP Pleno บำงนำ - ออ่นนชุ 297.71  มี 
41 VPD Pleno บำงใหญ่ 2 233.14  มี 
42 VPD Pleno พระรำม9 - กรุงเทพกรีฑำ2 490.63  มี 
43 VPD Pleno พหลโยธิน - รังสิต 86.81  ไมมี่ 
44 VPD Pleno พหลโยธิน - วชัรพล 2 176.16  ไมมี่ 
45 APT Pleno พหลโยธิน (54/1) 195.88  มี 
46 APK Pleno รังสิต 273.51  มี 
47 VPD Pleno รังสิต คลอง 4 - วงแหวน 166.25  มี 
48 VPD Pleno รัตนำธิเบศร์-บำงใหญ่ 430.11  มี 
49 APT Pleno รำชพฤกษ์ 47.13  ไมมี่ 
50 VPD Pleno รำชพฤกษ์ - แจ้งวฒันะ 315.66  ไมมี่ 
51 AP Pleno รำชพฤกษ์ - รัตนำธิเบศร์ 356.08  มี 
52 AP Pleno รำมอินทรำ 141.72  ไมมี่ 
53 APK Pleno รำมอินทรำ จตโุชติ 229.25  มี 
54 VPD Pleno รำมอินทรำ - บำงชนัสเตชัน่ 304.23  มี 
55 VPD Pleno เวสต์เกต 203.30  มี 
56 VPD Pleno ศรีนครินทร์ เทพำรักษ์ 375.16  มี 
57 VPD Pleno สำทร - สขุสวสัดิ ์ 85.32  ไมมี่ 
58 APT Pleno สขุสวสัดิ ์ 6.80  ไมมี่ 
59 VPD Pleno สขุสวสัดิ์ 30 โครงกำร 2 587.24  ไมมี่ 
60 AP Pleno สขุสวสัดิ์ 70 286.61  ไมมี่ 
61 VPD Pleno สขุสวสัดิ์ - ประชำอทุิศ 433.72  มี 
62 VPD The Centro สำทร - กลัปพฤกษ์ 617.48  มี 
63 AP The City ไทรม้ำ 2 318.11  ไมมี่ 
64 APK The City บรมรำชชนนี - ทวีวฒันำ 450.39  มี 
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ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

65 APT The City ป่ินเกล้ำ - บรมรำชชนนี 611.86  มี 
66 VPD The City พระรำม 2 - พทุธบชูำ 481.05  มี 
67 VPD The City พระรำม9 - กรุงเทพกรีฑำ 436.95  มี 
68 VPD THE CITY พระรำม9 - รำมค ำแหง 744.75  มี 
69 APT The City พฒันำกำร 18.34  ไมมี่ 
70 AP The City รัชดำฯ - วงศ์สวำ่ง  533.91  มี 
71 AP The City รำชพฤกษ์ - ป่ินเกล้ำ 623.16  มี 
72 APK The City รำชพฤกษ์ - สวนผกั 437.08  มี 
73 VPD The City รำมอินทรำ 2 403.90  มี 
74 AP The City สะพำนมหำเจษฎำบดินทร์ฯ 579.50  มี 
75 VPD The City สำทร - กลัปพฤกษ์ 759.81  มี 
76 APT The City สำทร - สขุสวสัดิ ์ 155.68  ไมมี่ 
77 VPD The City สขุสวสัดิ์ 64 546.45  ไมมี่ 
78 VPD The City สขุมุวิท - ออ่นนชุ 577.70  มี 
79 VPD The City เอกมยั - ลำดพร้ำว 645.88  มี 
80 VPD The Palazzo ป่ินเกล้ำ 673.74  มี 
81 APT The Palazzo ศรีนครินทร์ 394.31  ไมมี่ 
82 VPD THE SONNE ศรีนครินทร์ - บำงนำ 218.16  ไมมี่ 
83 APT บ้ำนกลำงเมือง CLASSE  เอกมยั - รำมอินทรำ 710.76  มี 
84 AP2017 บ้ำนกลำงเมือง The Edition บำงนำ - วงแหวน 140.34  มี 
85 AP2017 บ้ำนกลำงเมือง The Edition บำงนำ - วงแหวน (Business 

District) 
44.29  ไมมี่ 

86 APK บ้ำนกลำงเมือง The Edition พระรำม 9 - กรุงเทพกรีฑำ 314.52  มี 
87 AP บ้ำนกลำงเมือง The Edition พระรำม 9 - พฒันำกำร 92.13  ไมมี่ 
88 VPD บ้ำนกลำงเมือง The Edition สำทร - สขุสวสัดิ ์ 779.42  มี 
89 AP บ้ำนกลำงเมือง The Edition สขุสวสัดิ์ - พระรำม 3 26.92  ไมมี่ 
90 AP บ้ำนกลำงเมือง The Era ป่ินเกล้ำ - จรัญฯ 73.18  ไมมี่ 
91 APT บ้ำนกลำงเมือง นวมินทร์ 42 127.29  ไมมี่ 
92 AP2017 บ้ำนกลำงเมือง บำงนำ - วงแหวน 541.53  มี 
93 APK บ้ำนกลำงเมือง พระรำม 9 - กรุงเทพกรีฑำ 390.71  มี 
94 VPD บ้ำนกลำงเมือง พหลฯ - รำมอินทรำ 607.70  มี 
95 AP บ้ำนกลำงเมือง รำชพฤกษ์ 595.02  มี 
96 APK บ้ำนกลำงเมือง รำชพฤกษ์ - พระรำม 5 150.37  ไมมี่ 
97 VPD บ้ำนกลำงเมือง รำชพฤกษ์ - รัตนำธิเบศร์ 30.88  ไมมี่ 
98 VPD บ้ำนกลำงเมือง รำชพฤกษ์ - สำทร 743.55  มี 
99 APK บ้ำนกลำงเมือง รำมอินทรำ 535.40  มี 
100 APK บ้ำนกลำงเมือง รำมอินทรำ - วชัรพล 3.05  ไมมี่ 
101 VPD บ้ำนกลำงเมือง รำมอินทรำ 83 สเตชัน่ 970.28  มี 
102 APT บ้ำนกลำงเมือง ลำดพร้ำว - เสรีไทย 359.44  มี 
103 AP บ้ำนกลำงเมือง วชัรพล 323.01  ไมมี่ 
104 VPD บ้ำนกลำงเมือง ศรีนครินทร์ - อ่อนนชุ 346.09  มี 
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ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

105 APT บ้ำนกลำงเมือง สวนหลวง 201.91  ไมมี่ 
106 APK อภิทำวน์ - ขอนแก่น 331.54  ไมมี่ 
107 APK อภิทำวน์ - เชียงรำย 328.72  ไมมี่ 
108 APK อภิทำวน์ - นครศรีธรรมรำช 188.50  ไมมี่ 
109 APK อภิทำวน์ - ระยอง 255.49  ไมมี่ 
110 APK อภิทำวน์ - อยธุยำ 557.99  ไมมี่ 

4.2.2 ที่ดนิและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 

ล าดับ กรรมสิทธ์ิ ช่ือโครงการ ราคาตามบัญชี (ล้านบาท) หลักประกัน 

1 APT บ้ำนกลำงเมือง สำทร-ตำกสิน 2 47.58 ไมมี่ 

2 APT Aspire พระรำม 9 8.74 ไมมี่ 

3 APT Pleno รำมอินทรำ 65 1.53 ไมมี่ 

4 APT ตำกสิน office 7.41 ไมมี่ 

5 AP บ้ำนมนวดี(AP) 0.53 ไมมี่ 

6 AP เพลส แอนด์ พำร์ค  135.04 ไมมี่ 

7 AP สวุินทวงค์ 182.93 มี 

0 AP รังสิตคลอง 7 10.59 ไมมี่ 

9 AP บ้ำนมนรดำ 2 12.12 ไมมี่ 

10 VPD COO South Pattaya 191.11 ไมมี่ 

            APT = บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)  AP2014 = บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2014) 
APK = บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(กรุงเทพ)  AP2017 = บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2017) 
AP   = บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้  AP2018 = บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2018) 
VPD = บจก. เดอะแวล ูพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

ส ำหรับโครงกำรท่ีมีกำรประเมินรำคำ ได้รับกำรประเมินโดยบริษัทประเมินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในส่วนของท่ีดินใช้วิธีมูลค่ำตลำด และส่วนของสิ่งปลูกสร้ำงใช้วิธีมูลค่ำต้นทุนทดแทน ท่ีดินของโครงกำร ท่ี
ด ำเนินกำรอยู่และท่ีดนิรอกำรพฒันำ บริษัทและบริษัทย่อยได้จดัให้มีกำรประเมินรำคำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ  

อนึง่ ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ และที่ดนิท่ีอยู่ระหวำ่งกำรพฒันำ (รวมทัง้อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงบนท่ีดนิ) และท่ีดินท่ียงัไม่ได้พฒันำของ
โครงกำรทัง้หมด บริษัทและบริษัทย่อยน ำไปค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือกับสถำบนักำรเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมียอดเงินกู้ ยืม
สถำบนักำรเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 5,084 ล้ำนบำท 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

บริษัทมีนโยบำยลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท เช่น ธุรกิจค้ำวสัดุก่อสร้ำง และธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง เป็นต้น รวมทัง้หำกมีธุรกิจใดท่ีน่ำสนใจและมีผลตอบแทนดี บริษัทก็อำจพิจำรณำเข้ำไปลงทนุ โดยกำรเข้ำไปลงทนุดงักล่ำว
ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นส ำคญั   

นโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อย บริษัทมีนโยบำยในกำรถือหุ้นระยะยำว โดยจะส่งกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทเข้ำร่วม
บริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสดัส่วนท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ เพ่ือก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัและควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้เป็นไปในทศิทำงที่ถูกต้องเหมำะสมและสร้ำงผลก ำไรให้กบับริษัท 
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ส ำหรับสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 23.2 ของสินทรัพย์รวมในงบ
กำรเงินเฉพำะบริษัท ซึง่ในอนำคตบริษัทจะลงทุนในกิจกำรอ่ืนเพิ่มเติมจำกท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัก็ต่อเม่ือพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกำรลง ทุนท่ีจะก่อ
ประโยชน์และผลก ำไรท่ีดีให้กบับริษัทในอนำคต   
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีท่ีอำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีมีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 รวมทัง้ไม่มีคดีท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคญัท่ีไม่สำมำรถประเมินผล
กระทบเป็นตวัเลขได้ 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1  ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลบริษัทหลัก 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0107537000149 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 3,145,912,151 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 3,145,912,151 หุ้น และทนุ
ท่ีช ำระแล้วจ ำนวน 3,145,899,495 บำท  

ข้อมูลนิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด* 

1) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105553079178 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,000,0000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 200,000,000 หุ้น และทุน
ท่ีช ำระแล้วจ ำนวน 2,000,000,000 บำท 

2) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(กรุงเทพ) 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105537054875 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 300,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 3,000,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระ
แล้วจ ำนวน 300,000,000 บำท 

3) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2014)  

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ซอยสุขมุวทิ 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105557175490 หมำยเลข
โทรศพัท์ 02-261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 400,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 40,000,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 400,000,000 บำท  
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4) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2017) 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105560174822 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 100,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 1,000,000 บำท  

5) บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้(2018) 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105560124515 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 100,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 1,000,000 บำท  

6) บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ซอยสุขมุวทิ 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105545118836 หมำยเลข
โทรศพัท์ 02-261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,000,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 200,000,000 หุ้น และทนุท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 200,000,000 บำท 

7) บจก. ทองหล่อ เรสซเิดนซ์  

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิ เษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105545118852 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 5,000,000 หุ้น และทุนท่ีช ำระ
แล้วจ ำนวน 50,000,000 บำท  

8) บจก. ซกิเนเจอร์ แอดไวซอร่ี พาร์ทเนอร์ส 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ซอยสุขมุวทิ 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105545061320 หมำยเลข
โทรศพัท์ 02-261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 41,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 4,100,000 หุ้น และทุนท่ีช ำระ
แล้วจ ำนวน 41,000,000 บำท  
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9) บจก. เอพี (เพชรบุรี)  

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105557109039 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,420,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 142,000,000 หุ้น และทนุท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 992,000,000 บำท  

10) บจก. เอพี (รัชโยธิน) 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105557183409 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 100,000,000 หุ้น และทนุท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 868,000,000 บำท  

11) บจก. พรีเม่ียม เรสซเิดนซ์ 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105556162301 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 12,619,408,010 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 1,261,940,801 หุ้น และ
ทนุท่ีช ำระแล้วจ ำนวน 12,223,108,010 บำท  

12) บจก. สมาร์ท เซอร์วสิ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/39 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 13 ซอยสุขมุวทิ 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจบริหำรโครงกำร เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105539066251 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-661-9748 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 500,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 5,000,000 บำท  

13) บจก. กรุงเทพ ซตีิส้มาร์ท 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/48 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 15 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจนำยหน้ำตัวแทนซือ้ขำยอสังหำริมทรัพย์ เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105548123024 หมำยเลข
โทรศพัท์ 02-261-2518-22 โทรสำร 02-661-9748 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 4,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 400,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 4,000,000 บำท  
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14) บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคช่ัน 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/85 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 30 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่บริษัทในกลุ่ม เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105553083698 หมำยเลขโทรศพัท์ 
02-261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 5,000,000 หุ้น และทุนท่ีช ำระ
แล้วจ ำนวน 50,000,000 บำท  

15) บจก. ไทยบิก๊เบลล่ี 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี  170/64,170/66 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105556036810 
หมำยเลขโทรศพัท์ 02-261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 5,000,000 หุ้น และทุนท่ีช ำระ
แล้วจ ำนวน 50,000,000 บำท  

16) บจก. เอพี เอ็มอี 1 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105558049218 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 901,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 90,100,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 654,400,000 บำท  

17) บจก. เอพี เอ็มอี 2 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105558067640 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,001,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 200,100,000 หุ้น และทนุท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 1,060,000,000 บำท  

18) บจก. เอพี เอ็มอี 3 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105558109199 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 903,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 90,300,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 903,000,000 บำท  
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19) บจก. เอพี เอ็มอี 4 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105559070016 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 473,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 47,300,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 473,000,000 บำท  

20) บจก. เอพี เอ็มอี 5 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105559070024 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 167,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 16,700,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 167,000,000 บำท  

21) บจก. เอพี เอ็มอี 6 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี  0105560124493 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 151,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 15,100,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 151,000,000 บำท  

22) บจก. เอพี เอ็มอี 8 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105560175632 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 393,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 39,300,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 393,000,000 บำท  

23) บจก. เอพี เอ็มอี 10 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิ เษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105561049304 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 389,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 38,900,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 389,000,000 บำท  
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24) บจก. เอพี เอ็มอี 11 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105561049339 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 100,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 1,000,000 บำท  

25) บจก. เอพี เอ็มอี 12 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 010556104952 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 618,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 61,800,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 618,000,000 บำท  

26) บจก. เอพี เอ็มอี 14 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105561085688 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 412,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 41,200,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 412,000,000 บำท 

27) บจก. เอพี เอ็มอี 15 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105561212841 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 694,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 69,400,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 694,000,000 บำท  

28) บจก. เอพี เอ็มอี 16 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี  0105562036753 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 386,092,700 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 38,609,270 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 386,092,700 บำท 
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29) บจก. เอพี เอ็มอี 17 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105562036796 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 187,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 18,700,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 187,000,000 บำท 

30) บจก. เอพี เอ็มอี 18 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105562036818 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 100,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 1,000,000 บำท 

31) บจก. เอพี เอ็มอี 19 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105562169834 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 100,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 1,000,000 บำท 

32) บจก. เอพี เอ็มอี 20 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105562169842 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 100,000 หุ้น และทนุท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 1,000,000 บำท 

33) บจก. เคลย์ มอร์ อินโนเวช่ัน แล็บ 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/43 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 14 ซอยสขุมุวทิ 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจบริกำร เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105559148449 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-408-5276 
โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 16,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 1,600,000 หุ้น และทุนท่ีช ำระ
แล้วจ ำนวน 16,000,000 บำท 
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34) บจก. เอสอีเอเซีย ลีดาเวช่ัน เซน็เตอร์ 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 2525 ห้องเลขท่ี 2/301-2/310 อำคำร 2 เอฟวำยไอเซ็นเตอร์ ชัน้ท่ี 3 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจฝึกอบรม เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105559106240 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-261-2518-
22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 50,000,000 หุ้น และทุนท่ี
ช ำระแล้วจ ำนวน 500,000,000 บำท 

35) บจก. วาริ ดจิติอล 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/64,170/66 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุุมวิท 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจบริกำร เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105560178330 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
028-9759 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 30,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 3,000,000 หุ้น และทุนท่ีช ำระ
แล้วจ ำนวน 30,000,000 บำท  

36) บจก. อาร์ซี 1 

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105560190119 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 500,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 50,000 หุ้น และทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 500,000 บำท  

37) บจก. อาร์ซี 2  

ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ท่ี  170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105560200211 หมำยเลขโทรศพัท์ 02-
261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 500,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 50,000 หุ้น และทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 500,000 บำท  

38) บจก. อาร์ซี 3 

ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 170/57 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ซอยสุขมุวทิ 16 (สำมมิตร) ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย เลขทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0105563145807 หมำยเลข
โทรศพัท์ 02-261-2518-22 โทรสำร 02-261-2548-9 เวบ็ไซต์ www.apthai.com  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 500,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญทัง้หมด 50,000 หุ้น และทุนท่ีช ำระแล้ว
จ ำนวน 500,000 บำท  

 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1: กำรประกอบธุรกิจ 

 
สว่นที่ 1 หน้ำ 39 

 ช่ือ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท์: 02-009-9000 
โทรสำร: 02-009-9991 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

โดยนำงศริิวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 4604 และ/หรือ นำงสำวกมลทพิย์ เลิศวทิย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต
ทะเบียนเลขท่ี 4377 และ/หรือ นำงสำวสำธิดำ รัตนำนรัุกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 4753  

193/136-137 ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท์: 02-264-0777 
โทรสำร: 02-264-0790 

6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ไม่มี 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

 
สว่นที่ 2 หน้ำ 1 

ส่วนที่ 2: การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน จ ำนวน 3,145,912,151 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้จ ำนวน มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 
ทนุท่ีช ำระแล้ว จ ำนวน 3,145,899,495 บำท เป็นหุ้นสำมญัทัง้จ ำนวน มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่  

กลุ่มผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563   

 

จ านวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR  
 

ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2563 บริษัทมีกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง (THAI NVDR) จ ำนวน 
343,241,891 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.91 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กำรน ำหุ้นมำออกเป็น NVDR ในส่วนนีจ้ะไม่สำมำรถ
ใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีกำรใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับกำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ (Delist) และจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทก็จะลดลง ซึง่จะท ำให้สิทธิในกำรออกเสียงของผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืน
เพิ่มขึน้ด้วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถตรวจสอบจ ำนวนหุ้นท่ีเป็น NVDR ได้จำกเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์เพ่ือประโยชน์ในกำร
พิจำรณำใช้สิทธิออกเสียงตอ่ไป 

 

7.3. การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

7.3.1 . หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

ไม่มี 

7.3.2 . หลักทรัพย์ตราสารหนี ้ 

บริษัทมีหุ้ นกู้ ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  2563 มูลค่ำรวมทัง้สิ น้ 17,850 ล้ำนบำท มี
รำยละเอียดดงันี ้



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

 
สว่นที่ 2 หน้ำ 2 

หุ้นกู้ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
อายุ 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อัตราดอกเบีย้ 

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% 
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% 
AP241A 2,500 4 ปี 23 ม.ค. 2567 2.35% 
AP258A 850 5 ปี 28 ส.ค. 2568 3.50% 
AP238B 400 3 ปี 28 ส.ค. 2566 2.80% 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 15 สิงหำคม 2560 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผู้ลงทนุไม่เกิน 10 รำย 

จ ำนวนหุ้นกู้     1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   1,000 ล้ำนบำท  
อำย ุ     3 ปี 6 เดือน 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ และ 15 สิงหำคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2564 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 19 ตลุำคม 2560 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผู้ลงทนุไม่เกิน 10 รำย 

จ ำนวนหุ้นกู้     1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   1,000 ล้ำนบำท  



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

 
สว่นที่ 2 หน้ำ 3 

อำย ุ     3 ปี 6 เดือน  
อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.35 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้ ในวนัท่ี 19 เมษำยน และ 19 ตุลำคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้งวด
สดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 19 เมษำยน 2564 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 22 มกรำคม 2561 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุรำยใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   1,500 ล้ำนบำท  
อำย ุ     3 ปี 6 เดือน  
อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.32 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 22 มกรำคม และ 22 กรกฎำคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 22 กรกฎำคม 2564 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1/2561 ชุดที่  2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2565 (AP221A) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 22 มกรำคม 2561 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุรำยใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   1,500 ล้ำนบำท  
อำย ุ     4 ปี  
อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.40 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 22 มกรำคม และ 22 กรกฎำคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 22 มกรำคม 2565 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 7 สิงหำคม 2561 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

 
สว่นที่ 2 หน้ำ 4 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   500 ล้ำนบำท  
อำย ุ     3 ปี 6 เดือน 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.81 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 7 กุมภำพันธ์ และ 7 สิงหำคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้งวด
สดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2565 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 7 สิงหำคม 2561 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   1,500 ล้ำนบำท  
อำย ุ     4 ปี  
อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.94 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 7 กุมภำพันธ์ และ 7 สิงหำคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้งวด
สดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 7 สิงหำคม 2565 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่ มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผู้ลงทนุไม่เกิน 10 รำย 

จ ำนวนหุ้นกู้     500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   500 ล้ำนบำท  
อำย ุ     4 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.94 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ และ 24 สิงหำคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 24 สิงหำคม 2565 
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• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 4/2561 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2564 (AP218A) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผู้ลงทนุไม่เกิน 10 รำย 

จ ำนวนหุ้นกู้     10,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   100 ล้ำนบำท  
อำย ุ     2 ปี 11 เดือน 24 วนั 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.60 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ และ 24 สิงหำคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 17 สิงหำคม 2564 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2561 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   1,000 ล้ำนบำท  
อำย ุ     3 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 3.13 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 25 มิถนุำยน และ 25 ธนัวำคม ของทกุปี ยกเว้นดอกเบีย้งวด
สดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้ 

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2564 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     3,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   3,000 ล้ำนบำท  
อำย ุ     4 ปี 
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อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 3.17 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี  17 พฤษภำคม และ 17 พฤศจิกำยน ของทุกปี ยกเว้น
ดอกเบีย้งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2566 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2562 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2565 (AP227A) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2562 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    แบบวงจ ำกดัตอ่ผู้ลงทนุไม่เกิน 10 รำย 

จ ำนวนหุ้นกู้     500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   500 ล้ำนบำท  
อำย ุ     3 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.63 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 11 มกรำคม และ 11 กรกฎำคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2565 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     1,230,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   1,230 ล้ำนบำท  
อำย ุ     4 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.42 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวนัท่ี 19 กุมภำพันธ์ และ 19 สิงหำคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 19 สิงหำคม 2566 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

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

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 
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ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     770,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   770 ล้ำนบำท 

อำย ุ     5 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.62 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ และ 19 สิงหำคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 19 สิงหำคม 2567 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1/2563 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2567 (AP241A) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 23 มกรำคม 2563 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     2,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   2,500 ล้ำนบำท 

อำย ุ     4 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.35 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้  ในวันท่ี 23 มกรำคม และ 23 กรกฎำคมของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 23 มกรำคม 2567 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2563 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2568 (AP258A) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุสถำบนั และผู้ลงทนุรำยใหญ่ 

จ ำนวนหุ้นกู้     850,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   850 ล้ำนบำท 

อำย ุ     5 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 3.50 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้ ในวนัท่ี 28 กุมภำพันธ์ และ 28 สิงหำคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 28 สิงหำคม 2568 
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กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2563 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2566 (AP238B) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้     วนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ 

เสนอขำยตอ่    ผู้ลงทนุสถำบนั 

จ ำนวนหุ้นกู้     400,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บำท) 
หุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน   400 ล้ำนบำท 

อำย ุ     3 ปี 

อตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้     คงที่ร้อยละ 2.80 ตอ่ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้ ในวนัท่ี 28 กุมภำพันธ์ และ 28 สิงหำคม ของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้
งวดสดุท้ำยจะช ำระในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้     วนัท่ี 28 สิงหำคม 2566 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ   อนัดบัเครดติ A- โดย บจก.ทริสเรทติง้ (ณ วนัท่ีออกหุ้นกู้ ) 

ต๋ัวแลกเงนิระยะสัน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทมียอดคงค้ำงตัว๋แลกเงินระยะสัน้ทัง้สิน้ 2,000 ล้ำนบำท (รำคำหน้ำตัว๋) 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปีไม่เกินร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิ (จำกงบกำรเงินรวม) กำรจ่ำยเงินปันผลนีจ้ะ
พิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจและปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในกำร
บริหำรงำนของบริษัท ซึง่กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2561 บริษัทมีก ำไรสทุธิ (ก่อนปรับปรุงใหม่) เป็นจ ำนวนเงิน 3,856 ล้ำนบำท คดิเป็นก ำไร 1.23 บำท/หุ้น และบริษัทได้รับอนมุตัิ
กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นจ ำนวน 0.40 บำท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33 ของก ำไรสุทธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษัทและมีกำรจ่ำย
ปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 

ในปี 2562 บริษัทมีก ำไรสุทธิเป็นจ ำนวนเงิน 3,064 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไร 0.98 บำท/หุ้น และบริษัทได้รับอนมุัติกำรจ่ำยเงินปันผล
เป็นจ ำนวน 0.40 บำท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41 ของก ำไรสุทธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของบริษัทและมีกำรจ่ำยปันผลดงักล่ำวใน
วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2563 

ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยนัน้ บริษัทย่อยจะจ่ำยเงินปันผลให้บริษัทจำกก ำไรสุทธิของบริษัทย่อยทัง้นีก้ำร
จ่ำยเงินปันผลจะพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ประกอบ ได้แก่ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของบริษัท กำรขยำยธุรกิจ 
และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยเช่นเดียวกบักำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 13 ท่ำน ในจ ำนวนนีเ้ป็นกรรมกำรหญิง 1 ท่ำนและกรรมกำรชำยอีก 12 ท่ำน ซึง่เป็น
ผู้ทรงคณุวฒุท่ีิมีควำมรู้หลำกหลำย เป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

 

• กรรมกำรอิสระจ ำนวน 7 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 54) ซึง่มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทัง้คณะ เป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของ ก.ล.ต. กรรมกำรอิสระทัง้ 7 ท่ำน คือ 1. รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นำยพันธ์พร ทัพพะรังสี 3. นำยโกศล สุริยำพร  
4. นำยนนท์จิตร ตลุยำนนท์ 5. นำยพรวฒุ ิสำรสิน 6. นำยหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ และ 7. นำยสมยศ สธีุรพรชยั 
(นิยามของกรรมการอิสระเข้มกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าที่ ก.ล.ต.ก าหนด ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ  
0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท) 

• กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนมีจ ำนวน 6 ท่ำน ได้แก่ 1. นำยอนุพงษ์ อัศวโภคิน 2. นำยพิเชษฐ วิภวศุภกร  
3. นำยศริิพงษ์ สมบตัศิริิ 4. นำยวสนัต์ นฤนำทไพศำล 5. นำงสำวกิตตยิำ พงศ์ปชูนีย์กลุ และ 6.นำยวษิณ ุสชุำตลิ ำ้พงศ์ 

 

กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท ได้แก่ นำยอนุพงษ์ อัศวโภคิน นำยพิเชษฐ วิภวศุภกร นำยศิริพงษ์ สมบัติศิริ นำยวสั นต์  
นฤนำทไพศำล นำยวษิณ ุสชุำตลิ ำ้พงศ์ และ นำงสำวกิตตยิำ พงศ์ปชูนีย์กลุ คนใดคนหนึง่ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ ดงันี ้
 

1. ก ำหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ และแผนงำนของบริษัท เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรจดักำร อนัจะน ำมำซึง่ประโยชน์สงูสุด
ต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนอนุมัติกำรด ำเนินงำนต่ำงๆตำมปกติธุรกิจของบริษัทท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
นยัส ำคญั โดยไม่มีกำรมอบอ ำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร เช่น กำรอนมุตัิกำรซือ้ขำยท่ีดนิเพ่ือ
พฒันำโครงกำร หรือกำรอนมุตัิกำรขอสินเช่ือ เป็นต้น แตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ
กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท 
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2. ปฏิบตัหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

3. จดัให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของทัง้ฝ่ำยบริหำรและพนกังำน  ระบบกำรควบคมุภำยในและบริหำร
ควำมเส่ียงท่ีเพียงพอ  

 

4. พิจำรณำแต่งตัง้บุคคลหรือนิติบุคคลภำยนอกเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทในกำรตรวจสอบควำมเพียงพอ
และควำมเหมำะสม รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำเพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท  

 

5. พิจำรณำรำยกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้โดยยดึหลกัตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

6. ดแูลให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยควำมซื่อสตัย์ เที่ยงธรรม และโปร่งใส 
 

7. ไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือ
เป็นหุ้นไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือกรรมกำรของบริษัทเอกชน/บริษัทมหำชนอ่ืนซึ่งประกอบกิจกำรอันมี
สภำพอย่ำงเดียวกนั หรือเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

 

8. แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญำใดๆท่ีท ำกบับริษัท หรือถือหุ้น/
หุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 

9. จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

10. จดัให้มีกำรท ำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทและเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชุม
สำมญัประจ ำปี  

คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จดัให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือช่วยศึกษำ
กลั่นกรองงำนตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดนโยบำย บทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ทัง้นี ้ประธำน
คณะกรรมกำรของบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระและไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งประธำนในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือให้กำรท ำหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
ชดุย่อย มีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง 

 

คณะกรรมกำรชดุย่อยของบริษัทจ ำนวน 4 ชดุ ประกอบด้วย 
 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรบริหำร 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเส่ียง 

ส ำหรับรำยละเอียดและขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีดงันี ้
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ทำ่น ได้แก่ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยพนัธ์พร ทพัพะรังสี  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยนนท์จิตร ตลุยำนนท์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยโกศล สริุยำพร กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยสมยศ สธีุรพรชยั กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรทกุท่ำนล้วนแต่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อก ำหนดกำรเป็นกรรมกำรอิสระของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ฯ และมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในด้ำนท่ีเก่ียวข้องและประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทอย่ำงเป็นท่ีน่ำ
พอใจ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ 
 

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสม อนุมัติแผนงำนและ
พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย 
เลิกจ้ำง รวมถงึคำ่ตอบแทนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

 

3. สนบัสนนุให้กำรปฎิบตัขิองบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและมีกำรดแูลก ำกบักิจกำรท่ีดี 
 

4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอถอดถอนบุคคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึง
พิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

 

5. พิจำรณำแตง่ตัง้และถอดถอนบุคคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท รวมถงึพิจำรณำอนมุตัิ
คำ่ตอบแทนของผู้ตรวจสอบภำยใน 

 

6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือขอควำมเห็นจำก
ผู้สอบบญัชีในเร่ืองตำ่งๆท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

 

7. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย รวมถงึให้เป็นไปในทำงที่จะเกิดประโยชน์แก่บริษัทมำกท่ีสดุ  

 

8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักล่ำว ต้องลงนำมโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยตอ่ไปนี ้

8.1 ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
8.2 ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
8.3 ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
8.4 ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
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8.5 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8.6 รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท 

9. ด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีพบพฤติกรรมอนัควรสงสยัว่ำกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้กระท ำควำมผิดตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทรำบภำยในเวลำ 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชี 
 

10. พิจำรณำกำรจดัท ำและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยสม ่ำเสมอ 
 

11. ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
 

2. คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำร 6 ท่ำน ซึง่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำร และบคุคลที่มีควำม
เหมำะสมซึง่คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำแตง่ตัง้จำกรำยช่ือท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้เสนอมำ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนพุงษ์ อศัวโภคิน ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร กรรมกำรบริหำร 
3. นำยศิริพงษ์ สมบตัิศิริ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยวสนัต์ นฤนำทไพศำล กรรมกำรบริหำร 
5. นำยวิษณ ุ สชุำติล ำ้พงศ์ กรรมกำรบริหำร 
6.นำงสำวกิตติยำ พงศ์ปชูนีย์กลุ กรรมกำรบริหำรและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมกำรบริหำรมีขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำ ตดัสินใจ และสั่งกำร ตำมขอบเขตอ ำนำจท่ีได้ระบุไว้ใน
ประกำศของบริษัทว่ำด้วยเร่ืองอ ำนำจด ำเนินกำรทัว่ไป และกำรกระจำยอ ำนำจในสำยงำนต่ำงๆ  และรวมถึงเร่ืองอ่ืนใดท่ีมีควำมส ำคญัต่อ
บริษัท  

 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำน ซึง่ในจ ำนวนนีมี้กรรมกำร 3 ท่ำน ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรอิสระด้วย ได้แก่ นำยพรวฒุิ สำรสิน ประธำนคณะกรรมกำรฯ และกรรมกำรอีก 2 ทำ่น คือ นำยนนท์จิตร ตลุยำนนท์ และ นำยสมยศ 
สธีุรพรชยั 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยพรวฒิุ สำรสิน ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. นำยสมยศ สธีุรพรชยั กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยอนพุงษ์ อศัวโภคิน กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
5. นำยนนท์จิตร ตลุยำนนท์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    

1. เสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมจะด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งเน่ืองจำกครบวำระ หรือในกรณีอ่ืนๆ 
 

2. พิจำรณำตรวจทำนควำมเหมำะสมของแบบประเมินผลงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทโดยสม ่ำเสมอ  
 

3. พิจำรณำผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือกำรวำงแนวทำงปรับปรุงและพฒันำกำรท ำงำน 
 

4. เสนอแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร ได้แก่ ค่ำเบีย้ประชุมและโบนสัประจ ำปี รวมถึงค่ำตอบแทนอ่ืนใดทัง้ท่ี
เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 
 

5. เสนอแนวทำงกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนในรูปของโบนสัประจ ำปีแก่ผู้บริหำรและพนกังำนบริษัท  
 

4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วยกรรมกำร 6 ท่ำน ซึ่ง 4 ท่ำน ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของ
บริษัท เพ่ือให้กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงใกล้ชิด และได้แต่งตัง้นำงสำววิรินทร์ญำ ศิริเจริญนันท์ ให้เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรฯ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยโกศล สริุยำพร ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำยศิริพงษ์ สมบตัิศิริ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง 
4. นำยวสนัต์ นฤนำทไพศำล กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง 
5. นำยวิษณ ุ สชุำติล ำ้พงศ์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง 
6. นำงสำวกิตติยำ พงศ์ปชูนีย์กลุ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเสี่ยง  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบริหารความเส่ียง 

1. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนมุตัิ ติดตำมกำร
ประพฤตปิฏิบตัใิห้สอดคล้องกบันโยบำย ทบทวนและปรับนโยบำยเป็นประจ ำตำมควำมเหมำะสม 

2. พิจำรณำผลกำรประเมินท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรก ำกับกิจกำรท่ีดีซึ่งจัดท ำโดยหน่วยงำนภำยนอก และ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพ่ือให้ได้ผลประเมินท่ีดี  
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีท่ีผ่านมา (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563) 
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8.2 ผู้บริหาร 

คณะผู้บริหำรของบริษัท (เป็นไปตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบด้วย 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

2. นำยพิเชษฐ วภิวศภุกร กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 

3. นำยศริิพงษ์ สมบตัศิริิ กรรมกำรบริหำร 

4. นำยวสนัต ์ นฤนำทไพศำล กรรมกำรบริหำร 

5. นำงสำวกิตตยิำ พงศ์ปชูนีย์กลุ กรรมกำรบริหำร 

6. นำยวษิณ ุ สชุำตลิ ำ้พงศ์ กรรมกำรบริหำร 

7. นำยสมชำย วฒันเสำวภำคย์ รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

8. นำยวทิกำร จนัทวมิล รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำน Corporate Strategy and Creation 

9. นำยภมร  ประเสริฐสรรค์ รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนทำวน์เฮำส์ 

10. 

11. 

นำยรัชต์ชยตุม์ นนัทโชตโิสภณ 

นำยบญุชยั จนัทร์กระจ่ำงเลิศ 

รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบ้ำนเดี่ยว 

รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำน Supply Chain Management 

12. นำงกลุทพิำ ทนิกรศรีสภุำพ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบญัชี 

13. นำยวรพงศ์ วโิรจน์ธนำนกุลู ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนทำวน์เฮำส์  

14. 

15. 

นำงสำวทพิวรรณ ศริิคณู 

นำงสำวกมลทพิย์ บ ำรุงชำตอิดุม 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนทรัพยำกรบคุคล 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนคอนโด 1 

16. นำยประจกัษ์ ประภำมณฑล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนคอนโด 2 

17. นำยพงษ์นลิท จนัทร์สงวน  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำนประสำนงำนรำชกำร 

18. นำยทรงพล บษุปฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำน Digital transformation 
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8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติแต่งตัง้นำยประมำศ ขวัญชืน้ เป็นเลขำนุกำรบริษัท ขอบเขต หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบขอ ง
เลขำนกุำรบริษัทตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ในส่วนของผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้
รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี คือ นำงสำวเยำวภำ พฒันสวุรรณำ 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

(ก) คำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

 

(ข) คำ่ตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร ซึง่อยู่ในรูปเงินเดือน คำ่เบีย้ประชมุ และผลประโยชน์อ่ืนของกรรมกำรและผู้บริหำร ใน 
ปี 2562 และปี 2563 จ ำนวน 18 ทำ่น เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 163.8 ล้ำนบำท และ 175.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 

(ค) หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนและกำรเสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
 

บริษัทก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรในอตัรำท่ีเหมำะสม โดยเปรียบเทียบกบัมำตรฐำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนๆใน
ธุรกิจเดียวกนั ค่ำตอบแทนประกอบด้วย ค่ำเบีย้กรรมกำร ค่ำเบีย้ประชมุ และบ ำเหน็จซึง่เป็นค่ำตอบแทนพิเศษท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรปีละครัง้

รายนามกรรมการ ประเภท ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน ปี 2563 ค่าตอบแทน ปี 2562 

เข้า
ประชุม 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าตอบ 
แทน 
(บาท) 

เข้า
ประชุม 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าตอบ 
แทน 
(บาท) 

1. รศ.ดร. นริศ ชยัสตูร กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำร 100% 484,615 917,500 91% 484,615 917,500 

2. นำยอนพุงษ์ อศัวโภคิน กรรมกำรบริหำร 
รองประธำกรรมกำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

100% 484,615 ไมม่ี 100% 484,615 ไมม่ี 

3. นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร / กรรมกำร
ผู้อ ำนวยกำร 

100% 484,615 ไมม่ี 100% 484,615 ไมม่ี 

4. นำยศิริพงษ์ สมบติัศิริ กรรมกำรบริหำร กรรมกำร 100% 484,615 ไมม่ี 91% 484,615 ไมม่ี 

5. นำยวสนัต์ นฤนำทไพศำล กรรมกำรบริหำร กรรมกำร 100% 484,615 ไมม่ี 100% 484,615 ไมม่ี 

6. นำงสำวกิตติยำ พงศ์ปชูนีย์กลุ กรรมกำรบริหำร กรรมกำร 90% 484,615 ไมม่ี 91% 484,615 ไมม่ี 

7. นำยวิษณ ุสชุำติล ำ้พงศ์ กรรมกำรบริหำร กรรมกำร 100% 484,615 ไมม่ี 100% 484,615 ไมม่ี 

8. นำยพรวฒุิ สำรสิน กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 90% 484,615 845,000 91% 484,615 855,000 

9. นำยพนัธ์พร ทพัพะรังสี กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 100% 484,615 880,000 100% 484,615 890,000 

10. นำยโกศล สริุยำพร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 100% 484,615 907,500 100% 484,615 930,000 

11. นำยนนท์จิตร ตลุยำนนท์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 90% 484,615 760,000 91% 484,615 770,000 

12. นำยสมยศ สธีุพรชยั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 100% 484,615 760,000 100% 484,615 780,000 

13. นำยหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 100% 484,615 740,000 91% 484,615 740,000 
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ตำมผลก ำไรของบริษัท โดยไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดอีกนอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะมีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนในเบือ้งต้นเพ่ือน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำร ก่อนน ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัเิป็นประจ ำทกุปี  

 

กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทมีหลกักำรดงันี ้

1. คำ่เบีย้ประชมุพิจำรณำจำกต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ผลประกอบกำรของบริษัท และเทียบเคียงกบับริษัทในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

2. บ ำเหน็จพิจำรณำจำกผลก ำไรของบริษัทและจ ำนวนปันผลท่ีจ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น 

3. หำกกรรมกำรด ำรงต ำแหน่งมำกกว่ำหนึ่งต ำแหน่งในคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรชุดย่อย จะได้รับคำ่ตอบแทนตำมต ำแหน่งท่ี
ได้รับสงูสดุเพียงต ำแหน่งเดียว 

4. คำ่ตอบแทนของกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบ ำเหน็จซึง่บ ำเหน็จจะเป็นไปตำมกำรจ่ำยให้แก่กรรมกำร 

8.5 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวนพนกังำนแบ่งตำมสำยงำนดงันี ้1) สำยงำนผู้บริหำรจ ำนวน 18 คน และ  
2) สำยงำนปฏิบตักิำร 2,706 คน รวมทัง้สิน้ 2,724 คน 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ในช่วงระหวำ่งปี 2560 – 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนกบัผู้บริหำรหรือพนกังำนบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิ
หรือผิดสญัญำกำรจ้ำงแรงงำนแตอ่ย่ำงใด 

 

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน 

ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น ท่ีจ่ำยให้กับพนักงำน ทัง้นีไ้ม่รวม
ผลตอบแทนของผู้บริหำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวนทัง้สิน้ 1,957.4 ล้ำนบำท (ส ำหรับปี 2562 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,642.9 ล้ำนบำท) 
บริษัทได้จดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งโดยสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพสำมำรถเลือกรูปแบบกำรลงทนุได้ตำมควำมต้องกำรของตนเอง โดยทำง
บริษัทมีทำงเลือกส ำหรับพนกังำน 3 กองทนุ ได้แก่ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เคมำสเตอร์ พลู ฟันด์ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ไทยพำณิชย์ มำสเตอร์
ฟันด์ และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ในแต่ละกองทุน บริษัทยงัได้เลือกนโยบำยท่ีเหมำะสมของแต่ละกองทนุและให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่พนกังำนอย่ำงทัว่ถงึในด้ำนข้อมลูประกอบกำรตดัสินใจก่อนเลือกลงทนุ  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกัในกำรเสริมสร้ำงให้องค์กรมีระบบท่ีมีประสิทธิภำพ 
และเป็นพืน้ฐำนของกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยืน คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเส่ียงจงึได้ร่ำงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ และได้มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยครัง้ล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นกำร
ยกระดบัมำตรฐำนและกำรปฏิบตัิกำรด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard)  

ส ำหรับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท http://investor.apthai.com/th/good-governance/good-
governance 

รายงานการปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับปี 2563 

กำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเส่ียงมีกำรพิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลักกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี
ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบททำงธุรกิจเป็นประจ ำทุกไตรมำส และน ำเสนอเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำทบทวนปีละ 1 ครัง้   

ส ำหรับหลกัปฏิบตัข้ิอท่ียงัไม่ได้น ำไปปรับใช้ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรบนัทกึรำยละเอียดพร้อมเหตผุลไว้แล้ว อีกทัง้ยงัมี
แผนพฒันำและตดิตำมดแูลให้มีกำรด ำเนินกำรตอ่โดยจดัล ำดบัตำมควำมส ำคญัของเร่ืองนัน้ๆ 

ส ำหรับปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้รับคะแนนผลกำรประเมินกำรรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2563 ใน
ระดบั “ดีเลิศ” ซึง่นบัเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ทัง้นี ้บริษัทได้น ำเสนอรำยงำนผล
กำรประเมินให้คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและบริหำรควำมเส่ียงของบริษัททรำบ เพ่ือพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพ่ือน ำไปพฒันำและปรับปรุงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทตอ่ไป 

นอกจำกนีบ้ริษัทได้ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก ำหนดใน 5 หมวด  

หมวด 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
หมวด 2 กำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเทำ่เทียมกนั 
หมวด 3 บทบำทของผู้ มีส่วนได้เสีย 
หมวด 4 กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 
หมวด 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 

มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

ผู้ ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้ำของบริษัท มีสิทธิและเสียงท่ีจะร่วมก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมขอบเขตท่ีกฎหมำย
ก ำหนด บริษัทจึงมุ่งเน้นท่ีจะสร้ำงประโยชน์ท่ีดีแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั โดยมุ่งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิและใช้สิทธิบนหลกักำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียม
กนั เช่น กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรได้รับเงินปันผล กำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรของบริษัทอย่ำงครบถ้วน รวดเร็ว และเพียงพอ โดยได้จดัให้มีส่วน
งำนนกัลงทนุสมัพนัธ์และเลขำนกุำรบริษัท เพ่ือตอบข้อสงสยัตำ่งๆแก่ผู้ ถือหุ้นผ่ำนช่องทำงตดิตอ่ต่ำงๆ ทัง้โทรศพัท์ อีเมล์ และไปรษณีย์ รวมถึง
กำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทรำบและตดัสินใจในวำระส ำคญั เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแต่งตั ง้และ
กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร รวมถงึกำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น    
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การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จดักำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ขึน้ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นระยะเวลำภำยในไม่เกิน 4 เดือน 
นับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัชีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดโดยมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิเก่ียวกับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นตำม
กฎหมำยและนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รำยละเอียด ดงันี ้

1. ก่อนการประชุม 
 

1.1 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมูลท่ีชัดเจน เพียงพอ และมีระยะเวลำอันสมควรแก่กำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม 
บริษัทได้มีกำรเผยแพร่หนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสำรประกอบ เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ซึง่
เป็นเวลำไม่ น้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรประชุม  ผ่ำนทำงช่องทำงท่ีหลำกหลำย ทัง้กำรแจ้งข่ำวผ่ำนตลำด  
หลักทรัพย์และทำงเว็บไซต์ของบริษัท (http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-
meeting?year=2020) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย อีกทัง้ บริษัทได้มอบหมำยให้ บริษัท 
ศนูย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์จดัส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือหุ้น
พร้อมทัง้รำยงำนประจ ำปี (ในรูปแบบ QR code) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นเวลำมำกกว่ำ 14 วนัก่อน
วนัประชุมผู้ ถือหุ้น ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องกำรรับรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่มทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษสำมำรถ
แจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรจัดส่งให้เพิ่มเติมได้อีกด้วย ทั ง้นี ข้้อมูลในหนังสือเชิญประชุม 
ประกอบด้วยวนั เวลำ สถำนท่ีประชุม พร้อมทัง้รำยละเอียดวำระกำรประชุม  ข้อเท็จจริง เหตุผลและควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในแต่ละวำระเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจ นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีกำรลงประกำศทำงหนังสือพิมพ์เป็น
ระยะเวลำ 3 วนัติดต่อกนัล่วงหน้ำ ตัง้แต่วนัท่ี 24 - 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 อันเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัก่อน
กำรประชมุ ซึง่เป็นไปตำมข้อบงัคบัของกฎหมำย 
 

1.2 บริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มใช้สิทธิเข้ำร่วมประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกนั ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ นิตบิุคคล 
และนกัลงทนุสถำบนั โดยกำรส่งหนงัสือมอบฉันทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทัง้เสนอช่ือกรรมกำรอิสระ 
2 ทำ่นได้แก่ 1. นำยนนท์จิตร ตลุยำนนท์ และ 2. นำยโกศล สริุยำพร เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 

1.3 บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่ำงเต็มท่ี ด้วยกำร
ก ำหนดวนั เวลำประชุม ในวนัท่ีไม่ตรงกับวนัหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทัง้สถำนท่ีในกำรจดัประชุมผู้ ถือหุ้นก็ต้องสำมำรถ
เดินทำงได้อย่ำงสะดวกซึ่งกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ได้จัดขึน้ในวนัพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 
2563 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 31 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 193/128-129 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 นอกจำกนี ้บริษัทยังจดัเจ้ำหน้ำท่ีส ำหรับอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ เข้ำร่วมประชมุ ตรวจสอบเอกสำรและจดัจดุลงทะเบียนแยกตำมประเภทของผู้ ท่ีมำเข้ำร่วมประชุม 
คือ ผู้ ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดำ นิตบิคุคล และผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบริษัทจดักำรกองทนุหรือคสัโตเดียน   

 

1.4 บริษัทได้ส่งเสริมให้น ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยมอบหมำยให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด น ำระบบสแกนบำร์โค้ดมำใช้ส ำหรับลงทะเบียน พร้อมทัง้จัดท ำบัตรลงคะแนนท่ีมีบำร์โค้ด
ปรำกฏอยู่ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีผู้ เช่ียวชำญคอยดแูลเพ่ือให้กำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว 
ถกูต้องแม่นย ำ 
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2. การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

2.1 กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมประชุมเพ่ือร่วมชีแ้จงและตอบค ำถำมต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีกำร
แนะน ำกรรมกำร ผู้ บริหำร ผู้ สอบบญัชี และตวัแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำร
ประชมุ 
 

2.2 บริษัทจดัให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอย่ำงโปร่งใสและให้ใช้สิทธิออกเสียงในแตล่ะวำระแยกออกจำกกนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
สำมำรถใช้สิทธิในแตล่ะเร่ืองได้อย่ำงเป็นอิสระ  

 

2.3 ประธำนในท่ีประชุมเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น ซกัถำม และเสนอแนะในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัวำระกำร
ประชุมหรือเก่ียวข้องกับบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน และกรรมกำรได้ตอบค ำถำมของผู้ ถือหุ้นในประเด็นส ำคญัอย่ำง
ครบถ้วน โดยมีเลขำนกุำรบริษัทท ำหน้ำท่ีจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและกำรออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระ 
 

2.4 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนและเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่ำงโปร่งใส โดยระบุ
คะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ี “เห็นด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในปี 2563 ไม่มีผู้ ถือหุ้นโต้แย้งผลกำรตรวจนบั
คะแนนดงักล่ำว 

 

3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
 

3.1 บริษัทแจ้งมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2563 
บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ.2563 โดยแยกเป็น
คะแนนท่ี “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” 

 

3.2 บริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีมีกำรบนัทกึข้อมูลส ำคญัครบถ้วน ได้แก่ วนั เวลำเ ร่ิม-เลิกประชุม รำยช่ือ
กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วม ข้อมลูค ำชีแ้จงท่ีเป็นสำระส ำคญั ค ำถำม -ค ำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุป มติท่ีประชุม 
โดยแยกเป็นคะแนนท่ี “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” และช่ือผู้จดรำยงำน 

 

3.3 ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 บริษัทจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้กบัตลำดหลกัทรัพย์ฯ และได้
เผยแพร่รำยงำนกำรประชมุบนเวบ็ไซต์ของบริษัททัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม พ.ศ.2563 ซึง่
เป็นเวลำภำยใน 14 วนั นบัจำกกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

หมวด 2 การปฎบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ ถือหุ้นสถำบนั รวมถึงผู้ ถือหุ้นต่ำงชำต ิได้รับกำรปฏิบตัิ
อย่ำงเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1.1 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2563 พร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวข้องทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษัท เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นเวลำ 34 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
ข้อมลูที่เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท มีข้อมลูเหมือนกบัข้อมลูที่บริษัทส่งให้ผู้ ถือหุ้ นในรูปแบบเอกสำร 
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1.2 บริษัทได้แจ้งข้อมลูเก่ียวกบัสดัส่วนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชมุ วธีิกำรปฏิบตัิในกำรนบัคะแนน และ
วธีิลงคะแนนก่อนกำรเร่ิมประชมุ 

 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
 

2.1 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยมีกำรแจ้งข่ำวผ่ำนทำง  
ตลำดหลักท รัพ ย์แห่ งป ระ เทศ ไทย  เม่ื อวัน ท่ี  19 พฤศจิก ำยน  พ .ศ . 2563 และผ่ ำนทำง เว็บ ไซต์ ข อ ง 
บริษัท (http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-meeting) ซึ่งจะมีรำยละเอียด
หลกัเกณฑ์กำรเสนอวำระและแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน และได้เร่ิมเปิดรับวำระและกำรเสนอช่ือจำกผู้ ถือ
หุ้นตัง้แตว่นัท่ี 1 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระและเสนอช่ือบคุคลเข้ำมำ   
 

2.2 บริษัทได้ด ำเนินกำรประชมุอย่ำงถูกต้องตำมข้อบงัคบัและเป็นไปตำมก ำหนดวำระท่ีได้แจ้งผู้ ถือหุ้นไว้ล่วงหน้ำ โดยไม่
มีกำรสลบั เพิ่ม แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงวำระหรือข้อมลูที่ได้แจ้งไว้ 

 

2.3 ในวำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล โดยใช้บตัรลงคะแนนแยกออก
จำกกนัทกุคน และเก็บบตัรจำกผู้ ถือหุ้นทกุรำย ทัง้กรณี “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” 

 

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทได้มีมำตรกำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยในอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยก ำหนดเป็น “หลกัเกณฑ์การใชข้้อมูลภายในและการ
รายงานการถือครองทรัพย์สิน” ซึง่ได้รับกำรอนมุตัโิดยคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม พ.ศ. 2556   

โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวมีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรในฝ่ำยต่ำงๆ เก่ียวกบัหน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท และบทก ำหนดโทษตำม
พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

2. ก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ต่อส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัทในวนั
เดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 

3. รำยกำรเก่ียวโยงที่เกิดขึน้โดยกรรมกำรและผู้บริหำรต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรอิสระของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ หรือไม่ท ำให้ผลประโยชน์ของบริษัทสญูหำย 

 

4. คณะกรรมกำรออกหลกัเกณฑ์และมำตรกำรลงโทษในเร่ืองกำรควบคมุกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทให้รัดกมุ โดยเฉพำะ
กำรน ำข้อมูลของบริษัทไปใช้ก่อนท่ีจะผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตและผ่ำนกำรอนุมัติจ ำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท หรือก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน  

 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัได้ก ำหนดช่วงเวลำห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำร รวมไปถึงบุคลำกรท่ีมีส่วนส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
จำกกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชนและหลังจำกเผยแพร่งบกำรเงินแล้ว เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและ
สำธำรณชนได้มีเวลำศกึษำงบกำรเงินและสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัในกำรตดัสินใจลงทนุ รวมถงึห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำร บคุลำกรในส่วนงำน
นักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนงำนประชำสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลอ่ืน ผู้ ถือหุ้น บุคคลภำยนอกทั่วไป นักลงทุน 
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นกัวิเครำะห์หลักทรัพย์ และส่ือมวลชน ในระหว่ำงช่วงเวลำ 7 วนัก่อนวนัท่ีบริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูนัน้ๆต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ / หรือตอ่สำธำรณชน รวมถงึให้งดเว้นจำกกำรพบปะเพ่ือให้ข้อมลู จดัประชมุ หรือตอบข้อซกัถำมที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภำยในใดๆกบับคุคล
ดงักล่ำวทัง้สิน้ 

 

หำกมีกำรฝ่ำฝืนระเบียบกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทจะมีกำรด ำเนินกำรทำงวินยัเพ่ือพิจำรณำลงโทษตำมสมควรแก่กรณีดงันี  ้

1. เป็นกำรกระท ำผิดครัง้แรก  ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
2. เป็นกำรกระท ำผิดครัง้ที่สอง  ตดัคำ่จ้ำง / พกังำน 
3. เป็นกำรกระท ำผิดครัง้ที่สำม  เลิกจ้ำงโดยไม่ได้จ่ำยคำ่ชดเชย 

 

ส ำหรับกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำท่ีจดัท ำและรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทภำยใน 
3 วนัท ำกำรหลงัจำกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยเลขำนกุำรบริษัทจะท ำหน้ำท่ี
รวบรวมรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ดงักล่ำว เพ่ือบรรจเุป็นวำระเพ่ือทรำบในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุครัง้ 
นอกจำกนีย้งัมีกำรก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรแจ้งต่อคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุ้ นอย่ำงน้อย 1 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรท ำรำยกำร
ซือ้ขำยด้วย 

 

ในปี 2563 มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร ดงันี ้

การถือครองหุ้น AP ของกรรมการ 
 
 
ล าดับ 

 
รายช่ือ 

จ านวนหุ้น  
หมายเหตุ ณ วันท่ี 30  

ธันวาคม 2563 
ณ วันท่ี 30  

ธันวาคม 2562 
การซือ้ขาย 
ระหว่างปี 

1 รศ.ดร.นริศ ชยัสตูร - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

2 คณุอนพุงษ์ อศัวโภคนิ 670,047,561 670,047,561 - ไม่มีรำยกำรซือ้ขำยหุ้น AP   

3 คณุพิเชษฐ วิภวศภุกร* 88,282,879 111,382,879 (23,100,000) ขำยหุ้นออกบำงสว่น    
จ ำนวน 23,100,000 หุ้น 

4 คณุศริิพงษ์ สมบตัศิริิ - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

5 คณุวสนัต์ นฤนำทไพศำล 132,000 132,000 - ไม่มีรำยกำรซือ้ขำยหุ้น AP   

6 คณุกิตตยิำ พงศ์ปชูนีย์กลุ 817,520 817,520 - ไม่มีรำยกำรซือ้ขำยหุ้น AP   
7 คณุวิษณ ุสชุำตลิ ำ้พงศ ์ 300,000 300,000 - ไม่มีรำยกำรซือ้ขำยหุ้น AP   
8 คณุพรวฒุ ิสำรสนิ 673,000 673,000 - ไม่มีรำยกำรซือ้ขำยหุ้น AP 
9 คณุหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

10 คณุพนัธ์พร ทพัพะรังส ี - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

11 คณุโกศล สริุยำพร - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

12 คณุนนท์จิตร ตลุยำนนท์ - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

13 คณุสมยศ สธีุรพรชยั 2,200 2,200 - ไม่มีรำยกำรซือ้ขำยหุ้น AP   

 
 
 
 
 
 

*รวมกำรถือหุ้นทำงอ้อม (คู่สมรส) 
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การถือครองหุ้น AP ของผู้บริหาร 
 

 
ล าดับ 

 
รายช่ือ 

จ านวนหุ้น  
หมายเหตุ ณ วันท่ี 30  

ธันวาคม 2563 
ณ วันท่ี 30  

ธันวาคม 2562 
การซือ้ขาย 
ระหว่างปี 

1 นำงสำวทพิวรรณ ศริิคณู - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

2 นำยสมชำย วฒันเสำวภำคย์ - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

3 นำยวิทกำร จนัทวิมล - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 
4 นำยภมร ประเสริฐสรรค์ 38 38 - ไม่มีรำยกำรซือ้ขำยหุ้น AP 

5 นำงสำวกมลทพิย์  บ ำรุงชำตอิดุม* 0 0 50,000 
(50,000) 

มีรำยกำรซือ้ขำยระหว่ำงปี  
หุ้นคงเหลือ 0 หุ้น 

6 นำยวรพงศ ์วิโรจน์ธนำนกุลุ - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 
7 นำยรัชต์ชยตุม์ นนัทโชตโิสภณ - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

8 นำยบญุชยั จนัทร์กระจ่ำงเลศิ - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 
9 นำยทรงพล บษุปฤกษ์ 57,000 0 57,000 มีรำยกำรซือ้ขำยระหว่ำงปี หุ้น

คงเหลือ 57,000 หุ้น 
10 นำงกลุทพิำ ทนิกรศรีสภุำพ 53,900 38,300 7,600 มีรำยกำรซือ้ระหวำ่งปี  

จ ำนวน 7,600 หุ้น 
11 นำยประจกัษ์ ประภำมณฑล - - - ไม่มีกำรถือครองหุ้น AP 

12 นำยพงษ์นลทิ จนัทร์สงวน 0 0 200,000 
(200,000) 

มีรำยกำรซือ้ขำยระหว่ำงปี  
หุ้นคงเหลือ 0 หุ้น 

*รวมการถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส) 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
 

4.1 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร
จดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ประธำนกรรมกำรภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัสิน้ปี และทกุวนัท่ี
มีกำรเปล่ียนแปลง โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำท่ีจัดเก็บเอกสำรดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มี
กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียกบับริษัท   

 

4.2 บริษัทพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสุดตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยมีขัน้ตอน
กำรขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร และ / หรือ ผู้ ถือหุ้น ตำมประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยง และกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ โดยผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองนัน้ไม่มีส่วนในกำรอนมุตัริำยกำรดงักล่ำว 

 

ในปี 2563 บริษัทมีรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 รำยกำร ซึง่ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีต้องขออนุมัติจำกผู้ ถือหุ้น 
และได้มีกำรแจ้งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯอย่ำงครบถ้วน 

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน เจ้ำหนี ้คู่ค้ำ ส่วน
รำชกำรท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือหุ้น โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ ดงัท่ีแสดงไว้ในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำ รท่ีดี 
ส ำหรับแนวปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ ดงันี ้
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พนักงาน 

บริษัทตระหนักดีว่ำบุคลำกรถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรผลักดนัให้บริษัทเคล่ือนไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ  จึงมุ่งสรรหำ พัฒนำ
รวมทัง้ดแูลพนกังำนทกุคนอย่ำงเสมอภำคกนั มีกำรปฏิบตัติ่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด เชือ้ชำต ิเพศ หรือ
สถำนะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบักำรปฏิบตัิงำน เน้นกำรดูแลผลประโยชน์ของพนกังำนให้ได้รับค่ำตอบแทนท่ี เหมำะสมสอดคล้องกับ
อตัรำตลำด ให้ควำมส ำคญัในด้ำนกำรดแูลสวสัดิภำพและสวสัดิกำรของพนกังำน มีกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนท่ีสอดคล้องกบัผลกำร
ด ำเนินงำนทัง้ระยะสัน้และระยะยำว กล่ำวคือ ในระยะสัน้จะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในแต่ละปี และมี
กำรน ำตวัชีว้ดัผลงำน (KPI) เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตัิงำนด้วย ส ำหรับในระยะยำวจะเป็นเร่ืองของ
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ตอ่พนกังำน (ESOP) นอกจำกนี ้พนกังำนท่ีผ่ำนกำรทดลองงำนจะได้รับสวสัดกิำรตำ่งๆ ดงันี ้

• สวสัดกิำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 
• สวสัดกิำรประกนัชีวติ ประกนัอบุตัเิหตกุลุ่ม ประกนัสขุภำพกลุ่ม และประกนัทพุพลภำพ 
• สวสัดกิำรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
• สวสัดกิำรในกำรจองซือ้คอนโดมิเนียมของทำงบริษัท 
• สวสัดกิำรกู้ซือ้บ้ำนเพ่ือท่ีอยู่อำศยั เป็นต้น 

บริษัทยงัได้มุ่งเสริมสร้ำงวฒันธรรม ควำมสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น และบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีดี ผ่ำนทำงกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆซึง่จดั
ขึน้มำอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรส่งเสริมให้พนักงำนเสนอแนะควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำองค์กร โดยมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
พนกังำนเป็นประจ ำทกุปี เพ่ือน ำผลลพัธ์มำวเิครำะห์และปรับปรุงองค์กรตอ่ไป 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร ออกก ำลัง
ภำยใต้แคมเปญ “Empower Your Health” บริกำร Personalized Program บริกำรดแูลสขุภำพท่ีครอบคลมุทัง้กำรออกก ำลงักำย กำรกิน และ
กำรพกัผ่อน ตลอดจนกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี   

กำรพฒันำพนกังำนตำมค่ำนิยมหลกั (Core Values) 

ในส่วนของกำรพฒันำพนกังำนตำม Core Values ของบริษัทนัน้ บริษัทได้มีกำรก ำหนด AP THAILAND CORE VALUES กำรสร้ำง
ค่ำนิยมใหม่ เป็นกำรวำงยุทธศำสตร์ท่ีมีจุดเร่ิมต้นจำกตวับุคลำกร โดยค่ำนิยมใหม่เปรียบเสมือนเป็นดีเอ็นเอท่ีจะหลอมรวมบุคลำกรกว่ำ 
2,000 คน จำกทกุองค์กรในเครือเอพี ให้มีพฤตกิรรมที่พร้อมส่งมอบนวตักรรมของสินค้ำและบริกำร เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยชีวิตท่ีแตกต่ำงกนั
ของลกูค้ำได้อย่ำงลงตวัและสมบรูณ์ท่ีสดุ พร้อมท ำให้องค์กรมีควำมแข็งแกร่งมำกขึน้ จำก 5 องค์ประกอบส ำคญั คือ 

Put People First: มองคนให้เป็นคน เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ เข้ำใจควำมต้องกำร (Need) ของหวัหน้ำ ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงำน และ
ลกูค้ำ โดยเปิดใจรับฟังวตัถปุระสงค์ (Objective) และควำมท้ำทำย (Challenge) ท่ีพวกเข้ำก ำลงัเผชิญอยู่อย่ำงเข้ำอกเข้ำใจ 

Build Together: ท ำงำนเป็นทีม รับผิดชอบร่วมกนัเพ่ือต่อยอดควำมสขุให้กบัผู้คน ท ำงำนอย่ำงมีควำมสขุร่วมกนั โดยค ำนงึถึงควำม
รับผิดชอบร่วมกนักบัคนรอบข้ำง ไม่วำ่จะเป็นหวัหน้ำ ลกูน้อง เพ่ือนร่วมงำน เพ่ือสร้ำงผลส ำเร็จส่งมอบให้กบัลกูค้ำ 

Progress with Purpose: เข้ำใจบทบำทของตวัเอง และร่วมกนัพฒันำสำนต่อเพ่ือไปให้ถึงเป้ำหมำยเดียวกนั ท ำงำนของตวัเองโดย
เข้ำใจบทบำทและคุณค่ำของสิ่งท่ีท ำว่ำเป็นส่วนหนึ่งในควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของทีมท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยของ
องค์กร 

Go Beyond: มุ่งมั่นไปให้ไกลกว่ำกำรคำดหมำย พัฒนำงำนให้เหนือควำมคำดหมำยของคนรอบข้ำง  ไม่ว่ำจะเป็นหวัหน้ำ เพ่ือน
ร่วมงำน ลกูน้อง รวมไปถงึลกูค้ำ โดยแสวงหำแนวทำงใหม่ๆในกำรท ำงำน เพ่ือสร้ำงผลลพัธ์ท่ีดีกวำ่เดมิอยู่เสมอ 
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Be Innovative: เปิดมุมมองไม่หยุดเรียนรู้ และลงมือท ำให้พรุ่งนีด้ีขึน้เสมอ กล้ำตัง้ค ำถำมกับสิ่งท่ีเป็นอยู่  ไม่หยุดน่ิงท่ีจะปรับปรุง
และสร้ำงสิ่งใหม่ท่ีดีกวำ่ด้วยควำมอยำกรู้ โดยเรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือท ำให้ส ำเร็จ 

“องค์ประกอบเหล่าน้ีมาจาก Outward Mindset และ Design Thinking หลังจากได้ลงมือปฏิบัติจริงก็ได้กล่ันกรองให้เป็น Core Values 
ขององค์กร เพราะเช่ือว่า Brand Purpose ที่แข็งแรงและประสบความส าเร็จจะต้องขับเคล่ือนออกมาจากพฤติกรรมของพนักงานภายใน
องค์กรเป็นส าคัญ” 

โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้มุง่เน้นกำรพฒันำบคุลำกรผ่ำนทำงหลกัสตูรอบรมออนไลน์ โดยแบง่เป็น 2 หลกัสตูร ได้แก่ 

1. Outward Mindset Track: ในเศรษฐกิจยุคใหม่ทกัษะเก่ียวกับคนมีควำมส ำคญัมำกกว่ำท่ีเคย เม่ือเทคโนโลยีและ AI เข้ำมำมี
บทบำทในด้ำนธุรกิจอย่ำงหนัก ผู้ คนจ ำเป็นต้องมีส่วนร่วมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรท ำงำนร่วมกัน 
หลกัสตูรนีอ้อกแบบมำเพ่ือให้ผู้ เรียน สำมำรถใช้เคร่ืองมือ Outward Mindset เพ่ือสร้ำง Outward Mindset ให้เกิดขึน้ได้ 

2. Innovation Track: ค้นหำโอกำสใหม่โดยเช่ือมต่อกบัลกูค้ำ (ภำยในและภำยนอก) ในรูปแบบใหม่ เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคกำร
เอำใจใส่เพ่ือค้นหำควำมต้องกำรท่ีอยู่ลึกๆ และสิ่งท่ีเค้ำไม่คิดว่ำจะต้องกำร (unmet needs) ในกำรก ำหนดปัญหำและค้นหำ
โอกำสใหม่ส ำหรับกำรเตบิโต 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ด ำเนินงำน เอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคูล อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นโรงเรียนส ำหรับพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ แ ละ
ทกัษะในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรของบริษัทโดยหลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคูล (AP Property School) ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ซึ่งมี
รำยละเอียดกำรจดัอบรมในปี 2563 ดงัที่แสดงไว้ในหวัข้อควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) หวัข้อย่อย เอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคลู  

ด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลกัของควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมำโดยตลอด ด้วยควำมตระหนักดีว่ำกำรคอร์รัปชัน่จะส่งผลเสียต่อ
ช่ือเสียง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และควำมเช่ือมัน่ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภำคส่วน 

บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไว้เพ่ือให้ทกุคนในบริษัททัง้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร ตลอดจน
พนกังำนทกุระดบั ปฏิบตัติำมอย่ำงเคร่งครัด อนัได้แก่ 

1. นโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ 
2. มำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ 
3. จริยธรรมธุรกิจ 
4. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
5. ก ำหนดนโยบำยกำรรับ / ให้ของขวญั ของรำงวลั และผลประโยชน์ 
6. นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสภำยในองค์กร   

เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ บริษัทจงึได้จดัให้มีกำรให้ควำมรู้แก่พนกังำนผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำร
ต่ำงๆในองค์กร เช่น อีเมล์ของพนกังำน แอนิเมชั่นในรูปแบบ pop-up บนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ือง รวมถึงกำรจดักิจกรรมเพ่ือให้ควำมรู้ 
ส่งเสริมควำมเข้ำใจ และชีแ้จงแนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท  นอกจำกนีน้โยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ยงั
ได้รับกำรบรรจไุว้ในหลกัสตูรกำรอบรมพนกังำนใหม่ของบริษัทด้วย  

พนักงำนทุกคนสำมำรถแจ้ง เบำะแสกำรทุจ ริต ได้ทั ง้ทำงจดหมำยอิ เล็ กทรอ นิก ส์ :  kosol.boardap@gmail.com หรือ 
hotline@apthai.com และทำงไปรษณีย์ โดยบริษัทมีกำรก ำหนดกระบวนกำรส ำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรเพ่ือ
พิจำรณำเร่ืองท่ีได้รับจำกกำรแจ้งเบำะแส / ร้องเรียน เพ่ือให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ ร้องเรียนทกุรำยและข้อมลูของผู้แจ้งเบำะแสจะถูกเก็บไว้เป็น
ควำมลบั    
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นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้พนกังำนสำมำรถมีส่วนร่วมในกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ดงันัน้ หำกพนกังำนพบเห็นกำรกระท ำ หรือข้อ
สงสยัท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยำบรรณธุรกิจ สำมำรถแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนตำมนโยบำยดงันี  ้

1. ค านิยาม 

“เบาะแส หรือข้อร้องเรียน” หมำยถึง ข้อมูลท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลใดๆ ท่ีอำจเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย หรือขัดต่อ
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมถงึกำรกระท ำท่ีส่อเจตนำวำ่เป็นกำรทจุริต หรือคอร์รัปชัน่ อนัอำจส่งผลเสียหำยตอ่บริษัทฯ หรือ ผู้
มีส่วนได้เสียอ่ืนใด 

 

“ผู้บริหาร” หมำยถึง กรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร และผู้อ ำนวยกำร
หรือเทียบเทำ่ขึน้ไปของบริษัทฯ 

 

“ผู้บังคับบัญชา” หมำยถึง พนักงำนซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรสัง่กำร มอบหมำยงำน ก ำกบั หรือควบคมุกำรท ำงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำยของบริษัทฯ รวมตลอดถงึกำรมีอ ำนำจใช้มำตรกำรทำงวนิยัลงโทษพนกังำนของบริษัทฯได้ 

 

“พนักงาน” หมำยถงึ พนกังำนตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 

“บุคคลภายนอก” หมำยถึง บุคคลและ / หรือนิติบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนบริษัทฯ รวมถึงผู้ ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ ค้ำ 
เจ้ำหนี ้คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ และสงัคมส่วนรวม เป็นต้น 

 

“คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” หมำยถึง บุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตัง้จำกกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำรโดยเฉพำะกิจ เพ่ือท ำหน้ำท่ี
สืบค้นข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วยผู้บงัคบับญัชำจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยกฎหมำย และกรรมกำรจำก
หน่วยงำนอ่ืนอย่ำงน้อยอีก 1 ทำ่น 

2. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน ดงันี ้
 

• จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์: kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@apthai.com 
• จดหมำยไปรษณีย์: 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18  
เลขท่ี 170/57 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 

3. เงื่อนไขการพจิารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน 

3.1 รำยละเอียดของเบำะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นควำมจริง มีควำมชัดเจน หรือพอท่ีจะน ำสืบหำข้อเท็จจริง เพ่ือ
ด ำเนินกำรตอ่ไปได้ 

 

3.2 ข้อมลูท่ีได้รับจะถือเป็นควำมลบั และไม่มีกำรเปิดเผยช่ือผู้ ท่ีแจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียนต่อสำธำณชนหำกไม่ได้รับ
ควำมยินยอม 

 

mailto:kosol.boardap@gmail.com%20หรือ
mailto:hotline@apthai.com
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3.3 ผู้ ท่ีแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ ไม่วำ่จะเป็นพนกังำนบริษัทหรือบคุคลภำยนอก 
 

3.4 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนขึน้กบัควำมสลบัซบัซ้อนของเร่ือง และควำมเพียงพอของเอกสำรหลกัฐำนท่ี
เรำได้รับจำกผู้ ร้องเรียน รวมถงึเอกสำรหลกัฐำนและค ำชีแ้จงของผู้ถกูร้องเรียน 

 

3.5 ผู้ รับข้อร้องเรียนและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบักระบวนกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมลูท่ี เก่ียวข้องเป็นควำมลบั 
สำมำรถเปิดเผยได้เท่ำท่ีจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมเสียหำยของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริง แหล่งท่ีมำของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง  
 

3.6 กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจ
เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สำมำรถร้องขอให้บริษัท
ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองท่ีเหมำะสมได้ หรือบริษัทอำจก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หำกเหน็ว่ำเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย
หรือควำมไม่ปลอดภยั  
 

3.7 ผู้ ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

4. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัท  

4.1 บริษัทฯจะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อพนกังำน ลูกจ้ำง หรือบุคคลภำยนอกท่ีรับจ้ำงท ำงำนให้แก่บริษัทฯ เช่น 
กำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สั่งพักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิกจ้ำง หรือ
กระท ำกำรอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรปฏิบตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม ด้วยเหตท่ีุ 

 

• ให้ข้อมูล ให้ควำมร่วมมือ หรือให้ควำมช่วยเหลือใดๆโดยสุจริตแก่กรรมกำร ผู้ บริหำรหน่วยงำนของรัฐ หรือ
หน่วยงำนก ำกบัดแูล  

• ให้ถ้อยค ำ ย่ืนเอกสำรหลกัฐำน หรือให้ควำมช่วยเหลือใดๆแก่กรรมกำร ผู้บริหำรหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลเพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำณำหรือตรวจสอบ 

 

4.2 ผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยควำมสจุริตจะได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ หำกวำ่มีกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนด้วย
ควำมมุ่งร้ำยโดยหวงัให้เกิดควำมเส่ือมเสียต่อผู้ อ่ืน ผู้ แจ้งข้อมูลจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมข้อบงัคบัพนักงำน 
และจะถกูด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเพ่ือปกปอ้งช่ือเสียงของบริษัทฯ และผู้ ท่ีถกูพำดพิง 
 

4.3 ผู้ ใดท่ีตอบโต้ต่อผู้ ท่ีแจ้งข้อมูลเบำะแส หรือให้ข้อมูลด้วยควำมสุจริตจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบ  
ข้อบงัคบัพนกังำนเช่นกนั 

5. ขัน้ตอนการจัดการส าหรับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

5.1 เม่ือมีกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนตำมช่องทำงต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯได้จดัไว้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีบนัทกึรับ
เร่ือง และแจ้งตอ่ผู้ ร้องเรียน (ถ้ำมี) 

 

5.2 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีสืบค้นข้อมลู และพิจำรณำมลูเหตขุองกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน 
 

• หำกไม่มีควำมซับซ้อน ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลด ำเนินกำรตำมระเบียบบริษัท และ
รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 
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• หำกมีควำมซบัซ้อน และ / หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่จะเป็นควำมผิดร้ำยแรง บริษัทฯ โดยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร จะ
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง ซึง่ประกอบด้วยผู้บงัคบับญัชำจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคล ฝ่ำยกฎหมำย และกรรมกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนอย่ำงน้อยอีก 1 ทำ่น 

 

5.3 สรุปผลกำรสอบสวน และแจ้งกลบัไปยงัผู้ ร้องเรียน (ถ้ำมี) และรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบตำมล ำดบั 

ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัด้ำนควำมปลอดภยั สุขอนำมยั และสิ่งแวดล้อมในกำรปฏิบตังิำน (SHE) จงึได้ก ำหนดนโยบำยควำม
ปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในกำรปฏิบตัิงำนขึน้ มีกำรให้ควำมรู้และส่งเสริมให้มีกำรปฏิบตัิ โดยจัดท ำข้อมูลในรูปแบบของแอนิ
เมชัน่ เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรในองค์กร ทัง้อีเมล และเว็บไซต์ภำยในของบริษัทท่ีพนกังำนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย นอกจำกนีย้งัมี
กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองสิ่งแวดล้อมผ่ำนทำงหลักสูตรกำรบ ริหำรงำนก่อสร้ำง (Construction Curriculum) ซึ่งจัดเป็น
หลกัสตูรหนึง่ในเอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคลู ส ำหรับรำยละเอียดกำรจดัอบรมในปี 2563 ดงัที่แสดงไว้ในหวัข้อ ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้สนบัสนนุกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมผ่ำนทำงบริษัท สมำร์ท เซอร์วสิ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั บริษัทในเครือ 
โดยได้จดัแคมเปญ SMART ECO CARING COMMUNITY ให้กบัผู้อยู่อำศยักวำ่ 55,000 ครัวเรือน ในกว่ำ 240 โครงกำรภำยใต้กำรดแูลของ
สมำร์ท เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีให้กับผู้ อยู่อำศยัและรณรงค์ให้คนในสังคมหันมำตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำร
บริหำรจัดกำรขยะและพลำสติก ด้วยกำรให้ควำมรู้ในเร่ืองกำรแยกขยะอย่ำงถูกวิธี เพ่ือกำรรีไซเคิลท่ีครบวงจร จูงใจให้ทกุคนมีส่วนร่วมด้วย
กำรซือ้ขำยขยะในโครงกำร พร้อมกระตุ้นให้เกิดจิตส ำนกึในกำรรับผิดชอบในฐำนะผู้ก่อขยะ ด้วยควำมตัง้ใจท่ีมุ่งให้คอมมิวนิตีข้องสมำร์ทเป็น
คอมมิวนิตีแ้หง่กำรอยู่อำศยัท่ีมีคณุภำพในทกุมิต ิ

 

ในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ มีสถิตกิำรเกิดอบุตัเิหต ุอตัรำกำรหยดุงำน และอตัรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ดงันี ้ 

1. สถิตกิำรเกิดอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรท ำงำน รวมทัง้สิน้ 8 เหตกุำรณ์  

รำยที่ เดือน อบุตัิเหต/ุอำกำร 
1 กมุภำพนัธ์ มอเตอร์ไซค์ล้มขณะตรวจงำน 
2 มีนำคม เศษปนูกระเด็นเข้ำตำ 
3 เมษำยน น ำ้กรดในแบตเตอร่ีกระเด็นใสแ่ขน 
4 กนัยำยน ตกบอ่พกัขณะตรวจโครงกำร 
5 ตลุำคม คตัเตอร์บำดเขำ่ 
6 

 
คลอรีนกระด็นเข้ำตำ 

7 พฤศจิกำยน ตกบนัได 
8 

 
ศีรษะชนชัน้วำงของขณะเปลี่ยนหลอดไฟ 

2. อตัรำกำรหยดุงำน 

ประเภทกำรลำ 
 จ ำนวนพนกังำนที่ลำ 

(คน) 
จ ำนวนวนัลำ  

(วนั) 
คำ่เฉลี่ย  
(วนั/คน) 

ลำป่วย  1,706 9,241 5 
ลำกิจ  277 484 2 
ลำพกัผ่อนประจ ำปี  2,275 18,641 8 
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3. อตัรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 

จ ำนวนพนกังำนที่ลำ  
(คน) 

จ ำนวนวนัลำ  
(วนั) 

คำ่เฉลี่ย  
(วนั/คน) 

8 6 1 

ในด้ำนกำรอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมให้พนกังำนปฏิบตัิงำนโดยไม่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรไม่อนญุำตให้ทิง้
สิ่งปฏิกูลหรือน ำ้เสียจำกกำรก่อสร้ำงลงแหล่งชุมชน ด้ำนมลพิษทำงอำกำศ ไม่ให้เผำสิ่งปฏิกูลหรือวสัดอุนัตรำยจำกกำรก่อสร้ำง ให้โครงกำ ร
ล้อมรัว้รอบพืน้ท่ีก่อสร้ำงเพ่ือป้องกนัฝุ่ นควนักระจำยออกสู่พืน้ท่ีข้ำงเคียง ทัง้นี ้บริษัทยงัมุ่งหวงัให้พนกังำนใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรใช้
กระดำษรียูส กำรประหยัดน ำ้และไฟฟ้ำ โดยมีกำรติดป้ำยรณรงค์ตำมจุดต่ำงๆในอำคำรส ำนักงำน ส ำหรับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำน
สิ่งแวดล้อม เช่น มีกำรขอ EIA ก่อนเร่ิมกำรก่อสร้ำงในทกุโครงกำร รำยละเอียดดงัท่ีแสดงไว้ในหวัข้อควำมรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) หวัข้อ
ย่อย กำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม 

ด้ำนสิทธิมนษุยชน   

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนสิทธิมนษุยชนซึง่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทย่อยถือปฏิบตัิ
ตำมอย่ำงเคร่งครัดโดยทัว่กนั ทัง้กำรเคำรพในหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล และสิทธิมนษุยชนภำยในองค์กร นบัตัง้แต่กำรสรรหำว่ำจ้ำง ซึง่บริษัท 
จะยึดหลกัจริยธรรมในกำรสรรหำและวำ่จ้ำง โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตัิทัง้ในเร่ืองเชือ้ชำติศำสนำ สีผิว หรือเพศ รวมทัง้ไม่มีกำรใช้แรงงำนเด็ก 
หรือแรงงำนท่ีไม่ถกูต้องตำมกฎหมำย อีกทัง้ยงัมีกำรจ้ำงงำนคนพิกำรตำมควำมเหมำะสมของต ำแหน่งงำนและหน้ำท่ีรับผิดชอบ   

ผู้บริโภค 

บริษัทยดึมัน่และปฏิบตัติำมนโยบำยด้ำนลกูค้ำอย่ำงเคร่งครัดในฐำนะเป็นผู้บริโภคของบริษัท มีกำรดแูลบ้ำนและห้องชดุ รวมถงึกำร
ให้บริกำรของบริษัทให้ตรงตำมมำตรฐำน พฒันำคณุภำพ และประเมินผลกระทบของกำรก่อสร้ำงท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ อีก
ทัง้ได้จดัให้มีหน่วยงำนบริกำรหลงักำรขำย (After Sale Service) รำยละเอียดดงัที่แสดงไว้ในหวัข้อควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) หวัข้อย่อย 
ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

โดย มี ช่ อ งทำงกำร ส่ื อสำรเพ่ื อ เช่ื อมควำมสัมพัน ธ์และ รับ ข้อ ร้อ ง เรียนขอ งลู ก ค้ ำหลำยช่ อ งทำง  ทั ง้ท ำงเว็บ ไซต์ 
https://www.apthai.com/th/contact ทำงโทรศัพท์ call center 1623 และ call service 0-2018-9999 ท่ีให้บริกำรลูกบ้ำนของโครงกำรเอพี
โดยเฉพำะ 

นอกจำกนี ้ในปี 2563 บริษัทยงัมีกำรจดักิจกรรมตำ่งๆภำยใต้ช่ือ AP society รำยละเอียด ดงัที่แสดงไว้ในหวัข้อควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) หวัข้อย่อย AP society ภำพกิจกรรมตำ่งๆ ดงัที่แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท http://www.apthai.com/ap-society/ 

ทัง้นี ้บริษัทยงัได้รับรำงวลัที่เป็นเคร่ืองกำรันตีควำมส ำเร็จและควำมมุ่งมัน่ในกำรยกระดบัคณุภำพชีวติท่ีดีให้แก่ผู้บริโภค โดยในปีท่ี
ผ่ำนมำ ทำวน์โฮมภำยใต้แบรนด์ “บ้ำนกลำงเมือง” ได้รับรำงวลัอันทรงเกียรติจำกเวที Asia Pacific Property Awards 2019 - 2020 สำขำ
สถำปัตยกรรมเพ่ือคุณภำพชีวิตท่ีดี (Leisure Architecture) ด้วยกำรพลิกโฉมยกระดบัพืน้ท่ีส่วนกลำง สู่กำรเป็นต้นแบบสถำปัตกรรมเพ่ือ
คณุภำพชีวิตท่ีดี รองรับทัง้มิติของกำรอยู่อำศยัร่วมกันหลำยช่วงวยั และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภูมิทศัน์โดยรอบ เพ่ือเอ็มพำวเวอร์ให้ คนใน
สงัคมสำมำรถเตมิเตม็เปำ้หมำยชีวติได้ตำมที่ปรำรถนำอย่ำงสมบรูณ์ท่ีสดุ" 

สังคม (รวมถงึเจ้าหนี ้คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า)  

บริษัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส โดยมุ่งปฏิบตัติอ่เจ้ำหนี ้คูค้่ำ คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ บนพืน้ฐำนของหลกัสุจริตและจริยธรรม
ทำงกำรกำรค้ำ รวมถึงด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆอย่ำงเคร่งครัด รำยละเอียดนโยบำยดังท่ีระบุไว้ในเว็บไซต์ 
http://investor.apthai.com/th/good-governance/good-governance 

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

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนเจ้ำหนีไ้ว้ ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคน รวมทัง้พนักงำนในบริษัทย่อยถือปฏิบตัิตำม
อย่ำงเคร่งครัดโดยทัว่กัน โดยมีกำรปฏิบตัิตำมพันธสัญญำและข้อตกลงท่ีมีต่อเจ้ำหนีท้กุรำยอย่ำงเสมอภำค ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรได้รั บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือถือให้กบัเจ้ำหนี ้และมุ่งมัน่ในกำรรักษำสมัพนัธภำพท่ียัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
เง่ือนไขค ำ้ประกัน กำรบริหำรเงินทนุ และกรณีท่ีเกิดกำรผิดนดัช ำระหนี ้เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมให้กบัเจ้ำหนี ้ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหนีท้ ำงกำรค้ำ
หรือเจ้ำหนีส้ถำบนักำรเงิน เช่น กำรช ำระหนีค้ืนต่อเจ้ำหนีต้รงต่อเวลำ ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด เพ่ือมิให้เกิดกำรผิดนดัช ำระหนี ้กำรปฏิบตัิตำม
สญัญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆท่ีตกลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครัด และหำกเกิดกรณีท่ีมีเหตอุนัอำจกระทบต่อสถำนะกำรเงินโดยมีนยัส ำคญัและอำจกระทบ
ตอ่หนีท่ี้ต้องช ำระ บริษัทจะบริหำรเงินทนุโดยจะแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบเพ่ือร่วมกนัหำวธีิปอ้งกนัหรือแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำย  

คู่ค้า 

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนคู่ค้ำไว้ ซึง่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทย่อยถือปฏิบตัิตำมอย่ำง
เคร่งครัดโดยทัว่กนั โดยมุ่งค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม รวมถึงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกบัคู่ค้ำ
ไปในทำงท่ีจะเอือ้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำ นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ก ำหนดนโยบำยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงท่ีระบุถึงหลกัเกณฑ์ในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง
ส ำหรับโครงกำรของบริษัททัง้แนวรำบและแนวสูง รวมถึงจรรยำบรรณวำ่ด้วยกำรจดัซือ้จดัจ้ำง (Buyer Code of Conduct) เพ่ือให้พนกังำนท่ี
ปฏิบตัิหน้ำท่ีจดัซือ้จดัจ้ำงของบริษัทยดึถือเป็นกรอบจริยธรรมและหลกัในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีจดัซือ้จดัจ้ำง ด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจริต โปร่งใส โดย
ถือเอำประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั และปฏิบตัติอ่คูค้่ำอย่ำงเทำ่เทียมกนั  

 

ทัง้นี ้ในกำรคดัเลือกคู่ค้ำ บริษัทได้มีหลักเกณฑ์เป็นลำยลกัษณ์อักษร ดงัท่ีระบุไว้ในหมวดวิธีกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและมีแนวปฏิบตัิท่ี
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยแบง่เป็นกำรคดัเลือกคูค้่ำด้วยวธีิต่ำงๆ ดงันี ้

1. วธีิเปรียบเทียบและตอ่รองรำคำ โดยพิจำรณำจำกผู้ขำยหรือผู้ รับเหมำอย่ำงน้อย 3 รำย และคดัเลือกผู้ขำยหรือผู้ รับเหมำท่ีให้เง่ือนไข
ท่ีดีท่ีสดุ 

2. วิธีประมูล โดยให้ผู้ขำยหรือผู้ รับเหมำท่ีสนใจเข้ำร่วมประมลูอย่ำงน้อยจ ำนวน 3 รำย โดยต้องย่ืนข้อเสนอและต่อรองรำคำตำมวนั
เวลำท่ีบริษัทก ำหนด   

3. วิธีท่ีก ำหนดไว้โดยเฉพำะ เป็นกรณีกำรจดัซือ้จดัจ้ำงวิธีพิเศษท่ีต้องเข้ำเกณฑ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ เช่น กรณีเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ของ
บริษัท หรือเป็นวสัดหุรืองำนท่ีมีข้อจ ำกดัท่ีต้องระบผุู้ผลิตหรือผู้ รับจ้ำงที่มีควำมช ำนำญเป็นกำรเฉพำะ เป็นต้น 

โดยบริษัทมีกำรให้โอกำสทำงธุรกิจเสมอกันโดยไม่ท ำให้คู่ค้ำขนำดเล็กเสียเปรียบทำงกำรค้ำ นอกจำกนี ้ยังมีกำ รรณรงค์ให้เกิด
คำ่นิยมรวมไปถงึสร้ำงพฤตกิรรมกำรตอ่ต้ำนกำรจ่ำยและรับสินบนโดยให้ควำมรู้แก่พนกังำนทกุระดบัชัน้ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรภำยในองค์กร  

คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนคู่แข่งไว้ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทัง้พนักงำนในบริษัทย่อย ถือปฏิบตัิตำม
อย่ำงเคร่งครัดโดยทัว่กนั โดยบริษัทจะด ำเนินธุรกิจตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำด้วยควำมสุจริตและเป็นธรรม ใช้หลกัคูแ่ข่งทำง
กำรค้ำเชิงพนัธมิตรอนัเป็นกำรส่งเสริมซึง่กนัและกนั ในกรอบท่ีไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงธุรกิจและควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกนั  ทัง้นี ้ตลอด
ระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ รวมทัง้ในปี 2563 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพำทใดๆในเร่ืองที่เก่ียวกบัคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ 

นอกจำกนี ้บริษัทยังตระหนักในควำมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน จึงได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนสงัคมขึน้ ซึง่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทย่อยได้ถือ
ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดโดยทั่วกัน ด้วยควำมมุ่งหวังท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพสังคมไทย ผ่ำนทำงกำรสนับสนุนและด ำเนิน
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กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมส่วนรวมอย่ำงต่อเน่ืองและจริงจงั รำยละเอียดกิจกรรมเพ่ือสงัคม ดงัที่แสดงไว้ในหวัข้อควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 

นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตำ่งๆดงัข้ำงต้นแล้ว บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ตลอดจนสนับสนนุและส่งเสริมให้บุคลำกรทกุระดบัมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ เพ่ือ
ยืนยนัเจตนำรมณ์ดงักล่ำวบริษัทจงึได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นหนึง่ในแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวันที 26 กุมภำพันธ์ 2558 และคณะกรรมกำรแนวร่วม
ปฏิบตัไิด้มีมติให้กำรรับรองบริษัทเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2560 และในวนัท่ี 18 
มีนำคม 2563 บริษัทได้ผ่ำนกำรตอ่อำยุรับรองฐำนะอีก 3 ปี ซึง่แสดงให้เหน็วำ่ บริษัทได้น ำขัน้ตอนและหลกักำรส ำคญัแนวปฏิบตัขิองนโยบำย
ตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัไปปฏิบตัใิช้ทัว่ทัง้องค์กร รำยละเอียดดงัแสดงไว้ในหวัข้อ แนวทำงปฏิบตัใินกำรปอ้งกนัคอร์รัปชัน่ 

ช่องทำงกำรตดิตอ่บริษัทของผู้ มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัและกำรมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดให้มีช่องทำงท่ีผู้ มีส่วนได้เสียจะ
สำมำรถเสนอแนะข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำ หรือติดต่อร้องเรียนในเร่ืองท่ีอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทได้โดยตรงท่ี คุณโกศล สุริยำพร 
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์: kosol.boardap@gmail.com หรือ hotline@apthai.com โดยบริษัทได้จดัให้มี
กระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียน กำรไตส่วนข้อเทจ็จริง และจะมีกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตอ่ไป 

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 ในปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส ำคัญของบริษัทตำมข้อก ำหนดของบริษัทจดทะเบียน เช่น แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนทำงช่องทำงของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 

1.2 ในรำยงำนประจ ำปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส ำคัญ ท่ีผู้ ถือหุ้ นควรทรำบ เช่น รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้ สอบบญัชีและค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำย
จัดกำร ค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอ่ืนท่ีผู้ สอบบญัชีให้บริกำร รำยช่ือและบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำร และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
แก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะคำ่ตอบแทน 

 

1.3 บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพันธ์เพ่ือท ำหน้ำท่ีติดต่อส่ือสำรและให้ข้อมลูควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับข้อมูลและ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทแก่นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์ และหน่วยงำนต่ำงๆโดยสำมำรถติดต่อได้ท่ี นำยประมำศ ขวญั
ชืน้ เลขำนกุำรบริษัท หรือ 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 170/57 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 1 ชัน้ 18 
ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์: 02 261 2518-22 

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์: investor@apthai.com 
เวบ็ไซต์: http://www.apthai.com/contact-ap/ 

mailto:investor@apthai.com
http://www.apthai.com/contact-ap/
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ในปี 2563 หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ด ำเนินกิจกรรมตำ่งๆ ดงันี ้
 

2. ข้อมูลขัน้ต ่าท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซด์ของบริษัท 

บริษัทเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับริษัทท่ีส ำคญับนเวบ็ไซด์ของบริษัท เช่น แบบแสดงรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-2) หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบัของบริษัท หนงัสือบริคณธ์สนธิ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดี จรรยำบรรณส ำหรับพนกังำนและกรรมกำรผู้บริหำร และข้อมลูที่จ ำเป็นอ่ืนๆโดยมีกำรปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

3. การเปิดเผยตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

บริษัทมีกำรเปิดเผยตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้ในด้ำนกำรเงิน เช่น รำยได้และผลก ำไร และด้ำนท่ีไม่ใช่กำรเงิน เช่น 
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยบริษัทมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลูกค้ำ จึงให้ควำมส ำคญักบักำรวิจยัและพัฒนำผลิตภณัฑ์
อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้ท่ีอยู่อำศัยท่ีจะส่งมอบให้กับลูกค้ำ มีกำรพัฒนำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยบริษัทได้จัดให้มีฝ่ำยวิจัย
กำรตลำด และฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ บริโภคอย่ำงลึกซึง้ โดยเฉพำะด้ำนกำรใช้พืน้ท่ีเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกบักำรใช้ชีวิตจริงของผู้บริโภค ซึง่ตอกย ำ้ควำมเป็น Responsive Creator ของ AP อย่ำงต่อเน่ือง ซึง่บริษัทได้
น ำผลส ำรวจจำกกำรวิจัยไปใช้ประกอบในกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ อยู่เสมอ  นอกจำกนี ้บริษัทยังมีส่วนงำนกลยุทธ์กำรตลำดท่ีได้ท ำกำร
ส ำรวจ วจิยั และวเิครำะห์เก่ียวกบัควำมต้องกำรของผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ี ตลอดจนศกัยภำพของทกุท ำเลท่ีตัง้โครงกำรในด้ำนสำธำรณูปโภค
ตำ่งๆ ซึง่ท ำให้บริษัทมีฐำนข้อมลูท่ีเพียงพอในกำรท่ีจะทรำบถงึควำมต้องกำรในตลำดท่ีอยู่อำศยัของผู้บริโภคในแต่ละท ำเล ซึง่รวมถึงบทบำท 
และรูปแบบท่ีอยู่อำศยั ท ำเลท่ีตัง้ และระดบัรำคำ เพ่ือน ำมำพัฒนำโครงกำรของบริษัทให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งในท ำเลเดียวกนั เพ่ือบ่งบอกถึง
ควำมภำคภมูิใจของลกูค้ำในกำรเลือกซือ้สินค้ำของบริษัท 

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรซึง่มีคณุสมบตัิตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัตบิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และ
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องและคณะกรรมกำรได้มีมตแิตง่ตัง้ นำยประมำศ ขวญัชืน้ ท ำ
หน้ำท่ีเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือดแูลให้กำรประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินไปตำมกฎเกณฑ์และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงกรรมกำรเทียบกบัภำระหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 
2563 บริษัทมีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 13 ทำ่นรำยละเอียดดงัที่แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้ำงกำรจดักำร 

 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติหลำกหลำยทั ง้ในด้ำนทำงอำยุ เพศ ทักษะประสบกำรณ์ 
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้สิน้ 13 ทำ่น เป็นกรรมกำรบริหำรของบริษัท 6 ทำ่น 
ได้แก่ นำยอนุพงษ์ อัศวโภคิน นำยพิเชษฐ วิภวศุภกร นำยศิริพงษ์ สมบัติศิริ นำยวสันต์ นฤนำทไพศำล นำงสำวกิตติยำ  
พงศ์ปูชนีย์กุล และนำยวิษณุ สุชำติล ำ้พงศ์ โดยมี รศ.ดร.นริศ ชยัสูตร ประธำนคณะกรรมกำร ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำร
เป็นผู้ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ ประวตัิและกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรแต่ละท่ำนรำยละเอียดดงัที่แสดงไว้
ในเอกสำรแนบ 
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1.2 กรรมกำรอิสระมีจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ได้แก่ รศ.ดร.นริศ ชยัสูตร นำยพรวฒุิ สำรสิน นำยหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ นำยพนัธ์พร 
ทพัพะรังสี นำยนนท์จิตร ตลุยำนนท์ นำยโกศล สุริยำพร และนำยสมยศ สุธีรพรชยั ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมกำรทัง้คณะ โดยแต่ละท่ำนมีควำมเป็นอิสระ มีคณุสมบตัิเหมำะสมเป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต.และ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ในจ ำนวนนีท้ ำหน้ำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ท่ำน ได้แก่ นำยพนัธ์พร ทพัพะรังสี นำยนนท์จิตร 
ตลุยำนนท์ นำยโกศล สุริยำพร และนำยสมยศ สุธีรพรชัย คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท ถ่วงดุลอ ำนำจของกรรมกำรท่ำนอ่ืน รวมถึงคดัค้ำนหรือยับยัง้เร่ืองต่ำงๆในท่ีประชุมได้อย่ำงเป็นอิสระอนัจะท ำให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

1.3 กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ครำวละ 3 ปี เม่ือครบวำระจะมีกำรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  
รำยละเอียดกำรก ำหนดวำระของกรรมกำรดงัที่แสดงไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

1.4 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำรถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 21.30 และร้อยละ 2.80 (รวมกำรถือหุ้นของคู่
สมรส) ของหุ้นทัง้หมดตำมล ำดบั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม พ.ศ. 2563) ดงันัน้ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร
ผู้อ ำนวยกำรต่ำงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในกำรบริหำรจดักำรบริษัท  โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั  

 

อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้เกิดกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร บริษัทจึงได้
ก ำหนดแนวนโยบำยกำรก ำกบัดแูล ให้แยกออกจำกนโยบำยกำรบริหำรงำนประจ ำอย่ำงชดัเจน ซึง่ทัง้ประธำนคณะกรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั โดยประธำนกรรมกำรจะมีบทบำทหน้ำท่ีใน
กำรเป็นผู้น ำและเป็นผู้ควบคมุกำรประชมุคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สนบัสนนุให้กรรมกำรทกุคนมีส่วน
ร่วมในกำรประชมุ ให้ค ำแนะน ำ แตจ่ะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยงำนประจ ำหรือธุรกิจประจ ำวนัท่ีฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบ  
 

1.5 คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตัิในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนไว้อย่ำงชัดเจน โดยประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร และกรรมกำรบริหำรของบริษัทมีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 5
แหง่ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมกำรก ำหนดวำระของกรรมกำรท่ีระบุไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร อีกทัง้  กรรมกำรของบริษัทแตล่ะ
ทำ่นก็มีกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไม่เกิน 5 แหง่ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

1.6 บริษัทก ำหนดให้มีเลขำนุกำรบริษัทท่ีท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎระเบียบต่ำงๆท่ีคณะกรรมกำรต้องทรำบ  รวมทัง้
ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัติำมมตคิณะกรรมกำร บริษัทได้แต่งตัง้ นำยประมำศ ขวญัชืน้ ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรบริษัท 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1 คณะกรรมกำรบริษัทจงึได้จดัให้มีคณะกรรมกำรชดุย่อยจ ำนวน 4 ชดุประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรบริหำร 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเส่ียง 

ซึง่รำยละเอียดและขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยแตล่ะชดุดงัที่แสดงไว้ในหวัข้อ โครงสร้ำงกำรจดักำร 
 

2.2 ประธำนคณะกรรมกำรของบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระและไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งประธำนในคณะกรรมกำรชุดย่อยเพ่ือให้กำรท ำ
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง 
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2.3 คณะกรรมกำรชุดย่อยมีกำรประชุมร่วมกันเป็นประจ ำ  โดยรำยช่ือกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมกำรด ำรงต ำแหน่งใน
คณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแตล่ะรำยเข้ำประชมุดงัที่แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้ำงกำรจดักำร 

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีภำรกิจและควำมรับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำย รวมทัง้หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และมติ
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบรวมทัง้อ ำนำจตำมท่ีก ำหนดไว้ในนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

3.2 คณะกรรมกำรจดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีเป็นลำยลกัษณ์อักษร โดยมีกำรทบทวนนโยบำยและปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกบักำรด ำเนินกำรของบริษัท นโยบำยฉบบัท่ีมีกำรบงัคบัใช้ในปัจจุบนั ลงนำมเม่ือวนัท่ี 7 มิถนุำยน พ.ศ. 2559 

 

3.3 คณะกรรมกำรจัดให้มีจรรยำบรรณธุรกิจท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือให้กรรมกำรผู้ บริหำร  และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ 
ถึ ง ม ำต รฐ ำน ด้ ำน จ ริ ย ธ ร รม ท่ี บ ริษั ท ใ ช้ ใน ก ำ รด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ  ร ำ ย ล ะ เอี ย ด ดั ง ท่ี ไ ด้ แ ส ด ง ไ ว้ ใน เว็ บ ไซ ต์ 
http://investor.apthai.com/th/good-governance/code-of-conduct ซึ่งฉบบัปรับปรุงล่ำสุด ได้มีกำรประกำศใช้เม่ือวนัท่ี 3 
มกรำคม พ.ศ. 2561 

 

3.4 คณะกรรมกำรท ำกำรพิจำรณำเร่ืองควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ โดยท่ีผู้ มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ และก ำหนดแนวทำงท่ีชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคัญ  พร้อมทัง้
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรท่ี
อำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

 

3.5 คณะกรรมกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทซึ่งรวมถึงด้ำนรำยงำนทำงกำรเงินและด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบและนโยบำย คณะกรรมกำรมอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทประจ ำปี 2563 ใน
กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชมุในวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 

 

3.6 คณะกรรมกำรจดัให้มีแนวทำงด ำเนินกำรท่ีชดัเจนกบัผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบำะแสต่อบริษัท บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้
แจ้งเบำะแสโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้งเบำะแส หรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน และจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกระบวนกำรสอบสวนตำม
ระเบียบท่ีบริษัทก ำหนดไว้ 

 

3.7 คณะกรรมกำรได้จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ มีกำรจดัท ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง
และแตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อยในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 ในปี 2563 บริษัทได้ก ำหนดตำรำงประชุมล่วงหน้ำของทัง้ปี และแจ้งให้กรรมกำรแต่ละคนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว เพ่ือให้
กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชมุได้ 

 

4.2 จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรได้พิจำรณำให้เหมำะสมกบัภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และ
ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยในปี 2563 บริษัทจดัประชมุคณะกรรมกำรจ ำนวน 10 ครัง้ 
 

4.3 บริษัทจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุให้แก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัประชมุ 
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4.4 รำยงำนกำรประชมุกรรมกำรของบริษัทมีกำรบนัทกึข้อมลูส ำคญัครบถ้วน ได้แก ่วนัเวลำเร่ิม-เลิกประชมุ รำยช่ือกรรมกำรท่ีเข้ำ
ร่วมและไม่เข้ำร่วม ข้อมลูค ำชีแ้จงท่ีเป็นสำระส ำคญั มติท่ีประชุม พร้อมทัง้มีระบบกำรจดัเก็บท่ีดี สืบค้นง่ำย โดยเลขำนกุำร
บริษัทได้แจ้งสถำนท่ีเก็บเอกสำรรำยงำนกำรประชมุไปยงัส ำนกังำน ก.ล.ต. ด้วย 
 

4.5 ในปี 2563 กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรได้มีกำรประชุมระหว่ำงกนัเอง 1 ครัง้ เพ่ืออภิปรำยเร่ืองตำ่งๆร่วมกนัโดยไม่มีฝ่ำยจดักำร
ร่วมด้วย 

5. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

5.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำร  
 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ (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
กระบวนกำรและมีหลกัเกณฑ์กำรประเมินเหมือนกนั กล่ำวคือ 

กระบวนกำรประเมินผล 

เลขำนุกำรบริษัทจะจดัท ำและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพ่ือพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน จำกนัน้เลขำนกุำรบริษัทด ำเนินกำรสรุปผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ และด ำเนินกำรปรับปรุงกำรปฏิบตังิำนให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้    

หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินผล 

จะคดิเป็นร้อยละจำกคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อ โดยมีเกณฑ์กำรวดัผล ดงันี ้
 

มำกกวำ่ 85% = ดีเย่ียม มำกกวำ่ 75% = ดีมำก มำกกวำ่ 65% = ดี   
มำกกวำ่ 50% = พอใช้ ต ่ำกวำ่ 50% = ควรปรับปรุง 
 

เนือ้หำกำรประเมิน 

 

ซึง่ผลกำรประเมินส ำหรับปี 2563 พบว่ำกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance of the 
Board of Directors) ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรเป็นรำยบคุคล (Director Self-Assessment) รวมถงึผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
ชดุย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) มีคะแนนอยู่ในระดบัดีเย่ียม 
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5.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (CEO)  
 

คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (CEO) โดยประเมินในด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน 9 หมวด คือ ควำมเป็น
ผู้น ำ กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบตัิตำมกลยุทธ์ กำรวำงแผนและผลปฏิบตัิทำงกำรเงิน ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับ
ภำยนอก กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกรกำรสืบทอดต ำแหน่ง ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร และคุณลักษณะส่วนตัว  
ส ำหรับกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (CEO) ในปี 2563 ผลประเมินอยู่ในระดบัดีมำก 

6. ค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรของบริษัท โดยค ำนึงถึงก ำไรของบริษัท ประสบกำรณ์ 
ภำระหน้ำท่ี บทบำทควำมรับผิดชอบ และอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงได้กบับริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ  และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติรำยละเอียด
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรส ำหรับปี 2563 ดงัที่แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้ำงกำรจดักำร 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมกำรส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เช่น
กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนกุำรบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตังิำนอย่ำงตอ่เน่ือง  

ข้อมลูกำรอบรมและพฒันำควำมรู้ของกรรมกำรปี 2563 ดงันี ้

รำยชื่อกรรมกำร หลกัสตูรอบรม 
นำยอนพุงษ์ อศัวโภคิน Empowering People Living Through Outward Mindset Champion 
นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร Empowering People Living Through Outward Mindset Champion 
นำยวสนัต์ นฤนำทไพศำล Empowering People Living Through Outward Mindset Champion 
นำยพนัธ์พร ทพัพะรังสี สมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนกัด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัไซ

เบอร์ (Cyber Resilience) 
นำยสมยศ สธีุรพรชยั กำรประชมุสมัมนำประจ ำปี พ.ศ.2563 เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลประธำนผู้บริหำร 

ฝ่ำยข้อมลู: Data Protection Officer (DPO) - Chief Data Officer (CDO) หลกัสตูร "Business 
and Human Rights Academy" 

นอกจำกนีก้รรมกำรบริษัททุกท่ำนยังผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 
รำยละเอียดดงันี ้
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7.2 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่: บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่  จึงได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกบักำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้กรรมกำรเข้ำใหม่ได้ทรำบถึงบทบำท หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีกำรส่งมอบ “คู่มือกรรมกำร” ซึ่งเป็น
เอกสำรเก่ียวกบัข้อมลูบริษัทและกฎหมำยส ำคญัท่ีเก่ียวข้อง อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่ตอ่ไป  

8. แผนสืบทอดงาน  

บริษัทได้จดัให้มีแผนกำรสืบทอดงำนโดยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้อ ำนำยกำรได้รับมอบอ ำนำจให้เป็นผู้สรรหำบุคคล
ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์มำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัท 

 

9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. กรรมการอิสระ 
 

หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ 

เกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้มกว่ำประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 
กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2552 (ยกเลิกควำมในข้อ 16 แหง่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.28/2551) ดงันี ้

 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 ปี ทัง้นีล้ักษณะ
ต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือ
ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรลูกจ้ำงพนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทัง้นีล้ักษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำร
อิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ี
น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็น
ผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัผู้ มีอ ำนำจควบคมุหรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี 
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี 
 

7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

 

8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี
มีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำนลูกจ้ำงพนกังำนท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

กระบวนกำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรจำกปัจจยัด้ำนวฒุิ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินกำรของบริษัทเป็นส ำคญัภำยใต้หลกักำรดงันี ้

1) ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ฯและกลต. และข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัคณุสมบตักิรรมกำร 
2) คณุสมบตักิรรมกำรท่ีได้ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท 
3) ประวตักิำรศกึษำและประวตักิำรท ำงำนอนัเป็นประโยชน์กบักิจกำรบริษัท 
4) กำรอบรมท่ีเก่ียวข้องกับต ำแหน่งหน้ำท่ีของกรรมกำร ธุรกิจบริษัท กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรก ำหนดนโยบำยใน

ระดบัสงู 
5) ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะดแูลรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม 
6) กำรอทุศิเวลำและควำมสำมำรถเพ่ือพฒันำกิจกำรของบริษัท 

ขัน้ตอนกำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำบคุคลท่ีมีควำมเหมำะสม ถกูต้อง ตรงกบัคณุสมบตักิรรมกำรท่ีบริษัท
วำงไว้ และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำอนมุตัเิพ่ือเสนอในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

กำรเลือกตัง้/แตง่ตัง้กรรมกำร 

กำรเลือกตัง้กรรมกำรในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหลกัเกณฑ์และวธีิกำรดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่จ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  ในกรณีเลือกตัง้บุคคล

หลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงจะมี หรือ
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ี
พงึจะมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรจะเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนเข้ำแทน 

กำรสรรหำผู้บริหำรระดบัสงูสดุ 

กำรสรรหำบุคลำกรเพ่ือมำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทนัน้มีขัน้ตอนสรรหำโดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และกำรคดัเลือกจะอยู่ใน
ดลุยพินิจของผู้บริหำร โดยยดึเกณฑ์คณุสมบตักิำรศกึษำและประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสำยงำนเป็นส ำคญั 

9.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติเร่ืองอ ำนำจกำรด ำเนินกำรซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำร  เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมกำรของบริษัทย่อยตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯและ/หรือข้อตกลงร่วมกนั รวมถงึก ำหนดอ ำนำจลงนำม ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัทย่อย เพ่ือดแูลรักษำผลประโยชน์ของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทำงเดียวกบับริษัทหลกั ส่วนหลกัเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมลู
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในกลุ่มบริษัท กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สิน หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญั
อ่ืนใดของบริษัทย่อยมีกำรด ำเนินกำรท ำนองเดียวกบับริษัทหลกั ส ำหรับกลไกในกำรก ำกบัดแูลอื่น เช่น  กำรเพิ่ม-ลดทนุ กำรเลิกบริษัทย่อย ให้
เป็นไปตำมอ ำนำจของคณะกรรมกำรเป็นผู้ตดัสินใจ 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ท่ีประชมุใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้มีมตแิตง่ตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดยนำงศริิวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบญัชี
รับอนุญำต เลขท่ี 4604 และ/หรือ นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้ สอบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4451 และ/หรือ นำงสำวสำธิดำ รัตนำนุรักษ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุำต เลขท่ี 4753 เป็นผู้สอบบญัชีปี 2562 โดยมีค่ำตอบแทน (Audit Fee) เฉพำะบริษัท 2,100,000 บำทต่อปี โดยไม่มีค่ำบริกำร
อ่ืน (Non-audit fee)  

ท่ีประชมุใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ได้มีมตแิตง่ตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดยนำงศริิวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุำต เลขท่ี 4604 และ/หรือ นำงสำวกมลทพิย์ เลิศวทิย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 4377 และ/หรือ นำงสำวสำธิดำ รัตนำนรัุกษ์ 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต เลขท่ี 4753 เป็นผู้ สอบบัญชีปี 2563 โดยมีค่ำตอบแทน (Audit Fee) เฉพำะบริษัท 2,100,000 บำทต่อปี โดยไม่มี
คำ่บริกำรอ่ืน (Non-audit fee) 

ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักล่ำวไม่มีควำมสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหำร และ/หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

9.5 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

จำกผลส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2563 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ผล
คะแนนของบริษัทอยู่ในระดบั ดีเลิศ (Excellent) อย่ำงไรก็ตำม เม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ของโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ยงัมีหลกัเกณฑ์บำงประกำรท่ี
บริษัทยงัไม่สำมำรถปฏิบตัไิด้รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ประเด็น ค าชีแ้จง 
คณะกรรมกำรควรมีขนำดที่ เหมำะสมโดยต้องมี
จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คนและไมค่วรเกิน 12 คน 

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมกำรจ ำนวน 13 คน โดยบริษัทเห็นว่ำเป็นจ ำนวนที่
เหมำะสมกับธุรกิจและขนำดของธุรกิจที่ขยำยตัวและมีควำมซบัซ้อนเพิ่ม
มำกขึน้ อนัจ ำเป็นต้องมีจ ำนวนกรรมกำรที่เพียงพอและมีควำมหลำกหลำย
ทำงวิชำชีพเพ่ือที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

กำรลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั ง้กรรมกำรโดยกำ ร
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดให้เลือกตัง้กรรมกำรโดยวิธีคะแนนเสียงข้ำงมำก 
และผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู ่อยำ่งไรก็ดี 
บริษัทได้ก ำหนดให้มีวิธีกำรอื่นในกำรดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยมำโดย
ตลอด เชน่ กำรสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยใช้สิทธิเสนอวำระกำรประชมุ 
หรือเสนอชื่อบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรได้ลว่งหน้ำ เป็นต้น 

คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีใน
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี 

ไม่ได้ก ำหนดไว้เน่ืองจำกบริษัทเห็นวำ่กรรมกำรอิสระที่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง
ต่อเน่ืองเป็นเวลำนำนย่อมจะมีประสบกำรณ์และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท
ได้อยำ่งลกึซึง้ เป็นประโยชน์ตอ่กำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนของบริษัท 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ควร
ประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระทัง้คณะ โดยประธำน
ก รรมกำ รข อ งบ ริ ษั ท ไม่ ค ว ร เป็ น ก รรมกำ รใน
คณะกรรมกำรสรรหำเพื่ อให้กำรท ำห น้ำที่ ของ
คณะกรรมกำรสรรหำเกิดกำรตรวจสอบและถ่วงดลุ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 
3 ทำ่น และกรรมกำรบริหำร 2 ทำ่น โดยสดัสว่นของกรรมกำรอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ ซึ่งบริษัทเห็นว่ำโครงสร้ำงและ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯมีควำมเหมำะสม เน่ืองจำก
คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเกินกว่ำกึ่งหนึ่งและ
ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯเป็นกรรมกำรอิสระ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility and Sustainability Development) 

ที่มา 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัทำงกำรพัฒนำคนและนวตักรรม ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญในกำร
พฒันำวงกำรอสงัหำริมทรัพย์และพฒันำประเทศไทย จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรพฒันำทำงด้ำนควำมรับผิดชอบทำงสงัคม เพ่ือกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยืน (Sustainability Development) ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือภำครัฐต่ำงๆ ท่ี
สนบัสนนุให้ภำคเอกชนหนัมำสนใจในเร่ืองของกำรตอบแทนสงัคมในรูปแบบตำ่งๆมำกขึน้ หรือเพ่ือสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือต่อนกัลงทนุทัง้ในและ
ต่ำงประเทศเท่ำนัน้ โดยบริษัทได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงจริงจงัและมุ่งมั่นต่อเน่ืองมำหลำยปี และในปีท่ีผ่ำนมำ  ทำงบริษัทได้
ด ำเนินกิจกรรมและแผนงำนตอบแทนสงัคมทัง้ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ ( In-process) และกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมและพฒันำด้ำนนวตักรรม (After-process) ซึง่เป็นกำรด ำเนินกำรนโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน (Sustainability Development) 
ท่ีไม่เพียงแต่เป็นกำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน  แต่ยงัสนับสนุนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  และผู้ มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆกับกำร
พฒันำแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปในทำงที่เสริมสร้ำงพฒันำสินค้ำและนวตักรรม เพ่ือช่วยเพิ่มคณุภำพให้แก่สงัคมอย่ำงยัง่ยืน 
โดยมุ่งมัน่ส่งเสริมกำรศกึษำและพฒันำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมและเปิดกว้ำงด้ำนกำรแบง่ปันองค์ควำมรู้ นวตักรรม ( Innovation) ซึง่เป็น
ผลลพัธ์จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผ่ำนทำงโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ ทัง้กิจกรรมหลักเร่ืองกำรศึกษำและนวตักรรม รวมทัง้กิจกรรมอ่ืน  ทัง้
ภำยในและภำยนอกอย่ำงต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนๆมำ โดยมีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ของบริษัท  รวมทัง้แนวคิดและนวตักรรมใหม่ๆในกำร
บริหำรกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์อย่ำงมีคุณภำพ ตลอดจนกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรออกแบบบริหำรพืน้ท่ีใช้สอย ไม่เพียงแต่บุคคล
ภำยในองค์กรเทำ่นัน้ ยงัมุ่งเน้นสู่บคุคลภำยนอกองค์กร อำท ินกัเรียน นิสิต นกัศกึษำ และบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจได้รับทรำบอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่จำก
กำรด ำเนินงำนในปี 2563 ก็ได้รับผลตอบรับและผลลัพธ์เป็นอย่ำงดียิ่ง โดยบริษัทได้ขยำยผลกำรด ำเนินกำรในด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำ
ทรัพยำกรบคุคลและนวตักรรมใหม่อย่ำงจริงจงัและตอ่เน่ืองมำจำกปีก่อน เพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนอีกมำกตำมท่ีระบใุนรำยงำนนี ้

ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งหวงัว่ำกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำและพัฒนำบุคคล องค์ควำมรู้ นวตักรรม (Innovation) นีเ้ป็นสิ่งส ำคญัท่ีจะท ำให้เกิด
ควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ทัง้ต่อเยำวชน สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กรอสังหำริมทรัพย์ และมุ่งเน้นในกำรสร้ำงคนท่ีดีสู่
สงัคมผ่ำนกำรให้กำรศกึษำ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ด้วยกำรแบง่ปันองค์
ควำมรู้ท่ีบริษัทสัง่สมมำเป็นระยะเวลำนำนให้แก่ทัง้คนในองค์กร และตอบแทนคืนสู่สงัคมเพ่ือสร้ำงสงัคมแหง่กำรเรียนรู้และพฒันำท่ีอยู่อำศยัท่ี
มีคณุภำพ  

เรำเช่ือว่ำ บุคคลท่ีมีคุณภำพและควำมรู้จะสำมำรถสร้ำงท่ีอยู่อำศัยท่ีมีคุณภำพ และท่ีอยู่อำศัยท่ีมีคุณภำพจะสร้ำงสังคมท่ีมี
ควำมสขุอย่ำงยัง่ยืน  

10.1 การจัดท ารายงานและการด าเนินงาน 

รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนนี ้ครอบคลมุกิจกรรมของบริษัทตลอดทัง้ปี 2563 โดยเน้นส่วนท่ีมีควำม
เก่ียวข้องกบัผู้ มีส่วนได้เสียท่ีส ำคญั ได้แก่ พนักงำน ลูกค้ำ ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของรำยงำนท่ีน ำเสนอเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรให้ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนือ้หำและข้อมูลต่ำงๆ ท่ีน ำเสนอในรำยงำนได้ผ่ำนกำรทบทวนและได้รับควำม
เหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

10.2 นโยบายภาพรวม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้ อมและ
กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนตำมหลกักำร 8 ประกำร ซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีในทกุๆปี เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้เหมำะสมกบัสภำพปัจจุบนั
ของบริษัท ซึง่บริษัทยึดถือหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีดงักล่ำวเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพ่ือให้มีกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็น
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ธรรม และได้มีกำรรณรงค์ให้พนกังำนเข้ำใจ และตระหนกัถงึหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีของบริษัทฯอย่ำงตอ่เน่ือง โดยมีรำยละเอียดดงัท่ีแสดงไว้
ในหวัข้อ กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทได้ด ำเนินกำรต่ำงๆในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรำยละเอียดดงัท่ีแสดงไว้ในหัวข้อแนวทำงปฎิบัติในกำร
ปอ้งกนักำรคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ในหลักกำรก ำกบักิจกำรท่ีดีของบริษัทได้วำงแนวทำงให้บริษัท กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้องเคำรพในหลักสิทธิ
มนษุยชนสำกล ดงันี ้

• สนบัสนนุให้พนกังำนใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบธรรมตำมรัฐธรรมนญูและตำมกฎหมำย 
 

• รักษำข้อมลูส่วนบุคคลของพนกังำน กำรเปิดเผยหรือกำรถ่ำยโอนข้อมลูส่วนตวัของพนกังำนไปสู่สำธำรณะจะกระท ำไ ด้
ตอ่เม่ือได้รับควำมยินยอมของพนกังำนผู้นัน้ เว้นแตไ่ด้กระท ำตำมระเบียบบริษัทหรือตำมกฎหมำย 

 

• ไม่สนบัสนนุกิจกำรใดๆท่ีเป็นกำรละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนและกำรทจุริต 
 

• บริษัทและพนกังำนจะต้องไม่กระท ำกำรใดๆท่ีเป็นกำรละเมิดหรือคกุคำมไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำหรือกำรกระท ำตอ่ผู้ อ่ืนบน
พืน้ฐำนของเชือ้ชำติ เพศ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย หรือจิตใจ โดยบริษัทมีกำรก ำหนดบทลงโทษหำกมีกำร
กระท ำดงักล่ำวเกิดขึน้ 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นปัจจัยส ำคญัในกำรผลักดันให้บริษัทเคล่ือนไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ ดงันัน้  จึงให้ควำมส ำคญัในกำร
พฒันำพนกังำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและโอกำสก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนอย่ำงเท่ำเทียมกนั บริษัทจงึยึดถือหลกัดงัต่อไปนีใ้นกำรปฏิบตัิ
ตอ่พนกังำน 

• บริษัทจัดให้มีโครงกำรพัฒนำศกัยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและพัฒนำ
ตนเองให้ก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนต่อไป โดยมีกำรจัดอบรมและพัฒนำควำมรู้พนกังำนในทุกล ำดบัชัน้ โดยมีรำยละเอียด
ดงัท่ีแสดงไว้ในหัวข้อ เอพี อะคำเดม่ี และมีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรพัฒนำของพนักงำนเพ่ือปรับปรุงโครงกำรให้มีควำม
ทันสมัยและเหมำะสมตลอดเวลำ นอกจำกนี  ้ยังจัดให้มีกำรประเมินพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอโดยเคร่ืองมือท่ีมีควำม
โปร่งใสและเช่ือถือได้ 
 

• บริษัทปฏิบตัติ่อพนกังำนทกุคนอย่ำงเทำ่เทียมกนั โดยควำมเป็นธรรมและเคำรพสิทธิตำมหลกัมนษุยชน ไม่ออกกฎเกณฑ์
หรือเง่ือนไขใดๆ อนัเป็นกำรกีดกนัทำงเพศ อำย ุเชือ้ชำต ิและศำสนำ  

 

• กำรคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่ำจ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่งใดๆในบริษัทต้องเป็นได้ด้วยควำมยุติธรรม โดยค ำนึงถึงคณุสมบตัิของแต่
ละต ำแหน่งงำน คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ และข้อก ำหนดอ่ืนๆท่ีจ ำเป็นกบังำนเป็นส ำคญั และไม่กีดกนับุคคล
ทพุพลภำพในกำรว่ำจ้ำงเข้ำท ำงำน นอกจำกนี ้หำกบริษัทได้ว่ำจ้ำงบุคคลทพุพลภำพเข้ำท ำงำน บริษัทจะจดัหำอุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวกและสวสัดกิำรท่ีเหมำะสมตำมสมควร 

 

• กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกบัสภำพและ
ลกัษณะงำน ผลกำรปฏิบตังิำน และควำมสำมำรถของบริษัทในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนนัน้  
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• บริษัทจดัให้สภำวะกำรท ำงำนของพนักงำนมีสุขลกัษณะอนำมยัท่ีดีและมีควำมปลอดภัยตำมสภำพแวดล้อมของแต่ละ
หน้ำท่ีงำน 

 

• พนกังำนมีช่องทำงส่ือสำรเพ่ือเสนอแนะหรือร้องทุกข์ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัหน้ำท่ีกำรงำน ซึง่ข้อเสนอต่ำงๆได้รับกำร
พิจำรณำอย่ำงจริงจงั มีกำรก ำหนดวธีิแก้ไขที่เป็นประโยชน์กบัทกุฝ่ำย และสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั 

 

• บริษัทมีนโยบำยท่ีส่งเสริมกำรพึ่งพำตนเองของพนักงำน เช่น  กำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์ เงินกู้ ท่ีอยู่อำศยัโดยร่วมกับ
สถำบนักำรเงินต่ำงๆ รวมทัง้สวสัดิกำรสุขภำพ และสวสัดิกำรด้ำนอ่ืนๆ เพ่ือพฒันำคุณภำพชีวิตของครอบครัวพนักงำน
ตำมควำมเหมำะสม 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมีนโยบำยอย่ำงชดัเจนในกำรรับผิดชอบต่อคณุภำพของสินค้ำ กำรร้องเรียน และปัญหำของลูกค้ำท่ีเกิดจำกข้อบกพร่องของ
สินค้ำและบริกำร ซึ่งทำงบริษัทได้มีกำรศึกษำ ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้ำและบริกำรท่ี อำจจะเกิดขึน้กับผู้ บริโภคอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรเพ่ือเช่ือมควำมสัมพันธ์และรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ ซึ่งข้อร้องเรียนนัน้ต้องได้รับกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงจริงจงั โดยช่องทำงกำรส่ือสำรตำ่งๆนีส้ำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย โดยได้จดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะด้ำนตำ่งๆ เพ่ือบริกำรหลงักำร
ขำย (After Sales Service) ท่ีพร้อมดูแลลูกค้ำหลังกำรเข้ำอยู่อำศยั โดยประกอบด้วย 2 ส่วนงำน ได้แก่ 1) ส่วนงำนรับเร่ืองหลังกำรส่งมอบ 
(Call Service) และ 2) ส่วนงำนซ่อมบ ำรุง (Fix It) ให้บริกำรซ่อมแซมบ ำรุงบ้ำนลูกค้ำหลงักำรเข้ำอยู่อำศยัภำยใต้มำตรฐำน 4 ข้อ ได้แก่ กำร
ทดสอบและคดัเลือกวสัดท่ีุดีมีคณุภำพ (Standard & Quality) มำตรฐำนควำมสะอำดและควำมปลอดภยัของลกูค้ำ (Clean & Security) กำร
ควบคมุเวลำ (Time Control) และกำรตดิตำมผลควำมครบถ้วนของรำยกำรแจ้งซอ่มบ ำรุง (Caring) 

โดยในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ ทำงบริษัทได้รับกำรติดต่อจำกลูกค้ำผ่ำนช่องทำง Call Service เข้ำมำจ ำนวน 70,248 สำย และได้มีกำร
ร่วมมือกนัระหว่ำงส่วนงำนรับเร่ืองหลังกำรส่งมอบ (Call Service) และส่วนงำนซ่อมบ ำรุง (Fix It) ในกำรติดตำมงำนซ่อมแซมและแก้ปัญหำ
จนสำมำรถแก้ปัญหำให้ลูกค้ำได้ทัง้สิน้ ซึ่งหน่วยงำน Call Service ได้จัดประเภทงำนตำมเร่ืองและข้อมูลท่ีลูกค้ำแจ้งเข้ำมำ โดยมีรำยกำร
หลกัๆ ได้แก่ งำนแจ้งซ่อมตวับ้ำน/ห้องชุดของลูกค้ำท่ียงัอยู่ในระยะกำรรับประกนัของบริษัทฯ เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 33,793 รำยกำร ซึง่ส่วนงำน
ซ่อมบ ำรุงได้ด ำเนินกำรแก้ไขเสร็จสิน้คิดเป็นร้อยละ 99 ของรำยกำรท่ีแจ้งมำทัง้หมด โดยมีบำงรำยกำรอยู่ระหว่ำงนัดหมำยลูกค้ำเพ่ือเข้ำ
ตรวจสอบและเตรียมแผนงำนเพ่ือเข้ำด ำเนินกำรแก้ไขให้กบัลูกค้ำ ส ำหรับรำยกำรร้องเรียน ได้แก่ งำนร้องเรียนกำรบริกำรและงำนร้องเรียน
กรณีตวับ้ำน/ห้องชุดลูกค้ำท่ีสิน้สุดกำรรับประกนักบับริษัทฯแล้ว โดยมีนโยบำยในกำรลดผลกระทบในกำรพักอำศยัของลูกค้ำ โดยมีจ ำนวน
ทัง้สิน้ 3,945 รำยกำร ซึง่ส่วนงำน Customer Care ได้เข้ำตรวจสอบและพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนให้กบัลูกค้ำได้คิดเป็นร้อยละ 99 
และส ำหรับข้อร้องเรียนของลกูค้ำท่ีพิจำรณำแล้วไม่ได้ด ำเนินกำรแก้ไขให้ ทำงบริษัทก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ และยงัท ำกำรติดตำมควำมคืบหน้ำและ
หำทำงออกในกำรแก้ปัญหำร่วมกนักบัทกุฝ่ำยรวมทัง้ลกูค้ำ และแม้วำ่ตลอดปี 2563 ท่ีผ่ำนมำจะอยู่ในสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ทำง
บริษัทฯก็ยังคงมุ่งมัน่ในกำรบริกำร โดยมีกำรเพิ่มควำมเข้มงวดต่อมำตรกำรด้ำนควำมสะอำดตัง้แต่บริเวณพืน้ท่ีในโครงกำร ตลอดจนถึงกำร
บริกำรหลงักำรขำย กำรเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือปอ้งกนัเพ่ือควำมปลอดภยัของลกูค้ำ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีผู้ ให้บริกำรท่ีต้องพบลูกค้ำโดยตรง 
โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะแก้ปัญหำและเกิดควำมพึงพอใจสูงสุดในกำรใช้สินค้ำของบริษัท นอกจำกนีใ้นกำรให้บริกำรหลงักำรขำย ผู้บริโภคได้รับ
กำรคุ้มครองสิทธิส่วนบคุคลและข้อมลูส่วนตวั โดยข้อมลูตำ่งๆของผู้บริโภคจะไม่ถกูน ำไปใช้โดยปรำศจำกควำมยินยอม 

Customer Relationship Management 
 

ภำยในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้สร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูบ้ำนเอพี น ำโดยฝ่ำยบริหำรลูกค้ำสมัพนัธ์ โดยได้จดักิจกรรมสนัทนำ
กำร ทัง้กำรเล่นเกมส์ กำรจดัแสดง กำรออกร้ำน และกำรแสดงดนตรี รวมถงึมีกำรสร้ำงกลุ่มสงัคมออนไลน์ของลกูบ้ำน เพ่ือให้เกิดกำรเช่ือมต่อ
กันได้ตลอดเวลำ ภำยใต้สังคม AP SOCIETY ซึ่งท่ีผ่ำนมำมีกำรจัดแคมเปญไปแล้วทัง้สิน้  8 แคมเปญ ได้แก่ กิจกรรม AP KIDS DAY, 
CHINESE NEW YEAR, AP SUPERMARKET, EMPOWER HEALTH (โครงกำรคอนโดมิเนียม), EMPOWER HEALTH (โครงกำรแนวรำบ), 
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AP MARKET PLACE (โครงกำรคอนโดมิเนียม), AP MARKET PLACE (โครงกำรแนวรำบ), HALLOWEEN NIGHT MARKET, WELCOME 
HOME PARTY และ AP CHRISTMAS MARKET รวมถึงมีกำรบริจำคข้ำวสำรกวำ่ 1,500 กิโลกรัมและน ำ้ดื่ม 1,000 ขวด แก่โครงกำร COVID 
Relief Bangkok และชุมชนแออดัในกรุงเทพมหำนคร ตำมล ำดบั จำกกำรระบำดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ท ำให้วถีิชีวติของผู้คนเปล่ียนแปลง
ไป เกิด Social Distancing และไม่สำมำรถใช้พืน้ท่ีส่วนรวมได้ ผู้คนจึงหนัมำให้ควำมส ำคญักบัช่องทำงออนไลน์มำกขึน้เพรำะเช่ือมต่อกนัได้
ทกุท่ีและทกุเวลำ บริษัทจงึเล็งเห็นควำมส ำคญัและสร้ำงสงัคมกลุ่มออนไลน์ Facebook ช่ือ AP MARKET PLACE กลุ่มสงัคมของลูกบ้ำนเอพี 
เปิดพืน้ท่ีให้ลูกบ้ำนได้ใช้เป็นช่องทำงในกำรติดต่อ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เกือ้กูล และแลกเปล่ียนควำมรู้ สินค้ำหรือบริกำรซึง่กนัและกนั ทัง้นีท้ำง
บริษัทฯ ยงัได้มีกำรมอบสิทธิประโยชน์จำกพนัธมิตรหลกัของบริษัทให้แก่ลกูบ้ำนเอพี ไม่ว่ำจะเป็นส่วนลดจำกร้ำนอำหำรในเครือ Siam Piwat, 
ส่วนลดส่งอำหำรทัง้จำก Grab และ Get รวมทัง้ส่วนลดพิเศษจำก HomePro เพ่ือเอือ้ประโยชน์และสร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรอยู่อำศยั
ให้กับลูกบ้ำนในเครือบริษัทเอพี ซึ่งในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ มีกำรจัดกิจกรรมทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ รวมโครงกำรบ้ำนจดัสรรและอำคำรชุด 
ครอบคลุมกว่ำ 118 โครงกำรของเอพี และปัจจุบันกลุ่ม Facebook: AP MARKET PLACE มีสมำชิกแล้วกว่ำ 5,600 คน จำกหลำกหลำย
โครงกำร โดยบริษัทได้ใช้งบประมำณทัง้หมดโดยประมำณ 18 ล้ำนบำท และมีลูกบ้ำนเข้ำร่วมประมำณ 5,700 ครัวเรือน (ข้อมูลลูกบ้ำนท่ี
มำร่วมกิจกรรมทัง้ปี 2563)  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

รำยงำนกำรประเมินผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)) 

ในกำรท ำโครงกำรใดๆก็ตำม ก่อนท่ีจะเร่ิมกำรก่อสร้ำงโครงกำรไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรแนวรำบหรือแนวสูง บริษัทค ำนึงถึงปัจจยัด้ำน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคญั รวมทัง้จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม โดยทกุโครงกำรของบริษัทท่ีมีขนำดและ
จ ำนวนพืน้ท่ีใช้สอยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยท่ีต้องท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment (EIA)) ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติส่งเสริมและรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ทำงบริษัทก็จะร่วมจดัท ำ
รำยงำน EIA กบับริษัทท่ีปรึกษำท่ีเป็นผู้ เช่ียวชำญและขึน้ทะเบียนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยกบักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
โดยในกำรจดัท ำรำยงำนและก ำหนดมำตรกำรป้องกนัผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ร่วมประเมินผลกระทบจำกโครงกำรต่ำงๆอย่ำงใกล้ชิด 
ทัง้กับบริษัทท่ีปรึกษำและกับผู้ อยู่อำศยัรอบโครงกำร รวมทัง้มีกำรท ำประชำพิจำรณ์เพ่ือก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรกำรป้องกนัท่ีได้ผลดี
ท่ีสุดต่อทัง้ผู้ อยู่อำศยั ลูกค้ำ และสิ่งแวดล้อมรอบข้ำง และหลังจำกท่ีรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ในช่วงกำรก่อสร้ำง ทำงบริษัทก็มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำและกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด วิธีกำร 
และเง่ือนไขท่ีระบุในรำยงำน โดยมีกำรประชุมติดตำมผลกบัผู้ รับเหมำและท่ีปรึกษำโครงกำรแต่ละโครงกำรอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้มั่ นใจว่ำกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรจะส่งผลกระทบตอ่ผู้อยู่อำศยัรอบข้ำงและสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อยท่ีสดุ ซึง่ประสบกำรณ์และปัญหำจำกโครงกำรต่ำงๆท่ีผ่ำนมำ
ทำงบริษัทก็ได้มีกำรศกึษำและวเิครำะห์ผลเพ่ือน ำไปปรับปรุงแก้ไขส ำหรับโครงกำรอ่ืนๆอยู่เสมอ  

กำรพฒันำสินค้ำและนวตักรรมเพ่ือกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

บริษัทได้พัฒนำรูปแบบของสินค้ำโดยค ำนึงถึงกำรใช้สอยพืน้ท่ีเพ่ือประหยัดพลังงำน และเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรใช้สอย
สินค้ำ และยังเลือกใช้แต่อุปกรณ์ต่ำงๆในบ้ำนและอำคำรชุดท่ีติดตัง้ให้แก่ลูกค้ำท่ีช่วยลดกำรใช้พลั งงำน เช่น หลอดประหยัดไฟ สุขภัณฑ์
ประหยดัน ำ้ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีได้มำตรฐำนประหยดัไฟเบอร์ 5 และถงัดกัและก ำจดัน ำ้เสียท่ีได้คณุภำพตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ด ำเนินโครงกำรอย่ำงตอ่เน่ืองจำกปีท่ีแล้ว โดยบริษัทได้ร่วมมือกบัคณำจำรย์มหำวทิยำลยัท่ีมีช่ือเสียงทัง้ไทย
และตำ่งประเทศในกำรออกแบบพฒันำนวตักรรมใหม่ๆท่ีจะเป็นประโยชน์กบักำรอยู่อำศยัในอนำคต และเพิ่มคณุภำพในกำรใช้ชีวิตของลูกค้ำ
ของบริษัท (Quality of Life) และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
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กำรปลกูฝังคำ่นิยมและให้กำรศกึษำเร่ืองกำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีกำรรณรงค์ส่งเสริมให้พนกังำนรู้จกัใช้ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด รณรงค์กำรประหยดัใช้น ำ้ไฟ กำรติดตัง้สุขภัณฑ์
ประหยัดน ำ้ และหลอดประหยดัไฟในส ำนกังำนใหญ่และบริเวณก่อสร้ำง และมีกำรตรวจเช็คดูแลอย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรก ำจดัและดูแลขยะท่ี
เกิดจำกกำรท ำงำน กำรลดใช้กระดำษ และกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ (recycle) เป็นต้น 

นอกจำกนีย้งัมีกำรสนบัสนนุพนกังำน รวมทัง้บุคคลภำยนอกให้มีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรสอดแทรก
ควำมรู้ในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกำรก่อสร้ำง ในหลักสูตรต่ำงๆของเอพี อะคำเดม่ี โดยมี
รำยละเอียดดงัที่แสดงไว้ในส่วน เอพี อะคำเดม่ี  

7. การร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน 

นโยบำยในกำรพัฒนำทำงด้ำนควำมรับผิดชอบทำงสังคม (CSR) เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainability Development) ท่ี
บริษัทได้ด ำเนินกำรไปในปีท่ีผ่ำนมำล้วนแต่เป็น CSR In-process ท่ีบูรณำกำรกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท จำกกำรท่ีบริษัทเป็นผู้ เช่ียวชำญ
เร่ืองกำรสร้ำงที่อยู่อำศยัท่ีมีคณุภำพ เรำจงึเล็งเห็นวำ่ท่ีอยู่อำศยัท่ีมีคณุภำพจะท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คนดีขึน้ ด้วยประสบกำรณ์ท่ีสัง่สม
มำนำนในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทมีควำมพร้อมทัง้ในแง่องค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถท่ีจะถ่ำยทอดให้แก่บุคลำกรภำยในและ
บคุคลภำยนอก เพ่ือน ำไปพฒันำทกัษะของตนเอง หรือต่อยอดควำมรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สงัคม นอกจำกนี ้บริษัทยงัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงบคุลำกรท่ี
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยท่ีมีคุณภำพ ทัง้ในด้ำนกำรก่อสร้ำง กำรบริหำรจั ดกำรในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเม่ือมีกำรผลิตบุคลำกรท่ีมีควำมรู้และควำมรับผิดชอบท่ีดีมำกขึน้ในสงัคม บุคคลเหล่ำนีจ้ะร่วมกันผลิตผลงำนและ
สิ่งก่อสร้ำงที่ได้มำตรฐำน อนัเป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงสรรค์สงัคมให้เป็นสงัคมที่มีกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนได้  

ด้วยเหตนีุ ้เพ่ือเป็นจุดศนูย์รวมในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ บริษัทจึงได้ก่อตัง้ เอพี อะคำเดม่ี (AP Academy) สถำบนัเพ่ือกำรเรียนรู้
ครบวงจรด้ำนอสังหำริมทรัพย์แห่งแรกของเมืองไทยท่ีมีหลักสูตรครอบคลุมธุรกิจอสังหำริมทรัพย์อย่ำงครบวงจร ตัง้แต่กำรออกแบบ กำร
ก่อสร้ำง กำรซือ้ขำย ไปจนถงึกำรบริหำรกำรจดักำรอสงัหำริมทรัพย์ โดยวำงแนวคดิวำ่ “รู้ลกึ สร้ำงสรรค์ ท ำจริงพร้อมด้วยคณุภำพ” 

กำรจดัตัง้ เอพี อะคำเดม่ีนัน้ ทำงบริษัทได้เตรียมกำรอย่ำงตอ่เน่ือง และในปีท่ีผ่ำนมำจำกกำรด ำเนินงำน เอพี อะคำเดม่ี ก็ให้ผลเป็น
ท่ีน่ำพอใจ และได้รับรำงวัล CSR สำขำ “กำรลงทุนทรัพยำกรบุคคล” จำกงำน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2019 โดย
บริษัทได้รับรำงวลัในสำขำนีเ้ป็นเวลำ 4 ปีซ้อน 

เอพี อะคำเดม่ี (AP ACADEMY) มีพันธกิจและโครงสร้ำงหลกั 3 ประกำร ได้แก่ 1. เอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคลู (AP Property School) 
2. เอพี โอเพ่นเฮ้ำส์ (AP Open House) และ 3. AP Symposium or Public Course Training  

เอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคูล AP Property School   

โครงกำรเอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคลู เป็นโรงเรียนส ำหรับพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรของบริษัท 
เพรำะเรำยดึมัน่ในหลกัท่ีวำ่กำรจะสร้ำงบ้ำนท่ีดีได้ คนสร้ำงจะต้องมีคณุภำพก่อน โดยหลกัสตูรตำ่งๆได้รับกำรออกแบบให้ครอบคลมุส่วนเสริม
ทักษะควำมรู้พื น้ฐำน (Fundamental) กำรพัฒนำเฉพำะสำยงำน  (Functional) เติมเต็มทักษะควำมรู้ (Selective) ควำมเป็นผู้ น ำ 
(Leadership) และนวตักรรม (Innovation) เป็นต้น 

หลกัสตูรในเอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคลู ประกอบด้วย 5 หลกัสตูร ได้แก่ 

1) หลกัสตูรกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง (Construction Curriculum) 

มุ่งเน้นเสริมสร้ำงควำมรู้หลักของกำรบริหำรโครงกำรในส่วนของเวลำ ต้นทุน และคุณภำพตลอดช่วงระยะเวลำของกำรก่อสร้ำง
จนถึงส่งมอบให้ลูกค้ำ และทรำบถึงกิจกรรมในกำรด ำเนินงำนเร่ิมตัง้แตก่ำรได้มำซึง่ท่ีดินไปจนปิดโครงกำร โดยจะเน้นกำรบริหำรตำมหลกักำร
และมำตรฐำนคณุภำพของเอพีรวมถึงข้อก ำหนดกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม  และกำรปฏิบตัิงำนโดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ผ่ำน
บคุลำกรท่ีได้รับฝึกอบรมมำเป็นอย่ำงดีในทกุภำคส่วน อำท ิวศิวกร คนงำน และผู้ รับเหมำ เป็นต้น 
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2) หลกัสตูรกำรบริหำรงำนขำยและบริกำร (Sales and Services Curriculum) 

เตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำนให้กับพนักงำนขำย (Living Consultant) เร่ิมจำกกำรปรับบุคลิกภำพและกำรต้อนรับให้ได้ตำม
มำตรฐำนของเอพี หลงัจำกนัน้เป็นกำรค้นหำข้อมลูลูกค้ำท่ีจ ำเป็นต่อกำรน ำเสนอและตรงประเดน็ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทัง้ยงัมีเทคนิค
กำรตอบข้อโต้แย้ง กำรโน้มน้ำวและกำรปิดกำรขำยได้ส ำเร็จ รวมถึงกำรพฒันำควำมรู้ด้ำนสินเช่ือเบือ้งต้น  ฮวงจุ้ย และทกัษะอ่ืนท่ีจ ำเป็นไป
พร้อมๆกนั ภำยใต้ภำรกิจในกำรส่งมอบท่ีอยู่อำศยัท่ีดีท่ีสดุและตรงควำมต้องกำรท่ีสดุให้กบัลกูค้ำของเรำ 

3) หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำรงำนซอ่มบ ำรุง (Home Solution Curriculum) 

มีเป้ำหมำยให้พนักงำนมีมำตรฐำนในกำรให้บริกำรดูแลงำนซ่อมบ ำรุงท่ีถูกต้องและมีมำตรฐำนงำนซ่อม (ระบบไฟฟ้ำ ประปำ 
สุขำภิบำล และสถำปัตยกรรม) กำรดูแลควำมสะอำดและควำมปลอดภัยตัง้แต่เร่ิมเข้ำซ่อมจนกระทัง้ส่งมอบงำน และกำรปฏิบัติงำนโดย
ค ำนงึถงึผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม พร้อมกำรให้ค ำแนะน ำกำรบ ำรุงรักษำท่ีอยู่อำศยัเพ่ือให้เกิดควำมพงึพอใจของลกูบ้ำนสงูสดุ 

4) หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำรอสงัหำริมทรัพย์ (Property Management Curriculum) 

พฒันำศกัยภำพของทีมบริหำรจัดกำรอำคำรชุดและหมู่บ้ำนจัดสรร โดยจะได้รับควำมรู้เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ตัง้แต่
เปิดโครงกำรจนถึงกำรส่งมอบสำธำรณูปโภค เน้นกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีมำตรฐำนและกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ และเป็นมำตรฐำนขององค์กร ด้วยบคุคลำกรท่ีมีคณุภำพควบคู่กบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำใน
ทกุมิต ิ 

5) หลกัสตูรกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร (Development Program Curriculum) 

พฒันำทกัษะควำมรู้และควำมสำมำรถของพนกังำนในองค์กรให้สำมำรถดงึศกัยภำพของตวัเองมำใช้ได้อย่ำงสงูสดุในกำรท ำงำนให้
ส ำเร็จ โดยหลกัสูตรจะเน้นกำรพฒันำทกัษะในด้ำนทกัษะกำรเป็นผู้น ำ กำรส่ือสำร กำรแก้ปัญหำ กำรวำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง และ กบั
ทีมงำนต่ำงๆให้มีประสิทธิภำพ เน้นมองถึงเป้ำหมำยรวมของทีมเป็นส ำคญั ทกุคนตำ่งต้องปรับตวัเข้ำหำกนัเพ่ือท ำให้งำนส ำเร็จลุล่วง รวมถึง
เปิดมมุมองด้ำนนวตักรรม และ Mindset กรอบควำมคิด เพ่ือให้พนกังำนเกิดแรงบนัดำลใจและควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีจะท ำอะไรใหม่ๆ ให้กับ
พนกังำนทกุระดบั ซึง่แผนพฒันำบคุลำกรจะสอดคล้องไปกบัเปำ้หมำยขององค์กรในแต่ละปี 

โดยในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำมีกำรเข้ำรับกำรอบรมและส ำเร็จในหลักสูตรต่ำงๆ ทัง้ Classroom, Workshop และ Online เป็นจ ำนวน 
19,475 ครัง้ (นบัตำมจ ำนวนครัง้ท่ีพนักงำนเรียนจบหลกัสูตร โดยพนกังำน 1 คน สำมำรถเรียนได้มำกกว่ำ 1 หลกัสูตร) และผลกำรทดสอบ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ เข้ำอบรมได้ผลออกมำเป็นท่ีน่ำพึงพอใจ และจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นพบว่ำผู้ เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำสิ่งท่ี
ได้เรียนรู้ไปพฒันำงำนของตนเองได้เป็นอย่ำงดี 

การอบรมหลักสูตร Empower Living 

ในปีนีบ้ริษัทฯ มีกำรอบรมหลกัสูตร Empower Living หรือวิถีกำรท ำงำนแบบเอพี ท่ีว่ำด้วยจดุมุ่งหมำยของเอพีผ่ำน 2 กระบวนกำร
คิดหลักท่ีเป็นพืน้ฐำนส ำคัญอย่ำง Outward Mindset และ Design Thinking ท่ีจะน ำมำสู่กำรปฏิบัติจนเกิดเป็นค่ำนิยม 5 ประกำร (AP 
Thailand Values) เพ่ือสร้ำงควำมส ำเร็จในจุดมุ่งหมำย EMPOWER LIVING ร่วมกัน เม่ือองค์กรมีบุคลำกรท่ีเข้ำใจจุดมุ่งหมำยร่วมกันของ
องค์กรแล้ว ก็จะสำมำรถเดินไปในทิศทำงเดียวกันเพ่ือพำให้เอพีไปสู่จุดหมำยท่ีตัง้ไว้ได้ ซึ่งในปี 2563 ได้จัดอบรมทัง้แบบ Workshop และ 
Online ให้กับพนักงำนทุกระดบัในบริษัทเอพีและบริษัทในเครือ เพ่ือเป็นแกนหลักในกำรท ำงำน ส่งเสริมให้ท ำให้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
พร้อมเดินหน้ำสู่ควำมส ำเร็จร่วมกนั และด้วยเปำ้หมำยกำรด ำเนินงำนท่ีพร้อมสนบัสนนุให้ทกุคนในสงัคมสำมำรถเติมเตม็ทกุเป้ำหมำยชีวิตได้
ตำมท่ีปรำรถนำด้วยนวตักรรมสินค้ำและบริกำรท่ีมีคณุค่ำและมีควำมหมำยต่อชีวิต (Empower Living) ผ่ำน 5 ค่ำนิยมหลักของเอพี นัน่คือ 
Put People First, Build Together, Progress with Purpose, Go Beyond และ Be Innovative  
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โดยปี 2563 มีพนักงำนของเอพีทัง้พนักงำนประจ ำและพนักงำนใหม่รวมกว่ำ 2,695 คน ท่ีได้เข้ำร่วมหลักสูตร Empower Living 
รูปแบบ Online เพ่ือให้เข้ำใจจุดมุ่งหมำยและค่ำนิยมทัง้ 5 ข้อของเอพี รวมถึง Design Thinking และ Outward Mindset หรือ 2 กระบวนคิด
หลักพืน้ฐำนเพ่ือน ำไปสู่วิถีกำรท ำงำนแบบเอพี นอกจำกนีย้งัมีกำรจัดอบรม 2 กระบวนกำรคิดหลกัผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ YourNextU 
โดยแบ่งเป็น 2 Learning Tracks ในกำรเรียนรู้ นั่นคือ Outward Mindset Track และ Innovation Track ให้กับหวัหน้ำงำนระดับ Manager 
และ Director กว่ำ 463 คน จ ำนวน 27 หลักสูตร ทัง้ Classroom, Workshop, Social Learning และOnline โดยมี 39% ท่ีเรียนจบทัง้ 27 
หลกัสตูร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตังิำน และเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรขบัเคล่ีอนพนัธกิจขององค์กร 

ตารางแสดงจ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคูล แบบ Classroom, Workshop และ Online แบบ Virtual 

โดยในกำรจดัอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ ดงักล่ำวและหลกัสูตรบนแพลตฟอร์ม YourNextU ในปี 2563 บริษัทใช้งบประมำณสนบัสนนุใน
กำรจดักำรอบรมทัง้สิน้ 9,451,181 บำท มีผู้ เข้ำร่วมอบรมเป็นจ ำนวน 4,159 ครัง้ 

AP Plearn แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้แบบออนไลน์เพ่ือท ำให้พนักงำนเอพีสำมำรถเรียนรู้ได้แบบไร้ขีดจ ำกัด ทุกท่ี ทุกเวลำ โดยมี
หลกัสตูรมำกมำยหลำกหลำยจำก AP Academy และหลกัสตูรชัน้น ำอ่ืนๆ ซึง่ AP Academy มีหลกัสตูรออนไลน์ทัง้สิน้จ ำนวน 5 กลุ่มวชิำ  

ตารางแสดงจ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี ้สคูล แบบ Online 

หลักสูตร 
จ านวนครัง้ของ

หลักสูตร 
จ านวนผู้เข้าร่วม งบประมาณ จ านวนชั่วโมงรวม 

จ านวนชั่วโมงเฉล่ียต่อ
คน 

1.หลกัสตูรกำรบริหำรงำนขำยและ
บริกำร (Sales and Services 
Curriculum) 

77 743 75,211 443 0.59 

2.หลกัสตูรกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและ
สิ่งแวดล้อม (Construction 
Curriculum) 

35 802 74,666 163 0.20 

3.หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำร
อสงัหำริมทรัพย์ (Property 
Management Curriculum) 

142 1,733 42,782 406 0.24 

4.หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำรงำนซอ่ม
บ ำรุง (Home Solution Curriculum) 

21 9 825 63 7.00 

5.หลกัสตูรกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร 
(Development Program Curriculum) 

40 872 3,479,697 242 0.28 

รวม 315 4,159 3,673,181 1,317 0.32 

หลักสูตร 
จ านวนครัง้ของ

หลักสูตร 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนชั่วโมงรวม 

จ านวนชั่วโมงเฉล่ียต่อ
คน 

1.หลกัสตูรกำรบริหำรงำนขำยและบริกำร (Sales and 
Services Curriculum) 

27 1,632 347 0.21 

2.หลกัสตูรกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง และสิ่งแวดล้อม 
(Construction Curriculum) 

17 1,893 1,156 0.61 

3.หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำรอสงัหำริมทรัพย์ (Property 
Management Curriculum) 

12 1,983 352 0.18 

4.หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำรงำนซอ่มบ ำรุง (Home Solution 
Curriculum) 

2 - - - 

5.หลกัสตูรกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร (Development 
Program Curriculum) 

201 9,808 14,955 1.53 

รวม 259 15,316 16,810 1.10 
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โดยในกำรจดัอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ ผ่ำน AP PLEARN แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ ในปี 2563 ใช้งบประมำณสนับสนนุใน
กำรจดัท ำหลกัสูตรและพฒันำระบบทัง้สิน้ 2,468,800 บำท บริษัทมีผู้ เข้ำร่วมอบรมรวม 15,316 ครัง้ นบัตำมรำยวิชำท่ีเปิดสอนเพรำะฉะนัน้
พนกังำน 1 คนสำมำรถเรียนได้มำกกวำ่ 1 หลกัสตูร เพ่ือพฒันำศกัยภำพของตนเองได้อย่ำงไร้ขีดจ ำกดั 

เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ (AP Open House) 

โครงกำรเอพี โอเพ่นเฮ้ำส์มุ่งเป้ำหมำยในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และเปิดโอกำสในกำรฝึกฝนควำมคิดและทกัษะให้กบั
นิสิตนักศึกษำ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ชีวิตกำรท ำงำนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ เพรำะบริษัทตระหนักดีว่ำกำรได้เรียนรู้จำกกำร
ท ำงำนในสถำนท่ีและสถำนกำรณ์จริงจะเสริมสร้ำงทักษะท่ีมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมอำชีพกำรท ำงำนหลังส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิต  
นกัศกึษำท่ีเข้ำโครงกำรได้อย่ำงดี เฉกเช่นระบบกำรศกึษำในประเทศท่ีพฒันำแล้วท่ีจะให้ควำมส ำคญักบักำรให้ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์จริง
ในกำรท ำงำน นอกเหนือจำกกำรเรียนรู้เชิงทฤษฎี  

ในปีท่ีผ่ำนมำโครงกำร “เอพี โอเพ่นเฮ้ำส์: ชีวิตจริงท่ียิ่งกว่ำทฤษฎี” ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 โดยในปี 2563 เปิดรับ
สมัครนิสิตนักศึกษำชัน้ปีท่ี 3 และ 4 จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ มำฝึกงำนในโปรแกรมวิศวกรรมโยธำ (Civil 
Engineering) และนิสิตนักศึกษำชัน้ปีท่ี 3 และ 4 ท่ีเปิดกว้ำงส ำหรับน้องๆจำกทุกคณะมำฝึกงำนในโปรแกรมกำรตลำดและกำรขำย 
(Marketing & Saless) 

โดยบริษัทท ำกำรประชำสมัพนัธ์โครงกำรในหลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือให้เข้ำถึงนิสิตนักศึกษำในทุกมหำวิทยำลัยทัว่ประเทศได้มำก
ท่ีสุด อำทิ โซเชียลมีเดีย ส่ือประชำสัมพันธ์ในมหำวิทยำลยั รวมถึงกำรท ำโรดโชว์เข้ำไปแนะน ำโครงกำรและให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรท ำงำนใน
สำยอำชีพวศิวกรรมโยธำ รู้รอบภำพรวมธุรกิจ สร้ำงได้ขำยเป็นตัง้แตต้่นจนจบโครงกำร ได้เรียนรู้งำนในด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ในทกุกระบวนกำร
ธุรกิจทัง้กำรออกแบบ กำรตลำด และกำรขำย ให้เข้ำใจภำพรวมธุรกิจแบบครบองค์ พร้อมท ำควำมเข้ำใจและค้นหำควำมต้องกำรของลูกค้ำ
จริง น ำมำคิดแผนกำรตลำดตลอดจนกำรเสนอขำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ท ำให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงคุณภำพท่ีดีท่ีสุด อย่ำงนักพัฒนำ
อสงัหำริมทรัพย์มืออำชีพ  

หลักจำกขัน้ตอนกำรเปิดรับสมัคร มีนิสิตนักศกึษำจ ำนวน 2,295 คน จำกมหำวิทยำลยัทัว่ประเทศสมัครเข้ำร่วมคดัเลือก ซึง่ผู้ เข้ำ
สมคัรต้องผ่ำนกำรท ำแบบทดสอบออนไลน์ และเข้ำร่วมกิจกรรมคดัเลือก ณ ส ำนกังำนใหญ่  

ในวนัท่ี 16 มกรำคม 2563 ได้ท ำกำรประกำศรำยช่ือนิสิตนกัศกึษำท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 40 คน จำก
โปรแกรมวิศวกรรมโยธำ 20 คน และกำรตลำดและกำรขำย 20 คน เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรฝึกงำนกับบริษัท แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำด COVID-19 ทำงบริษัทค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของนกัศกึษำท่ีเข้ำร่วมฝึกงำน จึงของดกิจกรรมโครงกำรฝึกงำน AP Open House 2563  
แต่เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมพฒันำทกัษะควำมรู้ และต่อยอดประสบกำรณ์ให้กบัน้องๆ นักศกึษำฝึกงำนทกุคนจะได้รับสิทธิพิเศษอบรมหลกัสูตร 
DESIGN THINKING (รูปแบบ Virtual Classroom) จำก YourNextU by SEAC ในช่วงเวลำเดิม คือ ตัง้แต่ มิถุนำยน - กรกฎำคม 2563 โดย
เม่ือเรียนครบหลักสูตรท่ีก ำหนดนักศกึษำทัง้ 40 คน จะได้รับประกำศนียบตัรจำกสถำบนั Stanford Center for Professional Development, 
STANFORD UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกำอีกด้วย 

AP ACADEMY LAB 

ในปี 2563 มีสถำบนักำรศกึษำท่ีสนใจเข้ำขอดงูำน AP ACADEMY LAB และโครงกำรของเอพี ดงันี ้

กมุภำพนัธ์และตลุำคม 2563  

โครงกำรนกัศึกษำดงูำน – สถำปัตยกรรมศำสตร์ มีนิสิต นกัศกึษำ และคณะอำจำรย์จำก 2 สถำบนั ได้แก่ มหำวิทยำลัยอสัสมัชัญ 
(ABAC) และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร จ ำนวน 46 คน เย่ียมชม Site งำน เพ่ือให้ได้เห็นรูปแบบในงำนก่อสร้ำง ทัง้ท่ีเป็น
อำคำรท่ีเป็นกำรก่อสร้ำงแบบส ำเร็จรูป (Precast) ท่ีเป็นงำนโครงสร้ำง ขัน้ตอนกำรก่อสร้ำงจริง และรูปแบบสถำปัตยกรรมของอำคำรทัง้
ภำยนอกและภำยใน รวมถึงห้องท่ีสร้ำงแล้วเสร็จ เพ่ือให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในขัน้ตอนกำรก่อสร้ำงและกำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรม
และกำรเลือกใช้วสัดท่ีุเหมำะสมในกำรออกแบบท่ีอยู่อำศยัตอ่ไปในอนำคต 
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มีนำคม 2563  

โครงกำรนักศกึษำดงูำน – กำรบริหำรทรัพยำกรอำคำร มีนิสิต นักศกึษำ และคณะอำจำรย์จำก 1 สถำบนั ได้แก่ มหำวิทยำลยัรำช
ภัฎสวนสุนันทำ จ ำนวน 49 คน เย่ียมชม Site งำนท่ีเป็นโครงกำรแนวสูง เพ่ือให้ได้เห็นรูปแบบและขัน้ตอนกำรก่อสร้ำงของอำคำรสูง ว่ำมี
ลกัษณะและรำยละเอียดอะไรบ้ำง ใช้งำนอย่ำงไรในแต่ละส่วนของอำคำร เพ่ือให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในงำนโครงสร้ำงและรูปแบบกำร
ก่อสร้ำงของอำคำรสงู ลกัษณะกำรใช้งำน และน ำไปปรับใช้กบัหลกัสตูรวชิำของนกัศกึษำท่ีจะจบมำในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรอำคำร 

พฤศจิกำยน 2563  

โครงกำรนกัศกึษำดงูำน – ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ มีนิสิต นกัศกึษำ และคณะอำจำรย์จำก 1 สถำบนั ได้แก่ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
จ ำนวน 53 คน เย่ียมชม Site งำนท่ีเป็นโครงกำรแนวรำบ เพ่ือให้ได้เห็นรูปแบบกำรก่อสร้ำงจริง สภำพโครงกำรของโครงกำรท่ีเป็นแนวรำบท่ี
หน้ำงำน เพ่ือให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนของบริษัทท่ีเป็นอสังหำริมทรัพย์ ภำพลักษณ์โดยรวมของโครงกำรจะต้องมีรูปแบบ
อย่ำงไร และจดักำรในแตล่ะส่วนอย่ำงไรบ้ำง เพ่ือให้เหน็ภำพรวมของธุรกิจของอสงัหำริมทรัพย์ โดยมีผู้จดักำรโครงกำรคอยดแูลให้ควำมรู้และ
ค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด 

โครงกำรนกัศกึษำดงูำน – วศิวกรรมโยธำ มีนิสิต นกัศกึษำ และคณะอำจำรย์จำก 1 สถำบนั ได้แก่ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบรีุ จ ำนวน 81 คน เย่ียมชม AP ACADEMY LAB พืน้ท่ีสร้ำงกำรเรียนรู้นอกต ำรำ เน้นกำรสมัผสัของจริง โดยกำรจ ำลองโครงสร้ำงและ
องค์ประกอบของบ้ำน เพ่ือให้นกัศกึษำได้เห็นถงึกระบวนกำรกำรก่อสร้ำง กำรใช้วสัด ุและประโยชน์ใช้สอยต่ำงๆ ภำยใน AP Home Lab มีทัง้
ส่วนของงำนโครงสร้ำง งำนระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำ และระบบแจ้งเตือนอคัคีภยั รวมทัง้ในส่วนของ Materials Archive ท่ีจดัแสดงวสัดท่ีุเอพี
ใช้ในโครงกำรตำ่งๆ อีกด้วย รวมถึงเดินทำงไปดงูำนก่อสร้ำงจริง ท่ี Site งำน เพ่ือให้ได้เห็นภำพขัน้ตอน กระบวนกำรก่อสร้ำงจริง โดยมีวิศวกร
โครงกำรและทีมวทิยำกรจำก AP Academy คอยดแูลให้ควำมรู้และค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด 

AP Public Course Training  

โครงกำร AP Public Course Training เร่ิมขึน้โดยมุ่งหวงัให้เกิดกำรแบ่งปันควำมรู้ นวตักรรม และโลกทศัน์ในด้ำนกำรก่อสร้ำง กำร
ออกแบบ กำรขำย และกำรบริกำรด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ รวมถงึสร้ำงแรงบนัดำลใจ โดยเป็นโครงกำรท่ีเปิดกว้ำงให้ประชำชนทัว่ไป ไม่วำ่จะเป็น
นกัเรียน นิสิต นกัศกึษำ ผู้ ท่ีท ำงำนในสำยงำนท่ีเก่ียวข้อง หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ ได้เข้ำร่วมรับฟังและแลกเปล่ียนควำมคดิเหน็กบัวทิยำกรท่ีมี
ช่ือเสียงทัง้ระดบัประเทศและระดบัสำกลโดยไม่มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมอบรม 

โดยในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ ทำงบริษัทได้จดัให้มี AP Public Course Training ทัง้หมด 1 งำน ได้แก ่

  งาน ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1 

โครงการนักศึกษาดูงาน - สถาปัตยกรรมศาสตร์ ก.พ. และ ต.ค. 63  

มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั (ABAC) 
นกัศกึษำสถำปัตยกรรมศำสำตร์ปี 3-4 

19 ก.พ. 63 18 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 19 ต.ค. 63 28 

2 
โครงการนักศึกษาดูงาน - การบริหารทรัพยากรอาคาร มี.ค. 63  

มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนสนุนัทำ นกัศกึษำกำรบริหำรทรัพยำกรอำคำรปี 1-3 11 มี.ค. 63 49 

3 
โครงการนักศึกษาดูงาน - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  พ.ย. 63  

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ นกัศกึษำธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์อำคำรปี 1-4 6 พ.ย. 63 53 

4 
โครงการนักศึกษาดูงาน - วิศวกรรมโยธา  พ.ย. 63  

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระเจ้ำจอมเกล้ำธนบรีุ นกัศกึษำวิศวกรรมโยธำปี 1-4 12 พ.ย. 63 81 
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"ความรู้เบือ้งต้นระบบอาคารสูง" 

โดยได้จัดกำรอบรมทัง้หมด 2 รอบ คือ วนัท่ี 3 ตุลำคม และ 19 ธันวำคม 2563 เป็นโครงกำรอบรมเพ่ือบุคคลในสำยวิชำชีพช่ำงท่ี
ต้องกำรเรียนรู้งำนระบบอำคำรสงู โดยผู้ เช่ียวชำญด้ำนงำนระบบอำคำรสงูจำกบริษัทเอพี ไทยแลนด์ มีผู้ เข้ำร่วมงำน 102 คน โดยมีผู้สนใจเข้ำ
ร่วมงำนอบรมให้ควำมรู้ท่ีทำงบริษัทจดัขึน้เป็นจ ำนวนมำก รวมทัง้สิน้ 864 คน โดยใช้งบประมำณในกำรจดังำนทัง้หมด 13,586 บำท และจำก
กำรท ำแบบสอบถำม ผู้ เข้ำร่วมมีควำมพงึพอใจและได้รับควำมรู้และจำกกำรเข้ำร่วมงำนดงักล่ำวในระดบัท่ีดีมำก           

ตารางแสดงจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม AP Public Course Training  

 งาน ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณ 

1 ควำมรู้เบือ้งต้นระบบอำคำรสงู 
บุคคลสำยอำชีพช่ำง ที่ต้องกำรเรียนรู้งำน
ระบบอำคำรสงู 

3 ต.ค. 63 603 5,568 

2 ควำมรู้เบือ้งต้นระบบอำคำรสงู 
บุคคลสำยวิชำชีพช่ำง ที่ต้องกำรเรียนรู้งำน
ระบบอำคำรสงู 

19 ธ.ค. 63 261 8,018 

รวม 864 13,586 

AP Knowledge Sharing 

ในปี 2563 AP Academy ได้ท ำกำรเดินสำยไปยงัสถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ ทัว่ประเทศ โดยในปีนีไ้ด้เดินทำงไปยัง 4 สถำบนั ได้แก่ 
มหำวิทยำลยัพะเยำ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี และวิทยำลยัเทคโนโลยีสยำม (สยำม
เทค) เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์, กำรใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ภำยในองค์กร รวมทัง้กำร
บริหำรจดักำรอสงัหำริมทรัพย์ ซึง่มีนกัศกึษำเข้ำร่วมรับฟังกำรถ่ำยทอดควำมรู้นีจ้ ำนวน 411 คน  

นอกจำกนี ้AP Academy ยังสนบัสนุนค่ำยเปิดบ้ำนโยธำ ค้นหำคนสร้ำงฝัน (C-Camp KMUTNB) ส ำหรับนักศกึษำ 100 คนให้กับ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ คณะวศิวกรรมโยธำ เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2563 เป็นจ ำนวน 35,000 บำท 

8. การเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

เอพี ไทยแลนด์ ภำยใต้พนัธกิจ EMPOWER LIVING เรำด ำเนินงำนด้วยควำมมุ่งมัน่ท่ีพร้อมสนบัสนนุให้ทกุคนในสงัคมสำมำรถเติม
เต็มทกุเป้ำหมำยของชีวติได้ตำมท่ีปรำรถนำ โดยเฉพำะในวนัท่ีเกิดวิกฤตกำรแพร่ระบำดของ  COVID-19 ในช่วงท่ีผ่ำนมำ เอพี พร้อมเป็นส่วน
หนึง่ในกำรเดนิหน้ำมอบพลงัให้คนไทย และท ำประโยชน์สู่ทกุคนในสงัคมอย่ำงสงูสดุ 

1) แคมเปญ #AP Save หมอ Save ประเทศไทย 

ตลอดระยะเวลำของกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 นอกจำกบริษัทฯจะให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรองค์กรท่ำมกลำง
ควำมเส่ียงท่ีเกิดขึน้จนน ำพำบริษัทก้ำวผ่ำนวิกฤตในคร่ึงปีแรกมำได้อย่ำงรำบร่ืน ในมิติเพ่ือสงัคม เอพีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมบริจำคสู้
ภยั COVID-19 กบัคนไทยทัง้ประเทศ โดยเอพีได้น ำร่องแคมเปญด้วยกำรบริจำคเงินจ ำนวน 3 ล้ำนบำท เพ่ือสมทบทนุซือ้อปุกรณ์ปอ้งกนัควำม
ปลอดภัยแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ไทย ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ ป่วย COVID-19 ผ่ำนมูลนิธิรำมำธิบดี, มูลนิธิรำชวิถี, โรงพยำบำล
จฬุำลงกรณ์, สถำบนับ ำรำศนรำดรู, โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศริิรำชมลูนิธิ โดยใช้ส่ือโซเชียลผ่ำนออนไลน์คอมมิวนิตีข้อง
องค์กร ทัง้ Facebook, Instagram, Twitter และ Line Official ซึง่มีสมำชิกผู้ติดตำมกว่ำ 2.4 ล้ำนคน รณรงค์ให้ร่วมบริจำคเพ่ือกำรแพทย์กับ 
19 หน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือระดมเงินน ำไปจดัซือ้อปุกรณ์ปอ้งกนัควำมปลอดภยัแก่บคุลำกรทำงกำรแพทย์และอปุกรณ์ช่วยชีวติผู้ ป่วย  

นอกจำกนี ้เอพี ตระหนกัถึงควำมกงัวลใจในเร่ืองกำรน ำเข้ำหน้ำกำกอนำมยั N95 จำกตำ่งประเทศ จงึได้มอบหน้ำกำก 3M รุ่น N95 
จ ำำนวน 1,120 ชิน้ ให้แก่ทีมแพทย์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ผ่ำนทำงโรงพยำบำลรำมำธิบดี โดยมีรองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเป็นผู้ รับมอบ เพ่ือน ำไป
เสริมทพัอปุกรณ์ให้กบัทีมแพทย์สู้ศกึตอ่ไป 
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พร้อมกันนีย้ังร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น)  ผู้น ำในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรค้ำปลีก 
จดัท ำ “ถุงน ำ้ใจ” บรรจอุำหำรแห้งและสิ่งของจ ำเป็น เพ่ือน ำส่งให้ “นักรบชุดขาว” ท่ีอุทิศตนเพ่ือให้เมืองไทยผ่ำนพ้นวิกฤติ COVID-19 อย่ำง
ปลอดภยัไปด้วยกนั และร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาด ปริมาณ 500 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้า โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม หนึ่งในจังหวดัท่ีมีผู้ ใช้แรงงำนและกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวสูง เพ่ือให้
บคุลำกรทำงกำรแพทย์ เจ้ำหน้ำท่ี ผู้ ป่วย ญำต ิและผู้มำใช้บริกำรได้ใช้ท ำควำมสะอำดเพ่ือปอ้งกนัโรค ซึง่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เอ็มพำวเวอร์ให้
คนไทยมีชีวติวถีิใหม่ที่ไม่ประมำท รักษำกำร์ดไม่ให้ตก เพ่ือให้สงัคมไทยปลอดภยัปรำศจำก COVID-19 และโรคตดิตอ่ทำงกำรสมัผสั ตลอดจน
รณรงค์ให้ประชำชนหันมำรับผิดชอบดูแลตนเองร่วมกัน โดยเอพีได้จัดท ำ  “EMPOWER HEALTH BOX” ซึ่งมีทัง้หน้ำกำกผ้ำและสเปรย์
แอลกอฮอล์ เพ่ือแจกจ่ำยให้ลูกค้ำ บุคคลทัว่ไป ตลอดจนหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ อำทิ ส ำนกังำนเขต ส ำนักงำนท่ีดินในเขตต่ำงๆ และสถำนี
ต ำรวจ เป็นจ ำนวนทัง้หมด 1,500 กล่อง โดยเอพี สนบัสนนุให้แยก เพ่ืออยู่... เพ่ือทกุควำมหมำยของชีวติในวนัข้ำงหน้ำ 

2) แคมเปญ MAKE LIVING GREAT AGAIN อยู่…เพ่ือทกุควำมหมำยของคณุ 

แคมเปญส่งมอบทศันคติเชิงบวกและสร้ำงภูมิคุ้มกนัทำงจิตใจให้กบัทกุคนในสงัคมเพ่ือสร้ำงควำมหมำยของชีวิตให้กลบัมำยิ่งใหญ่
อีกครัง้ กำรสร้ำงสรรค์แคมเปญเพ่ือสงัคม “MAKE LIVING  GREAT AGAIN” นี ้เร่ิมต้นจำกจุดยืนของแบรนด์ท่ีต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำร 
EMPOWER ทกุคนในสงัคม ซึง่ไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นลูกบ้ำนเอพีเท่ำนัน้ และเม่ือวิกฤตเกิดขึน้  นอกจำกกำรช่วยเหลือดูแลคณุภำพชีวิตในเชิง
กำยภำพแล้วนัน้ คณุภำพทำงจิตใจถือเป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีเอพีให้ควำมส ำคญัเพ่ือช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกนัทำงจิตใจให้กบัคนไทยทกุคน ไม่วำ่ท่ีผ่ำนมำ
จะเจออุปสรรคใด เอพีพร้อมท่ีจะร่วมเดินไปกับคุณเพ่ือร่วมสร้ำงควำมหมำยของชีวิตให้กลบัมำยิ่งใหญ่อีกครัง้ ซึง่ปลำยทำงของแคมเปญนี ้
คำดหวงัให้คนไทยทกุคนสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงเต็มท่ี มีก ำลงัใจท่ีเข้มแข็ง เพ่ือด ำรงควำมหวงั ควำมฝัน ไม่ลืมควำมหมำยของชีวิต และรู้ว่ำ
พรุ่งนีเ้รำอยู่...เพ่ืออะไร 

ส ำหรับแคมเปญเพ่ือสงัคม “MAKE LIVING GREAT AGAIN” นี ้ได้ออกแบบกิจกรรมไว้หลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือให้ครอบคลุมทุก
กลุ่ม ประกอบด้วย  

ONLINE FILM ภำพยนตร์ออนไลน์ท่ีสร้ำงจำกชีวิตจริงของคน 4 คน ท่ีล้มแล้วกล้ำท่ีจะลกุขึน้ไปต่อ เพ่ือสร้ำงควำมหมำยใหม่ให้กบัชีวติอีกครัง้ 
พร้อมกำรท ำงำนร่วมกบั Yellow Fang (เยลโลว์ แฟง) วงดนตรีอินดีท่ี้มีเอกลกัษณ์เฉพำะตวักบักำรท ำเพลงพิเศษท่ีช่ือว่ำ ‘เคลียร์อยู่’ เพ่ือเป็น
แรงบนัดำลใจให้กบัผู้คนท่ีก ำลงัท้อแท้หรือหมดหวงัให้มีก ำลงัใจในกำรก้ำวเดินตอ่ไป 

MIND SYMPOSIUM ครัง้แรกกับงำนทอล์กแห่งปีท่ีชวนทุกคนมำตัง้หลกัจิตใจ เพ่ือไม่หยุดท่ีจะก้ำวต่อกับ 8 บุคคลแนวหน้ำด้ำนจิตใจท่ีมำ
สร้ำงภูมิคุ้มกนัทำงใจไปด้วยหลกัในกำรตัง้สติและควำมคิดในแง่มุมต่ำงๆ เพ่ือให้ก้ำวข้ำมผ่ำนวิกฤตท่ีเผชิญอยู่ได้อย่ำงมัน่คง ประกอบด้วย 
คณุรสสุคนธ์ กองเกตุ, คณุเกตเุสพย์สวสัดิ์ ปำลกะวงศ์, คณุรวศิ หำญอตุสำหะ, คณุกวีวฒุิ เต็มภวูภทัร, คณุวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, คณุชำลิ
สำ วีรวรรณ, คณุภริษำ ยำคอปเซน่ และคณุดจุดำว วฒันปกรณ์  

AP MUSIC INSPIRATION PLAYLIST ON SPOTIFY ครัง้แรกกับกำรร่วมมือกับ 40 คิวเรเตอร์จำกหลำกหลำยวงกำร สร้ำงเพลย์ลิสต์
พิเศษบนแพลตฟอร์ม SPOTIFY เช่น วี ไวโอเล็ค, อพำร์ทเม้นท์คณุป้ำ, เวย์ ปริญญำ อินทชยั, สิงโต น ำโชค, แปง้โกะ, โอ่ง กงพฒัน์, คิด เบญจ
รงคกุล, กุลวิทย์ เลำสุขศรี, SRETSIS, มลูนิธิสต ิและ TCDC เป็นต้น กบักำรคดัเลือกบทเพลงพิเศษกว่ำ 40 เพลย์ลิสต์ เพ่ือเป็นแรงขบัเคล่ือน
ให้ทกุคนลกุขึน้ในเช้ำวนัใหม่อีกครัง้ด้วยพลงับวกและควำมเช่ือวำ่อยู่เพ่ือสร้ำงควำมหมำยใหม่ให้กบัชีวติอีกครัง้ 

10.3 แนวทางปฏิบัตใินการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ภำยใต้กรอบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ยึดหลกั
ธรรมำภิบำล จรรยำบรรณ และจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้ มีส่วนได้เสียได้ทุกภำคส่วนตลอด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยสนบัสนนุให้บริษัทเข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์
และได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition: CAC) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต และได้ผ่ำน
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กำรรับรองฐำนะจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริตอย่ำงต่อเน่ือง บริษัทฯจึงได้จดัท ำนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชัน่และนโยบำยตำ่งๆ ท่ีมีส่วนสนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ เช่น นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสทจุริต มำตรำกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
นโยบำยกำรรับ - กำรให้ของขวญั ของก ำนลั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และกำรเลีย้งรับรอง เพ่ือเป็นแนวทำงให้พนกังำนทกุคนยดึถือปฏิบตัิ 

บริษัทฯได้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ต้องปฏิบตัิตำมมำตรำกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ โดยไม่เข้ำ
ไปมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ำจะทำงตรง ทำงอ้อม รวมถึงไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท เพ่ือท ำควำมเข้ำใจ 
และให้ควำมรู้เก่ียวกบัมำตรำกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ โดยจดัให้มีกำรส่ือสำร ประชำสมัพนัธ์ผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของบริษัทฯ และส่ือสำรให้กบั
พนกังำนใหม่ในวนัปฐมนิเทศ นอกจำกนีบ้ริษัทฯได้ส่ือสำรให้คูค้่ำทรำบถงึนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ พร้อมลงนำมรับทรำบแนวทำงใน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯท่ีมุ่งเน้นควำมซื่อสตัย์ โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมทัง้ประชำสมัพนัธ์ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสส ำหรับบุคคลภำยนอก 
ตลอดจนมำตรกำรคุ้มครองผู้ แจ้งเบำะแสและพยำนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้รำยละเอียดนโยบำย และกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรมีส่วน
เก่ียวข้องกบักำรคอร์รัปชัน่ บริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.apthai.com) ภำยในหวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ เหมำะสม และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูล สอบทำนกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯมีกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมำะสม เป็นไปตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของ 
COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) โดยมีฝ่ำยตรวจสอบปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมเป็น
อิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยำบรรณ และมีควำมเช่ียวชำญเย่ียงมืออำชีพตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตังิำนวชิำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีจดัท ำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในตำม
แบบประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้จัดท ำตำมแนวคิดของ COSO1  (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยเป็นกำรประเมินตำมองค์ประกอบทัง้  5 ส่วน ได้แก่  
1) สภำพแวดล้อมของกำรควบคมุ 2) กำรประเมินควำมเส่ียง 3) กิจกรรมกำรควบคมุ 4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู และ 5) ระบบ
กำรตดิตำม จำกนัน้น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯมีควำม
เพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ ตลอดจนดูแลรักษำทรัพย์สินและใช้ท รัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสำระส ำคญัเก่ียวกบักำรควบคมุภำยใน  

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำบริษัทฯมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ
และเหมำะสม ซึง่เป็นควำมเหน็ท่ีไม่แตกตำ่งจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีควำมสอดคล้องกบัควำมเห็นของผู้สอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อี
วำย จ ำกดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2563  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรก ำกบัดแูลให้บริษัทฯมีกำรควบคมุ
ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสม รวมถึงกำรอนมุตัิแผนงำนตรวจสอบ กำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ
กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง รวมถงึค่ำตอบแทนของผู้ตรวจสอบภำยใน ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ผลกำรตรวจสอบพร้อมแนวทำงแก้ไขปรับปรุงตำมประเด็นท่ีตรวจพบท่ีฝ่ำยจัดกำรก ำหนด 
รวมถงึติดตำมให้มีกำรด ำเนินกำร ซึง่บริษัทฯได้ให้ควำมส ำคญักบักำรตรวจสอบภำยในและได้จดัสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบตังิำนตำมแผนงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเหน็วำ่หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่ปฏิบตัหิน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยต ำแหน่ง มีวฒุกิำรศกึษำและประสบกำรณ์ท่ีเพียงพอและเหมำะสมตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีดงักล่ำว 

 

                                                           
1 เป็นคณะกรรมกำรร่วมของสถำบนัวิชำชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถำบันผู้ สอบบัญชีรับอนญุำตแห่งสหรัฐอเมริกำ (AICPA) สถำบันผู้ตรวจสอบภำยในสำกล (Institute of 
Internal Auditors หรือ IIA) สถำบันผู้ บ ริหำรกำรเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมำคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกำ (American Accounting 
Association หรือ AAA) และสถำบนันกับญัชีเพ่ือกำรบริหำร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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12. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหวำ่งกนักับบคุคลหรือนิตบิุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งดงันี ้(โปรดพิจำรณำในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงินเพิ่มเตมิ) 

บุคคล/นิตบุิคคล 
ความสัมพันธ์ 

(ณ 31 ธ.ค. 2563) 
ลักษณะรายการ 

มูลค่า (ล้านบาท) ความเหน็ 
 31 ธ.ค. 63  31 ธ.ค. 62  31 ธ.ค. 61 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บจ. เอ แอนด์ พี แอส
โซซเิอท (“A&P”) 

- นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ 
(บตุรนำงสำวเพียงใจ หำญ
พำณิชย์ ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของ A&P ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99) เป็น
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ล ำดบัท่ี 1 
ของบริษัท  

- บริษัทท ำสญัญำเช่ำ
พืน้ท่ีอำคำร
ส ำนกังำนและท่ีจอด
รถจำก A&P 
 

 
 

ค่าเช่าจ่าย 

 
 
 
 

14.94 

 
 
 
 

14.94 12.45 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 
(สขุมุวิท) 
(“AMSV”) 

- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้น
ใน AMSV เป็นสดัสว่นร้อย
ละ 51 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิ
ภวศภุกร และนำยสมยศ 
สธีุรพรชยั 

- AMSV เป็นกิจกำรท่ี
บริษัทร่วมทนุกบับจ. 
เอ็มอีซ ีไทยแลนด์ อิน
เวสเมนต์ พีทีอี ใน
สดัสว่นร้อยละ 51:49 
โดยบริษัทเรียกเก็บ
คำ่บริหำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก AMSV  
 

ค่าบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 1.69 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 
(กรุงเทพ) 
(“AMK”) 

- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้น
ใน AMK เป็นสดัสว่นร้อย
ละ 51 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิ
ภวศภุกร และนำยสมยศ 
สธีุรพรชยั 

- AMK เป็นกิจกำรท่ี
บริษัทร่วมทนุกบับจ. 
เอ็มอีซ ีไทยแลนด์ อิน
เวสเมนต์ พีทีอี ใน
สดัสว่นร้อยละ 51:49 
โดยบริษัทเรียกเก็บ
คำ่บริหำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก AMK  
 

ค่าบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 5.09 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี (อโศก) 
(“AMA”) 

- ณ 28 พ.ค.61 บริษัทถือหุ้น
ใน AMA เป็นสดัสว่นร้อย
ละ 51 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิ
ภวศภุกร และนำยสมยศ 
สธีุรพรชยั 

- AMA เป็นกิจกำรท่ี
บริษัทร่วมทนุกบับจ. 
เอ็มอีซ ีไทยแลนด์ อิน
เวสเมนต์ พีทีอี ใน
สดัสว่นร้อยละ 51:49 
โดยบริษัทเรียกเก็บ
คำ่บริหำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก AMA  
 

ค่าบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 1.26 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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บจ.พรีเม่ียม เรสซิ
เดนซ์ 
(“PR”)  

- บริษัทถือหุ้นใน PR เป็น
สดัสว่นร้อยละ 51 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท มี
กรรมกำรร่วมกนั ได้แก่ 
นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ, 
นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร 
และนำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- PR เป็นกิจกำรท่ี
บริษัทร่วมทนุกบับจ. 
เอ็มเจอำร์ ไอ 
(ประเทศไทย) ใน
สดัสว่นร้อยละ 51:49 
โดยบริษัทเรียกเก็บ
คำ่บริหำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก PR  
 

ค่าบริหารจัดการ 4.32 4.32 4.32 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี (เพชรบรีุ) 
(“APP”)  

- PR ถือหุ้นใน APP เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท มี
กรรมกำรร่วมกนั ได้แก่ 
นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ, 
นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร 
และนำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- APP เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็น
กิจกำรร่วมค้ำของ
บริษัทฯ  

 
 
 

 
ค่าบริหารจัดการ 9.12 28.65 30.87 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี (รัชโยธิน) 
(“APR”) 

- PR ถือหุ้นใน APR เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท มี
กรรมกำรร่วมกนั ได้แก่ 
นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ, 
นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร 
และนำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- APR เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็น
กิจกำรร่วมค้ำของ
บริษัทฯ  
 
 
 

 
ค่าบริหารจัดการ 48.39 38.85 55.53 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอเช่ียน พร็อพ
เพอร์ตี ้(2015) 
(“AP2015”) 

- PR ถือหุ้นใน AP2015 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท มี
กรรมกำรร่วมกนั ได้แก่ 
นำย 
อนพุงษ์ อศัวโภคนิ, นำย
พิเชษฐ วิภวศภุกร และ
นำยสมยศ สธีุรพรชยั 

-  ณ 27 มีนำคม 2562 APT 
ถือหุ้นใน AP2015 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 

- AP2015 เป็นบริษัท
ย่อยของ PR ซึง่เป็น
กิจกำรร่วมค้ำของ
บริษัทฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค่าบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.81 15.08 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 2: กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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บจ.เอพี เอ็มอี 1 
(“AM1”) 

- PR ถือหุ้นใน AM1 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท มี
กรรมกำรร่วมกนั ได้แก่ 
นำยอนพุงษ์ อศัวโภคนิ, 
นำยพิเชษฐ วิภวศภุกร 
และนำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- ณ 23 พฤศจิกำยน 2563 
APT ถือหุ้นใน AM1 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 99.99 

- AM1 เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็น
กิจกำรร่วมค้ำของ
บริษัทฯ 

 
 
 
 

 
 

ค่าบริหารจัดการ 9.26 16.85 20.97 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี (เอกมยั) 
(“APE”) 

- บริษัทถือหุ้นใน APE เป็น
สดัสว่นร้อยละ 51 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท มี
กรรมกำรร่วมกนั ได้แก่ 
นำย 
อนพุงษ์ อศัวโภคนิ, นำย
พิเชษฐ วิภวศภุกร และ
นำยสมยศ สธีุรพรชยั 

- ณ วนัท่ี 29 ตลุำคม 2562 
บริษัทเปล่ียนสดัสว่นกำร
ถือหุ้นใน APE เป็น 99.99 

- APE เป็นกิจกำรท่ี
บริษัทร่วมทนุกบับจ. 
เอ็มเจอำร์ ไอ 
(ประเทศไทย) ใน
สดัสว่นร้อยละ 51:49 
โดยบริษัทเรียกเก็บ
คำ่บริหำรโครงกำร
และคำ่ตอบแทนจำก
กำรขำยจำก APE  
 
 
 

ค่าบริหารจัดการ - 12.11 14.29 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 2 
(“AM2”) 

PR ถือหุ้นใน AM2 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM2 เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
ร่วมค้ำของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 

ค่าบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

37.66 

 
 
 
 
 

33.04 94.09 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 3 
(“AM3”)  

PR ถือหุ้นใน AM3 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM3 เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
ร่วมค้ำของบริษัทฯ 
 

 
 
ค่าบริหารจัดการ 69.19 161.11 170.79 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 4 
(“AM4”)  

PR ถือหุ้นใน AM4 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM4 เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
ร่วมค้ำของบริษัทฯ 
 

 
 
ค่าบริหารจัดการ 30.14 89.28 32.32 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 
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บจ.เอพี เอ็มอี 5 
(“AM5”)  

PR ถือหุ้นใน AM5 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM5 เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
ร่วมค้ำของบริษัทฯ 
 
 

 
ค่าบริหารจัดการ 18.63 24.94 34.63 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 6 
(“AM6”)  

PR ถือหุ้นใน AM6 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM6 เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
ร่วมค้ำของบริษัทฯ 
 

 
 
ค่าบริหารจัดการ 67.78 41.12 - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 8 
(“AM8”)  

PR ถือหุ้นใน AM8 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM8 เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
ร่วมค้ำของบริษัทฯ 
 

 
 
ค่าบริหารจัดการ 25.87 34.41 - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 10 
(“AM10”)  

PR ถือหุ้นใน AM10 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM10 เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
ร่วมค้ำของบริษัทฯ 

 
 
 
ค่าบริหารจัดการ 33.69 30.79 - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

บจ.เอพี เอ็มอี 14 
(“AM14”)  

PR ถือหุ้นใน AM14 เป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท มีกรรมกำร
ร่วมกนั ได้แก่ นำยอนพุงษ์ 
อศัวโภคนิ, นำยพิเชษฐ วิภว
ศภุกร และนำยสมยศ สธีุรพร
ชยั 

AM14 เป็นบริษัทย่อย
ของ PR ซึง่เป็นกิจกำร
ร่วมค้ำของบริษัทฯ 

 
 
 
ค่าบริหารจัดการ 18.12 41.66 - 

- จำกกำรประเมินของ
กรรมกำรตรวจสอบและ
ผู้บริหำร รำคำคำ่บริกำร
ดงักลำ่ว เป็นรำคำท่ี
เหมำะสมยตุธิรรมเป็นไป
ตำมปกตธิุรกิจ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัเป็นควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นวำ่เป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจทัว่ไปและบริษัทได้รับและจ่ำยคำ่ตอบแทนในรำคำตลำดยตุธิรรม และกำร
ค ำ้ประกันกำรกู้ ยืมเงินจำกธนำคำรและกำรให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นรำยกำรท่ีช่วยเพิ่มสภำพคล่องและปรับปรุง
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ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทให้ดีขึน้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจตอ่ไปได้อย่ำงต่อเน่ือง อนึ่ง  กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยกำรท ำ
ธุรกรรมระหวำ่งกนัตำมมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

มาตรการ / ขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ ธุรกรรมท่ีเป็นรำยกำรสนับสนนุธุรกิจปกติ รำยกำรท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินหรือ
บริกำร ธุรกรรมกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ระยะสัน้ และธุรกรรมท่ีเป็นรำยกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินนัน้  ต้องเป็นกำรด ำเนินธุรกรรมท่ี
เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ี
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องกบักรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง
ได้ โดยกำรด ำเนินธุรกรรมดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกบุคคลท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีอ ำนำจอนุมัติ หรือ
คณะกรรมกำรบริษัทตำมแต่กรณี รวมถึงต้องรำยงำนธุรกรรมต่ำงๆ ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 8/2551 วนัท่ี 13 สิงหำคม 
2551 ก ำหนด 

อนึ่ง ส ำหรับธุรกรรมท่ีเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกบับริษัทย่อยนัน้จะด ำเนินกำรกู้  ค ำ้ประกนั และ/หรือให้กู้ ยืมได้ไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของวงเงินท่ีต้องกำรหำกบริษัทย่อยนัน้บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดหรือทนุจด
ทะเบียน แต่ส ำหรับบริษัทท่ีบริษัทย่อยท่ีบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นน้อยกวำ่ร้อยละ 90 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดหรือทนุจดทะเบียน บริษัท
สำมำรถท ำกำรกู้  ค ำ้ประกนั และ/หรือให้กู้ ยืมได้เป็นจ ำนวนไม่เกินตำมสดัส่วนท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ตำมวงเงินท่ีต้องกำร และส ำหรับกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินอ่ืนๆนอกจำกกรณีข้ำงต้น ให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิ 

ส ำหรับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีข้อตกลงแตกต่ำงจำกท่ีกระท ำกับวิญญูชน หรือคู่สัญญำทัว่ไป หรือมีระยะเวลำเกินกว่ำท่ี
ก ำหนด หรือมีขนำดมลูคำ่รำยกำรเกินกวำ่ท่ีก ำหนดไว้ในแตล่ะประเภทรำยกำร ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ มีอ ำนำจอนมุตั ิ
โดยกำรด ำเนินรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศ 
ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทมีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึน้ โดยก ำหนดเง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติ ใน
รำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภำยนอก ทัง้นี ้บริษัทได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัท หรือผู้ เช่ียวชำญอิสระพิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเหน็ถงึควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรด้วย 

ทัง้นี ้หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้
ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นตำมแต่กรณี ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ส่วนที่ 3: ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

13.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

งบการเงนิประจ าปี 2561 - 2562 

ตรวจสอบโดย คณุสำธิดำ รัตนำนรัุกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4753 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 

• รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขโดย
ให้ควำมเหน็วำ่งบกำรเงินได้จดัท ำขึน้โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

• รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขโดย
ให้ควำมเหน็วำ่งบกำรเงินได้จดัท ำขึน้โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบการเงนิประจ าปี 2563  

ตรวจสอบโดย คณุกมลทพิย์ เลิศวทิย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4377 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

• รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขโดย
ให้ควำมเหน็วำ่งบกำรเงินได้จดัท ำขึน้โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวม (หน่วย: พันบาท) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
31 ธันวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
งบแสดงฐานะการเงนิ พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 2,739,736 4.7 570,227 1.0 951,260 1.9 
ลกูหนีก้ำรค้ำ - สทุธิ 48,569 0.1 135,963 0.2 139,880 0.3 
สนิค้ำคงเหลอื - สทุธิ 46,139,579 78.6 49,714,687 84.5 41,149,118 83.3 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 969,128 1.6 1,049,513 1.8 1,045,881 2.1 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 49,897,012 85.0 51,470,390 87.5 43,286,139 87.6 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 549 0.0 549 0.0 549 0.0 
เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 6,462,183 11.0 5,452,948 9.3 4,496,984 9.1 
ท่ีดนิและต้นทนุโครงกำรรอกำรพฒันำ - สทุธิ 597,576 1.0 679,074 1.2 679,074 1.4 
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ และ ที่ดนิ อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 483,904 0.8 540,722 0.9 482,566 1.0 
สนิทรัพย์สทิธ์ิกำรใช้ 554,731 0.9 - - - - 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 727,904 1.3 650,531 1.1 449,599 0.9 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,826,847 15.0 7,323,824 12.5 6,108,772 12.4 
รวมสินทรัพย์ 58,723,859 100.0 58,794,214 100.0 49,394,911 100.0 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,112,802 5.3 8,180,147 13.9 3,184,632 6.4 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 1,582,275 2.7 1,531,452 2.6 1,416,645 2.9 
สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี  4,600,000 7.8 4,500,000 7.7 3,850,000 7.8 
หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำซือ้ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 119,139 0.2 391 0.0 373 0.0 
รำยได้รับลว่งหน้ำ 607,490 1.0 326,361 0.5 248,773 0.5 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 3,234,437 5.6 2,518,297 4.3 2,546,671 5.2 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 13,256,143  22.6 17,056,648  29.0 11,247,094  22.8 
เงินกู้ ยืมระยะยำว – สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนกช ำระภำยในหนึง่ปี 1,971,200 3.3 827,000 1.4 140,000 0.3 
หุ้นกู้  - สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 13,250,000 22.5 14,100,000 24.0 13,100,000 26.4 
หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำซือ้-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 444,870 0.8 237 0.0 628 0.0 
เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน 269,017 0.5 291,872 0.5 237,814 0.5 
ส ำรองผลประโยชน์พนกังำน 269,330 0.5 222,331 0.4 175,929 0.4 
หนีส้นิภำษีเงินได้รอตดับญัชี - - - - 2,888 0.0 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 16,204,417 27.6 15,441,440 26.3 13,657,259 27.6 
รวมหนีส้ิน 29,460,560 50.2 32,498,088 55.3 24,904,353 50.4 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเตม็มลูคำ่แล้ว 3,145,899 5.4 3,145,899 5.3 3,145,899 6.4 
สว่นต ่ำกว่ำมลูคำ่หุ้นสำมญั 89,416 0.1 89,416 0.2 89,416 0.2 
ก ำไรสะสม 26,046,030 44.3 23,077,851 39.2 21,268,693 43.0 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น - - (50) 0.0 (11) 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 29,281,345 49.8 26,313,116 44.7 24,503,997 49.6 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย (18,046) 0.0 (16,990) 0.0 (13,439) 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,263,299 49.8 26,296,126 44.7 24,490,558 49.6 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 58,723,859  100.0 58,794,214  100.0 43,394,911  100.0 
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งบรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท) 
ปี 2563 ปี 2562 

ปี 2561  
(ปรับปรุงใหม่) 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 29,888,422 100.0 23,802,196 100.0 27,270,670 100.0 
ต้นทนุขำยและบริกำร (20,458,294) (68.4) (15,626,650) (65.6) (18,338,942) (67.3) 
ก ำไรขัน้ต้น 9,430,128 31.6 8,175,546 34.3 8,931,728 32.8 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (6,159,667) (20.6) (5,443,290) (22.9) (5,294,608) (19.4) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 3,270,461 10.9 2,732,256 11.5 3,637,120 13.3 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน (5,623) (0.0) (12,852) (0.1) (64,090) (0.2) 
รำยได้อ่ืนๆ 70,079 0.2 164,459 0.7 64,441 0.2 
สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 1,947,624 6.5 1,008,578 4.2 1,217,576 4.5 
ก ำไรก่อนหกัคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้นิตบิคุคล 5,282,541 17.7 3,892,441 16.3 4,855,047 17.8 

คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน* (367,206) (1.2) (247,480) (1.0) (122,896) (0.4) 
ภำษีเงินได้นิตบิคุคล (689,856) (2.3) (580,998) (2.4) (779,159) (2.9) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 4,225,479 14.1 3,063,963 12.9 3,952,992 14.5 
งบกระแสเงนิสด (หน่วย: พันบาท) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 7,345,107 (9,810,335) (2,930,698) 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 175,264 (1,396,479) (465,441) 
กระแสเงินสดจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (5,350,912) 10,825,821 3,293,241 
ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินลดลง 50 (39) (11) 
กระแสเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 2,169,509 (381,032) (102,909) 
* ค่าใช้จ่ายทางการเงิน หมายถึง ค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบ้ียจ่าย  
** % อตัราร้อยละของรายได้จากการขายและบริการที่ไม่รวมรายได้อื่นๆ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
31 ธันวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
1) อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เท่ำ) 3.76 3.02 3.85 
2) อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.28 0.10 0.19 
3) ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 7.66 5.49 9.00 
4) หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดั
จ ำหน่ำย (เท่ำ) 

4.27 6.95 4.13 

5) ควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.70 0.31 0.70 
6) หนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (เท่ำ) 1.01 1.24 1.02 
7) หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (เท่ำ) 0.80 1.05 0.83 
8) หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมตำมข้อก ำหนดสิทธิ (เท่ำ) (1) 0.71 1.03 0.79 
9) หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ครบก ำหนดภำยใน 1 ปีต่อหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ (%) 0.33 0.46 0.35 
10) เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินต่อหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ (%) (2) 0.13 0.08 0.07 
11) อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 31.6% 34.3% 32.8% 
12) อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 10.9% 11.5% 13.3% 
13) อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 14.1% 12.9% 14.5% 

1) หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมตำมข้อก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือของหุ้นกู้ของบริษัทตัง้แต่ครัง้ท่ี 3/2553 เป็นต้นไป 
2) เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินต่อหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ค ำนวณจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินซึง่ไมร่วมตัว๋เงินจ่ำย (BE) ต่อหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ทัง้หมด 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

14.1 วเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ* 
 

รำยได้รวมของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ (1) รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์และบริกำรท่ีเก่ียวข้อง และ 
(2) รำยได้อ่ืน โดยส ำหรับงวดปี 2561 – 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์และบริกำรท่ีเก่ียวข้อง คิดเป็นร้อยละ 99.8 ร้อยละ 
99.3 และร้อยละ 99.8 ของรำยได้รวม 
* เนื่องจากมีการบงัคบัใช้มาตรฐานทางการบญัชีฉบบัใหม่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15) ผลการด าเนินงานของปี 2561 รวมถึงฐานะทางการเงิน ณ ส้ินปี 2560 และ
ส้ินปี 2561 จึงถูกปรับปรุงใหม่ 

 

1. ผลการด าเนินงาน 

1.1 รายได้จากการขายและบริการ 
 

 ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุด 

 31-ธ.ค.-63 30-ก.ย.-63 30-มิ.ย.63 31-มี.ค.-63 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรแนวรำบ 5,886 78.0 7,013 76.7 6,732 86.4 4,403 81.6 
รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรแนวสงู 1,418 18.8 1,887 20.6 851 10.9 759 14.0 
รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7,304 96.8 8,900 97.3 7,583 97.3 5,162 95.6 
รำยได้คำ่บริกำร 243 3.2 250 2.7 209 2.7 237 4.4 
รวมรายได้จากขายอสังหาริมทรัพย์ 
และบริการที่เกี่ยวข้อง           

7,547 100.0 9,150 100 7,792 100.0 5,399 100.0 

 

 

ส าหรับปีสิน้สุด 

ปี 2563 ปี 2562 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรแนวรำบ 24,035 80.4 18,145 76.2 17,521 64.3 
รำยได้จำกกำรขำยโครงกำรแนวสงู 4,914 16.4 4,227 17.8 8,679 31.8 
รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน - - 307 1.3 - - 
รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 28,949 96.8 22,679 95.3 26,200 96.1 
รำยได้คำ่บริกำร 939 3.2 1,123 4.7 1,071 3.9 
รวมรายได้จากขายอสังหาริมทรัพย์ และ
บริการที่เกี่ยวข้อง 

29,888 100.0 23,802 100.0 27,271 100.0 

 

ส ำหรับปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์และบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 27,271 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 5,095 
ล้ำนบำทจำกปี 2560 (เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.0) โดยเป็นผลจำก (1) โครงกำรแนวรำบท่ีมีโครงกำรใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 จ ำนวน 23 
โครงกำร แบ่งเป็น The City 3 โครงกำร, Pleno 7 โครงกำร, Centro 7 โครงกำร, บ้ำนกลำงเมือง 5 โครงกำร และ The Palazzo 1 โครงกำร  
(2) โครงกำรแนวสูงท่ีมีโครงกำรใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 จ ำนวน 2 โครงกำร คือ Vittorio และ Aspire สำทร-รำชพฤกษ์ (3) รำยได้
ค่ำบริกำรและค่ำบริหำรจัดกำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำซึ่งเป็นกำรจัดกำรทัว่ไป รวมถึงกำรบริกำรด้ำนกำรตลำดภำยใต้เง่ือนไขตำมสัญญำ
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรกำรบริหำรจดักำร จ ำนวน 480.9 ล้ำนบำท  

ส ำหรับปี 2562 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์และบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 23,802 ล้ำนบำท ลดลง 3,469 
ล้ำนบำทจำกปี 2561 (ลดลงร้อยละ 12.7) โดยเป็นผลจำก (1) กำรโอนกรรมสิทธ์ิโครงกำรแนวสูงลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 4,452 ล้ำนบำท 
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ซึง่ในปี 2562 ไม่มีโครงกำรเสร็จใหม่พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ (2) โครงกำรแนวรำบมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 624 ล้ำนบำทจำกปี 2561 ซึง่ในปี 
2562 มีโครงกำรท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิจ ำนวน 29 โครงกำร (บ้ำนเดี่ยว 8 โครงกำร และทำวน์เฮำส์ 21 โครงกำร) 

ส ำหรับปี 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์และบริกำรตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 29,888 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 6,086 
ล้ำนบำทจำกปี 2562 (เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.6) โดยเป็นผลจำก (1) โครงกำรแนวรำบมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 5,890 ล้ำนบำทจำกปี 2562 ซึง่
ในปี 2563 มีโครงกำรท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิจ ำนวน 35 โครงกำร (บ้ำนเดี่ยว 15 โครงกำร ทำวน์เฮำส์ 18 โครงกำร และต่ำงจังหวดั 2 โครงกำร)  
(2) โครงกำรแนวสงูมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 687 ล้ำนบำทจำกปี 2562 โดยมีโครงกำรท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิจ ำนวน 2 โครงกำร 
 

1.2 อัตราก าไรขัน้ต้น  

อตัรำก ำไรขัน้ต้นของกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์และบริกำรท่ีเก่ียวข้อง ส ำหรับปี 2561 อตัรำก ำไรขัน้ต้นปรับตวัลดลงเล็กน้อยจำกร้อย
ละ 35.7 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 32.8 โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้คำ่บริกำรและค่ำบริหำรจดักำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำซึง่เป็นกำร
จัดกำรทั่วไป รวมถึงกำรบริกำรด้ำนกำรตลำดภำยใต้เง่ือนไขตำมสัญญำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกำรบริหำรจัดกำร และผลกระทบจำก
โครงกำร Vittorio ท่ีใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงค่อนข้ำงนำนและมีกำรลดรำคำ ส ำหรับปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ต้นปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจำกร้อยละ 
32.8 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 34.3 โดยเป็นผลมำจำกกำรกำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของก ำไรขัน้ต้นของโครงกำรแนวรำบ และกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้
ค่ำบริกำรและค่ำบริหำรจัดกำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำซึ่งเป็นกำรจัดกำรทัว่ไป รวมถึงกำรบริกำรด้ำนกำรตลำดภำยใต้เง่ือนไขตำมสัญญำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกำรบริหำรจัดกำร แต่อย่ำงไรก็ตำมอัตรำก ำไรขัน้ต้นดงักล่ำว ยังคงอยู่ในเกณฑ์อัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้วำงไว้  
ส ำหรับปี 2563 อัตรำก ำไรขัน้ต้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 34.3 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 31.6 โดยเป็นผลมำจำกกำรให้โปรโมชั่น
ส่งเสริมกำรขำยท่ีเพิ่มขึน้ 

 

1.3 อัตราก าไรสุทธิ 

บริษัทสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทในช่วงปี 2561 - 2563 ให้อยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจ โดยอัตรำกำร
เพิ่มขึน้หรือลดลงเป็นไปในทศิทำงเดียวกบักำรรับรู้รำยได้ ส่งผลให้อตัรำก ำไรสทุธิปรับเพิ่มขึน้และลดลง โดยมีสำเหตดุงันี  ้

ส ำหรับปี 2561 บริษัทมีอตัรำก ำไรสทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 14.2 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 14.5 เน่ืองจำกบริษัทมีส่วนแบ่งก ำไร
จำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำเพิ่มขึน้จ ำนวน 716 ล้ำนบำท 

ส ำหรับปี 2562 บริษัทมีอตัรำก ำไรสุทธิปรับตวัลดลงจำกร้อยละ 14.5 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 12.9 เน่ืองจำก (1) อตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ี
ปรับตวัลดลงของโครงกำรแนวสูง (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรปรับตวัเพิ่มขึน้ซึ่งเป็นผลมำกจำกกำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำนตำม
จ ำนวนโครงกำรท่ีเพิ่มขึน้ (3) บริษัทมีส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำลดลงจ ำนวน 209 ล้ำนบำท  

ส ำหรับปี 2563 บริษัทมีอตัรำก ำไรสทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 12.9 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 14.1 เน่ืองจำกบริษัทมีส่วนแบ่งก ำไร
จำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำเพิ่มขึน้จ ำนวน 939 ล้ำนบำท  

 
 

 
ปี 2563 ปี 2562 

ปี 2561  
(ปรับปรุงใหม่) 

ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 2,461 8.2 2,309 9.7 2,369 8.7 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 3,699 12.4 3,134 13.2 2,926 10.7 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,160 20.6 5,443 22.9 5,295 19.4 

 

 
งวด 3 เดือน สิน้สุด 

31-ธ.ค.-63 30-ก.ย.-63 30-ม.ิย.-63 31-มี.ค.-63 
ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* ล้านบาท ร้อยละ* 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 678 9.0 719 7.9 587 7.5 477 8.8 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 901 11.9 1,198 13.1 929 11.9 670 12.4 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,579 20.9 1,918 21.0 1,516 19.5 1,147 21.2 

*ร้อยละต่อรายได้จากการขายและบริการ 
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2. ฐานะทางการเงิน 

2.1 สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จำก 49,395 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 58,724 ล้ำน
บำท ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ดงักล่ำวมีสำเหตุหลกัจำกสินค้ำคงเหลือท่ีเพิ่มขึน้จำก 41,149 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 46,140 ล้ำน
บำท ณ สิน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรซือ้ท่ีดนิเพ่ือพฒันำโครงกำรในอนำคต 

• ลูกหนีก้ารค้า-สุทธ ิ

ลกูหนีก้ำรค้ำ–สทุธิ ณ สิน้ปี 2561 - 2563 เท่ำกบั 139.9 ล้ำนบำท 136.0 ล้ำนบำท และ 48.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสำมำรถแบ่ง
ลกูหนีก้ำรค้ำตำมอำยหุนีท่ี้ค้ำงช ำระได้ดงันี ้

      (หน่วย: ล้ำนบำท) 
ระยะเวลาค้างช าระ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระหนี ้ 32.9 89.0 113.7 
เกินก ำหนดช ำระ    
       ไมเ่กิน12 เดือน 15.7 47.0 26.2 
       มำกกวำ่ 12 เดือนขึน้ไป 4.8 2.6 2.0 
หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.8) (2.6) (2.0) 
ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 48.6 136.0 139.9 

 

ณ สิน้ปี 2561 - 2563 ลูกหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้และลดลงเกิดจำกรำยได้ค่ำบริกำรและค่ำบริหำรจัดกำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ ซึ่งเป็น
กำรจัดกำรทัว่ไป รวมถึงกำรบริกำรด้ำนกำรตลำดภำยใต้เง่ือนไขตำมสญัญำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกำรบริหำรจัดกำร และรำยได้บริหำร
โครงกำร โดยลูกหนีย้ังไม่ครบก ำหนดช ำระหนีแ้ละลูกหนีเ้กินก ำหนดช ำระแต่ไม่เกิน 12 เดือนปรับตวัเพิ่มขึน้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนีจ้ำกค่ำ
บริหำรจดักำรจำกกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ  

 

• สินค้าคงเหลือ 

สินค้ำคงเหลือเป็นส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์รวม โดยส ำหรับช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้และลดลง แต่ยังคงมี
สดัส่วนอยู่ท่ีประมำณระดบัร้อยละ 75 - 85 ของสินทรัพย์รวม โดยส ำหรับปี 2563 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือเทำ่กบั 46,140 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อย
ละ 78.6 ของสินทรัพย์รวม) ซึง่สินค้ำคงเหลือดงักล่ำวเกิดจำกต้นทนุในกำรพฒันำโครงกำร ได้แก่ ท่ีดนิ ส่วนปรับปรุงที่ดนิ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
งำนสำธำรณปูโภคภำยในโครงกำร คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆในกำรพฒันำโครงกำร และดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัชี 

สินค้ำคงเหลือ ณ สิน้ปี 2561 – 2563 มีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้และลดลง (ณ สิน้ ปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.2 เม่ือเทียบกับ ณ สิน้ปี 
2560, ณ สิน้ ปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.8 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561 และ ณ สิน้ปี 2563 ลดลงร้อยละ 7.2 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2562) โดย
เป็นผลเน่ืองจำกกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือกำรพฒันำโครงกำรส ำหรับเปิดในปีหรือ 1-2 ปีถดัไป รวมถึงกำรพฒันำโครงกำรส ำหรับโครงกำรแนวรำบท่ีจะ
เปิดขำยใหม่  

อนึ่ง กำรพฒันำโครงกำรของบริษัทยงัมีอยู่อย่ำงต่อเน่ือง ซึง่ปัจจุบนับริษัทมีนโยบำยท่ีจะด ำเนินกำรควบคมุปริมำณสินค้ำคงเหลือ 
(บ้ำนสร้ำงเสร็จ) ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำดเช่นเดียวกนักบักำรซือ้ท่ีดินเพ่ือกำรพฒันำเพ่ือขำยซึง่จะกระท ำด้วยควำมระมดัระวงั
โดยพิจำรณำสภำพตลำดและกระแสเงินสดเป็นหลกั   

 

• สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้และลดลงตำมเหตุกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ โดยส ำหรับเงินมดัจ ำค่ำวสัดกุ่อสร้ำงมีกำร
ปรับตวัเพิ่ม/ลดลงจำกกำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงรำคำวัสดุ และกำรทยอยกำรน ำเอำวสัดุก่อสร้ำงท่ีได้ล็อครำคำไว้ส ำหรับ
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โครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรในปีนัน้ๆมำใช้งำน โดยปรับตวัเพิ่มขึน้จำก 83 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561, 128 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 และลดลงเป็น 
126 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 ตำมล ำดบั ส ำหรับเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินมีกำรปรับตวัลดลงจำก 720 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 709 ล้ำนบำท ณ 
สิน้ปี 2562 และปรับตวัลดลงเป็น 656 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 

 

• เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทกบั Mitsubishi Estate Group เพ่ือท ำกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ ซึ่ง
แสดงมลูค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย โดยมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้จำก 4,497 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 5,453 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 และ 6,462 
ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563  ส ำหรับปี 2561 ได้มีกำรจ่ำยเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 473 ล้ำนบำท เพ่ือน ำไปลงทนุในโครงกำรภำยใต้กิจกำรร่วม
ค้ำ และมีกำรซือ้หุ้นคืนของ 3 บริษัท ส ำหรับปี 2562 ได้มีกำรจ่ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 1,239 ล้ำนบำท เพ่ือน ำไปลงทุนในโครงกำร
ภำยใต้กิจกำรร่วมค้ำ และมีกำรซือ้หุ้นคืนของ 2 บริษัท ส ำหรับปี 2563 ได้มีกำรจ่ำยเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 412 ล้ำนบำท เพ่ือน ำไปลงทนุ
ในโครงกำรภำยใต้กิจกำรร่วมค้ำ 

 

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ

บริษัทมีอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุและท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ สิน้ปี 2561 - 2563 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน
และท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธิ ปรับตวัเพิ่มขึน้และลดลง จำก 482 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 เป็น 541 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 และลดลง
เป็น 484 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 ส ำหรับปี 2562 บริษัทมีกำรลงทุนปรับปรุงส ำนักงำนเพ่ือรองรับกำรขยำยตวัเพิ่มมำกขึน้จึงส่งผลให้ท่ีดิน 
อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มสูงขึน้ 59 ล้ำนบำท และส ำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรปรับตวัลดลงเล็กน้อยเน่ืองจำกกำรค ำนวณค่ำ
เส่ือมรำคำตำมปกต ิ

 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ สิน้ปี 2561 - 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ คำ่ควำม
นิยม สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน) จ ำนวน 450 ล้ำนบำท, 651 ล้ำนบำท และ 728 ตำมล ำดบั ส ำหรับปี 
ส ำหรับปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึน้เน่ืองจำก (1) กำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของภำษีเงินได้รอตดับญัชี จ ำนวน 63 ล้ำนบำท (2) กำรปรับตัวลดลงของ
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน จ ำนวน 12 ล้ำนบำท ส ำหรับปี 2562 ปรับตวัเพิ่มขึน้เน่ืองจำก (1) กำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของภำษีเงินได้รอตดับญัชี จ ำนวน 
98 ล้ำนบำท (2) กำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ ำนวน 96 ล้ำนบำท และส ำหรับปี 2563 ปรับตวัเพิ่มขึน้เน่ืองจำกกำรปรับตัว
เพิ่มขึน้ของภำษีเงินได้รอตดับญัชี จ ำนวน 67 ล้ำนบำท 

 

2.2 หนีส้ิน 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ ำนวน 29,461 ล้ำนบำท มีกำรปรับตวัลดลงจำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 3,037 ล้ำนบำท (ลดลงร้อย
ละ 9.3) ส ำหรับหนีส้ินรวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 ประกอบด้วยหนีส้ินระยะสัน้ร้อยละ 45 และหนีส้ินระยะยำวร้อยละ 55 

 

• หนีส้ินทางการเงนิ  

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินทำงกำรเงิน จ ำนวน 20,275 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 81.4 ของหนีส้ินรวม) ปรับตวัเพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 
2560 จ ำนวน 1,873 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.2) แบ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,185 ล้ำนบำท เงินกู้ ยืมระยะยำว 140 
ล้ำนบำท และหุ้นกู้  16,950 ล้ำนบำท โดยเป็นผลมำจำก (1) กำรลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (ตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญำใช้เงิน) จ ำนวน 2,477 
ล้ำนบำท (2) กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  5 รุ่น รวม 7,600 ล้ำนบำท เพ่ือช ำระคืนหุ้นกู้ ท่ีถึงก ำหนดช ำระปี 2561 จ ำนวน 3,300 ล้ำนบำท ซึ่ง
กำรออกหุ้นกู้ดงักล่ำวใช้ในกำรซือ้ท่ีดนิเพ่ือกำรพฒันำและใช้หมนุเวียนภำยในกิจกำร (3) กำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยำว จ ำนวน 50 
ล้ำนบำท  
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ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีหนีส้ินทำงกำรเงิน จ ำนวน 27,607 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 84.9 ของหนีส้ินรวม) ปรับตวัเพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 
2561 จ ำนวน 7,332 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.2) แบ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 8,180 ล้ำนบำท เงินกู้ ยืมระยะยำว 827 
ล้ำนบำท และหุ้นกู้  18,600 ล้ำนบำท โดยเป็นผลมำจำก (1) กำรเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (ตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญำใช้เงิน) จ ำนวน 4,995 
ล้ำนบำท (2) กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  3 รุ่น รวม 5,500 ล้ำนบำท เพ่ือช ำระคืนหุ้นกู้ ท่ีถึงก ำหนดช ำระปี 2562 จ ำนวน 3,850 ล้ำนบำท ซึ่ง
กำรออกหุ้นกู้ดงักล่ำวใช้ในกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือกำรพัฒนำและใช้หมุนเวียนภำยในกิจกำร (3) กำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยำว จ ำนวน 
687 ล้ำนบำท  

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีหนีส้ินทำงกำรเงิน จ ำนวน 22,934 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 77.8 ของหนีส้ินรวม) ปรับตวัลดลงจำกสิน้ปี 
2562 จ ำนวน 4,673 ล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 16.9) แบ่งเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,113 ล้ำนบำท เงินกู้ ยืมระยะยำว 1,971 
ล้ำนบำท และหุ้นกู้  17,850 ล้ำนบำท โดยเป็นผลมำจำก (1) กำรลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (ตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญำใช้เงิน) จ ำนวน 5,067 
ล้ำนบำท (2) กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้  3 รุ่น รวม 3,750 ล้ำนบำท เพ่ือช ำระคืนหุ้นกู้ ท่ีถึงก ำหนดช ำระปี 2563 จ ำนวน 4,500 ล้ำนบำท ซึ่ง
กำรออกหุ้นกู้ดงักล่ำวใช้ในกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือกำรพัฒนำและใช้หมุนเวียนภำยในกิจกำร (3) กำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยำว จ ำนวน 
1,144 ล้ำนบำท 

 

• รายได้รับล่วงหน้า 

รำยได้รับล่วงหน้ำเป็นหนีส้ินท่ีเกิดจำกกำรรับเงินจอง สัญญำ และเงินดำวน์ส ำหรับบ้ำน/ห้องชุดท่ีได้ท ำกำรจองแล้ว  และอยู่ใน
ระหว่ำงกำรรอโอนกรรมสิทธ์ิ โดย ณ สิน้ปี 2561 - 2563 บริษัทมีรำยได้รับล่วงหน้ำลดลงและเพิ่มขึน้ โดยปี 2561 มีมูลค่ำเท่ำกับ 249 ล้ำน
บำท ปี 2562 มีมูลค่ำเท่ำกับ 326 ล้ำนบำท และปี 2563 มีมูลค่ำเท่ำกับ 607 ล้ำนบำท สำเหตุเกิดจำก 1) มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิโครงกำร
แนวรำบเพิ่มสงูขึน้ 2) ปัจจบุนัโครงกำรแนวสงูส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้บริษัทร่วมค้ำมำกขึน้ 3) มีรำยได้รับล่วงหน้ำจำกธุรกิจบริกำรท่ีเพิ่มขึน้ 

 
อนึง่ บริษัทยงัคงรักษำระดบัหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมตำมนิยำมท่ีปรำกฏในข้อก ำหนดสิทธิให้อยู่ในระดบั

ไม่เกิน 2:1 ตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิกำรออกหุ้นกู้  โดยหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมตำมนิยำมท่ีปรำกฏใน
ข้อก ำหนดสิทธ์ิคดิเป็น 0.79 เทำ่ ณ สิน้ปี 2561, 1.03 เทำ่ ณ สิน้ปี 2562 และเป็น 0.71 เทำ่ ณ สิน้ปี 2563 

 

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย) 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 24,504 ล้ำนบำท ปรับตวัเพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2560 จ ำนวน 2,854 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน้
ร้อยละ 13.2) เน่ืองจำกผลประกอบกำรส ำหรับปี 2561 มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,953 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยปันผลจำกผลประกอบกำรของปี 
2560 จ ำนวน 1,100 ล้ำนบำท 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 26,313 ล้ำนบำท ปรับตวัเพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2561 จ ำนวน 1,809 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน้
ร้อยละ 7.4) เน่ืองจำกผลประกอบกำรส ำหรับปี 2562 มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3,064 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยปันผลจำกผลประกอบกำรของปี 
2561 จ ำนวน 1,258 ล้ำนบำท 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 29,281 ล้ำนบำท ปรับตวัเพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 2,968 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน้
ร้อยละ 11.3) เน่ืองจำกผลประกอบกำรส ำหรับปี 2563 มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 4,225 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยปันผลจำกผลประกอบกำรของปี 
2562 จ ำนวน 1,258 ล้ำนบำท 
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2.4 สภาพคล่อง 

• กระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดในช่วงตัง้แตปี่ 2561 – 2563 ของบริษัท เป็นดงัตอ่ไปนี ้               
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เงินสดสทุธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 7,345.11 (9,810.34) (2,930.70) 

เงินสดสทุธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 175.26 (1,396.48) (465.44) 

เงินสดสทุธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (5,350.91) 10,825.82 3,293.24 
 

ส ำหรับปี 2561 เน่ืองจำกบริษัทได้มีกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันำโครงกำรกว่ำ 32 โครงกำร อีกทัง้ยงัมีกำรพัฒนำพืน้ท่ีสร้ำงบ้ำนตวัอย่ำง 
รวมถึงสร้ำงบ้ำนก่อนขำยบำงส่วน ส่งผลให้สินค้ำคงเหลือปรับตวัเพิ่มสูงขึน้  และกำรช ำระคืนแก่เจ้ำหนีก้ำรค้ำท่ีถึงก ำหนดส่งผลท ำให้กระแส
เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนตดิลบ 

ส ำหรับปี 2562 เน่ืองจำกบริษัทได้มีกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันำโครงกำรกว่ำ 24 โครงกำร อีกทัง้ยงัมีกำรพัฒนำพืน้ท่ีสร้ำงบ้ำนตวัอย่ำง 
รวมถึงสร้ำงบ้ำนก่อนขำยบำงส่วน ส่งผลให้สินค้ำคงเหลือปรับตวัเพิ่มสูงขึน้  และกำรช ำระคืนแก่เจ้ำหนีก้ำรค้ำท่ีถึงก ำหนดส่งผลท ำให้กระแส
เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนตดิลบ 

ส ำหรับปี 2563 เน่ืองจำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิและได้รับส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงิน
สดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวก แม้ว่ำบริษัทยังคงมีกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือพัฒนำโครงกำรกว่ำ 28 โครงกำร อีกทัง้ยังมีกำรพัฒนำพืน้ท่ีสร้ำงบ้ำน
ตวัอย่ำง รวมถงึสร้ำงบ้ำนก่อนขำยบำงส่วนก็ตำม 

เม่ือพิจำรณำกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ส ำหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นบวกจำกกำรออก
หุ้นกู้ จ ำนวน 7,600 ล้ำนบำท มีกำรไถ่ถอนหุ้ นกู้ ท่ีถึงก ำหนดช ำระ 3,300 ล้ำนบำท มีกำรจ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำน
จ ำนวน 2,074 ล้ำนบำท และมีกำรกู้ ยืมระยะยำว 583 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นบวก  ส ำหรับปี 2562 
บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นบวกจำกกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 5,500 ล้ำนบำท มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีถึงก ำหนดช ำระ 3,850 ล้ำน
บำท มีกำรกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 6,787 ล้ำนบำท และมีกำรกู้ ยืมระยะยำว 2,470 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้กระแสเงินสด
จำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นบวก และส ำหรับปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นลบจำกกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 3,750 ล้ำน
บำท มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีถึงก ำหนดช ำระ 4,500 ล้ำนบำท มีกำรจ่ำยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ ำนวน 5,095 ล้ำนบำท และมีกำรกู้ ยืมระยะยำว 1,144 
ล้ำนบำทจงึส่งผลให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นลบ 

 

• อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ 

อตัรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

ส ำหรับปี 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องปรับเพิ่มขึน้จำก 3.02 เท่ำ ณ สิน้ปี 2560 เป็น 3.85 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 เน่ืองจำกมี
กำรปรับตวัลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ อย่ำงไรก็ตำมอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วคงที่เท่ำกบั 0.19 
เทำ่ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เทำ่กบั 9.00 เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ี 7.22  

ส ำหรับปี 2562 บริษัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องปรับลดลงจำก 3.85 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 เป็น 3.02 เท่ำ ณ สิน้ปี 2562 เน่ืองจำกมีกำร
ปรับตวัลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด แต่ในส่วนของเงินกู้ ยืมระยะสัน้มีกำรปรับตวัเพิ่มสูงขึน้มำก อย่ำงไรก็ตำมอัตรำส่วน
สภำพคล่องหมนุเร็วคงที่เทำ่กบั 0.10 เทำ่ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เท่ำกบั 5.49 ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ี 9.00  

ส ำหรับปี 2563 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องปรับเพิ่มขึน้จำก 3.02 เท่ำ ณ สิน้ปี 2562 เป็น 3.76 เท่ำ ณ สิน้ปี 2563 เน่ืองจำกมี
กำรปรับตัวเพิ่มขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด อย่ำงไรก็ตำมอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วคงท่ีเท่ำกับ 0.28 เท่ำ บริษัทมี
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ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เท่ำกับ 7.66 เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกันของปีก่อนท่ี 5.49 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรท่ีบริษัทมีก ำไรสุทธิก่อน
หกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษี คำ่เส่ือมรำคำ และคำ่ใช้จ่ำยในกำรตดัจ่ำยท่ีปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ 

 

2.5 รายจ่ายลงทุน 

ส ำหรับสิน้ปี 2561 บริษัทได้มีกำรจดัตัง้บริษัทย่อยแหง่ใหม่เพิ่ม 5 แหง่ โดยบริษัทฯถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 99.99 และมีกำรเรียกช ำระ
ค่ำหุ้นสำมญัและหุ้นเพิ่มทุน รวมจ ำนวน 5 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2561 ได้มีกำรซือ้หุ้นเพิ่มทุนในกิจกำรร่วมค้ำตำมสัดส่วนเดิมเป็นเงินรวม
ทัง้สิน้ 473 ล้ำนบำท นอกจำกนีบ้ริษัทได้รับเงินปันผลจำกบริษัทในเครือและกิจกำรร่วมค้ำตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,622 ล้ำน
บำท และบริษัทได้ขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1 แห่ง ให้กบับริษัท พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกดั ซึง่เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทเป็นเงิน 9 ล้ำน
บำท โดยรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 5 ล้ำนบำท 

ส ำหรับสิน้ปี 2562 บริษัทได้มีกำรจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่เพิ่ม 5 แห่ง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 99.99 และมีกำรเรียก
ช ำระค่ำหุ้นสำมัญและหุ้นเพิ่มทนุ รวมจ ำนวน 5 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2562 ได้มีกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุในกิจกำรร่วมค้ำตำมสดัส่วนเดิมเป็นเงิน
รวมทัง้สิน้ 1,239 ล้ำนบำท นอกจำกนีบ้ริษัทได้รับเงินปันผลจำกบริษัทในเครือและกิจกำรร่วมค้ำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 
1,394 ล้ำนบำท และบริษัทได้ขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 5 แห่ง ให้กบับริษัท พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทเป็น
เงิน 128 ล้ำนบำท โดยรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 77 ล้ำนบำท 

ส ำหรับสิน้ปี 2563 กิจกำรร่วมค้ำได้มีกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน โดยบริษัทเพิ่มทุนตำมสัดส่วนเป็นจ ำนวนรวม 412 ล้ำนบำท 
นอกจำกนีบ้ริษัทได้รับเงินปันผลจำกบริษัทในเครือและกิจกำรร่วมค้ำตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,550 ล้ำนบำท   

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรม 
 

ตลำดอสังหำริมทรัพย์ในคร่ึงแรกของปี 2564 คำดว่ำจะยังคงชะลอตวัจำกกำรฟื้นตวัทำงเศรษฐกิจท่ีเป็นไปอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 
และจำกกำรท่ีผู้ประกอบกำรบำงรำยยงัคงมีสินค้ำคงเหลือในปริมำณมำก อย่ำงไรก็ตำมเรำเช่ือวำ่ตลำดจะเร่ิมฟืน้ตวัในช่วงคร่ึงปีหลงัหำกกำร
ฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 ประสบควำมส ำเร็จ โดยคำดว่ำตลำดอสงัหำริมทรัพย์ในปี 2564 จะขยำยตวัระหวำ่งร้อยละ 5-101จำกฐำนท่ีต ่ำ
ในปี 2563 นอกจำกนีย้งัมีปัจจยับวกจำกเคร่ืองชีว้ดัทำงเศรษฐกิจท่ีจะช่วยสนบัสนนุกำรเตบิโตของตลำด เช่น 1) GDP ของประเทศไทยคำดว่ำ
จะขยำยตวัร้อยละ 3.22จำกปี 2563 ท่ีหดตวัอย่ำงมำก, 2) กำรลงทนุภำคเอกชนคำดวำ่จะขยำยตวัท่ีร้อยละ 4.93, 3) ภำคกำรส่งออกคำดวำ่จะ
ฟืน้ตวัตำมเศรษฐกิจของประเทศคูค้่ำท่ีปรับตวัดีขึน้ และ 4) อตัรำดอกเบีย้นโยบำยยงัคงถกูตรึงอยู่ในระดบัต ่ำท่ีร้อยละ 0.54ตอ่ปี 

อย่ำงไรก็ตำมยังมีปัจจัยบำงประกำรท่ีอำจเป็นข้อจ ำกัดในกำรขยำยตัวของตลำดอสังหำริมทรัพย์ คือ 1) กำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่และสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองภำยในประเทศท่ีอำจจะส่งผลต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและควำม
เช่ือมัน่ของผู้บริโภค, 2) มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐและมำตรกำรผ่อนปรนสินเช่ือบำงส่วนจะเร่ิมสิน้สดุลงภำยในปีนี ้ส่งผลตอ่ก ำลงั
ซือ้และเสถียรภำพทำงกำรเงินของครัวเรือน และ 3) กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท่ีรุนแรงและยืดเยือ้ในต่ำงประเทศอำจจะขดัขวำงกำรฟืน้
ตวัของภำคกำรทอ่งเท่ียวและชะลออปุสงค์จำกตำ่งประเทศ 

จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ตลำดอสงัหำริมทรัพย์ในปี 2564 จะยงัคงเป็นปีท่ีท้ำทำยส ำหรับผู้ประกอบกำร แต่เรำยงัเช่ือมัน่ถึงโอกำสใน
กำรเติบโตทัง้จำกสินค้ำคอนโดมิเนียมที่จ ำนวนยูนิตท่ีเปิดขำยใหม่ได้ลดลงไปอยู่ในจุดต ่ำสุดในปีท่ีแล้ว และจำกสินค้ำแนวรำบท่ีมกัจะเติบโต
ตำมกำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ 

                                                           
1 แหลง่ที่มำ: ศนูย์ข้อมลูอสงัหำริมทรัพย์, มกรำคม 2564, “วำรสำรศนูย์ข้ออสงัหำริมทรัพย์โดยธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ต.ค. - ธ.ค. 2563” 
2 แหลง่ที่มำ: ธนำคำรแหง่ประเทศไทย, ธนัวำคม 2563, “รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ฉบบัเดือนธนัวำคม 2563” 
3 แหลง่ที่มำ: ธนำคำรแหง่ประเทศไทย, ธนัวำคม 2563, “รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ฉบบัเดือนธนัวำคม 2563” 
4 แหลง่ที่มำ: ธนำคำรแหง่ประเทศไทย, ธนัวำคม 2563, “รำยงำนนโยบำยกำรเงิน ฉบบัเดือนธนัวำคม 2563” 
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ภาระผูกพันและการค า้ประกัน  
 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัท บริษัทย่อยและกิจกำรร่วมค้ำ มีภำระผกูพนัและกำรค ำ้ประกนัดงันี  ้
หน่วย: ล้ำนบำท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สญัญำซือ้ที่ดิน 2,966 - 
สญัญำเชำ่และบริกำรพืน้ที่ส ำนกังำน และพืน้ที่โฆษณำ 23 1 

 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำในกำรพฒันำโครงกำร 386 5,568 6,636 
ภำระค ำ้ประกนัเงินกู้ยืมและวงเงินสินเช่ือธนำคำรแก่บริษัทยอ่ย 20,267 - - 
ภำระจำกกำรให้ธนำคำรออกหนงัสือค ำ้ประกนัให้หน่วยงำนรำชกำร 391 3,871 - 
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ข้อมูลประวัตเิลขานุการบริษัทและผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

เลขำนกุำรบริษัท 

นายประมาศ ขวัญชืน้ 

วันที่แต่งตัง้: 27 กมุภำพนัธ์ 2561 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ 

• ทะเบียนกรรมกำร  

• หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท    

• หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร  

3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

นำยประมำศ ขวญัชืน้ จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำกฎหมำย จำกมหำวิทยำลัยวิสคอนซิน แมดิสัน และผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
เลขำนกุำรบริษัท (Company Secretary Program) รุ่นท่ี 95/2019 ปัจจบุนั ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนกุำรบริษัท 

ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 

นางสาวเยาวภา พัฒนสุวรรณา 

วันที่แต่งตัง้: 15 พฤษภำคม 2562 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก ำหนดกลยทุธ์และวำงแผนกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรบริหำรจดักำรงำนบญัชีเพ่ือให้กำรลงบญัชีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีท่ี
ถกูต้องและมีประสิทธิภำพ 

2. ร่วมก ำหนดแนวนโยบำยกำรบริหำรจดักำรด้ำนภำษีเพ่ือสนบัสนนุให้หน่วยงำนบญัชีสำมำรถน ำเสนอข้อมลูเพ่ือกำรตดัสินใจของ
ผู้บริหำรได้อย่ำงถกูต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกบัเปำ้หมำยองค์กร 

3. รวบรวม วเิครำะห์กำรใช้งบกำรเงินทัง้หมด และให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และทศิทำงองค์กร 

นำงสำวเยำวภำ พัฒนสุวรรณำ จบกำรศึกษำระดบัปริญญำโท สำขำกำรบญัชี จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปัจจุบนั ด ำรงต ำแหน่งรอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และผ่ำนกำรอบรมทำงด้ำนบญัชีดงัตอ่ไปนี ้  

ปี 2562 

• ท ำควำมเข้ำใจหลักกำรพืน้ฐำนของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) ส ำหรับทัง้กลุ่มสถำบันกำรเงินและกลุ่มท่ีไม่ใช่สถำบัน
กำรเงิน รุ่นท่ี 3/2562 

• สญัญำเช่ำตำม TFRS 16 และตวัอย่ำงประกอบควำมเข้ำใจ (เฉพำะผู้ เช่ำ)  



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1 

 

 
เอกสำรแนบ 1 

ปี 2563 

• กำรอบรม TFRS ส ำหรับปี 2564 

• Transfer Pricing Documentation 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 2 

 

 
เอกสำรแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 2 

 

 
เอกสำรแนบ 2 

 
 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 3 

 

เอกสำรแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

 

ช่ือ / ต าแหน่งในบริษัท อายุ การศกึษา 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

นำงสำววริินทร์ญำ ศริิเจริญนนัท์ 
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

38 - ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร (MSCG) / จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรบญัชี /
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรกำรบริหำรควำมเส่ียง
องค์กร / จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2556 - 2557 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน และเลขำนกุำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 
 
บมจ. กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง 
 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 

 

 
เอกสำรแนบ 4 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


