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ตลอด 30 ปี เอพี ไทยแลนด์
ทํางานด้วยความเช่ือว่า ‘บ้าน’ ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่ต้องรองรับ 
ความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านมีความสุข 

กับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว และยังช่วยเต็มเติมทุกความหมายของชีวิตได้

HOME IS EMPOWERING YOU
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“ในกรณีท่ีแบบ 56-1 One Report ฉบับนี�อ้างอิงข้อมูลท่ีเปิดเผู้ยบนเว็บไซต์ของบริษััทให้ถืือว่าข้อมูลท่ีเปิดเผู้ยบนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่่งของ 
แบบ 56-1 One Report ฉบับนี� โดยคณะกรรมการบริษััทรับผู้ิดชอบต่อความถืูกต้องครบถื้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั�นเช่นเดียวกับการนําข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี�” 
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2021
HOME IS EMPOWERING YOU
ถื่ายทอดเรื่องราวความหมายของคําว่า ‘บ้าน’ ที่จะเติมพลังชีวิตคุณให้เต็ม 
ผู้่านบริบทของคนสร้างบ้านและความสัมพันธ์ของคนในบ้าน เพื่อส่งพลังและ

ความรู้ส่กดี ๆ ให้ผูู้้คนได้ค้นพบกําลังใจที่มีต่อกันสําหรับคนในครอบครัว

เพราะเราเชื�อว่า ‘บ้าน’ จะเติมพลังชีวิตคุณให้เต็มเสมอ
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เรื่องราวของคําว่า ‘บ้าน’
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‘บ้าน’ จะส่งพลัง
และความรู้ส่กดีให้แก่กัน
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‘บ้าน’ จะส่งพลัง
และความรู้ส่กดีให้แก่กัน
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‘บ้าน’ จะเติมพลังชีวิตคุณ
ให้เต็มเสมอ
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‘บ้าน’ จะเติมพลังชีวิตคุณ
ให้เต็มเสมอ
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เนือ่งในโอกาสครบรอบ 30 ป ีเอพ ีรว่มมอืกบั 30 ศลิปนิแนวหนา้ของประเทศ มาถ่ืายทอด 
ความรู้ส่กพิเศษัของพื�นท่ีส่วนต่าง ๆ ในบ้าน ผู่้านงาน illustration ร่วมกันรังสรรค์ 

‘บ้าน’ พื�นที่ที่คอยเติมเต็มพลังชีวิตของผูู้้คนตลอดมา 

เพราะท่ีเอพี เราเช่ือว่า ‘บ้าน’ ไม่ได้เป็นเพียงท่ีอยู่อาศัย แต่ยังช่วยเติมพลังชีวิตคุณ 
ใหเ้ตม็เสมอ เช่นเดียวกับคนในบา้น ท่ีสามารถืสร้างความสขุและเตมิพลงัให้กนัและกนัได้

BE OUR FRIEND
BHBH
CHUBBYNIDA
CUSCUS
THE FAIRY DUST
INFLOWERLESSON
JARUWAT
JEEP JEEP
JIRAYU KOO
JULI BAKER

KAPI
NUT DAO
NYYYDESIGN
OREO JIMNOM
O TERAWAT
PAINTERBELL
PAIROJPICHET
PARNARTS
PATTREEDA
THE PIGEON POST

POMME CHAN
REENP
SUNTUR
TRY2BENICE
TUNA DUNN
VERY KIND INVENTION
VIPUT.A
WISUT
YUNE
YUREE KENSAKU

COLLABORATING ARTISTS
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EXHIBITION
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นิทรรศการสะท้อนความหมายที�ลึกซึ้งของแต่ละพื้นที�ในบ้าน

โดย 30 ศลิปนิแนวหนา้ได้รว่มออกแบบสะทอ้นความหมาย เรื�องราวความประทบัใจความเปน็ตวัตน 
ที�ซ่อนอยู่ในพ้ืนที�แต่ละห้องในบ้าน ได้แก่ ห้องนอน ห้องนั�งเล่น ห้องครัว ห้องนำา้ สวน และระเบียงบ้าน 
เพื่อมอบความหมายระหว่างผูู้้คนและสเปซต่าง ๆ ท่ีช่วยเติมเต็มชีวิตของคนที่อยู่อาศัยให้ใช้ชีวิต 

ได้อย่างมีความหมายในทุกวัน
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MY TERRACE

MY BATHROOM

MY LIVING ROOM
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MY BATHROOM

MY GARDEN

MY BEDROOM

MY KITCHEN
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เอพี ร่วมเป็นส่วนหน่่งในการให้คนไทยมาบอกความรู้ส่กดี ๆ กับคนพิเศษัในบ้านได้ง่ายข่�น ผู้่านความหมาย
ของส่วนต่าง ๆ ในบ้านจากมุมมองของ 30 ศิลปิน ดีไซน์ลงในรูปแบบกระเป๋า เพื่อส่งต่อให้กับคนสําคัญ 

ที่คอยเติมพลังชีวิตคุณมาตลอด

30 ศิลปิน 30 ดีไซน์ สื�อความหมายบอกรักคนในบ้าน
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เอพี สร้างโอกาสให้ทุกคนได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว ด้วยแนวคิดแพลตฟอร์มเศรษัฐกิจใหม่ 
NEXT DOOR ECONOMY ท่ีทําให้ทุกคนสามารถืสร้างรายได้ให้เกิดข่�น และหมุนเวียนใน Community 

ของพวกเราลูกบ้านเอพี พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างย่ังยืนในชุมชน

สังคมแห่งการสร้างสรรค์ที�มีความหมายแห่งอนาคต
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สแกนเพื�อชมวิดิโอ

APNeighborService.com
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มาร์เก็ตเพลสหนึ�งเดียวในไทย ที�เป็นศูนย์กลางซื้อ-ขายสินค้า
ในรูปแบบของ ‘ความสามารถพิเศษ’ เพื�อคนไทยในทุกไลฟ์สไตล์

ถนัดทําไข่เจียวฟูแสนอร่อย ถนัดสอนไถเซิร์ฟสเก็ต ถนัดสักแบบมินิมอล ถนัดสอนออกกําลังกาย  
ถนัดทําบัญชี ถนัดแต่งรูปลง IG

ไม่ว่าความสามารถืของคุณนั�นจะเล็กแค่ไหน จะใหญ่เพียงใด จะพิเศษัหรือจะปกติ ทุกความถืนัดและ 
ความสามารถืล้วนมีประโยชน์ถื้าเป็นเพื่อนบ้านกัน เราแชร์กันได้ เพื่อแบ่งปันความสุขและรายได้ในช่วงท่ี 

ทุกคนต้องการกําลังใจ เพราะเราเชื่อว่าความถืนัดของทุกคนสามารถื ‘แชร์’ ให้เพื่อนบ้าน ‘ช้อป’ ได้

มากกว่าคา่ตอบแทน แตคื่อมติรภาพทีม่คีวามหมาย...เพราะความสมัพนัธท์ีด่ ีเริม่ต้นไดจ้ากจดุเลก็ ๆ  ในตวัคณุ 
เราเช่ือว่าทุกคนมีความถืนัดเล็ก ๆ ที่มีความหมายซ่อนอยู่ในตัว ไม่ว่าความถืนัดนั�นจะเล็กน้อยแค่ไหน 
ก็สามารถืสร้างคุณค่าอันย่ิงใหญ่ต่อคนรอบข้างและตัวคุณเองได้เสมอ เพ่ือมิตรภาพและการแบ่งปัน นําไปสู่  
Community of the Future สงัคมแหง่การสร้างสรรคท์ีม่คีวามหมาย ทีจ่ะขยายความสุขไปสูผูู่้ค้นและสงัคม

ที่กว้างข่�น เริ่มจากวันนี�ไปสู่อนาคตร่วมกัน
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เอพี ไทยแลนด์ เปิดตัวบริการ Pick Up Service เข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านที�บริหารจัดการโดยทีม SMART 
กว่า 300 โครงการ ไม่มีขั้นต�ำา ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมตรวจสอบสถานะผ่านแพลตฟอร์ม SMART WORLD

เอพี ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ ‘ไปรษณีย์ไทย เคอรี� เอ็กซ์เพรส
แฟลช เอ็กซ์เพรส’ เพิ�มความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านเครือเอพี 
ให้ใช้ชีวิตง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ความร่วมมือระหว่าง เอพี  ไทยแลนด์  ผูู้้ นํา
อสังหาริมทรัพย์ และบริษััท ไปรษัณีย์ไทย จํากัด
กับบริการ Pick Up Service (รับฝ่ากนอกสถืานท่ี) 
เป็นการอํานวยความสะดวกและช่วยลดการ
เดินทางของลูกบ้าน โดยลูกบ้านเอพีสามารถืใช้ 
บริการ Pick Up Service จากไปรษัณีย์ไทย 
ผู้่านทางแพลตฟอร์ม SMART WORLD ดิจิทัล
แพลตฟอร์มบริหารคุณภาพชีวิตหลังการเข้าอยู่
อาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั�งบ้านเด่ียว 
ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ท่ีเอพี พัฒนาข่�น  
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และโครงการท่ีบริหารจัดการโดยทีม SMART เพื่อเอ็มพาวเวอร์การใช้ชีวิตของลูกบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ครบทุกมิติ  โดยการร่วมมือกับไปรษัณีย์ไทยครั�งนี�ถืือเป็นโอกาสอันดีในการส่งมอบ Digital Living Experience 
ที่เข้าถื่งไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ อีกทั�งยังเป็นการยกระดับการบริการด้านพร็อพเพอร์ตี� แมเนจเม้นท์ ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข่�น

และยังผู้น่กกําลังกับอีก 2 พันธมิตรผูู้้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (KERRY EXPRESS) 
และแฟลช เอ็กซ์เพรส (FLASH EXPRESS) เปิดตัวแคมเปญ “Celebrate Together ส่งสุข...ถึงหน้าบ้าน” 
พิเศษัด้วยบริการ Door-to-Door Service เข้ารับถื่งบ้าน จัดส่งถื่งมือผูู้้รับ บริการที่จะช่วยอํานวย 
ความสะดวกในการขนส่งสินค้า พัสดุ หรือเอกสาร ด้วยการเข้ารับพัสดุถื่งหน้าประตูบ้าน โดยไม่มีขั�นต่ํา 
ด้วยค่าบริการจัดส่งพัสดุที่เริ่มต้นเพียง 25 บาท โดยเปิดให้ใช้บริการผู้่าน SMART WORLD แพลตฟอร์ม 
การดแูลทีอ่ยูอ่าศยัครบวงจรมาตรฐานสงูสดุ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ สมารท์ พรอ็พ เพอรต์ี� แมเนจเมน้ท ์
ในเครือเอพี
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AWARDS



Hall of Fame Awards

Most Admired Brand & Company

PropertyGuru Awards International Innovation Awards

YEAR OF ACHIEVEMENTS

AWARDS
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นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษััท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ได้รับการยกย่อง
ให้เป็น “บุคคลดีเด่นแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย” จากพร็อพเพอร์ต้ีกูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ต้ี 
อวอร์ดส์ ประจำาปี 2564 ท่ีจัดข่�นเป็นครั�งท่ี 16 หน่่งในงานประกาศผู้ลรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับ
สากลท่ีมีความน่าเช่ือถืือและดําเนินการจัดงานมาอย่างยาวนานท่ีสุด โดยรางวัลดังกล่าวถืือเป็นไฮไลท์
สําคัญของงานดําเนินการคัดเลือกและตัดสิน โดยบรรณาธิการนิตยสาร PropertyGuru Property 
Report เพ่ือยกย่องผูู้้นําสูงสุดของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ท่ีขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบความสําเรจ็
และเติบโตได้อย่างย่ังยืน ซ่่งนายอนุพงษ์เป็นผู้บริหารไทยท่านแรกที�ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นคร้ังที�สอง 
(จากที�ได้รับคร้ังแรกในปี 2554) สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำาองค์กรที�มีวิสัยทัศน์โดดเด่น สามารถ
สร้างการเติบโตให้เอพี ไทยแลนด์ และเอ็มพาวเวอร์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 30 ปี

“อนุุพงษ์์ อัศวโภคิินุ” 
บุคคลดีเด่นแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

รางวลัทรงเกยีรติระดับสากลจาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2021 
ผู้บริหารไทยรายแรกที�ได้รับรางวัลเป็นคร้ังที�สอง 



PROPERTYGURU THAILAND
PROPERTY AWARDS 2021
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ

2015-2018

2005-2014

1 52 43

7 8 9

6

10 12

1 2 3

11

5 64

7 8 9 10 11



039บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)

2005-2014 1.  The Stock Exchange of Thailand 2005

     Best Corporate Governance Report

2. Thailand Property Awards 2009 

     Best Condo Development (Bangkok)
     The Address Chidlom

3.  Securities Analysts Association 2010

     Best CEO of Property and 
 Construction Sector 
 Mr. Anupong Assavabhokhin

4.  Securities Analysts Association 2010

     Best IR of Property and Construction  
 Sector
     Mr. Pumipat Sinacharoen

5. Thailand Property Awards 2011

     Real Estate Personality of the Year
    Mr. Anupong Assavabhokhin

6.  Agency for Real Estate Affairs 2011

     Best Single Detached House Project
     The Palazzo

7.  Thailand Property Awards 2011

     Real Estate Personality of the Year
     Mr. Anupong Assavabhokhin

8.  Thailand Property Awards 2011

     Best Affordable Condo Development 
     (Bangkok) 
     Rhythm Ratchada

9.  Thailand Property Awards 2014 

     Highly Commended
     Best Developer
     AP (Thailand) Public Company Limited

12. South East Asia Property Awards 2014

 Highly Commended Best Villa 
 Development (Thailand) 
 Soul Ratchadaphisek 68
 by AP (Thailand) Public Company Limited

10. Awards for Listed Companies 2014 

     Best CEO 
     Property and Construction Sector
     Mr. Anupong Assavabhokhin 
     Investment Analysis Association

1. Thailand Property Awards 2015

 Highly Commended 
 Best Housing Development (Bangkok)
 DISTRICT SRIWARA
 by AP (Thailand) Public Company Limited

11. Thailand Property Awards 2014

     Winner 
     Best Housing Development (Bangkok)
     Soul Ratchadaphisek 68
     by AP (Thailand) Public Company Limited

2. SET Awards 2015

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

3. Award for 2015/2016

 Industry: Property & Construction
 Mr. Anuphong Assavabhokhin
 AP (Thailand) Public Company Limited

4. Thailand Zocial Awards 2016

 The Most Popular Brand on Twitter

5. Asia Responsible Entrepreneurship

 Awards (AREA)
 Investment in People Category

6.  Cannes Lions 2017

     Grand Prix Award

7. PropertyGuru Thailand Property 
 Awards 2018 

 Asia’s Best Condo Development 
 Vittorio Residence

8. Asia Corporate Excellence & 
 Sustainability Awards (ACES) 2018

 Asia’s Most Influential Companies

11. The International Design &  
 Architecture Awards 2018 

 Vittorio Residence 

9. PropertyGuru Thailand Property 
 Awards 2018

 Best Developer
 AP (Thailand) Public Company Limited

10. BCI Asia Interior Design  
 Awards 2018

 Vittorio Residence
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2019-2021

2018-2019

รางวัลแห่งความสำาเร็จ

71 2 53 4 6

8 10 11 12

65 7

9

8 9

1 2 3 4



041บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)

1. PropertyGuru Thailand Property 
 Awards 2018

 Special Recognition for Sustainable 
 Development

2. PropertyGuru Thailand Property 
 Awards 2018

 Special Recognition for Design
 and Construction

3. PropertyGuru Thailand Property  
 Awards 2018

 Special Recognition for 
 Corporate Social Responsibility 

4. Thailand Zocial Awards 2018

 Best Brand Performance by Platform 
 Twitter

5. Asia Responsible Enterprise  
 Awards 2018

 Investment in People Category

6. PropertyGuru Thailand Property 
 Awards 2018  

 Best Condo Development 
 Vittorio Residence

7. PropertyGuru Thailand Property 
 Awards 2018  

 Best Developer 
 AP (Thailand) Public Company Limited

8. PropertyGuru Thailand Property  
 Awards 2018  

 Best Condo Interior Design 
 Vittorio Residence

9. PropertyGuru Thailand Property 
 Awards 2018  

 Best Ultra Luxury Condo  
 Development Vittorio Residence

10. Asia Responsible Enterprise  
 Awards 2019

 Investment in People Category 

1. PropertyGuru Thailand Property 
 Awards 2019

 Best Luxury Condo Development   
 (Bangkok) Highly Commended: 
 The Address Siam-Ratchathewi 
 by AP (Thailand) Public  
 Company Limited

3. BrandAge Thailand’s Most Admired  
 Company Awards 2018-2021

 Thailand’s Most Admired Company

4. BrandAge Thailand’s Most Admired  
 Brand Awards 2019-2021

 Thailand’s Most Admired Brand

6. SET Awards 2020 

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

7. BrandAge Thailand’s Most Admired  
 Brand Awards 2021 

 Hall of Fame

8. Property Guru Thailand Property   
 Awards 2021

 Thailand Real Estate 
 Personality of the Year
 Mr. Anupong Assavabhokhin
  

9. llA Awards 2021

 Innovative Organization & Culture 
 Award by AP (Thailand) 
 Public Company Limited
 Innovative Product Award by Katsan

2. PropertyGuru Thailand Property 
 Awards 2019  

 Special Recognition in CSR 
 by AP (Thailand) Public 
 Company Limited

11. Longtunman (ลงทุนแมน)

 Most Valuable Brands of the  
 Year 2019

12. Marketeer No.1 Brand Thailand 
 Awards 2018-2019

 Winner for Condominium & 
 Low-rise Property

5. Longtunman (ลงทุนแมน) 

 The Sustainable Brands of the
 Year 2020



สารจากประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร



อนุพงษ์ อัศวโภคิน
ประธุานเจ้าหน้าที�บริหาร

ปี 2564 ที่ผู่้านมา ถืือเป็นอีกหน่่งปีแห่งความท้าทายที่ทุกภาคธุรกิจต้องทํางานภายใต้ภาวะเศรษัฐกิจที่ผัู้นผู้วน ตลอดจน 
ความรนุแรงของสถืานการณโ์รคระบาดกย็งัคงสง่ผู้ลกระทบต่อเน่ืองอยา่งเล่ียงไมไ่ด้  2  ปีทีผู่้า่นมาวคัซีนคอืความหวงั แต่วันนี� 
ในโลกแห่งความเป็นจริง โอกาสการเกิดข่�นของสายพันธุ์ใหม่ ๆ ถืือเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากมาก ถ้ืามองโควิด-19 เป็น
จุดศูนย์กลางของวิกฤต วันนี�โควิด-19 เปรียบเหมือนพายุที่ก่อกําเนิดพายุลูกใหม่ไปเรื่อย ๆ ซ่่งใครจะคาดคิดว่าโอไมครอน 
จะสรา้งความปัน่ป่วนข่�นอกีครั�ง และน่ันสะทอ้นใหเ้หน็วา่เรายงัคงหลกีเลีย่งจากวกิฤตการณน์ี�ไปไดย้าก เพราะฉะนั�นการดาํเนนิ 
ธุรกิจจะยังคงต้องเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถื่งแม้วันนี�กิจกรรมทางเศรษัฐกิจจะเริ่มฟื้นตัว 
บ้างแล้วก็ตาม 

แต่อยา่งไรกดี็ ผู้ลจากการปรบัองค์กรใหท้กุ Business Unit เป็นผูู้นํ้าอสิระ (Independent Responsible Leaders) ทีแ่ขง็แกรง่
ดว้ยตนเอง ภายใตค้วามเชือ่ทีว่า่ การทีเ่ราให้อํานาจในการตัดสินใจอยา่งอสิระแก่คนทํางานผูู้ที้อ่ยูใ่กล้ชิดลูกคา้โดยตรง จะทําให้ 
AP สามารถืตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกว่าอํานาจการตัดสินใจ
อยู่ที่คนเพียงไม่กี่คนในองค์กร และนั่นถืือเป็นกลยุทธ์สําคัญที่นําพาความสําเร็จมาให้กับ AP ท่ามกลางการ reset ครั�งใหญ่นี�  
โดยปี 2564 ที�ผ่านมา ถือว่าเราสร้างผลการดำาเนินงานได้ดีที�สุดในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อการอยู่อาศัย  
ทั้งในมิติของรายได้และยอดขาย โดยเรามีรายได้รวมจากสินค้าแนวราบ กลุ่มคอนโดมิเนียม (100% JV) และธุรกิจอื่น ๆ  
ได้สูงถื่ง 40,015 ล้านบาท กําไรสุทธิที่มากถื่ง 4,543 ล้านบาท และยอดขายปิดปีอยู่ที่ 35,050 ล้านบาท โดยมีสินค้าแนวราบ 
ทั�งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมยังคงเป็นแรงสําคัญในการสร้างการเติบโต

ด้วย 3 กลยุทธ์สําคัญที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 1. การบริหารจัดการพอร์ตสินค้าพร้อมขายให้กระจายไปใน 
หลากหลายทาํเล ซ่ง่ในปท่ีีผู้า่นมาเราสามารถืปดิการขายโครงการแนวราบไดม้ากถืง่ 20 โครงการ 2. Cash Flow Management 
การบรหิารจดัการกระแสเงนิสด ตลอดระยะเวลาของการเผู้ชิญวกิฤตการณโ์รคระบาด บรษิัทัฯ คงรักษัาเสถืยีรภาพทางการเงนิ
ได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผู้ลให้สัดส่วนหนี�สินสุทธิต่อทุน ณ สิ�นปี 2564 ต่ําเพียง 0.60 เท่า และเรื่องสุดท้าย Digital Competency 
การสร้างความได้เปรียบด้วย Digital ซ่่งถืือเป็นหน่่งในโรดแมพสําคัญที่เอพีใช้เป็นคีย์ในการเคลื่อนธุรกิจ 

ทั�งนี� ในป ี2565 เรายงัคงดาํเนนิธรุกจิด้วยความระมดัระวงัเช่นเดิม แต่เพือ่การเติบโตทีม่ากข่�น เราได้วางให้ป ี2565 นีเ้ปน็ที�สดุ
แห่งปีกับการเดินหน้าฝ่าทุกข้อจำากัด (AP Thailand Breakthrough) เพื�อส่งมอบชีวิตดีๆ ที�ลูกค้าเลือกเองได้ ด้วยการ 
ต่อยอดความสําเร็จจากสินค้ากลุ่มบ้านเดี่ยวไปยังตลาดใหม่ ๆ การเตรียมเปิด Big Surprise จากสินค้ากลุ่มทาวน์โฮม และ  
การ Boost Up ตลาดคอนโดมเินียมใหก้ลับมาคก่คกัอกีครั�ง โดยในป ี2565 นี� จะเปน็ปท่ีี AP มแีผู้นเปดิตวัโครงการใหมท่ีส่งูทีส่ดุ 
ในอุตสาหกรรมประมาณ 65 โครงการ มูลค่ากว่า 78,000 ล้านบาท ถืือเป็นจํานวนโครงการใหม่ท่ีมากที่สุดตั�งแต่เคยดําเนิน
ธุรกิจมา ทั�งในพื�นที่ กทม. และการขยายไปในต่างจังหวัด และเรามั่นใจว่า EMPOWER LIVING จะยังคงเป็นเข็มทิศสําคัญ 
ในการนําพาไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั�งไว้ ตลอดจนสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับเรา   

ผู้มในนามของบริษััท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ผูู้้ถืือหุ้นและหุ้นกู้ รวมถ่ืงพันธมิตร 
ทุกท่านท่ีเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนเอพีเป็นอย่างดีเสมอมา ผู้มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงเชื่อมั่น และร่วมเดินทาง 
ไปกับ AP ดังเช่นเสมอมาครับ 

AP THAILAND 
BREAKTHROUGH 
พร้อมเดินหน้าฝ่าทุกข้อจำากัด 
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นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรองประธานกรรมการ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร

กรรมการผูู้้อํานวยการ
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045บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน) 045บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

นายวสันต์ นฤนาทไพศาล นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนียกุล

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายพันธุ์พร ทัพพะรังสี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

นายวิษณุ สุชาติล้ำาพงศ์
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047บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน) 047บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

นายโกศล สุริยาพร

ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

นายพรวุฒิ สารสิน

กรรมการอิสระ

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายสมยศ สุธุีรพรชัย
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คณะผู้บริหาร

นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ
รองกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงานบ้านเดี่ยว

นางสาวกมลทิพย์ บำารุงชาติอุดม
รองกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงานคอนโด

นายเมธุา รักธุรรม
รองกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงานทาวน์เฮาส์

นายวิทการ จันทวิมล
รองกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงาน Corporate Strategy 
and Creation

นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
รองกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
รองกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงาน Supply Chain Management

นางกุลทิพา ทินกรศรีสุภาพ
ผูู้้ช่วยกรรมการผูู้้อํานวยการ 
สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ
ผูู้้ช่วยกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายประจักษ์ ประภามณฑล
ผูู้้ช่วยกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงานคอนโด



049บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)

นายทรงพล บุษปฤกษ์
ผูู้้ช่วยกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงาน Digital Transformation

นาย พงษ์นลิท จันทร์สงวน
ผูู้้ช่วยกรรมการผูู้้อํานวยการ
สายงานรัฐกิจสัมพันธ์

นายธุนิตย์ ไพบูลย์
กรรมการผูู้้อํานวยการ
บริษััท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จํากัด

นายประมาศ ขวัญชื้น
ผูู้้อํานวยการฝ่่าย
Corporate Legal and Compliance

เลขานุการบริษัท

นายหทัยสรรค์ ฤดีวงศ์์
กรรมการผูู้้อํานวยการ
บริษััท กรุงเทพซิตี�สมาร์ท จํากัด

นายสุวัฒน์ กุลไพจิตร
กรรมการผูู้้อํานวยการ
บริษััท สมาร์ท เซอร์วิส
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด



AP THAILAND GROUP

PROPERTY SERVICES

นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เอพียังคําน่งถ่ืงความต้องการของลูกบ้านและนักลงทุน พร้อมมีธุรกิจบริการต่าง ๆ 
ในเครือเอพีที่ครอบคลุมเรื่องการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัยด้วยบริการท่ีใส่ใจ

รองรับการขยายตัวของการพัฒนาโครงการ 
สร้างมาตรฐานใหม่ให้การก่อสร้าง

บริการซ่อมแซมบ้านภายใต้มาตรฐานเอพี

ท่ีปร่กษัาด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใจกลางเมือง 
แบบครบวงจร

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน 
ดิสรัปวิธีการเรียนรู้ของคนในองค์กรและคนในสังคม 
ด้วยกระบวนการท่ีเป็นสากล

ธุรกิจการพัฒนานวัตกรรมดีไซน์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ท่ียังไม่ถูืกค้นพบของคนในสังคม

ธุรกิจสร้างระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
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051บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างบริษัท

 

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

และบริหารความเสี�ยง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสี่ยง

สายงาน
Corporate

Strategy and 
Creation

สายงาน
รัฐกิจสัมพันธ์

สายงาน
Digital 

Transformation

สายงาน
Strategic 
Property 

Investment

สายงาน
AP Fix It

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
บ้านเด่ียว

สายงาน
Supply Chain
Management

ฝ่่ายบริการ
และดูแลลูกค้า

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
ทาวน์เฮาส์

สายงาน
ทรัพยากร

บุคคล

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ

คอนโด

สายงาน
การเงิน

และบัญชี

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Business Group

ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจ
ฝึ่กอบรม

ธุรกิจ
บริหารโครงการ

ธุรกิจ
นายหน้า ตัวแทน ซื�อ ขาย เช่า 

อสังหาริมทรัพย์

กรรมการ
ผู้อำานวยการ

ประธุาน
เจ้าหน้าที�บริหาร

Advisor

PDSC Committee

Business Process Management 
and Improvement

Corporate Legal and Compliance

Innovation Lab

Executive Secretary

Assistant to Executive Committee
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บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) (“บริิษััท”) กั่อตั้ั�งเม่�อปีี 2534 ในรูิปีของบริิษััทจำำ�กััด์ โด์ยใช้ช่�อว่�่ บริิษััท เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� จำำ�กััด์ 

มีว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์ในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์ และตั้่อม�ในปีี 2543 บริิษััทได์้เข้�จำด์ทะเบียนในตั้ล�ด์หลักัทริัพีย์แห่งปีริะเทศไทยโด์ยกั�ริ 

ค์ว่บริว่มกิัจำกั�ริ (backdoor listing) กัับบริิษััท พี่�นสำ�เริ็จำรูิปี พีีซีีเอ็ม จำำ�กััด์ (มห�ชน) ผูู้้ผู้ลิตั้แผู้่นพี่�นสำ�เริ็จำริูปี ซ่ี�งได้์จำด์ทะเบยีนในตั้ล�ด์หลกััทรัิพีย์ฯ ตั้ั�งแตั้่

ว่ันที� 22 กัันย�ยน 2535 หลังกั�ริค์ว่บริว่มกัิจำกั�ริกัับบริิษััทพี่�นสำ�เร็ิจำริูปี พีีซีีเอ็ม จำำ�กััด์ (มห�ชน) บริิษััทก็ัได์้เปีลี�ยนช่�อเปี็นบริิษััท เอเชี�ยน พีร็ิอพีเพีอริ์ตั้ี�

ด์ีเว่ลลอปีเม้นท์ จำำ�กััด์ (มห�ชน) ตั้่อม�ได์้เปีลี�ยนช่�อเปี็น บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) เม่�อว่ันที� 10 พีฤษัภ�ค์ม 2556

!"#1$-;<52,$-34>#3=#F"3!"#GH&I)F2
ในปีี 2547 บริิษััทข�ยหุ้นทั�งหมด์ที�ถุ่อในบริิษััท พีีซีีเอ็ม ค์อนสตั้ริัค์ชั�น แมททีเริียล จำำ�กัดั์ ให้กัับบริิษััท พีรีิบิลท์ จำำ�กััด์ ซี่�งปีริะกัอบธุุริกัิจำริับเหม�กั่อสริ้�ง 

เพี่�อแลกักัับกั�ริเพีิ�มสัด์ส่ว่นกั�ริถุ่อหุ้นในบริิษััท พีริีบิลท์ จำำ�กัดั์ จำ�กั 19.8% ที�บริิษััทถุ่ออยู่เด์ิม เพีิ�มเปี็น 64.73% อย่�งไริกั็ตั้�ม ในปีี 2548 บริิษััทได์้ปีริับ

โค์ริงสริ้�งกั�ริปีริะกัอบธุุริกัิจำและโค์ริงสริ้�งกั�ริถุ่อหุ้นในบริิษััทย่อยเพี่�อให้มีค์ว่�มชัด์เจำนยิ�งข่�น จำ่งทยอยลด์สัด์ส่ว่นกั�ริถุ่อหุ้นในบริิษััท พีริีบิลท์ จำำ�กััด์  

(มห�ชน) จำนหมด์ในเด์่อนพีฤศจำิกั�ยน 2555 เพี่�อทำ�ให้โค์ริงสร้ิ�งธุุริกัิจำของบริิษััทเน้นที�ธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เท่�นั�น

!"#1$-;<52,$-3,-%7?J2"!"#:;<=0">?@
ในปีี 2556 บริิษััทฯ ได้์มีกั�ริเปีลี�ยนช่�อ จำ�กัเดิ์ม บริิษััท เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอร์ิตั้ี� ดี์เว่ลลอปีเม้นท์ จำำ�กััด์ (มห�ชน) เปี็นบริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด์ (มห�ชน)

เพี่�อให้สอด์ค์ล้องกัับตั้ัว่ย่อหลักัทรัิพีย์ในตั้ล�ด์หลักัทรัิพีย์ฯ และให้มีค์ว่�มเปี็นอันหน่�งอันเด์ียว่กัันกัับช่�อที�เปี็นที�ริู้จำักัทั�ว่ไปีในหมู่ผูู้้บริิโภค์ ริว่มทั�งได์้เปีลี�ยน

เค์ริ่�องหม�ยกั�ริค์้�ใหม่ซี่�งแสด์งถุ่งสินค์้�ของบริิษััทที�มีค์ว่�มหล�กัหล�ยและออกัแบบเพ่ี�อตั้อบสนองค์ว่�มตั้้องกั�ริด์้�นที�อยู่อ�ศัยของลูกัค้์�ให้ได์้ด์ีที�สุด์

8?KG)$#%=3>B,-%1$L"I9"5#%5%5"8 
บริิษััทได์้มีกั�ริกัำ�หนด์ว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์และเปี้�หม�ยริะยะย�ว่ของบริิษััทไว่้ โด์ยสะท้อนออกัม�ท�งว่ิสัยทัศน์และภ�ริกัิจำที�เริ�มุ่งมั�นและย่ด์ถุ่อเปี็นแนว่ท�ง 

เริ่�อยม� ทั�งนี� บริิษััทได์้มีกั�ริพีิจำ�ริณ�ทบทว่นว่ิสัยทัศน์ ภ�ริกัิจำ ริว่มทั�งกัลยุทธุ์ตั้่�งๆ เปี็นปีริะจำำ�ทุกัปีี ริว่มทั�งมีกั�ริตั้ิด์ตั้�มด์ูแลให้มีกั�รินำ�ไปีปีฏิิบัตั้ิ 

เพี่�อสริ้�งเป้ี�หม�ยริ่ว่มกัันขององค์์กัริอย่�งเปี็นริูปีธุริริม สำ�หริับในปีี 2564 ที�ผู้่�นม� บริิษััทได์้กัำ�หนด์ว่ิสัยทัศน์และกัลยุทธุ์ของกัลุม่บริิษััทไว้่ด์ังนี� 

8*=?5:?A2B 
EMPOWER LIVING เปี็นผูู้้สริ้�งและจำัด์ห�สินค์้�และบริิกั�ริที�เกั่�อหนุนให้ลูกัค้์�และผูู้้ที�เกัี�ยว่ข้องกัับเอพีี ไทยแลนด์์ ส�ม�ริถุเล่อกัที�จำะใช้ชีวิ่ตั้ที�ด์ีในแบบ

ที�ตั้้องกั�ริด์้ว่ยตั้นเอง 

6"#!*+
กั�ริเป็ีนองค์์กัริที�ไว่ตั้่อกั�ริตั้อบสนอง เข้�ใจำถุ่งค์ว่�มตั้้องกั�ริแฝง (Unmet Need) ที�ซี่อนอยู่ของลูกัค้์� และพีริ้อมที�จำะตั้อบสนองกัับค์ว่�มตั้้องกั�รินั�นๆ 

อย่�งริว่ด์เริ็ว่
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 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 16 จำำ�กัดั์ ได์้จำัด์ตั้ั�งข่�น โด์ยบริิษััทถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 มีทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท และมีว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์เพี่�อพีัฒน� 

  อสังห�ริิมทริัพีย์

 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 17 จำำ�กัดั์ ได์้จำัด์ตั้ั�งข่�น โด์ยบริิษััทถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 มีทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท และมีว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์เพี่�อพีัฒน� 

  อสังห�ริิมทริัพีย์

 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 18 จำำ�กัดั์ ได์้จำัด์ตั้ั�งข่�น โด์ยบริิษััทถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 มีทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท และมีว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์เพี่�อพีัฒน� 

  อสังห�ริิมทริัพีย์

1/H&29;2">9
 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได์้ซี่�อหุ้นของบริิษััทย่อย ได์้แกั่ บริิษััท เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� 2015 จำำ�กััด์ จำำ�นว่นริ้อยละ 51 ค์่นจำ�กั MEC  

  Thailand Investment PTE LTD (“MTI”) ปีริะเทศสิงค์โปีริ์ โด์ยอัตั้ริ�ส่ว่นกั�ริถุ่อหุน้ของบริิษััทฯ ภ�ยหลังจำ�กักั�ริซี่�อหุน้ค์่น ค์่อริ้อยละ 99.99
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 • บริิษััท เด์อะแว่ลู พีร็ิอพีเพีอร์ิตั้ี� ด์ีเว่ลลอปีเม้นท์ จำำ�กัดั์ บริิษััทย่อย ซี่�งมี บริิษััท ทองหล่อ เริสซีิเด์นซ์ี จำำ�กััด์ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 ได์้เพีิ�ม 

  ทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 1,500,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 500,000,000 บ�ท เป็ีน 2,000,000,000 บ�ท

 • บริิษััท เอเชี�ยน พีร็ิอพีเพีอร์ิตั้ี� จำำ�กัดั์ บริิษััทย่อย ซี่�งมี บริิษััท ทองหล่อ เริสซีิเด์นซี์ จำำ�กัดั์ ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น  

  1,104,166,100 บ�ท จำ�กัเด์ิม 895,833,900 บ�ท เปี็น 2,000,000,000 บ�ท

1/H&29*G)2"52
 • บริิษััท พีริีเมี�ยม เริสซีิเด์นท์ จำำ�กััด์ บริิษััทริ่ว่มทุน ซี่�งบริิษััทถุ่อหุ้นอยู่ริ้อยละ 51 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 1,000,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม  

  9,619,408,010 เปี็น 10,619,408,010 บ�ท

 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได์้ลงน�มในสัญญ�ริ่ว่มทุน (Joint Venture) กัับ บริิษััท เอ็มเจำอ�ริ์ไอ (ปีริะเทศไทย) จำำ�กัดั์ (“MJRT”) 

  ซี่�งเป็ีนบริิษัทัในเค์ริอ่ Mitsubishi Estate Group (ญี�ปีุ�น) เพ่ี�อกั�ริพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์ ผู้�่น บริษิัทั เอพี ีเอ็มอ ี12 จำำ�กัดั์ โด์ยบริิษัทัฯ จำะถุอ่หุน้ในอัตั้ริ�ส่ว่น 

  ริ้อยละ 51 และ MJRT จำะถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นร้ิอยละ 49  

 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 12 จำำ�กััด์ บริิษััทริ่ว่มทุนซี่�งบริิษััทถุ่อหุ้นอยู่ริ้อยละ 51 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 617,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 1,000,000 

  เปี็น 618,000,000 บ�ท
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 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี (กัริุงเทพี) จำำ�กััด์ จำด์ทะเบียนเลิกับริิษััท 

 • บริิษััท เอเชี�ยน พีร็ิอพีเพีอริ์ตั้ี� (2015) จำำ�กัดั์ จำด์ทะเบียนเลิกับริิษััท

1/H&2!?25"52
 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 19 จำำ�กัดั์ ได์้จำัด์ตั้ั�งข่�น โด์ยบริิษััทถุ่อหุน้ในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 มีทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท และมีว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์เพี่�อพีัฒน� 

  อสังห�ริิมทริัพีย์

 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 20 จำำ�กัดั์ ได์้จำัด์ตั้ั�งข่�น โด์ยบริิษััทถุ่อหุน้ในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 มีทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท และมีว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์เพี่�อพีัฒน� 

  อสังห�ริิมทริัพีย์

 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได์้ลงน�มในสัญญ�ริ่ว่มทุน (Joint Venture) กัับ บริิษััท เอ็มเจำอ�ริ์ไอ (ปีริะเทศไทย) จำำ�กัดั์ (“MJRT”) 

  ซี่�งเป็ีนบริิษัทัในเค์ริอ่ Mitsubishi Estate Group (ญี�ปีุ�น) เพ่ี�อกั�ริพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์ ผู้�่น บริษิัทั เอพี ีเอ็มอ ี10 จำำ�กัดั์ โด์ยบริิษัทัฯ จำะถุอ่หุน้ในอัตั้ริ�ส่ว่น 

  ริ้อยละ 51 และ MJRT จำะถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นร้ิอยละ 49  

 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได์้ลงน�มในสัญญ�ริ่ว่มทุน (Joint Venture) กัับ บริิษััท เอ็มเจำอ�ริ์ไอ (ปีริะเทศไทย) จำำ�กัดั์ (“MJRT”) 

  ซี่�งเปีน็บริิษัทัในค์ริอ่ Mitsubishi Estate Group (ญี�ปีุ�น) เพี่�อกั�ริพีฒัน�อสงัห�ริิมทริพัีย ์ผู้�่น บริิษัทั เอพี ีเอม็อ ี15 จำำ�กัดั์ โด์ยบริิษัทัฯ จำะถุอ่หุน้ในอตัั้ริ�สว่่น 

  ริ้อยละ 51 และ MJRT จำะถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นร้ิอยละ 49  

 • บริิษัทั พีริเีมี�ยม เริสซิีเด์นท ์จำำ�กัดั์ บริิษัทัร่ิว่มทนุ ซี่�งบริิษัทัถุอ่หุน้อยูร้่ิอยละ 51 ได้์เพีิ�มทนุจำด์ทะเบยีนจำำ�นว่น 2,000,000,000 บ�ท จำ�กัเด์มิ 10,619,408,010  

  เปี็น 12,619,408,010 บ�ท

 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 10 จำำ�กััด์ บริิษััทริ่ว่มทุน ซี่�งมี บริิษััท พีริีเมี�ยม เริสซีิเด์นท์ จำำ�กัดั์ เข้�ไปีถุอ่หุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นริ้อยละ 99.99 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียน 

  จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 1,000,000 บ�ท เป็ีน 2,000,000 บ�ท

 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 15 จำำ�กััด์ บริิษััทร่ิว่มทุน ซี่�งมี บริิษััท พีริีเมี�ยม เริสซีิเด์นท์ จำำ�กัดั์ เข้�ไปีถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นริ้อยละ 99.99 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียน 

  จำำ�นว่น 693,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 1,000,000 บ�ท เปี็น 694,000,000 บ�ท
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 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 10 จำำ�กััด์ บริิษััทร่ิว่มทุน ซี่�งบริิษััทถุ่อหุ้นอยู่ร้ิอยละ 51 ได้์เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 387,000,000 บ�ท จำ�กัเดิ์ม 2,000,000 

  เปี็น 389,000,000 บ�ท

 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได์้ซี่�อหุ้นของบริิษััทย่อย ได์้แกั่ บริิษััท เอพีี (เอกัมัย) จำำ�กัดั์ จำำ�นว่นริ้อยละ 51 ค์่นจำ�กั บริิษััท เอ็มเจำอ�ริ์ไอ  

  (ปีริะเทศไทย) จำำ�กััด์ (“MJRT”) โด์ยอัตั้ริ�ส่ว่นกั�ริถุ่อหุ้นของบริิษััทฯ ภ�ยหลังจำ�กักั�ริซี่�อหุ้นค์่น ค์่อริ้อยละ 99.99
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 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได์้ลงน�มในสัญญ�ริ่ว่มทุน (Joint Venture) กัับ บริิษััท เอ็มเจำอ�ริ์ไอ (ปีริะเทศไทย) จำำ�กัดั์ (“MJRT”) 

  ซี่�งเป็ีนบริิษัทัในเค์ริอ่ Mitsubishi Estate Group (ญี�ปีุ�น) เพ่ี�อกั�ริพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์ ผู้�่น บริษิัทั เอพี ีเอ็มอ ี16 จำำ�กัดั์ โด์ยบริิษัทัฯ จำะถุอ่หุน้ในอัตั้ริ�ส่ว่น 

  ริ้อยละ 51 และ MJRT จำะถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นร้ิอยละ 49  

 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได์้ลงน�มในสัญญ�ริ่ว่มทุน (Joint Venture) กัับ บริิษััท เอ็มเจำอ�ริ์ไอ (ปีริะเทศไทย) จำำ�กัดั์ (“MJRT”) 

  ซี่�งเป็ีนบริิษัทัในเค์ริอ่ Mitsubishi Estate Group (ญี�ปีุ�น) เพ่ี�อกั�ริพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์ ผู้�่น บริษิัทั เอพี ีเอ็มอ ี17 จำำ�กัดั์ โด์ยบริิษัทัฯ จำะถุอ่หุน้ในอัตั้ริ�ส่ว่น 

  ริ้อยละ 51 และ MJRT จำะถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นร้ิอยละ 49  

 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 16 จำำ�กััด์ บริิษััทริ่ว่มทุน ซี่�งมี บริิษััท พีริีเมี�ยม เริสซีิเด์นท์ จำำ�กัดั์ เข้�ไปีถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นริ้อยละ 99.99 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียน 

  จำำ�นว่น 113,000,000 บ�ท จำ�กัเดิ์ม 1,000,000 บ�ท เป็ีน 114,000,000 บ�ท

 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 17 จำำ�กััด์ บริิษััทร่ิว่มทุน ซี่�งมี บริิษััท พีริีเมี�ยม เริสซีิเด์นท์ จำำ�กััด์ เข้�ไปีถุอ่หุน้ในอัตั้ริ�ส่ว่นริ้อยละ 99.99 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียน 

  จำำ�นว่น 186,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 1,000,000 บ�ท เปี็น 187,000,000 บ�ท
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 • บริิษััท เอสอีเอเชีย ลีด์�เว่ชั�น เซ็ีนเตั้อริ์ จำำ�กััด์ บริิษััทย่อย ซี่�งมี บริิษััท เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� จำำ�กััด์ ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.05 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียน 

  จำำ�นว่น 200,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 300,000,000 บ�ท เปี็น 500,000,000 บ�ท

 • บริิษััท ทองหล่อ เริสซีิเด์นซี์ จำำ�กัดั์ บริิษััทย่อย ซี่�งมี บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ถุ่อหุน้ในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น  

  11,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 39,000,000 บ�ท เปี็น 50,000,000 บ�ท

 • บริิษััท ซิีกัเนเจำอร์ิ แอด์ไว่ซีอรีิ� พี�ร์ิทเนอร์ิส จำำ�กััด์ บริิษััทย่อย ซี่�งมี บริิษััท ทองหล่อ เริสซิีเด์นซ์ี จำำ�กััด์ ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ร้ิอยละ 99.99 ได์้เพีิ�ม 

  ทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 11,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 30,000,000 บ�ท เปี็น 41,000,000 บ�ท

 • บริิษััท เค์ลย์ มอริ์ อินโนเว่ชั�น แล็บ จำำ�กััด์ บริิษััทย่อย ซี่�งมี บริิษััท ซีิกัเนเจำอริ์ แอด์ไว่ซีอริี� พี�ริ์ทเนอริ์ส จำำ�กััด์ ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 ได์้เพีิ�ม 

  ทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 11,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 5,000,000 บ�ท เปี็น 16,000,000 บ�ท
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 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 16 จำำ�กััด์ บริิษััทริ่ว่มทุน ซี่�งมี บริิษััท พีริีเมี�ยม เริสซีิเด์นท์ จำำ�กััด์ เข้�ไปีถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นริ้อยละ 99.99 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียน 

  จำำ�นว่น 272,092,700 บ�ท จำ�กัเด์ิม 114,000,000 บ�ท เปี็น 386,092,700 บ�ท
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 • บริิษััท เอพีี (เอกัมัย) จำำ�กััด์ จำด์ทะเบียนเลิกับริิษััท 
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 • บริิษััท เอสอีเอเชีย ลีด์�เว่ชั�น เซ็ีนเตั้อริ์ จำำ�กััด์ บริิษััทย่อย ซี่�งมี บริิษััท เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� จำำ�กััด์ ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.05 ได์้เพีิ�มทุนจำด์ทะเบียน 

  จำำ�นว่น 500,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 500,000,000 บ�ท เปี็น 1,000,000,000 บ�ท

 • บริิษััท อ�ริ์ซีี 3 จำำ�กััด์ ได์้จำัด์ตั้ั�งข่�น โด์ย บริิษััท ซีิกัเนเจำอริ์ แอด์ไว่ซีอรีิ� พี�ริ์ทเนอริ์ส จำำ�กััด์ ในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 มีทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 

  500,000 บ�ท และมีว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์เพี่�อพัีฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์

1/H&27QA+*!"52
 • SEAC (Singapore) Pte., Ltd. จำด์ทะเบียนเลิกับริิษััท

 • บริิษััท เอเชี�ยน พีร็ิอพีเพีอริ์ตั้ี� (2012) จำำ�กัดั์ จำด์ทะเบียนเลิกับริิษััท

 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด์ (มห�ชน) ได์้ซี่�อหุ้นของบริิษััทย่อย ได์้แกั่ บริิษััท เอพีี เอ็มอี 1 จำำ�กััด์ จำำ�นว่นริ้อยละ 51 ค์่นจำ�กั บริิษััท พีริีเมี�ยม 

  เริสซีิเด์นท์ จำำ�กััด์ (“PR”) โด์ยอัตั้ริ�ส่ว่นกั�ริถุ่อหุ้นของบริิษััทฯ ภ�ยหลังจำ�กักั�ริซี่�อหุ้นค์่น ค์่อ ริ้อยละ 99.99
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 • บริิษััท ว่�ริิ ด์ิจำิตั้อล จำำ�กััด์ ซี่�งมี บริิษััท ซิีกัเนเจำอร์ิ แอด์ไว่ซีอริี� พี�ริ์ทเนอริ์ส จำำ�กัดั์ ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 ได์้ลด์ทุนจำด์ทะเบียน จำำ�นว่น  

  20,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 30,000,000 บ�ท เปี็น 10,000,000 บ�ท

 • บริิษััท เค์ลย์ มอริ์ อินโนเว่ชั�น แล็บ จำำ�กััด์ บริิษััทย่อย ซี่�งมี บริิษััท ซีิกัเนเจำอริ์ แอด์ไว่ซีอรีิ� พี�ริ์ทเนอริ์ส จำำ�กััด์ ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ริ้อยละ 99.99 

  ได์้ลด์ทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 12,000,000 บ�ท จำ�กัเด์ิม 16,000,000 บ�ท เป็ีน 4,000,000 บ�ท
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 • บริิษัทั เอพี ี(ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได้์ซี่�อหุน้ของบริิษัทัย่อย ได้์แก่ั บริิษัทั เอพี ีเอม็อี 5 จำำ�กัดั์ และ บริิษัทั เอพี ี(เพีชริบรุิ)ี จำำ�กัดั์ จำำ�นว่นร้ิอยละ 51  

  ค์น่จำ�กั บริิษััท พีรีิเมี�ยม เริสซีิเด์นท์ จำำ�กััด์ (“PR”) โด์ยอัตั้ริ�ส่ว่นกั�ริถุ่อหุน้ของบริิษััทภ�ยหลังจำ�กักั�ริซี่�อหุ้นค์่น ค์่อ ริ้อยละ 99.99

1/H&2!?25"52
 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได์้ซี่�อหุ้นของบริิษััทย่อย ได์้แกั่ บริิษััท เอพีี เอ็มอี 1 จำำ�กัดั์ และ บริิษััท เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� (2014) จำำ�กัดั์  

  จำำ�นว่นริ้อยละ 51 ค์่นจำ�กั บริิษััท พีรีิเมี�ยม เริสซีิเด์นท์ จำำ�กััด์ (“PR”) โด์ยอัตั้ริ�ส่ว่นกั�ริถุ่อหุน้ของบริิษััทฯ ภ�ยหลังจำ�กักั�ริซี่�อหุน้ค์่น ค์่อ ริ้อยละ 99.99

 • บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได์้ลงน�มในสัญญ�ริ่ว่มทุน (Joint Venture) กัับ บริิษััท เอ็มเจำอ�ริ์ไอ (ปีริะเทศไทย) จำำ�กัดั์ (“MJRT”) 

  ซี่�งเปีน็บริิษัทัในเค์ริอ่ Mitsubishi Estate Group (ญี�ปีุ�น) เพ่ี�อกั�ริพีฒัน�อสงัห�ริิมทรัิพีย ์ผู้�่น บริิษัทั เอพี ีเอ็มอ ี18 จำำ�กัดั์ โด์ยบริิษัทัจำะถุ่อหุน้ในอัตั้ริ�สว่่น 

  ริ้อยละ 51 และ MJRT จำะถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ส่ว่นร้ิอยละ 49

1/H&2K)-">9
 • บริิษััท เอพีี เอ็มอี 1 จำำ�กัดั์ จำด์ทะเบียนเลิกับริิษััท

 • บริิษััท เอเชี�ยน พีร็ิอพีเพีอริ์ตั้ี� (2014) จำด์ทะเบียนเลิกับริิษััท
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สำ�หริับปีี 2564 บริิษััทได์้ด์ำ�เนินกั�ริออกัและเสนอข�ยหุ้นกัู้ไม่ด์้อยสิทธุิและไม่มีหลักัปีริะกััน จำำ�นว่น 2 ค์ริั�ง (ริว่ม 3 ชุด์) มูลค์่�ริว่มทั�งสิ�น 5,000 ล้�นบ�ท 

โด์ยบริิษััทได์้มีกั�ริใช้เงินตั้�มว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์ในกั�ริออกัและเสนอข�ยหุ้นกัูเ้รีิยบริ้อยแล้ว่ โด์ยมีริ�ยละเอียด์ด์้�นล่�ง  

!RI9"5:;<OSF'?3>?'
1. หุ้นกัูไ้ม่ด์้อยสิทธุิ และไม่มีปีริะกัันของบริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด์ (มห�ชน) ค์ริั�งที� 1/2564 ชุด์ที� 1 และ ชุด์ที� 2 

สำ�หริับกัฎหม�ยที�ใช้บังค์ับตั้ริ�ส�ริหนี�เปี็นไปีตั้�มข้อกัำ�หนด์ว่่�ด์้ว่ยสิทธุิและหน้�ที�ของผูู้้ออกัหุ้นกัู้และผูู้้ถุ่อหุ้นกัู้ สำ�หริับหุ้นกัู ้ บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) 

จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ค์ริั�งที� 1/2564 ชุด์ที� 1 และ ชุด์ที� 2 มูลค์่�ออกัและเสนอข�ย ริว่มทั�งสิ�น 3,000,000,000 บ�ท 

2. หุ้นกัูไ้ม่ด์้อยสิทธุิ และไม่มีปีริะกัันของบริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด์ (มห�ชน) ค์ริั�งที� 2/2564 

สำ�หริับกัฎหม�ยที�ใช้บังค์ับตั้ริ�ส�ริหนี�เปี็นไปีตั้�มข้อกัำ�หนด์ว่่�ด์้ว่ยสิทธุิและหน้�ที�ของผูู้้ออกัหุ้นกัู้และผูู้้ถุ่อหุ้นกัู้ สำ�หริับหุ้นกัู ้ บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) 

จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ภ�ยใตั้้โค์ริงกั�ริตั้ริ�ส�ริหนี� (Medium Term Note Program) ของบริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด์ (มห�ชน) ปีี พี.ศ. 2564 ว่งเงินทั�งสิ�น

ไม่เกัิน 35,000,000,000 บ�ท (โค์ริงกั�ริตั้ริ�ส�ริหนี�มีอ�ยุ 2 ปีี ปีริะกัอบด์้ว่ยโค์ริงกั�ริตั้ั�ว่แลกัเงิน มูลค์่�ค์งค้์�งริว่มทั�งสิ�นไม่เกัิน 10,000,000,000 บ�ท 

และโค์ริงกั�ริหุ้นกัู ้มูลค์่�ค์งค์้�งริว่มทั�งสิ�นไม่เกัิน 25,000,000,000 บ�ท ได์้ริับอนุญ�ตั้ ว่ันที� 30 เมษั�ยน พี.ศ. 2564) และข้อกัำ�หนด์สิทธุิเพีิ�มเติั้มสำ�หริับ

กั�ริออกัตั้ริ�ส�ริหนี�แตั้่ละค์ริั�ง

!"#OSF13*2 +0"28213*2:;<OSF 
4/5$#%9"M
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1. เพี่�อใช้ในกั�ริซี่�อสินทรัิพีย์ หริอ่ลงทุนในกัิจำกั�ริที�เกัี�ยว่ข้องกัับกั�ริด์ำ�เนิน 
 ธุุริกัิจำในปีัจำจุำบัน

- - -

2. เพี่�อใช้ในกั�ริซี่�อสินทรัิพีย์ หร่ิอลงทนุในกัจิำกั�ริที�ไม่เกัี�ยว่ข้องกับักั�ริด์ำ�เนนิ 
 ธุุริกัิจำปัีจำจุำบัน

- - -

3. เพี่�อชำ�ริะค์่นเงินกัู้ หริ่อหนี�จำ�กักั�ริออกัตั้ริ�ส�ริหนี� 2,500 ล้�นบ�ท

1,590 ล้�นบ�ท

2 เด์่อน ชำ�ริะค์่นหุ้นกัู้ที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะ
ชำ�ริะหนี�สถุ�บันกั�ริเงิน อันได์้แกั่ 
ตั้ั�ว่สัญญ�ใช้เงิน และ/หร่ิอ เงินกัูย้ม่ 
ริะยะย�ว่ ซี่�งสถุ�บันกั�ริเงินด์ัง
กัล่�ว่อ�จำหม�ยริว่มถุ่ง 
ผูู้้จำัด์กั�ริกั�ริจำัด์จำำ�หน่�ยหุ้นกัู้ 
ซี่�งเป็ีนกั�ริกัู้ย่มตั้�มกั�ริด์ำ�เนิน
กั�ริปีกัตั้ิของกัลุ่มบริิษััท

4. กัริณีอ่�นๆ เช่น เงินทุนที�ใช้หมุนเว่ียนในกัิจำกั�ริ 910 ล้�นบ�ท 2 เด์่อน ใช้หมุนเว่ียนภ�ยในกัิจำกั�ริ  
หริ่อให้กัู้ย่มแกั่บริิษััทในเค์ริอ่ 
เพี่�อใช้หมุนเว่ียนภ�ยในกัิจำกั�ริ
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(กั)   บริิษััทจำะต้ั้องด์ำ�ริงสัด์ส่ว่นหนี�สินตั้่อส่ว่นของผูู้้ถุ่อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอัตั้ริ�ส่ว่นไม่เกิัน 2:1 (สองต่ั้อหน่�ง) ณ ว่ันสิ�นงว่ด์บัญชีของ 

   แตั้่ละไตั้ริม�ส ริ�ยละเอียด์ค์ำ�จำำ�กััด์ค์ว่�มปีริ�กัฏิตั้�มข้อกัำ�หนด์สิทธุิและหน้�ที�ของผูู้้ออกัหุ้นกัู้และผูู้้ถุ่อหุ้นกัู้

(ข)   ผูู้้ออกัหุ้นกัู้จำะไม่ปีริะกั�ศจำ่�ยเงินปีันผู้ลในกัริณีที�ผูู้้ออกัหุ้นกัู้ไม่ชำ�ริะเงินตั้้น และ/หร่ิอ ด์อกัเบี�ยหุ้นกัู้ที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะแล้ว่ หร่ิอมีเหตัุ้ผู้ิด์นัด์ 

   หริ่อเหตัุ้กั�ริณ์ที�อ�จำกัล�ยเปี็นเหตัุ้ผู้ิด์นัด์เกัิด์ข่�น

(ค์)   หุ้นกัู้ดั์งกัล่�ว่ บริิษััทได์้จำด์ข้อจำำ�กััด์กั�ริโอนให้จำำ�กััด์แกั่ผูู้้ลงทุนสถุ�บัน และ/หริ่อ ผูู้้ลงทุนริ�ยใหญ่ เท่�นั�น

I)F2!VFT9D/F&5=*:(* ,-%T9D9;$#%!?2C&3'#*E?: 1&7; (T:5,-2/B) +0"!?/ (9I"S2) >#?U3:;< 2/2564 
(กั)   ผูู้้ออกัหุ้นกู้ัจำะตั้้องด์ำ�ริงสัด์ส่ว่นหนี�สินตั้่อส่ว่นของผูู้้ถุ่อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผูู้้ออกัหุ้นกู้ัในอัตั้ริ�ส่ว่นไม่เกิัน 2:1 (สองตั้่อหน่�ง) 

   ณ ว่ันสิ�นงว่ด์บัญชีของแตั้่ละไตั้ริม�ส ริ�ยละเอียด์ค์ำ�จำำ�กััด์ค์ว่�มปีริ�กัฎตั้�มข้อกัำ�หนด์สิทธุิและหน้�ที�ของผูู้้ออกัหุ้นกัู้และผูู้้ถุ่อหุ้นกัู้

(ข)   ผูู้้ออกัหุ้นกัู้จำะไม่ปีริะกั�ศจำ่�ยเงินปีันผู้ลในกัริณีที�ผูู้้ออกัหุ้นกัู้ไม่ชำ�ริะเงินต้ั้น และ/หร่ิอ ด์อกัเบี�ยหุ้นกัู้ที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะแล้ว่ หร่ิอมีเหตัุ้ผู้ิด์นัด์ 

   หริ่อเหตัุ้กั�ริณ์ที�อ�จำกัล�ยเปี็นเหตัุ้ผู้ิด์นัด์เกัิด์ข่�น

(ค์)   หุ้นกัู้ดั์งกัล่�ว่ บริิษััทได์้จำด์ข้อจำำ�กััด์กั�ริโอนให้จำำ�กััด์แกั่ผูู้้ลงทุนสถุ�บันเท่�นั�น

หนี้้�สินิี้ หม�ยถุง่ หนี�สินท�งกั�ริเงินสุทธุิ ซี่�งได์้แกั่ หนี�สินปีริะเภทที�มีด์อกัเบี�ยของผูู้้ออกัหุ้นกัู ้ตั้�มที�ปีริ�กัฏิในงบแสด์ง

ฐ�นะกั�ริเงินริว่ม (งบกั�ริเงินริว่ม) ที�ตั้ริว่จำสอบหริ่อสอบท�นโด์ยผูู้้สอบบัญชี ซี่�งริว่มถุ่งภ�ริะผูู้กัพัีนท�งกั�ริเงิน

ที�มีภ�ริะตั้้องชำ�ริะด์อกัเบี�ย และส่ว่นของหนี�สินที�มีภ�ริะตั้้องชำ�ริะด์อกัเบี�ย ที�อ�จำเกัิด์ข่�นจำ�กักั�ริที�ผูู้้ออกัหุ้นกู้ั 

เข้�ค์ำ��ปีริะกััน อ�ว่ัล หริอ่กั่อภ�ริะผูู้กัพัีนอ่�นใด์ในลักัษัณะเด์ียว่กัันให้แกั่บุค์ค์ลใด์ ๆ หริ่อนิตั้ิบุค์ค์ลอ่�น ที�มิใช่

บริิษัทัย่อยของผูู้อ้อกัหุน้กัู ้แต่ั้ทั�งนี�ไม่ริว่มถุ่งหนี�สนิตั้�มสญัญ�เช่�ซี่�อ หกััด้์ว่ยเงนิสด์ และ/หร่ิอ ริ�ยกั�ริเทยีบเท่�

สิ่วนี้ของผู้้�ถืือห้�นี้ หม�ยถุ่ง ส่ว่นของผูู้ถุ้อ่หุน้ของผูู้้ออกัหุน้กัูต้ั้�มที�ปีริ�กัฏิในงบแสด์งฐ�นะกั�ริเงนิริว่ม (งบกั�ริเงินริว่ม) ที�ตั้ริว่จำสอบ 

หริอ่สอบท�นโด์ยผูู้้สอบบัญชี

หนี้้�สินิี้ หม�ยถุง่ หนี�สินท�งกั�ริเงินสุทธุิ ซี่�งได์้แกั่ หนี�สินปีริะเภทที�มีด์อกัเบี�ยของผูู้้ออกัหุ้นกัู้ ตั้�มที�ปีริ�กัฏิในงบแสด์ง

ฐ�นะกั�ริเงินริว่ม (งบกั�ริเงินริว่ม) ที�ตั้ริว่จำสอบหริ่อสอบท�นโด์ยผูู้้สอบบัญชี ซี่�งริว่มถุง่ภ�ริะผูู้กัพัีนท�งกั�ริเงิน

ที�มีภ�ริะตั้้องชำ�ริะด์อกัเบี�ย และส่ว่นของหนี�สินที�มีภ�ริะตั้้องชำ�ริะด์อกัเบี�ย ที�อ�จำเกัิด์ข่�นจำ�กักั�ริที�ผูู้้ออกัหุ้นกู้ั 

เข้�ค์ำ��ปีริะกััน อ�วั่ล หริ่อก่ัอภ�ริะผูู้กัพัีนอ่�นใด์ในลักัษัณะเด์ียว่กัันให้แกั่บุค์ค์ลใด์ ๆ หริ่อนิติั้บุค์ค์ลอ่�น ที�มิใช่

บริิษััทย่อยของผูู้้ออกัหุ้นกัู้ แตั้่ทั�งนี�ไม่ริว่มถุ่งหนี�สินตั้�มสัญญ�เช่� ตั้�มม�ตั้ริฐ�นกั�ริริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน  

ฉบบัที� 16 เร่ิ�องสญัญ�เช่� ซ่ี�งมผีู้ลใช้บงัคั์บสำ�หริบัริอบริะยะเว่ล�บญัชทีี�เริิ�มในหร่ิอหลงัวั่นที� 1 มกัริ�ค์ม พี.ศ. 2563 

หักัด์้ว่ยเงินสด์ และ/หริ่อ ริ�ยกั�ริเทียบเท่�

สิ่วนี้ของผู้้�ถืือห้�นี้ หม�ยถุ่ง ส่ว่นของผูู้ถุ้อ่หุน้ของผูู้้ออกัหุน้กัูต้ั้�มที�ปีริ�กัฏิในงบแสด์งฐ�นะกั�ริเงนิริว่ม (งบกั�ริเงินริว่ม) ที�ตั้ริว่จำสอบ

หริอ่สอบท�นโด์ยผูู้้สอบบัญชี
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:;<K?U3=0"2?!3"2OI@D :
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SH<& =G"2:;<K?U3=0"2?!3"2OI@D $#%16:()#!*+ 1-C:%1';52'#*E?: 4:#A?7:B 4:#="# 18W'TXKB'#*E?: +0"282S2*/C&3I)F2:;<+0"I2D"5T/F,-F8
:?U3I9/C&3'#*E?: 

SH<&'#*E?: :
SH<&5D& :

$#%16:()#!*+ :
1-C:%1';52'#*E?: :

:)2+/:%1';52 :
:)2S0"#%,-F8 :
+0"282I)F2 :
9V->D"I)F2 :

:;<K?U3=0"2?!3"2OI@D :
4:#A?7:B :

 18W'TXKB'#*E?: :

บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั์ (มห�ชน) 

AP

ปีริะกัอบธุุริกัิจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์

0107537000149

3,145,912,151 บ�ท ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564

3,145,899,495 บ�ท ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564

3,145,899,495 หุ้น ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564

1 บ�ท

170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ ค์ลองเตั้ย กัรุิงเทพีมห�นค์ริ 10110

02-261-2518-22

www.apthai.com
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-?!EM%!"#$#%!&'()#!*+

CF&9V-1!;<58!?'.-*K6?MYB 

-?!EM%.-*K6?MYBI#H&'#*!"#

บริิษัทัและบริิษัทัยอ่ยพีฒัน�โค์ริงกั�ริที�พีกััอ�ศยัปีริะเภทบ�้นเด์ี�ยว่ ท�ว่นเ์ฮ�ส ์และค์อนโด์มเินยีมซี่�งโค์ริงกั�ริที�พีฒัน�สว่่นใหญจ่ำะเปีน็โค์ริงกั�ริที�ตั้ั�งอยูใ่น

เขตั้กัริุงเทพีมห�นค์ริและปีริิมณฑล โด์ยสรุิปีด์ังตั้่อไปีนี�

="5.-*K6?MYB / !-)D9()#!*+
$P 2564 $P 2563 $P 2562

+0"28213*2 % +0"28213*2 % +0"28213*2 %
1. ริ�ยได์้จำ�กัธุุริกัิจำอสังห�ริิมทริัพีย์
 ริ�ยได์้จำ�กัส่ว่นง�นแนว่ริ�บ
 ริ�ยได์้จำ�กัส่ว่นง�นแนว่สูง
 ริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยที�ด์ิน

29,238.0
1,641.4

-

88.6
5.0
-

24,034.6
4,914.4

-

75.3
15.4
-

18,144.6
4,227.2
307.0

72.7
16.9
1.2

รวมรายได้�จากธุ้รกิจอสิังหาริมทรัพย์ 30,879.4 93.6 28,949.0 90.7 22,678.8 90.8

2. ริ�ยได์้ค์่�บริิห�ริจำัด์กั�ริและริ�ยได้์ค์่�บริิกั�ริ 915.0 2.8 939.4 2.9 1,123.4 4.5

3. ริ�ยได์้อ่�น1 1,185.9 3.6 2,017.7 6.4 1,173.0 4.7

รวมรายได้� 32,980.3 100.0 31,906.1 100.0 24,975.2 100.0

,'#2/B +0"2824>#3!"# +0"282,$-3 9V->D"4>#3!"# % +0"282,$-3:;<C"5 9V->D"4>#3!"#>31I-H&

!-)D9'#*E?:,-%'#*E?:5D&5

'F"21/;<58
Palazzo 1 45 1,496 84% 233

บ้�นกัล�งกัรุิง 1 13 380 69% 117

Mind 1 33 278 82% 51

City 16 1,741 24,032 65% 7,978

Centro 21 4,230 27,189 70% 8,525

:"82B1Z"=B
บ้�นกัล�งเมอ่ง 19 4,452 23,926 51% 11,323

Pleno 35 10,154 29,868 64% 10,891

District 2 65 288 74% 76

THE SONNE 1 56 673 98% 12

4>#3!"#KD"3+?3I8?/
อภิท�ว่น์ 5 1,376 4,894 27% 3,573

>&24/9*12;59
Aspire 5 5,135 12,050 65% 4,021
#89!-)D9'#*E?:,-%'#*E?:5D&5 107 125,073 46,800
!-)D9!*+!"##D89>F"
The Address 1 880 8,800 32% 5,980

Rhythm 2 724 8,050 51% 3,963

Life 7 10,808 50,880 69% 14,614
#89!-)D9!*+!"##D89>F" 10 67,730 24,557
#89:?U3I9/ 117 192,803 71,357

1รายได้้อื่่�น รวมถึึงส่่วนแบ่่งกำำาไรจากำเงินลงทุุนในบ่ริษััทุร่วมตามวิธีีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ยจากำกำารลงทุุน

ข้้อื่มูล ณ วันทุี� 31 ธีันวาคม 2564

 (หน่ว่ย: ล้�นบ�ท)

 (หน่ว่ย: ล้�นบ�ท)

4>#3=#F"3#"5T/F
โค์ริงสริ้�งริ�ยได์้แยกัตั้�มส่ว่นง�นด์ังนี�: 



61!"#$%& '()* (+&,-./01) 2345%0 (6748/)

$#%16: >#[<3$P,#! 2563 >#[<3$PI-?3 2563 2563
บ้�นเด์ี�ยว่ 4,322 5,605 9,927

ท�ว่น์เฮ้�ส์ 13,641 13,950 27,591

ค์อนโด์มิเนียม 8,512 16,860 25,372

#89 26,475 36,415 62,890

$#%16: >#[<3$P,#! 2564 >#[<3$PI-?3 2564 2564
บ้�นเด์ี�ยว่ 2,984 4,639 7,623

ท�ว่น์เฮ้�ส์ 8,582 12,457 21,039

ค์อนโด์มิเนียม 9,235 11,543 20,778

#89 20,801 28,639 49,440

$#%16: % !"#1$-;<52,$-3
บ้�นเด์ี�ยว่ -31.0% -17.2% -23.2%

ท�ว่น์เฮ้�ส์ -37.1% -10.7% -23.7%

ค์อนโด์มิเนียม 8.5% -31.5% -18.1%

#89 -21.4% -21.4% -21.4%

(!)  =?/=D82!"#+0"I2D"5O2$#%1:A,-%KD"3$#%1:A
บริิษัทัฯ มุง่เนน้กั�ริจำำ�หน�่ยใหแ้กัล่กูัค์�้ภ�ยในปีริะเทศเปีน็หลกัั ด์งัเหน็ได์จ้ำ�กัยอด์ข�ยริว่มปีริะจำำ�ปี ี2564 ซี่�งบริิษัทัมสัีด์ส่ว่นกั�ริข�ยม�จำ�กัลกูัค์�้ภ�ยใน

ปีริะเทศถุ่งริ้อยละ 97.5 และสัด์ส่ว่นจำ�กัลูกัค์้�ตั้่�งช�ตั้ิอยู่ที�ริ้อยละ 2.5 ของยอด์ข�ยทั�งหมด์ โด์ยสัด์ส่ว่นหลักัของลูกัค้์�ตั้่�งช�ตั้ินั�นม�จำ�กัปีริะเทศจำีน 

ฮ่องกัง และสหริัฐอเมริกิั� เปี็นหลักั

(C)  !"#K-"/,-%!"#,CD3C?2

=#)$=6"8%()#!*+&=?3I"#*9:#?75BO2$P 2564
ช่ว่งต้ั้นปีี 2564 สภ�ว่ะตั้ล�ด์อสังห�ริิมทรัิพีย์ยังค์งซีบเซี�ต่ั้อเน่�องจำ�กัปีี 2563 เป็ีนผู้ลย่ด์เย่�อจำ�กักั�ริแพีร่ิริะบ�ด์ของโริค์ COVID-19 ที�ยังค์งเป็ีน 

ปัีจำจำัยสำ�ค์ัญที�กัด์ดั์นเศริษัฐกัิจำโลกัและเศริษัฐกัิจำภ�ยในปีริะเทศ ทำ�ให้เศริษัฐกิัจำไทยโด์ยภ�พีริว่มยังค์งชะลอตัั้ว่อย่�งตั้่อเน่�อง แม้จำะเริิ�มมีสัญญ�ณ

ของกั�ริฟื้้�นตั้ัว่ท�งเศริษัฐกัิจำในไตั้ริม�สที� 2 โด์ยเศริษัฐกัิจำมว่ลริว่มในปีริะเทศ (GDP) ขย�ยตัั้ว่ริ้อยละ 7.51 จำ�กัไตั้ริม�สกั่อนหน้�ที�หด์ตั้ัว่อยู่ที�ริ้อยละ 

2.62 โด์ยได้์ริับแริงสนับสนุนจำ�กักั�ริฟื้้�นตัั้ว่ของเศริษัฐกิัจำและปีริิม�ณกั�ริค้์�ของโลกั ริว่มถุ่งแริงขับเค์ล่�อนจำ�กักั�ริกัริะตัุ้้นเศริษัฐกิัจำและม�ตั้ริกั�ริ

เยียว่ย�ของภ�ค์ริัฐ อย่�งไริกั็ตั้�มอุปีสงค์์ตั้่อที�อยูอ่�ศัยจำ�กัผูู้้บริิโภค์ช�ว่ไทยที�เปี็นอุปีสงค์์หลักัยังค์งชะลอตัั้ว่ และอุปีสงค์์จำ�กัลูกัค์้�ต่ั้�งช�ตั้ิยังถุูกัจำำ�กััด์

จำ�กัม�ตั้ริกั�ริค์ว่บคุ์มกั�ริเด์ินท�งข้�มปีริะเทศ ซี่�งจำะเห็นได้์ว่่�ในช่ว่งค์ริ่�งแริกัของปีีผูู้้ปีริะกัอบกั�ริส่ว่นใหญ่ยังค์งใช้กัลยุทธ์ุริ�ค์�เพี่�อริะบ�ยสินค์้� 

ค์งเหล่อและเตั้ริียมกั�ริสำ�หริับสภ�พีค์ล่องม�กักัว่่�กั�ริเปีิด์โค์ริงกั�ริใหม่ ด์ังเห็นได์้จำ�กัภ�พีริว่มอุปีท�นจำ�กัผูู้้ปีริะกัอบกั�ริยังค์งลด์ลงเม่�อเทียบกัับ 

ช่ว่งเด์ียว่กัันของปีีก่ัอนหน้�ในทุกัปีริะเภทสินค์้� กั�ริเปีิด์ข�ยโค์ริงกั�ริใหม่ในค์ร่ิ�งปีีแริกัของปีี 2564 มีจำำ�นว่นอยู่ที� 20,801 ยูนิตั้ (ลด์ลงร้ิอยละ 21.4  

จำ�กัปีกีัอ่น) แมก้ั�ริเปีดิ์ตั้วั่โค์ริงกั�ริใหม่ของค์อนโด์มเินยีมจำะเพีิ�มข่�นจำ�กัฐ�นตั้ำ��ปีกีัอ่นอยูท่ี�จำำ�นว่น 9,235 ยนูติั้ (เพีิ�มข่�นร้ิอยละ 8.0 จำ�กัปีกีัอ่น) (ตั้�ริ�งที� 1) 

K"#"3:;< 1: !"#1$\/K?84>#3!"#O2$P 2564 1$#;5'1:;5'!?'$P 2563 (5V2*K)

แหล่งทุีมา: บ่ริษััทุ เอื่เจนซี่ี� ฟอื่ร์ เรียลเอื่ส่เตทุ แอื่ฟแฟร์ส่ จำากำัด้ 

เริิ�มค์ริ่�งปีีหลังของปีี 2564 สถุ�นกั�ริณ์กั�ริแพีริ่ริะบ�ด์ของ COVID-19 ทวี่ค์ว่�มรุินแริงข่�น ทำ�ให้ปีริะเทศไทยตั้้องเข้�สู่กั�ริแพีริ่ริะบ�ด์ริะลอกัที� 3 โด์ยใน 

ว่ันที� 20 กัริกัฎ�ค์ม พี.ศ. 2564 ภ�ค์ริัฐจำำ�เปี็นตั้้องออกัม�ตั้ริกั�ริปีิด์เม่อง งด์ให้ปีริะช�ชนเด์ินท�งออกันอกัเค์หสถุ�นโด์ยไม่จำำ�เปี็นในพี่�นที� 13 จำังหว่ัด์  

ริว่มถุง่จัำงหวั่ด์กัรุิงเทพีมห�นค์ริฯ และปีริิมณฑล ทำ�ใหก้ัจิำกัริริมท�งเศริษัฐกิัจำภ�ยในปีริะเทศต้ั้องหยุด์ชะงักั สง่ผู้ลกัริะทบเชิงลบโด์ยตั้ริงต่ั้อสภ�ว่ะเศริษัฐกิัจำ

ไทย ทำ�ให้เศริษัฐกัิจำมว่ลริว่มในปีริะเทศหด์ตั้ัว่ถุ่งริ้อยละ 0.33 ในไตั้ริม�สที� 3 และด์ัชนีค์ว่�มเช่�อมั�นของผูู้้บริิโภค์ในเด์่อนสิงห�ค์มปีริับตั้ัว่ลด์ลงไปีอยู่ใน

ริะด์ับเพีียง 39.64 โด์ยธุุริกัิจำอสังห�ริิมทริัพีย์ เปี็นอีกัหน่�งภ�ค์ธุุริกัิจำที�ได์้ริับผู้ลกัริะทบอย่�งริุนแริง ไม่เพีียงแตั้่ผู้ลกัริะทบจำ�กัม�ตั้ริกั�ริกั�ริปิีด์เม่อง แตั้่ยัง

กัริะทบโด์ยตั้ริงจำ�กัค์ำ�สั�งปีิด์แค์มปี์กั่อสริ้�งเปี็นกั�ริชั�ว่ค์ริ�ว่ในเด์่อนกัริกัฎ�ค์ม ทำ�ให้ผูู้้ปีริะกัอบกั�ริหล�ยริ�ยไม่ส�ม�ริถุมีสินค์้�พีร้ิอมส่งมอบกัริริมสิทธุิ� 

ใหแ้ก่ัลกูัค้์�หร่ิอเปีดิ์ตัั้ว่โค์ริงกั�ริใหม่ได์ต้ั้�มแผู้นที�ว่�งไว่ ้อย่�งไริก็ัด์ใีนไตั้ริม�สที� 4 สถุ�นกั�ริณ์กั�ริแพีร่ิริะบ�ด์ของโริค์เริิ�มบริริเท�ลง ด์ว้่ยจำำ�นว่นผูู้้ตั้ดิ์เช่�อ 

1,2 แหล่งทุี�มา : ส่ำานักำงานส่ภาพััฒนากำารเศรษัฐกำิจและส่ังคมแห่งชาติ, ส่ิงหาคม 2564, “NEDSC Economic Report: ภาวะเศรษัฐกำิจไทุยไตรมาส่ทุี� 2 ปีี 2564 และแนวโน้มปีี 2564”
3 แหล่งทุี�มา : ส่ำานักำงานส่ภาพััฒนากำารเศรษัฐกำิจและสั่งคมแห่งชาติ, พัฤศจิกำายน 2564, “NEDSC Economic Report: ภาวะเศรษัฐกำิจไทุยไตรมาส่ทุี� 3 ปีี 2564 และแนวโน้มปีี 2564 - 2565”
4 แหล่งทุี�มา : ศูนย์พัยากำรณ์เศรษัฐกำิจและธีุรกำิจ มหาวิทุยาลัยหอื่กำารค้าไทุย, กำันยายน 2564, “UTCC’s Consumer Index ด้ัชนีความเช่�อื่มั�นผูู้้บ่ริโภค : ผู้ลส่ำารวจความเช่�อื่มั�นเกำี�ยวกำับ่ 
 เศรษัฐกำิจปีระจำาเด้่อื่นส่ิงหาคม 2564”
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ที�ลด์ลง อันเปี็นผู้ลม�จำ�กักั�ริจำัด์สริริวั่ค์ซีีนแกั่ปีริะช�ชนที�ค์ริอบค์ลุมม�กัยิ�งข่�น กั�ริผู้่อนค์ล�ยม�ตั้ริกั�ริกั�ริค์ว่บค์ุมกั�ริแพีริ่ริะบ�ด์ ส่งเสริิมให้สภ�ว่ะ

เศริษัฐกัิจำส�ม�ริถุฟื้้�นตั้ัว่ข่�นจำ�กัไตั้ริม�สกั่อนหน้� ตั้ล�ด์อสังห�ริิมทรัิพีย์เริิ�มมีสัญญ�ณเชิงบว่กั โด์ยมีปีัจำจำัยสนับสนุนจำ�กัม�ตั้ริกั�ริส่งเสริิมจำ�กัภ�ค์ริัฐ 

ได์้แกั่ 1) กั�ริผู้่อนค์ล�ยม�ตั้ริกั�ริกัำ�กัับด์ูแลสินเช่�อเพี่�อที�อยู่อ�ศัย (LTV Measure) เปี็นกั�ริชั�ว่ค์ริ�ว่ จำนถุ่งว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม พี.ศ. 2565 2) กั�ริตั้่ออ�ยุ

ม�ตั้ริกั�ริลด์ค์่�ธุริริมเนียมกั�ริโอน และค์่�ธุริริมเนียมกั�ริจำองสำ�หริับที�อยู่อ�ศัย ไม่เกัิน 3 ล้�นบ�ท 3) มติั้ กันง. เม่�อว่ันที� 22 ธุันว่�ค์ม พี.ศ. 2564  

ที�ยังค์งอัตั้ริ�ด์อกัเบี�ยนโยบ�ยอยู่ที�ริ้อยละ 0.5 ตั้่อปีี  

โด์ยริว่มสภ�ว่ะตั้ล�ด์อสังห�ริิมทรัิพีย์ปีี 2564 อุปีสงค์์ของผูู้้บริิโภค์ยังค์งเปีริ�ะบ�งจำ�กัผู้ลกัริะทบกั�ริแพีริ่ริะบ�ด์ของ COVID-19 และเศริษัฐกัิจำภ�ยใน

ปีริะเทศที�ยงัไมฟ่ื้้�นตั้วั่ สำ�หริบัอปุีท�นจำ�กัผูู้้ปีริะกัอบกั�ริก็ัสะทอ้นไปีในทิศท�งเดี์ยว่กัันโด์ยปีรัิบตัั้ว่ลงเช่นเด์ยีว่กัับค์ว่�มต้ั้องกั�ริของผูู้้บริโิภค์ที�ลด์ลง อตัั้ริ�

โค์ริงกั�ริเปีิด์ตั้ัว่โค์ริงกั�ริใหม่ตั้ำ��ที�สุด์ในริอบหล�ยปีีทั�งในส่ว่นของบ้�นและค์อนโด์ โด์ยมีจำำ�นว่นยูนิตั้ที�เปีิด์ใหม่ของทั�งปีีอยู่ที� 49,440 ยูนิตั้ (ลด์ลงริ้อยละ 

21.4 จำ�กัปีีก่ัอน) โด์ยโค์ริงกั�ริแนว่ริ�บมีกั�ริเปีิด์ตั้ัว่โค์ริงกั�ริใหม่ที� 28,662 ยูนิตั้ (ลด์ลงริ้อยละ 23.6 จำ�กัปีีกั่อน) ส่ว่นค์อนโด์มิเนียมมีกั�ริเปีิด์ตั้ัว่ใหม่ 

20,778 ยูนิตั้ (ลด์ลงริ้อยละ 18.1 จำ�กัปีีกั่อน) จำะเห็นได์้ว่่�กั�ริเปีิด์ตั้ัว่โค์ริงกั�ริแนว่ริ�บของผูู้้ปีริะกัอบกั�ริในช่ว่ง 2 ปีทีี�ผู้่�นม�ค์่อนข้�งค์งที� สะท้อนให้

เห็นถุ่งอุปีสงค์์ที�แท้จำริิงซ่ี�งม�จำ�กัผูู้้บริิโภค์ภ�ยในปีริะเทศ ในท�งตั้ริงกัันข้�มอุปีท�นของโค์ริงกั�ริค์อนโด์มิเนียมค่์อนข้�งผัู้นผู้ว่น ซี่�งแปีริผัู้นตั้�มภ�ว่ะ

เศริษัฐกัิจำ และค์ว่�มเช่�อมั�นของผูู้้บริิโภค์ โด์ยตัั้�งแตั้่ปีี 2563 เน่�องจำ�กัภ�ว่ะเศริษัฐกัิจำและกั�ริห�ยไปีของอุปีสงค์์จำ�กัต่ั้�งช�ตั้ิจำ�กัม�ตั้ริกั�ริค์ว่บค์ุม 

กั�ริเด์ินท�ง ทำ�ให้ผูู้้ปีริะกัอบกั�ริลด์กั�ริเปิีด์โค์ริงกั�ริค์อนโด์มิเนียมลงเพ่ี�อให้สอด์ค์ล้องกัับอุปีสงค์์ที�มี ซี่�งกั�ริปีรัิบลด์กั�ริเปิีด์โค์ริงกั�ริค์อนโด์มิเนียม

ลงของผูู้้ปีริะกัอบกั�ริส่งผู้ลด์ีตั้่อภ�พีริว่มตั้ล�ด์อสังห�ริิมทริัพีย์ เน่�องจำ�กัเปี็นกั�ริป้ีองกัันกั�ริเกัิด์อุปีท�นส่ว่นเกิันในตั้ล�ด์อสังห�ริิมทริัพีย์ (ตั้�ริ�งที� 2)
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

,28#"'  31,950  30,236  48,718  38,696  35,223  40,836  40,966  37,564  42,078  41,601  41,881  39,937  37,518  28,662 

  - บ้�นเด์ี�ยว่  11,707  11,157  17,353  16,824  12,720  12,789  13,830  12,564  12,146  9,056  10,967  12,121  9,927  7,623 

  - ท�ว่น์เฮ้�ส์  20,243  19,079  31,365  21,872  22,503  28,047  27,136  25,000  29,932  32,545  30,914  27,816  27,591  21,039 

>&24/9*12;59  31,322  23,993  60,972  41,492  62,548  84,250  65,298  62,833  58,350  62,501  71,033  65,441  25,372  20,778 

#89  63,272  54,229  109,690  80,188  97,771  125,086  106,264  100,397  100,428  104,102  112,914  105,378  62,890  49,440 

%!"#1K*'4K -14.5% -14.3% 102.3% -26.9% 21.9% 27.9% -15.0% -5.5% 0.0% 3.7% 8.5% -6.7% -40.3% -21.4%

แหล่งทุี�มา: บ่ริษััทุ เอื่เจนซี่ี� ฟอื่ร์ เรียลเอื่ส่เตทุ แอื่ฟแฟร์ส่ จำากำัด้ / บ่ริษัทัุ เอื่พัี (ไทุยแลนด้์) จำากำัด้ (มหาชน)



63!"#$%& '()* (+&,-./01) 2345%0 (6748/)

65
%

35
%

61
%

48
%

52
%

44
%

39
%

45
%

38
%

39
%

52
%

48
%

56
%

61
%

55
%

62
%

เม่�อพีิจำ�ริณ�จำำ�นว่นกั�ริเปีิด์ตั้ัว่โค์ริงกั�ริใหม่และข�ยได์้ของผูู้้ปีริะกัอบกั�ริที�จำด์ทะเบียนและไม่ได์้จำด์ทะเบียนในตั้ล�ด์หลักัทรัิพีย์ (ตั้�ริ�งที� 3) พีบว่�่ในปี ี

2564 ผูู้้ปีริะกัอบกั�ริที�จำด์ทะเบียนในตั้ล�ด์หลักัทรัิพีย์ยังค์งริักัษั�ส่ว่นแบ่งส่ว่นใหญ่ในตั้ล�ด์ โด์ยจำำ�นว่นยูนิตั้ที�เปีิด์ใหม่และข�ยได์้ของผูู้้ปีริะกัอบกั�ริ 

ที�จำด์ทะเบียนในตั้ล�ด์หลักัทริัพีย์เม่�อเปีริียบเทียบกัับทั�งตั้ล�ด์ค์ิด์เปี็นร้ิอยละ 76 และร้ิอยละ 78 ตั้�มลำ�ด์ับ
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แหล่งทุีมา: บ่ริษััทุ เอื่เจนซี่ี� ฟอื่ร์ เรียลเอื่ส่เตทุ แอื่ฟแฟร์ส่ จำากำัด้ / บ่ริษัทัุ เอื่พัี (ไทุยแลนด้์) จำากำัด้ (มหาชน)
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1. ลงปีริะกั�ศโฆษัณ�แสด์งค์ว่�มตั้้องกั�ริจำะซี่�อที�ด์ินในส่�อสิ�งพีิมพี์และส่�อออนไลน์ต่ั้�ง ๆ

2. ผู้่�นน�ยหน้�ข�ยที�ด์ิน โด์ยมีทั�งในส่ว่นที�กัำ�หนด์ให้ไปีด์ำ�เนินกั�ริจำัด์ห�ที�ด์ินตั้�มค์ว่�มต้ั้องกั�ริของบริิษััท และกั�รินำ�เสนอที�ด์ินโด์ยน�ยหน้�

3. ตั้ิด์ตั้่อไปียังสถุ�บันกั�ริเงินตั้่�ง ๆ ซี่�งส่ว่นใหญ่จำะเปี็นที�ด์ินของลูกัค้์�ที�มีปีัญห�ของสถุ�บันกั�ริเงินนั�น ๆ

ในกั�ริกัอ่สริ�้งโค์ริงกั�ริตั้�่ง ๆ  ของบริิษัทั เด์มิผูู้รั้ิบเหม�ของบริษิัทัจำะเปีน็ผูู้จ้ำดั์ห�ว่สัด์กุัอ่สริ�้งเพี่�อใชใ้นกั�ริกัอ่สริ�้งตั้�มที�ได์ต้ั้กัลงไว่ก้ับับริิษัทั แตั้เ่น่�องจำ�กั 

ในสภ�ว่ะปัีจำจุำบันที�มีกั�ริแข่งขันสูง ว่ัตั้ถุุดิ์บส่ว่นใหญ่บริิษััทจำ่งจำำ�เป็ีนต้ั้องจัำด์ห�เองเพ่ี�อให้ได้์ตั้้นทุนที�ถูุกัลงและได้์ริับเค์ริดิ์ตั้ท�งกั�ริค้์�ที�ด์ีข่�น ว่ัตั้ถุุดิ์บ 

ที�บริิษััทซี่�อเอง ได์้แก่ั เส�เข็ม ค์อนกัริีตั้โค์ริงสริ้�ง ปีูนซีีเมนตั้์ เหล็กัเส้น กัริะเบ่�อง เซีริ�มิกั และสุขภัณฑ์ เปี็นตั้้น ทั�งนี� บริิษััทจำะซี่�อจำ�กัผูู้้จำำ�หน่�ย 

ในปีริะเทศหล�ยริ�ยแทนกั�ริพี่�งพีงิริ�ยใด์ริ�ยหน่�ง โด์ยจำะพีจิำ�ริณ�จำ�กัริ�ค์�และค์ณุภ�พีของว่ตัั้ถุดุ์บิปีริะเภทนั�น ๆ  เปีน็หลกัั นอกัจำ�กันี� เน่�องจำ�กัว่ตัั้ถุดุ์บิ 

บ�งปีริะเภทมีแนว่โน้มของริ�ค์�ปีรัิบตั้ัว่เพีิ�มข่�น บริิษััทจำ่งมีนโยบ�ยที�จำะทำ�ข้อตั้กัลงร่ิว่มกัับผูู้้จำัด์จำำ�หน่�ยเหล่�นั�นเกัี�ยว่กัับกั�ริล็อกัริ�ค์�สินค์้�เหล่�นั�น 

ล่ว่งหน้�เพ่ี�อเปี็นกั�ริปี้องกัันค์ว่�มเสี�ยงและเพี่�อให้ทริ�บตั้้นทุนริ�ค์�สินค้์�ที�แน่ชัด์
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บริิษััทและบริิษััทย่อยมีสินทรัิพีย์หลักัที�ใช้ในกั�ริปีริะกัอบธุุริกัิจำ ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 ปีริะกัอบด์้ว่ย

=*2>F">31I-H&
บริิษััทมีสินค์้�ค์งเหล่อมูลค์่�ตั้�มบัญชี 47,379 ล้�นบ�ท ซี่�งบริิษััทและบริิษััทย่อยได์้นำ�ที�ด์ินพีร้ิอมสิ�งปีลูกัสร้ิ�งจำำ�นว่น 25,747 ล้�นบ�ท ไปีจำด์จำำ�จำองไว้่

กัับธุน�ค์�ริเพ่ี�อเป็ีนหลักัทรัิพีย์ค์ำ��ปีริะกัันว่งเงินเบิกัเกัินบัญชีและเงินกัู้ย่มจำ�กัธุน�ค์�ริ ริ�ยละเอียด์สินค้์�ค์งเหลอ่มีด์ังตั้่อไปีนี�

 &=?3I"#*9:#?75B17H<&!"#-3:)2 :;</*2 &">"#,-%&)$!#MB
อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกั�ริลงทุน ที�ด์ิน อ�ค์�ริและอุปีกัริณ์มีริ�ค์�ทุน - สุทธุิตั้�มบัญชีเท่�กัับ 443 ล้�นบ�ท มีริ�ยละเอียด์ด์ังต่ั้อไปีนี�

=*2:#?75BT9D9;K?8K2C&3'#*E?: 
บริิษัทัมีสนิทรัิพียไ์มม่ตีั้วั่ตั้นที�ใชใ้นกั�ริปีริะกัอบธุรุิกิัจำ ได้์แกั ่ซีอฟื้ตั้แ์ว่ร์ิค์อมพีวิ่เตั้อร์ิ ซี่�งมรีิ�ค์�ทุนสุทธุติั้�มบญัช ีเท�่กับั 149.3 ล�้นบ�ท ริ�ยละเอียด์ด์งันี� 

ริ�ค์�ทุน 

หักั ค์่�ตั้ัด์จำำ�หน่�ยสะสม

มูลค์่�สุทธุิตั้�มบัญชี

=*2>F">31I-H& 9V->D" (-F"2'":)

ที�ด์ิน 31,467

ส่ว่นปีริับปีริุงที�ดิ์น 1,448

ง�นริะหว่่�งกั่อสริ้�ง 8,800

ง�นส�ธุ�ริณูปีโภค์ 3,600

ด์อกัเบี�ยจ่ำ�ยริอตั้ัด์บัญชี 1,228

ค่์�ใช้จำ่�ยพีัฒน�โค์ริงกั�ริริอตัั้ด์บัญชี 833

ว่ัสดุ์กั่อสริ้�ง 3

=*2>F">31I-H& - =):(* 47,379

=*2:#?75B 9V->D"=):(*:"3'?@S; (-F"2'":) 6"#%.V!7?2 -?!EM%!##9=*:(*]

1. ที�ด์ิน อ�ค์�ริและสิ�งปีลูกัสร้ิ�ง  16 ไม่มี เปี็นเจ้ำ�ของ

2. เค์ริ่�องตั้กัแตั้่ง ตั้ิด์ตั้ั�งและอุปีริกัณ์ 309 ไม่มี เปี็นเจ้ำ�ของ

3. แบบหล่อ 15 ไม่มี เป็ีนเจำ้�ของ

4. สินทริัพีย์ถุ�ว่ริอ่�น 26 ไม่มี เปี็นเจำ้�ของ

5. อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อลงทุน 77 ไม่มี เปี็นเจำ้�ของ

#89 443

(หน่ว่ย: ล้�นบ�ท)

413.9

(264.6)

149.3

ทั�งนี� บริิษััทถุอ่ว่่�กั�ริพีัฒน�กั�ริจำัด์กั�ริผู้ลกัริะทบตั้่อผูู้้มีส่ว่นได์้เสียในห่ว่งโซี่ค์ุณค่์�ของธุุริกิัจำ (value chain) ถุ่อเปี็นพัีนธุกัิจำ (mission) ที�สำ�คั์ญสำ�หริับ

กั�ริปีริะกัอบธุุริกิัจำอย่�งยั�งย่นของบริิษััท (Sustainable Development) ด์ังนั�นจำ่งมีกั�ริแยกัริ�ยง�นในเริ่�องนี�อย่�งละเอียด์ไว้่ในริ�ยง�นค์ว่�มยั�งย่น

ของบริิษััท (Sustainability Report) ซี่�งท่�นส�ม�ริถุศ่กัษั�ริ�ยละเอียด์เพีิ�มเตั้ิมได้์จำ�กัริ�ยง�นด์ังกัล่�ว่ ซี่�งเปีิด์เผู้ยอยูบ่นเว็่บไซีต์ั้ของบริิษััท ในหมว่ด์  

“ริ�ยง�นค์ว่�มยั�งยน่”
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AP2018 60-0-64 Aspire สุขุมว่ิท - อ่อนนุช  303.42 ไม่มี

VPD 5-0-35.7 Aspire ริัชโยธุิน  481.43 มี
VPD 9-1-91.7 Aspire ริัตั้น�ธุิเบศริ์ 2  42.67 ไม่มี
VPD 3-2-68.9 Aspire ริัตั้น�ธุิเบศริ์ เว่สตั้์ตั้ัน  291.88 มี
AP 11-0-41.1 Aspire อโศกั-ริัชด์�  44.15 ไม่มี
AP 47-2-51.1 Centro ชัยพีฤกัษั์ - แจำ้งว่ัฒนะ 2  126.32 ไม่มี
VPD 33-1-97 Centro ชัยพีฤกัษั์-345  209.29 มี
AP 61-3-38.1 Centro บ�งน� - กัิ�งแกั้ว่  610.20 มี
VPD 29-3-10.2 Centro บ�งน� - ว่งแหว่น  84.85 ไม่มี
AP 23-3-93 Centro บ�งน� - ศริีนค์ริินทริ์  409.97 มี
VPD 50-3-4.8 Centro ปีริะช�อุทิศ 90  257.73 มี
AP 59-1-86.1 Centro ปีิ�นเกัล้�  699.36 มี
AP 58-3-39.2 Centro พีริะริ�ม 2 - พีุทธุบูช�  330.09 มี
APK 32-2-83 Centro พีริะริ�ม9 - กัริุงเทพีกัริีฑ�  556.30 มี
AP 60-2-30 Centro พีหลฯ-ว่ิภ�ว่ด์ี  5.60 ไม่มี
APK 65-0-69.9 Centro พีหลฯ-ว่ิภ�ว่ด์ี 2  367.60 มี
APT 60-0-37 Centro ริังสิตั้  126.18 ไม่มี
AP 60-2-83.7 Centro ริังสิตั้ ค์ลอง 4 - ว่งแหว่น  131.78 ไม่มี
AP 42-2-41 Centro ริ�ชพีฤกัษั์ - 345  542.65 มี
APK 10-3-28.1 Centro ริ�ชพีฤกัษั์ - สว่นผู้ักั 3  182.56 มี
AP 53-1-23.5 Centro ริ�ชพีฤกัษั์ 2  29.93 ไม่มี
AP 42-0-49 Centro ริ�ชพีฤกัษั์ - แจ้ำงว่ัฒนะ  111.19 ไม่มี
VPD 16-0-18.7 Centro ริ�ชพีฤกัษั์ - สว่นผู้ักั2  9.91 ไม่มี
AP 47-0-87.6 Centro ริ�มอินทริ� - จำตัุ้โชติั้2  596.96 มี
VPD 59-3-74.6 Centro ว่งแหว่น - จำตัุ้โชตั้ิ  73.07 ไม่มี
AP 56-2-62.9 Centro ว่ิภ�ว่ด์ี  901.11 มี
AP 25-2-43 Centro สะพี�นมห�เจำษัฎ�บด์ินทริ์ฯ 2  191.33 ไม่มี
VPD 37-3-02.9 Centro ส�ทริ - กััลปีพีฤกัษั์  317.52 ไม่มี
AP 90-0-92.4 Centro อ่อนนุช - สุว่ริริณภูมิ  490.58 มี
APK 3-3-36.5 District เทพี�ริักัษั์  57.06 ไม่มี
APK 2-1-21.4 District ริ�มอินทริ� - จำตัุ้โชตั้ิ 1 6.89 ไม่มี
APK 0-1-73 District ริ�มอินทริ� - จำตัุ้โชตั้ิ 2 10.98 ไม่มี
AP 12-2-81 Grande Pleno บ�งน� - อ่อนนุช  206.52 ไม่มี
AP 52- 0-0 GRANDE PLENO พีหลโยธุิน - ริังสิตั้  145.51 มี
VPD 44-2-38.8 Grande Pleno พีหลฯ - ว่ิภ�ว่ด์ี  336.29 มี
VPD 43-3-97 Grande Pleno ริ�ชพีฤกัษั์  426.19 มี
VPD 18-0-45 Grande Pleno ริ�มอินทริ� - ว่งแหว่น  93.68 ไม่มี
VPD 35-1-8.2 Grande Pleno ว่ัชริพีล - สุข�ภิบ�ล 5  255.39 ไม่มี
VPD 35-3-3.3 Grande Pleno ศ�ล�ย� - บริมริ�ชชนนี  274.83 มี
AP 37-3-75 GRANDE PLENO สุขสว่ัสด์ิ� - พีริะริ�ม 3  31.35 ไม่มี
AP 34-0-71.7 Pleno Town บ�งน�  208.76 ไม่มี
AP 38-0-94.4 Pleno ชัยพีฤกัษั์  353.79 มี
VPD 26-1-21.2 Pleno ชัยพีฤกัษั์ - แจำ้งว่ัฒนะ 2  90.67 ไม่มี
VPD 26-1-22 Pleno ด์อนเมอ่ง - สริงปีริะภ�  5.42 ไม่มี
VPD 50-0-84.4 Pleno ตั้ิว่�นนท์  503.36 มี

AP2017 25-0-76.4 Pleno บ�งน� - ว่งแหว่น  152.90 ไม่มี

AP 39-1-83.8 Pleno บ�งน� - อ่อนนุช  203.80 มี
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AP 6-1-94.5 Pleno บ�งน� - อ่อนนุช 2  90.66 ไม่มี
VPD 24-2-37.3 Pleno บ�งใหญ่ 2  65.17 ไม่มี
APK 9-3-99 Pleno ปีิ�นเกัล้� - จำริัญฯ 2  130.71 ไม่มี
APK 7-3-15.8 Pleno ปีิ�นเกัล้� - จำริัญฯ 3  147.20 ไม่มี
VPD 31-2-5 Pleno พีริะริ�ม9 - กัริุงเทพีกัริีฑ� 2  348.94 มี
APT 37-0-84.8 Pleno พีหลโยธุิน  92.04 ไม่มี
VPD 31-1-12.4 Pleno พีหลโยธุิน ริังสิตั้  7.34 ไม่มี
VPD 21-2-43.6 Pleno พีหลโยธุิน - ว่ัชริพีล 2  16.09 ไม่มี
VPD 20-0-69.1 Pleno เพีชริเกัษัม - ส�ย 4  173.58 ไม่มี
APK 30-3-58.6 Pleno รัิงสิตั้  188.66 มี
VPD 37-1-80.1 Pleno รัิงสิตั้ ค์ลอง 4 - ว่งแหว่น  80.14 ไม่มี
VPD 38-1-60.9 Pleno รัิตั้น�ธิุเบศริ์ - บ�งใหญ่  367.01 มี
APT 29-3-75.5 Pleno ริ�ชพีฤกัษั์  3.54 ไม่มี
VPD 30-1-63 Pleno ริ�ชพีฤกัษั์ - แจ้ำงว่ัฒนะ  211.35 ไม่มี
AP 47-3-71.5 Pleno ริ�ชพีฤกัษั์ - ริัตั้น�ธุิเบศริ์  186.60 ไม่มี
AP 16-3-36 Pleno ริ�ชพีฤกัษั์ - ส�ทริ  232.64 มี
APK 18-1-19 Pleno ริ�มอินทริ� จำตุั้โชตั้ิ  145.86 ไม่มี
VPD 26-3-15.1 Pleno ริ�มอินทริ� บ�งชันสเตั้ชั�น  153.34 ไม่มี
VPD 26-2-57 Pleno ว่ิภ�ว่ดี์ - ด์อนเม่อง  344.77 มี
VPD 25-1-14.3 Pleno เว่สตั้์เกัตั้  88.80 ไม่มี
VPD 31-0-1.5 Pleno ศริีนค์ริินทริ์ - เทพี�ริักัษั์  309.35 มี
VPD 11-1-27.7 Pleno ส�ทริ - สุขสว่ัสด์ิ�  2.21 ไม่มี
VPD 28-3-15.1 Pleno สุขสว่ัสด์ิ� 30 (2)  487.43 ไม่มี
AP 20-2-68.8 Pleno สุขสว่ัสด์ิ� 70  94.40 ไม่มี
VPD 53-1-85.2 Pleno สุขสว่ัสด์ิ� - ปีริะช�อุทิศ  404.86 มี
APK 32-1-30 The City บริมริ�ชชนนี - ทว่ีว่ัฒน�  275.95 มี
APT 64-3-22.7 The City ปีิ�นเกัล้� - บริมฯ  139.58 ไม่มี
VPD 48-0-72.1 The City ปีิ�นเกัล้� - บริมฯ 2  920.52 มี
VPD 29-3-77.8 The City พีริะริ�ม 2 - พีุทธุบูช�  346.46 มี
VPD 20-1-11 The City พีริะริ�ม 9 - กัริุงเทพีกัริีฑ�  264.53 มี
VPD 36-0-67.60 The City พีริะริ�ม9 - ริ�มค์ำ�แหง  630.96 มี
AP 30-3-80 The City ริัชด์�ฯ - ว่งศ์สว่่�ง  241.39 ไม่มี
AP 47-2-13.3 The City ริ�ชพีฤกัษั์ - ปีิ�นเกัล้�  438.32 ไม่มี
APK 42-0-38.2 The City ริ�ชพีฤกัษั์ - สว่นผู้ักั  90.68 ไม่มี
VPD 30-3-58.7 The City ริ�มอินทริ� 2  232.02 มี
AP 34-1-96 The City ริ�มอินทริ� - ว่งแหว่น  446.05 มี
AP 23-0-54.4 The City สะพี�นมห�เจำษัฎ�บด์ินทริ์ฯ  476.73 มี
VPD 31-0-38.2 The City ส�ทริ - กััลปีพีฤกัษั์  586.71 มี
VPD 29-1-63.8 The City สุขสว่ัสด์ิ� 64  459.81 ไม่มี
VPD 23-3-36.2 The City สุขุมว่ิท - อ่อนนุช  166.14 มี
VPD 17-2-26.2 The City เอกัมัย - ล�ด์พีริ้�ว่  538.83 ไม่มี
VPD 29-2-76.2 The Palazzo ปีิ�นเกัล้�  453.14 ไม่มี
VPD 12-1-16 THE SONNE ศรีินค์ริินทริ์ - บ�งน�  27.46 ไม่มี
VPD 2-1-46.5 บ้�นกัล�งกัรุิง ส�ธุุปีริะด์ิษัฐ์ - พีริะริ�ม3  136.35 มี
APT 32-2-98 บ้�นกัล�งเม่อง ค์ล�สเซี่ เอกัมัย - ริ�มอินทริ�  276.38 ไม่มี
AP2017 9-3-40.49 บ้�นกัล�งเม่อง ด์ิ อิด์ิชั�น บ�งน� - ว่งแหว่น  23.14 ไม่มี
APK 19-2-67 บ้�นกัล�งเม่อง ด์ิ อิด์ิชั�น พีริะริ�ม9 - กัริุงเทพีกัริีฑ�  148.42 ไม่มี
VPD 34-1-34 บ้�นกัล�งเม่อง ด์ิ อิด์ิชั�น ส�ทริ - สุขสว่ัสด์ิ�  675.82 มี
APT 13-2-68.8 บ้�นกัล�งเม่อง นว่มินทริ์ 42  129.07 ไม่มี
AP2017 20-3-13.9 บ้�นกัล�งเม่อง บ�งน� - ว่งแหว่น  416.23 มี

APK 25-3-77 บ้�นกัล�งเม่อง พีริะริ�ม9 - กัริุงเทพีกัริีฑ�  299.32 มี

VPD 27-1-86.3 บ้�นกัล�งเม่อง พีหลฯ - ริ�มอินทริ�  538.96 มี



67!"#$%& '()* (+&,-./01) 2345%0 (6748/)

!##9=*:(*] 12HU&:;<4>#3!"# (T#D) SH<&4>#3!"# #">"K"9'?@S; (-F"2'":) I-?!$#%!?2

AP 26-0-51.2 บ้�นกัล�งเม่อง ริ�ชพีฤกัษั์  445.50 ไม่มี
VPD 11-2-68 บ้�นกัล�งเม่อง ริ�ชพีฤกัษั์ - ริัตั้น�ธุิเบศริ์  7.06 ไม่มี
APK 22-3-30.9 บ้�นกัล�งเมอ่ง ริ�ชพีฤกัษั์ - พีริะริ�ม 5  11.42 ไม่มี
VPD 36-3-21.7 บ้�นกัล�งเม่อง ริ�ชพีฤกัษั์ - ส�ทริ  715.00 มี
APK 23-2-34.6 บ้�นกัล�งเม่อง ริ�มอินทริ�  417.29 มี
VPD 52-3-22.9 บ้�นกัล�งเม่อง ริ�มอินทริ� 83 สเตั้ชั�น  1,049.67 มี
APT 33-3-61.2 บ้�นกัล�งเมอ่ง ล�ด์พีริ้�ว่ - เสริีไทย  272.56 มี
AP 18-1-61.40 บ้�นกัล�งเม่อง ว่ัชริพีล  244.24 ไม่มี
VPD 14-2-47.60 บ้�นกัล�งเม่อง ศริีนค์ริินทริ์ - อ่อนนุช  207.15 มี
APT 53-0-26.1 บ้�นกัล�งเม่อง สว่นหลว่ง  99.28 ไม่มี
APK 1-1-54.0 บ้�นกัล�งเมอ่ง ส�ทริ - กััลปีพีฤกัษั์  149.10 ไม่มี
SEAC 12-0-81 บ้�นกัล�งเม่อง สุขุมว่ิท - อ่อนนุช  274.35 มี
APK 45-1-40.60 อภิท�ว่น์ ขอนแกั่น  314.13 ไม่มี
APK 43-0-78.4 อภิท�ว่น์ เชียงริ�ย  391.65 ไม่มี
APK 34-2-85.4 อภิท�ว่น์ นค์ริศริีธุริริมริ�ช  213.01 ไม่มี
APK 45 -2-85.8 อภิท�ว่น์ ริะยอง  279.31 ไม่มี
APK 66-1-71 อภิท�ว่น์ อยุธุย�  579.94 ไม่มี

โค์ริงกั�ริในอน�ค์ตั้ 5,030.16 มี
โค์ริงกั�ริในอน�ค์ตั้ 11,034.63 ไม่มี
รวมราคาตามบััญช้ี 47,376.17
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APT 1-3-6.4 บ้�นกัล�งเม่อง ส�ทริ-ตั้�กัสิน 2 47.58 ไม่มี
APT 0-1-42 Aspire พีริะริ�ม 9 8.74 ไม่มี
APT 0-0-51 Pleno ริ�มอินทริ� 65 1.53 ไม่มี
APT 0-2-3 ตั้�กัสิน office 7.41 ไม่มี
APT 2-1-64 Aspire ส�ทริ-ตั้�กัสิน 116.15 มี
APT 5-1-12 The City ปีริะช�ช่�น 82.14 ไม่มี
APK 0-1-66 เทอด์ไท 2 1.66 ไม่มี
AP 0-0-16 บ้�นมนว่ด์ี(AP) 0.53 ไม่มี
AP 117-8-57.4 เพีลส แอนด์์ พี�ริ์ค์ 135.04 ไม่มี
AP 113-0-1 สุว่ินทว่งค์์ 182.93 มี
AP 29-1-72 ริังสิตั้ค์ลอง 7 10.59 ไม่มี
AP 4-2-54.3 บ้�นมนริด์� 2 12.12 ไม่มี
VPD 5-0-12 COO South Pattaya 191.11 มี
VPD 1-0-0 Pleno บ�งใหญ่ 2 17.19 ไม่มี

AM11 0-1-77 ริ�ชเทว่ี 303.59 มี
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สำ�หรัิบโค์ริงกั�ริที�มีกั�ริปีริะเมินริ�ค์�ได์้ริับกั�ริปีริะเมินโด์ยบริิษััทปีริะเมินที�ได์้ริับค์ว่�มเห็นชอบจำ�กัสำ�นักัง�นค์ณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัทริัพีย์และ

ตั้ล�ด์หลักัทริัพีย์ ในส่ว่นของที�ด์ินใช้ว่ิธีุมูลค์่�ตั้ล�ด์ และส่ว่นของสิ�งปีลูกัสริ้�งใช้ว่ิธุีมูลค์่�ต้ั้นทุนทด์แทน ที�ด์ินของโค์ริงกั�ริที�ด์ำ�เนินกั�ริอยู่ และที�ด์ินริอ

กั�ริพีัฒน� บริิษััทและบริิษััทย่อยได์้จำัด์ให้มีกั�ริปีริะเมินริ�ค์�โด์ยผูู้้ปีริะเมินริ�ค์�อิสริะ 

อน่�ง ที�ด์ิน อ�ค์�ริ อุปีกัริณ์ และที�ด์ินที�อยู่ริะหว่่�งกั�ริพีัฒน� (ริว่มทั�งอ�ค์�ริและสิ�งปีลูกัสริ้�งบนที�ด์ิน) และที�ด์ินที�ยังไม่ได์้พีัฒน�ของโค์ริงกั�ริทั�งหมด์

บริิษััทและบริิษััทย่อยนำ�ไปีค์ำ��ปีริะกัันว่งเงินสินเช่�อกัับสถุ�บันกั�ริเงิน โด์ย ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมียอด์เงินกัู้ย่มสถุ�บันกั�ริเงินจำำ�นว่น 

ทั�งสิ�น 1,698 ล้�นบ�ท

APT = บมจำ.เอพีี (ไทยแลนด์์)    SEAC = บจำกั.เอสอีเอเซีีย ลีด์�เว่ชั�น เซี็นเตั้อริ์ จำำ�กััด์
APK = บจำกั.เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� (กัริุงเทพี)   AP2017 = บจำกั.เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� (2017)
AP = บจำกั.เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี�    AP2018 = บจำกั.เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� (2018)
VPD = บจำกั.เด์อะแว่ลู พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� ด์ีเว่ลลอปีเม้นท์  AM11  = บจำกั.เอพีี เอ็มอี 11 จำำ�กัดั์
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245'"5!"#-3:)2O2'#*E?:5D&5 '#*E?:#D89,-%!*+!"##D89>F"
บริิษััทมีนโยบ�ยลงทุนในธุุริกัิจำอสังห�ริิมทรัิพีย์และธุุริกัิจำที�เกัี�ยว่เน่�องกัับธุุริกัิจำของบริิษััท เช่น ธุุริกิัจำค์้�ว่ัสด์ุกั่อสริ้�ง และธุุริกัิจำริับเหม�กั่อสริ้�ง เปี็นตั้้น 

ริว่มทั�งห�กัมีธุุริกิัจำใด์ที�น่�สนใจำและมีผู้ลตั้อบแทนด์ี บริิษััทก็ัอ�จำพิีจำ�ริณ�เข้�ไปีลงทุน โด์ยกั�ริเข้�ไปีลงทุนด์ังกัล่�ว่ต้ั้องผู่้�นกั�ริพิีจำ�ริณ�จำ�กั 

ค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััทเปี็นสำ�ค์ัญ  

นโยบ�ยกั�ริบริหิ�ริง�นในบริษิัทัย่อย บริิษัทัมีนโยบ�ยในกั�ริถุอ่หุน้ริะยะย�ว่ โด์ยจำะส่งกัริริมกั�ริที�เปีน็ตัั้ว่แทนของบริษิัทัเข้�ร่ิว่มบริหิ�ริง�นในบริษัิัทย่อย

และบริิษััทริ่ว่มตั้�มสัด์ส่ว่นที�บริิษััทถุ่อหุ้นอยู ่ เพี่�อกัำ�หนด์นโยบ�ยที�สำ�คั์ญและค์ว่บค์ุมกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำของบริิษััทย่อยและบริิษััทร่ิว่มให้เปี็นไปีในทิศท�ง 

ที�ถุูกัตั้้องเหม�ะสมและสริ้�งผู้ลกัำ�ไริให้กัับบริิษััท

สำ�หริับสัด์ส่ว่นกั�ริลงทุนในบริิษััทย่อยและกั�ริริ่ว่มค์้� ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 ค์ิด์เปี็นริ้อยละ 24.2 ของสินทริัพีย์ริว่มในงบกั�ริเงินเฉพี�ะบริิษััท 

ซี่�งในอน�ค์ตั้บริษิัทัจำะลงทุนในกิัจำกั�ริอ่�นเพีิ�มเติั้มจำ�กัที�มอียูใ่นปัีจำจำบุนัก็ัตั้อ่เม่�อพิีจำ�ริณ�เห็นว่�่เป็ีนกั�ริลงทุนที�จำะก่ัอปีริะโยชน์และผู้ลกัำ�ไริที�ด์ใีหก้ับับริิษัทั

ในอน�ค์ตั้  

3"2:;<5?3T9DT/F=D39&'
ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่อยมีโค์ริงกั�ริที�อยู่ริะหว่่�งกั�ริก่ัอสร้ิ�ง ซี่�งมีบ้�นหร่ิอห้องที�ทำ�กั�ริข�ยแล้ว่และริอส่งมอบให้แก่ัลูกัค้์�  

ด์ังสริุปีในตั้�ริ�งต่ั้อไปีนี�

,'#2/B +0"2824>#3!"# 9V->D"C"5 (-F"2'":)

!-)D9'#*E?:,-%'#*E?:5D&5

บ้�นเด์ี�ยว่ 39 8,482

ท�ว่น์เฮ�ส์ 51 2,408

โค์ริงกั�ริตั้่�งจำังหว่ัด์ 5 679

ค์อนโด์มิเนียม 5 1,276

#89!-)D9'#*E?:,-%'#*E?:5D&5 100 12,845
!-)D9!*+!"##D89>F"
ค์อนโด์มิเนียม 10 15,960

#89:?U3I9/ 110 28,805

ข้้อื่มูล ณ วันทุี� 31 ธีันวาคม 2564
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กัลุ่มบริิษััทปีริะกัอบด์้ว่ย บมจำ. เอพีี (ไทยแลนด์์) และบริิษััทย่อยจำำ�นว่น 36 บริิษััท โด์ยแบ่งตั้�มปีริะเภทธุุริกัิจำได์้ด์ังนี� 

• /0"12*2()#!*+$#%16:7?J2"&=?3I"#*9:#?75B17H<&C"5
 (1) บจำกั. เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอร์ิตั้ี� 

 (2) บจำกั. เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอร์ิตั้ี� (กัริุงเทพี)

 (3) บจำกั. เอพีี (เพีชริบุริี)

 (4) บจำกั. เด์อะแว่ลู พีร็ิอพีเพีอริ์ตั้ี� ด์ีเว่ลลอปีเม้นท์ 

 (5) บจำกั. ทองหล่อ เริสซีิเด์นซี์ 

 (6) บจำกั. ซีิกัเนเจำอริ์ แอด์ไว่ซีอริี� พี�ริ์ทเนอริ์ส 

 (7) บจำกั. เอพีี (ริัชโยธิุน)*

 (8) บจำกั. พีริีเมี�ยม เริสซีิเด์นซี์ *

 (9) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 2*

 (10) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 3*

 (11) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 4* 

 (12) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 5

 (13) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 6*

 (14) บจำกั. เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอร์ิตั้ี� (2018)

 (15) บจำกั. ไทยบิ�กัเบลลี� 

 (16) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 8*

 (17) บจำกั. อ�ริ์ซีี 1

 (18) บจำกั. อ�ริ์ซีี 2

 (19) บจำกั. อ�ริ์ซีี 3

 (20) บจำกั. เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอร์ิตั้ี� (2017)

 (21) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 10*

 (22) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 11

 (23) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 12*

 (24) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 14*

 (25) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 15*

 (26) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 16*

 (27) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 17*

 (28) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 18*

 (29) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 19

 (30) บจำกั. เอพีี เอ็มอี 20

 (31) บจำกั. เค์ลย์ มอริ์ อินโนเว่ชั�น แล็บ 

 (32) บจำกั. ว่�ริิ ด์ิจำิตั้อล

• /0"12*2()#!*+$#%16:'#*I"#4>#3!"#   
 (33)  บจำกั. สม�ริ์ท เซีอร์ิว่ิส แอนด์์ แมเนจำเม้นท์

• /0"12*2()#!*+$#%16:2"5I2F"K?8,:2 XHU&C"51SD"&=?3I"#*9:#?75B
 (34)  บจำกั. กัรุิงเทพี ซีิตั้ี�สม�ริ์ท

• /0"12*2()#!*+$#%16:#?'1I9"!D&=#F"3OIF,!D'#*E?:O2!-)D9
 (35)  บจำกั. เอสค์ิว่อี ค์อนสตั้รัิค์ชั�น

• /0"12*2()#!*+/F"2 _̂!&'#9 
 (36)  บจำกั. เอสอีเอเชีย ลีด์�เว่ชั�น เซี็นเตั้อริ์

*บ่ริษััทุร่วมทุุนกำับ่มิตซีู่บ่ิชิ เอื่ส่เตทุ กำรุ�ปี โด้ยมีอื่ัตราส่่วนกำารถึ่อื่หุน้ทุั�งทุางตรงและทุางอื่้อื่มระหว่างบ่ริษััทุต่อื่ มิตซีู่บ่ิชิ เอื่ส่เตทุ กำรุ�ปี เทุ่ากัำบ่ ร้อื่ยละ 51 ต่อื่ร้อื่ยละ 49

4>#3=#F"3!"#GH&I)F2C&3!-)D9'#*E?:
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I"!')>--:;<&"+9;>8"9C?/,5F3GH&I)F2O2'#*E?:5<*5I#H&'#*E?:#D891!*2!8D"#F&5-%  10 C&3+0"282I)F2:;<9;=*:(*&&!1=;53 
- ไม่มี -

>8"9=0">?@!?'!-)D9()#!*+C&3.VFGH&I)F2OI@D 
- ไม่มี -

'#*E?: 1&7; (T:5,-2/B) +0"!?/ (9I"S2)

()#!*+&H<2 '#*E?:#D89:)2!?'9*KXV'*S*!#)`$

+;:. :8>?(0@ A'5)B3&-810
(#-*C#,- 5D/((0#AEB"F-*"3D?C-8'&08D@*1)

+;:. ("3")("(A)* G)%-(/HD.# (AI#(5"81
(JK:"+8&)

+;:. 3&-810 (A"81/'3 L"#%1 L&(#;(&,#01
(+8'C-8$!8?:-8) 99.99%

99.99%

99.05%

+;:. ("(H).*# @8I"@(@"815)B  

+;:. ("(H).*# @8I"@(@"815)B (:8>?(0@)

+;:. 0"?CG=" (83A'(%#A1 

+;:. ("(H).*# @8I"@(@"815)B (2017)

+;:. A':(#(;"81 L"%</A"8). 
@-810(#"813

+;:. ("@) ((@H8+>8))

+;:. <0*+'M:(+GG). 

+;:. (%"9L/G4 @8I"@(@"815)B 
%)(/GG"7(&,#01   

+;:. ("(H).*# @8I"@(@"815)B (2018)

+;:. ("@) ("I&") 3

+;:. ("@) ("I&") 2 

+;:. ("@) ("I&") 4

+;:. ("@) ("I&") 6

+;:. ("@) ("I&") 14 

+;:. ("@) ("I&") 8

+;:. ("@) ("I&") 15 

+;:. ("@) ("I&") 10

+;:. ("@) ("I&") 16

+;:. ("@) ("I&") 12

+;:. ("@) ("I&") 17 

+;:. ("@) ("I&") 18 +;:. ("@) ("I&") 11    99.99%

+;:. ("@) ("I&") 19    99.99%

+;:. ("@) ("I&") 20   99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.97%

99.99%

99.99%

99.99%
+;:. ("3!'/") !"#358D!HD.#
(8D+(C&-:="38,-?)

+;:. "-81A) 1

+;:. "-81A) 2

+;:. "-81A) 3

+;:. ("@) (8DH$*N'#) 

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

()#!*+7?J2"&=?3I"#*9:#?75B

แทุนกำารถึ่อื่หุ้นโด้ยบ่ริษััทุในเคร่อื่

51.00%

99.99%
OE"C>,#$%*
+;:. @8)(&).*& (83A'(%#A1

+;:. @8)(&).*& (83A'(%#A1

OE"C>,#$%* AP 

,.26"74>#3=#F"3!"#GH&I)F2C&3!-)D9'#*E?:

+;:. (!G*1 &"81 
"'#$#(/HD.# LGI+

+;:. /-8' %';'5"G

99.99%

P /D#0). 31 ND#/-!& 2564
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1) '+!. 1&1S;<52 7#W&717&#BK;U  

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18 

 ถุนนรัิชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพีัฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105553079178 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 2,000,000,000 บ�ท

 เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 174,000,000 หุ้น 

 หุน้บุริิมสิทธุิ 26,000,000 หุ้น และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่

 จำำ�นว่น 2,000,000,000 บ�ท

2) '+!. 1&1S;<52 7#W&717&#BK;U (!#)31:7)  

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนรัิชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

  กัรุิงเทพีมห�นค์ริ

 ปีริะกัอบธุุริกัิจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105537054875

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 300,000,000 บ�ท

 เป็ีนหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 3,000,000 หุ้น และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่

 จำำ�นว่น 300,000,000 บ�ท

3)  '+!. 1&1S;<52 7#W&717&#BK;U (2017)

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105560174822

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท

 เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 100,000 หุ้น และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่

 จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท

4) '+!. 1&1S;<52 7#W&717&#BK;U (2018)

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105560124515

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท 

 เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 100,000 หุ้น และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่

 จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท

CF&9V-'#*E?:I-?!

'#*E?: 1&7; (T:5,-2/B) +0"!?/ (9I"S2) 

สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย กัรุิงเทพีมห�นค์ริ

ปีริะกัอบธุรุิกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อข�ย เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0107537000149 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9 

เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น 3,145,912,151 บ�ท เป็ีนหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 3,145,912,151 หุ้น และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่ 

จำำ�นว่น 3,145,899,495 บ�ท  

CF&9V-2*K*')>>-:;<'#*E?:GH&I)F2K?U3,KD#F&5-% 10 C[U2T$C&3+0"282I)F2:;<+0"I2D"5T/F,-F8:?U3I9/*
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8) '+!. 1&7; (17S#')#;)

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105557109039 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9 

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 1,420,000,000 บ�ท เป็ีนหุน้ส�มัญทั�งหมด์ 142,000,000 หุน้ 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 992,000,000 บ�ท

9) '+!. 1&7; (#?S45(*2)

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105557183409 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียนจำำ�นว่น

 1,000,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 100,000,000 หุน้

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 868,000,000 บ�ท

10) '+!. 7#;19;<59 1#=X*1/2XB

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105556162301 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 12,619,408,010 บ�ท เป็ีนหุน้ส�มญัทั�งหมด์ 1,261,940,801 หุน้

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 12,223,108,010 บ�ท

5) '+!. 1/&% ,8-V 7#W&717&#BK;U /;18--&$19F2:B

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ซีอยสขุมุว่ทิ 16 (ส�มมติั้ริ) ถุนนริชัด์�ภเิษักัตั้ดั์ใหม ่แขว่งค์ลองเตั้ย 

เขตั้ค์ลองเตั้ย กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105545118836

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 2,000,000,000 บ�ท เป็ีนหุน้ส�มัญทั�งหมด์ 200,000,000 หุน้ 

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 2,000,000,000 บ�ท

6)  '+!. :&3I-D& 1#=X*1/2XB

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัรุิงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105545118852

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 50,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 5,000,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 50,000,000 บ�ท

7) '+!. X*!121+&#B ,&/T8X&#;< 7"#B:12&#B=

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ซีอยสขุมุว่ทิ 16 (ส�มมติั้ริ) ถุนนริชัด์�ภเิษักัตั้ดั์ใหม ่แขว่งค์ลองเตั้ย 

เขตั้ค์ลองเตั้ย กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105545061320

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 41,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 4,100,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 41,000,000 บ�ท
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11) '+!. =9"#B: 1X&#B8*= ,&2/B ,912+19F2:B

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/39 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 13

 ซีอยสขุมุว่ทิ 16 (ส�มมติั้ริ) ถุนนริชัด์�ภเิษักัตั้ดั์ใหม ่แขว่งค์ลองเตั้ย 

เขตั้ค์ลองเตั้ย กัริุงเทพีมห�นค์ริ

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำบริิห�ริโค์ริงกั�ริ 

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105539066251 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-661-9748 

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com

 ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 5,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 500,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 5,000,000 บ�ท

12) '+!. !#)31:7 X*K;U=9"#B:

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/48 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 15

 ถุนนรัิชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัรุิงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำน�ยหน้�ตั้ัว่แทนซี่�อข�ยอสังห�ริิมทริัพีย์ 

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105548123024 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-661-9748 

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 4,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 400,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 4,000,000 บ�ท

13) '+!. 1&=>*8&; >&2=K#?>S?<2

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/85 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 30 

 ถุนนรัิชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัรุิงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำริับเหม�กั่อสร้ิ�งให้แกั่บริิษััทในกัลุ่ม 

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105553083698 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 50,000,000 บ�ท

 เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 5,000,000 หุ้น และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่

 จำำ�นว่น 50,000,000 บ�ท

14) '+!. T:5'*a!1'--;<

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/64, 170/66 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 

ชั�น 21 ซีอยสุขุมว่ิท 16 (ส�มมิตั้ริ) ถุนนรัิชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ 

แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย กัริุงเทพีมห�นค์ริ

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105556036810

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 50,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 5,000,000 หุน้ 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 50,000,000 บ�ท

15) '+!. 1&7; 1&W9&; 2

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105558067640 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9 

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 2,001,000,000 บ�ท เป็ีนหุน้ส�มัญทั�งหมด์ 200,100,000 หุน้ 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 1,059,500,000 บ�ท

16) '+!. 1&7; 1&W9&; 3

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18 

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105558109199

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 903,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 90,300,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 903,000,000 บ�ท
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17) '+!. 1&7; 1&W9&; 4

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105559070016

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 473,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 47,300,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 473,000,000 บ�ท

18)  '+!. 1&7; 1&W9&; 5

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18 

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อข�ย 

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105559070024 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 167,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 16,700,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 167,000,000 บ�ท

19) '+!. 1&7; 1&W9&; 6

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105560124493

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 151,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 15,100,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 151,000,000 บ�ท

20) '+!. 1&7; 1&W9&; 8

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105560175632

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 393,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 39,300,000 หุน้ 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 393,000,000 บ�ท

21) '+!. 1&7; 1&W9&; 10

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18 

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105561049304

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 389,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 38,900,000 หุน้ 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 389,000,000 บ�ท

22) '+!. 1&7; 1&W9&; 11

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105561049339 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 100,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท
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23) '+!. 1&7; 1&W9&; 12

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนรัิชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัรุิงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105561049452

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 618,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 61,800,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 618,000,000 บ�ท

24) '+!. 1&7; 1&W9&; 14

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนรัิชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัรุิงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105561085688

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 412,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 41,200,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 412,000,000 บ�ท

25) '+!. 1&7; 1&W9&; 15

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนรัิชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัรุิงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105561212841

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 694,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 69,400,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 694,000,000 บ�ท

26) '+!. 1&7; 1&W9&; 16

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

  กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105562036753

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 386,092,700 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 38,609,270 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 386,092,700 บ�ท

27) '+!. 1&7; 1&W9&; 17

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105562036796 

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 187,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 18,700,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 187,000,000 บ�ท

28) '+!. 1&7; 1&W9&; 18

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105562036818

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 101,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 10,100,000 หุ้น 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 101,000,000 บ�ท
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29) '+!. 1&7; 1&W9&; 19

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

  กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105562169834

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 100,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท

30) '+!. 1&7; 1&W9&; 20

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย

  กัรุิงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพัีฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105562169842

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564  บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 100,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 1,000,000 บ�ท

31) '+!. 1>-5B 9&#B &*24218S?<2 ,-W'

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/43 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 14

 ซีอยสขุมุว่ทิ 16 (ส�มมติั้ริ) ถุนนริชัด์�ภเิษักัตั้ดั์ใหม ่แขว่งค์ลองเตั้ย 

เขตั้ค์ลองเตั้ย กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำบริิกั�ริ

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105559148449

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-408-5276 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com

 ณ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 4,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 400,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 4,000,000 บ�ท

32)  '+!. 1&=&;1&1X;5 -;/"18S?<2 1XW21K&#B

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 2525 ห้องเลขที� 2/301-2/310 อ�ค์�ริ 2

 เอฟื้ว่�ยไอเซี็นเตั้อร์ิ ชั�นที� 3 ถุนนพีริะริ�ม 4 แขว่งค์ลองเตั้ย

 เขตั้ค์ลองเตั้ย กัรุิงเทพีมห�นค์ริ

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำฝึกัอบริม 

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105559106240

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 1,000,000,000 บ�ท เปีน็หุน้ส�มญัทั�งหมด์ 100,000,000 หุน้ 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 800,000,000 บ�ท

33) '+!. 8"#* /*+*K&-

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/64,170/66 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 

ชั�น 21 ซีอยสุขุมว่ิท 16 (ส�มมิตั้ริ) ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่

 แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย กัริุงเทพีมห�นค์ริ  

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำบริิกั�ริ 

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105560178330

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-028-9759 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 10,000,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 1,000,000 หุน้ 

และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 10,000,000 บ�ท

34) '+!. &"#BX; 1

 สำ�นักัง�นใหญ่ตัั้�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนริัชด์�ภิเษักัตัั้ด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย 

 กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุุริกิัจำพีัฒน�อสังห�ริิมทรัิพีย์เพ่ี�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105560190119

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว่็บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 500,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 50,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 500,000 บ�ท
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35) '+!. &"#BX; 2

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ถุนนรัิชด์�ภิเษักัตั้ัด์ใหม่ แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย 

 กัรุิงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105560200211

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 500,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 50,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 500,000 บ�ท

36) '+!. &"#BX; 3

 สำ�นักัง�นใหญ่ตั้ั�งอยู่ที� 170/57 อ�ค์�ริโอเชี�ยนท�ว่เว่อริ์ 1 ชั�น 18

 ซีอยสขุมุว่ทิ 16 (ส�มมติั้ริ) ถุนนริชัด์�ภเิษักัตั้ดั์ใหม ่แขว่งค์ลองเตั้ย 

เขตั้ค์ลองเตั้ย กัริุงเทพีมห�นค์ริ 

 ปีริะกัอบธุรุิกัิจำพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อข�ย

 เลขทะเบียนบริิษััทเลขที� 0105563145807

 หม�ยเลขโทริศัพีท์ 02-261-2518-22 โทริส�ริ 02-261-2548-9

 เว็่บไซีตั้์ www.apthai.com 

 ณ ว่ันที� 31 ธัุนว่�ค์ม 2564 บริิษััทมีทุนจำด์ทะเบียน

 จำำ�นว่น 500,000 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งหมด์ 50,000 หุ้น

 และทุนที�ชำ�ริะแล้ว่จำำ�นว่น 500,000 บ�ท
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กัลุ่มผูู้้ถุ่อหุ้นที�ถุ่อหุ้นสูงสุด์ 10 ริ�ยแริกั ณ ว่ันที� 30 ธุันว่�ค์ม 2564

-0"/?':;< SH<& +0"282I)F2 >*/1$b2#F&5-%

1 น�ยอนุพีงษ์ั อัศว่โภค์ิน 670,047,561 21.30

2 บจำกั. ไทยเอ็นว่ีด์ีอ�ริ์ 530,573,548 16.87

3 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY 

RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT

171,140,435 5.44

4 STATE STREET EUROPE LIMITED 120,712,014 3.84

5 น�ยพีิเชษัฐ ว่ิภว่ศุภกัริ* 88,282,879 2.81

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 80,711,064 2.57

7 น�ยจำริูญศักัด์ิ� บัณฑูริจิำนด์� 64,084,000 2.04

8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 64,081,420 2.04

9 น�ยช�ญชัย ไกัริฤทธุิชัย 62,000,060 1.97

10 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 59,190,499 1.88

*รวมคู่ส่มรส่

+0"282:)2+/:%1';52,-%:)2:;<1#;5!S0"#%,-F8 M 8?2:;< 30 (?28">9 2564

'#*E?:N 9;:)2+/:%1';52 
จำำ�นว่น 3,145,912,151 บ�ท เริียกัชำ�ริะแล้ว่ 3,145,899,495 บ�ท เปี็นหุ้นส�มัญทั�งจำำ�นว่น มูลค่์�หุ้นที�ตั้ริ�ไว่้หุ้นละ 1.00 บ�ท

O2!#M;:;<'#*E?:9;I)F2$#%16:&H<2:;<9;=*:(*I#H&13H<&2TC,K!KD"3+"!I)F2="9?@ 1SD2 I)F2
- ไม่มี -

O2!#M;:;<9;I)F2I#H&I-?!:#?75B,$-3=6"7C&3'#*E?:1$b2I-?!:#?75B&F"3&*3
- ไม่มี -
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- ไม่มี -

K#"="#I2;U $#%16:K?c8,-!13*2 
ณ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 บริิษััท มีภ�ริะหนี�ค์งค์้�งจำ�กักั�ริออกัและเสนอข�ยตั้ั�ว่แลกัเงิน ภ�ยใต้ั้โค์ริงกั�ริตั้ริ�ส�ริหนี� (Medium Term Note Program) 

ของบริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด์ (มห�ชน) ปีี พี.ศ. 2564 ว่งเงินทั�งสิ�นไม่เกิัน 35,000,000,000 บ�ท (โค์ริงกั�ริตั้ริ�ส�ริหนี�มีอ�ยุ 2 ปีี ปีริะกัอบด์้ว่ย 

โค์ริงกั�ริตั้ั�ว่แลกัเงิน มูลค์่�ค์งค์้�งริว่มทั�งสิ�นไม่เกัิน 10,000,000,000 บ�ท และโค์ริงกั�ริหุ้นกัู้ มูลค์่�ค์งค์้�งริว่มทั�งสิ�นไม่เกิัน 25,000,000,000 บ�ท 

ได์้ริับอนุญ�ตั้ วั่นที� 30 เมษั�ยน พี.ศ. 2564) จำำ�นว่น 1,000,000,000 บ�ท โด์ยมีริ�ยละเอียด์ ด์ังนี�

K#"="#I2;U $#%16:I)F2!VF
ณ ว่นัที� 31 ธุนัว่�ค์ม 2564 บริิษัทั มภี�ริะหนี�ค์งค์�้งจำ�กักั�ริออกัและเสนอข�ยหุน้กัูข้องบริิษัทั คิ์ด์เปีน็มลูค์�่ริว่มทั�งสิ�น 18,250 ล�้นบ�ท มรีิ�ยละเอยีด์ด์งันี� 

=?@-?!EMBK#"="#I2;U 1-C:;<K?c8,-!13*2 8?2:;<&&! 8?2>#'!0"I2/ #%5%18-" 9V->D"

AP22329A 029/2564 16 ธุันว่�ค์ม 2564 29 มีน�ค์ม 2565 103 ว่ัน 1,000 ล้�นบ�ท

=?@-?!EMBK#"="#I2;U 8?2:;<&&! 8?2:;<>#'!0"I2/ &?K#"/&!1';U5 9V->D" (-F"2'":) Issue Rating

AP221A 22/01/2561 22/01/2565 2.40% 1,500 A-

AP222A 07/08/2561 07/02/2565 2.81% 500 A-

AP228A 07/08/2561 07/08/2565 2.94% 1,500 A-

AP228B* 24/08/2561 24/08/2565 2.94% 500 -

AP235A* 17/05/2562 17/05/2566 3.17% 3,000 -

AP227A* 11/07/2562 11/07/2565 2.63% 500 -

AP238A 19/08/2562 19/08/2566 2.42% 1,230 A-

AP248A 19/08/2562 19/08/2567 2.62% 770 A-

AP241A 23/01/2563 23/01/2567 2.35% 2,500 A-

AP258A 28/08/2563 28/08/2568 3.50% 850 A-

AP238B 28/08/2563 28/08/2566 2.80% 400 A-

AP247A 21/01/2564 21/07/2567 2.77% 1,500 A-

AP261A 21/01/2564 21/01/2569 3.51% 1,500 A-

AP257A 20/07/2564 20/07/2568 1.94% 2,000 A-

245'"5!"#+D"513*2$d2.-

บริิษัทัฯ มนีโยบ�ยกั�ริจ่ำ�ยปีนัผู้ลใหแ้กัผูู่้ถุ้อ่หุน้ในแต่ั้ละปีไีม่เกันิริอ้ยละ 50 ของกัำ�ไริสทุธุ ิ(จำ�กังบกั�ริเงินริว่ม) กั�ริจำ�่ยเงนิปีนัผู้ลนี�จำะพีจิำ�ริณ�จำ�กัปัีจำจำยั

ต่ั้�ง ๆ เช่น ผู้ลกั�ริด์ำ�เนนิง�นและฐ�นะกั�ริเงนิของบริิษัทัฯ สภ�พีค์ล่อง กั�ริขย�ยธุรุิกัจิำและปัีจำจำยัอ่�น ๆ ที�เกัี�ยว่ข้องในกั�ริบริหิ�ริง�นของบริิษัทัฯ ซ่ี�งกั�ริ 

จำ่�ยเงินปีันผู้ลด์ังกัล่�ว่จำะตั้้องได์้ริับค์ว่�มเห็นชอบจำ�กัค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััท และผูู้้ถุ่อหุ้น 

สำ�หริับปีี 2563 บริิษััทฯ มีกัำ�ไริสุทธุิเปี็นจำำ�นว่นเงิน 4,225.48 ล้�นบ�ท คิ์ด์เปี็นกัำ�ไริ 1.34 บ�ท/หุ้น และบริิษััทได์้อนุมัตั้ิกั�ริจำ่�ยเงินปีันผู้ลสำ�หริับ 

ผู้ลกั�ริด์ำ�เนินง�นปีี 2563 ให้แกั่ผูู้้ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�หุ้นละ 0.40 บ�ท และจำ่�ยเงินปีันผู้ลพีิเศษัค์ริบริอบ 30 ปีอีีกั ในอัตั้ริ�หุ้นละ 0.05 บ�ท ริว่มเปี็น 

0.45 บ�ทตั้่อหุ้น ค์ิด์เปี็นริ้อยละ 33.5 ของกัำ�ไริสุทธุิ ซี่�งเปี็นไปีตั้�มนโยบ�ยกั�ริจำ่�ยปีันผู้ลของบริิษััทจำ่�ยและจำะมีกั�ริจำ่�ยปีันผู้ลริะหว่่�งกั�ลด์ังกัล่�ว่ 

ในว่ันที� 27 พีฤษัภ�ค์ม 2564

สำ�หริบันโยบ�ยกั�ริจ่ำ�ยเงินปีนัผู้ลของบริิษัทัย่อยนั�น บริิษัทัย่อยจำะจ่ำ�ยเงินปีนัผู้ลให้บริิษัทัจำ�กักัำ�ไริสุทธุขิองบริิษัทัย่อย ทั�งนี� กั�ริจ่ำ�ยเงินปีนัผู้ลจำะพิีจำ�ริณ�

ปัีจำจำัยตั้่�ง ๆ  ปีริะกัอบ ได์้แกั่ ผู้ลกั�ริด์ำ�เนินง�นและฐ�นะกั�ริเงินของบริิษััท สภ�พีค์ล่องของบริิษััท กั�ริขย�ยธุุริกัิจำ และปีัจำจำัยอ่�น ๆ  ที�เกัี�ยว่ข้องในกั�ริ

บริิห�ริง�นของบริิษััทย่อย เช่นเด์ียว่กัับกั�ริจำ่�ยเงินปีันผู้ลของบริิษััทฯ 

*อื่ันดั้บ่เครด้ิตอื่งค์กำร
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I. 4>#3=#F"3!"#'#*I"#>8"91=;<53
บริิษัทั เอพี ี(ไทยแลนด์)์ จำำ�กัดั์ (มห�ชน) ได้์ให้ค์ว่�มสำ�ค์ญัของกั�ริบริหิ�ริจัำด์กั�ริค์ว่�มเสี�ยงท่�มกัล�งสภ�พีแว่ด์ล้อมที�มกีั�ริเปีลี�ยนแปีลงอย่�งริว่ด์เร็ิว่ 

ทั�งปีจัำจำยัภ�ยนอกัและปัีจำจัำยภ�ยในที�อ�จำส่งผู้ลกัริะทบต่ั้อกั�ริด์ำ�เนนิธุรุิกิัจำของบริิษัทัฯ เพ่ี�อใหก้ั�ริขับเค์ล่�อนองค์ก์ัริเติั้บโตั้และขย�ยธุรุิกิัจำอย�่งยั�งยน่

มีฐ�นะกั�ริเงินที�มั�นค์งและสริ้�งผู้ลตั้อบแทนแกั่ผูู้้ถุ่อหุ้นอย่�งเหม�ะสม กั�ริบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงจำ่งเปี็นองค์์ปีริะกัอบสำ�ค์ัญของทุกักัริะบว่นกั�ริในกั�ริ 

ด์ำ�เนินธุรุิกิัจำและตั้อ้งมคี์ว่�มเช่�อมโยงกันัทุกัริะด์บั ด์งันั�น บริษิัทัฯ ได้์จำดั์ใหม้โีค์ริงสร้ิ�งกั�ริบริหิ�ริค์ว่�มเสี�ยง ซี่�งปีริะกัอบด์ว้่ย ค์ณะกัริริมกั�ริบริษิัทัฯ  

ค์ณะกัริริมกั�ริกัำ�กับัด์แูลกัจิำกั�ริและบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงและค์ณะอนกุัริริมกั�ริบริหิ�ริค์ว่�มเสี�ยง เพี่�อทำ�หน้�ที�กัำ�กับัด์แูลกั�ริบริหิ�ริค์ว่�มเสี�ยงในภ�พีริว่ม 

ให้เกัิด์ปีริะสิทธุิผู้ลสูงสุด์ นอกัจำ�กันี� ยังมีกั�ริกัำ�หนด์นโยบ�ยกั�ริบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงที�ค์ริอบค์ลุมทุกักิัจำกัริริมท�งธุุริกัิจำของบริิษััท และบริิษััทในเค์ริ่อ 

และผู้ลักัด์ันให้เป็ีนส่ว่นหน่�งของว่ัฒนธุริริมกั�ริทำ�ง�นในองค์์กัริ

II. 1>#H<&39H&:;<OSFO2!"#'#*I"#>8"91=;<53
บริิษัััทฯ ได์้นำ�แนว่ท�งกั�ริบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงในริะด์ับส�กัล ตั้�มกัริอบกั�ริบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงหลักักั�ริ Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread way Commission (COSO-ERM 2017) ม�ปีริะยุกัต์ั้ใช้ริ่ว่มกัับแนว่ท�งค์ว่�มยั�งย่น (Environmental, Social and Governance: ESG) 

ในกั�ริพีิจำ�ริณ�ปีริะเด็์นค์ว่�มเสี�ยงและกั�ริจัำด์กั�ริค์ว่�มเสี�ยง โด์ยศ่กัษั�และนำ�เค์ริ่�องม่อบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงในรูิปีแบบต่ั้�ง ๆ ม�ปีริะยุกัต์ั้ใช้ เช่น 

กั�ริกัำ�หนด์ริะดั์บค์ว่�มเสี�ยงที�องค์์กัริยอมรัิบได้์ (Risk Appetite) กั�ริปีริะเมินและจัำด์ลำ�ดั์บปีัจำจำัยค์ว่�มเสี�ยงโด์ยใช้แผู้นที�ค์ว่�มเสี�ยง (Risk Map) 

กั�ริติั้ด์ตั้�มกั�ริบริหิ�ริค์ว่�มเสี�ยงผู่้�นแผู้นบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยง (Mitigation Plan) และดั์ชนีชี�วั่ด์ค์ว่�มเสี�ยงที�สำ�ค์ญั (Key Risk Indicator: KRI) นอกัจำ�กันี� 

ยังมีกั�ริตั้ิด์ตั้�มกั�ริเปีลี�ยนแปีลงของปีัจำจำัยภ�ยนอกัที�สำ�ค์ัญ ริว่มถุ่งค์ว่�มเสี�ยงที�เกัิด์ข่�นใหม่ (Emerging Risk) เพี่�อให้ส�ม�ริถุเตั้ริียมม�ตั้ริกั�ริ 

จำัด์กั�ริค์ว่�มเสี�ยงกั่อนที�จำะกัริะทบตั้่อกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ ซี่�งมีกัริะบว่นกั�ริบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยง โด์ยสริุปีด์ังนี�

1. กำาหนี้ด้วัตถืป้ระสิงค ์: เปีน็กั�ริกัำ�หนด์แผู้นกั�ริบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงองค์ก์ัริ และกัำ�หนด์ว่ตัั้ถุปุีริะสงค์ ์ใหส้อด์ค์ลอ้งกับักัลยทุธ์ุ ว่สัิยทศัน ์ของบริิษัทัฯ 

 ตั้ั�งแตั้่ริะด์ับองค์์กัริ ส�ยธุุริกัิจำ ไปีจำนถุ่งริะด์ับหน่ว่ยง�น เพ่ี�อให้มีเปี้�หม�ยไปีในทิศท�งเด์ียว่กััน และส�ม�ริถุบริริลุว่ัตั้ถุุปีริะสงค์์ที�กัำ�หนด์ไว่้ได์้ 

 จำ�กัค์ว่�มไม่แน่นอน จำ่งกัำ�หนด์เกัณฑ์หร่ิอริะด์ับค์ว่�มเสี�ยงที�ยอมริับได์้ (Risk Appetite) เพ่ี�อสริ้�งค์ว่�มมั�นใจำว่่�ผู้ลกั�ริด์ำ�เนินง�นจำะอยู่ใน 

 เปี้�หม�ยที�กัำ�หนด์ไว่้

2. กำาหนี้ด้เกณฑ์ก์ารประเมนิี้ความเสิ้�ยง : เพี่�อใหก้ั�ริปีริะเมนิค์ว่�มเสี�ยงมปีีริะสทิธุภิ�พีและชดั์เจำน บริิษัทัฯ จำง่ได์ก้ัำ�หนด์เกัณฑใ์นกั�ริปีริะเมนิค์ว่�มเสี�ยง 

 ทั�งในด์้�นโอกั�สกั�ริเกัิด์ (Likelihood) และผู้ลกัริะทบของค์ว่�มเสี�ยง (Impact) โด์ยพีิจำ�ริณ�ค์ว่�มสัมพัีนธุ์ของค์ว่�มเสี�ยงและผู้ลกัริะทบที�มี 

 ริะหว่่�งหน่ว่ยง�นตั้่�ง ๆ ภ�ยในเพี่�อจำัด์ริะด์ับค์ว่�มสำ�ค์ัญของค์ว่�มเสี�ยงองค์์กัริ โด์ยใช้แผู้นที�ค์ว่�มเสี�ยง (Risk Map)

3. การระบั้ความเสิ้�ยง : เปี็นกั�ริริะบุค์ว่�มเสี�ยงที�บริิษััทฯ กัำ�ลังเผู้ชิญ โด์ยพิีจำ�ริณ�จำ�กัส�เหตุั้หร่ิอปีัจำจัำยเสี�ยงทั�งภ�ยในและภ�ยนอกัองค์์กัริ 

 เช่น สภ�พีเศริษัฐกัิจำ สังค์ม กั�ริแข่งขัน เปี็นตั้้น ที�ส่งผู้ลกัริะทบตั้่อเปี้�หม�ยของบริิษััทฯ

4. การประเมินี้ความเสิ้�ยง : เปี็นกั�ริปีริะเมินทั�งโอกั�สที�กั่อให้เกัิด์ค์ว่�มเสี�ยง (Likelihood) และผู้ลกัริะทบ (Impact) ห�กัค์ว่�มเสี�ยงนั�นเกัิด์ข่�น 

 โด์ยมีกั�ริปีริะเมินทั�งในเชิงค์ุณภ�พีและเชิงปีริิม�ณ เพี่�อให้องค์์กัริส�ม�ริถุจำัด์ลำ�ด์ับค์ว่�มสำ�คั์ญของค์ว่�มเสี�ยงได์้อย่�งเหม�ะสม

5. การกำาหนี้ด้มาตรการจัด้การความเสิ้�ยง : บริิษััทฯ ได์้กัำ�หนด์ม�ตั้ริกั�ริจำัด์กั�ริค์ว่�มเสี�ยง ค์ว่�มเสี�ยงที�อยู่ในริะด์ับสูงและสูงม�กั จำะถุูกักัำ�หนด์ 

 ว่ิธุีกั�ริจำัด์กั�ริค์ว่�มเสี�ยงให้อยู่ในริะด์ับที�บริิษััทฯ ส�ม�ริถุยอมริับได์้ด์้ว่ยม�ตั้ริกั�ริตั้่�ง ๆ อ�ทิ กั�ริลด์ค์ว่�มเสี�ยง กั�ริหลีกัเลี�ยงค์ว่�มเสี�ยง   

 กั�ริถุ่�ยโอนค์ว่�มเสี�ยง และกั�ริยอมริับค์ว่�มเสี�ยง ผู้่�นกั�ริกัำ�หนด์แผู้นกั�ริบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงองค์์กัริและส�ยง�น

6. ติด้ตามและรายงานี้ผู้ลการบัริหารความเสิ้�ยง : กัำ�หนด์ให้มีกั�ริติั้ด์ตั้�มค์ว่�มเสี�ยงเปี็นปีริะจำำ�ทุกัไตั้ริม�ส โด์ยใช้ด์ัชนีชี�ว่ัด์ค์ว่�มเสี�ยง (Key Risk  

 Indicator: KRI) ในกั�ริตั้ิด์ตั้�มริ�ยง�นผู้ล และริ�ยง�นผู้ลกั�ริบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงต่ั้อค์ณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริและบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยง และ 

 ค์ณะอนุกัริริมกั�ริบริิห�ริค์ว่�มเสี�ยงเปี็นปีริะจำำ�ทุกัไตั้ริม�ส 
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• ความเสิ้�ยงด้�านี้กลย้ทธุ์

 ความเสิ้�ยงจากสิภาวะเศรษฐกิจ: ท่�มกัล�งว่ิกัฤตั้โริค์ริะบ�ด์ COVID-19 ตั้ลอด์ 2 ปีีที�ผู้่�นม� ส่งผู้ลกัริะทบตั้่อสภ�ว่ะเศริษัฐกัิจำทั�ว่โลกั 

 และปีริะเทศไทย โด์ยเฉพี�ะกัำ�ลังซี่�อของผูู้้บริิโภค์ในทุกักัลุม่ แม้ว่่�จำะมีกั�ริช่ว่ยเหล่อจำ�กัภ�ค์ริัฐในกั�ริกัริะตัุ้น้เศริษัฐกัิจำ บริิษััทฯ ด์ำ�เนินธุุริกัิจำ 

 อยูใ่นภ�ค์ธุุริกิัจำพีฒัน�อสงัห�ริิมทรัิพีย ์ที�มีค์ว่�มสมัพีนัธุเ์ช่�อมโยงกับักั�ริเติั้บโตั้ของเศริษัฐกิัจำโด์ยตั้ริง ยอ่มส่งผู้ลใหบ้ริิษัทัฯ ได้์ริบัผู้ลกัริะทบจำ�กัภ�ว่ะ 

 กั�ริชะลอของเศริษัฐกัจิำ ซี่�งปี ี2564 ถุอ่เปีน็อกีัหน่�งปีทีี�ธุรุิกัจิำอสงัห�ริิมทริพัียต้์ั้องเผู้ชญิกับัค์ว่�มท�้ท�ยจำ�กักั�ริริบัมอ่สถุ�นกั�ริณท์ี�ค์�ด์กั�ริณไ์ด์ย้�กั 

 เช่น กั�ริปีริะกั�ศม�ตั้ริ�กั�ริกั�ริล็อกัด์�ว่น์ และกั�ริปีริะกั�ศปีิด์แค์มปี์กั่อสริ้�งในช่ว่งไตั้ริม�ส 3 จำ�กัภ�ค์รัิฐ เปี็นต้ั้น แม้ว่�่สถุ�นกั�ริณ์ของ 

 โริค์ริะบ�ด์จำะเริิ�มค์ลี�ค์ล�ยในช่ว่งปีล�ยปีี 2564 เศริษัฐกัิจำและค์ว่�มเช่�อมั�นของผูู้้บริิโภค์เริิ�มฟื้้�นตัั้ว่ และจำ�กักั�ริผู้่อนค์ล�ยม�ตั้ริกั�ริ LTV ชั�ว่ค์ริ�ว่  

 นับว่�่เปี็นโอกั�สที�ด์ีที�ช่ว่ยกัริะตัุ้้นเศริษัฐกัิจำภ�ค์ธุุริกัิจำอสังห�ริิมทริัพีย์ให้ฟื้้�นกัลับม� และยังช่ว่ยขับเค์ล่�อนภ�ค์ธุุริกิัจำอ่�น ๆ ที�เกัี�ยว่ข้อง อย่�งไริ 

 กั็ตั้�ม กั�ริกัลับม�ริะบ�ด์ของโริค์ COVID-19 ส�ยพีันธุุ์โอไมค์ริอนที�มีกั�ริแพีร่ิที�ริว่ด์เร็ิว่กัว่�่ส�ยพีันธุุ์อ่�น ๆ  ทำ�ให้ตั้ัว่เลขผูู้้ติั้ด์เช่�อทั�งตั้่�งปีริะเทศ 

 และในปีริะเทศสูงข่�นอย่�งริว่ด์เริ็ว่ อ�จำส่งผู้ลให้มีกั�ริบังค์ับใช้ม�ตั้ริกั�ริปี้องกัันกั�ริแพีริ่ริะบ�ด์อีกัค์ริั�ง ด์้ว่ยค์ว่�มไม่แน่นอนของโริค์ริะบ�ด์  

 COVID-19 ยังค์งส่งผู้ลให้เศริษัฐกัิจำกัลับม�มีค์ว่�มผู้ันผู้ว่นเพีิ�มม�กัข่�นอีกัค์ริั�ง  

 จำ�กัภ�ว่ะเศริษัฐกิัจำดั์งกัล่�ว่ข้�งตั้้น บริิษััทฯ มีกั�ริเตั้รีิยมค์ว่�มพีร้ิอมในกั�ริริับม่อตัั้�งแต่ั้เริิ�มต้ั้นกั�ริริะบ�ด์ของโริค์ COVID-19 และได้์มีกั�ริ 

 ว่�งแผู้นและปีริบักัลยทุธุเ์พี่�อใหส้อด์ค์ลอ้งกับัสภ�ว่ะเศริษัฐกัจิำที�เปีลี�ยนแปีลงไปี โด์ยมุง่เนน้กัลุม่ลกูัค์�้ที�มคี์ว่�มตั้อ้งกั�ริซี่�อเพี่�ออยูอ่�ศยัอย�่งแทจ้ำริิง  

 (Real Demand) ม�กัข่�น และในปีี 2564 นี�ถุ่อเปี็นปีีที� 30 ที�เอพีีฯ ด์ำ�เนินธุุริกิัจำอยู่ในอุตั้ส�หกัริริมพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์ และส�ม�ริถุกั้�ว่ผู้่�น 

 วิ่กัฤตั้ม�ได์้อย่�งแข็งแกัริ่งอีกัค์ริั�งหน่�ง โด์ยมีพีันธุกัิจำ “EMPOWER LIVING” เพี่�อส่งมอบคุ์ณภ�พีชีว่ิตั้ที�ด์ี ที�ลูกัค้์�ส�ม�ริถุเลอ่กัได์้ และถุ่อเปี็น 

 เขม็ทิศหลักัในกั�ริกัำ�หนด์กัลยุทธ์ุกั�ริแขง่ขัน ค์ว่บค์ูก่ับักั�ริปีรัิบตัั้ว่ให้สอด์ค์ล้องกับัวิ่ถุชีวิี่ตั้ใหม่ที�เปีลี�ยนไปีอย่�งถุ�ว่ริ พีริอ้มด้์ว่ยกั�ริจัำด์โค์ริงสร้ิ�ง 

 องค์ก์ัริภ�ยในให้ริองริับกั�ริเปีลี�ยนแปีลงที�ริว่ด์เริ็ว่ โด์ยให้ค์ว่�มอิสริะในกั�ริตัั้ด์สินใจำแก่ัผูู้้นำ�ภ�ยใต้ั้กัริอบค์ว่�มริับผู้ิด์ชอบตั้่อตั้นเอง ลูกัค์้� ค์ู่ค์้�  

 เพี่�อนริ่ว่มง�น และทุกัค์นที�เกัี�ยว่ข้อง บริิษััทฯ ยังให้ค์ว่�มสำ�ค์ัญกัับกั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริพีอริ์ตั้สินค้์�พีริ้อมข�ย ให้กัริะจำ�ยไปีในหล�กัหล�ยทำ�เล 

 หล�กัหล�ยริะด์ับริ�ค์� ค์ว่บค์ู่ไปีกัับกั�ริบริิห�ริกั�ริเงินอย่�งมีว่ินัยม�ตั้ลอด์ เพี่�อให้บริิษััทฯ มีฐ�นะกั�ริเงินที�แข็งแกัร่ิง มีสภ�พีค์ล่องที�เพีียงพีอ  

 พีริ้อมริับม่อกัับค์ว่�มผัู้นผู้ว่นท�งเศริษัฐกัิจำ  

 ความเสิ้�ยงจากความผัู้นี้ผู้วนี้ของราคาวัสิด้ก่้อสิร�าง: ริ�ค์�วั่สด์กุัอ่สร้ิ�งนับว่�่เป็ีนต้ั้นทุนที�สำ�คั์ญในกั�ริพัีฒน�สินค้์� ซี่�งมีแนว่โน้มที�จำะปีรัิบตั้วั่สูงข่�น 

 อย�่งต่ั้อเน่�อง กั�ริข่�น-ลด์ลงของริ�ค์�วั่สดุ์กัอ่สร้ิ�งเปีน็ไปีตั้�มกัลไกัของอุปีสงค์ ์อปุีท�น และปัีจำจัำยภ�ยนอกัต่ั้�ง ๆ  เช่น ริ�ค์�นำ��มนัด์บิ ริ�ค์�เหล็กั 

 ที�เปี็นว่ัสด์ุหลักัในกั�ริกั่อสริ้�ง ซี่�งในปีีที�ผู้่�นม� ริ�ค์�ผู้ลิตั้ภัณฑ์กัลุ่มเหล็กัมีกั�ริปีริับตั้ัว่สูงข่�นตั้ลอด์ทั�งปีี ส่งผู้ลกัริะทบตั้่อตั้้นทุนกั�ริกั่อสริ้�ง 

 ด์ังนั�น ค์ว่�มผู้ันผู้ว่นของริ�ค์�วั่สด์ุกั่อสร้ิ�งจำ่งเปี็นปีัจำจำัยเสี�ยงที�ส่งผู้ลต่ั้อค์ว่�มส�ม�ริถุในกั�ริค์ว่บคุ์มตั้้นทุนกั�ริกั่อสริ้�งให้เปี็นไปีตั้�มเปี้�หม�ย 

 ของบริิษััทฯ 

 จำ�กัข้อมลูของสำ�นกััง�นนโยบ�ยและยุทธุศ�สตั้ร์ิกั�ริค้์� (สนค์.) ชี�ใหเ้หน็ว่�่ดั์ชนีริ�ค์�วั่สด์กุัอ่สร้ิ�ง เฉลี�ยทั�งปี ี2564 เพีิ�มข่�นร้ิอยละ 8.0 อย่�งต่ั้อเน่�อง 

 ตั้ั�งแต่ั้ช่ว่งตั้้นปีี โด์ยเฉพี�ะหมว่ด์เหล็กัและผู้ลิตั้ภัณฑ์เหล็กัเพีิ�มข่�นร้ิอยละ 33.9 อย่�งไริก็ัด์ี แนว่โน้มด์ัชนีริ�ค์�วั่สด์ุก่ัอสร้ิ�งปีี 2565 จำะยังค์ง 

 มีทิศท�งเพีิ�มข่�นในอัตั้ริ�ที�ชะลอตัั้ว่ลงจำ�กัฐ�นด์ัชนีริ�ค์�ที�สูงในปีีที�ผู้่�นม� โด์ยมีปีัจำจำัยสำ�ค์ัญจำ�กัริ�ค์�สินค้์�หมว่ด์เหล็กัและผู้ลิตั้ภัณฑ์เหล็กั 

 ที�ค์�ด์ว่�่จำะยังค์งเพีิ�มข่�นตั้่อเน่�อง และค์ว่�มตั้้องกั�ริใช้เหล็กัที�ยังค์งเพีิ�มข่�นทั�ว่โลกั 

 บริิษััทฯ ได์้ว่ิเค์ริ�ะห์และตั้ิด์ตั้�มแนว่โน้มของริ�ค์�ว่ัสด์ุก่ัอสริ้�งอย่�งใกัล้ชิด์ ริว่มทั�งมีกั�ริแจำ้งสถุ�นกั�ริณ์ริ�ค์�ว่ัสด์ุกั่อสร้ิ�งให้ทุกัส่ว่นง�น 

 ที�เกัี�ยว่ข้องริับทริ�บเพี่�อเตั้รีิยมรัิบม่อกัับริ�ค์�ต้ั้นทุนสินค้์�ที�เปีลี�ยนแปีลง ริว่มถุ่งมีกั�ริจัำด์ทำ�สัญญ�ซี่�อข�ยย่�นริ�ค์�ล่ว่งหน้�ในกัลุ่มว่ัสดุ์หลักั 

 ในง�นกัอ่สริ�้งกับัค์ูค่์�้ เพี่�อใหม้ั�นใจำว่�่บริิษัทัฯ จำะมีว่สัด์กุัอ่สร้ิ�งในริะด์บัริ�ค์�ที�บริิษัทัฯ ยอมริบัได์ ้และเพียีงพีอตั้อ่กั�ริพีฒัน�โค์ริงกั�ริในอน�ค์ตั้
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• ความเสิ้�ยงด้�านี้การปฏิิบััติการ

 ความเสิ้�ยงจากการร�องเร้ยนี้ของช้ีมชีนี้ข�างเค้ยงบัริเวณพื�นี้ท้�ก่อสิร�าง – กั�ริพีัฒน�โค์ริงกั�ริเปี็นกั�ริสริ้�งชุมชนใหม่ ภ�ยใตั้้สภ�พีแว่ด์ล้อม 

 สิ�งแว่ด์ล้อมเด์ิม ซี่�งส่งผู้ลกัริะทบตั้่อกั�ริใช้ชีว่ิตั้ สิ�งแว่ด์ล้อม ชุมชน อย่�งหลีกัเลี�ยงได์้ย�กั โด์ยเฉพี�ะกั�ริพัีฒน�โค์ริงกั�ริแนว่สูง ซี่�งที�ผู้่�นม�  

 บริิษัทัฯ ค์ำ�น่งถุง่ปัีจำจัำยด์�้นผู้ลกัริะทบท�งสิ�งแว่ด์ล้อมเปีน็สำ�ค์ญั ริว่มทั�งจำะปีฏิบัิตั้ติั้�มกัฎหม�ยและข้อบงัคั์บเกัี�ยว่กับัสิ�งแว่ด์ล้อม โด์ยทุกัโค์ริงกั�ริ 

 ของบริิษััทฯ ที�มีขน�ด์และจำำ�นว่นพี่�นที�ใช้สอยอยู่ภ�ยใต้ั้หลักัเกัณฑ์ของกัฎหม�ยที�ตั้้องทำ�ริ�ยง�นกั�ริปีริะเมินผู้ลกัริะทบตั้่อสิ�งแว่ด์ล้อม  

 (Environmental Impact Assessment (EIA)) ตั้�มข้อกัำ�หนด์ของ พีริะริ�ชบัญญัตั้ิส่งเสริิมและริักัษั�คุ์ณภ�พีสิ�งแว่ด์ล้อมแห่งช�ตั้ิ พี.ศ. 2535  

 ท�งบริิษััทฯ ได์้จัำด์ทำ�ริ�ยง�น EIA ให้สอด์ค์ล้องกัับกัฎหม�ย มีกั�ริปีริะเมินผู้ลกัริะทบในกั�ริก่ัอสริ้�งกัับผูู้้อยู่อ�ศัยริอบโค์ริงกั�ริ ริว่มทั�งมีกั�ริ 

 ทำ�ปีริะช�พีจิำ�ริณ ์เพี่�อกัำ�หนด์แนว่ท�งและม�ตั้ริกั�ริกั�ริปีอ้งกันั ค์ำ�น่งถุง่ผูู้ม้ส่ีว่นได์เ้สยีทกุัภ�ค์สว่่นที�เกีั�ยว่ขอ้ง นอกัจำ�กันี� บริิษัทัฯ มชีอ่งท�งใน 

 กั�ริริบัเริ่�องริอ้งเริยีนผู่้�นทมีง�นที�มคี์ณุภ�พีอย่�ง Call Center ที�จำะด์ำ�เนนิกั�ริแกัไ้ขปีญัห�ที�ริอ้งเรีิยนเข�้ม�อย่�งทนัทว่่งท ีริว่มถุง่มคี์ณะทำ�ง�น 

 ที�ทำ�หน้�ที�ริับผู้ิด์ชอบโด์ยตั้ริง เพี่�อริับฟื้ังปีัญห� ทำ�ค์ว่�มเข้�ใจำและบริริเท�ผู้ลกัริะทบตั้่�ง ๆ กัับสังค์ม ชุมชนได์้อย่�งทันเว่ล�

 ความเสิ้�ยงจากภัยค้กคามทางไซเบัอร์ (Cyber Security Risk) – ภัยคุ์กัค์�มท�งไซีเบอริ์ นับว่่�เปี็นภัยที�ม�พีริ้อมกัับโลกั�ภิวั่ตั้น์และค์ว่�ม 

 ก้ั�ว่หน้�ของเทค์โนโลยี  จำ�กัข้อมูล PwC ปีริะเทศไทย เปีิด์เผู้ยว่่� ภัยคุ์กัค์�มท�งไซีเบอริ์ได์้เพีิ�มข่�นกัว่�่ 1 เท่�ตั้ัว่นับตั้ั�งแตั้่เกัิด์กั�ริแพีริ่ริะบ�ด์ 

 ของโริค์ COVID-19 จำนถุ่งปีัจำจุำบัน โด์ยส่ว่นหน่�งเปี็นผู้ลม�จำ�กักั�ริทำ�ง�นริะยะไกัล (Remote Working) เน่�องจำ�กัหล�ยองค์์กัริต้ั้องปีริับเปีลี�ยน 

 ริปูีแบบกั�ริทำ�ง�นไปีสูก่ั�ริทำ�ง�นจำ�กัที�บ�้น หร่ิอ Work From Home ม�กัข่�น มกีั�ริปีริบัเปีลี�ยนริปูีแบบกั�ริด์ำ�เนนิธุรุิกัจิำไปีสูดิ่์จำทิลัม�กัข่�น ซี่�งกั�ริ 

 ทำ�ง�นท�งไกัลมคี์ว่�มเสี�ยงสงูและอ�จำตั้กัเปีน็เหย่�ออ�ชญ�กัริริมท�งไซีเบอร์ิได์ง้�่ย บริิษัทัฯ ตั้ริะหนักัถุง่ภยัอันตั้ริ�ยดั์งกัล�่ว่และเล็งเหน็ค์ว่�มสำ�ค์ญั 

 ของกั�ริด์ำ�เนนิกั�ริเชงิปีอ้งกันัและลด์ผู้ลกัริะทบเพี่�อค์ว่บค์มุค์ว่�มเสี�ยงจำ�กักั�ริถุกูัโจำมตั้ ีโด์ยจัำด์ใหม้แีผู้นค์ว่�มต่ั้อเน่�องท�งธุรุิกัจิำและแผู้นกั�ริกัูค้์น่ 

 ริะบบขอ้มลู เพี่�อริองริบัในกัริณทีี�เกัดิ์ภยัค์กุัค์�มข่�นกับัริะบบส�ริสนเทศของบริิษัทัฯ ตั้ลอด์จำนมกีั�ริจำดั์ทำ�ปีริะกันัภยัด์�้นไซีเบอริ ์(Cyber Insurance)  

 สำ�หริบัถุ�่ยโอนค์ว่�มเสี�ยงและลด์ผู้ลกัริะทบที�อ�จำเกัดิ์ข่�น นอกัจำ�กันี�ยงัมกีั�ริกัำ�หนด์นโยบ�ยที�เกัี�ยว่ขอ้งกับักั�ริใชง้�นส�ริสนเทศ อ�ท ินโยบ�ยกั�ริ 

 ริกััษั�ค์ว่�มปีลอด์ภยัริะบบส�ริสนเทศ และม�ตั้ริกั�ริรัิกัษั�ค์ว่�มปีลอด์ภยัท�งด์�้นส�ริสนเทศ ริว่มถุ่งกั�ริสร้ิ�งค์ว่�มตั้ริะหนักัรู้ิท�งด์�้นส�ริสนเทศ  

 (IT Awareness) ให้แกั่พีนักัง�นทุกัค์นเพี่�อให้ส�ม�ริถุใช้ง�นเทค์โนโลยีได์้อย่�งถุูกัต้ั้อง และปีลอด์ภัยจำ�กัภัยค์ุกัค์�มท�งไซีเบอริ์  

 ความเสิ้�ยงจากการเกดิ้โรคอบ้ัติัข้�นี้ใหม่ ภยัพิบัติัทางธุรรมชีาติ และภัยพิบัติัท้�มน้ี้ษย์สิร�างข้�นี้ – ภยัพิีบติัั้ที�อบุตัั้ข่ิ�นสว่่นใหญ่ในปีจัำจุำบนัม�จำ�กัมนุษัย์ 

 เม่�อปีริะช�กัริโลกัเพีิ�มม�กัข่�น กั�ริใช้ทริพัีย�กัริธุริริมช�ติั้กัม็มี�กัข่�นเช่นเดี์ยว่กันั ทำ�ใหค้์ว่�มสมดุ์ลท�งธุริริมช�ติั้ลด์ลง ภยัพีบิติัั้ที�เกิัด์ข่�นในแต่ั้ละค์ริั�ง 

 ล้ว่นสร้ิ�งค์ว่�มเสียห�ยตั้่อชีว่ิตั้และทรัิพีย์สิน โด์ยส่งผู้ลตั้่อกั�ริเปีลี�ยนแปีลงวิ่ถีุชีวิ่ตั้ของผูู้้ค์นในสังค์มทั�งในริะยะสั�นและริะยะย�ว่ มีผู้ลกัริะทบ 

 ตั้่อภ�ว่ะเศริษัฐกิัจำริะด์ับมหภ�ค์ที�ไม่ส�ม�ริถุหลีกัเลี�ยงได้์ อ�ทิ กั�ริแพีร่ิริะบ�ด์ของโริค์อุบัตั้ิใหม่ ไว่รัิสโค์โริน�ส�ยพัีนธ์ุุใหม่ 2019 หร่ิอไว่รัิส  

 COVID-19 ที�เกิัด์กั�ริริะบ�ด์ค์ริั�งใหญ่ในปีริะเทศไทยต่ั้อเน่�องย�ว่น�นกัว่่� 2 ปีีที�ผู้่�นม� และค์�ด์ว่่�จำะยังค์งมีกั�ริริะบ�ด์ต่ั้อเน่�องในปีี 2565   

 ซี่�งกัริะทบตั้่อกั�ริใช้ชีว่ิตั้ของผูู้้ค์นทั�ว่ทุกัมุมโลกั และกัริะทบตั้่อกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ อย่�งหลีกัเลี�ยงไม่ได์้ ทั�งในส่ว่นของพีนักัง�น ค์ู่ค์้� 

 ลูกัค้์� และชุมชนข้�งเคี์ยงที�เกัี�ยว่ข้อง ทั�งนี� บริิษััทฯ มีค์ว่�มห่ว่งใยค์ว่�มปีลอด์ภัยในชีว่ิตั้พีนักัง�นและค์ริอบค์รัิว่ ตั้ลอด์จำนลูกัค้์� บริิษััทฯ 

 ได์้กัำ�หนด์นโยบ�ยและแนว่ปีฏิิบัตั้ิสอด์ค์ล้องกัับกั�ริค์ว่บค์ุมโริค์ของภ�ค์ริัฐ กั�ริปีริะช�สัมพีันธุ์ให้ค์ว่�มรู้ิเกัี�ยว่กัับกั�ริปีฏิิบัติั้เพี่�อกั�ริป้ีองกัันโริค์ 

 และกั�ริด์แูลสขุอน�มยัของพีนกััง�นบริิษัทัฯ เปีน็ปีริะจำำ� ริว่มถุง่จำดั์ห�ว่คั์ซีนีพี่�นฐ�นและว่คั์ซีนีเขม็กัริะตัุ้น้สำ�หริบัฉดี์ใหก้ับัพีนกััง�นและค์ริอบค์ริวั่  

 ริว่มถุง่ผูู้รั้ิบเหม�ของบริิษัทั นอกัจำ�กันี� ยงัจัำด์ใหม้กีั�ริริ�ยง�นสถุ�นกั�ริณ์จำำ�นว่นผูู้้ติั้ด์เช่�อและกัลุม่เสี�ยง เปีน็ปีริะจำำ�ทุกัสปัีด์�ห์ เพ่ี�อเตั้รีิยมแผู้นกั�ริ 

 ทำ�ง�นให้สอด์ค์ล้องกัับสถุ�นกั�ริณ์ พีริ้อมกั�ริจัำด์ให้มีกั�ริช่ว่ยเหลอ่และด์ูแลค์ู่ค้์� กัลุ่มผูู้้ริับเหม�และแริงง�น ทั�งกั�ริตั้ริว่จำห�เช่�อ กั�ริฉีด์ว่ัค์ซีีน 

 และกั�ริริักัษั� พีร้ิอมช่ว่ยเหล่อด์้�นปีัจำจำัยตั้่�ง ๆ ที�จำำ�เปี็น
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• ความเสิ้�ยงด้�านี้สิิ�งแวด้ล�อม สิังคม และการกำากับัด้้แลกิจการ

 ความเสิ้�ยงด้�านี้ความปลอด้ภยัและอาชีว้อนี้ามยั – บริิษัทัฯ มคี์ว่�มตั้ริะหนกััและใหค้์ว่�มสำ�คั์ญกับัค์ว่�มปีลอด์ภยัและอ�ชวี่อน�มยัของพีนกััง�น 

 ทุกัค์น ตั้ลอด์จำนค์ู่ค์้�และผูู้้มีส่ว่นได้์เสียทั�งหมด์ เน่�องจำ�กักั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำกั�ริพีัฒน�อสังห�ริิมทริัพีย์ ซี่�งเปี็นธุุริกัิจำที�โอกั�สเผู้ชิญกัับเหตัุ้กั�ริณ์ 

 ค์ว่�มเสี�ยง อ�ทิ กั�ริปีริะสบอุบตัั้เิหตุั้เน่�องจำ�กักั�ริทำ�ง�น สภ�พีแว่ด์ล้อมที�ไม่ปีลอด์ภัย เป็ีนต้ั้น ด์งันั�น บริิษัทัฯ จำง่ได้์กัำ�หนด์นโยบ�ยค์ว่�มปีลอด์ภัย  

 สุขอน�มัยและสิ�งแว่ด์ล้อมในกั�ริปีฏิิบัตั้ิง�นให้สอด์ค์ล้องกัับกัฎหม�ย จำัด์ให้มีกั�ริฝึกัอบริมพีนักัง�นให้มีค์ว่�มตั้ริะหนักัรู้ิเร่ิ�องค์ว่�มปีลอด์ภัย 

 ในกั�ริก่ัอสร้ิ�ง และสง่เสริิมด้์�นค์ว่�มปีลอด์ภัยใหก้ับัพีนักัง�น เชน่ จำดั์เตั้รีิยมอปุีกัริณป์ีอ้งกันัอนัตั้ริ�ยจำ�กักั�ริทำ�ง�น แนว่ปีฏิบิตัั้ใินกั�ริแตั้ง่กั�ย 

 ตั้�มหลักัค์ว่�มปีลอด์ภัยสำ�หรัิบกั�ริปีฏิบัิติั้ง�นในพี่�นที�ก่ัอสร้ิ�ง ค์ริอบค์ลุมถุ่งกั�ริตั้ริว่จำสอบสภ�พีเค์ร่ิ�องมอ่ อุปีกัริณ์ทกุัชนิด์ก่ัอนกั�ริใช้ง�นทุกัค์ริั�ง ริว่มถุ่ง 

 มีกั�ริริักัษั�ค์ว่�มสะอ�ด์และค์ว่�มเปี็นริะเบียบของกั�ริจำัด์ว่�ง ติั้ด์ตั้ั�ง เค์ริ่�องม่อ อุปีกัริณ์ ภ�ยในพี่�นที�กั่อสริ้�งให้เปี็นไปีตั้�มม�ตั้ริฐ�นด์้�นกั�ริ 

 ก่ัอสริ้�งและริะบบง�นว่ิศว่กัริริม เพี่�อลด์โอกั�สกั�ริเกัิด์อุบัตั้ิเหตุั้ให้ม�กัที�สุด์ นอกัจำ�กันี� กัำ�หนด์ให้ผูู้้บริิห�ริโค์ริงกั�ริริับผู้ิด์ชอบหน้�ที�ตั้ริว่จำสอบ 

 ค์ว่�มปีลอด์ภัย ณ โค์ริงกั�ริอย่�งสมำ��เสมอ เพี่�อให้เกัิด์กั�ริปีฏิิบัติั้อย่�งจำริิงจำังและเกัิด์ปีริะสิทธุิภ�พีสูงสุด์

 ความเสิ้�ยงด้�านี้สิทิธิุมน้ี้ษยชีนี้ – บริิษัทัฯ ได์ต้ั้ริะหนกััและใหค้์ว่�มสำ�ค์ญัตั้อ่ค์ว่�มเสี�ยงและผู้ลกัริะทบที�อ�จำจำะเกิัด์ข่�นในด์�้นสทิธุมินษุัยชน ภ�ยใต้ั้ 

 กั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริที�ด์ีและมีค์ว่�มสำ�ค์ัญอย่�งยิ�งตั้่อกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำ บริิษััทฯ มีค์ว่�มมุ่งมั�นและได์้ด์ำ�เนินกั�ริว่�งแผู้นและตั้ริว่จำสอบปีริะเด์็น 

 ด์�้นสทิธุมินษุัยชนตั้ลอด์ห่ว่งโซีอ่ปุีท�น ริว่มถุง่สร้ิ�งกั�ริรัิบรู้ิและค์ว่�มเข้�ใจำผู้�่นกั�ริส่�อส�ริตั้�่ง ๆ  ภ�ยในองค์ก์ัริ ริว่มถุง่ได้์ขย�ยค์ว่�มรัิบผู้ดิ์ชอบ 

 ในกั�ริปีฏิิบัตั้ิตั้�มด์้�นสิทธุิมนุษัยชนอย่�งริอบด์้�นไปียังลูกัค้์� ค์ู่ค้์� นักัลงทุน และผูู้้ถุอ่หุ้น โด์ยใช้เค์ริ่�องม่อที�เริียกัว่่� หลักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริ 

 และจำริริย�บริริณธุุริกัิจำ นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ ได์้รัิกัษั�สิทธุิของทุกัค์นในเริ่�องกั�ริไม่เปีิด์เผู้ยข้อมูลส่ว่นบุค์ค์ล และสิทธุิของพีนักัง�นในกั�ริได์้ริับ 

 กั�ริเริยีนริูแ้ละกั�ริค์ุม้ค์ริองตั้�มกัฎหม�ยกัำ�หนด์ ริว่มถุ่งสทิธุขิองผูู้ร้ิบัเหม�ในกั�ริได์ร้ิบัค์ว่�มค์ุม้ค์ริองตั้�มกัฎหม�ย สทิธุขิองลกูัจำ�้งในด์�้นค์ว่�ม 

 ปีลอด์ภัยและคุ์ณภ�พีชีว่ติั้ที�ด์ ีและสิทธิุของลูกัค้์�ในกั�ริค์ุม้ค์ริองสิทธิุและข้อมูลส่ว่นบุค์ค์ล ค์ว่�มปีลอด์ภัยและชีว่อน�มัย ริว่มถุง่ค์ว่�มเท่�เทียม 

 กัันตั้�มกัฎหม�ย  

 ความเสิ้�ยงด้�านี้สิิ�งแวด้ล�อม – บริิษััทฯ ได์้ตั้ริะหนักัและให้ค์ว่�มสำ�คั์ญต่ั้อกั�ริค์ว่บค์ุมผู้ลกัริะทบตั้่อสิ�งแว่ด์ล้อมที�เกัิด์จำ�กักั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำของ 

 บริิษััทฯ ทั�งท�งตั้ริงและท�งอ้อม อ�ทิ กั�ริกั่อสร้ิ�งอ�ค์�ริสูงที�บด์บังทิศท�งลม ทิศท�งแด์ด์ แก่ัชุมชนข้�งเคี์ยง ฝุ�นละอองที�เกัิด์จำ�กักั�ริกั่อสริ้�ง  

 กั�ริปีล่อยนำ��ทิ�งลงในแหล่งนำ�� เปี็นตั้้น บริิษััทฯ มีกั�ริจำัด์ทำ�ริ�ยง�นว่ิเค์ริ�ะห์ผู้ลกัริะทบสิ�งแว่ด์ล้อม หริ่อ EIA ซี่�งเปี็นกั�ริศ่กัษั�เพี่�อค์�ด์กั�ริณ์ 

 ผู้ลกัริะทบทั�งในท�งบว่กัและท�งลบจำ�กักั�ริพัีฒน�โค์ริงกั�ริ เพ่ี�อกัำ�หนด์ม�ตั้ริกั�ริป้ีองกันัและแก้ัไขผู้ลกัริะทบสิ�งแว่ด์ลอ้มและใชใ้นกั�ริปีริะกัอบ 

 กั�ริตั้ัด์สินใจำพีัฒน�โค์ริงกั�ริ โด์ยที�ปีริ่กัษั�ผูู้้มีปีริะสบกั�ริณ์และค์ว่�มเชี�ยว่ช�ญ ที�ได์้ริับอนุญ�ตั้ตั้�มกัฎหม�ย นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ ยังมีค์ณะ 

 ทำ�ง�นเพ่ี�อทำ�หน้�ที�ในกั�ริรัิบฟื้ังเริ่�องริ้องเรีิยนจำ�กัชุมชนข้�งเคี์ยงที�ได์้รัิบผู้ลกัริะทบจำ�กักั�ริพัีฒน�โค์ริงกั�ริของบริิษััทฯ เพ่ี�อทำ�ค์ว่�มเข้�ใจำและ 

 แกั้ปัีญห�ผู้ลกัริะทบตั้่�ง ๆ ที�อ�จำจำะเกัิด์ข่�นในอน�ค์ตั้ ริว่มถุง่ติั้ด์ตั้�มสถุ�นกั�ริณ์อย่�งใกัล้ชิด์และทันเว่ล� เพี่�อให้ชุมชนข้�งเค์ียงมั�นใจำได์้ว่่�  

 โค์ริงกั�ริที�อยูอ่�ศัยของบริิษััทฯ จำะไม่ส่งผู้ลกัริะทบตั้่อสภ�พีแว่ด์ล้อมข้�งเคี์ยงเพี่�อให้ลูกับ้�นและชุมชนส�ม�ริถุอยู่ริ่ว่มกัันได์้อย่�งด์ีที�สุด์

 ความเสิ้�ยงด้�านี้การกำากับัด้้แลกิจการ – บริิษััทได์้ตั้ริะหนักัถุง่ค์ว่�มสำ�คั์ญของกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริที�ด์ี ซี่�งถุอ่เปี็นปีัจำจำัยหลักัในกั�ริเสริิมสริ้�ง 

 องค์์กัริให้มีปีริะสิทธุิภ�พี และเกัิด์ค์ว่�มโปีริ่งใส ริว่มทั�งยังเปี็นกั�ริสริ้�งค์ว่�มเช่�อมั�นตั้่อผูู้้มีส่ว่นได์้ส่ว่นเสียทุกัฝ��ย บริิษััทจำ่งได์้กัำ�หนด์นโยบ�ย 

 กั�ริกัำ�กับัด์แูลกัจิำกั�ริที�ด์เีปีน็ล�ยลกััษัณอั์กัษัริ และกัำ�หนด์ใหม้กีั�ริทบทว่นนโยบ�ย และแนว่ปีฏิิบัตั้ใิหม้คี์ว่�มเหม�ะสมอย่�งตั้อ่เน่�องเปีน็ปีริะจำำ� 

 ทุกัปีี นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ ได์้สร้ิ�งกั�ริรัิบริูแ้ละค์ว่�มเข้�ใจำในด์้�นกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริผู้่�นช่องท�งกั�ริส่�อส�ริตั้่�ง ๆ ภ�ยในองค์์กัริ ผู้่�นค์ู่ม่อ 

 หลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกัิจำกั�ริและจำริริย�บริริณธุุริกิัจำ (CORPORATE GOVERNANCE & CODE OF CONDUCT) เพี่�อให้บุค์ล�กัริภ�ยในองค์์กัริ 

 ได์้เข้�ใจำและนำ�ไปีปีฏิิบัตั้ิเพี่�อกั่อให้เกัิด์องค์์กัริที�มีค์ว่�มโปีริ่งใส ตั้ริว่จำสอบได์้ และมีช่องท�งกั�ริแจำ้งเบ�ะแสและข้อริ้องเริียน (Whistleblower) 

 บริิษััทฯ ยังได์้ด์ำ�เนินกั�ริกัำ�หนด์บทบ�ทหน้�ที�ค์ณะกัริริมกั�ริให้แยกักัับฝ��ยบริิห�ริชัด์เจำน และมีโค์ริงสร้ิ�งองค์์กัริชัด์เจำนและกั�ริตั้ริว่จำสอบ 

 ที�ถุ่ว่งด์ุลอำ�น�จำริะหว่่�งกััน ริว่มถุ่งมีนโยบ�ยในกั�ริสริริห� พีัฒน� และริักัษั�ผูู้้บริิห�ริและพีนักัง�น โด์ยกัำ�หนด์ขั�นตั้อนกั�ริสริริห�อย่�งโปีริ่งใส 

 เพี่�อให้มั�นใจำได้์ว่่�บุค์ล�กัริในองค์์กัริมีค์ว่�มส�ม�ริถุและมีค์ว่�มเป็ีนม่ออ�ชีพี ตั้ลอด์จำนมีแผู้นริองรัิบกั�ริบริิห�ริง�นอย่�งต่ั้อเน่�องสำ�หรัิบ 

 กัลุ่มผูู้้บริิห�ริริะด์ับสูง เพี่�อให้มั�นใจำว่่�พีันธุกัิจำ นโยบ�ย และกัลยุทธุ์ตั้่�ง ๆ ของบริิษััทฯ จำะด์ำ�เนินกั�ริได์้อย่�งยั�งย่น  
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• ความเสิ้�ยงด้�านี้การปฏิิบััติตามกฎ ระเบั้ยบั ข�อบัังคับั

 ความเสิ้�ยงจากผู้ลกระทบัของการเปล้�ยนี้แปลง ข�อบัังคับั กฎหมายและระเบั้ยบัวิธุ้ปฏิิบััติ – กั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำภ�ค์อสังห�ริิมทริัพีย์ มีกัฎริะเบียบ  

 ข้อบังค์ับ หริ่อกัฎหม�ยที�เกัี�ยว่ข้องหล�ยฉบับ เช่น พีริะริ�ชบัญญัติั้จำัด์สริริที�ด์ิน พีริะริ�ชบัญญัตั้ิอ�ค์�ริชุด์ พีริะริ�ชบัญญัตั้ิส่งเสริิมและริักัษั� 

 ค์ณุภ�พีสิ�งแว่ด์ล้อมแห่งช�ตั้ ิเปีน็ตั้น้ โด์ยที�ผู้�่นม�บริิษัทัฯ มนีโยบ�ยอย่�งชดั์เจำนในกั�ริปีฏิบิติัั้ง�นใหเ้ปีน็ไปีตั้�มกัฎหม�ยและข้อบังค์บัที�เกัี�ยว่ข้อง   

 และมีกั�ริเตั้ริียมค์ว่�มพีริ้อมริับม่อกัับกัฎริะเบียบที�ออกัใหม่ ศ่กัษั�ผู้ลกัริะทบ ข้อด์ีข้อเสียของกัฎเกัณฑ์ต่ั้�ง ๆ ให้เกัิด์ปีริะโยชน์สูงสุด์แกั่บริิษััท 

 และผูู้้มีส่ว่นได์้เสียทุกัภ�ค์ส่ว่น 

 กั�ริปีริะกั�ศใช้ พี.ริ.บ. ค์ุ้มค์ริองข้อมูลส่ว่นบุค์ค์ล พี.ศ. 2562 ที�จำะมีผู้ลบังค์ับใช้อย่�งเปี็นท�งกั�ริ ในว่ันที� 1 มิถุุน�ยน พี.ศ. 2565 หลังจำ�กัมีกั�ริ 

 เล่�อนบังคั์บใช้ถุ่ง 2 ค์ริั�ง ซี่�งกัฎหม�ยดั์งกัล่�ว่ฯ มีผู้ลกัริะทบต่ั้อกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำโด์ยตั้ริงเน่�องจำ�กัข้อมูลถุ่อเปี็นทรัิพีย์สินปีริะเภทหน่�งในกั�ริ 

 ทำ�ธุุริกัิจำ ทุกัองค์์กัริมีข้อมูลส่ว่นบุค์ค์ลทั�งของพีนักัง�น ผูู้้สมัค์ริ ค์ู่ค้์� โด์ยเฉพี�ะลูกัค์้� มีโอกั�สเสี�ยงที�จำะละเมิด์ข้อบังค์ับ ตั้�ม พี.ริ.บ.ฯ 

 ห�กัไมม่มี�ตั้ริกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริเริ่�องขอ้มูลที�เพียีงพีอ สำ�หริบับริษิัทัฯ ในฐ�นะผูู้้ค์ว่บคุ์มขอ้มลู ได์ม้กีั�ริเตั้รีิยมกั�ริเพี่�อริองริบักัฎริะเบยีบ/ขอ้บังค์บั  

 จำ�กั พี.ริ.บ. ด์ังกัล่�ว่ฯ เช่น กั�ริจำัด์ทำ�นโยบ�ยต่ั้�ง ๆ ที�เกัี�ยว่ข้อง กั�ริกัำ�หนด์ม�ตั้ริกั�ริรัิกัษั�ค์ว่�มมั�นค์งปีลอด์ภัยของข้อมูลส่ว่นบุค์ค์ล 

 กั�ริกัำ�หนด์ขั�นตั้อนกั�ริปีฏิิบัตั้ิง�นที�สอด์ค์ล้องตั้�มข้อกัำ�หนด์ของกัฎหม�ย กั�รินำ�ข้อมูลไปีใช้ท�งธุุริกัิจำ กั�ริจำัด์เกั็บและรัิกัษั�ข้อมูล ริว่มถุ่งกั�ริ 

 อบริมพีนกััง�นใหค้์ว่�มรู้ิค์ว่�มเข�้ใจำในส�ริะสำ�ค์ญัของกัฎหม�ยและแนว่ปีฏิบิติัั้ที�ถุกูัตั้อ้งเกัี�ยว่ขอ้งกับัขอ้มลูสว่่นบคุ์ค์ลของลกูัค์�้และค์ูค่์�้โด์ยตั้ริง 

• ความเสิ้�ยงท้�เกิด้ข้�นี้ใหม่ (Emerging Risk)

 ความเสิ้�ยงจากการเปล้�ยนี้แปลงช้ีวิตวิถ้ืช้ีวิตใหม่ – กั�ริริะบ�ด์ของโริค์ COVID-19 เปี็นตั้ัว่เริ่งปีฏิิกิัริิย�ให้เกัิด์กั�ริเปีลี�ยนแปีลงหล�ยอย่�ง 

 ที�เกิัด์ข่�นอย่�งริว่ด์เร็ิว่และรุินแริง ส่งผู้ลให้รูิปีแบบกั�ริใช้ชีวิ่ตั้ไม่เหม่อนเดิ์มอีกัต่ั้อไปี กั�ริเตั้รีิยมค์ว่�มพีร้ิอมสำ�หริับว่ิถุีชีว่ิตั้ปีกัติั้ในลำ�ด์ับถุัด์ไปี 

 ที�มีช่�อว่่� Next Normal เช่น บ้�นที�ไม่ใช่แค์่ที�อยู่อ�ศัยอีกัตั้่อไปีแตั้่กัล�ยเปี็นออฟื้ฟื้ิศ ห้องปีริะชุม ห้องเริียน ฟื้ิตั้เนส หร่ิอแม้กัริะทั�ง 

 โริงภ�พียนตั้ริ์ ซี่�งกัิจำกัริริมตั้่�ง ๆ ด์ังกัล่�ว่ส�ม�ริถุใช้ง�นผู้่�นแพีลตั้ฟื้อริ์มออนไลน์ได์้อย่�งสะด์ว่กัสบ�ย ทำ�ให้เกิัด์ริูปีแบบธุุริกัิจำใหม่ ๆ เช่น 

 กั�ริบริิกั�ริจำัด์ส่งอ�ห�ริถุ่งบ้�น สังค์มไริ้กั�ริสัมผู้ัสจำะมุ่งเน้นเริ่�องค์ว่�มปีลอด์ภัยและสุขอน�มัยเปี็นสำ�ค์ัญ เช่น ปีริะตัู้ที�มีเซี็นเซีอริ์เปีิด์-ปีิด์ 

 อัตั้โนมัตั้ิในพี่�นที�ส�ธุ�ริณะ ริูปีแบบกั�ริจ่ำ�ยเงินแบบ e-payment กั�ริออกัแบบพี่�นที�ธุุริกัิจำที�ส�ม�ริถุให้บริิกั�ริลูกัค์้�แบบปีริ�ศจำ�กักั�ริสัมผู้ัส  

 โด์ยใชเ้ทค์โนโลยกีั�ริสั�งง�นด์ว้่ยเสยีง (Voice Recognition) หร่ิอกั�ริจำำ�ลองโลกัเสมอ่นจำริิง (Augmented Reality) ตั้ลอด์จำนกั�ริใหค้์ว่�มสำ�ค์ญั 

 กัับสุขภ�พีค์ว่�มปีลอด์ภัยของอ�ห�ริและกัริะบว่นกั�ริผู้ลิตั้ที�เปี็นมิตั้ริต่ั้อสิ�งแว่ด์ล้อมและชุมชน ซี่�งแนว่โน้มกั�ริเปีลี�ยนแปีลงปีัจำจำัยพี่�นฐ�นในกั�ริ 

 ด์ำ�ริงชีวิ่ตั้ด์ังกัล่�ว่ เปี็นตั้ัว่กัำ�หนด์ริูปีแบบกั�ริด์ำ�เนินธุุริกัิจำของบริิษััทฯ ที�ตั้้องปีริับเปีลี�ยนสู่แนว่ค์ิด์ใหม่ที�ใช้ปีริะโยชน์จำ�กัเทค์โนโลยีด์ิจำิทัลม�กัข่�น  

 สังเกัตั้ได์้ชัด์ว่่�ชีว่ิตั้ผูู้้ค์นเช่�อมตั้่อกัับกั�ริใช้เทค์โนโลยีในชีว่ิตั้ปีริะจำำ�ว่ัน ตั้ั�งแต่ั้ตั้่�นนอนจำนถุ่งเข้�นอน 

 บริิษััทฯ ให้ค์ว่�มสำ�ค์ัญในกั�ริเข้�ใจำและเข้�ถุ่งพีฤติั้กัริริมของผูู้้บริิโภค์ในหล�ยมิติั้ของชีว่ิตั้ เพ่ี�อนำ�เสนอสินค้์�และบริิกั�ริที�ตั้อบโจำทย์ที�สุด์ 

 โด์ยมีกั�รินำ�หลักักั�ริ Design Thinking ช่ว่ยในกัริะบว่นกั�ริออกัแบบที�อยู่อ�ศัย ให้ค์ว่�มสำ�ค์ัญกัับกั�ริค์้นห� Unmet Need หริ่อค์ว่�มตั้้องกั�ริ 

 ที�ซีอ่นอยูข่องลูกัค้์� เพ่ี�อนำ�เสนอสินค้์�และบริิกั�ริที�ตั้อบโจำทย์ผูู้บ้ริโิภค์ ตั้ลอด์จำนกัำ�หนด์กัลยุทธ์ุที�สำ�ค์ญัขององค์ก์ัริ ค์อ่กั�ริเดิ์นหน้�ทริ�นส์ฟื้อร์ิม 

 ด์ิจำิทัลโด์ยปีริับปีริุง พีัฒน�กัริะบว่นกั�ริทำ�ง�นเข้�สู่ริะบบด์ิจำิทัลแบบองค์ร์ิว่ม (Holistic Digital Management) ทั�งที�เกัี�ยว่เน่�องกัับลูกัค์้� ค์ู่ค์้�  

 และพีนักัง�น 

 ความเสิ้�ยงจากการเปล้�ยนี้แปลงโครงสิร�างประชีากร – ในปีี 2564 ที�ผู้่�นม� ปีริะเทศไทยได์้เข้�สู่สังค์มผูู้้สูงอ�ยุโด์ยสมบูริณ์ (Aged Society)  

 ตั้�มหลักัเกัณฑ์ที�ว่่� ค์่อมีผูู้้สูงอ�ยุ หริ่อปีริะช�กัริอ�ยุ 60 ปีีข่�นไปี ม�กักัว่่� 20% ของปีริะช�กัริทั�งปีริะเทศ ห�กัด์ูสถุิติั้ย้อนหลังจำะพีบว่่� อัตั้ริ� 

 กั�ริเกัิด์ของเด์็กัไทยลด์ลงอย่�งตั้่อเน่�องและมีแนว่โน้มลด์ลงเริ่�อยๆ ซี่�งสะท้อนให้เห็นว่่� ปีริะเทศไทยกัำ�ลังเผู้ชิญวิ่กัฤตั้แนว่โน้มจำำ�นว่นปีริะช�กัริ 

 ลด์ลง ซี่�งจำ�กัข้อมูลของสถุ�บันว่ิจำัยปีริะช�กัริไทยและสังค์ม มห�ว่ิทย�ลัยมหิด์ลค์�ด์กั�ริณ์ว่่� ในปีี 2574 ไทยจำะกัล�ยเปี็นสังค์มสูงว่ัยในริะด์ับ 

 สูงสุด์ (Super-aged Society) ค์่อมีปีริะช�กัริสูงอ�ยุ 60 ปีขี่�นไปีม�กัถุ่ง 20% ของปีริะช�กัริทั�งหมด์ สถุ�นกั�ริณ์ด์ังกัล่�ว่เกิัด์ข่�นในทั�ว่โลกั 

 โด์ยเฉพี�ะภมูภิ�ค์เอเชยีที�มีสงัค์มสงูอ�ยมุ�กัที�สดุ์ และกั�้ว่เข�้สูส่งัค์มผูู้สู้งอ�ยเุริว็่ที�สดุ์ในโลกั เชน่ ปีริะเทศสงิค์โปีริ ์เกั�หลใีต้ั้ ญี�ปีุ�น ซี่�งมสีดั์ส่ว่น 

 ผูู้ส้งูอ�ยมุ�กัที�สดุ์ในโลกั และเข�้สูส่งัค์มผูู้ส้งูอ�ยรุิะด์บัสงูสดุ์และถุอ่เปีน็ปีริะเทศแริกั ๆ  ของโลกัที�เข�้สูส่งัค์มผูู้สู้งอ�ยอุย�่งเตั้ม็ตัั้ว่ (Super-aged  

 Society) ทำ�ให้ปีัจำจำุบันญี�ปีุ�นปีริะสบปีัญห�ข�ด์แค์ลนแริงง�น จำ่งเปี็นเหตัุ้ผู้ลที�ค์นไทยและผูู้้ปีริะกัอบกั�ริทุกัภ�ค์ส่ว่นในริะบบเศริษัฐกัิจำ 

 ตั้้องตั้ริะหนักัและริับรู้ิเกีั�ยว่กัับสถุ�นกั�ริณ์นี� อย่�งไริกั็ด์ี ทุกักั�ริเปีลี�ยนแปีลงย่อมมีโอกั�สใหม่ที�เกัิด์ข่�นเสมอ ซี่�งบริิษััทฯ เข้�ใจำและริับรู้ิถุ่ง 

 ธุริริมช�ตั้ิของกั�ริเปีลี�ยนแปีลงด์ังกัล่�ว่ และเล็งเห็นถุ่งโอกั�สใหม่ ๆ ในกั�ริปีรัิบเปีลี�ยนริูปีแบบสินค์้�และบริกิั�ริ เพ่ี�อจำับทิศท�งค์ว่�มตั้้องกั�ริ 

 ของกัลุ่มลูกัค์้�ที�เปีลี�ยนแปีลงไปีและค์ว่้�โอกั�สใหม่ ๆ เพ่ี�อสร้ิ�งกั�ริเตั้ิบโตั้ของธุุริกัิจำอย่�งยั�งย่น โด์ยยังค์งให้ค์ว่�มสำ�คั์ญกัับกั�ริใช้หลักักั�ริ 

 Design Thinking เพ่ี�อค์น้ห� ทำ�ค์ว่�มเข้�ใจำและเข้�ถุง่ปัีญห�และค์ว่�มต้ั้องกั�ริที�เปีลี�ยนแปีลงไปีตั้�มช่ว่งอ�ยุ ค์ว่บค์ูไ่ปีกับัใช้แนว่คิ์ด์กั�ริออกัแบบ 

 สภ�พีแว่ด์ล้อมเพี่�อทุกัค์น หริอ่หลักักั�ริ Universal Design ในกั�ริออกัแบบที�อยู่อ�ศัย พี่�นที�และบริกิั�ริ ริองริับกัลุ่มผูู้้สูงอ�ยุ ตั้ลอด์จำนศ่กัษั� 

 ค์ว่�มเป็ีนไปีได้์ในกั�ริปีริะยุกัตั้ใ์ชว้่สัด์ ุอปุีกัริณ์ และเทค์โนโลยีสำ�หรัิบที�อยูอ่�ศัย ที�ชว่่ยอำ�นว่ยค์ว่�มสะด์ว่กัในกั�ริใช้ชวิี่ตั้ ค์ำ�น่งถุง่ค์ว่�มปีลอด์ภัย  

 เพี่�อให้มั�นใจำว่�่สินค์้�และบริิกั�ริของเอพีีฯ เปี็นค์ำ�ตั้อบของกั�ริเติั้มเต็ั้มกั�ริใช้ชีว่ิตั้ของผูู้้บริิโภค์ในทุกักัลุม่ทุกัว่ัย  
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ผูู้้ถุ่อหลักัทริัพีย์ตั้้องศ่กัษั�และเข้�ใจำปีัจำจัำยที�ตั้้องพีิจำ�ริณ�ก่ัอนตัั้ด์สินใจำลงทุนในหลักัทริัพีย์ของกัลุ่มอสังห�ริิมทรัิพีย์ ริ�ค์�หลักัทริัพีย์จำะปีรัิบข่�นได์้ 

กั็ม�จำ�กักั�ริเติั้บโตั้ของธุุริกิัจำเปี็นหลักั ด์ังนั�น นักัลงทุนค์ว่ริวิ่เค์ริ�ะห์ข้อมูลที�สำ�คั์ญของบริิษััท เช่น ยอด์ Backlog แผู้นกั�ริเปิีด์ตัั้ว่โค์ริงกั�ริ 

และนโยบ�ยภ�ค์ริัฐ (ธุน�ค์�ริแห่งปีริะเทศไทย) เช่น กั�ริปีรัิบนโยบ�ย LTV ค์่อ อัตั้ริ�กั�ริปีล่อยสินเช่�อเม่�อเทียบกัับมูลค่์�ของสินทรัิพีย์ที�มีกั�ริ 

ขอสนิเช่�อ เปีน็ตั้น้ ปีริะกัอบในกั�ริตั้ดั์สนิใจำลงทนุ อย�่งไริก็ัตั้�ม ผูู้ถุ้อ่หลกััทริพัียค์์ว่ริตั้ริะหนกััถุง่ค์ว่�มเสี�ยงในกั�ริลงทนุ เน่�องจำ�กัไมม่หีลกััปีริะกันัใด์ 

ที�จำะกั�ริันตั้ีได์้ว่่�จำะได์้ริับผู้ลตั้อบแทนที�สูงกัลับค์่นแก่ัผูู้้ถุ่อหลักัทริัพีย์เสมอไปี ด์ังนั�น ผูู้้ถุ่อหลักัทริัพีย์ค์ว่ริเล่อกัท�งเล่อกักั�ริลงทุนที�สอด์ค์ล้องกัับ

ริะด์ับกั�ริยอมริับค์ว่�มเสี�ยงของผูู้้ถุ่อหลักัทริัพีย์  

จำ�กักั�ริที�บริิษััทฯ มีกั�ริออกัตั้ริ�ส�ริท�งกั�ริเงิน เช่น หุ้นกัู้ ตั้ั�ว่แลกัเงิน ฯลฯ ซี่�งผูู้้ถุอ่หลักัทริัพีย์อ�จำได์้รัิบค์ว่�มเสี�ยง ด์ังนี�

1. ความเสิ้�ยงด้�านี้เครด้ิต เปี็นค์ว่�มเสี�ยงที�บริิษััทผูู้้ออกัตั้ริ�ส�ริท�งกั�ริเงินอ�จำไม่ส�ม�ริถุจำ่�ยด์อกัเบี�ยหร่ิอไม่ส�ม�ริถุชำ�ริะค์่นเงินตั้้น  

 ห�กัผูู้้ออกัตั้ริ�ส�ริท�งกั�ริเงินปีริะกั�ศล้มละล�ยหร่ิอผู้ิด์นัด์ชำ�ริะหนี� ซี่�งตั้ริ�ส�ริท�งกั�ริเงินที�เสนอข�ยนั�นไม่ได์้ริับกั�ริค์ุ้มค์ริองจำ�กัสถุ�บัน 

 ค์ุ้มค์ริองเงินฝ�กั โด์ยผูู้้ถุ่อตั้ริ�ส�ริท�งกั�ริเงินจำะมีสิทธุิในกั�ริขอรัิบชำ�ริะหนี�เท่�เทียมกัับเจำ้�หนี�ไม่ด์้อยสิทธุิและไม่มีหลักัปีริะกัันริ�ยอ่�น 

 อย่�งไริก็ัตั้�ม ในกั�ริปีริะเมินค์ว่�มเสี�ยงด้์�นเค์ริดิ์ตั้ของผูู้้ออกัตั้ริ�ส�ริหนี�นั�น ผูู้้ถุ่อหลักัทรัิพีย์ส�ม�ริถุดู์กั�ริจัำด์อันด์ับค์ว่�มน่�เช่�อถุ่อที�จำัด์ทำ� 

 โด์ยสถุ�บนัจัำด์อนัด์บัค์ว่�มเสี�ยงปีริะกัอบกั�ริตัั้ด์สนิใจำลงทนุได์ ้นอกัจำ�กันี� ผูู้ถุ้อ่หลกััทริพัียค์์ว่ริศก่ัษั�ข้อมลูก่ัอนกั�ริลงทนุ ได์แ้ก่ั ผู้ลกั�ริด์ำ�เนนิง�น 

 และฐ�นะท�งกั�ริเงินของผูู้้ออกัตั้ริ�ส�ริท�งกั�ริเงิน และค์ว่ริติั้ด์ตั้�มข้อมูลข่�ว่ส�ริริว่มถุ่งกั�ริเปีลี�ยนแปีลงกั�ริจัำด์อันด์ับค์ว่�มน่�เช่�อถุ่อ 

 ได้์จำ�กัเว็่บไซีตั้์สำ�นักัง�น กั.ล.ตั้. หริอ่สถุ�บันจำัด์อันด์ับค์ว่�มน่�เช่�อถุอ่ โด์ยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได์้ริับกั�ริจำัด์อันด์ับค์ว่�มน่�เช่�อถุ่อโด์ยบริิษััท 

 ทริิสเริทตั้ิ�ง จำำ�กัดั์ ที�ริะด์ับ “A-” ด์้ว่ยแนว่โน้มอันด์ับเค์ริดิ์ตั้ “Stable” หริ่อ “ค์งที�”

2. ความเสิ้�ยงด้�านี้ราคา เปี็นค์ว่�มเสี�ยงที�อ�จำเกัิด์ข่�นเม่�อผูู้้ถุ่อหลักัทริัพีย์ตั้้องกั�ริไถุ่ถุอนหลักัทริัพีย์ก่ัอนว่ันค์ริบกัำ�หนด์ไถุ่ถุอน ซี่�งหลักัทริัพีย์อ�จำ 

 ข�ยได์ต้ั้ำ��กัว่�่มลูค่์�ที�ตั้ริ�ไว่ห้ร่ิอริ�ค์�ที�ซี่�อม� ทำ�ใหผูู้้ถุ้อ่หลักัทรัิพียไ์มไ่ด์รั้ิบด์อกัเบี�ยและผู้ลตั้อบแทน หร่ิอได์ร้ิบัด์อกัเบี�ยและผู้ลตั้อบแทนในอตัั้ริ� 

 ที�ตั้ำ��กัว่�่

3. ความเสิ้�ยงด้�านี้สิภาพคล่อง เป็ีนค์ว่�มเสี�ยงที�อ�จำเกิัด์ข่�นเม่�อผูู้้ถุ่อหลักัทรัิพีย์ต้ั้องกั�ริไถุ่ถุอนหลักัทรัิพีย์กั่อนวั่นค์ริบกัำ�หนด์ไถุ่ถุอน 

 ซี่�งผูู้้ถุ่อหลักัทรัิพีย์ ส�ม�ริถุข�ยต่ั้อให้แก่ัผูู้้สนใจำริ�ยอ่�นในตั้ล�ด์ริองได์้ โด์ยมีค์ว่�มเสี�ยงจำ�กักั�ริที�ผูู้้ถุ่อหลักัทริัพีย์อ�จำไม่ส�ม�ริถุข�ย 

 หลักัทริัพีย์ได์้ทันทีในริ�ค์�ที�ตั้้องกั�ริ เน่�องจำ�กักั�ริซี่�อข�ยเปีลี�ยนม่อของตั้ริ�ส�ริในตั้ล�ด์ริองอ�จำมีไม่ม�กั ทั�งนี� ผูู้้ออกัตั้ริ�ส�ริไม่ได์้นำ� 

 ตั้ริ�ส�ริไปีซี่�อข�ยในตั้ล�ด์ตั้ริ�ส�ริหนี� (BEX) ผูู้้ถุ่อตั้ริ�ส�ริส�ม�ริถุซี่�อข�ยตั้ริ�ส�ริได์้ที�ธุน�ค์�ริพี�ณิชย์ บริิษััทหลักัทริัพีย์ หริ่อนิตั้ิบุค์ค์ลอ่�นใด์  

 ที�มีใบอนุญ�ตั้ค์้�หลักัทริัพีย์อันเปี็นตั้ริ�ส�ริแห่งหนี�

 อย�่งไริกัต็ั้�ม บริิษัทัฯ มุง่เนน้กั�ริเตั้บิโตั้ท�งธุรุิกัจิำอย�่งยั�งยน่ โด์ยริกััษั�ว่นิยัท�งกั�ริเงนิอย�่งเค์ริง่ค์ริดั์ ริกััษั�สดั์สว่่นหนี�สนิต่ั้อทนุใหอ้ยูใ่นริะด์บั 

 ที�ยอมริับได์้ พีร้ิอมกัับกั�ริบริิห�ริกัริะแสเงินสด์อย่�งมีปีริะสิทธิุภ�พี เพี่�อให้มั�นใจำว่�่บริิษััทฯ ส�ม�ริถุบริริลุเปี้�หม�ยและสร้ิ�งปีริะโยชน์สูงสุด์ 

 ให้นักัลงทุน ตั้ลอด์จำนผูู้้มีส่ว่นได์้เสียทุกัภ�ค์ส่ว่น  

III. >8"91=;<53KD&!"#-3:)2O2I-?!:#?75BKD"3$#%1:A
 - ไม่มี -
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บริิษััทด์ำ�เนินธุุริกิัจำโด์ยค์ำ�น่งถุ่งค์ว่�มยั�งย่น โด์ยมีค์ว่�มรัิบผิู้ด์ชอบตั้่อสังค์มและค์ำ�น่งถุ่งปีริะโยชน์ของผูู้้มีส่ว่นได์้เสียทุกัฝ��ย โด์ยมีเปี้�หม�ยในกั�ริ

พีัฒน�สินค์้�และบริิกั�ริที�มีค์ุณภ�พี และเปี็นองค์์กัริที�ไว่ตั้่อกั�ริตั้อบสนอง เข้�ใจำถุ่งค์ว่�มตั้้องกั�ริแฝง (Unmet Need) ที�ซี่อนอยู่ของลูกัค์้� และพีริ้อม

ที�จำะตั้อบสนองกัับค์ว่�มตั้้องกั�รินั�น ๆ อย่�งริว่ด์เร็ิว่ เพ่ี�อส่งมอบชีวิ่ตั้ด์ี ๆ ที�ลูกัค์้�เล่อกัเองได์้ และส�ม�ริถุด์ำ�เนินธุุริกัิจำโด์ยทันตั้่อกั�ริเปีลี�ยนแปีลง 

ของโลกัและกั�ริเปีลี�ยนแปีลงของสิ�งแว่ด์ล้อม โด์ยมุ่งหวั่งให้กั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำและกั�ริใหบ้ริิกั�ริของบริิษัทัจำะเปีน็ส่ว่นหน่�งของกั�ริพีฒัน�ธุุริกัจิำและสงัค์ม

ในริะด์ับส�กัล โด์ยเปี็นแนว่ท�งกั�ริพีัฒน�อย่�งยั�งย่นที�พีัฒน�ริ่ว่มกัันไปีทั�งมิตั้ิด์้�นเศริษัฐกัิจำ สังค์ม และสิ�งแว่ด์ล้อม   

!"#+?/!"#.-!#%:'KD&.VF9;=D82T/F1=;5O2ID834XD>)M>D"C&3()#!*+ (Value Chain)
บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) ตั้ริะหนักัถุ่งค์ว่�มสำ�ค์ัญของกั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริห่ว่งโซี่อุปีท�นอย่�งยั�งย่น จำ่งได์้กัำ�หนด์นโยบ�ยจำัด์กั�ริห่ว่งโซี่อุปีท�นยั�งย่น 

โด์ยนำ�เอ�ข้อกัำ�หนด์ท�งด์�้นสงัค์ม สิ�งแว่ด์ล้อม และกั�ริกัำ�กับัดู์แลม�ใชใ้นกัริะบว่นกั�ริบริหิ�ริจัำด์กั�ริ ตัั้�งแต่ั้กั�ริคั์ด์เลอ่กั กั�ริพัีฒน� ริว่มถุง่กั�ริปีริะเมนิ

ปีริะสิทธุิภ�พีของค์ู่ค์้� เพี่�อลด์ค์ว่�มเสี�ยงจำ�กักั�ริจำัด์ซี่�อจำัด์จำ้�ง และลด์กั�ริละเมิด์สิทธุิมนุษัยชนจำ�กักั�ริด์ำ�เนินง�นธุุริกัิจำตั้ลอด์ห่ว่งโซี่อุปีท�น โด์ยมี 

ส�ยง�นบริิห�ริห่ว่งโซี่อุปีท�นเปี็นหน่ว่ยง�นหลักัในกั�ริรัิบสนองนโยบ�ย

!"#7?J2"17H<&#&3#?'!"#1$-;<52,$-3C&3=*<3,8/-F&9
บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) ตั้ริะหนักัถุ่งค์ว่�มสำ�ค์ัญของกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริสิ�งแว่ด์ล้อมให้ได์้ม�ตั้ริฐ�นกั�ริด์ำ�เนินง�นตั้�มกัฎหม�ยในกั�ริด์ำ�เนินธุุริกิัจำ  

และตั้ริะหนักัถุ่งค์ว่�มสำ�ค์ัญของปีัญห�สิ�งแว่ด์ล้อม และสังค์ม จำ่งได์้มีกั�ริกัำ�หนด์นโยบ�ย ริว่มทั�งมีกั�ริด์ำ�เนินกั�ริด์้�นกัลยุทธุ์และโค์ริงกั�ริต่ั้�ง ๆ  และ

ได์้กัำ�หนด์แนว่ท�งกั�ริด์ำ�เนินง�นเพี่�อบริิห�ริจัำด์กั�ริ  ริว่มถุ่งตั้ั�งเปี้�หม�ยให้เปี็นไปีตั้�มภ�ริกัิจำของปีริะเทศที�เกัี�ยว่ข้องกัับสิ�งแว่ด์ล้อม ด์ังนี�

 - กั�ริริับม่อกัับกั�ริเปีลี�ยนแปีลงของสภ�พีภูมิอ�กั�ศ

 - มลพิีษัท�งอ�กั�ศ 

 - กั�ริอนุริักัษั์ทริัพีย�กัริและกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริทริัพีย�กัริอย่�งมีปีริะสิทธุิภ�พี 

 - พัีฒน�วั่สด์ุก่ัอสริ้�งและผู้ลิตั้ภัณฑ์

 - กั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริของเสีย

>8"9#?'.*/S&'KD&=?3>9 (Corporate Social Responsibility)
บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) ตั้ริะหนักัถุ่งค์ว่�มสำ�ค์ัญของกัิจำกัริริมเพี่�อสังค์ม กั�ริมีส่ว่นริ่ว่มในกั�ริพัีฒน�ชุมชน สังค์ม และสิ�งแว่ด์ล้อม สะท้อนจำ�กัค์่�นิยม

ขององค์์กัริ ค์่อ Put People First, Build Together, Progress with Purpose, Go beyond และ Be Innovative ที�ให้ค์ว่�มสำ�ค์ัญกัับทริัพีย�กัริมนุษัย์ 

เปีิด์โอกั�สในกั�ริเริียนริู้ สริ้�งค์ุณค์่� และพีัฒน�ไปีสู่กั�ริเปี็นนว่ัตั้กัริริม ซี่�งเปี็นสิ�งจำำ�เปี็นในกั�ริพัีฒน�เศริษัฐกิัจำและสังค์มและเปี็นมิตั้ริต่ั้อสิ�งแว่ด์ล้อม 

ด์้ว่ยปีริะสบกั�ริณ์และค์ว่�มเชี�ยว่ช�ญด์้�นกั�ริพีัฒน�และบริิห�ริจำัด์กั�ริอสังห�ริิมทริัพีย์ที�สั�งสมม�น�น ทำ�ให้บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) กัำ�หนด์แนว่ท�ง

ด์้�นกัิจำกัริริมเพี่�อสังค์มออกัเปี็น 3 ด์้�น ค์่อ แบ่งปีันค์ว่�มริู้ สริริค์์สริ้�งสังค์ม และพีัฒน�สิ�งแว่ด์ล้อม

ทางบัริษัทให�ความสิำาคัญอย่างยิ�งยวด้กับัการจัด้การผู้ลกระทบัต่อผู้้�ม้ส่ิวนี้ได้�เสิ้ยในี้ห่วงโซ่ค้ณค่าของธุ้รกิจ (Value Chain) การพัฒนี้าเพื�อรองรับั 

การเปล้�ยนี้แปลงของสิิ�งแวด้ล�อมและความรบััผู้ดิ้ชีอบัตอ่สิังคม (Corporate Social Responsibility) ตั้�มริ�ยละเอียด์ที�กัล่�ว่ม�โด์ยย่อข�้งตั้้น และบริษิััท 

ถุ่อเปี็นพีันธุกิัจำ (Mission) ที�สำ�ค์ัญในกั�ริปีริะกัอบธุุริกัิจำอย่�งยั�งย่นของบริิษััท (Sustainable Development) ด์ังนั�นจำ่งมีกั�ริแยกัริ�ยง�นในเริ่�องนี� 

อย�่งละเอยีด์ไว่ใ้นริ�ยง�นค์ว่�มยั�งยน่ของบริิษัทั (Sustainability Report) ซี่�งท�่นส�ม�ริถุศก่ัษั�ริ�ยละเอยีด์เพีิ�มเติั้มได์จ้ำ�กัริ�ยง�นด์งักัล�่ว่ ซี่�งเปีดิ์เผู้ยอยูบ่น 

เว่็บไซีตั้์ของบริิษััท ในหมว่ด์ “ริ�ยง�นค์ว่�มยั�งย่น”
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ริ�ยได์้ริว่มของบริิษััทส�ม�ริถุแบ่งออกัได์้เปี็น 2 กัลุ่มหลักั ได์้แก่ั (1) ริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยอสังห�ริิมทรัิพีย์และบริิกั�ริที�เกัี�ยว่ข้อง และ (2) ริ�ยได์้อ่�น  

โด์ยสำ�หริับงว่ด์ปีี 2562 - 2564 บริิษััทมีริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยอสังห�ริิมทริัพีย์และบริิกั�ริที�เกัี�ยว่ข้อง ค์ิด์เปี็นริ้อยละ 95.3 ริ้อยละ 93.7 และริ้อยละ 96.4 

ของริ�ยได์้ริว่ม 

.-!"#/0"12*23"2,-%>8"9="9"#GO2!"#:0"!0"T#
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$P 2564 $P 2563 $P 2562

-F"2'": #F&5-% -F"2'": #F&5-% -F"2'": #F&5-%
ริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยโค์ริงกั�ริแนว่ริ�บ

ริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยโค์ริงกั�ริแนว่สูง

ริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยที�ด์ิน

29,238

1,641

-

88.6

5.0

-

24,035

4,914

-

75.3

15.4

-

18,145

4,227

307

72.7

16.9

1.2

รวมรายได้�จากการขายอสิังหาริมทรัพย์ 30,879 93.6 28,949 90.7 22,679 90.8

ริ�ยได์้ค่์�บริิกั�ริ 915 2.8 939 2.9 1,123 4.5

รวมรายได้�จากขายอสิังหาริมทรัพย์ และบัริการท้�เก้�ยวข�อง 31,794 96.4 29,888 93.7 23,802 95.3

ริ�ยได์้อ่�น* 1,186 3.6 2,018 6.4 1,173 4.7

รวมรายได้�อื�นี้ 32,980 100.0 31,906 100.0 24,975 100.0

*รายได้้อื่่�น รวมถึึงส่่วนแบ่่งกำำาไรจากำเงินลงทุุนในบ่ริษััทุร่วมตามวิธีีส่่วนได้้ส่่วนเส่ียจากำกำารลงทุุน

สำ�หริับปีี 2562 บริิษััทมีริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยอสังห�ริิมทริัพีย์และบริิกั�ริตั้�มงบกั�ริเงินริว่มเท่�กัับ 23,802 ล้�นบ�ท ลด์ลง 3,469 ล้�นบ�ทจำ�กัปีี 2561 

(ลด์ลงริอ้ยละ 12.7) โด์ยเปีน็ผู้ลจำ�กั (1) กั�ริโอนกัริริมสทิธิุ�โค์ริงกั�ริแนว่สงูลด์ลงจำ�กัปี ี2561 จำำ�นว่น 4,452 ล�้นบ�ท ซี่�งในปี ี2562 ไมม่โีค์ริงกั�ริเสริจ็ำใหม่ 

พีริ้อมโอนกัริริมสิทธุิ� (2) โค์ริงกั�ริแนว่ริ�บมีกั�ริโอนกัริริมสิทธุิ�เพีิ�มข่�น 624 ล้�นบ�ทจำ�กัปีี 2561 ซี่�งในปีี 2562 มีโค์ริงกั�ริที�เริิ�มโอนกัริริมสิทธุิ�จำำ�นว่น 

29 โค์ริงกั�ริ (บ้�นเด์ี�ยว่ 8 โค์ริงกั�ริ และท�ว่น์เฮ�ส์ 21 โค์ริงกั�ริ)

สำ�หริับปีี 2563 บริิษััทมีริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยอสังห�ริิมทรัิพีย์และบริิกั�ริตั้�มงบกั�ริเงินริว่มเท่�กัับ 29,888 ล้�นบ�ท เพีิ�มข่�น 6,086 ล้�นบ�ทจำ�กัปีี 2562 

(เพีิ�มข่�นริ้อยละ 25.6) โด์ยเปี็นผู้ลจำ�กั (1) โค์ริงกั�ริแนว่ริ�บมีกั�ริโอนกัริริมสิทธุิ�เพีิ�มข่�น 5,890 ล้�นบ�ทจำ�กัปีี 2562 ซี่�งในปีี 2563 มีโค์ริงกั�ริที�เริิ�มโอน

กัริริมสิทธุิ�จำำ�นว่น 36 โค์ริงกั�ริ (บ้�นเด์ี�ยว่ 18 โค์ริงกั�ริ และท�ว่น์เฮ�ส์ 18 โค์ริงกั�ริ) (2) โค์ริงกั�ริแนว่สูงมีกั�ริโอนกัริริมสิทธุิ�เพีิ�มข่�น 687 ล้�นบ�ท 

จำ�กัปีี 2562 โด์ยมีโค์ริงกั�ริที�เริิ�มโอนกัริริมสิทธุิ�จำำ�นว่น 3 โค์ริงกั�ริ 

สำ�หริับปีี 2564 บริิษััทมีริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยอสังห�ริิมทริัพีย์และบริิกั�ริตั้�มงบกั�ริเงินริว่มเท่�กัับ 31,794 ล้�นบ�ท เพีิ�มข่�น 1,906 ล้�นบ�ท จำ�กัปีี 2563 

(เพีิ�มข่�นริ้อยละ 6.4) โด์ยเปี็นผู้ลจำ�กั (1) โค์ริงกั�ริแนว่ริ�บมีกั�ริโอนกัริริมสิทธุิ�เพีิ�มข่�น 5,203 ล้�นบ�ท จำ�กัปีี 2563 ซี่�งในปีี 2564 มีโค์ริงกั�ริที�เริิ�มโอน

กัริริมสิทธุิ�จำำ�นว่น 19 โค์ริงกั�ริ (บ้�นเด์ี�ยว่ 9 โค์ริงกั�ริ และท�ว่น์เฮ�ส์ 10 โค์ริงกั�ริ) (2) โค์ริงกั�ริแนว่สูงมีกั�ริโอนกัริริมสิทธุิ�ลด์ลง 3,273 ล้�นบ�ท 

จำ�กัปีี 2563 

&?K#"!0"T#C?U2KF2 
อตัั้ริ�กัำ�ไริขั�นตั้น้ของกั�ริข�ยอสังห�ริิมทรัิพียแ์ละบริกิั�ริที�เกัี�ยว่ขอ้ง สำ�หริบัปี ี2562 อตัั้ริ�กัำ�ไริขั�นต้ั้นปีริบัตั้วั่เพีิ�มข่�นเลก็ันอ้ยจำ�กัร้ิอยละ 32.75 ในปี ี2561 

เปี็นริ้อยละ 34.35 โด์ยเปี็นผู้ลม�จำ�กักั�ริกั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นของกัำ�ไริขั�นตั้้นของโค์ริงกั�ริแนว่ริ�บ และกั�ริเพีิ�มข่�นของริ�ยได์้ค่์�บริิกั�ริและค์่�บริิห�ริ
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$P 2564 $P 2563 $P 2562

-F"2'": #F&5-%* -F"2'": #F&5-%* -F"2'": #F&5-%*
ค่์�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริข�ย 2,494 7.8 2,461 8.2 2,309 9.7

ค่์�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริบริิห�ริ 3,333 10.4 3,699 12.4 3,134 13.2

ค่าใชี�จ่ายในี้การขายและบัริหาร 5,827 18.2 6,160 20.6 5,443 22.9

*ร้อื่ยละต่อื่รายได้้จากำกำารข้ายและบ่ริกำาร

จำัด์กั�ริจำ�กักัลุ่มกัิจำกั�ริริ่ว่มค์้�ซี่�งเปี็นกั�ริจำัด์กั�ริทั�ว่ไปี ริว่มถุ่งกั�ริบริิกั�ริด์้�นกั�ริตั้ล�ด์ภ�ยใตั้้เง่�อนไขตั้�มสัญญ�ค์่�ธุริริมเนียมกั�ริจำัด์กั�ริกั�ริบริิห�ริ 

จำัด์กั�ริ แตั้่อย่�งไริกั็ตั้�มอัตั้ริ�กัำ�ไริขั�นตั้้นด์ังกัล่�ว่ยังค์งอยู่ในเกัณฑ์อัตั้ริ�กัำ�ไริขั�นต้ั้นที�บริิษััทได์้ว่�งไว่้ สำ�หริับปีี 2563 อัตั้ริ�กัำ�ไริขั�นตั้้นปีริับตั้ัว่ลด์ลง

เล็กัน้อยจำ�กัริ้อยละ 34.35 ในปีี 2562 เปี็นริ้อยละ 31.55 โด์ยเปี็นผู้ลม�จำ�กักั�ริให้โปีริโมชั�นส่งเสริิมกั�ริข�ยที�เพีิ�มข่�น สำ�หริับปีี 2564 อัตั้ริ�กัำ�ไริขั�นตั้้น

ปีริับตัั้ว่เพีิ�มข่�นเล็กัน้อยจำ�กัริ้อยละ 31.55 ในปีี 2563 เปี็นริ้อยละ 32.43 โด์ยเปี็นผู้ลม�จำ�กักั�ริกั�ริปีรัิบตั้ัว่เพีิ�มข่�นของกัำ�ไริขั�นตั้้นของโค์ริงกั�ริแนว่ริ�บ

&?K#"!0"T#=):(*
บริิษััทส�ม�ริถุค์ว่บค์ุมค์่�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริข�ยและบริิห�ริของบริิษััทในช่ว่งปีี 2562 - 2564 ให้อยู่ในริะด์ับที�น่�พีอใจำ โด์ยอัตั้ริ�กั�ริเพีิ�มข่�นหริ่อลด์ลงเปี็นไปี

ในทิศท�งเด์ียว่กัับกั�ริริับริู้ริ�ยได์้ ส่งผู้ลให้อัตั้ริ�กัำ�ไริสุทธุิปีริับเพีิ�มข่�นและลด์ลง โด์ยมีส�เหตัุ้ด์ังนี�

สำ�หริับปีี 2562 บริิษััทมีอัตั้ริ�กัำ�ไริสุทธุิปีริับตั้ัว่ลด์ลงจำ�กัริ้อยละ 13.84 ในปีี 2561 เปี็นริ้อยละ 12.27 เน่�องจำ�กั (1) อัตั้ริ�กัำ�ไริขั�นต้ั้นที�ปีริับตั้ัว่ลด์ลงของ

โค์ริงกั�ริแนว่สูง (2) ค์่�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริบริิห�ริปีรัิบตั้ัว่เพีิ�มข่�นซ่ี�งเป็ีนผู้ลม�กัจำ�กักั�ริปีรัิบตั้ัว่เพีิ�มข่�นของจำำ�นว่นพีนักัง�นตั้�มจำำ�นว่นโค์ริงกั�ริที�เพีิ�มข่�น 

(3) บริิษััทมีส่ว่นแบ่งกัำ�ไริจำ�กัเงินลงทุนในกั�ริริ่ว่มค์้�ลด์ลงจำำ�นว่น 209 ล้�นบ�ท 

สำ�หริับปีี 2563 บริิษััทมีอัตั้ริ�กัำ�ไริสุทธุิปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นจำ�กัริ้อยละ 12.27 ในปีี 2562 เปี็นริ้อยละ 13.24 เน่�องจำ�กับริิษััทมีส่ว่นแบ่งกัำ�ไริจำ�กัเงินลงทุน 

ในกั�ริริ่ว่มค์้�เพีิ�มข่�นจำำ�นว่น 939 ล้�นบ�ท 

สำ�หริับปีี 2564 บริิษััทมีอัตั้ริ�กัำ�ไริสุทธุิปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นล็กัน้อยจำ�กัริ้อยละ 13.24 ในปีี 2563 เปี็นริ้อยละ 13.77 เน่�องจำ�กั (1) อัตั้ริ�กัำ�ไริขั�นต้ั้นที�ปีริับตั้ัว่ 

เพีิ�มข่�นของโค์ริงกั�ริแนว่ริ�บ (2) ค์่�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริบริิห�ริปีริับตั้ัว่ลด์ลง

f"2%:"3!"#13*2

=*2:#?75B
สินทริัพีย์ริว่มของบริิษััทและบริิษััทย่อยมีกั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นอย่�งต่ั้อเน่�อง จำ�กั 58,794 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2562 เปี็น 60,409 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2564  

ซี่�งกั�ริเพีิ�มข่�นด์ังกัล่�ว่มีส�เหตัุ้หลักัจำ�กัสินค์้�ค์งเหล่อที�เพีิ�มข่�นจำ�กั 46,139 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2563 เปี็น 47,379 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2564 เน่�องจำ�กั 

กั�ริซี่�อที�ด์ินเพี่�อพีัฒน�โค์ริงกั�ริในอน�ค์ตั้

• ล้กหนี้้�การค�า - สิ้ทธุิ

 ลูกัหนี�กั�ริค์้� - สุทธุิ ณ สิ�นปีี 2562 - 2564 เท่�กัับ 136.0 ล้�นบ�ท 48.5 ล้�นบ�ท และ 69.1 ล้�นบ�ท ตั้�มลำ�ด์ับ โด์ยส�ม�ริถุแบ่งลูกัหนี�กั�ริค์้� 

 ตั้�มอ�ยุหนี�ที�ค์้�งชำ�ริะได์้ด์ังนี�

#%5%18-">F"3S0"#% $P 2564 $P 2563 $P 2562

ยังไม่ค์ริบกัำ�หนด์ชำ�ริะหนี� 52.4 32.8 89.0

เกัินกัำ�หนด์ชำ�ริะ

       ไม่เกัิน 12 เด์่อน 16.7 15.7 47.0

       ม�กักัว่่� 12 เด์อ่นข่�นไปี 5.5 4.8 2.6

หักั  ค์่�เผู้่�อหนี�สงสัยจำะสูญ (5.5) (4.8) (2.6)

ล้กหนี้้�การค�า - สิท้ธุิ 69.1 48.5 136.0

 (หน่ว่ย: ล้�นบ�ท)

ณ สิ�นปีี 2562 - 2564 ลูกัหนี�กั�ริค้์�เพีิ�มข่�นและลด์ลงเกิัด์จำ�กัริ�ยได้์ค์่�บริิกั�ริและค่์�บริิห�ริจัำด์กั�ริจำ�กักัลุ่มกิัจำกั�ริร่ิว่มค์้� ซี่�งเปี็นกั�ริจัำด์กั�ริทั�ว่ไปี  

ริว่มถุง่กั�ริบริกิั�ริด์�้นกั�ริตั้ล�ด์ภ�ยใตั้เ้ง่�อนไขตั้�มสญัญ�ค์�่ธุริริมเนยีมกั�ริจำดั์กั�ริ กั�ริบริหิ�ริจำดั์กั�ริ และริ�ยได์บ้ริหิ�ริโค์ริงกั�ริ โด์ยลกูัหนี�ยงัไมค่์ริบกัำ�หนด์ 

ชำ�ริะหนี�และลูกัหนี�เกิันกัำ�หนด์ชำ�ริะแตั้่ไม่เกัิน 12 เด์่อนปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นซี่�งส่ว่นใหญ่เปี็นลูกัหนี�จำ�กัค์่�บริิห�ริจำัด์กั�ริจำ�กักัลุ่มกัิจำกั�ริร่ิว่มค์้�
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APT บ้�นกัล�งเม่อง สว่นหลว่ง 2,128.31 2,110.85 99.18 2,110.85 100.00% - 0.00% 17.46 0.82%

APT บ้�นกัล�งเมอ่ง CLASSE เอกัมัย - ริ�มอนิทริ� 2,339.64 2,225.48 95.12 2,225.48 100.00% - 0.00% 114.16 4.88%

APT Pleno พีหลโยธิุน 836.31 766.35 91.63 766.34 100.00% 0.01 0.00% 69.97 8.37%

APT Centro ริังสิตั้ 1,052.78 964.05 91.57 964.05 100.00% - 0.00% 88.73 8.43%

APT Pleno ริ�ชพีฤกัษั์ 855.11 855.11 100.00 855.11 100.00% - 0.00% - 0.00%

APT บ้�นกัล�งเม่อง ล�ด์พีริ้�ว่ - เสริีไทย 1,057.16 1,043.75 98.73 1,043.75 100.00% - 0.00% 13.41 1.27%

APT The City ปีิ�นเกัล้� - บริมฯ 2,594.59 2,351.44 90.63 2,351.44 100.00% - 0.00% 243.15 9.37%

APK บ้�นกัล�งเมอ่ง ริ�ชพีฤกัษ์ั - พีริะริ�ม 5 1,063.04 1,063.04 100.00 1,063.04 100.00% - 0.00% - 0.00%

APK The City ริ�ชพีฤกัษั์ - สว่นผู้ักั 1,641.80 1,473.80 89.77 1,473.77 100.00% 0.03 0.00% 168.00 10.23%

APK บ้�นกัล�งเม่อง The Edition
พีริะริ�ม9-กัรุิงเทพีกัริีฑ�

500.06 461.83 92.35 461.83 100.00% - 0.00% 38.23 7.65%

APK Pleno ปีิ�นเกัล้� - จำริัญฯ 2 180.83 52.84 29.22 52.84 100.00% - 0.00% 127.99 70.78%

APK Pleno ปีิ�นเกัล้� - จำริัญฯ 3 91.89 3.34 3.63 3.34 100.00% - 0.00% 88.55 96.37%

APK Centro ริ�ชพีฤกัษั์ - สว่นผู้ักั 3 354.54 111.42 31.43 111.40 99.98% 0.02 0.02% 243.12 68.57%

APK บ้�นกัล�งเม่อง พีริะริ�ม 9 - กัริุงเทพีกัริีฑ� 615.94 584.19 94.85 584.19 100.00% - 0.00% 31.75 5.15%

APK บ้�นกัล�งเม่อง ริ�มอินทริ� 390.75 359.07 91.89 359.07 100.00% - 0.00% 31.68 8.11%

APK District เทพี�รัิกัษั์ 110.28 90.83 82.36 90.83 100.00% - 0.00% 19.45 17.64%

APK Pleno ริังสิตั้ 322.23 302.03 93.73 302.03 100.00% - 0.00% 20.20 6.27%

APK อภิท�ว่น์ นค์ริศรีิธุริริมริ�ช 176.90 73.31 41.44 73.29 99.98% 0.02 0.02% 103.59 58.56%

APK Centro พีริะริ�ม 9 - กัริุงเทพีกัริีฑ� 258.80 176.26 68.11 176.26 100.00% - 0.00% 82.54 31.89%

APK อภิท�ว่น์ ริะยอง 300.29 171.42 57.08 171.38 99.98% 0.04 0.02% 128.87 42.92%

APK The City บริมริ�ชชนนี - ทว่ีว่ัฒน� 560.23 432.28 77.16 432.28 100.00% - 0.00% 127.95 22.84%

APK อภิท�ว่น์ ขอนแกั่น 634.72 297.72 46.90 297.38 99.89% 0.34 0.11% 337.01 53.10%

APK อภิท�ว่น์ เชียงริ�ย 101.26 59.18 58.44 59.18 100.00% - 0.00% 42.08 41.56%

APK Pleno ริ�มอินทริ� - จำตุั้โชติั้ 312.86 262.29 83.84 262.29 100.00% - 0.00% 50.57 16.16%

APK อภิท�ว่น์ อยุธุย� 291.68 224.96 77.13 224.92 99.98% 0.04 0.02% 66.72 22.87%

APK District ริ�มอินทริ� - จำตุั้โชตั้ิ 1 66.34 61.50 92.70 61.50 100.00% - 0.00% 4.84 7.30%

APK Centro พีหลฯ - ว่ิภ�ว่ด์ี 2 750.66 259.47 34.57 259.30 99.93% 0.17 0.07% 491.19 65.43%

APK District ริ�มอินทริ� - จำตุั้โชตั้ิ 2 31.49 18.11 57.51 18.11 100.00% - 0.00% 13.38 42.49%

AP แอสปี�ย เอริ�วั่ณ ไพีริ์ม 1,007.76 1.04 0.10 - 0.00% 1.04 100.00% 1,006.72 99.90%

AP Centro พีหลฯ - วิ่ภ�ว่ด์ี 1,556.55 1,549.26 99.53 1,549.26 100.00% - 0.00% 7.29 0.47%

AP Centro อ่อนนุช - สุว่ริริณภูมิ 818.69 746.95 91.24 746.95 100.00% - 0.00% 71.74 8.76%

AP Centro ริังสิตั้ ค์ลอง 4-ว่งแหว่น 1,005.72 867.22 86.23 867.22 100.00% - 0.00% 138.50 13.77%

AP The City ริัชด์�ฯ - ว่งศ์สว่่�ง 1,503.01 1,308.43 87.05 1,308.43 100.00% - 0.00% 194.58 12.95%

AP Pleno บ�งน� - อ่อนนุช 773.39 744.39 96.25 744.39 100.00% - 0.00% 29.00 3.75%

AP Centro ชัยพีฤกัษั์ - แจำ้งว่ัฒนะ 2 1,280.08 1,064.91 83.19 1,064.91 100.00% - 0.00% 215.17 16.81%

AP The City ริ�ชพีฤกัษั์ - ปีิ�นเกัล้� 1,167.68 985.97 84.44 985.93 100.00% 0.04 0.00% 181.71 15.56%

AP Centro ริ�ชพีฤกัษั์ - แจ้ำงว่ัฒนะ 996.07 858.66 86.20 858.64 100.00% 0.02 0.00% 137.41 13.80%

AP Pleno ริ�ชพีฤกัษั์ - ริัตั้น�ธิุเบศริ์ 928.21 872.94 94.05 872.94 100.00% - 0.00% 55.27 5.95%

AP บ้�นกัล�งเม่อง ว่ัชริพีล 487.11 475.08 97.53 475.08 100.00% - 0.00% 12.03 2.47%

AP GRANDE PLENO สุขสว่ัสด์ิ� - พีริะริ�ม 3 1,058.92 1,038.34 98.06 1,038.34 100.00% - 0.00% 20.58 1.94%

AP บ้�นกัล�งเมอ่ง ริ�ชพีฤกัษั์ 600.16 565.52 94.23 565.52 100.00% - 0.00% 34.64 5.77%
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AP Centro พีริะริ�ม 2-พีุทธุบูช� 1,510.34 1,211.00 80.18 1,210.98 100.00% 0.02 0.00% 299.34 19.82%

AP Centro ริ�ชพีฤกัษ์ั 2 1,417.10 1,382.73 97.57 1,382.73 100.00% - 0.00% 34.37 2.43%

AP Pleno ชัยพีฤกัษ์ั 529.78 499.40 94.27 499.40 100.00% - 0.00% 30.38 5.73%

AP Centro บ�งน� - กัิ�งแกั้ว่ 792.24 619.75 78.23 619.72 100.00% 0.03 0.00% 172.49 21.77%

AP The City สะพี�นมห�เจำษัฎ�บดิ์นทริ์ฯ 435.78 331.28 76.02 331.28 100.00% - 0.00% 104.50 23.98%

AP Pleno สุขสว่ัสด์ิ� 70 616.25 596.31 96.76 596.31 100.00% - 0.00% 19.94 3.24%

AP Pleno บ�งน� - อ่อนนุช 2 43.00 7.98 18.56 7.98 100.00% - 0.00% 35.02 81.44%

AP Grande Pleno บ�งน� - อ่อนนุช 103.27 24.95 24.16 24.95 100.00% - 0.00% 78.32 75.84%

AP Aspire อโศกั - ริัชด์� 2,974.65 2,944.90 99.00 2,944.90 100.00% - 0.00% 29.75 1.00%

AP GRANDE PLENO พีหลโยธุิน - ริังสิตั้ 1,036.51 1,026.83 99.07 1,026.83 100.00% - 0.00% 9.68 0.93%

AP Centro สะพี�นมห�เจำษัฎ�บด์ินทริ์ฯ 2 648.37 568.88 87.74 568.88 100.00% - 0.00% 79.49 12.26%

AP The City ริ�มอินทริ� - ว่งแหว่น 325.12 88.19 27.13 88.09 99.89% 0.10 0.11% 236.93 72.87%

AP Centro ริ�ชพีฤกัษั์ - 345 282.91 0.04 0.01 - 0.00% 0.04 100.00% 282.87 99.99%

AP Centro ว่ิภ�ว่ด์ี 405.77 - - - 0.00% - 0.00% 405.77 100.00%

AP บ้�นกัล�งเม่อง The Edition  
พีหลฯ-ริ�มอินทริ�

137.54 - - - 0.00% - 0.00% 137.54 100.00%

VPD Aspire ริัตั้น�ธุิเบศริ์ 2 2,747.08 2,733.14 99.49 2,733.14 100.00% - 0.00% 13.94 0.51%

VPD Aspire ริัตั้น�ธุิเบศริ์ เว่สตั้์ตัั้น 212.39 - - - 0.00% - 0.00% 212.39 100.00%

VPD Pleno พีหลโยธุิน ริังสิตั้ 913.19 913.19 100.00 913.19 100.00% - 0.00% - 0.00%

VPD Pleno ริังสิตั้ ค์ลอง 4 - ว่งแหว่น 656.78 642.65 97.85 642.65 100.00% - 0.00% 14.13 2.15%

VPD Centro ริ�ชพีฤกัษ์ั - สว่นผู้ักั 2 607.79 596.69 98.17 596.69 100.00% - 0.00% 11.10 1.83%

VPD บ้�นกัล�งเมอ่ง ริ�ชพีฤกัษั์ - ริัตั้น�ธุิเบศร์ิ 495.41 495.41 100.00 495.41 100.00% - 0.00% - 0.00%

VPD Pleno พีหลโยธุิน - วั่ชริพีล 2 644.69 644.69 100.00 644.69 100.00% - 0.00% - 0.00%

VPD The City เอกัมัย - ล�ด์พีริ้�ว่ 703.70 449.20 63.83 449.20 100.00% - 0.00% 254.50 36.17%

VPD Pleno ด์อนเมอ่ง - สริงปีริะภ� 876.86 869.18 99.12 869.18 100.00% - 0.00% 7.68 0.88%

VPD Pleno ชัยพีฤกัษ์ั - แจำ้งว่ัฒนะ 2 536.51 511.65 95.37 511.65 100.00% - 0.00% 24.86 4.63%

VPD Pleno เว่สตั้์เกัตั้ 476.76 465.12 97.56 465.12 100.00% - 0.00% 11.64 2.44%

VPD Grande Pleno ริ�ชพีฤกัษั์ 619.23 571.09 92.23 571.09 100.00% - 0.00% 48.14 7.77%

VPD The City พีริะริ�ม 9 - กัริุงเทพีกัริีฑ� 692.37 584.07 84.36 584.07 100.00% - 0.00% 108.30 15.64%

VPD Grande Pleno ว่ัชริพีล - สุข�ภิบ�ล 5 624.66 588.93 94.28 588.93 100.00% - 0.00% 35.73 5.72%

VPD THE SONNE ศริีนค์ริินทริ์ - บ�งน� 661.18 616.14 93.19 616.14 100.00% - 0.00% 45.04 6.81%

VPD บ้�นกัล�งเมอ่ง THE EDITION  
ส�ทริ - สุขสว่ัสด์ิ�

365.54 342.45 93.68 342.45 100.00% - 0.00% 23.09 6.32%

VPD Centro ว่งแหว่น - จำตุั้โชตั้ิ 1,625.43 1,427.40 87.82 1,427.15 99.98% 0.25 0.02% 198.03 12.18%

VPD Centro บ�งน� - ว่งแหว่น 963.07 838.19 87.03 838.19 100.00% - 0.00% 124.88 12.97%

VPD Pleno บ�งใหญ่ 2 579.00 564.74 97.54 564.74 100.00% - 0.00% 14.26 2.46%

VPD The Palazzo ปีิ�นเกัล้� 1,283.85 738.95 57.56 738.85 99.99% 0.10 0.01% 544.90 42.44%

VPD The City สุขสว่ัสด์ิ� 64 489.20 387.76 79.26 387.56 99.95% 0.20 0.05% 101.44 20.74%
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VPD Pleno ริัตั้น�ธิุเบศริ์ - บ�งใหญ่ 374.19 333.63 89.16 333.63 100.00% - 0.00% 40.56 10.84%

VPD Pleno ส�ทริ - สุขสว่ัสด์ิ� 376.00 373.01 99.20 373.01 100.00% - 0.00% 2.99 0.80%

VPD Pleno ริ�ชพีฤกัษั์ - แจำ้งว่ัฒนะ 369.27 353.49 95.73 353.49 100.00% - 0.00% 15.78 4.27%

VPD บ้�นกัล�งเม่อง พีหลฯ - ริ�มอินทริ� 400.03 356.57 89.14 356.57 100.00% - 0.00% 43.46 10.86%

VPD The City ส�ทริ - กััลปีพีฤกัษั์ 948.80 646.69 68.16 646.67 100.00% 0.02 0.00% 302.11 31.84%

VPD Centro ชัยพีฤกัษั์ - 345 563.15 489.14 86.86 489.14 100.00% - 0.00% 74.01 13.14%

VPD Pleno พีริะริ�ม 9 - กัริุงเทพีกัริีฑ� 2 469.24 462.00 98.46 462.00 100.00% - 0.00% 7.24 1.54%

VPD บ้�นกัล�งเม่อง ริ�ชพีฤกัษั์ - ส�ทริ 322.17 274.88 85.32 274.88 100.00% - 0.00% 47.29 14.68%

VPD Pleno สุขสว่ัสด์ิ� 30 โค์ริงกั�ริ 2 320.52 286.94 89.52 286.94 100.00% - 0.00% 33.58 10.48%

VPD The City พีริะริ�ม 2 - พีุทธุบูช� 674.06 474.08 70.33 473.88 99.96% 0.20 0.04% 199.98 29.67%

VPD The City ริ�มอินทริ� 2 1,088.50 766.80 70.45 766.80 100.00% - 0.00% 321.70 29.55%

VPD Centro ปีริะช�อุทิศ 90 742.83 600.89 80.89 600.86 100.00% 0.03 0.00% 141.95 19.11%

VPD Centro ส�ทริ-กััลปีพีฤกัษั์ 1,145.50 911.73 79.59 911.63 99.99% 0.10 0.01% 233.77 20.41%

VPD Pleno ศริีนค์ริินทริ์ - เทพี�ริักัษั์ 407.20 341.50 83.87 341.50 100.00% - 0.00% 65.70 16.13%

VPD Pleno ริ�มอินทริ� บ�งชันสเตั้ชั�น 536.82 505.85 94.23 505.85 100.00% - 0.00% 30.97 5.77%

VPD Pleno ตั้ิว่�นนท์ 443.83 420.21 94.68 420.21 100.00% - 0.00% 23.62 5.32%

VPD บ้�นกัล�งกัริุง ส�ธุปุีริะด์ิษัฐ์ - พีริะริ�ม 3 241.30 165.30 68.50 165.30 100.00% - 0.00% 76.00 31.50%

VPD The City พีริะริ�ม 9 - ริ�มค์ำ�แหง 665.77 374.80 56.30 374.74 99.98% 0.06 0.02% 290.97 43.70%

VPD Pleno สุขสว่ัสด์ิ� - ปีริะช�อุทิศ 374.51 345.59 92.28 345.59 100.00% - 0.00% 28.92 7.72%

VPD The City สุขุมว่ิท - อ่อนนุช 1,266.77 997.13 78.71 996.88 99.97% 0.25 0.03% 269.64 21.29%

VPD Grande Pleno ริ�มอินทริ� - ว่งแหว่น 303.20 228.47 75.35 228.44 99.99% 0.03 0.01% 74.73 24.65%

VPD บ้�นกัล�งเม่อง ริ�มอินทริ� 83 
สเตั้ชั�น

258.97 203.54 78.60 203.54 100.00% - 0.00% 55.43 21.40%

VPD The City ปีิ�นเกัล้� - บริมฯ 2 1,347.83 132.58 9.84 132.09 99.63% 0.49 0.37% 1,215.25 90.16%

VPD บ้�นกัล�งเม่อง ศริีนค์ริินทร์ิ - อ่อนนุช 486.82 446.96 91.81 446.96 100.00% - 0.00% 39.86 8.19%

VPD Grande Pleno พีหลฯ - ว่ิภ�ว่ด์ี 526.86 107.21 20.35 107.21 100.00% - 0.00% 419.65 79.65%

AP2017 บ้�นกัล�งเม่อง The Edition  
บ�งน� - ว่งแหว่น

388.10 388.10 100.00 388.10 100.00% - 0.00% - 0.00%

AP2017 บ้�นกัล�งเม่อง บ�งน� - ว่งแหว่น 421.61 392.96 93.20 392.96 100.00% - 0.00% 28.65 6.80%

AP2017 Pleno บ�งน� - ว่งแหว่น 696.22 653.06 93.80 653.06 100.00% - 0.00% 43.16 6.20%

AP2018 ASPIRE Sukhumvit - Onnut 997.71 985.06 98.73 985.06 100.00% - 0.00% 12.65 1.27%

SEAC บ้�นกัล�งเม่อง สุขุมว่ิท - อ่อนนุช 130.86 53.16 40.62 53.16 100.00% - 0.00% 77.70 59.38%

รวม 78,125.80 65,288.84 83.57 65,285.15 99.99% 3.69 0.01% 12,836.98 16.43%
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APT Pleno พีหลโยธุิน 1.00 0.01 1.00 0.01 - - - -

APK The City ริ�ชพีฤกัษ์ั - สว่นผู้กัั 1.00 0.03 1.00 0.03 - - - -

APK Centro ริ�ชพีฤกัษ์ั - สว่นผู้ักั 3 1.00 0.02 1.00 0.02 - - - -

APK อภิท�ว่น์ นค์ริศริีธุริริมริ�ช 2.00 0.02 2.00 0.02 - - - -

APK อภิท�ว่น์ ริะยอง 1.00 0.04 1.00 0.04 - - - -

APK อภิท�ว่น์ ขอนแกั่น* 14.00 0.34 14.00 0.24 5.00 0.08 1.00 0.02

APK อภิท�ว่น์ อยุธุย�* 1.00 0.04 1.00 0.02 1.00 0.02 - -

APK Centro พีหลฯ - ว่ิภ�ว่ด์ี 2* 6.00 0.17 6.00 0.13 1.00 0.04 - -

AP แอสปี�ย เอริ�ว่ัณ ไพีริ์ม* 53.00 1.04 53.00 0.87 14.00 0.14 2.00 0.03

AP The City ริ�ชพีฤกัษั์ - ปีิ�นเกัล้� 1.00 0.04 1.00 0.04 - - - -
AP Centro ริ�ชพีฤกัษั์ - แจำ้งว่ัฒนะ 1.00 0.02 1.00 0.02 - - - -

AP Centro พีริะริ�ม 2 - พีุทธุบูช� 1.00 0.02 1.00 0.02 - - - -

AP Centro บ�งน� - กัิ�งแกั้ว่* 1.00 0.03 1.00 0.01 1.00 0.02 - -

AP The City ริ�มอินทริ� - ว่งแหว่น 1.00 0.10 1.00 0.10 - - - -

AP Centro ริ�ชพีฤกัษั์ - 345 2.00 0.04 2.00 0.04 - - - -

VPD Centro ว่งแหว่น - จำตัุ้โชติั้* 7.00 0.25 7.00 0.17 5.00 0.08 - -

VPD The Palazzo ปีิ�นเกัล้� 1.00 0.10 1.00 0.10 - - - -

VPD The City สุขสวั่สด์ิ� 64* 1.00 0.20 - - 1.00 0.10 1.00 0.10

VPD The City ส�ทริ - กััลปีพีฤกัษั์ 1.00 0.02 1.00 0.02 - - - -

VPD The City พีริะริ�ม 2 - พีุทธุบูช� 1.00 0.20 1.00 0.20 - - - -

VPD Centro ปีริะช�อุทิศ 90* 2.00 0.03 2.00 0.02 1.00 0.01 - -

VPD Centro ส�ทริ - กััลปีพีฤกัษั์ 1.00 0.10 1.00 0.10 - - - -

VPD The City พีริะริ�ม9 - ริ�มค์ำ�แหง 1.00 0.06 1.00 0.06 - - - -

VPD The City สุขุมว่ิท - อ่อนนุช 1.00 0.25 1.00 0.15 1.00 0.10 - -

VPD Grande Pleno ริ�มอินทริ� - ว่งแหว่น 2.00 0.03 2.00 0.03 - - - -

VPD The City ปีิ�นเกัล้� - บริมฯ 2* 3.00 0.49 2.00 0.39 - - 1.00 0.10

รวม 108.00 3.69 106.00 2.85 30.00 0.59 5.00 0.25
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AM3 Life Asoke - Hype* 25.00 2.75 24.00 1.16 16.00 1.01 11.00 0.58

AM4 Life Ladprao Valley* 30.00 2.91 30.00 0.99 23.00 0.95 16.00 0.96

AM6 The Address สย�ม - ริ�ชเทว่ี* 36.00 8.49 35.00 2.74 14.00 3.13 7.00 2.61

AM8 Life ส�ทริ เซีียริ์ริ�* 130.00 2.27 130.00 2.09 10.00 0.12 2.00 0.06

AM10 Rhythm Charoenkrung Pavillion* 25.00 4.38 24.00 0.85 3.00 0.29 2.00 3.25

AM12 Life พีริะริ�ม 4 - อโศกั 45.00 0.51 45.00 0.51 - - - -

AM14 RHYTHM เอกัมัย Estate* 5.00 0.59 3.00 0.28 2.00 0.06 2.00 0.24

รวม 296.00 21.89 291.00 8.63 68.00 5.56 40.00 7.70

*ลูกำค้าบ่างรายอื่าจมีส่ถึานะกำารค้างชำาระมากำกำว่า 1 ส่ถึานะ

APT = บมจำ. เอพีี (ไทยแลนด์์)   AP = บจำกั. เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี�  APK = บจำกั. เอเชี�ยน พีริอ็พีเพีอริต์ั้ี� (กัรุิงเทพี)
VPD = บจำกั. เด์อะแว่ลู พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� ด์ีเว่ลลอปีเม้นท์ AP2017 = บจำกั. เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� (2017)  AP2018 = บจำกั. เอเชี�ยน พีริ็อพีเพีอริ์ตั้ี� (2018) 
AM3 = บจำกั. เอพีี เอ็มอี 3   AM4 = บจำกั. เอพีี เอ็มอี 4   AM6 = บจำกั. เอพีี เอ็มอี 6  
AM8 = บจำกั. เอพีี เอ็มอี 8   AM10 = บจำกั. เอพีี เอ็มอี 10   AM12 = บจำกั. เอพีี เอ็มอี 12
AM14 = บจำกั. เอพีี เอ็มอี 14   SEAC = บจำกั. เอสอีเอเซีีย ลีด์�เว่ชั�น เซี็นเตั้อริ์
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• สิินี้ค�าคงเหลือ

 สินค์้�ค์งเหล่อเปี็นส่ว่นปีริะกัอบหลักัของสินทริัพีย์ริว่ม โด์ยสำ�หริับช่ว่ง 3 ปีีที�ผู้่�นม�มีกั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นและลด์ลง แต่ั้ยังค์งมีสัด์ส่ว่นอยู่ที�ปีริะม�ณ

ริะดั์บริ้อยละ 78 - 85 ของสินทริัพีย์ริว่ม โด์ยสำ�หริับปีี 2564 บริิษััทมีสินค้์�ค์งเหลอ่เท่�กัับ 47,379 ล้�นบ�ท (ค์ิด์เปี็นริ้อยละ 78.4 ของสินทริัพีย์

ริว่ม) ซ่ี�งสินค์้�ค์งเหล่อด์ังกัล่�ว่เกัิด์จำ�กัตั้้นทุนในกั�ริพีัฒน�โค์ริงกั�ริ ได์้แกั่ ที�ด์ิน ส่ว่นปีริับปีริุงที�ด์ิน ง�นริะหว่่�งกั่อสริ้�ง ง�นส�ธุ�ริณูปีโภค์ภ�ยใน

โค์ริงกั�ริ ค์่�ใช้จำ่�ยอ่�น ๆ ในกั�ริพีัฒน�โค์ริงกั�ริ และด์อกัเบี�ยจำ่�ยริอตั้ัด์บัญชี

 สินค์้�ค์งเหล่อ ณ สิ�นปีี 2562 - 2564 มีกั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นและลด์ลง (ณ สิ�นปีี 2562 เพีิ�มข่�นริ้อยละ 20.8 เม่�อเทียบกัับ ณ สิ�นปีี 2561 ณ สิ�นปีี 2563 

ลด์ลงริ้อยละ 7.2 เม่�อเทียบกัับ ณ สิ�นปีี 2562 และ ณ สิ�นปีี 2564 เพีิ�มข่�นริ้อยละ 2.7 เม่�อเทียบกัับ ณ สิ�นปีี 2563) โด์ยเปี็นผู้ลเน่�องจำ�กักั�ริซี่�อที�ด์ิน

เพี่�อกั�ริพีัฒน�โค์ริงกั�ริสำ�หริับเปีิด์ในปีีหริอ่ 1-2 ปีถีุัด์ไปี ริว่มถุ่งกั�ริพัีฒน�โค์ริงกั�ริสำ�หริับโค์ริงกั�ริแนว่ริ�บที�จำะเปีิด์ข�ยใหม่ 

 อน่�ง กั�ริพีัฒน�โค์ริงกั�ริของบริิษััทยังมีอยู่อย่�งตั้่อเน่�อง ซี่�งปีัจำจำุบันบริิษััทมีนโยบ�ยที�จำะด์ำ�เนินกั�ริค์ว่บคุ์มปีริิม�ณสินค์้�ค์งเหล่อ (บ้�นสริ้�งเสริ็จำ) 

ให้สอด์ค์ล้องกัับค์ว่�มต้ั้องกั�ริของตั้ล�ด์ เช่นเดี์ยว่กัันกัับกั�ริซี่�อที�ด์ินเพ่ี�อกั�ริพัีฒน�เพ่ี�อข�ยซ่ี�งจำะกัริะทำ�ด์้ว่ยค์ว่�มริะมัด์ริะวั่งโด์ยพิีจำ�ริณ� 

สภ�พีตั้ล�ด์และกัริะแสเงินสด์เปี็นหลักั  

• สิินี้ทรัพย์หม้นี้เว้ยนี้อื�นี้

 สินทริัพีย์หมุนเว่ียนอ่�นมีกั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นและลด์ลงตั้�มเหตัุ้กั�ริณ์ในแตั้่ละช่ว่งเว่ล� โด์ยสำ�หริับเงินมัด์จำำ�ค์่�วั่สด์ุกั่อสร้ิ�งมีกั�ริปีรัิบตั้ัว่เพีิ�ม/ลด์ลง 

จำ�กักั�ริค์�ด์กั�ริณ์แนว่โน้มกั�ริเปีลี�ยนแปีลงริ�ค์�ว่ัสด์ุ และกั�ริทยอยกั�รินำ�เอ�ว่ัสด์ุกั่อสริ้�งที�ได์้ล็อค์ริ�ค์�ไว่้สำ�หริับโค์ริงกั�ริที�เปีิด์ด์ำ�เนินกั�ริ 

ในปีีนั�น ๆ ม�ใช้ง�น โด์ยปีริับตั้ัว่ลด์ลงจำ�กั 128 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2562 125 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2563 และลด์ลงเปี็น 80 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2564 

ตั้�มลำ�ด์ับ สำ�หริับเงินมัด์จำำ�ค์่�ที�ด์ินมีกั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นและลด์ลงจำ�กั 709 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2562 และปีริับตั้ัว่เปี็น 656 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2563 

และปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นเปี็น 1,173 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2564 เพี่�อริองริับกั�ริขย�ยโค์ริงกั�ริในอน�ค์ตั้

• เงินี้ลงท้นี้ในี้การร่วมค�า

 เงินลงทุนในบริิษััทริ่ว่มเปี็นกั�ริริ่ว่มทุนริะหว่่�งบริิษััทกัับ Mitsubishi Estate Group เพี่�อทำ�กั�ริพีัฒน�โค์ริงกั�ริอสังห�ริิมทริัพีย์ ซี่�งแสด์งมูลค์่� 

ตั้�มวิ่ธุีส่ว่นได์้เสีย โด์ยมีกั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�น 5,453 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2562 เปี็น 6,462 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2563 และ 6,644 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2564  

สำ�หริับปีี 2562 ได์้มีกั�ริจำ่�ยเงินลงทุนในกัิจำกั�ริร่ิว่มค์้� 1,239 ล้�นบ�ท เพี่�อนำ�ไปีลงทุนในโค์ริงกั�ริภ�ยใตั้้กัิจำกั�ริร่ิว่มค์้� และมีกั�ริซี่�อหุน้ค์่นของ  

2 บริิษัทั สำ�หริบัปี ี2563 ได์ม้กีั�ริจำ�่ยเงนิลงทนุในกัจิำกั�ริริว่่มค์�้ 412 ล�้นบ�ท เพี่�อนำ�ไปีลงทนุในโค์ริงกั�ริภ�ยใตั้กิ้ัจำกั�ริริว่่มค์�้บริิษัทั สำ�หริบัปี ี2564 

มีกั�ริซี่�อหุ้นค์่นของ 2 บริิษััท ในริะหว่่�งปีี บริิษััทได์้รัิบเงินปีันผู้ลจำ�กักิัจำกั�ริริ่ว่มค์้� จำำ�นว่น 816 ล้�นบ�ท

• ท้�ดิ้นี้และต�นี้ท้นี้โครงการรอการพัฒนี้า - สิ้ทธุิ

 บริิษััทมีที�ด์ินและต้ั้นทุนริอกั�ริพีัฒน� - สุทธุิ ณ สิ�นปีี 2562 - 2564 เพีิ�มข่�นและลด์ลง จำ�กั 679 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2562 เปี็น 597 ล้�นบ�ท  

ณ สิ�นปีี 2563 และเพีิ�มข่�นเปี็น 1,118 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2564 โด์ยที�ด์ินและต้ั้นทุนโค์ริงกั�ริริอกั�ริพัีฒน� - สุทธุิ ค์ิด์เปี็นริ้อยละ 1.2 ริ้อยละ 1.0 

และริ้อยละ 1.9 ของสินทรัิพีย์ริว่ม ตั้�มลำ�ด์ับ 

• อสิังหาริมทรัพย์เพื�อการลงท้นี้ และท้�ด้ินี้ อาคาร และอ้ปกรณ์ - สิท้ธุิ

 บริิษััทมีอสังห�ริิมทรัิพีย์เพี่�อกั�ริลงทุนและที�ด์ิน อ�ค์�ริ และอุปีกัริณ์ - สุทธุิ ณ สิ�นปีี 2562 - 2564 อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกั�ริลงทุนและที�ด์ิน อ�ค์�ริ 

และอุปีกัริณ์ - สุทธุิ ปีริับตั้ัว่ลด์ลง จำ�กั 541 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2562 เปี็น 484 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2563 และลด์ลงเปี็น 443 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2564  

สำ�หริับปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่อยมีกั�ริปีริับตั้ัว่ลด์ลงเล็กัน้อยเน่�องจำ�กักั�ริค์ำ�นว่ณค่์�เส่�อมริ�ค์�ตั้�มปีกัติั้

• สิินี้ทรัพย์สิิทธุิ�การใชี�

 สินทริัพีย์กั�ริใช้ของกัลุ่มบริิษััท ได์้แกั่ สินทริัพีย์สิทธุิ�กั�ริใช้ตั้�มสัญญ�เช่�อ�ค์�ริสำ�นักัง�นและสินทรัิพีย์สิทธุิ�กั�ริใช้ย�นพี�หนะ โด์ยกัลุ่มบริิษััทนำ�

ม�ตั้ริฐ�นกั�ริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน ฉบับที� 16 ม�ถุ่อปีฎิบัตั้ิค์ริั�งแริกัในปีี 2563

 สินทริัพีย์กั�ริใช้ ณ สิ�นปีี 2563 - 2564 มีกั�ริปีริับตั้ัว่ลด์ลงจำ�กั 555 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2563 เปี็น 415 ล้�นบ�ท ณ สิ�นปีี 2564

• สิินี้ทรัพย์ไม่หม้นี้เว้ยนี้อื�นี้

 ณ สิ�นปีี 2562 - 2564 บริิษััทมีสินทริัพีย์ไม่หมุนเว่ียนอ่�น (สินทริัพีย์ไม่หมุนเวี่ยนอ่�นปีริะกัอบด์้ว่ยสินทริัพีย์ไม่มีตั้ัว่ตั้น - สุทธุิ ค์่�ค์ว่�มนิยม สินทริัพีย์

ภ�ษัีเงินได์้ริอกั�ริตั้ัด์บัญชี และสินทรัิพีย์ไม่หมุนเว่ียนอ่�น) จำำ�นว่น 651 ล้�นบ�ท 728 ล้�นบ�ท และ 835 ล้�นบ�ท ตั้�มลำ�ด์ับ สำ�หริับปีี 2562  

ปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นเน่�องจำ�กั (1) กั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นของภ�ษัีเงินได์้ริอตั้ัด์บัญชี จำำ�นว่น 98 ล้�นบ�ท (2) กั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นของสินทริัพีย์ไม่มีตั้ัว่ตั้น 

จำำ�นว่น 96 ล้�นบ�ท สำ�หริับปีี 2563 ปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นเน่�องจำ�กั (1) กั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นของภ�ษัีเงินได์้ริอตั้ัด์บัญชี จำำ�นว่น 67 ล้�นบ�ท และสำ�หริับ

ปีี 2564 ปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นเน่�องจำ�กั (1) กั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นของภ�ษัีเงินได์้ริอตั้ัด์บัญชี จำำ�นว่น 82 ล้�นบ�ท 2) กั�ริปีรัิบตัั้ว่เพีิ�มข่�นของสินทริัพีย์ไม่มี 

ตั้ัว่ตั้น จำำ�นว่น 17 ล้�นบ�ท
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ณ สิ�นปีี 2564 บริิษััทมีหนี�สินริว่มจำำ�นว่น 27,985 ล้�นบ�ท มีกั�ริปีริับตั้ัว่ลด์ลงจำ�กัสิ�นปีี 2563 จำำ�นว่น 1,475 ล้�นบ�ท (ลด์ลงริ้อยละ 5.0) สำ�หริับหนี�สิน

ริว่มของบริิษััท ณ สิ�นปีี 2564 ปีริะกัอบด์้ว่ยหนี�สินริะยะสั�นริ้อยละ 44 และหนี�สินริะยะย�ว่ริ้อยละ 56

• หนี้้�สิินี้ทางการเงินี้ 

 ณ สิ�นปีี 2562 บริิษััทมีหนี�สินท�งกั�ริเงิน จำำ�นว่น 27,607 ล้�นบ�ท (ค์ิด์เปี็นริ้อยละ 84.9 ของหนี�สินริว่ม) ปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นจำ�กัสิ�นปีี 2561 จำำ�นว่น 

7,332 ล้�นบ�ท (เพีิ�มข่�นร้ิอยละ 36.2) แบ่งเปี็นเงินกัู้ย่มริะยะสั�นจำ�กัสถุ�บันกั�ริเงิน 8,180 ล้�นบ�ท เงินกัู้ย่มริะยะย�ว่ 827 ล้�นบ�ท และหุน้กัู้ 

18,600 ล้�นบ�ท โด์ยเปี็นผู้ลม�จำ�กั (1) กั�ริเพีิ�มข่�นของเงินกัู้ย่มริะยะสั�น (ตั้ั�ว่แลกัเงิน และตั้ั�ว่สัญญ�ใช้เงิน) จำำ�นว่น 4,995 ล้�นบ�ท (2) กั�ริออกั

และเสนอข�ยหุ้นกัู ้3 ริุ่น ริว่ม 5,500 ล้�นบ�ท เพี่�อชำ�ริะค์่นหุ้นกัู้ที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะปีี 2562 จำำ�นว่น 3,850 ล้�นบ�ท ซี่�งกั�ริออกัหุ้นกัู้ด์ังกัล่�ว่ใช้ใน

กั�ริซี่�อที�ดิ์นเพี่�อกั�ริพีัฒน� และใช้หมุนเว่ียนภ�ยในกัิจำกั�ริ (3) กั�ริปีรัิบตั้ัว่เพีิ�มข่�นของเงินกัู้ย่มริะยะย�ว่ จำำ�นว่น 687 ล้�นบ�ท 

 ณ สิ�นปีี 2563 บริิษััทมีหนี�สินท�งกั�ริเงิน จำำ�นว่น 22,934 ล้�นบ�ท (ค์ิด์เปี็นริ้อยละ 77.8 ของหนี�สินริว่ม) ปีริับตัั้ว่ลด์ลงจำ�กัสิ�นปีี 2562 จำำ�นว่น 4,673 

ล้�นบ�ท (ลด์ลงริ้อยละ 16.9) แบ่งเปี็นเงินกัู้ย่มริะยะสั�นจำ�กัสถุ�บันกั�ริเงิน 3,113 ล้�นบ�ท เงินกัู้ย่มริะยะย�ว่ 1,971 ล้�นบ�ท และหุ้นกัู้ 17,850 

ล้�นบ�ท โด์ยเปี็นผู้ลม�จำ�กั (1) กั�ริลด์ลงของเงินกัู้ย่มริะยะสั�น (ตั้ั�ว่แลกัเงิน และตั้ั�ว่สัญญ�ใช้เงิน) จำำ�นว่น 5,067 ล้�นบ�ท (2) กั�ริออกัและเสนอ

ข�ยหุน้กัู้ 3 ริุ่น ริว่ม 3,750 ล้�นบ�ท เพี่�อชำ�ริะค์่นหุ้นกัู้ที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะปีี 2563 จำำ�นว่น 4,500 ล้�นบ�ท ซี่�งกั�ริออกัหุน้กัู้ด์ังกัล่�ว่ใช้ในกั�ริซี่�อที�ด์ิน

เพี่�อกั�ริพีัฒน� และใช้หมุนเว่ียนภ�ยในกัิจำกั�ริ (3) กั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นของเงินกัู้ย่มริะยะย�ว่ จำำ�นว่น 1,144 ล้�นบ�ท 

 ณ สิ�นปีี 2564 บริิษััทมีหนี�สินท�งกั�ริเงิน จำำ�นว่น 20,947 ล้�นบ�ท (คิ์ด์เปี็นร้ิอยละ 74.8 ของหนี�สินริว่ม) ปีริับตั้ัว่ลด์ลงจำ�กัสิ�นปีี 2563 จำำ�นว่น 1,987 

ล้�นบ�ท (ลด์ลงริ้อยละ 8.7) แบ่งเปี็นเงินกัู้ย่มริะยะสั�นจำ�กัสถุ�บันกั�ริเงิน 1,727 ล้�นบ�ท เงินกัู้ย่มริะยะย�ว่ 970 ล้�นบ�ท และหุ้นกัู้ 18,250 ล้�น

บ�ท โด์ยเปี็นผู้ลม�จำ�กั (1) กั�ริลด์ลงของเงินกัู้ย่มริะยะสั�น (ตั้ั�ว่แลกัเงิน และตั้ั�ว่สัญญ�ใช้เงิน) จำำ�นว่น 1,386 ล้�นบ�ท (2) กั�ริออกัและเสนอข�ย

หุน้กัู้ 3 ริุ่น ริว่ม 5,000 ล้�นบ�ท เพี่�อชำ�ริะค์่นหุ้นกัู้ที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะปีี 2564 จำำ�นว่น 4,600 ล้�นบ�ท ซี่�งกั�ริออกัหุ้นกัู้ด์ังกัล่�ว่ใช้ในกั�ริซี่�อที�ด์ิน 

เพี่�อกั�ริพัีฒน� และใช้หมุนเว่ียนภ�ยในกัิจำกั�ริ (3) กั�ริปีริับตั้ัว่ลด์ลงของเงินกัู้ย่มริะยะย�ว่ จำำ�นว่น 1,001ล้�นบ�ท 

• รายได้�รับัล่วงหนี้�า  

 ริ�ยได์้ริับล่ว่งหน้�เปี็นหนี�สินที�เกัิด์จำ�กักั�ริริับเงินจำอง สัญญ� และเงินด์�ว่น์สำ�หริับบ้�น/ห้องชุด์ที�ได์้ทำ�กั�ริจำองแล้ว่ และอยู่ในริะหว่่�งกั�ริริอโอน

กัริริมสิทธุิ� โด์ย ณ สิ�นปีี 2562 – 2564 บริิษััทมีริ�ยได์้รัิบล่ว่งหน้�ลด์ลงและเพีิ�มข่�น โด์ยปีี 2562 มูลค์่�เท่�กัับ 326 ล้�นบ�ท ปีี 2563 มูลค่์�เท่�กัับ 

607 ล�้นบ�ท และปี ี2564 มูลค์�่เท�่กับั 329 ล�้นบ�ท ส�เหตั้เุกัดิ์จำ�กั 1) มกีั�ริโอนกัริริมสทิธิุ�โค์ริงกั�ริแนว่ริ�บเพีิ�มสงูข่�น 2) ปีจัำจำบุนัโค์ริงกั�ริแนว่สงู 

ส่ว่นใหญ่อยูภ่�ยใตั้้บริิษััทริ่ว่มค์้�ม�กัข่�น 3) มีริ�ยได์้ริับล่ว่งหน้�จำ�กัธุุริกิัจำบริิกั�ริที�เพีิ�มข่�น

 อน่�ง บริิษัทัยงัค์งริกััษั�ริะด์บัอตัั้ริ�สว่่นหนี�สนิสทุธุติั้อ่ผูู้้ถุอ่หุน้ตั้�มนิย�มที�ปีริ�กัฏิในขอ้กัำ�หนด์สทิธุใิหอ้ยูใ่นริะด์บัไมเ่กิัน 2:1 ตั้�มที�ริะบไุว่ใ้นขอ้กัำ�หนด์

สิทธุิกั�ริออกัหุ้นกัู้ โด์ยอัตั้ริ�ส่ว่นหนี�สินสุทธุิตั้่อผูู้้ถุ่อหุ้นตั้�มนิย�มที�ปีริ�กัฎในข้อกัำ�หนด์สิทธุิ� 1.03 เท่� ณ สิ�นปีี 2562 0.71 เท่� ณ สิ�นปีี 2563 และ

เปี็น 0.59 เท่� ณ สิ�นปีี 2564

=D82C&3.VFGH&I)F2 (T9D#89=D82C&3.VF9;=D82T/F1=;5:;<T9D9;&0"2"+>8'>)9C&3'#*E?:5D&5)
ณ สิ�นปีี 2562 บริิษััทมีส่ว่นของผูู้้ถุ่อหุ้นทั�งสิ�น 26,313 ล้�นบ�ท ปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นจำ�กั ณ สิ�นปีี 2561 จำำ�นว่น 1,809 ล้�นบ�ท (เพีิ�มข่�นริ้อยละ 7.4 ) เน่�องจำ�กั

ผู้ลปีริะกัอบกั�ริสำ�หริับปีี 2562 ที�มีกัำ�ไริสุทธุิจำำ�นว่น 3,064 ล้�นบ�ท และมีกั�ริจำ่�ยปีันผู้ลจำ�กัผู้ลปีริะกัอบกั�ริของปีี 2561 จำำ�นว่น 1,258 ล้�นบ�ท

ณ สิ�นปีี 2563 บริษิัทัมสี่ว่นของผูู้้ถุ่อหุ้นทั�งสิ�น 29,281 ล้�นบ�ท ปีริบัตั้ัว่เพีิ�มข่�นจำ�กั ณ สิ�นปีี 2562 จำำ�นว่น 2,968 ล้�นบ�ท (เพีิ�มข่�นริอ้ยละ 11.3 ) เน่�องจำ�กั

ผู้ลปีริะกัอบกั�ริสำ�หริับปีี 2563 ที�มีกัำ�ไริสุทธุิจำำ�นว่น 4,225 ล้�นบ�ท และมีกั�ริจำ่�ยปีันผู้ลจำ�กัผู้ลปีริะกัอบกั�ริของปีี 2562 จำำ�นว่น 1,258 ล้�นบ�ท

ณ สิ�นปีี 2564 บริษิัทัมสี่ว่นของผูู้้ถุ่อหุ้นทั�งสิ�น 32,442 ล้�นบ�ท ปีริบัตั้ัว่เพีิ�มข่�นจำ�กั ณ สิ�นปีี 2563 จำำ�นว่น 3,161 ล้�นบ�ท (เพีิ�มข่�นริอ้ยละ 10.8 ) เน่�องจำ�กั

ผู้ลปีริะกัอบกั�ริสำ�หริับปีี 2564 ที�มีกัำ�ไริสุทธุิจำำ�นว่น 4,543 ล้�นบ�ท และมีกั�ริจำ่�ยปีันผู้ลจำ�กัผู้ลปีริะกัอบกั�ริของปีี 2563 จำำ�นว่น 1,415 ล้�นบ�ท
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• กระแสิเงินี้สิด้ 

 กัริะแสเงินสด์ในช่ว่งตั้ั�งแตั้่ปีี 2562 - 2564 ของบริิษััท เปี็นด์ังตั้่อไปีนี�              

$P 2564 $P 2563 $P 2562

เงินสด์สุทธุิจำ�กั (ใช้ไปีใน) กัิจำกัริริมด์ำ�เนินง�น 2,031.00 7,345.11 (9,810.34)

เงินสด์สุทธุิจำ�กั (ใช้ไปีใน) กัิจำกัริริมลงทุน (630.95) 175.26 (1,396.48)

เงินสด์สุทธุิจำ�กั (ใช้ไปีใน) กัิจำกัริริมจำัด์ห�เงิน (2,070.14) (5,350.91) 10,825.82

 (หน่ว่ย: ล้�นบ�ท)

 สำ�หริับปีี 2562 เน่�องจำ�กับริิษััทได์้มีกั�ริซี่�อที�ด์ินเพี่�อพีัฒน�โค์ริงกั�ริกัว่่� 24 โค์ริงกั�ริ อีกัทั�งยังมีกั�ริพัีฒน�พี่�นที�สริ้�งบ้�นตั้ัว่อย่�ง ริว่มถุ่งสริ้�งบ้�น 

กั่อนข�ยบ�งส่ว่น ส่งผู้ลให้สินค์้�ค์งเหล่อปีริับตั้ัว่เพีิ�มสูงข่�น และกั�ริชำ�ริะค์่นแกั่เจำ้�หนี�กั�ริค์้�ที�ถุ่งกัำ�หนด์ส่งผู้ลทำ�ให้กัริะแสเงินสด์จำ�กักั�ริ 

ด์ำ�เนินง�นตั้ิด์ลบ

 สำ�หริบัปีี 2563 เน่�องจำ�กักั�ริโอนกัริริมสทิธิุ�และได์ร้ิบัสว่่นแบง่กัำ�ไริจำ�กัเงนิลงทนุในกั�ริริว่่มค์�้ที�เพีิ�มข่�น ส่งผู้ลใหบ้ริิษัทัมกีัริะแสเงนิสด์จำ�กักั�ริด์ำ�เนนิ

ง�นเปี็นบว่กั แม้ว่่�บริิษััทยังค์งมีกั�ริซี่�อที�ด์ินเพี่�อพีัฒน�โค์ริงกั�ริกัว่�่ 28 โค์ริงกั�ริ อีกัทั�งยังมีกั�ริพัีฒน�พี่�นที�สริ้�งบ้�นตัั้ว่อย่�ง ริว่มถุ่งสริ้�งบ้�น 

กั่อนข�ยบ�งส่ว่นกั็ตั้�ม

 สำ�หริับปีี 2564 เน่�องจำ�กักั�ริโอนกัริริมสิทธุิ�ของโค์ริงกั�ริแนว่ริ�บที�เพีิ�มข่�น ส่งผู้ลให้บริิษััทมีกัริะแสเงินสด์จำ�กักั�ริด์ำ�เนินง�นเปี็นบว่กั นอกัจำ�กันี�

บริิษััทมีกั�ริซี่�อหุ้นค์่นของ 2 บริิษััทในริะหว่่�งปีี ทำ�ให้กัริะแสเงินสด์จำ�กักัิจำกัริริมลงทุนติั้ด์ลบ

 เม่�อพีจิำ�ริณ�กัริะแสเงนิสด์จำ�กักัจิำกัริริมจำดั์ห�เงนิ สำ�หริบัปี ี2562 บริิษัทัมกีัริะแสเงนิสด์จำ�กักัจิำกัริริมจำดั์ห�เงนิเปีน็บว่กัจำ�กักั�ริออกัหุน้กัูจ้ำำ�นว่น 5,500 

ล้�นบ�ท มีกั�ริไถุ่ถุอนหุ้นกัู้ที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะ 3,850 ล้�นบ�ท มีกั�ริกัู้ยม่ริะยะสั�นเพี่�อใช้ในกั�ริด์ำ�เนินง�นจำำ�นว่น 6,787 ล้�นบ�ท และมีกั�ริกัู้ย่ม

ริะยะย�ว่ 2,470 ล้�นบ�ท จำ่งส่งผู้ลให้กัริะแสเงินสด์จำ�กักัิจำกัริริมจำัด์ห�เงินเปี็นบว่กั สำ�หริับปีี 2563 บริิษััทมีกัริะแสเงินสด์จำ�กักัิจำกัริริมจำัด์ห�เงินเป็ีน

ลบจำ�กักั�ริออกัหุ้นกัู้จำำ�นว่น 3,750 ล้�นบ�ท มีกั�ริไถุ่ถุอนหุ้นกัู้ที�ถุง่กัำ�หนด์ชำ�ริะ 4,500 ล้�นบ�ท มีกั�ริจำ่�ยเงินกัู้ย่มริะยะสั�นจำำ�นว่น 5,095 ล้�นบ�ท 

และมกีั�ริกัูย้ม่ริะยะย�ว่ 1,144 ล�้นบ�ท จำง่สง่ผู้ลใหก้ัริะแสเงนิสด์จำ�กักัจิำกัริริมจำดั์ห�เงนิเปีน็ลบ และสำ�หริบัปี ี2564 บริิษัทัมกีัริะแสเงนิสด์จำ�กักัจิำกัริริม 

จำัด์ห�เงินเปี็นลบจำ�กักั�ริออกัหุ้นกัู้จำำ�นว่น 5,000 ล้�นบ�ท มีกั�ริไถุ่ถุอนหุ้นกัู้ที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะ 4,600 ล้�นบ�ท มีกั�ริจำ่�ยเงินกัู้ย่มริะยะสั�นจำำ�นว่น 

1,390 ล้�นบ�ท และมีกั�ริจำ่�ยกัู้ย่มริะยะย�ว่ 1,001 ล้�นบ�ท จำ่งส่งผู้ลให้กัริะแสเงินสด์จำ�กักัิจำกัริริมจำัด์ห�เงินเปี็นลบ

• อัตราสิ่วนี้สิภาพคล่องท้�สิำาคัญ

 อัตั้ริ�ส่ว่นสภ�พีค์ล่องของบริิษััทอยู่ในเกัณฑ์ด์ี 

 สำ�หริบัปี ี2562 บริิษัทัมอีตัั้ริ�สว่่นสภ�พีค์ลอ่งปีริบัลด์ลงจำ�กั 3.85 เท�่ ณ สิ�นปี ี2561 เปีน็ 3.02 เท�่ ณ สิ�นปี ี2562 เน่�องจำ�กัมกีั�ริปีริบัตั้วั่ลด์ลงของเงนิสด์

และริ�ยกั�ริเทียบเท่�เงินสด์ แต่ั้ในส่ว่นของเงินกัูย้ม่ริะยะสั�นมีกั�ริปีรัิบตัั้ว่เพีิ�มสูงข่�นม�กั แต่ั้อย�่งไริก็ัตั้�ม อตัั้ริ�ส่ว่นสภ�พีค์ล่องหมุนเร็ิว่ค์งที�เท่�กับั 

0.04 เท่� บริิษััทมีค์ว่�มส�ม�ริถุในกั�ริชำ�ริะด์อกัเบี�ยเท่�กัับ 16.21 ลด์ลงจำ�กังว่ด์เด์ียว่กัันของปีีกั่อนที� 40.20 โด์ยส�เหตัุ้หลักัม�จำ�กักั�ริเพีิ�มข่�นของ

สินค์้�ค์งเหล่อจำำ�นว่น 8,566 ล้�นบ�ท ส่งผู้ลให้กัริะแสเงินสด์จำ�กักั�ริด์ำ�เนินง�นก่ัอนด์อกัเบี�ยจำ่�ยและภ�ษัีเงินได์้นิติั้บุค์ค์ลเท่�กัับ (8,276) ล้�นบ�ท

 สำ�หริับปีี 2563 บริิษััทมีอัตั้ริ�ส่ว่นสภ�พีค์ล่องปีริับเพีิ�มข่�นจำ�กั 3.02 เท่� ณ สิ�นปีี 2562 เปี็น 3.76 ณ สิ�นปีี 2563 เน่�องจำ�กัมีกั�ริปีริับตัั้ว่เพีิ�มข่�นของ

เงินสด์และริ�ยกั�ริเทียบเท่�เงินสด์ อย่�งไริกั็ตั้�ม อัตั้ริ�ส่ว่นสภ�พีค์ล่องหมุนเริ็ว่ค์งที�เท่�กัับ 0.21 เท่� บริิษััทมีค์ว่�มส�ม�ริถุในกั�ริชำ�ริะด์อกัเบี�ย

เท่�กัับ 15.12 ลด์ลงจำ�กังว่ด์เดี์ยว่กัันของปีีก่ัอนที� 16.21 โด์ยมีส�เหตัุ้หลักัจำ�กักั�ริที�บริิษััทมีกัำ�ไริสุทธุิก่ัอนหักัด์อกัเบี�ยจำ่�ย ภ�ษัี ค์่�เส่�อมริ�ค์� 

และค์่�ใช้จำ่�ยในกั�ริตั้ัด์จำ่�ยที�ปีริับตั้ัว่เพีิ�มสูงข่�น

 สำ�หริับปีี 2564 บริิษััทมีอัตั้ริ�ส่ว่นสภ�พีค์ล่องปีริับเพีิ�มข่�นจำ�กั 3.76 ณ สิ�นปีี 2563 เปี็น 4.10 ณ สิ�นปีี 2564 เน่�องจำ�กัมีกั�ริปีริับตั้ัว่เพีิ�มข่�นของเงินสด์

และริ�ยกั�ริเทียบเท่�เงินสด์ อย่�งไริก็ัตั้�ม อัตั้ริ�ส่ว่นสภ�พีค์ล่องหมุนเร็ิว่ค์งที�เท่�กัับ 0.17 เท่� บริิษััทมีค์ว่�มส�ม�ริถุในกั�ริชำ�ริะด์อกัเบี�ยเท่�กัับ 

23.32 เพีิ�มข่�นจำ�กังว่ด์เดี์ยว่กันัของปีก่ีัอนที� 15.12 โด์ยมีส�เหตุั้หลกััจำ�กักั�ริที�บริิษัทัมีกัำ�ไริสุทธุกิัอ่นหกััด์อกัเบี�ยจำ�่ย ภ�ษีั ค์�่เส่�อมริ�ค์� และค่์�ใช้จำ�่ย 

ในกั�ริตั้ัด์จำ่�ยที�ปีรัิบตั้ัว่เพีิ�มสูงข่�น
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สัญญ�ซี่�อที�ด์ิน 4,040 -

สัญญ�เช่�และบริิกั�ริพี่�นที�สำ�นักัง�น และพี่�นที�โฆษัณ� 15 -
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ภ�ริะผูู้กัพัีนตั้�มสัญญ�ในกั�ริพัีฒน�โค์ริงกั�ริ 264 6,336 2,095

ภ�ริะค์ำ��ปีริะกัันเงินกัู้ย่มและว่งเงินสินเช่�อธุน�ค์�ริแกั่บริิษััทย่อย 21,933 - -

ภ�ริะจำ�กักั�ริให้ธุน�ค์�ริออกัหนังส่อค์ำ��ปีริะกัันให้หน่ว่ยง�นริ�ชกั�ริ 75 3,131 -

 (หน่ว่ย: ล้�นบ�ท)
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สำ�หริับสิ�นปีี 2562 บริิษััทได์้มีกั�ริจำัด์ตั้ั�งบริิษััทย่อยแห่งใหม่เพีิ�ม 5 แห่ง โด์ยบริิษััทฯ ถุ่อหุ้นในอัตั้ริ�ร้ิอยละ 99.99 และมีกั�ริเริียกัชำ�ริะค์่�หุ้นส�มัญและ 

หุน้เพีิ�มทุน ริว่มจำำ�นว่น 5 ล�้นบ�ท ในริะหว่�่งปี ี2562 ได้์มกีั�ริซี่�อหุน้เพีิ�มทุนในกิัจำกั�ริร่ิว่มค้์�ตั้�มสัด์สว่่นเดิ์มเป็ีนเงินริว่มทั�งสิ�น 1,239 ล�้นบ�ท นอกัจำ�กั

นี�บริิษัทัได์ร้ิบัเงนิปีนัผู้ลจำ�กับริิษัทัในเค์ร่ิอและกัจิำกั�ริริว่่มค์�้ตั้�มสดั์สว่่นกั�ริถุอ่หุน้เปีน็เงนิริว่มทั�งสิ�น 1,394 ล้�นบ�ท และบริิษัทัได์ข้�ยเงนิลงทนุในบริิษัทั

ย่อย 5 แห่ง ให้กัับบริิษััท พีรีิเมี�ยม เริสซีิเด์นซี์ จำำ�กััด์ ซี่�งเปี็นกัิจำกั�ริร่ิว่มค์้�ของบริิษััทเปี็นเงิน 128 ล้�นบ�ท โด์ยริับริู้กัำ�ไริจำ�กักั�ริข�ยเงินลงทุนด์ังกัล่�ว่

ในงบกั�ริเงินริว่มจำำ�นว่น 77 ล้�นบ�ท  

สำ�หริับสิ�นปีี 2563 กัิจำกั�ริร่ิว่มค์้�ได้์มีกั�ริเรีิยกัชำ�ริะค์่�หุ้นเพีิ�มทุน โด์ยบริิษััทเพีิ�มทุนตั้�มสัด์ส่ว่นเปี็นจำำ�นว่นริว่ม 412 ล้�นบ�ท นอกัจำ�กันี� บริิษััทได์้ริับ

เงินปีันผู้ลจำ�กับริิษััทในเค์ริ่อและกัิจำกั�ริร่ิว่มค์้�ตั้�มสัด์ส่ว่นกั�ริถุ่อหุ้นเปี็นจำำ�นว่นเงินริว่มทั�งสิ�น 1,550 ล้�นบ�ท  

สำ�หริับสิ�นปีี 2564 บริิษััทได์้ข�ยเงินลงทุนในบริิษััทย่อย 1 แห่ง ให้กัับบริิษััท พีริีเมี�ยม เริสซีิเด์นซี์ จำำ�กัดั์ ซี่�งเปี็นกัิจำกั�ริริ่ว่มค้์�ของบริิษััทเปี็นเงิน 2.5  

ล้�นบ�ท โด์ยริับริู้กัำ�ไริจำ�กักั�ริข�ยเงินลงทุนด์ังกัล่�ว่ในงบกั�ริเงินริว่มจำำ�นว่น 1.1 ล้�นบ�ท นอกัจำ�กันี� บริิษััทได์้รัิบเงินปีันผู้ลจำ�กับริิษััทในเค์ริ่อและ

กัิจำกั�ริริ่ว่มค์้�ตั้�มสัด์ส่ว่นกั�ริถุ่อหุ้นเปี็นเงินริว่มทั�งสิ�น 1,020 ล้�นบ�ท 

6"#%.V!7?2,-%!"#>0U"$#%!?2
ณ สิ�นปีี 2564 บริิษััท บริิษััทย่อย และกัิจำกั�ริร่ิว่มค์้� มีภ�ริะผูู้กัพีันและกั�ริค์ำ��ปีริะกัันด์ังนี�
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ตั้ล�ด์อสังห�ริิมทริัพีย์ในปีี 2565 ค์�ด์ว่่�จำะเริิ�มปีริับตั้ัว่ด์ีข่�นจำ�กัปีีกั่อนหน้�อย่�งค์่อยเปี็นค่์อยไปีตั้�มกั�ริฟื้้�นตั้ัว่ของสภ�พีเศริษัฐกัิจำ ซี่�งมีปีัจำจำัยเชิงบว่กั

จำ�กั 1) GDP ของปีริะเทศไทยซี่�งค์�ด์ว่่�จำะขย�ยตั้ัว่ริ้อยละ 3.41 จำ�กัปีี 2564 ที�ขย�ยตั้ัว่เพีียงริ้อยละ 0.92 2) ค์�ด์กั�ริณ์ว่่�อัตั้ริ�ด์อกัเบี�ยนโยบ�ย 

ยังค์งถุูกัตั้ริ่งอยูใ่นริะด์ับตั้ำ��ที�ร้ิอยละ 0.5 ตั้่อปีี 3) นโยบ�ยกั�ริเปีิด์ปีริะเทศซี่�งทำ�ให้ค์�ด์กั�ริณ์ว่�่ จำำ�นว่นนักัท่องเที�ยว่ตั้่�งช�ติั้จำะเพีิ�มข่�นม�อยู่ที�จำำ�นว่น 

5.63 ล้�นค์น และ 4) กั�ริบริิโภค์และกั�ริลงทุนภ�ค์เอกัชนที�ค์�ด์ว่่�จำะขย�ยตัั้ว่ตั้�มกั�ริฟื้้�นตั้ัว่ของเศริษัฐกิัจำ นอกัจำ�กันี� ตั้ล�ด์อสังห�ริิมทรัิพีย์ 

ยังได์้ริับแริงสนับสนุนจำ�กักั�ริผู้่อนค์ล�ยม�ตั้ริกั�ริกัำ�กัับด์ูแลสินเช่�อเพ่ี�อที�อยู่อ�ศัย โด์ยขย�ยเพีด์�นอัตั้ริ�ส่ว่นเงินให้สินเช่�อต่ั้อหลักัปีริะกััน (LTV ratio)  

เปี็นริ้อยละ 100 เปี็นกั�ริชั�ว่ค์ริ�ว่ จำนถุ่งว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม พี.ศ.2565 และกั�ริตั้่ออ�ยุม�ตั้ริกั�ริลด์ค์่�ธุริริมเนียมกั�ริโอนและค์่�ธุริริมเนียมกั�ริจำองจำ�กั

ริ้อยละ 2 และ 1 ตั้�มลำ�ด์ับ เปี็นร้ิอยละ 0.1 สำ�หรัิบที�อยู่อ�ศัย ไม่เกัิน 3 ล้�นบ�ท จำนถุง่วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม พี.ศ.2565 ริว่มถุ่งกั�ริผู้่อนค์ล�ยม�ตั้ริกั�ริ

กั�ริริับนักัท่องเที�ยว่ตั้่�งช�ตั้ิที�จำะสนับสนุนให้ค์ว่�มตั้้องกั�ริจำ�กัลูกัค์้�ตั้่�งช�ตั้ิกัลับม�ในริะด์ับที�ด์ีข่�นจำ�กัปีีกั่อนหน้� จำ�กัปีัจำจำัยด์ังกัล่�ว่ข้�งตั้้นทำ�ให้ 

ค์�ด์กั�ริณ์ว่่�ภ�พีริว่มตั้ล�ด์อสังห�ริิมทริัพีย์จำะฟื้้�นตั้ัว่จำ�กัปีี 2564 โด์ยธุน�ค์�ริอ�ค์�ริสงเค์ริ�ะห์ค์�ด์ว่่� ในปีี 2565 ด์ัชนีริว่มตั้ล�ด์อสังห�ริิมทริัพีย์ 

จำะเตั้ิบโตั้อยู่ที�ริ้อยละ 14.2 จำ�กัปีีกั่อนหน้�

ในช่ว่งแริกัของปีี 2565 กั�ริฟื้้�นตั้ัว่ของเศริษัฐกัิจำยังถุูกักัด์ด์ันจำ�กักั�ริแพีริ่ริะบ�ด์ของ COVID-19 ส�ยพัีนธุุ์ Omicron ปีริะกัอบกัับปีัจำจำัยค์ว่�มไม่แน่นอน 

ที�จำำ�กัดั์กั�ริฟื้้�นตัั้ว่ของภ�ค์เศริษัฐกิัจำและตั้ล�ด์อสังห�ริิมทรัิพียใ์นปี ี2565 ด์งันี� 1) โอกั�สกั�ริกัล�ยพัีนธ์ุุของไว่รัิส COVID-19 ซี่�งยงัเป็ีนเร่ิ�องที�ค์�ด์เด์�ได้์ย�กั 

และอ�จำส่งผู้ลทำ�ให้ปีริะสิทธุิภ�พีของว่ัค์ซีีนที�มีในปีัจำจำุบันด์้อยลง หริ่ออ�จำทำ�ให้สถุ�นกั�ริณ์กั�ริแพีร่ิริะบ�ด์ย่ด์เย่�อ 2) ค์ว่�มเสี�ยงของอัตั้ริ�เงินเฟื้้อที�อ�จำ

ปีริบัตั้วั่สงูข่�นตั้�มแนว่โน้มเงนิเฟื้อ้โลกัที�ปีริบัตั้วั่ข่�นจำ�กักั�ริฟื้้�นตัั้ว่ของเศริษัฐกิัจำ ริว่มถุง่ริ�ค์�พีลังง�นที�ปีริบัตัั้ว่ตั้�มริ�ค์�นำ��มนัด์บิโลกัสูงข่�นตั้อ่เน่�องตั้ั�งแตั้่

ช่ว่งไตั้ริม�สที� 4 ของปีี 2564 จำนถุ่งช่ว่งแริกัของปีี 2565 และ 3) ภ�ริะหนี�สินค์รัิว่เริ่อนไทยที�อยู่ในริะด์ับสูง โด์ยไตั้ริม�สที� 3 ปีี 2564 หนี�สินค์ริัว่เริ่อน 

สูงถุ่งริ้อยละ 89.34 ตั้่อ GDP สะท้อนถุ่งเสถุียริภ�พีท�งกั�ริเงินของภ�ค์ค์รัิว่เริ่อนที�ยังค์งเปีริ�ะบ�ง

อย�่งไริก็ัตั้�ม ตั้ล�ด์อสังห�ริิมทรัิพียใ์นปี ี2565 มแีนว่โนม้ปีรัิบตัั้ว่ด์ข่ี�นจำ�กัปีกีัอ่นหน้� ด์งัเหน็ได์จ้ำ�กัผูู้ป้ีริะกัอบกั�ริอสงัห�ริิมทรัิพียท์ยอยออกัม�สง่สญัญ�ณ

กั�ริเปีิด์ตั้ัว่โค์ริงกั�ริใหม่ทั�งแนว่ริ�บและค์อนโด์มิเนียมอย่�งต่ั้อเน่�องในปีีนี�หลังจำ�กักั�ริเปีิด์ตั้ัว่โค์ริงกั�ริใหม่ได์้หด์ตั้ัว่ลงอย่�งม�กัในช่ว่ง 2 ปีีที�ผู้่�นม� 

แตั้่ทั�งนี�สถุ�นกั�ริณ์โด์ยริว่มกั็ยังค์งมีค์ว่�มไม่แน่นอนและค์ว่�มท้�ท�ยอย่�งต่ั้อเน่�องสำ�หรัิบผูู้้ปีริะกัอบกั�ริทั�งจำ�กัสภ�พีเศริษัฐกิัจำและกั�ริกัล�ยพีันธุุ์ของ

โริค์ริะบ�ด์ อย่�งไริก็ัตั้�ม เริ�เช่�อว่่�ตั้ล�ด์สินค์้�ค์อนโด์มิเนียมจำะส�ม�ริถุเติั้บโตั้ข่�น เน่�องจำ�กัจำำ�นว่นยูนิตั้เปีิด์ใหม่ได์้ลด์ลงไปีอยู่ในจุำด์ตั้ำ��สุด์แล้ว่ในปีี 

ที�ผู้่�นม� และสินค์้�แนว่ริ�บจำะยังค์งส�ม�ริถุเตั้ิบโตั้ตั้�มสภ�พีเศริษัฐกัิจำที�ค์�ด์ว่�่จำะค์่อย ๆ ฟื้้�นตั้ัว่อย่�งตั้่อเน่�อง
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ตั้ริว่จำสอบโด์ย ค์ุณส�ธุิด์� รัิตั้น�นุริักัษั์ ผูู้้สอบบัญชีรัิบอนุญ�ตั้เลขทะเบียน 4753 จำ�กับริิษััท สำ�นักัง�น อีว่�ย จำำ�กััด์

• ริ�ยง�นของผูู้้สอบบัญชีสำ�หรัิบงบกั�ริเงินสำ�หรัิบปีี สิ�นสุด์ วั่นที� 31 ธุันว่�ค์ม 2562 แสด์งค์ว่�มเห็นแบบไม่มีเง่�อนไขโด์ยให้ค์ว่�มเห็นว่่�งบกั�ริเงินได์้ 

 จำัด์ทำ�ข่�นโด์ยถูุกัตั้้องตั้�มที�ค์ว่ริในส�ริะสำ�ค์ัญตั้�มม�ตั้ริฐ�นกั�ริริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน

3'!"#13*2$#%+0"$P 2563 - 2564

ตั้ริว่จำสอบโด์ย ค์ุณกัมลทิพีย์ เลิศว่ิทย์ว่ริเทพี ผูู้้สอบบัญชีริับอนุญ�ตั้เลขทะเบียน 4377 จำ�กับริิษััท สำ�นักัง�น อีว่�ย จำำ�กััด์

• ริ�ยง�นของผูู้้สอบบัญชีสำ�หรัิบงบกั�ริเงินสำ�หรัิบปีี สิ�นสุด์ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2563 แสด์งค์ว่�มเห็นแบบไม่มีเง่�อนไขโด์ยให้ค์ว่�มเห็นว่่�งบกั�ริเงิน 

 ได้์จำัด์ทำ�ข่�นโด์ยถุูกัตั้้องตั้�มที�ค์ว่ริในส�ริะสำ�ค์ัญตั้�มม�ตั้ริฐ�นกั�ริริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน

• ริ�ยง�นของผูู้้สอบบัญชีสำ�หรัิบงบกั�ริเงินสำ�หรัิบปีี สิ�นสุด์ ว่ันที� 31 ธุันว่�ค์ม 2564 แสด์งค์ว่�มเห็นแบบไม่มีเง่�อนไขโด์ยให้ค์ว่�มเห็นว่่�งบกั�ริเงิน 

 ได้์จำัด์ทำ�ข่�นโด์ยถุูกัตั้้องตั้�มที�ค์ว่ริในส�ริะสำ�ค์ัญตั้�มม�ตั้ริฐ�นกั�ริริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน

1,2,3 แหล่งทีุ�มา : ธีนาคารแห่งปีระเทุศไทุย, 10 มกำราคม 2565, “กำารปีระชุมนักำวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั�งทีุ� 4/2564: ปีระมาณกำารแนวโน้มเศรษัฐกิำจปีระเมิน ณ วันทีุ� 21 ธัีนวาคม 2564”
4 แหล่งทุี�มา : ธีนาคารแห่งปีระเทุศไทุย, “รายงานนโยบ่ายกำารเงิน ไตรมาส่ 4 : ฉบ่ับ่เด้่อื่นธีันวาคม 2564”
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เงินสด์และริ�ยกั�ริเทียบเท่�เงินสด์ 2,069,644 3.4 2,739,736 4.7 570,227 1.0

ลูกัหนี�กั�ริค์้� - สุทธุิ 69,084 0.1 48,569 0.1 135,963 0.2

สินค์้�ค์งเหลอ่ - สุทธุิ 47,379,008 78.4 46,139,579 78.6 49,714,687 84.5

สินทริัพีย์หมุนเว่ียนอ่�น 1,434,900 2.4 969,128 1.6 1,049,513 1.8

รวมสิินี้ทรัพย์หม้นี้เว้ยนี้ 50,952,636 84.3 49,897,012 85.0 51,470,390 87.5

เงินฝ�กัธุน�ค์�ริที�มีข้อจำำ�กัดั์ในกั�ริใช้ 549 0.0 549 0.0 549 0.0

เงินลงทุนในกั�ริริ่ว่มค์้� 6,644,025 11.0 6,462,183 11.0 5,452,948 9.3

ที�ด์ินและตั้้นทุนโค์ริงกั�ริริอกั�ริพัีฒน� - สุทธุิ 1,118,310 1.9 597,576 1.0 679,074 1.2

อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกั�ริลงทุน และ ที�ด์ิน อ�ค์�ริและอุปีกัริณ์ - สุทธุิ 443,318 0.7 483,904 0.8 540,722 0.9

สินทริัพีย์สิทธุิ�กั�ริใช้ 415,137 0.7 554,731 0.9 - -

สินทริัพีย์ไม่หมุนเว่ียนอ่�น 834,974 1.4 727,904 1.3 650,531 1.1

รวมสิินี้ทรัพย์ไม่หม้นี้เว้ยนี้ 9,456,313 15.7 8,826,847 15.0 7,323,824 12.5

รวมสิินี้ทรัพย์ 60,408,949 100.0 58,723,859 100.0 58,794,214 100.0

เงินเบิกัเกัินบัญชีและเงินกัู้ย่มริะยะสั�นจำ�กัสถุ�บันกั�ริเงิน 1,726,689 2.9 3,112,802 5.3 8,180,147 13.9

เจำ้�หนี�กั�ริค์้� 2,040,633 3.4 1,582,275 2.7 1,531,452 2.6

ส่ว่นของหุน้กัู้ที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะภ�ยในหน่�งปีี 4,500,000 7.4 4,600,000 7.8 4,500,000 7.7

หนี�สินตั้�มสัญญ�เช่�ซี่�อที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะภ�ยในหน่�งปีี 125,764 0.2 119,139 0.2 391 0.0

ริ�ยได้์ริับล่ว่งหน้� 328,829 0.5 607,490 1.0 326,361 0.5

หนี�สินหมุนเว่ียนอ่�น 3,717,330 6.2 3,234,437 5.6 2,518,297 4.3

รวมหนี้้�สิินี้หม้นี้เว้ยนี้ 12,439,245 20.6 13,256,143 22.6 17,056,648 29.0

เงินกัู้ย่มริะยะย�ว่ - สุทธุิจำ�กัส่ว่นที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะภ�ยในหน่�งปีี 970,200 1.6 1,971,200 3.3 827,000 1.4

หุ้นกัู้ - สุทธุิจำ�กัส่ว่นที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะภ�ยในหน่�งปีี 13,750,000 22.7 13,250,000 22.5 14,100,000 24.0

หนี�สินตั้�มสัญญ�เช่�ซี่�อ - สุทธิุจำ�กัส่ว่นที�ถุ่งกัำ�หนด์ชำ�ริะภ�ยในหน่�งปีี 303,370 0.5 444,870 0.8 237 0.0

เจำ้�หนี�เงินปีริะกัันผู้ลง�น 242,608 0.4 269,017 0.5 291,872 0.5

สำ�ริองผู้ลปีริะโยชน์พีนักัง�น 280,115 0.5 269,330 0.5 222,331 0.4

รวมหนี้้�สินิี้ไม่หม้นี้เว้ยนี้ 15,546,293 25.7 16,204,417 27.6 15,441,440 26.3

รวมหนี้้�สิินี้ 27,985,538 46.3 29,460,560 50.2 32,498,088 55.3

ส่ิวนี้ของผู้้�ถืือห้�นี้

ทุนออกัจำำ�หน่�ยและชำ�ริะเตั้็มมูลค์่�แล้ว่ 3,145,899 5.2 3,145,899 5.4 3,145,899 5.3

ส่ว่นตั้ำ��กัว่่�มูลค์่�หุ้นส�มัญ 89,416 0.1 89,416 0.1 89,416 0.2

กัำ�ไริสะสม 29,206,366 48.4 26,046,030 44.3 23,077,851 39.2

องค์์ปีริะกัอบอ่�นของส่ว่นของผูู้้ถุ่อหุ้น - - - - (50) 0.0

รวมสิ่วนี้ของผู้้�ถืือห้�นี้ของบัริษัทฯ 32,441,681 53.7 29,281,345 49.8 26,313,116 44.7

ส่ว่นของผูู้้มีส่ว่นได์้เสียไม่มีอำ�น�จำค์ว่บคุ์มของบริิษััทย่อย (18,270) 0.0 (18,046) 0.0 (16,990) 0.0

รวมสิ่วนี้ของผู้้�ถืือห้�นี้ 32,423,411 53.7 29,263,299 49.8 26,296,126 44.7

รวมหนี้้�สินิี้และสิ่วนี้ของผู้้�ถืือห้�นี้ 60,408,949 100.0 58,723,859 100.0 58,794,214 100.0

 (หน่ว่ย: พีันบ�ท)
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ริ�ยได์้จำ�กักั�ริข�ยและบริกิั�ริ 31,794,438 100.0 29,888,422 100.0 23,802,196 100.0

ตั้้นทุนข�ยและบริิกั�ริ (21,483,137) (67.6) (20,458,294) (68.4) (15,626,650) (65.6)

กัำ�ไริขั�นตั้้น 10,311,301 32.4 9,430,128 31.6 8,175,546 34.3

ค์่�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริข�ยและบริิห�ริ (5,827,515) (18.3) (6,159,667) (20.6) (5,443,290) (22.9)

กัำ�ไริจำ�กักั�ริด์ำ�เนินง�น 4,483,786 14.1 3,270,461 11.0 2,732,256 11.5

ค์่�ใช้จ่ำ�ยอ่�น (2,501) (0.0) (5,623) (0.0) (12,852) (0.1)

ริ�ยได้์อ่�นๆ 186,701 0.6 70,079 0.2 164,459 0.7

ส่ว่นแบ่งกัำ�ไริ (ข�ด์ทุน) จำ�กัเงินลงทุนในกั�ริริ่ว่มค์้� 999,179 3.1 1,947,624 6.5 1,008,578 4.2

กัำ�ไริก่ัอนหักัค์่�ใช้จำ่�ยท�งกั�ริเงินและภ�ษัีเงินได์้นิตั้ิบุค์ค์ล 5,667,165 17.8 5,282,541 17.7 3,892,441 16.3

ค์่�ใช้จำ่�ยท�งกั�ริเงิน* (255,029) (0.8) (367,206) (1.2) (247,480) (1.0)

ภ�ษัีเงินได้์นิตั้ิบุค์ค์ล (869,300) (2.7) (689,856) (2.3) (580,998) (2.4)

กำาไรสิ้ทธุิสิำาหรับัปี 4,542,836 14.3 4,225,479 14.1 3,063,963 12.9

3'!#%,=13*2=/ 31 (?28">9 2564 31 (?28">9 2563 31 (?28">9 2562

กัริะแสเงินสด์จำ�กั (ใช้ไปีใน) กัิจำกัริริมด์ำ�เนินง�น 2,030,999 7,345,107 (9,810,335)

กัริะแสเงินสด์จำ�กั (ใช้ไปีใน) กิัจำกัริริมลงทุน (630,948) 175,264 (1,396,479)

กัริะแสเงินสด์จำ�กั (ใช้ไปีใน) กิัจำกัริริมจัำด์ห�เงิน (2,070,143) (5,350,912) 10,825,821

ผู้ลตั้่�งจำ�กักั�ริแปีลงค์่�งบกั�ริเงินลด์ลง - 50 (39)

กระแสิเงินี้สิด้ลด้ลงสิ้ทธิุ (670,092) 2,169,509 (381,032)

* ค่าใช้จ่ายทุางกำารเงิน หมายถึึง ค่าธีรรมเนียมธีนาคารและด้อื่กำเบ่ี�ยจ่าย 
** % อัื่ตราร้อื่ยละข้อื่งรายได้้จากำกำารข้ายและบ่ริกำารทุี�ไม่รวมรายได้้อื่่�นๆ

 (หน่ว่ย: พีันบ�ท)
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1) อื่ัตราส่่วนส่ภาพัคล่อื่งหมุนเร็ว คำานวนโด้ย (เงินส่ด้และเงินฝากำธีนาคาร + หลักำทุรัพัย์ในความต้อื่งกำารข้อื่งตลาด้+ลูกำหนี�กำารค้าและตั�วเงินรับ่)/หนี�ส่ินหมุนเวียน
2) อื่ัตรากำำาไรสุ่ทุธีิ คำานวณโด้ย กำำาไรสุ่ทุธีิ/รายได้้รวม
3) ส่ำาหรับ่หุ้นกำู้ไม่ด้้อื่ยสิ่ทุธีิ และไม่มีปีระกำันข้อื่งบ่ริษััทุ เอื่พัี (ไทุยแลนด้์) จำากำัด้ (มหาชน) ครั�งทุี� 1/2564 และกำ่อื่นหน้า
4) ส่ำาหรับ่หุ้นกำู้ไม่ด้้อื่ยสิ่ทุธีิ และไม่มีปีระกำันข้อื่งบ่ริษััทุ เอื่พัี (ไทุยแลนด้์) จำากำัด้ (มหาชน) ครั�งทุี� 2/2564 เป็ีนต้นไปี
5) อื่ัตราส่่วนความส่ามารถึในกำารชำาระด้อื่กำเบ่ี�ย คำานวนโด้ย กำำาไรกำ่อื่นหักำด้อื่กำเบ่ี�ย ภาษัี ค่าเส่่�อื่มราคา และค่าตัด้จำาหน่าย/ด้อื่กำเบ่ี�ยจ่าย

&?K#"=D82:"3!"#13*2 I2D85 31 (?28">9 2564 31 (?28">9 2563 31 (?28">9 2562

อัตราสิ่วนี้สิภาพคล่อง

อัตั้ริ�ส่ว่นสภ�พีค์ล่อง (เท่�) 4.10 3.76 3.02

อัตั้ริ�ส่ว่นสภ�พีค์ล่องหมุนเริ็ว่ (1) (เท่�) 0.17 0.21 0.04

อัตั้ริ�ส่ว่นสภ�พีค์ล่องกัริะแสเงินสด์ (เท่�) 0.16 0.48 (0.69)

อัตั้ริ�ส่ว่นหมุนเว่ียนลูกัหนี�กั�ริค์้�  (เท่�) 496.82 311.44 169.77

ริะยะเว่ล�เกั็บหนี�เฉลี�ย (ว่ัน) 0.73 1.17 2.12

อัตั้ริ�ส่ว่นหมุนเว่ียนสินค์้�ค์งเหล่อ  (เท่�) 0.46 0.43 0.34

ริะยะเว่ล�ข�ยสินค์้�เฉลี�ย (ว่ัน) 794.44 855.08 1,061.18

อัตั้ริ�ส่ว่นหมุนเว่ียนเจำ้�หนี� (เท่�) 11.86 13.14 10.60

ริะยะเว่ล�ชำ�ริะหนี� (ว่ัน) 30.78 27.78 34.43

Cash Cycle (ว่ัน) 764.40 828.47 1,028.90

อัตราสิ่วนี้แสิด้งความสิามารถืในี้การหากำาไร   

อัตั้ริ�กัำ�ไริขั�นตั้้น (ร้ิอยละ) 32.43 31.55 34.35

อัตั้ริ�กัำ�ไริจำ�กักั�ริด์ำ�เนินง�น (ร้ิอยละ) 14.10 10.94 11.48

อัตั้ริ�ส่ว่นริ�ยได้์อ่�นตั้่อริ�ยได้์ริว่ม (ร้ิอยละ) 3.60 6.30 4.72

อัตั้ริ�ส่ว่นเงินสด์ตั้่อกั�ริทำ�กัำ�ไริ (ร้ิอยละ) 45.30 224.59 (359.06)

อัตั้ริ�กัำ�ไริสุทธุิ (2) (ร้ิอยละ) 13.77 13.24 12.27

อัตั้ริ�ผู้ลตั้อบแทนผูู้้ถุอ่หุ้น (ร้ิอยละ) 14.73 15.21 12.07

อัตรสิ่วนี้แสิด้งประสิิทธุิภาพในี้การทำางานี้

อัตั้ริ�ผู้ลตั้อบแทนจำ�กัสินทริัพีย์ (ร้ิอยละ) 7.63 7.19 5.66

อัตั้ริ�ผู้ลตั้อบแทนจำ�กัสินทริัพีย์ถุ�ว่ริ   (ร้ิอยละ) 1,029.20 869.80 616.73

อัตั้ริ�หมุนของสินทริัพีย์  (เท่�) 0.55 0.51 0.46

อัตราสิ่วนี้วิเคราะห์นี้โยบัายทางการเงินี้

อัตั้ริ�หนี�สินตั้่อส่ว่นผูู้้ถุ่อหุ้น (เท่�) 0.86 1.01 1.24

อัตั้ริ�ส่ว่นหนี�สินตั้่อส่ว่นผูู้้ถุอ่หุ้นตั้�มข้อกัำ�หนด์สิทธุิ (3) (เท่�) 0.60 0.71 1.03

อัตั้ริ�ส่ว่นหนี�สินต่ั้อส่ว่นผูู้้ถุ่อหุ้นตั้�มข้อกัำ�หนด์สิทธุิ (4) (เท่�) 0.58 0.69 1.03

อัตั้ริ�ส่ว่นค์ว่�มส�ม�ริถุในกั�ริชำ�ริะด์อกัเบี�ย (5) (เท่�) 23.32 15.12 16.21

หนี�สินที�มีภ�ริะด์อกัเบี�ยตั้่อกัำ�ไริกั่อนด์อกัเบี�ยจำ่�ย ภ�ษัีเงินได์้ 

   ค์่�เส่�อมริ�ค์� และค์่�ตั้ัด์จำำ�หน่�ย (เท่�) 3.62 4.27 6.95

อัตั้ริ�ส่ว่นค์ว่�มส�ม�ริถุในกั�ริชำ�ริะภ�ริะผูู้กัพีัน (เท่�) 0.93 0.70 0.31

อัตั้ริ�กั�ริจำ่�ยเงินปีันผู้ล (ร้ิอยละ) - 33.50 41.07
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เลขที� 9 ถุนนริัชด์�ภิเษักั แขว่งจำตัุ้จำักัริ กัริุงเทพีฯ

โทริศัพีท์ : 02-544-2037

เลขที� 400/22 ถุนนพีหลโยธุิน กัริุงเทพีฯ 10400

โทริศัพีท์ : 02-470-5725

เลขที� 333 ถุนนสีลม เขตั้บ�งริักั กัรุิงเทพีฯ 10500

โทริศัพีท์ : 02-626-4175

CF&9V-=0">?@&H<2
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- ไม่มี -
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บัริษัท: ศูนย์ริับฝ�กัหลักัทรัิพีย์ (ปีริะเทศไทย) จำำ�กััด์

เลขท้�: 93 ถุนนริัชด์�ภิเษักั แขว่งด์ินแด์ง เขตั้ด์ินแด์ง 

กัริุงเทพีมห�นค์ริ 10400

โทรศัพท์: 02-009-9000

โทรสิาร: 02-009-9991

.VF=&''?@S;

บริิษััท สำ�นักัง�น อีว่�ย จำำ�กััด์

โด์ยน�งศิริิว่ริริณ สุริเทพีินทร์ิ ผูู้้สอบบัญชีริับอนุญ�ตั้เลขที� 4604

และ/หริ่อ น�งส�ว่กัมลทิพีย์ เลิศว่ิทย์ว่ริเทพี 

ผูู้้สอบบัญชีริับอนุญ�ตั้ทะเบียนเลขที� 4377

และ/หริ่อ น�งส�ว่ศิริิว่ริริณ นิตั้ย์ด์ำ�ริง

ผูู้้สอบบัญชีริับอนุญ�ตั้ เลขที� 5906

193/136-137 ชั�น 33 อ�ค์�ริเลค์ริัชด์�ค์อมเพีล็กัซี์

ถุนนริัชด์�ภิเษักั แขว่งค์ลองเตั้ย เขตั้ค์ลองเตั้ย กัริุงเทพีมห�นค์ริ 10110

โทริศัพีท์: 02-264-0777

โทริส�ริ: 02-264-0790

CF&9V-:?<8T$,-%CF&9V-=0">?@&H<2
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บริิษััทตริะหนัักถึึงความสำำาคัญของการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ อันัเป็็นั

ป็ัจจัยหลักในัการิเสำริิมสำร้ิางให้องค์กริม่ริะบบท่�ม่ป็ริะสำิทธิิภาพ และเป็็นั

พ้�นัฐานัของการิเติบโตอย่างยั�งย้นั คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและ

บริิหาริความเสำ่�ยงจึงไดู้ริ่างนัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิ เสำนัอต่อคณะ

กริริมการิบริิษัทัเพ้�อพจิาริณาอนัมัุต ิและไดูม้ก่าริทบทวนัป็ริบัป็ริงุนัโยบาย

ครัิ�งลา่สำดุูเม้�อวนััท่� 7 มถิึนุัายนั พ.ศ. 2559 เพ้�อเป็น็ัการิยกริะดูบัมาตริฐานั

และการิป็ฏิิบัติการิดู้านัการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ของบริิษััทให้สำอดูคล้อง

กับหลักเกณฑ์์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 

CG Scorecard) สำำาหริับนัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิและจริริยาบริริณ

ธิุริกิจไดู้แสำดูงไว้ในัเว็บไซต์ของบริิษััท http://investor.apthai.com/th/

good-governance/good-governance ในัหัวข้อ คู่มอ้หลักการิกำากับ

ดููแลกิจการิและจริริยาบริริณธุิริกิจ

บริิษััทถึ้อว่าการิป็ฏิิบัติตามหลักการิกำากับดููแลกิจการิ และจริริยาบริริณ

ธิุริกิจของบริิษััทฯ เป็็นัหนั้าท่�และความริับผิิดูชอบของกริริมการิ ผิู้บริิหาริ

และพนัักงานัทุกคนั และถึ้อเป็็นัเร้ิ�องสำำาคัญในัการิสำ่งเสำริิมให้พนัักงานั 

ภายใต้การิบังคับบัญชาให้ม่ความรู้ิความเข้าใจ และป็ฏิิบัติตามคู่ม้อ 

หลกัการิกำากับดูแูลกิจการิ ของบริิษัทัฯ อย่างเคร่ิงครัิดู หลักป็ฏิบัิตแิละติดูตาม 

ให้ม่การิป็ฏิิบัติ หากกริริมการิ ผิู้บริิหาริ หร้ิอพนัักงานั กริะทำาผิิดูหลักการิ 

หร้ิอแนัวป็ฏิบัิตติา่ง ๆ  ตามท่�กำาหนัดูไว้ จะไดู้รัิบโทษัทางวินัยัตามท่�บริิษัทัฯ 

กำาหนัดูอย่างเคริ่งคริัดูและหากม่การิกริะทำาท่�เช้�อไดู้ว่าทำาผิิดูกฎหมาย 

กฎเกณฑ์์ ริะเบ่ยบ และข้อบังคับของภาครัิฐ บริิษััทฯ จะสำ่งเร้ิ�องให้ 

เจา้หนัา้ท่�ริฐัดูำาเนันิัการิตอ่ไป็ ทั�งน่ั� หากบคุลากริพบการิกริะทำาผิดิูกฎหมาย 

และ/หริ้อ หลักการิกำากับดููแลกิจการิ ให้แจ้งข้อร้ิองเริ่ยนัหริ้อข้อกล่าวหา 

ไป็ยังช่องทางต่าง ๆ ตามท่�บริิษััทฯ กำาหนัดู โดูยบริิษััทฯ จะดูำาเนัินัการิ

ตริวจสำอบโดูยไม่เป็ิดูเผิยช้�อผิู้แจ้งเบาะแสำเพ้�อคุ้มคริองผิลกริะทบท่�อาจ 

เกิดูขึ�นักับผิู้แจ้งข้อร้ิองเร่ิยนัหร้ิอข้อกล่าวหาดัูงกล่าว (ริายละเอ่ยดูตาม

นัโยบายการิแจ้งเบาะแสำและข้อร้ิองเริ่ยนั)

0"1#23456-./&"/)*7)-289+&%:+!"# 
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นัโยบายและแนัวป็ฏิิบัติดู้านัการิกำากับดููแลกิจการิ คริอบคลุมการิสำริริหา

และกำาหนัดูค่าตอบแทนักริริมการิและผิู้บริิหาริ ความเป็็นัอิสำริะของ 

ฝ่า่ยจดัูการิ การิพัฒนัากริริมการิ และการิป็ริะเมนิัผิลการิป็ฏิบิตัหิน้ัาท่�ของ

คณะกริริมการิ ริวมถึึงการิกำากับดููแลบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วม การิดููแล

ผิู้ถึ้อหุ้นั การิป็ฏิิบัติต่อผิู้ถึ้อหุ้นัโดูยเท่าเท่ยมกันั การิสำ่งเสำริิมการิใช้สำิทธิิ 

ของผิู้ถ้ึอหุ้นั การิป้็องกันัการิใช้ข้อมูลภายในั การิป้็องกันัความขัดูแย้ง 

ทางผิลป็ริะโยชนั์ ความริับผิิดูชอบต่อผิู้ม่สำ่วนัไดู้สำ่วนัเสำ่ย การิต่อต้านัการิ

ทุจริิตคอริ์ริัป็ชันั แสำดูงไว้ในัเว็บไซต์ของบริิษััท http://investor.apthai.

com/th/good-governance/good-governance ในัหัวข้อ คู่ม้อหลัก

การิกำากับดููแลกิจการิและจริริยาบริริณธิุริกิจ

!"#;8*<=/-)8*6)*71%>-"!"#?<=@$"A%B456-./&"/ )-289+&%:+ 
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การิทบทวนัและนัำาหลักการิกำากบัดูแูลกิจการิท่�ดูส่ำำาหรัิบบริิษัทัจดูทะเบย่นั

ป็ี 2560 ไป็ป็ริับใช้ 

ในัปี็ 2564 คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยงม่การิ

พิจาริณาและทบทวนัการินัำาหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่สำำาหริับบริิษััท 

จดูทะเบย่นัปี็ 2560 (CG code) ไป็ป็รัิบใช้ให้เหมาะสำมกับบริบิททางธุิริกิจ

เป็็นัป็ริะจำาทุกไตริมาสำ และนัำาเสำนัอเพ้�อให้คณะกริริมการิบริิษััทพิจาริณา

ทบทวนั ป็ีละ 1 คริั�ง

สำำาหริบัหลักป็ฏิบิตัขิอ้ท่�ยงัไมไ่ดูน้ัำาไป็ป็รัิบใช ้ท่�ป็ริะชมุคณะกริริมการิบริษิัทั

ไดู้ม่การิบันัทึกริายละเอ่ยดูพร้ิอมเหตุผิลไว้แล้ว อ่กทั�งยังม่แผินัพัฒนัา

และติดูตามดููแลให้ม่การิดูำาเนัินัการิต่อ โดูยจัดูลำาดูับตามความสำำาคัญ

ของเริ้�องนัั�นั ๆ

สำำาหริับป็ีท่�ผิ่านัมา บริิษััทไดู้ริับคะแนันัผิลการิป็ริะเมินัการิริายงานัการิ

กำากับดููแลกิจการิบริิษััทจดูทะเบ่ยนัไทย ในัริะดูับ “ดู่เลิศ” ป็ริะจำาปี็ 2564 

ซึ�งนัับเป็็นัป็ีท่� 4 ติดูต่อกันั จากการิป็ริะเมินัโดูยสำมาคมสำ่งเสำริิมสำถึาบันั

กริริมการิ บริิษััทไทย ทั�งนั่� บริิษััทไดู้นัำาเสำนัอริายงานัผิลการิป็ริะเมินัให้

คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยงของบริิษััททริาบ 

เพ้�อพจิาริณาและให้ขอ้เสำนัอแนัะต่อคณะกริริมการิบริิษัทัเพ้�อนัำาไป็พฒันัา

และป็ริับป็ริุงการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ของบริิษััทต่อไป็
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บริิษัทัไดูป้็ฏิบิติัตามหลกัการิกำากบัดูแูลกจิการิท่�ดูส่ำำาหริบับริิษัทัจดูทะเบย่นั

ตามแนัวทางท่�ตลาดูหลักทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทยกำาหนัดูในั 5 หมวดู 

หมวดู 1 สำิทธิิของผิู้ถึ้อหุ้นั

หมวดู 2 การิป็ฏิิบัติต่อผิู้ถึ้อหุ้นัอย่างเท่าเท่ยมกันั

หมวดู 3 บทบาทของผิู้ม่สำ่วนัไดู้เสำ่ย

หมวดู 4 การิเป็ิดูเผิยข้อมูลและความโป็ริ่งใสำ

หมวดู 5 ความริับผิิดูชอบของคณะกริริมการิ

ม่แนัวป็ฏิิบัติดูังต่อไป็นั่�
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ผิู้ถึ้อหุ้นัเป็ริ่ยบเสำม้อนัเจ้าของบริิษััท ม่สิำทธิิและเสำ่ยงท่�จะร่ิวมกำาหนัดู

ทิศทางการิดูำาเนิันังานัของบริิษััทตามขอบเขตท่�กฎหมายกำาหนัดู บริิษััท

จึงมุ่งเน้ันัท่�จะสำริ้างป็ริะโยชนั์ท่�ดู่แก่ผิู้ถึ้อหุ้นัเป็็นัสำำาคัญ โดูยมุ่งให้ผิู้ถึ้อหุ้นั 

ไดูร้ิบัสำทิธิแิละใชส้ำทิธิบินัหลกัการิป็ฏิบิตัอิยา่งเทา่เทย่มกนัั เชน่ั การิซ้�อขาย

หร้ิอโอนัหุ้นั การิไดู้ริับเงินัปั็นัผิลการิไดู้ริับข้อมูลข่าวสำาริของบริิษััทอย่าง 

คริบถ้ึวนั ริวดูเร็ิวและเพย่งพอ โดูยไดู้จัดูใหม้ส่่ำวนังานันัักลงทุนัสำมัพนััธิแ์ละ

เลขานักุาริบริิษัทั เพ้�อตอบขอ้สำงสำยัตา่ง ๆ  แกผ่ิูถ้ึอ้หุน้ั ผิา่นัชอ่งทางตดิูตอ่

ตา่ง ๆ  ทั�งโทริศพัท ์อเ่มล และไป็ริษัณ่ย ์ริวมถึงึการิเขา้ริว่มป็ริะชมุเพ้�อใช้

สำทิธิิออกเสำย่งในัท่�ป็ริะชุมผิูถ้ึอ้หุน้ัเพ้�อรัิบทริาบและตัดูสำนิัใจในัวาริะสำำาคญั 

เช่นั การิจ่ายเงินัปั็นัผิล การิแต่งตั�งและการิกำาหนัดูค่าตอบแทนักริริมการิ 

ริวมถึึงการิแก้ไขข้อบังคับของบริิษััท เป็็นัต้นั   

1. !"#8#7ML3E(GJK5HLG-
บริิษััทไดู้จัดูการิป็ริะชุมสำามัญผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2564 ขึ�นั เม้�อวันัท่� 29 

เมษัายนั พ.ศ. 2564 ซึ�งเป็็นัริะยะเวลาภายในัไม่เกินั 4 เดู้อนั นัับแต่วันั

สำิ�นัสำุดูริอบริะยะเวลาบัญช่ตามท่�กฎหมายกำาหนัดู โดูยม่การิดูำาเนัินัการิ 

เพ้�อให้ผิู้ถึ้อหุ้นัไดู้ริับสำิทธิิเก่�ยวกับการิป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัตามกฎหมายและ

นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิ ริายละเอ่ยดู ดูังนั่�

ก่่อนก่ารประชุุม

1.1 เพ้�อให้ผิู้ถึ้อหุ้นัไดู้ริับข้อมูลท่�ชัดูเจนั เพ่ยงพอ และม่ริะยะเวลา 

อันัสำมควริแก่การิพิจาริณาริะเบ่ยบวาริะการิป็ริะชุม บริิษััทไดู้ม่การิ

เผิยแพริ่หนัังสำ้อบอกกล่าวเชิญป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัและเอกสำาริป็ริะกอบ

เม้�อวันัท่� 22 ม่นัาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งเป็็นัเวลาไม่นั้อยกว่า 30 วันั

ก่อนัการิป็ริะชุม ผิ่านัทางช่องทางท่�หลากหลาย ทั�งการิแจ้งข่าว

ผิ่านัตลาดูหลักทริัพย์และทางเว็บไซต์ของบริิษััท (https://investor.

apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-

meeting?year=2021) เพ้�อให้ผิู้ถึ้อหุ้นัและนัักลงทุนัสำามาริถึเข้าถึึง 

ไดูโ้ดูยง่าย อก่ทั�ง บริิษัทัไดู้มอบหมายให้ บริิษัทั ศนูัยร์ิบัฝ่ากหลักทรัิพย์ 

(ป็ริะเทศไทย) จำากัดู ซึ�งเป็็นันัายทะเบ่ยนัหลักทรัิพย์จัดูส่ำงหนัังสำ้อ

เชิญป็ริะชุมไป็ยังผิู้ถึ้อหุ้นัพร้ิอมทั�งริายงานัป็ริะจำาป็ี (ในัรูิป็แบบ 

QR code) เม้�อวันัท่� 7 เมษัายนั พ.ศ. 2564 ซึ�งเป็็นัเวลามากกว่า 

14 วันัก่อนัวันัป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นั สำำาหรัิบผิู้ถึ้อหุ้นัท่�ต้องการิริับริายงานั

ป็ริะจำาป็ีแบบรูิป็เล่มทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษัสำามาริถึแจ้ง

ความป็ริะสำงค์มายังบริิษััท เพ้�อดูำาเนัินัการิจัดูสำ่งให้เพิ�มเติมไดู้ 

อ่กดู้วย ทั�งนั่� ข้อมูลในัหนัังสำ้อเชิญป็ริะชุม ป็ริะกอบดู้วยวันั เวลา 

สำถึานัท่�ป็ริะชุม พริ้อมทั�งริายละเอ่ยดูวาริะการิป็ริะชุม ข้อเท็จจริิง 

เหตผุิลและความเหน็ัของคณะกริริมการิในัแตล่ะวาริะ เพ้�อป็ริะกอบ

การิตดัูสำนิัใจ นัอกจากน่ั� บริิษัทัยงัมก่าริลงป็ริะกาศทางหนังัสำอ้พมิพ์

เป็น็ัริะยะเวลา 3 วนััตดิูตอ่กนััลว่งหนัา้ ตั�งแตว่นััท่� 7-9 เมษัายนั พ.ศ. 

2564 อันัเป็น็ัริะยะเวลาไม่นั้อยกว่า 3 วันัก่อนัการิป็ริะชุม ซึ�งเป็็นัไป็

ตามข้อบังคับของกฎหมาย

1.2 บริิษััทสำนัับสำนุันัให้ผิู้ถึ้อหุ้นัทุกกลุ่มใช้สำิทธิิเข้าร่ิวมป็ริะชุมอย่าง 

เทา่เทย่มกันั ทั�งผิูถ้ึอ้หุน้ัท่�เป็น็ับุคคลธิริริมดูา นัติิบคุคล และนักัลงทุนั 

สำถึาบนัั โดูยการิสำง่หนังัสำอ้มอบฉันััทะไป็พริอ้มกบัหนังัสำอ้เชญิป็ริะชมุ 

พริ้อมทั�งเสำนัอช้�อกริริมการิอิสำริะ 2 ท่านั ไดู้แก่ 1. นัายนันัท์จิตริ 

ตุลยานันัท์ 2. นัายโกศล สำุริิยาพริ เพ้�อเป็็นัทางเล้อกในัการิมอบ

ฉัันัทะของผิู้ถึ้อหุ้นั 

1.3 บริิษััทไดู้อำานัวยความสำะดูวกให้ผิู้ถึ้อหุ้นัไดู้ใช้สำิทธิิในัการิเข้าริ่วม

ป็ริะชุมและใช้สำิทธิิออกเสำ่ยงอย่างเต็มท่� ดู้วยการิกำาหนัดูวันั เวลา

ป็ริะชุม ในัวันัท่�ไม่ตริงกับวันัหยุดูนัักขัตฤกษ์ั โดูยเป็็นัการิป็ริะชุม

ผิ่านัส้ำ�ออิเล็กทริอนัิกสำ์ ตามพริะริาชกำาหนัดูว่าดู้วยการิป็ริะชุมผิ่านั

สำ้�ออิเล็กทริอนัิกสำ์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง บริิษััทไม่ม่

การิจัดูลงทะเบ่ยนัหนั้างานั สำามาริถึริับชมและเข้าร่ิวมไดู้ผิ่านัริะบบ

การิป็ริะชุมทางสำ้�ออิเล็กทริอนัิกส์ำท่�บริิษััทจัดูเตริ่ยมไว้เท่านัั�นั ซึ�งการิ

ป็ริะชุมสำามัญผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2564 ไดู้จัดูขึ�นัในัวันัพฤหัสำบดู่ท่� 29 

เมษัายนั พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 นั. 

1.4 บริิษััทไดู้สำ่งเสำริิมให้นัำาเทคโนัโลย่มาใช้กับการิป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นั โดูย

มอบหมายให้ บริิษััท อินัเวนัท์เทค ซิสำเท็มส์ำ (ป็ริะเทศไทย) จำากัดู 

จดัูป็ริะชมุผ่ิานัสำ้�ออิเล็กทริอนักิส์ำ โดูยมร่ิะบบลงทะเบย่นัทางออนัไลน์ั 

ล่วงหน้ัา สำำาหรัิบผิู้ถึ้อหุ้นัท่�ป็ริะสำงค์จะเข้าป็ริะชุมดู้วยตนัเอง 

หร้ิอป็ริะสำงค์ท่�จะแต่งตั�งผิู้รัิบมอบฉัันัทะ (ท่�ไม่ใช่กริริมการิอิสำริะ)  

เขา้ป็ริะชมุผิา่นัสำ้�ออเิลก็ทริอนักิสำแ์ทนัไดู ้ผิา่นัทางเคร้ิ�องคอมพวิเตอริ์

แล็ป็ท็อป็ และโทริศัพท์ม้อถึ้อ พร้ิอมทั�งม่การิส่ำงคำาถึามไดู้ล่วงหนั้า

ผิ่านัอ่เมล หร้ิอถึามผิ่านัริะบบออนัไลนั์ขณะดูำาเนัินัการิป็ริะชุมไดู้ 

โดูยมเ่จา้หน้ัาท่�ผิูเ้ช่�ยวชาญคอยใหค้ำาแนัะนัำาเก่�ยวกบัการิใชง้านัริะบบ

เพ้�อให้การิลงทะเบ่ยนั การิป็ริะชุมและการิลงคะแนันัเสำ่ยงผิ่านัส้ำ�อ

อิเล็กทริอนัิกสำ์ เป็็นัไป็ดู้วยความสำะดูวก ริวดูเร็ิว และถึูกต้องแม่นัยำา
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2.1 กริริมการิและผิู้บริิหาริของบริิษััทเข้าริ่วมป็ริะชุมเพ้�อริ่วมช่�แจงและ

ตอบคำาถึามตอ่ท่�ป็ริะชมุผิูถ้ึอ้หุน้ั โดูยบริิษัทัไดูม้ก่าริแนัะนัำากริริมการิ

ผิู้บริิหาริ ผิู้สำอบบัญช่ ตัวแทนัคณะกริริมการิชุดูย่อยทุกชุดูต่อ 

ท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัก่อนัเริิ�มการิป็ริะชุม

2.2 บริิษััทจัดูให้ผิู้ถึ้อหุ้นัลงคะแนันัเสำ่ยงอย่างโป็ริ่งใสำและให้ใช้สำิทธิิ 

ออกเสำ่ยงในัแต่ละวาริะแยกออกจากกันั เพ้�อให้ผิู้ถึ้อหุ้นัสำามาริถึใช้

สำิทธิิในัแต่ละเริ้�องไดู้อย่างเป็็นัอิสำริะ 

2.3 ป็ริะธิานัในัท่�ป็ริะชมุเป็ดิูโอกาสำใหผ้ิูถ้ึอ้หุน้ัแสำดูงความคดิูเหน็ัซกัถึาม

และเสำนัอแนัะในัเร้ิ�องท่�เก่�ยวขอ้งกบัวาริะการิป็ริะชมุหร้ิอเก่�ยวขอ้งกบั

บริิษััทอย่างเท่าเท่ยมกันั และกริริมการิไดู้ตอบคำาถึามของผิู้ถึ้อหุ้นั

ในัป็ริะเดู็นัสำำาคัญอย่างคริบถึ้วนั โดูยม่เลขานัุการิบริิษััททำาหนั้าท่� 

จดูบนััทึกริายงานัการิป็ริะชมุและการิออกเสำย่งลงคะแนันัในัแตล่ะวาริะ

2.4 บริิษััทไดู้ตริวจนัับคะแนันัและเปิ็ดูเผิยผิลการิลงคะแนันัในัแต่ละ

วาริะในัท่�ป็ริะชุมผิูถ้้ึอหุน้ัอย่างโป็ร่ิงใสำ โดูยริะบุคะแนันัของผิูถ้ึอ้หุน้ัท่�  

“เห็นัดู้วย” “ไม่เห็นัดู้วย” และ “งดูออกเสำย่ง” โดูยในัป็ี 2564 ไม่ม่

ผิู้ถึ้อหุ้นัโต้แย้งผิลการิตริวจนัับคะแนันัดูังกล่าว
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3. !"#,%'?$"#"/6"-!"#8#7ML3)*7!"#;8N';E/3:+!"#8#7ML3E(GJK5HLG-
3.1 บริิษััทแจ้งมติท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัผ่ิานัริะบบข่าวของตลาดูหลักทรัิพย์ฯ

ทั�งนั่� ในัการิป็ริะชุมสำามัญผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2563 บริิษััทไดู้แจ้งมติ

ท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัผ่ิานัริะบบข่าวของตลาดูหลักทรัิพย์ฯ ในัวันัท่� 29 

เมษัายนั พ.ศ. 2564 โดูยแยกเป็น็ัคะแนันัท่� “เหน็ัดูว้ย” “ไม่เหน็ัดูว้ย” 

และ “งดูออกเสำ่ยง”

3.2 บริิษััทจัดูทำาริายงานัการิป็ริะชุมผิู้ถ้ึอหุ้นัท่�ม่การิบันัทึกข้อมูลสำำาคัญ

คริบถึ้วนั ไดู้แก่ วันั เวลาเริิ�ม-เลิกป็ริะชุม ริายช้�อกริริมการิท่�เข้าริ่วม

และไม่เข้าร่ิวม ข้อมูลคำาช่�แจงท่�เป็็นัสำาริะสำำาคัญ คำาถึาม-คำาตอบ 

ข้อคิดูเห็นัโดูยสำริุป็ มติท่�ป็ริะชุม โดูยแยกเป็็นัคะแนันัท่� “เห็นัดู้วย”  

“ไม่เห็นัดู้วย” และ “งดูออกเสำ่ยง” และช้�อผิู้จดูริายงานั

3.3 ในัการิป็ริะชุมสำามัญผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2564 บริิษััทจัดูสำ่งริายงานัการิ

ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัให้กับตลาดูหลักทริัพย์ฯ และไดู้เผิยแพร่ิริายงานัการิ

ป็ริะชุมบนัเว็บไซต์ของบริิษััททั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษัในัวันัท่�  

11 พฤษัภาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งเป็็นัเวลาภายในั 14 วันั นัับจากการิ

ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นั

H32' 2 !"#8O+&%:+:F5E(GJK5HLG-5/F"6;?F";?</3!%-  
บริิษัทัสำนัับสำนันุัใหผ้ิูถ้้ึอหุน้ัทกุริาย ไดูแ้ก ่ผิูถ้ึอ้หุน้ัริายใหญ ่ผิูถ้ึอ้หุน้ัริายยอ่ย 

ผิู้ถึ้อหุ้นัสำถึาบันั ริวมถึึงผิู้ถึ้อหุ้นัต่างชาติ ไดู้รัิบการิป็ฏิิบัติอย่างเท่าเท่ยม

กันัและเป็็นัธิริริม ม่ริายละเอ่ยดูดูังต่อไป็นั่�

1. !"#CHG4G53(*!F5-!"#8#7ML3E(GJK5HLG-
1.1 บริิษััทเผิยแพร่ิหนัังสำ้อเชิญป็ริะชุมสำามัญผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2564  

พริ้อมเอกสำาริท่�เก่�ยวข้องทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษับนัเว็บไซต์

ของบริิษััท เม้�อวันัท่� 22 ม่นัาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งเป็็นัเวลา 38 วันัก่อนั

วนััป็ริะชุมผิูถ้ึอ้หุน้ั โดูยข้อมลูท่�เผิยแพร่ิบนัเว็บไซต์ของบริิษัทั มข่อ้มลู

เหม้อนักับข้อมูลท่�บริิษััทสำ่งให้ผิู้ถึ้อหุ้นัในัริูป็แบบเอกสำาริ

1.2 บริิษััทไดู้แจ้งข้อมูลเก่�ยวกับสำัดูสำ่วนัผิู้ถึ้อหุ้นัและผิู้รัิบมอบฉัันัทะท่�เข้า

ริ่วมป็ริะชุม วิธิ่การิป็ฏิิบัติในัการินัับคะแนันั วิธิ่ลงคะแนันัก่อนัการิ

เริิ�มป็ริะชุม

2. !"#ALG3A#56@+?I+456E(GJK5HLG-@F2--G5/
2.1 สำำาหริับการิป็ริะชุมสำามัญผิู้ถ้ึอหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2565 บริิษััทไดู้เป็ิดู

โอกาสำให้ผิู้ถึ้อหุ้นัเสำนัอริะเบ่ยบวาริะการิป็ริะชุมและเสำนัอช้�อบุคคล

เพ้�อริับการิพิจาริณาเล้อกตั�งเป็็นักริริมการิบริิษััทเป็็นัการิล่วงหนั้า 

โดูยม่การิแจ้งข่าวผ่ิานัทางตลาดูหลักทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย เม้�อ

วันัท่� 22 พฤศจิกายนั พ.ศ. 2564 และผ่ิานัทางเว็บไซต์ของบริิษััท 

(http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/

shareholders-meeting) ซึ�งจะม่ริายละเอ่ยดูหลักเกณฑ์์การิเสำนัอ

วาริะและแบบฟอร์ิมท่�เก่�ยวข้องอย่างคริบถ้ึวนั และไดู้เริิ�มเปิ็ดูริบัวาริะ

และการิเสำนัอช้�อจากผิูถ้ึอ้หุน้ั ตั�งแตว่นััท่� 1 ถึงึวนััท่� 31 ธัินัวาคม พ.ศ. 

2564 ซึ�งไม่ม่ผิู้ถึ้อหุ้นัริายใดูเสำนัอวาริะและเสำนัอช้�อบุคคลเข้ามา  

2.2 บริิษัทัไดูดู้ำาเนันิัการิป็ริะชมุอยา่งถึกูตอ้งตามขอ้บงัคับและเป็น็ัไป็ตาม

กำาหนัดูวาริะท่�ไดู้แจง้ผิูถ้ึอ้หุน้ัไว้ลว่งหน้ัา โดูยไม่มก่าริสำลับ เพิ�ม แก้ไข 

หริ้อเป็ล่�ยนัแป็ลงวาริะหริ้อข้อมูลท่�ไดู้แจ้งไว้

2.3 ในัวาริะการิแต่งตั�งกริริมการิ บริิษััทเป็ิดูโอกาสำให้ผิู้ถึ้อหุ้นัเล้อก

กริริมการิเป็น็ัริายบคุคล โดูยใชบ้ตัริลงคะแนันัแยกออกจากกนััทุกคนั

และเก็บบัตริจากผิู้ถึ้อหุ้นัทุกริาย ทั�งกริณ่ “เห็นัดู้วย” “ไม่เห็นัดู้วย” 

และ “งดูออกเสำย่ง”

3. !"#3<@F2-P'G;@</456!##3!"# 
3.1 เพ้�อให้เป็็นัไป็ตามพริะริาชบัญญัติหลักทรัิพย์และตลาดูหลักทรัิพย์ 

พ.ศ. 2535 บริิษัทักำาหนัดูใหก้ริริมการิและผิูบ้ริหิาริจดัูทำาริายงานัการิ

ม่สำ่วนัไดู้เสำ่ยของตนัและผิู้ท่�เก่�ยวข้องต่อป็ริะธิานักริริมการิภายในั 

7 วันั นัับจากวันัสำิ�นัป็ีและทุกวันัท่�ม่การิเป็ล่�ยนัแป็ลง โดูยเลขานัุการิ

บริิษัทัมห่น้ัาท่�จดัูเก็บเอกสำาริดัูงกล่าว อย่างไริก็ตาม ในัปั็จจุบนัับริิษัทั

ยังไม่ม่กริริมการิท่�ม่สำ่วนัไดู้เสำย่กับบริิษััท  

3.2 บริิษััทพิจาริณาริายการิริะหว่างกันัอย่างโป็ร่ิงใสำเป็็นัธิริริม และเป็็นั

ป็ริะโยชน์ัสำูงสำุดูต่อบริิษััทและผิู้ถึ้อหุ้นั โดูยม่ขั�นัตอนัการิขออนุัมัติ

จากคณะกริริมการิตริวจสำอบ คณะกริริมการิ และ/หร้ิอ ผิู้ถ้ึอหุ้นั 

ตามป็ริะกาศของ สำำานัักงานั ก.ล.ต. และตลาดูหลักทริัพย์ฯ เริ้�อง

ริายการิท่�เก่�ยวโยง และการิไดู้มาและจำาหนั่ายไป็ซึ�งสำินัทริัพย์ โดูย 

ผิูบ้ริหิาริหร้ิอผิูถ้ึอ้หุน้ัท่�มส่ำว่นัไดูเ้สำย่ในัเร้ิ�องนัั�นั ไมม่ส่ำว่นัในัการิอนัมุตัิ

ริายการิดูังกล่าว 

ในัปี็ 2564 บริิษัทัมร่ิายการิไดูม้าและจำาหน่ัายไป็ซึ�งสิำนัทรัิพย์ จำานัวนัทั�งสำิ�นั 

3  ริายการิ ซึ�งไม่ถึึงเกณฑ์ท์่�ต้องขออนัุมัติจากผิู้ถึ้อหุ้นั โดูยไดู้ม่การิแจ้ง 

ต่อตลาดูหลักทริัพย์ฯ อย่างคริบถึ้วนั

H32' 3 &?&"?456E(G3<@F2-P'G;@</  
บริิษััทให้ความสำำาคัญต่อสำิทธิิของผิู้ม่สำ่วนัไดู้เสำ่ยทุกกลุ่ม ทั�งภายในัและ

ภายนัอกองคก์ริ ไมว่า่จะเป็น็ัพนักังานั เจา้หน่ั� คูค้่า สำว่นัริาชการิท่�เก่�ยวขอ้ง

และผิู้ถึ้อหุ้นั โดูยม่การิกำาหนัดูนัโยบายเก่�ยวกับผิู้ม่สำ่วนัไดู้เสำย่กลุ่มต่าง ๆ  

ดูังท่�แสำดูงไว้ในัหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ สำำาหรัิบแนัวป็ฏิิบัติต่อผิู้ม่ 

สำ่วนัไดู้เสำย่ สำามาริถึสำรุิป็สำาริะสำำาคัญไดู้ ดูังนั่�

1-%!6"-
บริิษััทตริะหนัักดู่ว่า บุคลากริถึอ้เป็็นัป็ัจจัยสำำาคัญในัการิผิลักดูันัให้บริิษััท

เคล้�อนัไป็สำู่ความเป็็นัเลิศทางธิุริกิจ จึงมุ่งสำริริหา พัฒนัา ริวมทั�งดููแล

พนักังานัทุกคนัอย่างเสำมอภาคกันั มก่าริป็ฏิบัิตต่ิอพนักังานัอย่างเป็น็ัธิริริม 

ไม่เล้อกป็ฏิิบัติ ไม่แบ่งแยกถึิ�นักำาเนิัดู เช้�อชาติ เพศ หร้ิอสำถึานัะอ้�นัใดู 

ท่�มิไดู้เก่�ยวข้องโดูยตริงกับการิป็ฏิิบัติงานั เนั้นัการิดููแลผิลป็ริะโยชนั์ของ 

พนัักงานัให้ไดู้ริับค่าตอบแทนัท่�เหมาะสำมสำอดูคล้องกับอัตริาตลาดู  

ให้ความสำำาคญัในัดู้านัการิดูแูลสำวสัำดูภิาพและสำวสัำดูกิาริของพนักังานั มก่าริ

กำาหนัดูนัโยบายคา่ตอบแทนัท่�สำอดูคลอ้งกบัผิลการิดูำาเนันิังานั ทั�งริะยะสำั�นั 

และริะยะยาว กล่าวค้อ ในัริะยะสำั�นัจะพิจาริณาจากผิลการิดูำาเนัินังานั 

ความสำามาริถึในัการิทำากำาไริในัแต่ละป็ี และม่การินัำาตัวช่�วัดูผิลงานั (KPI) 

เป็น็ัเคริ้�องมอ้ในัการิบริหิาริการิจ่ายค่าตอบแทนัตามผิลการิป็ฏิิบัติงานัดู้วย 
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นัอกจากนั่� พนัักงานัท่�ผิ่านัการิทดูลองงานัจะไดู้รัิบสำวัสำดูิการิต่าง ๆ  ดูังนั่�

• สำวัสำดูิการิตริวจสำุขภาพป็ริะจำาป็ี

• สำวัสำดูิการิป็ริะกันัช่วิต ป็ริะกันัอุบัติเหตุกลุ่ม ป็ริะกันัสำุขภาพกลุ่มและ 

 ป็ริะกันัทุพพลภาพ

• สำวัสำดูิการิกองทุนัสำำาริองเล่�ยงช่พ

• สำวัสำดูิการิในัการิจอง ซ้�อคอนัโดูมิเนั่ยมของทางบริิษััท

• สำวัสำดูิการิกู้ซ้�อบ้านัเพ้�อท่�อยูอ่าศัย

• สำวัสำดูิการิช่วยการิสำมริสำ (ทุกเพศ และเพศทางเล้อก)  

• สำวัสำดูิการิค่าตัดูแว่นั ทำาฟันั 

• สำวัสำดูิการิเงินัช่วยงานัณาป็นักิจศพ 

• สำวัสำดูิการิเงินัริับขวัญบุตริ 

• สำวสัำดูกิาริทนุัการิศึกษัาบตุริ และทนุัการิศึกษัาต่อของพนักังานั เป็็นัต้นั

บริิษััทยังไดู้มุ่งเสำริิมสำร้ิางวัฒนัธิริริม ความสัำมพันัธ์ิท่�แน่ันัแฟ้นั และ

บริริยากาศในัการิทำางานัท่�ดู่ ผ่ิานัทางการิทำากิจกริริมต่าง ๆ ซึ�งจัดูขึ�นั

มาอย่างต่อเน้ั�อง ม่การิสำ่งเสำริิมให้พนัักงานัเสำนัอแนัะความคิดูเห็นัท่�เป็็นั

ป็ริะโยชน์ัตอ่การิพัฒนัาองคก์ริ โดูยมก่าริสำำาริวจความคดิูเหน็ัของพนักังานั

เป็็นัป็ริะจำาทุกป็ี เพ้�อนัำาผิลลัพธิ์มาวิเคริาะห์และป็ริับป็ริุงองค์กริต่อไป็

นัอกจากน่ั� บริิษััทยังไดู้ม่การิจัดูกิจกริริมสำ่งเสำริิมสำุขภาพของพนัักงานั 

อยา่งสำมำ�าเสำมอ เช่นั การิจัดูกิจกริริมส่ำงเสำริิมการิออกกำาลงัภายใต้แคมเป็ญ

“Empower Your Health” บริิการิ Personalized Program บริิการิดููแล

สำุขภาพท่�คริอบคลุมทั�งการิออกกำาลังกาย การิกินั และการิพักผิ่อนั 

ตลอดูจนัการิตริวจสำุขภาพป็ริะจำาป็ี

ก่ารพััฒนาพันัก่งานตามค่่านิยมหลััก่ (Core Values)

ในัสำ่วนัของการิพัฒนัาพนัักงานัตาม Core Values ของบริิษััทนัั�นั บริิษััท

ไดู้ม่การิกำาหนัดู AP THAILAND CORE VALUES การิสำร้ิางค่านัิยมใหม่

เป็็นัการิวางยุทธิศาสำตร์ิท่�ม่จุดูเริิ�มต้นัจากตัวบุคลากริ โดูยค่านัิยมใหม่

เป็ริ่ยบเสำม้อนัเป็น็ัดู่เอ็นัเอท่�จะหลอมริวมบุคลากริกว่า 2,000 คนั จากทุก

องค์กริในัเคริ้อเอพ่ ให้ม่พฤติกริริมท่�พร้ิอมส่ำงมอบนัวัตกริริมของสิำนัค้า

และบริิการิ เพ้�อตอบสำนัองเป็้าหมายช่วิตท่�แตกต่างกันัของลูกค้าไดู้ 

อยา่งลงตวั และสำมบรูิณ์ท่�สำดุู พริอ้มทำาใหอ้งคก์ริมค่วามแข็งแกร่ิงมากขึ�นั 

จาก 5 องค์ป็ริะกอบสำำาคัญ ค้อ

Put People First มองคนัให้เป็็นัคนั เอาใจเขามาใสำ่ใจเริา เข้าใจความ

ต้องการิ (Need) ของหัวหนั้า ลูกนั้อง เพ้�อนัริ่วมงานั และลูกค้า 

โดูยเป็ดิูใจริบัฟงัวตัถึปุ็ริะสำงค ์(Objective) และความทา้ทาย (Challenge) 

ท่�พวกเขากำาลังเผิชิญอยู่ อย่างเข้าอกเข้าใจ

Build Together ทำางานัเป็็นัท่ม รัิบผิิดูชอบริ่วมกันั เพ้�อต่อยอดูความสุำข 

ให้กับผิู้คนั ทำางานัอย่างม่ความสำุขริ่วมกันั โดูยคำานัึงถึึงความริับผิิดูชอบ

ริว่มกนัักับคนัริอบขา้งไมว่า่จะเป็น็ัหวัหนัา้ ลกูนัอ้ง เพ้�อนัริว่มงานั เพ้�อสำริา้ง 

ผิลสำำาเริ็จสำ่งมอบให้กับลูกค้า

Progress with Purpose เข้าใจบทบาทของตัวเอง และริ่วมกันัพัฒนัา 

สำานัต่อเพ้�อไป็ให้ถึงึเป้็าหมายเดูย่วกันั ทำางานัของตัวเองโดูยเข้าใจบทบาท

และคุณคา่ของสำิ�งท่�ทำาวา่เป็น็ัส่ำวนัหนึั�งในัความสำำาเร็ิจต่อเป้็าหมายของทม่

ท่�ตั�งไว้ และสำอดูคล้องกับเป็้าหมายขององค์กริ

Go Beyond มุง่มั�นัไป็ให้ไกลกว่าการิคาดูหมาย พฒันัางานัให้เหน้ัอความ

คาดูหมายของคนัริอบข้างไม่ว่าจะเป็็นัหัวหนั้า เพ้�อนัร่ิวมงานั ลูกนั้อง 

ริวมไป็ถึึงลูกค้า โดูยแสำวงหาแนัวทางใหม่ๆ ในัการิทำางานั เพ้�อสำริ้าง

ผิลลัพธิ์ท่�ดู่กว่าเดูิมอยู่เสำมอ

Be Innovative เป็ดิูมมุมองไมห่ยดุูเร่ิยนัรู้ิ และลงมอ้ทำาใหพ้รุ่ิงน่ั�ดูข่ึ�นัเสำมอ

กล้าตั�งคำาถึามกับสำิ�งท่�เป็็นัอยู่ไม่หยุดูนัิ�งท่�จะป็รัิบป็รุิง และสำร้ิางสำิ�งใหม่ 

ท่�ดู่กว่าดู้วยความอยากริู ้โดูยเริ่ยนัริู้ผิ่านัการิลงม้อทำาให้สำำาเริ็จ 

“องค์์ประกอบเหล่่านี้้�มาจาก Outward Mindset แล่ะ Design Thinking 

หล่งัจากได้ล้่งมือปฏิบัิติจิริงก็ได้ก้ล่ั�นี้กรองให้เป็นี้ Core Value ขององค์์กร

เพราะเชื่ื�อว่่า Brand Purpose ท้ี่�แข็งแรงแล่ะประสบค์ว่ามสำาเร็จจะติ้อง

ขับเค์ล่ื�อนี้ออกมาจากพฤติิกรรมของพนี้ักงานี้ภายในี้องค์์กรเป็นี้สำาคั์ญ”

โดูยปี็ท่�ผิา่นัมา บริิษัทัไดู้มุง่เน้ันัการิพัฒนัาบุคลากริผ่ิานัทางหลักสูำตริอบริม

ออนัไลนั์ โดูยแบ่งเป็็นั 2 แทริ็ก ไดู้แก่

1. Outward Mindset Track

 ในัเศริษัฐกิจยุคใหม่ทักษัะเก่�ยวกับคนัม่ความสำำาคัญมากกว่าท่�เคย

เม้�อเทคโนัโลย่และ AI เข้ามาม่บทบาทในัดู้านัธิุริกิจอย่างหนััก ผิู้คนั

จำาเป็น็ัตอ้งมส่ำว่นัร่ิวมในัดูา้นัตา่ง ๆ  เชน่ั ความคดิูสำริา้งสำริริคแ์ละการิ

ทำางานัร่ิวมกนัั แทร็ิกน่ั�ออกแบบมาเพ้�อใหผ้ิูเ้ร่ิยนัสำามาริถึใชเ้คร้ิ�องมอ้ 

Outward Mindset เพ้�อสำร้ิาง Outward Mindset ให้เกิดูขึ�นัไดู้

2. Innovation Track 

 ค้นัหาโอกาสำใหม่โดูยเช้�อมต่อกับลูกค้า (ภายในัและภายนัอก) 

ในัรูิป็แบบใหม ่เร่ิยนัรู้ิ และฝ่กึฝ่นัเทคนัคิการิเอาใจใสำเ่พ้�อคน้ัหาความ

ต้องการิท่�อยู่ลึก ๆ คุณค่าและสำิ�งท่�เขาไม่คิดูว่าจะต้องการิ (Unmet 

Needs) กำาหนัดูป็ัญหาและค้นัหาโอกาสำใหม่สำำาหริับการิเติบโต 

นัอกจากน่ั� บริิษัทัไดู้ดูำาเนิันังานั เอพ ่พร็ิอพเพอร์ิต่� สำคูล อย่างต่อเน้ั�อง 

เพ้�อเป็็นัโริงเร่ิยนัสำำาหริับพัฒนัาความรู้ิ ความสำามาริถึ และทักษัะ 

ในัการิทำางานั ให้แก่บุคลากริของบริิษััท 
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บริิษััทดูำาเนัินัธุิริกิจโดูยยึดูหลักของความซ้�อสัำตย์สุำจริิต โป็ร่ิงใสำ มาโดูย

ตลอดู ดู้วยความตริะหนัักดู่ว่าการิคอริ์ริัป็ชันัจะสำ่งผิลเสำ่ยต่อช้�อเสำ่ยง  

ความสำามาริถึในัการิแข่งขันั ความเช้�อมั�นัของผิู้ม่ส่ำวนัไดู้สำ่วนัเสำ่ย 

ทุกภาคส่ำวนั บริิษััทจึงไดู้กำาหนัดูนัโยบายเก่�ยวกับการิต่อต้านัการิทุจริิต 

คอร์ิริปั็ชันัไว้เพ้�อให้ทุกคนัในับริิษััท ทั�งคณะกริริมการิ ผิู้บริิหาริ ตลอดูจนั

พนัักงานัทุกริะดูับ ป็ฏิิบัติตามอย่างเคริ่งครัิดู อันัไดู้แก่

1. นัโยบายต่อต้านัคอริ์ริัป็ชันั

2. มาตริการิต่อต้านัคอร์ิริัป็ชันั

3. จริิยธิริริมธิุริกิจ

4. นัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่

5. กำาหนัดูนัโยบายการิรัิบ/ให้ของขวัญ ของริางวัลและผิลป็ริะโยชนั์

6. นัโยบายการิแจ้งเบาะแสำภายในัองค์กริ  

เพ้�อให้เป็็นัไป็ตามนัโยบายและมาตริการิต่อต้านัการิคอร์ิริปั็ชนัั บริิษััทจึงไดู้ 

จดัูให้มก่าริใหค้วามรู้ิแก่พนักังานัผ่ิานัช่องทางการิสำ้�อสำาริต่าง ๆ  ในัองคก์ริ 

เชน่ั อเ่มลของพนักังานั แอนัเิมชนััในัริปู็แบบ pop-up หนัา้จอคอมพวิเตอริ์
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3.  อัตราก่ารเจ็็บป่วยจ็าก่ก่ารทำำางาน
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ทุกเคริ้�อง ริวมถึึงการิจัดูกิจกริริมเพ้�อให้ความริู้ สำ่งเสำริิมความเข้าใจและช่�แจงแนัวป็ฏิิบัติในัการิต่อต้านัทุจริิตคอริ์ริัป็ชันัของบริิษััท นัอกจากนั่� นัโยบาย

และมาตริการิต่อต้านัการิคอร์ิริัป็ชันัยังไดู้ริับการิบริริจุไว้ในัหลักสำูตริการิอบริมพนัักงานัใหม่ของบริิษััทดู้วย 

พนัักงานัทุกคนัสำามาริถึแจ้งเบาะแสำการิทุจริิตไดู้ทั�งทางจดูหมายอิเล็กทริอนัิกสำ์: hotline@apthai.com และทางไป็ริษัณ่ย์ โดูยบริิษััทม่การิกำาหนัดู

กริะบวนัการิสำำาหรัิบตริวจสำอบข้อเท็จจริิง โดูยม่การิจัดูตั�งคณะกริริมการิเพ้�อพิจาริณาเริ้�องท่�ไดู้รัิบจากการิแจ้งเบาะแสำ/ริ้องเริ่ยนั เพ้�อให้ความเป็็นัธิริริม

แก่ผิู้ริ้องเริ่ยนัทุกริาย และข้อมูลของผิูแ้จ้งเบาะแสำจะถึูกเก็บไว้เป็็นัความลับ
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บริิษััทตริะหนัักถึึงความสำำาคัญดู้านัความป็ลอดูภัย สำุขอนัามัย และสำิ�งแวดูล้อมในัการิป็ฏิิบัติงานั (SHE) จึงไดู้กำาหนัดูนัโยบายความป็ลอดูภัยสำุขอนัามัย 

และสำิ�งแวดูล้อมในัการิป็ฏิบัิตงิานัขึ�นั มก่าริให้ความรู้ิและส่ำงเสำริิมให้มก่าริป็ฏิบัิต ิโดูยจัดูทำาขอ้มูลในัรูิป็แบบของแอนิัเมชันั เผิยแพร่ิผิา่นัช่องทางการิสำ้�อสำาริ

ในัองค์กริ ทั�งอ่เมล และเว็บไซต์ภายในัของบริิษััท ท่�พนัักงานัสำามาริถึเข้าถึึงไดู้โดูยง่าย นัอกจากน่ั� ยังม่การิให้ความรู้ิและฝึ่กอบริมพนัักงานัในัเร้ิ�อง 

สำิ�งแวดูล้อมผิ่านัทางหลักสำูตริการิบริิหาริงานัก่อสำริ้าง (Construction Curriculum) ซึ�งจัดูเป็็นัหลักสำูตริหนัึ�งในัเอพ่ พร็ิอพเพอริ์ต่� สำคูล 

ในัป็ี 2564 ท่�ผิ่านัมา ม่สำถึิติการิเกิดูอุบัติเหตุ อัตริาการิหยุดูงานั อัตริาการิเจ็บป็่วยจากการิทำางานั ดูังนั่�

1.  สถิติิก่ารเก่ิดอุบัติเหตุระหว่างก่ารทำำางาน รวมทำั�งสิ�น 4 ราย

รายท่ำ�   เดือน  อุบัติเหตุ/อาก่าร

1   มิถึุนัายนั  หัวกริะแทกวาล์วนัำ�า

2   กริกฎาคม  กริะจกบาดูม้อ

3   สิำงหาคม  เหล็กฉัากบาดูขณะต่อชั�นัโคริงเหล็ก

4   พฤศจิกายนั ลอกท่อล้�นัหัวกริะแทกฟุตบาท

2.  อัตราก่ารหยุดงาน
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ลาป็่วย 1,865 10,633 6

ลากิจ 298 657 2

ลาพักผิ่อนัป็ริะจำาป็ี 2,400 18,478 8

ในัดู้านัการิอนุัริักษั์สำิ�งแวดูล้อม บริิษััทสำ่งเสำริิมให้พนัักงานัป็ฏิบิัติงานัโดูยไม่สำริ้างผิลกริะทบต่อสำิ�งแวดูล้อม โดูยการิไม่อนัุญาตให้ทิ�งสำิ�งป็ฏิิกูลหริ้อนัำ�าเสำ่ย 

จากการิก่อสำริา้งลงแหล่งชมุชนั ดูา้นัมลพิษัทางอากาศ ไม่ใหเ้ผิาสำิ�งป็ฏิิกูลหร้ิอวัสำดูอุนััตริายจากการิก่อสำริา้ง ให้โคริงการิล้อมรัิ�วริอบพ้�นัท่�กอ่สำริา้ง เพ้�อป็อ้งกนัั 

ฝุ่น่ัควนัักริะจายออกสำูพ้่�นัท่�ข้างเคย่ง ทั�งน่ั� บริษิัทัยังมุง่หวังใหพ้นักังานัใชท้รัิพยากริอยา่งคุม้คา่ เชน่ั การิใชก้ริะดูาษัริยู่สำ การิป็ริะหยัดูนัำ�า ไฟฟ้า โดูยมก่าริ

ตดิูป็า้ยริณริงคต์ามจดุูตา่ง ๆ  ในัอาคาริสำำานัักงานั สำำาหรัิบการิป็ฏิบิตัติามกฎหมายดูา้นัสำิ�งแวดูล้อม เชน่ั มก่าริขอ EIA กอ่นัเริิ�มการิก่อสำริา้งในัทกุโคริงการิ 

'G"-@+?I+3-LS/M-  
บริิษััทม่การิกำาหนัดูนัโยบายดู้านัสำิทธิิมนัุษัยชนั ซึ�งกริริมการิ ผิู้บริิหาริ และพนัักงานัทุกคนั ริวมทั�งพนัักงานัในับริิษััทย่อย ถึอ้ป็ฏิิบัติตามอย่างเคริ่งคริัดู 

โดูยทั�วกนัั ทั�งการิเคาริพในัหลกัสำทิธิิมนัษุัยชนัสำากล และสำทิธิิมนัษุัยชนัภายในัองคก์ริ นับัตั�งแตก่าริสำริริหาวา่จา้ง ซึ�งบริิษัทัจะยดึูหลกัจริยิธิริริมในัการิสำริริหา 

และว่าจ้าง โดูยไม่ม่การิเล้อกป็ฏิิบัติทั�งในัเริ้�องเช้�อชาติ ศาสำนัา สำผ่ิิว หริ้อเพศ ริวมทั�งไม่ม่การิใช้แริงงานัเดู็ก หริอ้แริงงานัท่�ไม่ถึูกต้องตามกฎหมาย 

อ่กทั�งยังม่การิจ้างงานัคนัพิการิตามความเหมาะสำมของตำาแหนั่งงานัและหนั้าท่�ริับผิิดูชอบ   

E(G&#+.0A
บริษิัทัยดึูมั�นัและป็ฏิบิัตติามนัโยบายดู้านัลูกคา้อยา่งเคริง่คริดัูในัฐานัะเป็น็ัผิูบ้ริโิภคของบริษิัทั มก่าริดููแลบ้านัและหอ้งชดุู ริวมถึงึการิให้บริกิาริของบริษิัทั

ให้ตริงตามมาตริฐานั พัฒนัาคุณภาพ และป็ริะเมินัผิลกริะทบของการิก่อสำริ้างท่�อาจจะเกิดูขึ�นักับลูกค้าอย่างสำมำ�าเสำมอ อ่กทั�งไดู้จัดูให้ม่หนั่วยงานับริิการิ

หลังการิขาย (After Sale Service) โดูยม่ช่องทางการิสำ้�อสำาริเพ้�อเช้�อมความสัำมพันัธิ์และริับข้อร้ิองเริ่ยนัของลูกค้าหลายช่องทาง ทั�งทางเว็บไซต์ https://

www.apthai.com/th/contact ทางโทริศัพท์ Call Center 1623 และ Call Service 0-2018-9999 ท่�ให้บริิการิลูกบ้านัของโคริงการิเอพโ่ดูยเฉัพาะ
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@%6A3 (#23JT6;,G"H-<U A(FAG" A(F)4F6?"6!"#AG") 
บริิษััทยึดูมั�นัในัการิดูำาเนัินัธิุริกิจอย่างโป็ริ่งใสำ โดูยมุ่งป็ฏิบิัติต่อเจ้าหนั่� คู่ค้า คู่แข่งทางการิค้า บนัพ้�นัฐานัของหลักสำุจริิตและจริิยธิริริมทางการิค้า ริวมถึึง 

ดูำาเนัินัการิตามนัโยบายท่�ม่ต่อผิู้ม่ส่ำวนัไดู้เสำ่ยกลุ่มต่าง ๆ อย่างเคริ่งคริัดู ริายละเอ่ยดูนัโยบายดูังท่�ริะบุไว้ในัเว็บไซต์ http://investor.apthai.com/th/

good-governance/good-governance

;,G"H-<U
บริิษัทัมก่าริกำาหนัดูนัโยบายดู้านัเจ้าหน่ั�ไว ้ซึ�งกริริมการิ ผิูบ้ริิหาริ และพนัักงานัทุกคนั ริวมทั�งพนักังานัในับริิษัทัย่อย ถึอ้ป็ฏิบิติัตามอยา่งเคร่ิงครัิดูโดูยทั�วกนัั 

โดูยม่การิป็ฏิิบัติตามพันัธิสัำญญาและข้อตกลงท่�ม่ต่อเจ้าหน่ั�ทุกริายอย่างเสำมอภาค ตั�งอยู่บนัพ้�นัฐานัของการิไดู้รัิบผิลตอบแทนัท่�เป็็นัธิริริมทั�งสำองฝ่่าย 

เพ้�อสำริ้างความเช้�อถึ้อให้กับเจ้าหนั่� และมุ่งมั�นัในัการิรัิกษัาสำัมพันัธิภาพท่�ยั�งย้นั โดูยม่แนัวป็ฏิิบัติเก่�ยวกับเง้�อนัไขคำ�าป็ริะกันั การิบริิหาริเงินัทุนั และกริณ่

ท่�เกิดูการิผิิดูนััดูชำาริะหนั่� เพ้�อสำริ้างความเป็็นัธิริริมให้กับเจ้าหนั่� ไม่ว่าจะเป็็นัเจ้าหนั่�ทางการิค้าหริ้อเจ้าหนั่�สำถึาบันัการิเงินั เช่นั การิชำาริะหนั่�ค้นัต่อเจ้าหนั่�

ตริงต่อเวลาตามเง้�อนัไขท่�กำาหนัดูเพ้�อมิใหเ้กดิูการิผิดิูนััดูชำาริะหน่ั� การิป็ฏิิบัตติามสำญัญาหร้ิอเง้�อนัไขต่างๆ ท่�ตกลงกันัไว้อยา่งเคร่ิงครัิดู และหากเกิดูกริณ่

ท่�มเ่หตุอนััอาจกริะทบต่อสำถึานัะการิเงนิัโดูยมนั่ัยสำำาคญัและอาจกริะทบต่อหน่ั�ท่�ตอ้งชำาริะ บริิษัทัจะบริิหาริเงนิัทุนัโดูยจะแจ้งให้เจ้าหน่ั�ทริาบเพ้�อร่ิวมกันัหา

วิธิ่ป็้องกันัหริ้อแก้ไขเพ้�อไม่ให้เกิดูความเสำ่ยหาย  

A(FAG" 
บริิษัทัมก่าริกำาหนัดูนัโยบายดู้านัคูค้่าไว ้ซึ�งกริริมการิ ผิูบ้ริหิาริ และพนักังานัทุกคนั ริวมทั�งพนัักงานัในับริิษัทัย่อย ถึอ้ป็ฏิบัิตติามอย่างเคริง่ครัิดูโดูยทั�วกนัั 

โดูยมุง่คำานึังถึงึป็ริะโยชนัส์ำงูสำดุูของบริิษัทั การิดูำาเนันิัธิรุิกจิอยา่งโป็ริง่ใสำเป็น็ัธิริริม ริวมถึงึการิพฒันัาความริว่มมอ้กบัคูค่า้ไป็ในัทางท่�จะเอ้�อป็ริะโยชนัส์ำงูสำดุู

แกล่กูคา้ นัอกจากน่ั� บริิษััทยงัไดูก้ำาหนัดูนัโยบายการิจดัูซ้�อจดัูจา้ง ท่�ริะบถุึงึหลกัเกณฑ์ใ์นัการิจดัูซ้�อจดัูจา้งสำำาหริบัโคริงการิของบริิษัทัทั�งแนัวริาบและแนัวสำงู 

ริวมถึงึจริริยาบริริณวา่ดูว้ยการิจดัูซ้�อจดัูจา้ง (Buyer Code of Conduct) เพ้�อใหพ้นักังานัท่�ป็ฏิบิติัหนัา้ท่�จดัูซ้�อจดัูจา้งของบริิษัทัยดึูถึอ้เป็น็ักริอบจริยิธิริริม

และหลักในัการิป็ฏิิบัตหิน้ัาท่�จดัูซ้�อจัดูจ้าง ดูว้ยความซ้�อสัำตย ์สำจุริติ โป็ริง่ใสำ โดูยถึอ้เอาป็ริะโยชนัข์องบริิษัทัเป็น็ัสำำาคญั และป็ฏิิบัตติอ่คูค้่าอย่างเทา่เทย่มกันั 

ทั�งนั่� ในัการิคัดูเล้อกคู่ค้า บริิษััทไดู้มห่ลักเกณฑ์์เป็็นัลายลักษัณ์อักษัริ ดูังท่�ริะบุไว้ในัหมวดูวิธิ่การิจัดูซ้�อจัดูจ้างและม่แนัวป็ฏิิบัติท่�ชัดูเจนัและเป็น็ัริูป็ธิริริม 

โดูยแบ่งเป็น็ัการิคัดูเล้อกคู่ค้าดู้วยวิธิ่ต่างๆ ดูังนั่�

1. วิธิเ่ป็ริ่ยบเท่ยบและต่อริองริาคา โดูยพิจาริณาจากผิูข้ายหริ้อผิู้ริับเหมาอย่างนั้อย 3 ริาย และคัดูเลอ้กผิู้ขายหริ้อผิู้ริับเหมาท่�ให้เง้�อนัไขท่�ดู่ท่�สุำดู

2. วิธ่ิป็ริะมลู โดูยใหผ้ิูข้ายหร้ิอผิูร้ิบัเหมาท่�สำนัใจเขา้ร่ิวมป็ริะมลูอยา่งนัอ้ยจำานัวนั 3 ริาย โดูยตอ้งย้�นัข้อเสำนัอและต่อริองริาคาตามวนััเวลาท่�บริิษัทักำาหนัดู

3. วิธิ่ท่�กำาหนัดูไว้โดูยเฉัพาะ เป็็นักริณก่าริจัดูซ้�อจัดูจ้างวิธิ่พิเศษัท่�ต้องเข้าเกณฑ์์ตามท่�กำาหนัดูไว้ เช่นั กริณเ่ริ่งดู่วนัเพ้�อป็ริะโยชนั์ของบริิษััท หริ้อเป็็นั

วัสำดูุหริ้องานัท่�ม่ข้อจำากัดูท่�ต้องริะบุผิู้ผิลิตหริอ้ผิู้รัิบจ้างท่�ม่ความชำานัาญเป็็นัการิเฉัพาะ เป็็นัต้นั

โดูยบริิษััทม่การิให้โอกาสำทางธิุริกิจเสำมอกันัโดูยไม่ทำาให้คู่ค้าขนัาดูเล็กเสำ่ยเป็ริ่ยบทางการิค้า นัอกจากน่ั� ยังม่การิริณริงค์ให้เกิดูค่านัิยมริวมไป็ถึึงสำริ้าง

พฤติกริริมการิต่อต้านัการิจ่ายและริับสำินับนัโดูยให้ความริูแ้ก่พนัักงานัทุกริะดูับชั�นัผิ่านัช่องทางการิสำ้�อสำาริภายในัองค์กริ  

A(F)4F6?"6!"#AG"  
บริิษัทัมก่าริกำาหนัดูนัโยบายดูา้นัคูแ่ขง่ไว ้ซึ�งกริริมการิ ผิูบ้ริิหาริ และพนักังานัทกุคนั ริวมทั�งพนักังานัในับริิษัทัยอ่ย ถึอ้ป็ฏิิบตัติามอยา่งเคริง่คริดัูโดูยทั�วกนัั 

โดูยบริิษััทจะดูำาเนัินัธุิริกิจตามกริอบกติกาของการิแข่งขันัทางการิค้าดู้วยความสำุจริิตและเป็็นัธิริริม ใช้หลักคู่แข่งทางการิค้าเชิงพันัธิมิตริอันัเป็็นัการิสำ่ง

เสำริิมซึ�งกันัและกันั ในักริอบท่�ไม่ก่อให้เกิดูความเสำ่ยหายทางธิุริกิจและความสำัมพันัธิ์ริะหว่างกันั  

ทั�งนั่� ตลอดูริะยะเวลาท่�ผิ่านัมา ริวมทั�งในัป็ี 2564 บริิษััทไม่เคยม่ข้อพิพาทใดู ๆ ในัเริ้�องท่�เก่�ยวกับคู่แข่งทางการิค้า

นัอกจากนั่� บริิษััทยังตริะหนัักในัความเป็็นัสำ่วนัหนัึ�งของสำังคมซึ�งม่หนั้าท่�ริับผิิดูชอบในัการิช่วยเหลอ้สำังคม สำนัับสำนัุนักิจกริริมสำาธิาริณป็ริะโยชนั์แก่ชุมชนั

จึงไดู้กำาหนัดูนัโยบายดู้านัสำังคมขึ�นั ซึ�งกริริมการิ ผิู้บริิหาริ และพนัักงานัทุกคนั ริวมทั�งพนัักงานัในับริิษััทย่อย ไดู้ถึ้อป็ฏิิบัติตามอย่างเคริ่งคริัดูโดูยทั�วกันั

ดู้วยความมุ่งหวังท่�จะม่สำ่วนัร่ิวมในัการิพัฒนัาคุณภาพสำังคมไทย ผิ่านัทางการิสำนัับสำนัุนัและดูำาเนัินักิจกริริมท่�ก่อให้เกิดูป็ริะโยชนั์ต่อชุมชนัและสำังคม 

สำ่วนัริวมอย่างต่อเนั้�องและจริิงจัง  

ทั�งน่ั� บริิษัทัมก่าริแยกริายงานัในัเร้ิ�องผิูม้ส่่ำวนัไดูส้ำว่นัเสำย่ทั�งหมดูท่�กลา่วมาข้างตน้ัไวอ้ย่างละเอย่ดูไวใ้นัริายงานัความยั�งยน้ัของบริิษัทั (Sustainability Report) 

ซึ�งท่านัสำามาริถึศึกษัาริายละเอ่ยดูเพิ�มเติมไดู้จากริายงานัดูังกล่าว ซึ�งเป็ิดูเผิยอยู่บนัเว็บไซต์ของบริิษััท ในัหมวดู “ริายงานัความยั�งย้นั”
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นัอกเหนัอ้จากการิดูำาเนิันัการิตามนัโยบายท่�มต่อ่ผิูม้ส่่ำวนัไดูเ้สำย่กลุม่ต่าง ๆ   

ดูังข้างต้นัแล้ว บริิษััทยังให้ความสำำาคัญกับการิต่อต้านัการิทุจริิตและ

คอริร์ิปั็ชนัั ตลอดูจนัสำนัับสำนุันัและสำง่เสำริิมให้บคุลากริทกุริะดูบัมจ่ติสำำานักึ

ในัการิต่อต้านัการิทุจริติและคอร์ิรัิป็ชันัในัทุกรูิป็แบบ เพ้�อยน้ัยันัเจตนัาริมณ์

ดัูงกล่าวบริิษััทจึงไดู้ป็ริะกาศเจตนัาริมณ์เข้าเป็็นัหนึั�งในัแนัวริ่วมป็ฏิิบัติ

ของภาคเอกชนัไทยในัการิต่อต้านัการิทุจริิตคอร์ิริัป็ชันั (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption หริอ้ CAC) เม้�อวันัท่� 

26 กุมภาพันัธิ์ 2558 และคณะกริริมการิแนัวริ่วมป็ฏิิบัติไดู้ม่มติให้การิ

ริบัริองบริษิัทัเป็น็ัสำมาชิกแนัวร่ิวมป็ฏิบัิตขิองภาคเอกชนัไทยในัการิต่อต้านั

ทุจริิต เม้�อวันัท่� 9 ม่นัาคม 2560 และในัวันัท่� 18 ม่นัาคม 2563 บริิษััท 

ไดู้ผิ่านัการิต่ออายุริับริองฐานัะอ่ก 3 ป็ี ซึ�งแสำดูงให้เห็นัว่า บริิษััทไดู้นัำา 

ขั�นัตอนัและหลักการิสำำาคัญแนัวป็ฏิบิัติของนัโยบายต่อต้านัการิคอริร์ิัป็ชันั 

ไป็ป็ฏิิบัติใช้ทั�วทั�งองค์กริ
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คณะกริริมการิไดู้ตริะหนัักถึึงความสำำาคัญและการิม่ส่ำวนัร่ิวมของผิู้ม่ส่ำวนั

ไดูเ้สำย่ทุกกลุม่ จึงไดู้จัดูใหม้ช่่องทางท่�ผิูม้ส่่ำวนัไดู้เสำย่จะสำามาริถึเสำนัอแนัะ

ขอ้คดิูเหน็ัคำาแนัะนัำา หร้ิอติดูตอ่ร้ิองเร่ิยนัในัเร้ิ�องท่�อาจทำาใหเ้กดิูความเสำย่

หายตอ่บริิษัทัไดู้โดูยตริงท่� คณุโกศล สำรุิยิาพริ กริริมการิตริวจสำอบของบริิษัทั

ผิ่านัทางจดูหมายอิเล็กทริอนัิกสำ์: kosol.boardap@gmail.com หร้ิอ 

hotline@apthai.com โดูยบริษิัทัไดู้จัดูให้มก่ริะบวนัการิรัิบเริ้�องริอ้งเริย่นั

การิไต่สำวนัข้อเท็จจริิงและจะม่การิริายงานัต่อคณะกริริมการิต่อไป็
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1.1 ในัปี็  2564 บริิษัทัไดูเ้ป็ดิูเผิยขอ้มูลสำำาคญัของบริิษัทัตามขอ้กำาหนัดูของ

บริิษัทัจดูทะเบย่นั เชน่ั แบบแสำดูงริายการิขอ้มลูป็ริะจำาป็ ี(แบบ 56-1) 

และริายงานัป็ริะจำาป็ี (แบบ 56-2) ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั 

ผิ่านัทางช่องทางของตลาดูหลักทรัิพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริิษััท

1.2 ในัริายงานัป็ริะจำาปี็ 2563 บริิษััทไดู้เป็ิดูเผิยข้อมูลสำำาคัญท่�ผิู้ถึ้อหุ้นั 

ควริทริาบ เช่นั ริายงานัความรัิบผิดิูชอบของคณะกริริมการิต่อริายงานั 

ทางการิเงินัแสำดูงควบคู่กับริายงานัของผิู้สำอบบัญช่และคำาอธิิบาย

และการิวิเคริาะห์ของฝ่่ายจัดูการิ ค่าสำอบบัญช่และค่าบริิการิอ้�นั 

ท่�ผิูส้ำอบบัญช่ให้บริิการิ ริายช้�อและบทบาทและหน้ัาท่�ของคณะกริริมการิ

ชุดูย่อย จำานัวนัคริั�งของการิป็ริะชุมคณะกริริมการิ และจำานัวนัคริั�ง

ท่�กริริมการิแต่ละท่านัเข้าร่ิวมป็ริะชุมนัโยบายการิจ่ายค่าตอบแทนั

แก่กริริมการิและผิู้บริิหาริริะดูับสำูง ริวมทั�งริูป็แบบหร้ิอลักษัณะ 

ค่าตอบแทนั

1.3 บริษิัทัไดูจ้ดัูใหม้ห่นัว่ยงานันัักลงทนุัสำมัพนััธิเ์พ้�อทำาหนัา้ท่�ตดิูตอ่สำ้�อสำาริ

และให้ข้อมูลความรู้ิความเข้าใจเก่�ยวกับข้อมูลและการิดูำาเนัินังานั

ของบริิษััทแก่นัักลงทุนัผิู้ถึ้อหุ้นันัักวิเคริาะห์และหน่ัวยงานัต่าง ๆ 

โดูยสำามาริถึติดูต่อไดู้ท่�

 หน่วยงานนัก่ลังทำุนสัมพัันธ์์

 บริิษััท เอพ ่(ไทยแลนัดู์) จำากัดู (มหาชนั)

 เลขท่� 170/57 อาคาริโอเช่�ยนั ทาวเวอริ์ 1 ชั�นั 18

 ถึนันัรัิชดูาภิเษักตัดูใหม่ คลองเตย กริุงเทพฯ 10110

 โทริศัพท์: 02-261-2518-22

 จดูหมายอิเล็กทริอนัิกส์ำ: investor@apthai.com

 เว็บไซต์: http://www.apthai.com/contact-ap/

ในัป็ี 2564 หนั่วยงานันัักลงทุนัสำัมพันัธิ์ไดู้ดูำาเนัินักิจกริริมต่าง ๆ ดูังนั่�

#(8)&&!+,!##3 ,$"-2-A#%U6

การิป็ริะชุมนัักวิเคริาะห์หลักทริัพย์ 4

การิพบป็ะนัักลงทุนั 3

Roadshow 4

-  ภายในัป็ริะเทศ 4

-  ต่างป็ริะเทศ -

หมายเหตุุ: เนื่่�องจากสถานื่การณ์์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในื่ปีี 2564 การจัดปีระชุุม
และพบปีะนื่ักลงทุุนื่ส่วนื่ใหญ่ทุ่ำาผ่่านื่ Video Conference

2. 4G53(*4%U-:$="?<=;8N';E/&-;2V&PW:Q456&#+S%?
บริิษััทเป็ิดูเผิยข้อมูลเก่�ยวกับบริิษััทท่�สำำาคัญบนัเว็บไซต์ของบริิษััท เช่นั 

แบบแสำดูงริายงานัป็ริะจำาป็ ี(แบบ 56-1) และริายงานัป็ริะจำาป็ ี(แบบ 56-2) 

ริายงานัความยั�งย้นั หนัังสำ้อเชิญป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นั ริายงานัการิป็ริะชุม 

ผิู้ถึ้อหุ้นั ขอ้บังคับของบริษิััท หนังัสำ้อบริิคณห์สำนัธิ ินัโยบายการิกำากับดููแล

กจิการิท่�ดู ่จริริยาบริริณสำำาหรัิบพนักังานัและกริริมการิผิูบ้ริหิาริ และข้อมูล

ท่�จำาเป็็นัอ้�นั ๆ โดูยม่การิป็รัิบป็ริุงข้อมูลให้เป็็นัป็ัจจุบันัอยู่เสำมอ

3. !"#;8N';E/:%2M<U2%'E*!"#'$";-+-6"-
บริิษัทัมก่าริเปิ็ดูเผิยตัวช่�วดัูผิลการิดูำาเนิันังานัของบริิษัทั ทั�งในัดู้านัการิเงินั 

เช่นั ริายไดู้ ผิลกำาไริ และดู้านัท่�ไม่ใช่การิเงินั เช่นั ความพึงพอใจของ

ลูกค้า โดูยบริิษััทม่ความมุ่งมั�นัในัการิสำริ้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึง

ใหค้วามสำำาคญักับการิวจิยัและพฒันัาผิลติภณัฑ์อ์ยา่งตอ่เน้ั�อง เพ้�อใหท้่�อยู่

อาศัยท่�จะส่ำงมอบให้กบัลูกค้า มก่าริพัฒนัาสำอดูคล้องกับความต้องการิของ

ลูกค้า โดูยบริิษััทไดู้จัดูให้ม่ฝ่่ายวิจัยการิตลาดู และฝ่่ายพัฒนัาผิลิตภัณฑ์์ 

เพ้�อทำาการิวิเคริาะหค์วามต้องการิของผิูบ้ริโิภคอย่างลกึซึ�ง โดูยเฉัพาะดูา้นั

การิใช้พ้�นัท่�เพ้�อให้เกิดูป็ริะโยชนั์สูำงสำุดู และสำอดูคล้องกับการิใช้ช่วิตจริิง

ของผิู้บริิโภค ซึ�งตอกยำ�าความเป็็นั Responsive creator ของ AP อย่าง

ตอ่เน้ั�อง ซึ�งบริิษัทัไดูน้ัำาผิลสำำาริวจจากการิวจิยัไป็ใชป้็ริะกอบในัการิพฒันัา

โคริงการิใหม่ ๆ อยู่เสำมอ

และนัอกจากน่ั� บริิษััทยังม่สำ่วนังานักลยุทธ์ิการิตลาดูท่�ไดู้ทำาการิสำำาริวจ 

วิจัยและวิเคริาะห์เก่�ยวกับความต้องการิของผิู้บริิโภคในัในัแต่ละพ้�นัท่� 

ตลอดูจนัศักยภาพของทุกทำาเลท่�ตั�งโคริงการิในัดู้านัสำาธิาริณูป็โภคต่างๆ 

ซึ�งทำาให้บริิษััทม่ฐานัข้อมูลท่�เพ่ยงพอในัการิท่�จะทริาบถึึงความต้องการิ 

ในัตลาดูท่�อยูอ่าศัยของผิูบ้ริโิภคในัแต่ละทำาเล ซึ�งริวมถึึงบทบาท และริปู็แบบ 

ท่�อยูอ่าศยั ทำาเลท่�ตั�ง และริะดูบัริาคา เพ้�อนัำามาพฒันัาโคริงการิของบริิษัทั

ใหโ้ดูดูเดูน่ัเหน้ัอคูแ่ขง่ในัทำาเลเดูย่วกนัั เพ้�อบ่งบอกถึงึความภาคภูมใิจของ

ลูกค้าในัการิเล้อกซ้�อสิำนัค้าของบริิษััท
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คณะกริริมการิบริิษัทัป็ริะกอบดู้วยกริริมการิซึ�งมคุ่ณสำมบัตติามมาตริา 68 

แหง่พริะริาชบญัญัตบิริิษัทัมหาชนัจำากดัู พ.ศ. 2535 และป็ริะกาศสำำานัักงานั

คณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพย์และตลาดูหลักทรัิพย์ท่�เก่�ยวข้องและ 

คณะกริริมการิไดูม้ม่ตแิตง่ตั�ง นัายป็ริะมาศ ขวญัช้�นั ทำาหนัา้ท่�เลขานักุาริ

คณะกริริมการิบริิษัทั เพ้�อดูแูลใหก้าริป็ริะชมุคณะกริริมการิดูำาเนันิัไป็ตาม

กฎเกณฑ์์และริะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง

บริิษััทพิจาริณาถึึงความเหมาะสำมของโคริงสำริ้างกริริมการิเท่ยบกับภาริะ

หนั้าท่�ของคณะกริริมการิ ณ วันัท่� 31 ธิันัวาคม พ.ศ. 2564 บริิษััท

ม่กริริมการิทั�งสำิ�นัจำานัวนั 13 ท่านั ริายละเอ่ยดูดัูงท่�แสำดูงไว้ในัหัวข้อ

โคริงสำริ้างการิจัดูการิ

1.1 คณะกริริมการิบริิษัทัป็ริะกอบดูว้ยกริริมการิท่�มคุ่ณสำมบตัหิลากหลาย

ทั�งในัดู้านัอายุ เพศ ทักษัะป็ริะสำบการิณ์ ความสำามาริถึเฉัพาะดู้านั

ท่�เป็็นัป็ริะโยชนั์ต่อบริิษััทจากจำานัวนักริริมการิทั�งสำิ�นั 13 ท่านั เป็็นั

กริริมการิบริิหาริของบริิษััท 6 ท่านั ไดู้แก่ นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศภุกริ นัายศิริพิงษ์ั สำมบัตศิริิ ินัายวสำนััต์ นัฤนัาทไพศาล 

นัางสำาวกิตติยา พงศ์ป็ูชน่ัย์กุล และนัายวิษัณุ สำุชาติลำ�าพงศ์ 

โดูยม่ ริศ.ดูริ.นัริิศ ชัยสำูตริ ป็ริะธิานัคณะกริริมการิ ซึ�งไม่ไดู้เป็็นั

กริริมการิบริิหาริเป็็นัผิู้ม่ป็ริะสำบการิณ์ในัธิุริกิจอสำังหาริิมทรัิพย์ 

ป็ริะวัติและการิดูำาริงตำาแหน่ังของกริริมการิแต่ละท่านัริายละเอ่ยดู 

ดัูงท่�แสำดูงไว้ในัหัวข้อ “เอกสำาริแนับ 1 ริายละเอย่ดูเก่�ยวกบักริริมการิ 

ผิู้บริิหาริ ผิู้ม่อำานัาจควบคุม ผิู้ท่�ไดู้รัิบมอบหมายให้รัิบผิิดูชอบสูำงสุำดู 

ในัสำายงานับัญช่และการิเงินั ผิู้ท่�ไดู้รัิบมอบหมายให้ริับผิิดูชอบ

โดูยตริงในัการิควบคุมดููแลการิทำาบัญช่ เลขานัุการิบริิษััท”

1.2 กริริมการิอิสำริะม่จำานัวนัทั�งสำิ�นั 7 ท่านั ไดู้แก่ ริศ.ดูริ.นัริิศ ชัยสำูตริ 

นัายพริวุฒิ สำาริสิำนั นัายหยกพริ ตันัติเศวตรัิตน์ั นัายพันัธ์ิพริ  

ทัพพะรัิงสำ ่นัายนันัทจ์ติริ ตลุยานันัท์ นัายโกศล สำรุิยิาพริ และนัายสำมยศ 

สำุธิ่ริพริชัย ซึ�งคิดูเป็็นัสำัดูสำ่วนัมากกว่า 1 ในั 3 ของคณะกริริมการิ

ทั�งคณะ โดูยแต่ละท่านัม่ความเป็็นัอิสำริะม่คุณสำมบัติเหมาะสำม 

เป็น็ัไป็ตามเกณฑ์์ของสำำานัักงานั ก.ล.ต. และตลาดูหลักทริัพย์ฯ ซึ�ง

ในัจำานัวนัน่ั�ทำาหนั้าท่�คณะกริริมการิตริวจสำอบริวม 4 ท่านั ไดู้แก่  

นัายพันัธิพ์ริ ทัพพะริงัสำ ่นัายนันัท์จติริ ตลุยานันัท์ นัายโกศล สำรุิยิาพริ 

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย คณะกริริมการิตริวจสำอบม่หนั้าท่�ในัการิ

ตริวจสำอบการิดูำาเนัินังานัของบริิษััท ถึ่วงดูุลอำานัาจของกริริมการิ 

ท่านัอ้�นั ริวมถึึงคัดูค้านัหริ้อยับยั�งเริ้�องต่าง ๆ ในัท่�ป็ริะชุมไดู้อย่าง 

เป็็นัอิสำริะอันัจะทำาให้การิดูำาเนัินังานัเป็็นัไป็อย่างม่ป็ริะสำิทธิิภาพ

1.3 กริริมการิสำามาริถึดูำาริงตำาแหนั่งไดู้คริาวละ 3 ป็ี เม้�อคริบวาริะจะ

ม่การินัำาเสำนัอต่อท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัเพ้�อพิจาริณาอนัุมัติริายละเอ่ยดู 

การิกำาหนัดูวาริะของกริริมการิดูงัท่�แสำดูงไว้ในันัโยบายการิกำากบัดูแูล 

กิจการิ

1.4 คณะกริริมการิม่การิกำาหนัดูนัโยบายและวิธ่ิป็ฏิิบัติในัการิดูำาริง

ตำาแหน่ังกริริมการิในับริิษััทอ้�นัไว้อย่างชัดูเจนัโดูยป็ริะธิานัเจ้าหนั้าท่�

บริิหาริ กริริมการิผิู้อำานัวยการิและกริริมการิบริิหาริของบริิษััทม่การิ

ดูำาริงตำาแหนั่งกริริมการิในับริิษััทอ้�นัไดู้ไม่เกินั 5 แห่ง ทั�งน่ั�เป็็นัไป็

ตามการิกำาหนัดูวาริะของกริริมการิท่�ริะบุไว้ในันัโยบายการิกำากบัดูแูล

กิจการิ อ่กทั�งกริริมการิของบริิษััทแต่ละท่านัก็ม่การิดูำาริงตำาแหนั่ง 

ในับริิษััทจดูทะเบ่ยนัอ้�นัไม่เกินั 5 แห่ง เพ้�อให้เป็็นัไป็ตามหลักการิ

กำากับดููแลกิจการิท่�ดู่

2. AX7!##3!"#ML'/F5/
2.1 คณะกริริมการิบริิษัทัจึงไดูจ้ดัูใหม้ค่ณะกริริมการิชุดูย่อยจำานัวนั 4 ชดุู 

ป็ริะกอบดู้วย

 1. คณะกริริมการิตริวจสำอบ

 2. คณะกริริมการิบริิหาริ

 3. คณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

 4. คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

ซึ�งริายละเอ่ยดูและขอบเขตอำานัาจหนั้าท่�ของคณะกริริมการิชุดูย่อย 

แต่ละชุดูดูังท่�แสำดูงไว้ในัหัวข้อ ข้อมูลเก่�ยวกับคณะกริริมการิชุดูย่อย

2.2 ป็ริะธิานัคณะกริริมการิของบริิษัทัเป็น็ักริริมการิอิสำริะและไม่ไดู้ดูำาริง

ตำาแหน่ังป็ริะธิานัในัคณะกริริมการิชุดูย่อยเพ้�อให้การิทำาหน้ัาท่�ของ

คณะกริริมการิชุดูย่อยม่ความเป็็นัอิสำริะอย่างแท้จริิง

2.3 คณะกริริมการิชุดูย่อยม่การิป็ริะชุมริ่วมกันัเป็็นัป็ริะจำา โดูยริายช้�อ

กริริมการิท่�เข้าร่ิวมป็ริะชุมการิดูำาริงตำาแหน่ังในัคณะกริริมการิชุดู 

ต่าง ๆ และจำานัวนัครัิ�งท่�กริริมการิแต่ละริายเข้าป็ริะชุมดูังท่�แสำดูง 

ไว้ในัหัวข้อ ริายงานัการิป็ฏิิบัติหนั้าท่�ของคณะกริริมการิตริวจสำอบ 

และสำรุิป็ผิลการิป็ฏิิบัติหนั้าท่�ของคณะกริริมการิชุดูย่อยอ้�นัๆ

3. &?&"?H-G"?<=)*7A2"3#%&E+'M5&456AX7!##3!"#
3.1 คณะกริริมการิบริิษััทม่ภาริกิจและความรัิบผิิดูชอบตามท่�กำาหนัดูไว้ 

ในักฎหมาย ริวมทั�งหนัังสำ้อบริิคณห์สำนัธิิ ข้อบังคับ และมติท่�ป็ริะชุม 

ผิูถ้ึอ้หุน้ั นัอกจากน่ั� คณะกริริมการิบริิษัทัยงัมห่น้ัาท่�และความริบัผิดิูชอบ 

ริวมทั�งอำานัาจตามท่�กำาหนัดูไว้ในันัโยบายการิกำากับดููแลกิจการิ

3.2 คณะกริริมการิจดัูใหม้น่ัโยบายการิกำากบัดูแูลกจิการิท่�เป็น็ัลายลกัษัณ์

อักษัริโดูยม่การิทบทวนันัโยบายและป็ริับป็ริุงแก้ไขให้สำอดูคล้องกับ

การิดูำาเนิันัการิของบริิษััท นัโยบายฉับับท่�ม่การิบังคับใช้ในัปั็จจุบันั 

ลงนัามเม้�อวันัท่� 7 มิถุึนัายนั พ.ศ. 2559

3.3 คณะกริริมการิจัดูให้ม่จริริยาบริริณธิุริกิจท่�เป็็นัลายลักษัณ์อักษัริ 

เพ้�อให้กริริมการิผิู้บริิหาริและพนัักงานัทุกคนัเข้าใจถึึงมาตริฐานั 

ดูา้นัจริยิธิริริมท่�บริิษัทัใชใ้นัการิดูำาเนันิัธิรุิกจิ ริายละเอย่ดูดูงัท่�ไดูแ้สำดูง

ไวใ้นัเวบ็ไซต์ http://investor.apthai.com/th/good-governance/

code-of-conduct ซึ�งฉับับป็ริับป็ริุงล่าสำุดู ไดู้ม่การิป็ริะกาศใช้เม้�อ

วันัท่� 3 มกริาคม พ.ศ. 2561

3.4 คณะกริริมการิทำาการิพิจาริณาเร้ิ�องความขัดูแย้งของผิลป็ริะโยชนั์

อยา่งริอบคอบ โดูยท่�ผิูม้ส่ำว่นัไดูเ้สำย่ไมม่ส่ำว่นัริว่มในัการิตดัูสำนิัใจและ

กำาหนัดูแนัวทางท่�ชัดูเจนัและเป็็นัไป็เพ้�อผิลป็ริะโยชนั์ของบริิษััทและ 

ผิู้ถึ้อหุ้นัโดูยริวมเป็็นัสำำาคัญ พร้ิอมทั�งคณะกริริมการิกำากับดููแลให้ม่

การิป็ฏิิบัติตามข้อกำาหนัดูเก่�ยวกับขั�นัตอนัการิดูำาเนัินัการิและการิ

เป็ิดูเผิยข้อมูลของริายการิท่�อาจม่ความขัดูแย้งของผิลป็ริะโยชน์ัให้

ถึูกต้องคริบถ้ึวนั
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3.5 คณะกริริมการิจัดูให้ม่ริะบบการิควบคุมภายในัของบริิษััท ซึ�งริวมถึึงดู้านัริายงานัทางการิเงินัและดู้านัการิป็ฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบและนัโยบาย 

คณะกริริมการิมอบหมายให้ฝ่่ายตริวจสำอบเป็็นัผิู้รัิบผิิดูชอบในัการิตริวจสำอบริะบบการิควบคุมดูังกล่าว คณะกริริมการิตริวจสำอบไดู้ม่การิป็ริะเมินั

ความเพ่ยงพอของริะบบการิควบคุมภายในัของบริิษััทป็ริะจำาป็ี 2564 ในัการิป็ริะชุมคณะกริริมการิตริวจสำอบครัิ�งท่� 1/2565 ซึ�งป็ริะชุมในัวันัท่� 

22 กุมภาพันัธิ์ พ.ศ. 2565

3.6 คณะกริริมการิจัดูให้ม่แนัวทางดูำาเนัินัการิท่�ชัดูเจนักับผิู้ท่�ป็ริะสำงค์จะแจ้งเบาะแสำต่อบริิษััท บริิษััทกำาหนัดูมาตริการิคุ้มคริองผิู้แจ้งเบาะแสำโดูยไม่ 

เป็ิดูเผิยช้�อผิู้แจ้งเบาะแสำหริอ้ผิู้แจ้งข้อริ้องเริย่นัและจะดูำาเนัินัการิตามขั�นัตอนักริะบวนัการิสำอบสำวนัตามริะเบ่ยบท่�บริิษััทกำาหนัดูไว้

3.7 คณะกริริมการิไดู้จดัูใหม้ก่ริะบวนัการิบริิหาริความเส่ำ�ยงท่�เหมาะสำมและมป่็ริะสิำทธิภิาพ มก่าริจดัูทำานัโยบายบริหิาริความเส่ำ�ยงและแตง่ตั�งคณะกริริมการิ

ชุดูย่อยในัการิบริิหาริความเสำ่�ยง

4. !"#8#7ML3AX7!##3!"#
4.1 ในัป็ ี2564 บริิษัทัไดูก้ำาหนัดูตาริางป็ริะชมุลว่งหนัา้ของทั�งป็แีละแจง้ใหก้ริริมการิแต่ละคนัทริาบกำาหนัดูการิดูงักลา่ว เพ้�อใหก้ริริมการิสำามาริถึจัดูเวลา

และเข้าริ่วมป็ริะชุมไดู้

4.2 จำานัวนัครัิ�งของการิป็ริะชุมคณะกริริมการิไดู้พิจาริณาให้เหมาะสำมกับภาริะหนั้าท่�และความริับผิิดูชอบของคณะกริริมการิและลักษัณะการิดูำาเนัินั

ธิุริกิจของบริิษััท โดูยในัป็ี 2564 บริิษััทจัดูป็ริะชุมคณะกริริมการิจำานัวนั 10 คริั�ง

4.3 บริิษััทจัดูสำ่งเอกสำาริป็ริะกอบการิป็ริะชุมให้แก่กริริมการิเป็็นัการิล่วงหนั้า อย่างนั้อย 7 วันัทำาการิก่อนัวันัป็ริะชุม

4.4 ริายงานัการิป็ริะชุมกริริมการิของบริิษััทมก่าริบันัทึกข้อมูลสำำาคัญคริบถ้ึวนั ไดู้แก่ วันั เวลาเริิ�ม-เลิกป็ริะชุม ริายช้�อกริริมการิท่�เข้าริ่วมและไม่เข้าริ่วม 

ข้อมูลคำาช่�แจงท่�เป็น็ัสำาริะสำำาคัญ มติท่�ป็ริะชุม พริ้อมทั�งม่ริะบบการิจัดูเก็บท่�ดู่ สำ้บค้นัง่าย โดูยเลขานัุการิบริิษััทไดู้แจ้งสำถึานัท่�เก็บเอกสำาริริายงานั

การิป็ริะชุมไป็ยังสำำานัักงานั ก.ล.ต. ดู้วย

4.5 ในัป็ี 2564 กริริมการิท่�ไม่เป็็นัผิู้บริิหาริไดู้ม่การิป็ริะชุมริะหว่างกันัเอง 1 คริั�ง เพ้�ออภิป็ริายเริ้�องต่างๆ ร่ิวมกันัโดูยไม่ม่ฝ่่ายจัดูการิร่ิวมดู้วย

5. )E-@K&?5'6"- 
บริิษััทไดู้จัดูให้ม่แผินัการิสำ้บทอดูงานัโดูยป็ริะธิานัเจ้าหนั้าท่�บริิหาริและกริริมการิผิู้อำานัวยการิไดู้ริับมอบอำานัาจให้เป็็นัผิู้สำริริหาบุคคลท่�ม่ความรู้ิ 

ความสำามาริถึและป็ริะสำบการิณ์มาดูำาริงตำาแหนั่งผิูบ้ริิหาริของบริิษััท

!"#89+&%:+:"3H*%!!"#!$"!%&'()*!+,!"#?<='<C-;#K=565K=- Y
จากผิลสำำาริวจการิกำากับดููแลกิจการิบริิษััทจดูทะเบ่ยนัไทยป็ริะจำาป็ี 2564 โดูยสำมาคมสำ่งเสำริิมสำถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย (IOD) ผิลคะแนันัของบริิษััท 

อยูใ่นัริะดูบั ดเ่ลัศิ (Excellent) อยา่งไริกต็าม เม้�อเป็ริย่บเทย่บกบัหลกัเกณฑ์ข์องโคริงการิสำำาริวจการิกำากับดูแูลกจิการิบริิษัทัจดูทะเบย่นัไทย (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ยังม่หลักเกณฑ์์บางป็ริะการิท่�บริิษััทยังไม่สำามาริถึป็ฏิิบัติไดู้ 

ริายละเอ่ยดูดูังต่อไป็นั่�
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คณะกริริมการิควริม่ขนัาดูท่�เหมาะสำม โดูยต้องม่จำานัวนัไม่นั้อยกว่า 

5 คนั และไม่ควริเกินั 12 คนั

ป็ัจจุบันับริิษััทม่กริริมการิจำานัวนั 13 คนั โดูยบริิษััทเห็นัว่าเป็็นัจำานัวนัท่�เหมาะสำมกับ

ธิุริกิจและขนัาดูของธิุริกิจท่�ขยายตัวและม่ความซับซ้อนัเพิ�มมากขึ�นัอันัจำาเป็็นัต้อง 

มจ่ำานัวนักริริมการิท่�เพย่งพอและมค่วามหลากหลายทางวิชาช่พเพ้�อท่�จะป็ฏิบิตัหิน้ัาท่�

ไดู้อย่างม่ป็ริะสำิทธิิภาพ

การิลงคะแนันัเสำ่ยงเล้อกตั�งกริริมการิโดูยการิลงคะแนันัเสำ่ยง

แบบสำะสำม (Cumulative Voting)

ข้อบังคับของบริิษััทกำาหนัดูให้เล้อกตั�งกริริมการิโดูยวิธ่ิคะแนันัเสำ่ยงข้างมาก และ 

ผิู้ถึ้อหุ้นัแต่ละคนัม่คะแนันัเสำ่ยงเท่ากับจำานัวนัหุ้นัท่�ตนัถึ้ออยู่ อย่างไริก็ดู่ บริิษััทไดู้

กำาหนัดูให้ม่วิธ่ิการิอ้�นัในัการิดููแลสำิทธิิของผิู้ถ้ึอหุ้นัริายย่อยมาโดูยตลอดู เช่นั 

การิสำนัับสำนุันัให้ผิู้ถึ้อหุ้นัริายย่อยใช้สำิทธิิเสำนัอวาริะการิป็ริะชุม หร้ิอเสำนัอช้�อบุคคล 

เพ้�อแต่งตั�งเป็น็ักริริมการิไดู้ล่วงหนั้า เป็็นัต้นั

คณะกริริมการิม่การิกำาหนัดูนัโยบายจำากัดูจำานัวนัป็ีในัการิดูำาริง

ตำาแหนั่งของกริริมการิอิสำริะไว้ไม่เกินั 9 ป็ี ไว้

ไม่ไดู้กำาหนัดูไว้ เน้ั�องจากบริิษััทเห็นัว่ากริริมการิอิสำริะท่�ม่การิดูำาริงตำาแหน่ัง 

ต่อเน้ั�องเป็็นัเวลานัานัย่อมจะม่ป็ริะสำบการิณ์และเข้าใจในัธิุริกิจของบริิษััทไดู้

อย่างลึกซึ�ง เป็็นัป็ริะโยชนั์ต่อการิตริวจสำอบการิบริิหาริงานัของบริิษััท

คณะกริริมการิสำริริหาควริป็ริะกอบไป็ดู้วยกริริมการิอิสำริะทั�งคณะ

โดูยป็ริะธิานักริริมการิของบริิษััทไม่ควริเป็็นักริริมการิในัคณะ

กริริมการิสำริริหาเพ้�อให้การิทำาหนั้าท่�ของคณะกริริมการิสำริริหา

เกิดูการิตริวจสำอบและถึ่วงดูุล

คณะกริริมการิสำริริหาและพิจาริณาค่าตอบแทนั ป็ริะกอบดู้วยกริริมการิอิสำริะ  

3 ท่านั และกริริมการิบริิหาริ 2 ท่านั โดูยสำัดูสำ่วนัของกริริมการิอิสำริะ คิดูเป็็นั

ร้ิอยละ 60 ของจำานัวนักริริมการิทั�งคณะ ซึ�งบริิษัทัเหน็ัว่าโคริงสำร้ิางและองค์ป็ริะกอบ

ของคณะกริริมการิสำริริหาฯ มค่วามเหมาะสำม เน้ั�องจากคณะกริริมการิสำริริหาฯ

ป็ริะกอบดู้วยกริริมการิอิสำริะเกินักว่ากึ�งหนึั�งและป็ริะธิานัของคณะกริริมการิ 

สำริริหาฯ เป็็นักริริมการิอิสำริะ
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ณ สำิ�นัปี็ 2564 บริิษัทัมก่ริริมการิจำานัวนัทั�งสำิ�นั 13 ทา่นั ในัจำานัวนันั่�เป็น็ักริริมการิหญงิ 1 ทา่นัและกริริมการิชายอก่ 12 ทา่นั ซึ�งเป็น็ัผิูท้ริงคณุวฒุทิ่�มค่วามรู้ิ 

หลากหลาย เป็็นัป็ริะโยชนั์ต่อการิดูำาเนัินัธิุริกิจของบริิษััท โดูยม่องค์ป็ริะกอบดูังนั่�

• กริริมการิอิสำริะ จำานัวนั 7 ท่านั (คิดูเป็็นัริ้อยละ 54) ซึ�งมากกว่า 1 ในั 3 ของคณะกริริมการิทั�งคณะ เป็็นัไป็ตามข้อกำาหนัดูของ ก.ล.ต. กริริมการิ

อิสำริะทั�ง 7 ท่านั ค้อ 1. ริศ.ดูริ.นัริิศ ชัยสำูตริ 2. นัายพันัธิ์พริ ทัพพะริังสำ่ 3. นัายโกศล สำุริิยาพริ 4. นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์ 5. นัายพริวุฒิ สำาริสำินั 

6. นัายหยกพริ ตนััตเิศวตรัิตนั ์7. นัายสำมยศ สำธุิร่ิพริชัย (นัยิามของกริริมการิอิสำริะเข้มกวา่เกณฑ์ขั์�นัตำ�าท่� ก.ล.ต. กำาหนัดู ในัเร้ิ�องการิถึอ้หุน้ัในับริษิัทั

คอ้ กริริมการิอิสำริะของบริิษัทัต้องถึอ้หุน้ัในับริิษัทัไม่เกนิัริอ้ยละ 0.5 จำานัวนัหุน้ัท่�มส่ำทิธิอิอกเสำย่งทั�งหมดูของบริิษัทั บริิษัทัใหญ่ บริิษัทัย่อย บริิษัทัร่ิวม 

ผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หริ้อผิู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััท)

• กริริมการิท่�ม่สำ่วนัร่ิวมในัการิบริิหาริงานั จำานัวนั 6 ท่านั คอ้ 1. นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 2. นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ 3. นัายศิริิพงษั์ สำมบัติศิริิ  

4. นัายวสำันัต์ นัฤนัาทไพศาล 5. นัางสำาวกิตติยา พงศ์ป็ูชนั่ย์กุล 6. นัายวิษัณุ สุำชาติลำ�าพงศ์

• ป็ริะธิานัเจา้หน้ัาท่�บริิหาริและกริริมการิผิูอ้ำานัวยการิถ้ึอหุน้ัของบริิษัทั ริอ้ยละ 21.30 และ 2.81 (ริวมการิถึอ้หุน้ัของคูส่ำมริสำ) ของหุน้ัทั�งหมดูตามลำาดูบั

(ข้อมูล ณ วันัท่� 30 ธิันัวาคม พ.ศ. 2564) ดูังนัั�นั ป็ริะธิานัเจ้าหนั้าท่�บริิหาริและกริริมการิผิู้อำานัวยการิต่างเป็็นัผิู้ถึ้อหุ้นัของบริิษััท ซึ�งทำาหนั้าท่�เป็็นั

ตัวแทนัของผิู้ถึ้อหุ้นัทั�งหมดูในัการิบริิหาริจัดูการิบริิษััทโดูยคำานัึงถึึงป็ริะโยชนั์สูำงสำุดูของผิู้ถึ้อหุ้นัเป็็นัหลัก

• เพ้�อให้เกิดูการิแบ่งแยกบทบาทหน้ัาท่�ความรัิบผิิดูชอบริะหว่างคณะกริริมการิและฝ่่ายจัดูการิ บริิษััทจึงไดู้กำาหนัดูแนัวนัโยบายการิกำากับดููแล  

ให้แยกออกจากนัโยบายการิบริิหาริงานัป็ริะจำาอย่างชัดูเจนั ซึ�งทั�งป็ริะธิานัคณะกริริมการิ ป็ริะธิานัเจ้าหนั้าท่�บริิหาริ และกริริมการิผิู้อำานัวยการิ  

จะไม่เป็็นับุคคลคนัเดู่ยวกันั โดูยป็ริะธิานักริริมการิ ค้อ ริศ.ดูริ.นัริิศ ชัยสูำตริ ซึ�งเป็็นักริริมการิอิสำริะ จะม่บทบาทหน้ัาท่�ในัการิเป็็นัผิู้นัำาและเป็็นั 

ผิูค้วบคุมการิป็ริะชมุคณะกริริมการิใหม้ป่็ริะสิำทธิภิาพและป็ริะสำทิธิผิิล สำนัับสำนันุัใหก้ริริมการิทกุคนัมส่ำว่นัริว่มในัการิป็ริะชมุ ใหค้ำาแนัะนัำา แตจ่ะไม่เข้าไป็ 

ก้าวก่ายงานัป็ริะจำา หริอ้ธิุริกิจป็ริะจำาวันัท่�ฝ่่ายบริิหาริเป็็นัผิู้ริับผิิดูชอบ  

#"/-"3!##3!"# 8#7;0?!##3!"# :$")H-F6

1. ริศ. ดูริ. นัริิศ ชัยสำูตริ กริริมการิอิสำริะ ป็ริะธิานักริริมการิ

2. นัายอนัุพงษ์ั อัศวโภคินั* กริริมการิบริิหาริ ริองป็ริะธิานักริริมการิ
ป็ริะธิานัเจ้าหน้ัาท่�บริิหาริ
กริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

3. นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ* กริริมการิบริิหาริ กริริมการิ
กริริมการิผิู้อำานัวยการิ
กริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

4. นัายศิริิพงษั์ สำมบัติศิริิ* กริริมการิบริิหาริ กริริมการิ
กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

5. นัายวสำันัต์ นัฤนัาทไพศาล* กริริมการิบริิหาริ กริริมการิ
กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

6. นัางสำาวกิตติยา พงศ์ป็ูชนั่ย์กุล* กริริมการิบริิหาริ กริริมการิ
กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

7. นัายวิษัณุ สุำชาติลำ�าพงศ์* กริริมการิบริิหาริ กริริมการิ
กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

8. นัายพริวุฒิ สำาริสำินั กริริมการิอิสำริะ กริริมการิ
ป็ริะธิานักริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

9. นัายหยกพริ ตันัติเศวตริัตนั์ กริริมการิอิสำริะ กริริมการิ
กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

10. นัายพันัธิ์พริ ทัพพะริังสำ่ กริริมการิอิสำริะ กริริมการิ
ป็ริะธิานักริริมการิตริวจสำอบ

11. นัายโกศล สุำริิยาพริ กริริมการิอิสำริะ กริริมการิ
กริริมการิตริวจสำอบ
ป็ริะธิานักริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

12. นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์ กริริมการิอิสำริะ กริริมการิ
กริริมการิตริวจสำอบ
กริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

13. นัายสำมยศ  สุำธิ่ริพริชัย กริริมการิอิสำริะ กริริมการิ
กริริมการิตริวจสำอบ
กริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

*กรรมการผ้่�มีอำานื่าจลงนื่าม
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กริริมการิผิู้ม่อำานัาจลงนัามแทนับริิษััท ไดู้แก่ นัายอนัุพงษ์ั อัศวโภคินั  

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ นัายศิริิพงษ์ั สำมบัติศิริิ นัายวสำันัต์ นัฤนัาทไพศาล 

นัายวิษัณุ สำชุาติลำ�าพงศ ์และนัางสำาวกิตตยิา พงศ์ป็ชูน่ัย์กลุ คนัใดูคนัหนึั�ง

ลงลายม้อช้�อและป็ริะทับตริาสำำาคัญของบริิษััท

บทำบาทำ หน้าทำ่� แลัะค่วามรับผิิดชุอบของค่ณะก่รรมก่าร

บริิษััทไดู้กำาหนัดูขอบเขตอำานัาจหนั้าท่�ของคณะกริริมการิบริิษััทไว้ ดูังนั่�

1. กำาหนัดูวิสำัยทัศนั์ กลยุทธิ์และแผินังานัของบริิษััท เพ้�อให้เกิดูความ

ชดัูเจนัในัการิบริหิาริจดัูการิ อนััจะนัำามาซึ�งป็ริะโยชน์ัสำงูสำดุูต่อผิูถ้ึอ้หุน้ั 

โดูยริวม ตลอดูจนัอนัุมัติการิดูำาเนัินังานัต่าง ๆ ตามป็กติธิุริกิจของ

บริิษััทท่�ม่ผิลกริะทบต่อการิดูำาเนัินัธุิริกิจอย่างม่นััยสำำาคัญ โดูยไม่ม ่

การิมอบอำานัาจให้ป็ริะธิานัเจ้าหน้ัาท่�บริิหาริและกริริมการิผิูอ้ำานัวยการิ 

เช่นั การิอนัุมัติการิซ้�อขายท่�ดูินัเพ้�อพัฒนัาโคริงการิ หริ้อการิอนัุมัติ

การิขอสำินัเช้�อ เป็็นัต้นั แต่คณะกริริมการิบริิษััทจะมอบหมายให้ 

ป็ริะธิานัเจา้หนัา้ท่�บริิหาริ และกริริมการิผู้ิอำานัวยการิ เป็น็ัผิูบ้ริิหาริงานั 

ให้เป็น็ัไป็ตามนัโยบายของบริิษััท

2. ป็ฏิิบัติหนั้าท่�ให้เป็็นัไป็ตามวัตถึุป็ริะสำงค์ ข้อบังคับบริิษััท และมติ 

ท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นั

3. จัดูให้ม่ริะบบการิติดูตามและป็ริะเมินัผิลการิป็ฏิิบัติงานัของทั�ง 

ฝ่่ายบริิหาริและพนัักงานั ริะบบการิควบคุมภายในัและบริิหาริ 

ความเสำ่�ยงท่�เพย่งพอ 

4. พิจาริณาแต่งตั�งบุคคลหร้ิอนัิติบุคคลภายนัอกเพ้�อทำาหนั้าท่�เป็็นั 

ผิู้ตริวจสำอบภายในัของบริิษััทในัการิตริวจสำอบความเพ่ยงพอ และ

ความเหมาะสำม ริวมทั�งใหค้ำาป็ริกึษัาเพ้�อแกไ้ขจดุูบกพริอ่งของริะบบ

การิควบคุมภายในัของบริิษััท 

5. พิจาริณาริายการิขัดูแย้งทางผิลป็ริะโยชนั์ท่�อาจเกิดูขึ�นัโดูยยึดูหลัก

ตามหลักเกณฑ์์ของตลาดูหลักทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย

6. ดูแูลให้การิดูำาเนันิัธุิริกจิของบริิษัทัเป็็นัไป็ดู้วยความซ้�อสำตัย์ เท่�ยงธิริริม 

และโป็ริ่งใสำ

7. ไมป่็ริะกอบกจิการิอนััมส่ำภาพเดูย่วกนััและเป็น็ัการิแขง่ขนัักบักจิการิ

ของบริิษััท หร้ิอเข้าเป็็นัหุ้นัส่ำวนัในัห้างหุ้นัสำ่วนัสำามัญ หร้ิอเป็็นัหุ้นั

ไม่จำากัดูความริับผิิดูในัห้างหุ้นัสำ่วนัจำากัดู หร้ิอกริริมการิของบริิษััท

เอกชนั/บริิษัทัมหาชนัอ้�นั ซึ�งป็ริะกอบกจิการิอนััมส่ำภาพอยา่งเดูย่วกนัั 

หร้ิอเป็็นัการิแข่งขันักับกิจการิของบริิษััท เว้นัแต่จะแจ้งให้ท่�ป็ริะชุม 

ผิู้ถึ้อหุ้นัทริาบก่อนัท่�จะม่มติแต่งตั�ง

8. แจ้งให้คณะกริริมการิทริาบโดูยไม่ชักช้า หากม่ส่ำวนัไดู้เสำ่ยไม่ว่า

โดูยตริงหริ้อโดูยอ้อมในัสำัญญาใดูๆ ท่�ทำากับบริิษััท หริอ้ถึ้อหุ้นั/หุ้นักู้

เพิ�มขึ�นัหริ้อลดูลงในับริิษััท หริ้อบริิษััทในัเคริ้อ

9. จัดูให้ม่การิป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัเป็็นัการิป็ริะชุมสำามัญป็ริะจำาป็ีภายในั 

4 เดู้อนั นัับแต่วันัสำิ�นัสำุดูของริอบป็ีบัญช่ของบริิษััท

10. จัดูให้ม่การิทำางบดูุลและบัญช่กำาไริขาดูทุนั ณ วันัสำิ�นัสำุดูของริอบป็ี

บัญช่ของบริิษััทและเสำนัอต่อท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัในัการิป็ริะชุมสำามัญ

ป็ริะจำาป็ี 
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เพ้�อใหก้าริป็ฏิบิตัหินัา้ท่�ของคณะกริริมการิมป่็ริะสำทิธิภิาพ คณะกริริมการิ

บริิษััทจึงไดู้จัดูให้ม่คณะกริริมการิชุดูย่อยเพ้�อช่วยศึกษัากลั�นักริองงานั 

ตามความจำาเป็น็ั โดูยมก่าริกำาหนัดูนัโยบาย บทบาท หนัา้ท่� ความริบัผิดิูชอบ 

ของคณะกริริมการิชดุูยอ่ยตา่ง ๆ  ทั�งน่ั� ป็ริะธิานัคณะกริริมการิของบริิษัทั

เป็็นักริริมการิอิสำริะและไม่ไดู้ดูำาริงตำาแหนั่งป็ริะธิานัในัคณะกริริมการิ

ชุดูย่อย เพ้�อให้การิทำาหน้ัาท่�ของคณะกริริมการิชุดูย่อยม่ความเป็็นัอิสำริะ

อย่างแท้จริิง  

คณะกริริมการิชุดูย่อยของบริิษััทจำานัวนั 4 ชุดู ป็ริะกอบดู้วย

1. คณะกริริมการิตริวจสำอบ

2. คณะกริริมการิบริิหาริ

3. คณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

4. คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยง

สำำาหรัิบริายละเอ่ยดูและขอบเขตอำานัาจหน้ัาท่�ของคณะกริริมการิชุดูย่อย

ม่ดูังนั่�

1. AX7!##3!"#:#2,@5&
คณะกริริมการิตริวจสำอบป็ริะกอบดู้วยกริริมการิจำานัวนั 4 ท่านั ไดู้แก่

ชุื�อ-นามสกุ่ลั   ตำาแหน่ง

1. นัายพันัธิ์พริ ทัพพะริังสำ่  ป็ริะธิานักริริมการิตริวจสำอบ

2. นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์  กริริมการิตริวจสำอบ

3. นัายโกศล สุำริิยาพริ  กริริมการิตริวจสำอบ

4. นัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย  กริริมการิตริวจสำอบ

กริริมการิทุกท่านัล้วนัแต่ม่คุณสำมบัติคริบถ้ึวนัตามข้อกำาหนัดูการิเป็็นั

กริริมการิอิสำริะของสำำานัักงานัคณะกริริมการิกำากับหลักทริัพย์และ

ตลาดูหลักทรัิพย์ฯ และม่ความรู้ิความเช่�ยวชาญในัดู้านัท่�เก่�ยวข้องและ

ป็ริะสำบการิณ์ในัการิสำอบทานังบการิเงินัของบริิษััทอย่างเป็็นัท่�นั่าพอใจ

ขอบเขตอำานาจ็หน้าทำ่�ของค่ณะก่รรมก่ารตรวจ็สอบ 

1. สำอบทานัให้บริิษััทม่ริายงานัทางการิเงินัอย่างถึูกต้องและเพ่ยงพอ

2. ดููแลให้บริิษััทม่ริะบบการิควบคุมภายในัและการิตริวจสำอบภายในั 

ท่�มป่็ริะสิำทธิภิาพและเหมาะสำม อนุัมติัแผินังานัและพิจาริณาความเป็็นั 

อิสำริะของหน่ัวยงานัท่�มห่น้ัาท่�ตริวจสำอบภายในั ริวมทั�งให้ความเห็นัชอบ 

ในัการิพิจาริณาแต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจ้าง ริวมถึึงค่าตอบแทนัของ

ฝ่่ายตริวจสำอบภายในั 

3. สำนัับสำนัุนัให้การิป็ฏิิบัติของบริิษััทเป็็นัไป็ตามกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง 

และม่การิดููแลกำากับกิจการิท่�ดู่

4. พิจาริณาคัดูเล้อก เสำนัอแต่งตั�ง และเสำนัอถึอดูถึอนับุคคลซึ�งม่ความ

เป็็นัอิสำริะเพ้�อทำาหนั้าท่�เป็็นัผิู้สำอบบัญช่ของบริิษััท ริวมถึึงพิจาริณา

เสำนัอค่าตอบแทนัของผิู้สำอบบัญช่ต่อคณะกริริมการิบริิษััท

5. พิจาริณาแต่งตั�งและถึอดูถึอนับุคคลซึ�งมค่วามเป็น็ัอิสำริะเพ้�อทำาหน้ัาท่�

เป็น็ัผิูต้ริวจสำอบภายในัของบริิษัทั ริวมถึงึพิจาริณาอนุัมติัคา่ตอบแทนั

ของผิู้ตริวจสำอบภายในั
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6. ป็ริะชุมริ่วมกับผิู้สำอบบัญช่ของบริิษััทโดูยไม่ม่ฝ่่ายบริิหาริเข้าริ่วม

ป็ริะชมุดูว้ยอยา่งนัอ้ยป็ลีะหนัึ�งครัิ�ง เพ้�อขอความเหน็ัจากผิูส้ำอบบญัช่

ในัเริ้�องต่างๆ ท่�เก่�ยวข้องกับบริิษััท

7. พิจาริณาการิเปิ็ดูเผิยข้อมลูของบริิษัทัในักริณ่ท่�เกดิูริายการิเก่�ยวโยงกันั 

หร้ิอริายการิท่�อาจม่ความขัดูแย้งทางผิลป็ริะโยชนั์ให้เป็็นัไป็ตาม

กฎหมายและข้อกำาหนัดูของสำำานัักงานัคณะกริริมการิกำากบัหลักทริพัย์ 

และตลาดูหลักทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย ริวมถึึงให้เป็็นัไป็ในัทางท่�จะเกิดู 

ป็ริะโยชนั์แก่บริิษััทมากท่�สำุดู 

8. จัดูทำาริายงานัของคณะกริริมการิตริวจสำอบและเปิ็ดูเผิยไว้ในัริายงานั

ป็ริะจำาป็ขีองบริิษัทั ซึ�งริายงานัดูงักลา่วตอ้งลงนัามโดูยคณะกริริมการิ

ตริวจสำอบ และต้องป็ริะกอบดู้วยข้อมูลอย่างนั้อยต่อไป็นั่�

 8.1 ความเห็นัเก่�ยวกับความถึูกต้องคริบถึ้วนั เป็็นัท่�เช้�อถ้ึอไดู้ของ 

 ริายงานัทางการิเงินัของบริิษััท

 8.2 ความเห็นัเก่�ยวกับความเพ่ยงพอของริะบบควบคุมภายในั 

 ของบริิษััท

 8.3 ความเห็นัเก่�ยวกับความเหมาะสำมของผิู้สำอบบัญช่

 8.4 ความเหน็ัเก่�ยวกบัริายการิท่�อาจมค่วามขัดูแย้งทางผิลป็ริะโยชน์ั

 8.5 ความเหน็ัเก่�ยวกบัการิกำากบัดูแูลกจิการิท่�ดูแ่ละการิป็ฏิบิตัติาม 

 กฎหมายวา่ดูว้ยหลกัทริพัยแ์ละตลาดูหลกัทริพัย ์ขอ้กำาหนัดูของ 

 ตลาดูหลกัทริพัย์ หร้ิอกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกบัธิรุิกจิของบริิษัทั

 8.6 ริายการิอ้�นัท่�เหน็ัวา่ผิูถ้้ึอหุน้ัและผิูล้งทนุัทั�วไป็ควริทริาบ ภายใต้ 

 ขอบเขตหน้ัาท่�และความรัิบผิิดูชอบท่�ไดู้รัิบมอบหมายจาก 

 คณะกริริมการิบริิษััท

9. ดูำาเนัินัการิตริวจสำอบเร้ิ�องท่�ไดู้ริับแจ้งจากผิู้สำอบบัญช่ของบริิษััท 

ในักริณท่่�ผิูส้ำอบบญัช่พบพฤตกิริริมอนััควริสำงสำยัวา่ กริริมการิ ผิูบ้ริหิาริ

หร้ิอบุคคลซึ�งริับผิิดูชอบในัการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทไดู้กริะทำา 

ความผิิดูตามท่�กำาหนัดูไว้ในัพริะริาชบัญญัติหลักทรัิพย์และ

ตลาดูหลักทริัพย์และริายงานัผิลการิตริวจสำอบในัเบ้�องต้นัให้แก่

สำำานัักงานัคณะกริริมการิกำากับหลักทริัพย์และตลาดูหลักทริัพย์  

และผิู้สำอบบัญช่ทริาบภายในัเวลา 30 วันันัับแต่วันัท่�ไดู้ริับแจ้ง 

จากผิู้สำอบบัญช่

10. พิจาริณาการิจัดูทำาและทบทวนักฎบัตริคณะกริริมการิตริวจสำอบ 

โดูยสำมำ�าเสำมอ

11. ป็ฏิิบัติการิอ้�นัใดูตามท่�คณะกริริมการิบริิษััทมอบหมายและคณะ

กริริมการิตริวจสำอบเห็นัชอบดู้วย

2. AX7!##3!"#&#+H"# 
คณะกริริมการิบริิหาริป็ริะกอบดูว้ยกริริมการิ 6 ทา่นั ซึ�งเป็น็ัผิูดู้ำาริงตำาแหนัง่

ป็ริะธิานัเจา้หนัา้ท่�บริิหาริ กริริมการิ และบคุคลท่�มค่วามเหมาะสำม ซึ�งคณะ

กริริมการิบริิษัทัจะเป็น็ัผิูพิ้จาริณาแต่งตั�งจากริายช้�อท่�คณะกริริมการิสำริริหา

และกำาหนัดูค่าตอบแทนัไดู้เสำนัอมา

ชุื�อ-นามสกุ่ลั  ตำาแหน่ง

1.  นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั  ป็ริะธิานัคณะกริริมการิบริิหาริ

2.  นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  กริริมการิบริิหาริ

3.  นัายศิริิพงษั์  สำมบัติศิริิ  กริริมการิบริิหาริ

4.  นัายวสำันัต์   นัฤนัาทไพศาล  กริริมการิบริิหาริ

5.  นัายวิษัณุ สุำชาติลำ�าพงศ์  กริริมการิบริิหาริ

6.  นัางสำาวกิตติยา พงศ์ป็ูชนั่ย์กุล  กริริมการิบริิหาริและเลขานัุการิ

    คณะกริริมการิบริิหาริ

ขอบเขตอำานาจ็หน้าทำ่�ของค่ณะก่รรมก่ารบริหาร 

คณะกริริมการิบริหิาริมข่อบเขตหนัา้ท่�และความริบัผิดิูชอบในัการิพจิาริณา 

ตดัูสำนิัใจ และสำั�งการิ ตามขอบเขตอำานัาจท่�ไดูร้ิะบไุว้ในัป็ริะกาศของบริิษัทั

ว่าดู้วยเร้ิ�องอำานัาจดูำาเนัินัการิทั�วไป็ และการิกริะจายอำานัาจในัสำายงานั 

ต่าง ๆ และริวมถึึงเริ้�องอ้�นัใดูท่�ม่ความสำำาคัญต่อบริิษััท

3. AX7!##3!"#@##H")*7!$"H-'AF":5&)?-
คณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั ป็ริะกอบดู้วยกริริมการิ 

5 ทา่นั ซึ�งในัจำานัวนันั่�มก่ริริมการิ 3 ทา่นั ซึ�งดูำาริงตำาแหนัง่เป็น็ักริริมการิอิสำริะ 

ดู้วย ไดู้แก่ นัายพริวุฒิ สำาริสิำนั ป็ริะธิานัคณะกริริมการิฯ และกริริมการิ

อ่ก 2 ท่านั คอ้ นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์ และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

ชุื�อ-นามสกุ่ลั ตำาแหน่ง

1. นัายพริวุฒิ สำาริสิำนั ป็ริะธิานัคณะกริริมการิสำริริหา

   และกำาหนัดูค่าตอบแทนั

2. นัายสำมยศ สุำธิ่ริพริชัย กริริมการิสำริริหา

   และกำาหนัดูค่าตอบแทนั

3. นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั กริริมการิสำริริหา

   และกำาหนัดูค่าตอบแทนั

4. นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ กริริมการิสำริริหา

   และกำาหนัดูค่าตอบแทนั

5. นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์ กริริมการิสำริริหา

   และกำาหนัดูค่าตอบแทนั
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ขอบเขตอำานาจ็หน้าทำ่�ของค่ณะก่รรมก่ารสรรหาแลัะก่ำาหนดค่่าตอบแทำน   

1. เสำนัอริายช้�อบคุคลท่�มคุ่ณสำมบตัเิหมาะสำมจะดูำาริงตำาแหนัง่ในัคณะกริริมการิบริิษัทัตอ่ท่�ป็ริะชมุคณะกริริมการิบริิษัทั เพ้�อนัำาเสำนัอตอ่ท่�ป็ริะชมุผิูถ้ึอ้หุน้ั

ในักริณ่ท่�ตำาแหน่ังกริริมการิว่างเนั้�องจากคริบวาริะ หริอ้ในักริณ่อ้�นัๆ

2. พิจาริณาตริวจทานัความเหมาะสำมของแบบป็ริะเมินัผิลงานัตนัเองของคณะกริริมการิบริิษััทโดูยสำมำ�าเสำมอ 

3. พิจาริณาผิลการิป็ริะเมินัตนัเองของคณะกริริมการิบริิษััทเพ้�อการิวางแนัวทางป็ริับป็ริุงและพัฒนัาการิทำางานั

4. เสำนัอแนัวทางการิจ่ายค่าตอบแทนัของคณะกริริมการิ ไดู้แก่ ค่าเบ่�ยป็ริะชมุและโบนัสัำป็ริะจำาปี็ ริวมถึึงค่าตอบแทนัอ้�นัใดูทั�งท่�เป็็นัตวัเงนิัและมใิช่ตวัเงนิั

5. เสำนัอแนัวทางการิจ่ายค่าตอบแทนัในัริูป็ของโบนััสำป็ริะจำาป็ีแก่ผิู้บริิหาริและพนัักงานับริิษััท 

4. AX7!##3!"#!$"!%&'()*!+,!"#)*7&#+H"#A2"3;@<=/6
คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยง ป็ริะกอบดู้วยกริริมการิ 6 ท่านั ซึ�ง 4 ท่านั ดูำาริงตำาแหนั่งเป็็นัผิู้บริิหาริของบริิษััท  

เพ้�อให้การิติดูตามการิดูำาเนัินังานัของบริิษััทเป็็นัไป็อย่างใกล้ชิดู และไดู้แต่งตั�งนัางสำาววิริินัทริ์ญา ศิริิเจริิญนัันัท์ ให้เป็็นัเลขานัุการิคณะกริริมการิกำากับ

ดููแลกิจการิฯ

ชุื�อ-นามสกุ่ลั    ตำาแหน่ง

1. นัายโกศล สำุริิยาพริ   ป็ริะธิานัคณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยง

2. นัายหยกพริ ตันัติเศวตริัตนั์   กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยง

3. นัายศิริิพงษั์ สำมบัติศิริิ   กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยง

4. นัายวสำันัต์ นัฤนัาทไพศาล   กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยง

5. นัายวิษัณุ สำุชาติลำ�าพงศ์   กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยง

6. นัางสำาวกิตติยา พงศ์ป็ูชนั่ย์กุล   กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยง

ขอบเขตอำานาจ็หน้าทำ่�ของค่ณะก่รรมก่ารก่ำาก่ับดูแลัก่ิจ็ก่ารแลัะบริหารค่วามเส่�ยง

1. พจิาริณาและให้ความเห็นัชอบนัโยบายการิกำากบัดูแูลกิจการิท่�ดูเ่พ้�อเสำนัอให้คณะกริริมการิพิจาริณาและอนุัมตั ิตดิูตามการิป็ริะพฤติป็ฏิบิตัใิหส้ำอดูคล้อง

กับนัโยบาย ทบทวนัและป็ริับนัโยบายเป็็นัป็ริะจำาตามความเหมาะสำม

2. พิจาริณาผิลการิป็ริะเมินัท่�เก่�ยวข้องกับการิดูำาเนัินังานัตามหลักการิกำากับกิจการิท่�ดู่ซึ�งจัดูทำาโดูยหน่ัวยงานัภายนัอก และป็รัิบป็รุิงการิดูำาเนัินังานั 

ของบริิษััทเพ้�อให้ไดู้ผิลป็ริะเมินัท่�ดู่

4G53(*;!<=/2!%&E(G&#+H"#
คณะผิู้บริิหาริของบริิษััท (เป็น็ัไป็ตามนัิยามป็ริะกาศคณะกริริมการิ ก.ล.ต.) ณ วันัท่� 31 ธิันัวาคม 2564 ป็ริะกอบดู้วย

ชุื�อ-นามสกุ่ลั    ตำาแหน่ง

1. นัายอนุัพงษ์ั อัศวโภคินั   ป็ริะธิานัเจ้าหนั้าท่�บริิหาริ

2. นัายพิเชษัฐ   วิภวศุภกริ   กริริมการิผิู้อำานัวยการิ

3. นัายศิริิพงษ์ั   สำมบัติศิริ ิ   กริริมการิบริิหาริ

4. นัายวสำันัต์ นัฤนัาทไพศาล  กริริมการิบริิหาริ

5. นัางสำาวกิตติยา พงศ์ป็ูชนั่ย์กุล   กริริมการิบริิหาริ

6. นัายวิษัณุ สุำชาติลำ�าพงศ์   กริริมการิบริิหาริ

7. นัายวิทการิ จันัทวิมล   ริองกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานั Corporate Strategy and Creation

8. นัายริัชต์ชยุตม์ นัันัทโชติโสำภณ  ริองกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานับ้านัเดู่�ยว

9. นัางสำาวกมลทิพย์ บำารุิงชาติอุดูม  ริองกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานัคอนัโดู 

10. นัายเมธิา  รัิกธิริริม   ริองกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานัทาวนั์เฮาสำ์

11. นัายสำมชาย วัฒนัเสำาวภาคย์  ริองกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานัเทคโนัโลย่สำาริสำนัเทศ

12. นัายบุญชัย  จันัทร์ิกริะจ่างเลิศ ริองกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานั Supply Chain Management

13. นัายป็ริะจักษ์ั  ป็ริะภามณฑ์ล  ผิู้ช่วยกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานัคอนัโดู 

14. นัางสำาวกุลทิพา ทินักริศริ่สำุภาพ  ผิู้ช่วยกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานัการิเงินัและบัญช่

15. นัางสำาวทิพวริริณ ศิริคิูณ   ผิู้ช่วยกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานัทริัพยากริบุคคล

16. นัายทริงพล บุษัป็ฤกษั์   ผิู้ช่วยกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานั Digital Transformation 

17. นัายพงษั์นัลิท  จันัทร์ิสำงวนั   ผิู้ช่วยกริริมการิผิู้อำานัวยการิสำายงานัริัฐกิจสำัมพันัธิ์
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ทั�งนั่� ผิู้บริิหาริริะดูับสำูงของบริิษััทเป็็นัไป็ตามป็ริะกาศของคณะกริริมการิกำากับตลาดูทุนัท่� ทจ. 23/2551 เริ้�องกำาหนัดูบทนัิยามผิู้บริิหาริเพ้�อการิป็ฏิิบัติ 

ตามหมวดู 3/1 แห่งพริะริาชบัญญัติหลักทริัพย์และตลาดูหลักทริัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดูยพริะริาชบัญญัติหลักทริัพย์และตลาดูหลักทริัพย์  

(ฉับับท่� 4) พ.ศ. 2551 โดูยผิู้บริิหาริริะดูับสำูงทั�ง 17 คนั ไม่ม่คุณสำมบัติต้องห้าม ดูังนั่� 

1. ไม่ม่ป็ริะวัติการิกริะทำาผิิดูอาญาในัความผิดิูท่�เก่�ยวกับทริัพย์ซึ�งไดู้กริะทำาโดูยทุจริิต 

2. ไม่ม่ป็ริะวัติการิทำาริายการิท่�ทำาให้เกิดูความขัดูแย้งทางผิลป็ริะโยชนั์กับบริิษััท 

อนัึ�ง กริริมการิบริิษััทและผิู้บริิหาริของบริิษััทไม่เป็็นับุคคลท่�ม่ลักษัณะของการิขาดูความนั่าไว้วางใจตามป็ริะกาศคณะกริริมการิกำากับหลักทริัพย์และ

ตลาดูหลักทริัพย์ท่� กจ. 8/2553 เริ้�องการิกำาหนัดูลักษัณะความนั่าไว้วางใจของกริริมการิและผิู้บริิหาริของบริิษััท

-./&"/!"#,F"/AF":5&)?-E(G&#+H"# 
บริิษััทม่การิกำาหนัดูค่าตอบแทนัผิู้บริิหาริในัอัตริาท่�เหมาะสำม เป็็นัไป็ตามผิลการิป็ฏิิบัติหนั้าท่�ป็ริะกอบกับผิลป็ริะกอบการิริวมของบริิษััทในัเคร้ิอ  

โดูยม่ป็ริะธิานักริริมการิบริิหาริและกริริมการิผิู้จัดูการิเป็็นัผิู้ป็ริะเมินัริ่วมกันั

,$"-2-AF":5&)?-#23456!##3!"#&#+H"#)*7E(G&#+H"#
ค่าตอบแทนักริริมการิบริิหาริและผิูบ้ริิหาริ ซึ�งอยู่ในัริูป็เงินัเดู้อนัและโบนััสำของกริริมการิบริิหาริ ในัป็ี 2562, 2563 และป็ี 2564 จำานัวนั 18 ท่านั

AF":5&)?-?<=;8Z-:%2;6+-

AF":5&)?- 8D 2564 8D 2563 8D 2562
เงินเดือนแลัะโบนัส 179.4 156.8 144.6

 (หนั่วย: ล้านับาท)
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@"/6"- 31 I%-2"A3 2564 
(A-)

31 I%-2"A3 2563 
(A-)

31 I%-2"A3 2562 
(A-)

สำานังานัผิูบ้ริิหาริ 18 18 18

สำายงานัป็ฏิิบัติการิ 2,742 2,706 2,553

รวม 2,760 2,724 2,571

,$"-2-1-%!6"-?%U6H3' 2,760 คนั

;H:LE*/-./&"/ !#X<3<!"#;8*<=/-)8*6,$"-2-1-%!6"-
5/F"63<-%/@$"A%B H#K53<4G51+1"??"6'G"-)#66"- (3 8D?<=EF"-3")

ไม่ม ่

E*:5&)?-#23)*7*%!SX7E*:5&)?-?<=CHG!%&1-%!6"- 
(P3F#23E(G&#+H"#)

ผิลตอบแทนัท่�เป็็นัตัวเงินั ไดู้แก่ เงินัเดู้อนั โบนััสำ และเงินัสำมทบกองทุนัสำำาริอง

เล่�ยงช่พ เป็็นัต้นั ท่�จ่ายให้กับพนัักงานั ทั�งน่ั� ไม่ริวมผิลตอบแทนัของผิู้บริิหาริ

สำำาหรัิบปี็ 2562, 2563 และ 31 ธินััวาคม 2564 เป็็นัจำานัวนัทั�งสำิ�นั 1,642.9 ล้านับาท 

1,957.4 ล้านับาท และ 1,442.3 ล้านับาท 

ประก่ันสุขภาพั 

สำวัสำดูิการิช่วยเหล้อดู้านัต่าง ๆ ริวมถึึง เงินัช่วยการิสำมริสำ (ทุกเพศ และเพศ

ทางเล้อก) ค่าตัดูแว่นั ทำาฟันั ค่าช่วยงานั ณาป็นักิจศพ เงินัริับขวัญบุตริ และ

ทุนัการิศึกษัาบุตริ และทุนัการิศึกษัาต่อของพนัักงานั

4G53(*;!<=/2!%&1-%!6"-  

บริิษัทัมจ่ำานัวนัพนัักงานัท่�ใชใ้นัการิป็ริะกอบธุิริกจิ และมก่าริกริะจายของแริงงานัในัหน่ัวยงานัท่�สำำาคญัอยา่งอยา่งเหมาะสำม ซึ�งมก่าริควบคุมตน้ัทนุัแริงงานั

และการิจ่ายค่าตอบแทนัอย่างเป็็นัธิริริมและโป็ริ่งใสำ 

!56?L-@$"#56;*<U/6M<1
บริิษัทัไดูจั้ดูใหม้ก่องทุนัสำำาริองเล่�ยง โดูยสำมาชกิกองทนุัสำำาริองเล่�ยงช่พสำามาริถึเลอ้กริปู็แบบการิลงทนุัไดูต้ามความตอ้งการิของตนัเอง โดูยทางบริิษัทัมท่าง

เล้อกสำำาหริับพนัักงานั 3 กองทุนั ไดู้แก่ กองทุนัสำำาริองเล่�ยงช่พ เคมาสำเตอริ์ พูล ฟันัดู์ กองทุนัสำำาริองเล่�ยงช่พ ไทยพาณิชย์ มาสำเตอริ์ฟันัดู์ และกองทุนั

สำำาริองเล่�ยงช่พ TMBAM M Choice ในัแต่ละกองทุนั บริิษััทยังไดู้เล้อกนัโยบายท่�เหมาะสำมของแต่ละกองทุนัและให้ความรู้ิความเข้าใจแก่พนัักงานั 

อย่างทั�วถึึงในัดู้านัข้อมูลป็ริะกอบการิตัดูสำินัใจก่อนัเล้อกลงทุนั 

!"#1%>-"1-%!6"-
พนัักงานัค้อทรัิพยากริสำำาคัญในัการิขับเคล้�อนัธุิริกิจให้เติบโตและสำามาริถึดูำาเนิันังานัไดู้อย่างม่คุณภาพ การิพัฒนัาศักยภาพของพนัักงานัจึงเป็็นัเร้ิ�อง 

ท่�ทกุองคก์ริใหค้วามสำำาคญั โดูยเฉัพาะในัยคุท่�มก่าริเป็ล่�ยนัแป็ลงจากกริะแสำ Technology Disruption ท่�มก่ารินัำาริะบบดูจิทิลัและนัวตักริริมใหม ่ๆ  มาใช้ 

ขบัเคล้�อนัธุิริกิจ การิเตร่ิยมความพริอ้มใหก้บัพนักังานัสำำาหริบัโลกแหง่อนัาคตจงึยิ�งมค่วามสำำาคญัต่อการิริบัมอ้กับการิดูำาเนันิังานัของธิรุิกจิท่�เป็ล่�ยนัแป็ลงไป็ 

ดูังนัั�นั การิเสำริิมสำร้ิางศักยภาพ ความรู้ิ และทักษัะของพนัักงานัให้กับพนัักงานัในัองค์กริ กลายเป็็นัป็ัจจัยสำำาคัญสำำาหริับการิเติบโตของธิุริกิจ เพิ�มข่ดู 

ความสำามาริถึในัการิแข่งขันัทำาให้ธุิริกิจ สำร้ิางความไดู้เป็ริ่ยบทางธิุริกิจกับธิุริกิจคูแ่ข่งในัอุตสำาหกริริมเดู่ยวกันั สำริ้างความเป็็นัม้ออาช่พ และทักษัะและ

ความสำามาริถึของพนัักงานัในัการิป็ริับตัวริับเพ้�อตอบสำนัองต่อสำภาพแวดูล้อมทางธิุริกิจท่�ใหม่ ๆ ไดู้ทันัท่วงท่ ลดูป็ัญหาดู้านัการิขาดูทักษัะท่�จำาเป็็นั

ตลอดูจนัส่ำงเสำริิมการิเร่ิยนัรู้ิตลอดูช่วิตและโอกาสำในัการิศึกษัาหาความรู้ิ ทั�งน่ั� หากไม่สำามาริถึเตร่ิยมความพร้ิอมให้กับพนัักงานัไดู้ทันัเวลาอาจสำ่งผิล 

ต่อป็ริะสำิทธิิภาพ ป็ริะสำิทธิิผิล ริายไดู้ของบริิษััท และการิดูำาเนัินัธิุริกิจ 

ดัูงนัั�นั บริิษัทัจึงถึอ้ว่าการิพัฒนัาพนักังานัถึอ้เป็น็ัพันัธิกจิ (Mission) ท่�สำำาคญัสำำาหรัิบการิป็ริะกอบธุิริกิจอย่างยั�งยน้ัของบริิษัทั (Sustainable Development) 

ดูงันัั�นัจงึมก่าริแยกริายงานัในัเร้ิ�องน่ั�อย่างละเอย่ดูไวใ้นัริายงานัความยั�งยน้ัของบริิษัทั (Sustainability Report) ซึ�งทา่นัสำามาริถึศกึษัาริายละเอย่ดูเพิ�มเตมิ

ไดู้จากริายงานัดัูงกล่าว ซึ�งเป็ิดูเผิยอยูบ่นัเว็บไซต์ของบริิษััท ในัหมวดู “รายงานค่วามยั�งยืน”

,$"-2-1-%!6"-C-):F*7@"/6"-H*%! 
บริิษััทและบริิษััทย่อยม่จำานัวนัพนัักงานัแบ่งตามสำายงานัในัป็ี 2562 - 2564 ดูังนั่�  
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นัางสำาวเยาวภา พัฒนัสุำวริริณา เป็็นัผิู้ท่�ไดู้รัิบมอบหมายให้ริับผิิดูชอบ

โดูยตริงในัการิควบคุมดููแลการิทำาบัญช่ โดูยริายละเอ่ยดูข้อมูลป็ริะวัติ 

ป็ริากฏิในัเอกสำาริแนับ 1 (ริายละเอย่ดูเก่�ยวกบักริริมการิ ผิูบ้ริหิาริ ผิูม้อ่ำานัาจ

ควบคุม ผิูไ้ดู้ริบัมอบหมายให้รัิบผิดิูชอบสูำงสุำดูในัสำายงานับัญช่และการิเงนิั

ผิู้ท่�ไดู้ริับมอบหมายให้รัิบผิิดูชอบโดูยตริงในัการิควบคุมดููแลการิทำาบัญช่

และเลขานุัการิบริิษััท)

;*4"-L!"#&#+S%?)*7H%2H-G"6"-!$"!%&'()*!"#89+&%:+6"-456
&#+S%? (Compliance)
คณะกริริมการิบริิษััทไดู้อนัุมัติแต่งตั�งนัายป็ริะมาศ ขวัญช้�นั ผิู้อำานัวยการิ 

สำายงานั Corporate Legal and Compliance เป็น็ัเลขานัุการิบริิษััท 

ขอบเขตหน้ัาท่�และความรัิบผิิดูชอบของเลขานุัการิบริิษััทตามท่�กำาหนัดู

ไว้ในัพริะริาชบัญญัติหลักทรัิพย์และตลาดูหลักทรัิพย์ (ฉับับท่� 4)  

พ.ศ. 2551 นัายป็ริะมาศ จบการิศึกษัาดู้านักฎหมาย และไดู้เข้าริับ 

การิอบริมในัหลักสำตูริท่�สำำาคญัเป็น็ัป็ริะโยชน์ัตอ่การิป็ฏิิบัตหินัา้ท่�เลขานุัการิ

บริิษัทั โดูยริายละเอย่ดูข้อมูลป็ริะวัตปิ็ริากฏิในัเอกสำาริแนับ 1 (ริายละเอย่ดู

เก่�ยวกับกริริมการิ ผิู้บริิหาริ ผิู้ม่อำานัาจควบคุม ผิู้ไดู้รัิบมอบหมายให้ 

ริับผิิดูชอบสำูงสำุดูในัสำายงานับัญช่และการิเงินั ผิู้ท่�ไดู้ริับมอบหมายให้ 

ริับผิิดูชอบโดูยตริงในัการิควบคุมดููแลการิทำาบัญช่ และเลขานัุการิบริิษััท)

H%2H-G"6"-:#2,@5&0"/C- 
นัางสำาววิริินัทริ์ญา ศิริิเจริิญนัันัท์ ผิู้อำานัวยการิฝ่่ายตริวจสำอบภายในัและ

เลขานุัการิคณะกริริมการิตริวจสำอบ โดูยริายละเอย่ดูข้อมูลป็ริะวัติ ป็ริากฏิ

ในัเอกสำาริแนับ 3 (ริายละเอย่ดูเก่�ยวกับหัวหนั้างานัตริวจสำอบภายในัและ

หัวหนั้างานักำากับดููแลกิจการิของบริิษััท)

H%2H-G"6"--%!*6?L-@%31%-IQ
บริิษััทไดู้จัดูให้ม่หนั่วยงานันัักลงทุนัสำัมพันัธ์ิเพ้�อทำาหน้ัาท่�ติดูต่อสำ้�อสำาริ 

และให้ข้อมูลความรู้ิความเข้าใจเก่�ยวกับข้อมูลและการิดูำาเนัินังานัของ

บริิษััทแก่นัักลงทุนั ผิู้ถึ้อหุ้นั นัักวิเคริาะห์ และหนั่วยงานัต่าง ๆ โดูยม่  

นัางกุลทพิา ทนิักริศร่ิสำภุาพ ผิูช่้วยกริริมการิผู้ิอำานัวยการิสำายงานัการิเงนิั 

และบัญช่เป็น็ัหัวหนั้างานันัักลงทุนัสำัมพันัธิ์ สำามาริถึติดูต่อไดู้ท่� 

 หน่วยงานนัก่ลังทำุนสัมพัันธ์์

 บริิษััท เอพ่ (ไทยแลนัดู์) จำากัดู (มหาชนั)

 เลขท่� 170/57 อาคาริโอเช่�ยนั ทาวเวอร์ิ 1 ชั�นั 18

 ถึนันัรัิชดูาภิเษักตัดูใหม่ คลองเตย กรุิงเทพฯ 10110

 โทริศัพท์: 02-261-2518-22

 จดูหมายอิเล็กทริอนัิกสำ์: investor@apthai.com

 เว็บไซต์: http://www.apthai.com/contact-ap/

AF":5&)?-456E(G@5&&%BM<
ในัป็ี 2562 ท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2562 เม้�อวันัท่� 25 เมษัายนั 2562 

ม่มติอนัุมัติแต่งตั�ง บริิษััท สำำานัักงานั อ่วาย จำากัดู โดูย นัางสำาวศิริิวริริณ  

สำรุิเทพนิัทริ ์ผิูส้ำอบบญัช่ริบัอนัญุาต เลขทะเบย่นั 4604 และ/หร้ิอ นัายวชิาติ 

โลเกศกริะว ่ผิูส้ำอบบญัช่ริบัอนัญุาต เลขทะเบย่นั 4451 และ/หริอ้ นัางสำาว 

สำาธิดิูา รัิตนัานัรุิกัษั ์ผิูส้ำอบบญัช่ริบัอนัญุาต เลขทะเบย่นั 4753 เป็น็ับริิษัทั

ผิู้สำอบบัญช่ และอนัุมัติค่าสำอบบัญช่ป็ริะจำาป็ี 2562 เป็็นัจำานัวนัเงินัริวม  

2,100,000 บาท โดูยไม่ริวมค่าบริิการิอ้�นั (non-audit fee )

ในัป็ี 2563 ท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2563 เม้�อวันัท่� 9 กริกฎาคม 2563 

ม่มติอนัุมัติแต่งตั�ง บริิษััท สำำานัักงานั อ่วาย จำากัดู โดูย นัางสำาวศิริิวริริณ  

สุำริเทพินัทร์ิ ผิูส้ำอบบัญช่รัิบอนุัญาต เลขทะเบย่นั 4604 และ/หร้ิอ นัางสำาว

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วริเทพ ผิู้สำอบบัญช่รัิบอนัุญาต เลขทะเบ่ยนั 4377  

และ/หร้ิอ นัางสำาวสำาธิดิูา ริตันัานัรุิกัษั ์ผิูส้ำอบบญัช่ริบัอนัญุาต เลขทะเบย่นั 

4753 เป็น็ับริิษััทผิู้สำอบบัญช่ และอนัุมัติค่าสำอบบัญช่ป็ริะจำาป็ี 2563 เป็น็ั

จำานัวนัเงินัริวม 2,100,000 บาท โดูยไม่ริวมค่าบริกิาริอ้�นั (non-audit fee )

ในัป็ี 2564 ท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2564 เม้�อวันัท่� 29 เมษัายนั 2564 

ม่มติอนัุมัติแต่งตั�ง บริิษััท สำำานัักงานั อ่วาย จำากัดู โดูย นัางสำาวกมลทิพย์  

เลิศวิทย์วริเทพ ผิู้สำอบบัญช่รัิบอนัุญาต เลขทะเบ่ยนั 4377 และ/หร้ิอ 

นัางสำาวศิริิวริริณ สุำริเทพินัทริ์ ผิู้สำอบบัญช่รัิบอนัุญาต เลขทะเบ่ยนั 4604 

และ/หร้ิอนัางสำาวศริิวิริริณ นัติยด์ูำาริง ผิูส้ำอบบญัช่ริบัอนัญุาต เลขทะเบย่นั 

5906 เป็น็ับริิษััทผิู้สำอบบัญช่ และอนัุมัติค่าสำอบบัญช่ป็ริะจำาป็ี 2564 เป็น็ั

จำานัวนัเงนิัริวม 1,900,000 บาท โดูยไม่ริวมค่าบริกิาริอ้�นั (non-audit fee)
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ในัดู้านัการิสำริริหากริริมการิและผิู้บริิหาริริะดัูบสำูง บริิษััทม่วิธ่ิการิ 

คัดูเล้อกบุคคลท่�จะแต่งตั�งเป็็นักริริมการิและผิู้บริิหาริริะดูับสำูงผ่ิานัคณะ

กริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนัของบริิษััท (Nomination and 

Remuneration Committee) โดูยในัริอบริะยะเวลาบัญช่ท่�ผิ่านัมา

กริริมการิอิสำริะของบริิษััทไม่ม่ความสำัมพันัธิ์ทางธิุริกิจหริ้อการิให้บริิการิ

ทางวิชาช่พ ในัมูลค่าเกินักว่าหลักเกณฑ์์ท่�กำาหนัดู

1. !##3!"#5+@#7
หลััก่เก่ณฑ์์ในก่ารค่ัดเลัือก่ก่รรมก่ารอิสระ

เกณฑ์์การิพิจาริณาคุณสำมบัติกริริมการิอิสำริะของบริิษััทเข้มกว่าป็ริะกาศ

คณะกริริมการิกำากับตลาดูทุนัท่� ทจ.4/2552 ลงวันัท่� 20 กุมภาพันัธิ์ พ.ศ. 

2552 (ยกเลิกความในัข้อ 16 แห่งป็ริะกาศคณะกริริมการิกำากับตลาดูทุนั

ท่� ทจ.28/2551 ดูังนั่�

1. ถึอ้หุน้ัไมเ่กินัริอ้ยละ 0.5 ของจำานัวนัหุน้ัท่�มส่ำทิธิอิอกเสำย่งทั�งหมดูของ

บริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวม ผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่หริอ้ผิู้ม่

อำานัาจควบคมุของบริิษัทั เวน้ัแตจ่ะไดูพ้น้ัจากการิมล่กัษัณะดูงักลา่ว

มาแล้วไม่นัอ้ยกว่า 2 ป็ ีทั�งน่ั� ลกัษัณะต้องห้ามดัูงกล่าวไม่ ริวมถึงึกริณ่

ท่�กริริมการิอิสำริะเคยเป็็นัข้าริาชการิหร้ิอท่�ป็ริึกษัาของส่ำวนัริาชการิ 

ซึ�งเป็็นัผิู้ถึอ้หุ้นัริายใหญ่หริอ้ผิู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััท

2. ไม่เป็็นัหร้ิอเคยเป็็นักริริมการิท่�ม่สำ่วนัริ่วมบริิหาริลูกจ้างพนัักงานั 

ท่�ป็ริึกษัาท่�ไดู้เงินัเดู้อนัป็ริะจำาหร้ิอผิู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััท  

บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวมบริิษััทย่อยลำาดูับเดู่ยวกันั ผิู้ถึ้อหุ้นั 

ริายใหญ่หร้ิอของผิู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััท เว้นัแต่จะไดู้พ้นัจาก

การิมล่กัษัณะดัูงกลา่วมาแลว้ไม่นัอ้ยกวา่ 2 ป็ ีทั�งน่ั� ลกัษัณะต้องหา้ม 

ดูังกล่าวไม่ริวมถึึงกริณ่ท่�กริริมการิอิสำริะเคยเป็็นัข้าริาชการิหร้ิอ

ท่�ป็ริึกษัาของสำ่วนัริาชการิซึ�งเป็็นัผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่หร้ิอผิู้ม่อำานัาจ

ควบคุมของบริิษััท

3. ไมเ่ป็น็ับุคคลท่�มค่วามสัำมพนััธ์ิทางสำายโลหิต หร้ิอโดูยการิจดูทะเบย่นั

ตามกฎหมายในัลักษัณะท่�เป็็นับิดูามาริดูา คู่สำมริสำ พ่�นั้อง และบุตริ

ริวมทั�งคู่สำมริสำของบุตริ ของผิู้บริิหาริ ผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ ผิู้ม่อำานัาจ

ควบคมุ หร้ิอบุคคลท่�จะไดูรั้ิบการิเสำนัอใหเ้ป็น็ัผิูบ้ริิหาริ หร้ิอผิูม้อ่ำานัาจ 

ควบคุมของบริิษััทหริ้อบริิษััทย่อย

4. ไมม่ห่ร้ิอเคยมค่วามสำมัพนััธ์ิทางธิรุิกิจกบับริิษััท บริิษััทใหญ่ บริษิัทัย่อย 

บริิษััทร่ิวมผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ หร้ิอผิู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััท 

ในัลกัษัณะท่�อาจเป็็นัการิขัดูขวางการิใช้วิจาริณญาณอย่างอสิำริะของตนั 

ริวมทั�งไม่เป็น็ั หร้ิอเคยเป็น็ัผิูถ้ึอ้หุน้ัท่�มนั่ัยหร้ิอผิูม้อ่ำานัาจควบคุมของ 

ผิู้ท่�ม่ความสำัมพันัธิ์ทางธิุริกิจกับบริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย  

บริิษัทัริว่ม ผิูถ้ึอ้หุน้ัริายใหญ ่หร้ิอผิูม้อ่ำานัาจควบคมุของบริิษัทั เวน้ัแต่

จะไดู้พ้นัจากการิม่ลักษัณะดูังกล่าวมาแล้วไม่นั้อยกว่า 2 ป็ี

5. ไม่เป็็นัหร้ิอเคยเป็็นัผิู้สำอบบัญช่ของบริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย 

บริิษัทัริว่ม ผิูถ้้ึอหุน้ัริายใหญ่ หร้ิอผิูม้อ่ำานัาจควบคมุของบริิษัทั และไม่ 

เป็น็ัผิูถ้ึอ้หุน้ัท่�มน่ัยั ผิูม้อ่ำานัาจควบคุม หร้ิอหุน้ัส่ำวนัของสำำานัักงานัสำอบ

บัญช่ซึ�งม่ผิู้สำอบบัญช่ของบริิษััท บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วม 

ผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่หร้ิอผิู้ม่อำานัาจควบคุมของบริิษััทสำังกัดูอยู่ เว้นัแต่ 

จะไดู้พ้นัจากการิม่ลักษัณะดูังกล่าวมาแล้วไม่นั้อยกว่า 2 ป็ี

6. ไม่เป็็นัหร้ิอเคยเป็็นัผิู้ให้บริิการิทางวิชาช่พใดู ๆ ซึ�งริวมถึึงการิให้

บริิการิเป็็นัท่�ป็รึิกษัากฎหมายหร้ิอท่�ป็รึิกษัาทางการิเงินัซึ�งไดู้รัิบ 

คา่บริกิาริเกนิักว่า 2 ลา้นับาทตอ่ป็จีากบริิษัทั บริิษัทัใหญ ่บริิษัทัยอ่ย

บริษิัทัร่ิวมผิู้ถึอ้หุ้นัริายใหญห่ริอ้ผิู้มอ่ำานัาจควบคุมของบริษิัทั และไม่

เป็็นัผิู้ถึ้อหุ้นัท่�ม่นััย ผิู้ม่อำานัาจควบคุมหร้ิอหุ้นัสำ่วนัของผิู้ให้บริิการิ

ทางวิชาช่พนัั�นัดูว้ยเว้นัแต่จะไดูพ้้นัจากการิมลั่กษัณะดัูงกล่าวมาแล้ว 

ไม่นั้อยกว่า 2 ป็ี

7. ไม่เป็็นักริริมการิท่�ไดู้ริับการิแต่งตั�งขึ�นัเพ้�อเป็็นัตัวแทนัของกริริมการิ

ของบริิษััทผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่หร้ิอผิู้ถึ้อหุ้นัซึ�งเป็็นัผิู้ท่�เก่�ยวข้องกับผิู้ถ้ึอ

หุ้นัริายใหญ่

8. ไม่ป็ริะกอบกิจการิท่�ม่สำภาพอย่างเดู่ยวกันัและเป็็นัการิแข่งขันัท่�ม่

นััยกับกิจการิของบริิษััทหร้ิอบริิษััทย่อย หร้ิอไม่เป็็นัหุ้นัสำ่วนัท่�ม่นััย 

ในัห้างหุ้นัส่ำวนัหร้ิอเป็็นักริริมการิท่�ม่สำ่วนัริ่วมบริิหาริงานัลูกจ้าง

พนัักงานัท่�ป็รึิกษัาท่�รัิบเงินัเดู้อนัป็ริะจำา หร้ิอถึ้อหุ้นัเกินั 1% ของ 

จำานัวนัหุน้ัท่�มส่ำทิธิอิอกเสำย่งทั�งหมดูของบริษิัทัอ้�นั ซึ�งป็ริะกอบกจิการิ

ท่�มส่ำภาพอยา่งเดูย่วกนััและเป็็นัการิแข่งขนััท่�มนั่ัยกับกิจการิของบริิษัทั

หร้ิอบริิษัทัย่อย

9. ไม่ม่ลักษัณะอ้�นัใดูท่�ทำาให้ไม่สำามาริถึให้ความเห็นัอย่างเป็็นัอิสำริะ 

เก่�ยวกับการิดูำาเนัินังานัของบริิษััท

2. !"#@##H"!##3!"#)*7E(G&#+H"##7'%&@(6@L'
ก่ระบวนก่ารสรรหาก่รรมก่าร

คณะกริริมการิบริิษััทพิจาริณาคุณสำมบัติของกริริมการิจากปั็จจัยดู้านั

คณุวฒุ ิความเช่�ยวชาญ และป็ริะสำบการิณ์ท่�จะเป็น็ัป็ริะโยชน์ัตอ่การิดูำาเนันิั

การิของบริิษััทเป็็นัสำำาคัญภายใต้หลักการิดูังนั่�

1. ข้อกำาหนัดูทางกฎหมายป็ริะกาศของตลาดูหลักทริัพย์ฯ และ ก.ล.ต. 

ข้อบังคับบริิษััทเก่�ยวกับคุณสำมบัติกริริมการิ

2. คุณสำมบัติกริริมการิท่�ไดู้กำาหนัดูไว้ในัจริริยาบริริณกริริมการิบริิษััท
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-"/@3/[ @LI<#1#M%/ สำัมมนัาออนัไลนั์กับ EY ในัหัวข้อ “ข้อมูลท่�ต้องม่ในั TP Documentation - Local File และการิริายงานัข้อมูลริายป็ริะเทศ 

(“CbCR”) ในัป็ริะเทศไทย

สำัมมนัาออนัไลน์ักับ EY ในัหัวข้อ “การิเตร่ิยมความพร้ิอมหลังการิสำิ�นัสำุดูการิแพริ่ริะบาดูของโควิดู-19: วิกฤตการิณ์ในัริอบ  

100 ป็ี โอกาสำและความคาดูหวังภายหลังการิแพริ่ริะบาดูของโควิดู-19 Preparation for post COVID-19 (once in a hundred-

year crisis, opportunity and prospect offered post COVID-19)

สำัมมนัากับ EY ในัหัวข้อ “Tax consideration for outbound investment: ก้าวทันั เข้าใจ และป็ริับตัวต่อมาตริการิภาษั่อากริ

ริะหว่างป็ริะเทศไป็กับ BEPS 2.0 เพ้�อการิวางโคริงสำริ้างการิลงทุนัในัต่างป็ริะเทศท่�เหมาะสำม”

สำัมมนัากับ EY ในัหัวข้อ “วิเคริาะห์ความเสำ่�ยงท่�จะถึูกตริวจสำอบเริ้�องการิกำาหนัดูริาคาโอนั Transfer Pricing”

สำัมมนัาออนัไลนั์กับ EY ในัหัวข้อ “Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนัวคิดูความยั�งย้นัขององค์กริกับการิ

จัดูทำาข้อมูลเพ้�อการิริายงานั)

สำัมมนัาออนัไลนั์กับ EY ในัหัวข้อ “What’s trending in the capital market?”

ข้อมูลัก่ารอบรมแลัะพััฒนาค่วามรู้ของก่รรมก่ารปี 2564

3. ป็ริะวัติการิศึกษัาและป็ริะวัติการิทำางานัอันัเป็็นัป็ริะโยชนั์กับกิจการิ

บริิษััท

4. การิอบริมท่�เก่�ยวข้องกับตำาแหนั่งหน้ัาท่�ของกริริมการิธุิริกิจบริิษััท 

การิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่และการิกำาหนัดูนัโยบายในัริะดูับสำูง

5. ความมุ่งมั�นัท่�จะดููแลริักษัาผิลป็ริะโยชนั์ของผิู้ถึ้อหุ้นัอย่างเท่าเท่ยม

6. การิอุทิศเวลาและความสำามาริถึเพ้�อพัฒนัากิจการิของบริิษััท

ขั�นตอนก่ารสรรหาก่รรมก่าร

คณะกริริมการิสำริริหาและพิจาริณาค่าตอบแทนัเป็็นัผิู้พิจาริณาบุคคล 

ท่�ม่ความเหมาะสำมถูึกต้องตริงกับคุณสำมบัติกริริมการิท่�บริิษััทวางไว้และ

เสำนัอต่อคณะกริริมการิบริิษััทให้พิจาริณาอนัุมัติเพ้�อเสำนัอในัท่�ป็ริะชุม 

ผิู้ถึ้อหุ้นัต่อไป็

ก่ารเลัือก่ตั�ง/แต่งตั�งก่รรมก่าร

การิเล้อกตั�งกริริมการิในัท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัม่หลักเกณฑ์์และวิธ่ิการิดูังต่อ

ไป็นั่�

1. ผิู้ถึ้อหุ้นัคนัหนัึ�งม่คะแนันัเสำ่ยงเท่าจำานัวนัหุ้นัท่�ตนัถึ้อ

2. ผิู้ถึ้อหุ้นัแต่ละคนัจะใช้คะแนันัเสำ่ยงท่�ม่อยู่เล้อกตั�งบุคคลคนัเดู่ยว

หริ้อหลายคนัเป็น็ักริริมการิก็ไดู้ ในักริณเ่ล้อกตั�งบุคคลหลายคนัเป็็นั

กริริมการิจะแบ่งคะแนันัเสำ่ยงให้แก่ผิูใ้ดูมากนั้อยเพ่ยงใดูไม่ไดู้

3. บุคคลซึ�งไดูร้ิบัคะแนันัเสำย่งสำงูสำดุูตามลำาดูบัลงมาเป็น็ัผิูไ้ดูร้ิบัการิเลอ้ก

ตั�งเป็็นักริริมการิเท่าจำานัวนักริริมการิท่�พึงจะม่หร้ิอจะพึงเล้อกตั�ง 

ในัครัิ�งนัั�นั ในักริณ่ท่�บุคคลซึ�งไดู้ริับการิเล้อกตั�งในัลำาดูับถึัดูลงมาม่

คะแนันัเสำย่งเทา่กนััเกนิัจำานัวนักริริมการิท่�พงึจะมห่ร้ิอจะพงึเลอ้กตั�ง

ในัคริั�งนัั�นัให้ผิู้เป็็นัป็ริะธิานัเป็็นัผิู้ออกเสำ่ยงช่�ขาดู

ในักริณ่ท่�ตำาแหน่ังกริริมการิว่างลงเพริาะเหตุอ้�นันัอกจากถึึงคริาวออก

ตามวาริะ คณะกริริมการิจะเล้อกบุคคลซึ�งม่คุณสำมบัติและไม่ม่ลักษัณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าดู้วยบริิษััทมหาชนัจำากัดูและกฎหมายว่าดู้วย

หลกัทรัิพย์และตลาดูหลักทรัิพย์เขา้เป็น็ักริริมการิแทนัในัการิป็ริะชมุคณะ

กริริมการิคริาวถึดัูไป็ เวน้ัแตว่าริะของกริริมการิจะเหลอ้นัอ้ยกวา่สำองเดูอ้นั 

บคุคลซึ�งเขา้เป็น็ักริริมการิแทนัดัูงกลา่วจะอยูใ่นัตำาแหน่ังกริริมการิไดูเ้พย่ง

เท่าวาริะท่�ยังเหลอ้อยู่ของกริริมการิท่�ตนัเข้าแทนั

ก่ารสรรหาผิูบ้ริหารระดับสูงสุด

การิสำริริหาบุคลากริเพ้�อมาดูำาริงตำาแหน่ังผิู้บริิหาริของบริิษััทนัั�นัม่ขั�นัตอนั

สำริริหาโดูยฝ่่ายทริัพยากริบุคคลและการิคัดูเล้อกจะอยู่ในัดูุลยพินัิจของ 

ผิู้บริิหาริโดูยยึดูเกณฑ์์คุณสำมบัติการิศึกษัาและป็ริะสำบการิณ์ท่�เก่�ยวข้อง

กับสำายงานัเป็็นัสำำาคัญ

@$"H#%&!"#1%>-"!##3!"#)*7E(G&#+H"# 

คณะกริริมการิส่ำงเสำริิมให้ม่การิฝ่ึกอบริมและการิให้ความรู้ิแก่ผิู้เก่�ยวข้อง 

ในัริะบบการิกำากบัดูแูลกิจการิของบริิษัทั เช่นั กริริมการิตริวจสำอบ ผิูบ้ริหิาริ 

เลขานักุาริบริิษัทั เป็น็ัตน้ั เพ้�อใหม้ก่าริป็ริบัป็ริงุการิป็ฏิิบตังิานัอยา่งตอ่เน้ั�อง 

นโยบายก่ารให้ข้อมูลักั่บก่รรมก่ารใหม่แลัะก่ารอบรม

บริิษัทัสำง่เสำริิมใหก้ริริมการิทกุทา่นัเขา้รัิบการิอบริมในัหลกัสูำตริท่�เก่�ยวข้อง

กับตำาแหนั่งของกริริมการิ อย่างนั้อยป็ีละ 1 หลักสูำตริ เพ้�อเพิ�มพูนัความ

เข้าใจในับทบาทและภาริกิจ ริวมทั�งหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู ่

โดูยกริริมการิสำามาริถึเข้ารัิบการิอบริมท่�สำมาคมส่ำงเสำริิมสำถึาบันักริริมการิ

บริิษััทไทย หริ้อหนั่วยงานัท่�เก่�ยวข้อง โดูยบริิษััทเป็็นัผิู้สำนัับสำนุันัค่าใช้จ่าย 

ในัการิเข้าริบัการิอบริมและจดัูให้คณะกริริมการิไดูเ้ย่�ยมชมโคริงการิต่าง ๆ  

ของบริิษัทั นัอกจากน่ั� บริิษัทัควริจดัูให้บคุคลท่�เข้าริบัตำาแหน่ังกริริมการิใหม่ 

ทกุท่านัไดู้รัิบทริาบข้อมลูท่�สำำาคัญเก่�ยวกบับริิษัทั คูม่อ้กริริมการิ จริริยาบริริณ 

ทางธิุริกิจของกริริมการิ
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นัอกจากน่ั� กริริมการิบริิษัทัทกุทา่นัยงัผ่ิานัการิอบริมหลกัสำตูริตา่ง ๆ  จาก

สำมาคมสำ่งเสำริิมสำถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย (IOD) ริายละเอ่ยดูดูังนั่�

!##3!"#
H*%!@(:#!"#5&#3

DAP DCP FND CDC ELP AACP RCP FBG ACP RCL

1. ริศ.ดูริ.นัริิศ ชัยสำูตริ - - - -

2. นัายอนุัพงษั์ อัศวโภคินั - - - - - - - - -

3. นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ - - - - - - - - -

4. นัายศิริิพงษั์ สำมบัติศิริิ - - - - - - - -

5. นัายพันัธ์ิพริ ทัพพะริังสำ่ - - - - - - - - -

6. นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์ - - - - - - - -

7. นัายโกศล สำุริิยาพริ - - - - -

8. นัายพริวุฒิ สำาริสำินั - - - - - - - - -

9. นัายหยกพริ ตนััติเศวตริตัน์ั - - - - - - -

10.นัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย - - - - - - - - -

11.นัางสำาวกติตยิา พงศ์ปู็ชนั่ย์กุล - - - - - - - -

12.นัายวิษัณุ สำุชาติลำ�าพงศ์ - - - - - - - -

13.นัายวสำันัต์ นัฤนัาทไพศาล - - - - - - - -

การิป็ฐมนัิเทศกริริมการิใหม่ 

บริิษัทัตริะหนัักถึงึความสำำาคัญตอ่การิป็ฏิบิตัหินัา้ท่�ของกริริมการิใหม ่จงึไดู้ 

กำาหนัดูแนัวป็ฏิิบัติเก่�ยวกับการิเตร่ิยมความพร้ิอมในัการิป็ฏิิบัติหน้ัาท่�

กริริมการิบริิษััท เพ้�อให้กริริมการิเข้าใหม่ไดู้ทริาบถึึงบทบาท หนั้าท่�ความ

ริับผิิดูชอบ ตลอดูจนัสำริ้างความริู้ความเข้าใจในัธิุริกิจการิดูำาเนัินังานัของ

บริิษััท โดูยม่การิส่ำงมอบ “คู่ม้อกริริมการิ” ซึ�งเป็็นัเอกสำาริเก่�ยวกับข้อมูล

บริิษััทและกฎหมายสำำาคัญท่�เก่�ยวข้องอันัจะเป็็นัป็ริะโยชนั์ต่อการิป็ฏิิบัติ

หนั้าท่�ของกริริมการิใหม่ต่อไป็ 

!"#8#7;3+-E*!"#89+&%:+6"-
1. ก่ารประเมินผิลัก่ารปฏิิบัติงานของค่ณะก่รรมก่าร 

คณะกริริมการิบริิษััทไดู้จัดูให้ม่การิป็ริะเมินัผิลการิป็ฏิิบัติงานัของคณะ

กริริมการิบริิษัทัทั�งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board 

of Directors) การิป็ริะเมินัผิลการิป็ฏิิบัติงานัของกริริมการิเป็็นัริายบุคคล

(Director Self-Assessment) ริวมถึึงการิป็ริะเมินัผิลการิป็ฏิิบัติงานัของ

คณะกริริมการิชุดูย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็น็ัป็ริะจำา

ทุกปี็ โดูยการิป็ริะเมินัผิลทั�ง 3 รูิป็แบบจะดูำาเนัินักริะบวนัการิและม ่

หลักเกณฑ์์การิป็ริะเมินัเหม้อนักันักล่าวค้อ

!#7&2-!"#8#7;3+-E*
เลขานัุการิบริิษััทจะจัดูทำาและทบทวนัแบบป็ริะเมินัผิลการิป็ฏิิบัติงานั

ให้ม่ความถึูกต้องคริบถึ้วนั แล้วจึงนัำาเสำนัอต่อคณะกริริมการิบริิษััท 

เพ้�อพิจาริณาป็ริะเมินัผิลการิป็ฏิิบัติงานั จากนัั�นัเลขานัุการิบริิษััทดูำาเนัินั

การิสำริุป็ผิลการิป็ฏิิบัติงานัของคณะกริริมการิ และนัำาเสำนัอต่อคณะ

กริริมการิบริิษััทเพ้�อพิจาริณาและดูำาเนัินัการิป็ริับป็รุิงการิป็ฏิิบัติงานัให้ม่

ป็ริะสำิทธิิภาพมากยิ�งขึ�นั  

H*%!;!X\QC-!"#8#7;3+-E*
จะคิดูเป็็นัริ้อยละจากคะแนันัเต็มในัแต่ละข้อ โดูยม่เกณฑ์์การิวัดูผิล ดูังนั่�

 มากกว่า 85%   =   ดู่เย่�ยม

 มากกว่า 75%   =   ดู่มาก

 มากกว่า 65%   =   ดู่ 

 มากกว่า 50%   =   พอใช้

 ตำ�ากว่า 50%   =   ควริป็ริับป็ริุง

;-KU5H"!"#8#7;3+-

H%24G5!"#8#7;3+-
AX7

!##3!"#
?%U6AX7

AX7
!##3!"#
ML'/F5/

#"/
&LAA*

โคริงสำริ้างและคุณสำมบัติของกริริมการิ

บทบาท/หนั้าท่�/ความริับผิิดูชอบ
ของกริริมการิ

การิป็ริะชุมของคณะกริริมการิ

การิป็ฏิิบัติหนั้าท่�ของคณะกริริมการิ - -

ความสำัมพันัธิ์กับฝ่่ายบริิการิ - -

การิพัฒนัาตนัเองและผิู้บริิหาริ - -

ซึ�งผิลการิป็ริะเมินัสำำาหริับป็ี 2564 พบว่า 

• การิป็ฏิิบัติงานัของคณะกริริมการิบริิษััททั�งคณะ (Evaluation on  

 the Performance of the Board of Directors) ม่คะแนันัเฉัล่�ย 

 ริ้อยละ 98 อยู่ในเก่ณฑ์์ ด่เย่�ยม

• ผิลการิป็ฏิิบัติงานัของกริริมการิเป็็นัริายบุคคล (Director Self- 

 Assessment) ม่คะแนันัเฉัล่�ยริ้อยละ 98 อยู่ในเก่ณฑ์์ ด่เย่�ยม

ผิลการิป็ฏิิบัติงานัของคณะกริริมการิชุดูย่อย (Sub-Committee Self-

Assessment) ไดู้แก่

• คณะกริริมการิกำากบัดูแูลกจิการิและบริหิาริความเสำ่�ยง มค่ะแนันัเฉัล่�ย 

 ริ้อยละ 99 อยู่ในเก่ณฑ์์ ด่เย่�ยม

• คณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั ม่คะแนันัเฉัล่�ย 

 ริ้อยละ 98 อยู่ในเก่ณฑ์์ ด่เย่�ยม

• คณะกริริมการิตริวจสำอบ ม่คะแนันัเฉัล่�ยริ้อยละ 100 อยู่ในเก่ณฑ์์  

 ด่เย่�ยม

2. การิป็ริะเมินัผิลการิป็ฏิิบัติงานัของป็ริะธิานัเจ้าหนั้าท่�บริิหาริ (CEO)

คณะกริริมการิบริิษััทจะทำาการิป็ริะเมินัป็ริะธิานัเจ้าหน้ัาท่�บริิหาริ (CEO) 

โดูยป็ริะเมินัในัดู้านัต่าง ๆ จำานัวนั 9 หมวดู ค้อ ความเป็็นัผิู้นัำา 

การิกำาหนัดูกลยุทธิ์ การิป็ฏิิบัติตามกลยุทธิ์ การิวางแผินัและผิลป็ฏิิบัติ

ทางการิเงินั ความสำัมพันัธิ์กับคณะกริริมการิ ความสัำมพันัธิ์กับ ภายนัอก 

การิบริิหาริงานัและความสัำมพันัธิ์กับบุคลากริการิสำ้บทอดูตำาแหนั่ง  

ความรู้ิดู้านัผิลิตภัณฑ์์และบริิการิ และคุณลักษัณะส่ำวนัตัว สำำาหริับการิ

ป็ริะเมินัป็ริะธิานัเจ้าหนั้าท่�บริิหาริ (CEO) ในัป็ี 2564 ผิลป็ริะเมินัอยู่ 

ในัริะดูับดู่มาก  

DAP = Director Accreditation Program    DCP = Director Certification Program
FBG = Family Business Governance    FND = Finance for Non-Finance Director
CDC = Chartered Director Class    RCP = Role of the Chairman Program
ELP = Ethical Leadership Program    ACP = Audit Committee Program  
AACP = Advanced Audit Committee Program     RCL = Risk Management Program for 
          Corporate Leaders



125!"#$%& '()* (+&,-./01) 2345%0 (6748/)

!"#;4G"#F238#7ML3)*7!"#,F"/AF":5&)?-AX7!##3!"##"/&LAA*

ก่ารเข้าร่วมประชุุมค่ณะก่รรมก่ารรายบุค่ค่ลั (ข้อมูลั ณ 31 ธ์ันวาค่ม 2564)
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1 ริศ.ดูริ.นัริิศ ชัยสำูตริ 10 100 1 100

2 นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 9 90 1 100

3 นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ 10 100 1 100

4 นัายศิริิพงษั์   สำมบัติศิริิ 10 100 1 100

5 นัายวสำันัต์  นัฤนัาทไพศาล 10 100 1 100

6 นัางสำาวกิตติยา  พงศ์ป็ูชนั่ย์กุล 10 100 1 100

7 นัายวิษัณุ  สำุชาติลำ�าพงศ์ 10 100 1 100

8 นัายพริวุฒิ  สำาริสำินั 9 90 1 100

9 นัายหยกพริ  ตันัติเศวตริัตนั์ 10 100 1 100

10 นัายพันัธ์ิพริ  ทัพพะริังสำ่ 10 100 1 100

11 นัายโกศล  สำุริิยาพริ 10 100 1 100

12 นัายนันัท์จิตริ  ตุลยานันัท์ 10 100 1 100

13 นัายสำมยศ  สำุธิ่ริพริชัย 10 100 1 100
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1. ริศ.ดูริ. นัริิศ
 ชัยสูำตริ

กริริมการิอิสำริะ ป็ริะธิานัคณะกริริมการิ 100% 546,154 1,090,000 100% 484,615 917,500

2. นัายอนุัพงษั์
 อัศวโภคินั

กริริมการิ 
ท่�เป็็นัผิู้บริิหาริ

ริองป็ริะธิานักริริมการิ / 
ป็ริะธิานัเจ้าหน้ัาท่�บริิหาริ

90% 546,154 ไม่ม่ 100% 484,615 ไม่ม่

3. นัายพิเชษัฐ
 วิภวศุภกริ

กริริมการิ 
ท่�เป็็นัผิู้บริิหาริ

กริริมการิ /  
กริริมการิผิู้อำานัวยการิ

100% 546,154 ไม่ม่ 100% 484,615 ไม่ม่

4. นัายศิริิพงษั์
 สำมบัติศิริิ

กริริมการิ 
ท่�เป็็นัผิู้บริิหาริ

กริริมการิ 100% 546,154 ไม่ม่ 100% 484,615 ไม่ม่

5. นัายวสำันัต์
 นัฤนัาทไพศาล

กริริมการิ 
ท่�เป็็นัผิู้บริิหาริ

กริริมการิ 100% 546,154 ไม่ม่ 100% 484,615 ไม่ม่

6. นัางสำาวกิตติยา
 พงศ์ป็ูชนั่ย์กุล

กริริมการิ 
ท่�เป็็นัผิู้บริิหาริ

กริริมการิ 100% 546,154 ไม่ม่ 90% 484,615 ไม่ม่

7. นัายวิษัณุ
 สำุชาติลำ�าพงศ์

กริริมการิ 
ท่�เป็็นัผิู้บริิหาริ

กริริมการิ 100% 546,154 ไม่ม่ 100% 484,615 ไม่ม่

8. นัายพริวุฒิ
 สำาริสิำนั

กริริมการิอิสำริะ กริริมการิ 90% 546,154 1,007,500 90% 484,615 845,000

9. นัายพันัธิ์พริ
 ทัพพะริังสำ่

กริริมการิอิสำริะ ป็ริะธิานักริริมการิ
ตริวจสำอบ

100% 546,154 1,057,500 100% 484,615 880,000

10. นัายโกศล
 สำุริิยาพริ

กริริมการิอิสำริะ กริริมการิตริวจสำอบ 100% 546,154 1,112,500 100% 484,615 907,500

11. นัายนันัท์จิตริ
 ตุลยานันัท์

กริริมการิอิสำริะ กริริมการิตริวจสำอบ 100% 546,154 945,000 90% 484,615 760,000

12. นัายสำมยศ
 สำุธิ่พริชัย

กริริมการิอิสำริะ กริริมการิตริวจสำอบ 100% 546,154 945,000 100% 484,615 760,000

13. นัายหยกพริ
 ตันัติเศวตริัตนั์

กริริมการิอิสำริะ กริริมการิ 100% 546,154 920,000 100% 484,615 740,000

(ข) หลััก่เก่ณฑ์์ ขั�นตอนแลัะก่ารเสนอค่่าตอบแทำนก่รรมก่าร

บริิษััทกำาหนัดูค่าตอบแทนัคณะกริริมการิในัอัตริาท่�เหมาะสำม โดูยเป็ริ่ยบเท่ยบกับมาตริฐานัการิจ่ายค่าตอบแทนัของบริิษััทอ้�นั ๆ ในัธุิริกิจเดู่ยวกันั  

ค่าตอบแทนัป็ริะกอบดู้วย ค่าเบ่�ยกริริมการิ ค่าเบ่�ยป็ริะชุม และบำาเหนั็จซึ�งเป็็นัค่าตอบแทนัพิเศษัท่�จ่ายให้กับกริริมการิป็ีละคริั�งตามผิลกำาไริของบริิษััท 

โดูยไม่ม่ผิลป็ริะโยชนั์อ้�นัใดูอ่กนัอกจากนั่� คณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนัจะม่หนัา้ท่�ในัการิพิจาริณากำาหนัดูค่าตอบแทนัในัเบ้�องต้นัเพ้�อนัำา

เสำนัอท่�ป็ริะชุมคณะกริริมการิ ก่อนันัำาเสำนัอท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัเพ้�ออนัุมัติเป็็นัป็ริะจำาทุกป็ี 

ก่ารก่ำาหนดค่่าตอบแทำนก่รรมก่ารของบริษััทำม่หลััก่ก่ารดังน่�

1. ค่าเบ่�ยป็ริะชุมพิจาริณาจากตำาแหนั่งในัคณะกริริมการิ ผิลป็ริะกอบการิของบริิษััท และเท่ยบเคย่งกับบริิษััทในัอุตสำาหกริริมเดู่ยวกันั

2. บำาเหนั็จพิจาริณาจากผิลกำาไริของบริิษััท และจำานัวนัป็ันัผิลท่�จ่ายให้กับผิู้ถึ้อหุ้นั

3. หากกริริมการิดูำาริงตำาแหนั่งมากกว่าหนัึ�งตำาแหนั่งในัคณะกริริมการิหร้ิอคณะกริริมการิชุดูย่อย จะไดู้รัิบค่าตอบแทนัตามตำาแหนั่งท่�ไดู้ริับสำูงสำุดู 

 เพ่ยงตำาแหนั่งเดู่ยว

4. ค่าตอบแทนัของกริริมการิท่�เป็็นัผิู้บริิหาริจะอยู่ในัรูิป็ของเงินัเดู้อนัและบำาเหนั็จซึ�งบำาเหนั็จจะเป็็นัไป็ตามการิจ่ายให้แก่กริริมการิ
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(ก่) ค่่าตอบแทำนก่รรมก่ารบริษััทำ 
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บริิษััทม่ริะเบ่ยบป็ฏิิบัติเร้ิ�องอำานัาจการิดูำาเนัินัการิซึ�งกำาหนัดูให้คณะ

กริริมการิบริิหาริเป็็นัผิู้แต่งตั�งกริริมการิของบริิษััทย่อยและบริิษััทร่ิวมทุนั 

ตามสำัดูสำ่วนัการิถ้ึอหุ้นัของบริิษััทฯ และ/หร้ิอ ข้อตกลงริ่วมกันั 

(Shareholder’s Agreement) ริวมถึึงกำาหนัดูอำานัาจลงนัาม ขอบเขต 

อำานัาจหน้ัาท่�และความรัิบผิดิูชอบของกริริมการิและผิูบ้ริหิาริของบริิษัทัย่อย 

เพ้�อดููแลริักษัาผิลป็ริะโยชนั์ของบริิษััทย่อยให้เป็็นัไป็ในัทางเดู่ยวกับ 

บริิษััทหลัก สำ่วนัหลักเกณฑ์์การิเป็ิดูเผิยข้อมูลฐานัะการิเงินัและผิลการิ

ดูำาเนันิังานั การิทำาริายการิริะหวา่งกนััในักลุม่บริิษัทั การิไดูม้าหร้ิอจำาหนัา่ย

ไป็ซึ�งทริัพย์สำินั หร้ิอการิทำาริายการิสำำาคัญอ้�นัใดูของบริิษััทย่อยม่การิ 

ดูำาเนัินัการิทำานัองเดู่ยวกับบริิษััทหลัก สำำาหริับกลไกในัการิกำากับดููแลอ้�นั 

เช่นั การิเพิ�ม-ลดูทุนั การิเลิกบริิษััทย่อย ให้เป็็นัไป็ตามอำานัาจของ 

คณะกริริมการิบริิหาริเป็็นัผิู้ตัดูสำินัใจ
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นโยบายก่ารป้องก่ันค่วามขัดแย้งของผิลัประโยชุน์

บริษิัทัไดูว้างหลกัการิเพ้�อมใิหเ้กดิูการิขดัูแยง้ริะหวา่งผิลป็ริะไยชนัส์ำว่นัตวั

และผิลป็ริะโยชนั์ของบริิษััท ดูังนั่�

1. กริริมการิ ผิู้บริิหาริหร้ิอพนัักงานัท่�จะเข้ารัิบตำาแหนั่งกริริมการิหร้ิอ 

ท่�ป็ริึกษัาในับริิษััท องค์กริ หร้ิอสำมาคมทางธุิริกิจท่�ม่ลักษัณะธุิริกิจ

เดู่ยวกับบริิษััทต้องแจ้งให้คณะกริริมการิรัิบทริาบก่อนั

2. กริริมการิต้องแจ้งเหตุแห่งความขัดูแย้งของผิลป็ริะโยชน์ัและ 

ริายละเอ่ยดูให้คณะกริริมการิโดูยป็ริะธิานักริริมการิทริาบทันัท่ และ

ควริงดูเวน้ัจากการิร่ิวมอภิป็ริาย แสำดูงความเห็นั หร้ิอลงคะแนันัเสำย่ง

ในัริะเบ่ยบวาริะท่�ตนัเองม่ความเก่�ยวข้อง หร้ิอแสำดูงเจตนัาอ้�นัใดู 

ท่�จะไม่ม่สำ่วนัริ่วมกับการิตัดูสำินัใจในัเริ้�องนัั�นัๆ

3. เพ้�อให้บริิษััทม่การิดูำาเนัินังานัท่�โป็ริ่งใสำและตริวจสำอบไดู้ บริิษััทควริ

เป็ิดูเผิยข้อมูลริายช้�อผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ให้สำาธิาริณชนัทริาบ การิทำา

ริายงานัท่�เก่�ยวโยงกันั ริวมถึึงกริริมการิและผิู้บริิหาริจะต้องริายงานั

การิเป็ล่�ยนัแป็ลงการิถ้ึอหลักทรัิพย์ต่อหนั่วยงานัท่�เก่�ยวข้องตาม

กฎหมาย และควริม่การิจัดูเก็บริายงานัการิป็ริะชุมให้คริบถ้ึวนั 

ถูึกต้อง และสำามาริถึตริวจสำอบย้อนัหลังไดู้

4. ในักริณ่ท่�ม่การิควบริวม ไดู้มา หริ้อซ้�อกิจการิ คณะกริริมการิบริิษััท

ควริจัดูตั�งหน่ัวยงานัท่�มค่วามเป็น็ัอสิำริะ เพ้�อตริวจสำอบความยติุธิริริม

ของมลูคา่การิดูำาเนันิังานั และความไป็ริง่ใสำในักริะบวนัการิดูงักลา่ว

5. พนัักงานั ริวมทั�งบุคคลในัคริอบครัิวของพนัักงานัจะต้องแจ้งให้

กริริมการิผิู้จัดูการิ หริ้อ ผิูบ้ริิหาริสำายงานัทรัิพยากริบุคคลทริาบเป็็นั

ลายลักษัณ์อกัษัริ เม้�อเขา้ไป็มส่่ำวนัร่ิวม หร้ิอเป็น็ัผิูถ้ึอ้หุน้ัในักจิการิใดู ๆ   

ซึ�งอาจม่ผิลป็ริะโยซนั์ หร้ิอก่อให้เกิดูความขัดูแย้งต่อผิลป็ริะโยชนั์ 

ของบริิษััท
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บริิษัทัไดูม้ม่าตริการิป็อ้งกนััการิใชข้อ้มลูภายในัอยา่งเป็น็ัลายลกัษัณอ์กัษัริ

โดูยกำาหนัดูเป็็นั “หลักเกณฑ์์การิใช้ข้อมูลภายในัและการิริายงานัการิ 

ถึอ้คริองทริัพย์สิำนั” ซึ�งไดู้ริับการิอนัุมัติโดูยคณะกริริมการิบริิษััท เม้�อวันัท่� 

13 สิำงหาคม พ.ศ. 2556 โดูยหลักเกณฑ์ด์ูังกล่าวม่วัตถุึป็ริะสำงค์ดูังต่อไป็นั่�

1. ให้ความริูแ้ก่ผิู้บริิหาริในัฝ่่ายต่าง ๆ เก่�ยวกับหนั้าท่�ท่�จะต้องริายงานั

การิถึอ้หลักทรัิพยข์องบริิษัทั และบทกำาหนัดูโทษัตามพริะริาชบัญญตัิ

หลักทริัพย์และตลาดูหลักทริัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำาหนัดูของ

ตลาดูหลักทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย

2. กำาหนัดูให้ผิู้บริิหาริริายงานัการิเป็ล่�ยนัแป็ลงการิถึ้อหลักทริัพย์ต่อ

สำำานัักงานักำากับหลักทรัิพย์และตลาดูหลักทรัิพย์ ตามมาตริา 59 

แหง่พริะริาชบัญญัตหิลกัทริพัยแ์ละตลาดูหลักทริพัย ์พ.ศ. 2535 และ

จัดูส่ำงสำำาเนัาริายงานัน่ั�ให้แก่บริิษััทในัวันัเดู่ยวกับวันัท่�สำ่งริายงานัต่อ

สำำานัักงานัคณะกริริมการิกำากับหลักทริัพย์และตลาดูหลักทริัพย์

3. ริายการิเก่�ยวโยงท่�เกิดูขึ�นัโดูยกริริมการิและผิู้บริิหาริ ต้องไดู้ริับการิ

ตริวจสำอบจากกริริมการิอิสำริะของบริิษััท เพ้�อให้มั�นัใจว่าริายการิ 

ดูังกล่าวเป็็นัป็ริะโยชนั์ หริ้อไม่ทำาให้ผิลป็ริะโยชนั์ของบริิษััทสำูญหาย

4. คณะกริริมการิออกหลักเกณฑ์์และมาตริการิลงโทษัในัเร้ิ�องการิ

ควบคุมการิใช้ข้อมูลภายในัของบริิษััทให้ริัดูกุม โดูยเฉัพาะการินัำา

ขอ้มลูของบริิษัทัไป็ใชก้อ่นัท่�จะผิา่นัการิตริวจสำอบจากผิูส้ำอบบญัชร่ิบั

อนัุญาตและผิ่านัการิอนัุมัติจากท่�ป็ริะชุมคณะกริริมการิตริวจสำอบ 

และคณะกริริมการิบริิษััท หร้ิอก่อนัท่�ข้อมูลนัั�นัจะเผิยแพริ่ต่อ

สำาธิาริณชนั 

นัอกจากน่ั� คณะกริริมการิยังไดู้กำาหนัดูช่วงเวลาห้ามกริริมการิและ 

ผิูบ้ริหิาริ ริวมไป็ถึงึบคุลากริท่�มส่ำว่นัสำำาคญัในัการิจดัูทำางบการิเงนิั จากการิ

ซ้�อขายหลักทรัิพย์ของบริิษััทก่อนัท่�งบการิเงินัจะเผิยแพร่ิต่อสำาธิาริณชนั

และหลังจากเผิยแพร่ิงบการิเงินัแล้ว เพ้�อให้ผิู้ถ้ึอหุ้นัและสำาธิาริณชนัไดู้ม่

เวลาศึกษัางบการิเงินัและสำร้ิางความเท่าเทย่มกันัในัการิตัดูสิำนัใจลงทุนัริวม

ถึึงห้ามกริริมการิและผิู้บริิหาริ บุคลากริในัสำ่วนังานันัักลงทุนัสัำมพันัธิ์และ

สำว่นังานัป็ริะชาสำมัพนััธิข์องกลุม่บริิษัทั เป็ดิูเผิยขอ้มลูภายในัแกบ่คุคลอ้�นั 

ผิู้ถึ้อหุ้นับุคคลภายนัอกทั�วไป็ นัักลงทุนั นัักวิเคริาะห์หลักทรัิพย์ และ

สำ้�อมวลชนัในัริะหวา่งชว่งเวลา 7 วนัักอ่นัวนััท่�บริิษัทัจะเผิยแพริข่อ้มลูนัั�นั ๆ  

ต่อตลาดูหลักทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย และ/หริ้อ ต่อสำาธิาริณชนั ริวมถึึง

ให้งดูเว้นัจากการิพบป็ะเพ้�อให้ข้อมูล จัดูป็ริะชุม หร้ิอตอบข้อซักถึาม 

ท่�เก่�ยวข้องกับข้อมูลภายในัใดู ๆ กับบุคคลดูังกล่าวทั�งสำิ�นั 

หากมก่าริฝ่า่ฝื่นัริะเบย่บการิใชข้อ้มลูภายในัของบริิษัทั จะมก่าริดูำาเนันิัการิ

ทางวินััยเพ้�อพิจาริณาลงโทษัตามสำมควริแก่กริณ่ดูังนั่�

1. เป็็นัการิกริะทำาผิิดูคริั�งแริก ตักเต้อนัเป็็นัหนัังสำ้อ

2. เป็็นัการิกริะทำาผิิดูคริั�งท่�สำอง ตัดูค่าจ้าง/พักงานั

3. เป็็นัการิกริะทำาผิิดูคริั�งท่�สำาม เลิกจ้างโดูยไม่ไดู้จ่ายค่าชดูเชย
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ในัป็ี 2564 ม่การิเป็ล่�ยนัแป็ลงการิถึ้อคริองหลักทริัพย์ของกริริมการิและผิู้บริิหาริ ดูังนั่�
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1. ริศ. ดูริ.นัริิศ ชัยสำูตริ - - - ไม่ม่การิถึ้อคริองหุ้นั AP

2. นัายอนุัพงษั์ อัศวโภคินั 670,047,561 670,047,561 - ไม่ม่ริายการิซ้�อขายหุ้นั AP  

3. นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ* 88,282,879 88,282,879  - ไม่ม่ริายการิซ้�อขายหุ้นั AP  

4. นัายศิริิพงษั์ สำมบัติศิริิ - - - ไม่ม่การิถึอ้คริองหุ้นั AP

5. นัายวสัำนัต์ นัฤนัาทไพศาล 132,000 132,000 - ไม่ม่ริายการิซ้�อขายหุ้นั AP  

6. นัางสำาวกิตติยา พงศ์ป็ูชนั่ย์กุล 817,520 817,520 - ไม่ม่ริายการิซ้�อขายหุ้นั AP  

7. นัายวิษัณุ สำุชาติลำ�าพงศ์ 300,000 300,000 - ไม่ม่ริายการิซ้�อขายหุ้นั AP  

8. นัายพริวุฒิ สำาริสำินั 673,000 673,000 - ไม่ม่ริายการิซ้�อขายหุ้นั AP

9. นัายหยกพริ ตันัติเศวตรัิตนั์ - - - ไม่ม่การิถึอ้คริองหุ้นั AP

10. นัายพันัธ์ิพริ ทัพพะรัิงสำ่ - - - ไม่ม่การิถึ้อคริองหุ้นั AP

11. นัายโกศล สำุริิยาพริ - - - ไม่ม่การิถึอ้คริองหุ้นั AP

12. นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์ - - - ไม่ม่การิถึ้อคริองหุ้นั AP

13. นัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย 2,200 2,200 - ไม่ม่ริายการิซ้�อขายหุ้นั AP  
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1. นัางสำาวทิพวริริณ  ศิริิคูณ - - - ไม่ม่การิถึ้อคริองหุ้นั AP

2. นัายสำมชาย วัฒนัเสำาวภาคย์ - - - ไม่ม่การิถึ้อคริองหุ้นั AP

3. นัายวิทการิ จันัทวิมล - - - ไม่ม่การิถึ้อคริองหุ้นั AP

4. นัางสำาวกมลทิพย์ บำาริุงชาติอุดูม* - - - ไม่ม่การิถึอ้คริองหุ้นั AP

5. นัายริัชต์ชยุตม์ นัันัทโชติโสำภณ - - - ไม่ม่การิถึอ้คริองหุ้นั AP

6. นัายบุญชัย จันัทร์ิกริะจ่างเลิศ - - - ไม่ม่การิถึอ้คริองหุ้นั AP

7. นัายทริงพล บุษัป็ฤกษั์ 0 57,000 (57,000) ม่ริายการิขายหุ้นัทั�งหมดู 
หุ้นัคงเหลอ้ 0 หุ้นั

8. นัางกุลทิพา   ทินักริศริ่สำุภาพ 23,900 53,900 (30,000) ม่ริายการิขายหุ้นับางสำ่วนั
จำานัวนั 30,000 หุ้นั 
หุ้นัคงเหลอ้ 23,900 หุ้นั

9. นัายป็ริะจักษั์   ป็ริะภามณฑ์ล - - - ไม่ม่การิถึ้อคริองหุ้นั AP

10. นัายพงษั์นัลิท  จันัทริ์สำงวนั - - - ไม่ม่การิถึอ้คริองหุ้นั AP

11. นัายเมธิา  รัิกธิริริม 14,000 14,000 - ไม่ม่ริายการิซ้�อขายหุ้นั AP
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*รวมการถ่อหุ�นื่ทุางอ�อม (คู่้่สมรส)

*รวมการถ่อหุ�นื่ทุางอ�อม (คู่้่สมรส)
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บริิษััท เอพ่ (ไทยแลนัดู์) จำากัดู (มหาชนั) มุง่มั�นัในัการิดูำาเนัินัธิุริกิจดู้วย

ความซ้�อสำัตย์ สำุจริิต โป็ริ่งใสำ ม่คุณธิริริม ภายใต้กริอบการิกำากับดููแล

กิจการิท่�ดู่ ม่ความริับผิิดูชอบต่อชุมชนั สำังคม และสำิ�งแวดูล้อม และผิู้ม่

ส่ำวนัไดู้เสำ่ยไดู้ทุกภาคสำ่วนั 

คณะกริริมการิบริิษััทสำนัับสำนุันัให้บริิษััทเข้าริ่วมป็ริะกาศเจตนัาริมณ์และ

ริับริองเป็็นัสำมาชิกแนัวริ่วมป็ฏิิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) 

ของภาคเอกชนัไทยในัการิต่อต้านัการิทุจริิตตั�งแต่ป็ี 2559 ซึ�งป็ัจจุบันั

บริิษัทัฯ ไดูผ้ิา่นัการิรัิบริองฐานัะจากคณะกริริมการิแนัวริว่มป็ฏิิบติัของภาค

เอกชนัไทยในัการิต่อต้านัทุจริิตเป็น็ัคริั�งท่� 2 บริิษััทฯ จัดูให้มก่าริทบทวนั

นัโยบายต่อต้านัการิคอริ์รัิป็ชันัและนัโยบายต่าง ๆ ท่�ม่สำ่วนัสำนัับสำนัุนัการิ 

ต่อต้านัคอร์ิริัป็ชันั เช่นั นัโยบายการิแจ้งเบาะแสำทุจริิต มาตริาการิ 

ต่อต้านัการิคอริ์ริัป็ชันั นัโยบายการิรัิบ-การิให้ของขวัญ ของกำานััล หริอ้ 

ผิลป็ริะโยชนั์อ้�นัใดู และการิเล่�ยงริับริอง ให้สำอดูคล้องกับบริิบทท่�

เป็ล่�ยนัแป็ลงไป็ เพ้�อเป็็นัแนัวทางให้พนัักงานัทุกคนัยึดูถึ้อป็ฏิิบัติ 

บริิษััทฯ ไดู้กำาหนัดูให้ กริริมการิบริิษััท ผิู้บริิหาริ และพนัักงานัของ

บริิษััท ต้องป็ฏิิบัติตามมาตริาการิต่อต้านัการิคอร์ิริัป็ชันั โดูยไม่เข้าไป็

ม่สำ่วนัเก่�ยวข้องกับการิทุจริิตคอร์ิริัป็ชันัไม่ว่าจะทางตริงหร้ิอทางอ้อม

ริวมถึึงไม่เพิกเฉัยต่อการิทุจริิตท่�เก่�ยวข้องกับบริิษััท เพ้�อทำาความเข้าใจ

และให้ความรู้ิเก่�ยวกับมาตริาการิต่อต้านัคอร์ิริัป็ชันั โดูยจัดูให้ม่การิ

สำ้�อสำาริป็ริะชาสำัมพันัธิ์ผิ่านัริะบบอินัทริาเนั็ตของบริิษััทฯ และสำ้�อสำาริให้

กับพนัักงานัใหม่ในัวันัป็ฐมนัิเทศ นัอกจากนั่� บริิษััทฯ ไดู้สำ้�อสำาริให้คู่ค้า 

ทริาบถึึงนัโยบายการิต่อต้านัการิคอร์ิรัิป็ชันั พร้ิอมลงนัามรัิบทริาบ

แนัวทางในัการิดูำาเนัินัธุิริกิจของบริิษััทฯ ท่�มุ่งเนั้นัความซ้�อสัำตย์ โป็ร่ิงใสำ

เป็็นัธิริริม พร้ิอมทั�งป็ริะชาสำัมพันัธ์ิช่องทางการิแจ้งเบาะแสำสำำาหริับ

บุคคลภายนัอก ตลอดูจนัมาตริการิคุ้มคริองผิู้แจ้งเบาะแสำและพยานั 

ท่�เก่�ยวข้อง ทั�งนั่� ริายละเอ่ยดู นัโยบาย และการิดูำาเนัินัการิท่�เก่�ยวข้องกับ

การิม่สำ่วนัเก่�ยวข้องกับการิคอริ์รัิป็ชันั บริิษััทฯ ไดู้เป็ิดูเผิยไว้ในัเว็บไซต์ 

ของบริิษััทฯ (www.apthai.com) ภายในัหัวข้อ “การิกำากับดููแลกิจการิ”  

ซึ�งป็ที่�ผิา่นัมา มก่าริแจง้เบาะแสำเขา้มายังชอ่งทางท่�บริิษัทัฯ กำาหนัดู ทั�งหมดู  

4 เริ้�อง ซึ�งเป็็นัเริ้�องท่�พนัักงานัไม่ป็ฏิบิัติตามริะเบ่ยบบริิษััท ทั�งนั่� บริิษััทไดู้

จัดูให้ม่กริะบวนัการิ และคณะกริริมการิท่�ริับผิิดูชอบโดูยตริง เพ้�อให้การิ

พิจาริณาและดูำาเนัินัการิต่าง ๆ ม่ความเป็็นัธิริริมกับผิู้ม่ส่ำวนัไดู้เสำ่ย 

ท่�เก่�ยวข้อง
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นัโยบายการิแจ้งเบาะแสำและข้อร้ิองเริ่ยนั (Whistleblower Policy)

เพ้�อเป็็นัการิส่ำงเสำริิมให้พนัักงานัสำามาริถึม่สำ่วนัริ่วมในักริะบวนัการิกำากับ

ดูแูลกจิการิ ดูงันัั�นั หากพนัักงานัพบเหน็ัการิกริะทำา หร้ิอขอ้สำงสำยัท่�เป็น็ัการิ

ฝ่่าฝ่ืนั หริ้อไม่ป็ฏิิบัติตามกฎหมาย ริะเบ่ยบ ข้อบังคับ จริริยาบริริณธิุริกิจ 

สำามาริถึแจ้งเบาะแสำ หริ้อริ้องเริ่ยนัตามนัโยบาย ดูังนั่�
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“เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเร่ยน” หมายถึงึ ขอ้มลูท่�เก่�ยวกบัพฤตกิริริมของบคุคล

ใดู ๆ ท่�อาจเป็็นัการิกริะทำาท่�ผิิดูกฎหมาย หริ้อขัดูต่อจริริยาบริริณธิุริกิจ 

ของบริิษัทัฯ ริวมถึงึการิกริะทำาท่�สำอ่เจตนัาว่าเป็น็ัการิทุจริติ หร้ิอคอร์ิริปั็ชนัั 

อันัอาจส่ำงผิลเสำย่หายต่อบริิษััทฯ หริ้อผิู้ม่สำ่วนัไดู้เสำย่อ้�นัใดู

“ผิูบ้ริหาร” หมายถึงึ กริริมการิบริษิัทั ป็ริะธิานัเจ้าหน้ัาท่�บริิหาริ กริริมการิ

ผิู้อำานัวยการิ ริองกริริมการิผิู้อำานัวยการิและผิู้อำานัวยการิหร้ิอเท่ยบเท่า 

ขึ�นัไป็ของบริิษััทฯ

“ผิู้บังค่ับบัญชุา” หมายถึึง พนัักงานัซึ�งม่อำานัาจหนั้าท่�ในัการิสำั�งการิ 

มอบหมายงานั กำากับ หริ้อควบคุมการิทำางานัให้เป็็นัไป็ตามนัโยบายของ 

บริิษััทฯ ริวมตลอดูถึึงการิม่อำานัาจใช้มาตริการิทางวินััยลงโทษัพนัักงานั

ของบริิษััทฯ ไดู้

“พันัก่งาน” หมายถึึง พนัักงานัตามข้อบังคับของบริิษััทฯ

“บุค่ค่ลัภายนอก่” หมายถึึง บุคคล และ/หริ้อ นัิติบุคคลท่�ม่สำ่วนัเก่�ยวข้อง

กับการิดูำาเนัินังานับริิษััทฯ ริวมถึึงผิู้ถึ้อหุ้นั ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน่ั� คู่แข่ง

ทางการิค้าและสัำงคมสำ่วนัริวม เป็็นัต้นั

“ค่ณะก่รรมก่ารสอบสวนข้อเทำ็จ็จ็ริง” หมายถึึง บุคคลท่�ไดู้ริับการิแต่งตั�ง

จากกริริมการิผิู้อำานัวยการิโดูยเฉัพาะกิจ เพ้�อทำาหนั้าท่�สำ้บค้นัข้อเท็จจริิง 

ซึ�งป็ริะกอบดู้วย ผิู้บังคับบัญชาจากหนั่วยงานัท่�เก่�ยวข้อง ฝ่่ายทริัพยากริ

บคุคล ฝ่า่ยกฎหมาย และกริริมการิจากหนัว่ยงานัอ้�นัอยา่งนัอ้ยอก่ 1 ทา่นั
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บริิษััทไดู้จัดูให้ม่ช่องทางการิแจ้งเบาะแสำ วิธิ่การิดูำาเนัินัการิ นัโยบายการิ

แจ้งเบาะแสำ (Whistleblower Policy) ริวมถึึงม่มาตริการิคุ้มคริองผิู้ให้

เบาะแสำหริ้อผิู้ริ้องเริ่ยนั เพ้�อสำร้ิางความเช้�อมั�นัให้กับผิู้แจ้งเบาะแสำ จะไม่

ไดู้ริับความเดู้อดูร้ิอนั เสำ่ยหาย โดูยจัดูช่องทางสำำาหริับการิแจ้งเบาะแสำ 

ใหก้บัผิูม้ส่่ำวนัไดูเ้สำย่ท่�เก่�ยวข้อง ทั�งพนักังานัและบุคคลภายนัอกให้สำามาริถึ

แจ้งเบาะแสำ ข้อมูลการิกริะทำาผิิดู ดูังนั่�

สำาหรับพันัก่งาน

1. จดูหมายจ่าหนั้าซองถึึง 

 ผิู้อำานัวยการิฝ่่ายตริวจสำอบภายในั 

 บริิษััท เอพ่ (ไทยแลนัดู์) จำากัดู (มหาชนั) อาคาริโอเช่�ยนัทาวเวอริ์ 1 

ชั�นั 17 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุิงเทพมหานัคริ 10110

2. จดูหมายอิเล็กทริอนัิกส์ำถึึง hotline@apthai.com 

สำำาหริับบุคคลภายนัอก หริ้อผิู้ม่สำ่วนัไดู้เสำย่อ้�นั ๆ นัอกเหนั้อจากพนัักงานั

1. เว็บไซต์บริิษััท www.apthai.com 

 การิกำากับดููแลกิจการิ >> ช่องทางการิแจ้งเบาะแสำ

2. จดูหมายอิเล็กทริอนัิกส์ำถึึงกริริมการิอิสำริะ 

 kosol.boardap@gmail.com
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3.1 ริายละเอ่ยดูของเบาะแสำหริอ้ข้อร้ิองเริย่นั ต้องเป็็นัความจริิงม่ความ

ชัดูเจนั หริ้อพอท่�จะนัำาสำ้บหาข้อเท็จจริิง เพ้�อดูำาเนัินัการิต่อไป็ไดู้

3.2 ข้อมูลท่�ไดู้ริับจะถ้ึอเป็็นัความลับ และไม่ม่การิเป็ิดูเผิยช้�อผิู้ท่�แจ้ง

เบาะแสำ หริ้อผิู้ริ้องเริ่ยนัต่อสำาธิาณชนัหากไม่ไดู้รัิบความยินัยอม

3.3 ผิู้ท่�แจ้งเบาะแสำหร้ิอข้อร้ิองเร่ิยนัจะไดู้ริับการิคุ้มคริองสำิทธิิ ไม่ว่าจะ

เป็็นัพนัักงานับริิษััทหริอ้บุคคลภายนัอก

3.4 ริะยะเวลาในัการิดูำาเนัินัการิเร้ิ�องริ้องเร่ิยนัขึ�นักับความสำลับซับซ้อนั

ของเร้ิ�อง และความเพ่ยงพอของเอกสำาริหลักฐานัท่�เริาไดู้รัิบจาก 

ผิู้ริ้องเริ่ยนั ริวมถึึงเอกสำาริ หลักฐานั และคำาช่�แจงของผิู้ถึูกร้ิองเริย่นั

3.5 ผิู้ริับข้อริ้องเร่ิยนัและผิู้ม่ส่ำวนัเก่�ยวข้องกับกริะบวนัการิตริวจสำอบหา

ข้อเท็จจริิงต้องเก็บข้อมูลท่�เก่�ยวข้องเป็็นัความลับ สำามาริถึเป็ิดูเผิย

ไดู้เท่าท่�จำาเป็็นั โดูยคำานัึงถึึงความป็ลอดูภัย และความเสำ่ยหายของ 

ผิูร้ิอ้งเร่ิยนั หร้ิอผิูท่้�ให้ความร่ิวมมอ้ในัการิตริวจสำอบข้อเทจ็จริิง แหล่ง

ท่�มาของข้อมูล หริ้อบุคคลท่�เก่�ยวข้อง  

3.6 กริณท่่�ผิูร้้ิองเร่ิยนั หร้ิอผิูท่้�ใหค้วามร่ิวมมอ้ในัการิตริวจสำอบข้อเท็จจริงิ

เห็นัว่าตนัอาจไดู้ริับความไม่ป็ลอดูภัย หร้ิออาจเกิดูความเดู้อดูริ้อนั 

เสำ่ยหาย ผิู้ริ้องเริ่ยนั หริ้อผิู้ท่�ให้ความริ่วมมอ้ในัการิตริวจสำอบข้อเท็จ

จริิง สำามาริถึริ้องขอให้บริิษััทกำาหนัดูมาตริการิคุ้มคริองท่�เหมาะสำม

ก็ไดู้ หร้ิอบริิษััทอาจกำาหนัดูมาตริการิคุ้มคริองโดูยผิู้ร้ิองเร่ิยนั หร้ิอ 

ผิู้ท่�ให้ความริ่วมม้อในัการิตริวจสำอบข้อเท็จจริิงไม่ต้องริ้องขอก็ไดู้ 

หากเหน็ัวา่เป็น็ัเร้ิ�องท่�มแ่นัวโนัม้ท่�จะเกดิูความเดูอ้ดูริอ้นัเสำย่หายหร้ิอ

ความไม่ป็ลอดูภัย  

3.7 ผิู้ท่�ไดู้ริับความเดู้อดูริ้อนัเสำ่ยหายจะไดู้ริับการิบริริเทาความเสำ่ยหาย 

ดู้วยกริะบวนัการิท่�ม่ความเหมาะสำม และเป็็นัธิริริม

4.  !"#ALG3A#56@+?I+1-%!6"- *(!,G"6 H#K5&LAA*0"/-5!?<=#%&,G"6
?$"6"-CHG)!F&#+S%? 
4.1 บริิษััทฯ จะไม่กริะทำาการิใดูอันัไม่เป็็นัธิริริมต่อพนัักงานั ลูกจ้างหริอ้

บุคคลภายนัอกท่�ริับจ้างทำางานัให้แก่บริิษััทฯ เช่นั การิเป็ล่�ยนัแป็ลง

ตำาแหน่ังงานั ลักษัณะงานั สำถึานัท่�ทำางานั สำั�งพักงานั ข่มขู่ ริบกวนั

การิป็ฏิิบัติงานั เลิกจ้าง หร้ิอกริะทำาการิอ้�นัใดูท่�ม่ลักษัณะเป็็นัการิ

ป็ฏิิบัติอย่างไม่เป็็นัธิริริม ดู้วยเหตุท่�

• ให้ข้อมูล ให้ความริ่วมมอ้ หริ้อให้ความช่วยเหล้อใดู ๆ โดูยสุำจริิต 

แก่กริริมการิ ผิู้บริิหาริหนั่วยงานัของรัิฐ หริ้อหนั่วยงานักำากับดููแล  

• ให้ถ้ึอยคำา ย้�นัเอกสำาริหลักฐานั หร้ิอให้ความช่วยเหล้อใดู ๆ 

แก่กริริมการิ ผิู้บริิหาริหนั่วยงานัของริัฐ หร้ิอหน่ัวยงานักำากับดููแล 

เพ้�อป็ริะโยชนั์ในัการิพิจาริณาหริ้อตริวจสำอบ

4.2 ผิูแ้จ้งเบาะแสำ หร้ิอข้อร้ิองเร่ิยนัดู้วยความสำจุริิต จะไดู้ริบัการิคุม้คริอง

สำิทธิิ หากว่าม่การิแจ้งเบาะแสำ หร้ิอข้อริ้องเร่ิยนัดู้วยความมุ่งริ้าย  

โดูยหวังใหเ้กดิูความเสำ้�อมเสำย่ต่อผิูอ้้�นั ผิูแ้จง้ขอ้มูลจะถึกูพจิาริณาโทษั

ทางวินััยตามข้อบังคับพนัักงานั และจะถึูกดูำาเนัินัคดู่ตามกฎหมาย

เพ้�อป็กป็้องช้�อเสำ่ยงของบริิษััทฯ และผิู้ท่�ถึูกพาดูพิง

4.3 ผิูใ้ดูท่�ตอบโตต้อ่ผิูท้่�แจง้ขอ้มลูเบาะแสำ หร้ิอใหข้อ้มลูดูว้ยความสำจุริิต 

จะถูึกพิจาริณาโทษัทางวินััยตามริะเบ่ยบข้อบังคับพนัักงานัเช่นักันั

5.  4%U-:5-!"#,%'!"#@$"H#%&!"#),G6;&"7)@ H#K54G5#G56;#</-
5.1 เม้�อม่การิแจ้งเบาะแสำ หริ้อข้อริ้องเริ่ยนัตามชอ่งทางต่างๆ ท่�บริิษััทฯ

ไดู้จัดูไว้ ฝ่่ายตริวจสำอบภายในั ทำาหนั้าท่�บันัทึกริับเริ้�อง และแจ้งต่อ

ผิู้ริ้องเริ่ยนั (ถึ้าม่)

5.2 ฝ่่ายตริวจสำอบภายในั ทำาหนั้าท่�สำ้บค้นัข้อมูล และพิจาริณามูลเหตุ

ของการิแจ้งเบาะแสำ หริ้อข้อริ้องเริ่ยนั

• หากไม่ม่ความซับซ้อนั ให้ฝ่่ายตริวจสำอบภายในัและฝ่่ายทรัิพยากริ

บุคคล ดูำาเนันิัการิตามริะเบ่ยบบริษิัทั และริายงานัให้คณะกริริมการิ

ตริวจสำอบทริาบ

• หากม่ความซับซ้อนั และ/หริ้อม่เหตุอันัควริสำงสัำยว่าจะเป็็นัความผิดิู

ร้ิายแริง บริษิัทัฯ โดูยกริริมการิผิูอ้ำานัวยการิ จะแตง่ตั�งคณะกริริมการิ

สำอบสำวนัข้อเท็จจริิง ซึ�งป็ริะกอบดู้วย ผิู้บังคับบัญชาจากหน่ัวยงานั

ท่�เก่�ยวข้อง ฝ่่ายทริัพยากริบุคคล ฝ่่ายกฎหมาย และกริริมการิจาก

หนั่วยงานัอ้�นัอย่างนั้อยอก่ 1 ท่านั

5.3 สำรุิป็ผิลการิสำอบสำวนั และแจ้งกลับไป็ยังผิู้ริ้องเร่ิยนั (ถึ้าม่) และ

ริายงานัผิลต่อคณะกริริมการิบริิหาริ และคณะกริริมการิตริวจสำอบ

ตามลำาดูับ

บริิษััทไดู้กำาหนัดูให้หน่ัวยงานัตริวจสำอบภายในัทำาหน้ัาท่�ตริวจสำอบ 

ขอ้เทจ็จริงิเบ้�องต้นัอยา่งริดัูกมุ เพ้�อใหท้ริาบขอ้เทจ็จริงิภายในั 30 - 60 วนัั 

กริณท่่�พบว่า มค่วามผิดิูเกิดูขึ�นัจริงิ จะกำาหนัดูให้ตั�งคณะกริริมการิสำอบสำวนั 

ข้อเท็จจริิงเพ้�อตัดูสิำนัและพิจาริณาลงโทษั และริายงานัเร้ิ�องทุจริิต และ 

ข้อริ้องเริ่ยนัต่อคณะกริริมการิตริวจสำอบ และคณะกริริมการิบริิษััท

ในัป็ี 2564 บริิษััทไดู้ริับแจ้งเบาะแสำของผิู้กริะทำาความผิิดู ไม่ป็ฏิิบัติตาม

กฎหมาย นัโยบายและริะเบ่ยบป็ฏิิบัติของบริิษััท จากทุกช่องทางทั�งหมดู 

8 เริ้�อง สำรุิป็ไดู้ดูังนั่�

- จำานัวนัข้อริ้องเริย่นัทั�งหมดูท่�สำอบสำวนัแล้วเสำร็ิจ 8 เริ้�องท่�ดูำาเนัินัการิ

สำอบสำวนัข้อเท็จจริิงแล้วเสำริ็จแบ่งเป็็นัเร้ิ�องท่�เก่�ยวข้องกับการิทุจริิต 

หริ้อละเมิดูนัโยบายกำากับดููแลกิจการิ จำานัวนั 2 เริ้�อง ซึ�งบริิษััท ไดู้ 

ตั�งคณะกริริมการิตริวจสำอบข้อเท็จจริิง และให้ความเป็็นัธิริริมกับ 

ทกุฝ่า่ยและไดู้มก่าริพิจาริณาลงโทษักับพนักังานัทา่นันัั�นั ตามริะเบย่บ

การิบริิหาริงานับุคคล

- บริิษััทไดู้นัำาเร้ิ�องท่�ม่การิริ้องเริ่ยนัท่�เกิดูขึ�นัมาป็ริะเมินัความเสำ่�ยง 

เพ้�อกำาหนัดูแนัวทางควบคมุเชงิป็อ้งกนัั ป็ริบัป็ริงุ พัฒนัากริะบวนัการิ

ทำางานั เพ้�อให้การิป็ฏิิบัติงานัและกำากับดููแลม่ป็ริะสำิทธิิภาพยิ�งขึ�นั
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คณะกริริมการิบริิษััท เอพ่ (ไทยแลนัดู์) จำากัดู (มหาชนั) ไดู้แต่งตั�งคณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั ซึ�งป็ริะกอบดู้วยกริริมการิ 

จำานัวนั 5 ท่านั ไดู้แก่

1. นัายพริวุฒิ สำาริสำินั ป็ริะธิานัคณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

2. นัายนันัท์จิตริ   ตุลยานันัท์ กริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

3. นัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย กริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

4. นัายอนัุพงษั์   อัศวโภคินั กริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

5. นัายพิเชษัฐ   วิภวศุภกริ กริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั

ในัจำานัวนันั่� ม่กริริมการิ 3 ท่านั ดูำาริงตำาแหนั่งเป็็นักริริมการิอิสำริะดู้วย ไดู้แก่ นัายพริวุฒิ สำาริสำินั ป็ริะธิานัคณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั 

และกริริมการิอ่ก 2 ท่านั ค้อ นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์ และ นัายโกศล สำุริิยาพริ

สำำาหริับป็ี 2564 ท่�ผิ่านัมา คณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั ม่การิป็ริะชุมริ่วมกันัทั�งสำิ�นั 2 คริั�ง เพ้�อพิจาริณาในัเริ้�องสำำาคัญต่างๆ  

และริายงานัผิลการิป็ริะชุม พริ้อมความเห็นัและข้อเสำนัอแนัะต่อคณะกริริมการิบริิษััทฯ โดูยสำริุป็ป็ริะเดู็นัสำำาคัญไดู้ดูังนั่�

#"/6"-E*!"#89+&%:+H-G"?<=456AX7!##3!"#:#2,@5&C-#5&8D?<=EF"-3"  
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ในัป็ี 2564 คณะกริริมการิตริวจสำอบมก่าริป็ริะชุมทั�งสำิ�นั 4 คริั�ง ริายละเอย่ดูดูังนั่�

ผิลการิป็ฏิิบัติหน้ัาท่�ของคณะกริริมการิตริวจสำอบในัป็ีท่�ผ่ิานัมา ริายละเอ่ยดูในัเอกสำาริแนับ 6 ริายงานัของคณะกริริมการิตริวจสำอบ

#"/MK=5AX7!##3!"# ,$"-2-A#%U6?<=;4G"8#7ML3/,$"-2-!"#8#7ML3?%U6@+U- #G5/*7

1 นัายพันัธ์ิพริ ทัพพะรัิงสำ่ 4/4 100

2 นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์ 4/4 100

3 นัายโกศล สำุริิยาพริ 4/4 100

4 นัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย 4/4 100

#"/MK=5AX7!##3!"# ,$"-2-A#%U6?<=;4G"8#7ML3/,$"-2-!"#8#7ML3?%U6@+U- #G5/*7

1 นัายพริวุฒิ สำาริสำินั 2/2 100

2 นัายนันัท์จิตริ ตุลยานันัท์ 2/2 100

3 นัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย 2/2 100

4 นัายอนุัพงษั์ อัศวโภคินั 2/2 100

5 นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ 2/2 100

@#L8E*!"#89+&%:+H-G"?<=456AX7!##3!"#ML'/F5/5K=-Y
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ในัป็ี 2564 คณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนัม่การิป็ริะชุมทั�งสำิ�นั 2 คริั�ง ริายละเอ่ยดูดูังนั่�
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ป็ริะธิานัคณะกริริมการิสำริริหา

และกำาหนัดูค่าตอบแทนั

1. !"#@##H"!##3!"#
ม่การิพิจาริณาสำริริหาบุคคลผิู้ม่ความริู้ ความสำามาริถึ คุณสำมบัติเหมาะสำมตามข้อกำาหนัดูในักฎหมาย ไม่ม่ลักษัณะต้องห้ามตามข้อกำาหนัดูของบริิษััท 

เพ้�อนัำาเสำนัอต่อท่�ป็ริะชุมสำามัญผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2564 ในักริณ่ท่�ตำาแหนั่งกริริมการิว่าง เนั้�องจากคริบวาริะ หริ้อไม่ป็ริะสำงค์จะต่อวาริะ

ทั�งนั่� คณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั ไดู้เป็ิดูโอกาสำให้ผิู้ถึ้อหุ้นัสำามาริถึเสำนัอช้�อบุคคลท่�เห็นัว่าเหมาะสำมเพ้�อคัดูเล้อกเป็็นักริริมการิ 

ไดู้ตั�งแต่วันัท่� 1 ถึึง 31 ธิันัวาคม พ.ศ. 2564 แต่ไม่ม่ผิู้ถึ้อหุ้นัริายใดูเสำนัอช้�อบุคคลเพ้�อริับการิพิจาริณาแต่งตั�งเป็็นักริริมการิในัการิป็ริะชุมสำามัญ 

ผิู้ถึ้อหุ้นัป็ริะจำาป็ี 2565 นั่�

2. !"#1+,"#X"AF":5&)?-
ไดู้พิจาริณากำาหนัดูค่าตอบแทนักริริมการิ ป็ริะกอบดู้วย ค่าตอบแทนัริายเดู้อนั ค่าเบ่�ยป็ริะชุมและบำาเหนั็จป็ริะจำาป็ี เพ้�อนัำาเสำนัอต่อท่�ป็ริะชุมคณะ

กริริมการิก่อนันัำาเสำนัอท่�ป็ริะชุมผิู้ถึ้อหุ้นัเพ้�อพิจาริณาอนัุมัติ และม่การิพิจาริณากำาหนัดูอัตริาการิขึ�นัเงินัเดู้อนัและโบนััสำป็ริะจำาป็ีของผิู้บริิหาริและ

พนัักงานั เพ้�อนัำาเสำนัอให้ท่�ป็ริะชุมคณะกริริมการิอนัุมัติ  

ทั�งนั่� คณะกริริมการิสำริริหาและกำาหนัดูค่าตอบแทนั ไดู้ป็ฏิิบัติหนั้าท่�ตามท่�ไดู้ริับมอบหมายจากคณะกริริมการิบริิษััท ดู้วยความริะมัดูริะวัง ริอบคอบ 

โป็ริ่งใสำ ซ้�อสำัตย์สำุจริิต สำมเหตุสำมผิล โดูยคำานัึงถึึงป็ริะโยชนั์สำูงสำุดูของบริิษััทและผิู้ถึ้อหุ้นัเป็็นัสำำาคัญ และสำอดูคล้องกับแนัวทางการิกำากับดููแลกิจการิ

ท่�ดู่ของตลาดูหลักทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย
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คณะกริริมการิกำากบัดูแูลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง ไดูร้ิบัการิแตง่ตั�งจากคณะกริริมการิบริิษัทัใหป้็ฏิบัิตหินัา้ท่�กำากบัดูแูลกิจการิ และบริหิาริความเส่ำ�ยง 

ให้เป็็นัไป็ตามมาตริฐานัสำากล คณะกริริมการิชุดูนั่�เป็็นัผิู้ม่ความรูิ้ ความสำามาริถึ และป็ริะสำบการิณ์ในัการิดูำาเนัินัธิุริกิจ และบริิหาริความเสำ่�ยง 

ซึ�งป็ริะกอบดู้วย

1) นัายโกศล สำุริิยาพริ   ป็ริะธิานักริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง (กริริมการิอิสำริะ)

2) นัายหยกพริ ตันัติเศวตริัตนั์  กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง (กริริมการิอิสำริะ)

3) นัายศิริิพงษั์ สำมบัติศิริิ  กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

4) นัายวิษัณุ สำุชาติลำ�าพงศ์  กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

5) นัายวสำันัต์ นัฤนัาทไพศาล  กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

6) นัางสำาวกิตติยา พงศ์ป็ูชน่ัย์กุล กริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง

ในัป็ี 2564 คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยง ไดู้จัดูให้ม่การิป็ริะชุมริวมทั�งสำิ�นั 4 ครัิ�ง ซึ�งการิเข้าริ่วมป็ริะชุมของกริริมการิฯ 

แต่ละท่านัจะป็ริากฏิอยู่ในัตาริางแสำดูงจำานัวนัครัิ�งของการิเข้าป็ริะชุม ทั�งน่ั� กริริมการิทุกท่านัไดู้ป็ฏิิบัติหนั้าท่�ตามขอบเขตอำานัาจ และความรัิบผิิดูชอบ 

ท่�ไดู้ริับมอบหมายจากคณะกริริมการิบริิษััทฯ อย่างเต็มกำาลังความสำามาริถึ ดูังน่ั�
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• พิจาริณาแผินังานัเตร่ิยมการิจัดูป็ริะชุมสำามัญผิู้ถึ้อหุ้นั และให้ข้อเสำนัอแนัะเพ้�อให้การิจัดูป็ริะชุมเป็็นัไป็ดู้วยความเร่ิยบริ้อย โป็ริ่งใสำและ 

 ม่ป็ริะสิำทธิิภาพ ตามหลักการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่และสำอดูคล้องกับเกณฑ์์ AGM Checklist ของตลาดูหลักทรัิพย์ฯ ในัทุกขั�นัตอนัตั�งแต่ก่อนัการิ 

 ป็ริะชุมจนัถึึงภายหลังการิป็ริะชุม เป็็นัผิลให้บริิษััทไดู้ริับการิป็ริะเมินัการิป็ริะชุมสำามัญผิู้ถึ้อหุ้นั ป็ริะจำาป็ี 2564 จากสำมาคมนัักลงทุนัไทย 

 ในัริะดูับ “ดู่เย่�ยม” ติดูต่อกันัอย่างต่อเน้ั�อง

• สำ่งเสำริิม สำนัับสำนัุนัให้บริิษััทฯ ไดู้รัิบการิจัดูอันัดูับในักลุ่ม “ดู่เลิศ (Excellent)” จากผิลสำำาริวจการิกำากับดููแลกิจการิบริิษััทจดูทะเบ่ยนัไทยป็ริะจำาป็ี 

 2564 จากสำมาคมสำง่เสำริิมสำถึาบนัักริริมการิบริิษัทัไทย (IOD) ริว่มกบัตลาดูหลกัทริพัยแ์หง่ป็ริะเทศไทย และสำำานักังานัคณะกริริมการิกำากบัหลกัทริพัย์ 

 และตลาดูหลักทรัิพย์

• สำ่งเสำริิมและสำนัับสำนัุนัให้ม่การิเป็ิดูเผิยข้อมูลความยั�งย้นัของบริิษััท ผิ่านัการิจัดูทำาริายงานัความยั�งย้นั ป็ี 2565 โดูยใช้มาตริฐานัการิริายงานั 

 ของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard 2016 และหลักเกณฑ์์ตลาดูหลักทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย (ตลท.)

• พิจาริณาเร้ิ�องการิแจ้งเบาะแสำการิกริะทำาผิิดู (Whistle Blowing Policy) และให้ข้อเสำนัอแนัะแนัวทางการิแก้ไขและมาตริการิการิป็้องกันั ตลอดูจนั 

 ติดูตามผิลการิดูำาเนัินัการิแก้ไขอย่างสำมำ�าเสำมอทุกไตริมาสำ 
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ในัป็ี 2564 คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเสำ่�ยงม่การิป็ริะชุมทั�งสำิ�นั 4 คริั�ง ริายละเอย่ดูดูังนั่�
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1 นัายโกศล สำุริิยาพริ 4/4 100

2 นัายหยกพริ ตันัติเศวตรัิตนั์ 4/4 100

3 นัายศิริิพงษ์ั สำมบัติศิริิ 4/4 100

4 นัายวสำันัต์ นัฤนัาทไพศาล 4/4 100

5 นัายวิษัณุ สำุชาติลำ�าพงศ์ 4/4 100

6 นัางสำาวกิตติยา พงศ์ป็ูชนั่ย์กุล 4/4 100
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ป็ริะธิานัคณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิ 

และบริิหาริความเสำ่�ยง
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• พิจาริณาเร้ิ�องริ้องเร่ิยนัจากลูกค้า และให้ข้อเสำนัอแนัะแนัวทางการิแก้ไขและมาตริการิการิป็้องกันั ตลอดูจนัติดูตามผิลการิดูำาเนัินัการิแก้ไข 

 อย่างสำมำ�าเสำมอทุกไตริมาสำ

• พิจาริณาคดู่ความท่�สำำาคัญของบริิษััท และให้ข้อเสำนัอแนัะแนัวทางการิแก้ไขและมาตริการิการิป็้องกันั ตลอดูจนัติดูตามผิลการิดูำาเนัินัการิแก้ไข 

 อย่างสำมำ�าเสำมอทุกไตริมาสำ

• พิจาริณาให้ความเห็นัและเสำนัอแนัวทางสำำาหริับการิริะบุความเส่ำ�ยงและการิป็ริะเมินัความเส่ำ�ยงท่�สำำาคัญ ทั�งในัริะดัูบองค์กริและริะดัูบสำายงานั  

 เพ้�อการิจัดูทำาแผินัภาพความเสำ่�ยงองค์กริ (Enterprise Risk Map) 

• ติดูตามการิป็ฏิิบัติงานัดู้านัการิบริิหาริความเสำ่�ยงและผิลการิบริิหาริความเสำ่�ยงท่�สำำาคัญ ตลอดูจนัให้ความเห็นัและเสำนัอแนัวทางการิจัดูทำามาตริการิ 

 จัดูการิความเส่ำ�ยงและการิริายงานัผิลตามดัูชน่ัช่�วัดูความเส่ำ�ยงท่�สำำาคัญ (KRI) ท่�ม่ป็ริะสิำทธิิภาพ พริ้อมให้คำาแนัะนัำาอันัเป็็นัป็ริะโยชนั์เพ้�อให้ 

 การิป็ฏิิบัติงานัดู้านัการิบริิหาริความเสำ่�ยงเป็็นัไป็อย่างม่ป็ริะสิำทธิิผิลอย่างแท้จริิง โดูยเฉัพาะความเสำ่�ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอริ์ (Cyber Risk) 

 ซึ�งเป็็นัภัยท่�ม่วิวัฒนัาการิเป็ล่�ยนัแป็ลงอย่างริวดูเริ็ว พริ้อมทั�งเสำนัอแนัะให้บริิษััทฯ ม่การิบริิหาริความเสำ่�ยงดูังกล่าวอย่างเป็็นัริูป็ธิริริม

• พิจาริณาและให้ความเห็นัในัเร้ิ�องการิบริิหาริจัดูการิความต่อเน้ั�องทางธิุริกิจ (Business Continuity Management) โดูยตริะหนัักถึึงความไม่ 

 แนั่นัอนัจากสำภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ท่�อาจเกิดูขึ�นักับการิดูำาเนัินัธิุริกิจก่อให้เกิดูผิลกริะทบเชิงลบหร้ิอการิหยุดูชะงักของการิดูำาเนัินั 

 ธิุริกิจ อาทิ การิจัดูเตร่ิยมแผินัการิริับม้อจากการิริะบาดู COVID-19 ท่�ม่การิริะบาดูหลายริะลอก ริวมถึึงการิเตร่ิยมความพริ้อมหากเกิดูอุทกภัย  

 เป็็นัต้นั

• พิจาริณาความเสำ่�ยงท่�อาจเกิดูขึ�นัในัอนัาคต (Emerging Risk) พริ้อมเสำนัอแนัะแนัวทางการิจัดูการิความเสำ่�ยงอย่างเหมาะสำม ตริะหนัักและ 

 ให้ความสำำาคัญกับความเสำ่�ยงท่�อาจเกิดูขึ�นัใหม่ ซึ�งอาจจะกริะทบต่อการิบริริลุวัตถึุป็ริะสำงค์ทางธิุริกิจขององค์กริ ทั�งในัริะยะสำั�นัและริะยะยาว  

 ริวมถึึงการิดูำาเนิันังานัในัป็ัจจุบันั โดูยกำาหนัดูให้ม่แนัวทางการิจัดูการิท่�เหมาะสำม พริ้อมการิติดูตามดูัชน่ัช่�วัดูความเสำ่�ยงอย่างสำมำ�าเสำมอ

คณะกริริมการิกำากับดููแลกิจการิและบริิหาริความเส่ำ�ยง ไดู้ป็ฏิิบัติหนั้าท่�และความรัิบผิิดูชอบตามท่�กำาหนัดูไว้ในักฎบัตริโดูยใช้ความรูิ้ ความสำามาริถึ 

ป็ริะสำบการิณ์ และความริอบคอบ ตลอดูจนัให้ความเห็นัและข้อเสำนัอแนัะต่าง ๆ อย่างสำริ้างสำริริค์เพ้�อป็ริะโยชนั์สำูงสุำดูขององค์กริ ผิู้ถึ้้อหุ้นั และผิู้ม่ ่

สำ่วนัไดู้เสำ่่ยอ้��นัๆ อย่างเหมาะสำม และม่ความมุ่งมั�นัท่�จะพัฒนัาการิดูำาเนัินัการิดู้านัการิกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่และการิบริิหาริความเสำ่�ยงให้สำอดูคล้อง

กับหลักการิและแนัวทางป็ฏิิบัติ เพ้�อให้บริิษััทฯ ไดู้บริริลุเป็้าหมายท่�กำาหนัดูและก่อให้เกิดูป็ริะโยชนั์สูำงสุำดูต่อผิู้ถึ้อหุ้นัและผิู้ม่สำ่วนัไดู้เสำ่ยทุกภาคสำ่วนั

โดูยเฉัพาะการิให้ความสำำาคัญกับการิดูำาเนัินัธิุริกิจอย่างเหมาะสำมและการิเติบโตอย่างยั�งย้นัของบริิษััทฯ
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บริิษััท เอพ ่(ไทยแลนัดู์) จำากัดู (มหาชนั) ไดู้ให้ความสำำาคัญกับการิควบคุมภายในัท่�เพย่งพอ เหมาะสำม และการิบริิหาริความเส่ำ�ยง โดูยคณะกริริมการิ

บริิษััทไดู้มอบหมายให้คณะกริริมการิตริวจสำอบทำาหนั้าท่�กำากับดููแล สำอบทานัการิควบคุมภายในั และการิบริิหาริความเสำ่�ยง เพ้�อให้มั�นัใจว่าบริิษััทฯ  

ม่ริะบบการิควบคุมภายในัและการิบริิหาริความเสำ่�ยงท่�เพ่ยงพอและเหมาะสำม ท่�จะช่วยลดูโอกาสำการิเกิดูและลดูผิลกริะทบจากความเสำ่�ยงท่�จะเกิดูกับ

องค์กริ และเพิ�มโอกาสำให้องค์กริบริริลุวัตถึุป็ริะสำงค์และเป็้าหมายท่�กำาหนัดูไดู้อย่างม่ป็ริะสำิทธิิภาพยิ�งขึ�นั ตามกริอบการิควบคุมภายในัของ COSO 2013  

(The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดูยม่ฝ่่ายตริวจสำอบป็ฏิิบัติหนั้าท่�ดู้วยความเป็็นัอิสำริะ เท่�ยงธิริริม  

ม่จริริยาบริริณ และม่ความเช่�ยวชาญเย่�ยงม้ออาช่พตามมาตริฐานัการิป็ฏิิบัติงานัวิชาช่พการิตริวจสำอบภายในั (International Standards for the  

Professional Practice of Internal Auditing)
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ในัการิป็ริะชมุคณะกริริมการิตริวจสำอบครัิ�งท่� 4/2564 เม้�อวนััท่� 9 พฤศจกิายนั 2564 คณะกริริมการิตริวจสำอบไดูส้ำอบทานัความเพย่งพอของริะบบการิควบคมุ

ภายในั จากแบบป็ริะเมนิัความเพย่งพอของริะบบการิควบคมุภายในัตามแบบป็ริะเมนิัของสำำานัักงานัคณะกริริมการิกำากบัหลกัทริพัยแ์ละตลาดูหลกัทริพัย์ 

(ก.ล.ต.) ซึ�งไดู้จัดูทำาตามแนัวคิดูของ COSO  (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดูยเป็็นัการิป็ริะเมินั

ตามองค์ป็ริะกอบทั�ง 5 สำ่วนั ดูังนั่�

1) สภาพัแวดลั้อมของก่ารค่วบคุ่ม (Control Environment)

 คณะกริริมการิบริิษััท ผิู้บริิหาริ ให้ความสำำาคัญและสำ่งเสำริิมสำภาพแวดูล้อม และวัฒนัธิริริมให้พนัักงานัเป็็นัคนัเก่งและเป็็นัคนัดู่ โดูยจัดูให้ม่สำภาพ 

 แวดูล้อมท่�เหมาะสำมท่�จะช่วยสำนัับสำนัุนัให้การิดูำาเนัินัธิุริกิจเติบโตอย่างยั�งย้นั ดูังนั่�

• คณะกริริมการิบริิษััทฯ และผิู้บริิหาริ ไดู้กำาหนัดูให้ม่นัโยบายกำากับดููแลกิจการิท่�ดู่ กำากับดููแลการิป็ฏิิบัติงานัให้เป็็นัไป็ตามกฎหมาย กฎริะเบ่ยบ 

 นัโยบายการิควบคุมภายในั นัโยบายการิต่อต้านัการิคอริ์ริัป็ชันั ริวมถึึงข้อกำาหนัดูเก่�ยวกับ (Code of Conduct) อย่างเป็็นัลายลักษัณ์อักษัริ  

 เพ้�อให้กริริมการิบริิษััทฯ ผิู้บริิหาริและพนัักงานัยึดูถึ้อเป็็นัแนัวทางในัการิป็ฏิิบัติงานั และกำาหนัดูให้พนัักงานัทุกริะดัูบริายงานัความขัดูแย้ง 

 ทางผิลป็ริะโยชน์ั (Conflicts of Interest) ในัริูป็แบบอิเล็กทริอนัิกสำ์เป็็นัป็ริะจำาทุกป็ี 

• บริิษััทฯ กำาหนัดูโคริงสำริ้างองค์กริในัลักษัณะกลุ่มธิุริกิจและสำายงานั ตามแนัวทางป็้องกันั 3 ริะดูับ (Three Lines of Defense) ซึ�งเป็็นัแนัวทางท่�ไดู้ 

 ริับการิยอมริับในัริะดูับสำากล โดูยสำ่งเสำริิมผิลักดูันัให้ผิู้ป็ฏิิบัติงานัและหัวหนั้างานั ในัแต่ละหนั่วยงานั (First Line) หนั่วยงานัควบคุม กำากับดููแลการิ 

 ป็ฏิิบัติตามกฎหมาย ริะเบ่ยบต่าง ๆ  และหนั่วยงานัสำนัับสำนัุนัอ้�นั ๆ  (Second Line) และหนั่วยงานัตริวจสำอบภายในั (Third Line) ใช้แนัวทางดูังกล่าว 

 ในัการิป็ฏิิบัติงานัอย่างต่อเน้ั�องเพ้�อให้การิบริิหาริจัดูการิของบริิษััทฯ ม่ป็ริะสิำทธิิภาพและเป็็นัไป็ในัทิศทางเดู่ยวกันัทั�งกลุ่มบริิษััท นัอกจากน่ั� 

 ยังม่การิแบ่งแยกหนั้าท่�ในัสำ่วนังานัท่�สำำาคัญ เพ้�อให้เกิดูการิถึ่วงดูุลริะหว่างกันั 

• สำ่งเสำริิมให้ม่การิจัดูทำาแผินัการิพัฒนัาบุคลากริ ตามลักษัณะงานั เพ้�อให้พนัักงานัม่ความริู้ ความเช่�ยวชาญในัการิป็ฏิิบัติงานัในัดู้านัต่างๆ

2) ก่ารประเมินค่วามเส่�ยง (Risk Assessment)

 คณะกริริมการิบริิษัทัฯ และผิูบ้ริิหาริใหค้วามสำำาคญัในัการิบริหิาริความเสำ่�ยง เพ้�อสำริา้งความเช้�อมั�นัว่า บริิษัทัฯ จะสำามาริถึบริริลเุป็า้หมายท่�กำาหนัดูไดู้  

 และมก่าริจดัูการิความเสำ่�ยงไดูอ้ยา่งเหมาะสำม ทนััเวลา จงึจดัูใหม้ค่ณะกริริมการิกำากบัดูแูลกจิการิและบริหิาริความเสำ่�ยง ซึ�งแตง่ตั�งโดูยคณะกริริมการิ 

 บริิษััทฯ และจัดูให้ม่คณะอนัุกริริมการิบริิหาริความเสำ่�ยง ทำาหนั้าท่�กำากับดููแลการิบริิหาริความเส่ำ�ยงอย่างใกล้ชิดู ดูังนั่�

• บริิษััทฯ ไดู้นัำากริอบการิบริิหาริความเสำ่�ยงตามหลักการิของ COSO Enterprise Risk Management มาเป็็นัแนัวทางในัการิบริิหาริความเสำ่�ยง

• ม่การิกำาหนัดูนัโยบายการิบริิหาริความเสำ่�ยง เพ้�อเป็็นัแนัวทางบริิหาริจัดูการิความเส่ำ�ยงท่�อาจส่ำงผิลกริะทบต่อการิบริริลุวัตถึุป็ริะสำงค์ของบริิษััทฯ 

 ซึ�งป็ริะกอบดู้วยการิบริิหาริความเสำ่�ยงในัริะดัูบองค์กริ (Enterprise Risk) การิบริิหาริความเสำ่�ยงในัริะดูับหนั่วยป็ฏิิบัติการิ (Functional Risk)

1 เป็ีนื่คู่ณ์ะกรรมการร่วมของสถาบันื่วิชุาชุีพ 5 แห่ง ได�แก่ สถาบันื่ผ่้�สอบบัญ่ชุีรับอนืุ่ญ่าตุแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันื่ผ้่�ตุรวจสอบภายในื่สากล (Institute of Internal Auditors  
หร่อ IIA) สถาบันื่ผ่้�บริหารการเงินื่ (Financial Executives Institute หร่อ FEI) สมาคู่มนื่ักบัญ่ชีุแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หร่อ AAA) และสถาบันื่นัื่กบัญ่ชุี
เพ่�อการบริหาร (Institute of Management Accountants หร่อ IMA)
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• กำาหนัดูให้ม่การิป็ริะเมินัความเส่ำ�ยง และแนัวทางการิจัดูการิความเส่ำ�ยงอย่างคริอบคลุมทุกมิติ อาทิเช่นั ความเส่ำ�ยงดู้านักลยุทธ์ิ ความเสำ่�ยงดู้านั 

 การิป็ฏิิบัติการิ ความเสำ่�ยงดู้านัการิเงินั ความเสำ่�ยงดู้านัการิป็ฏิิบัติตามกฎหมาย ริะเบ่ยบ ข้อบังคับ ความเสำ่�ยงดู้านัสำิ�งแวดูล้อมและสำังคม ความเสำ่�ยง 

 ดู้านัคอริ์ริัป็ชันั 

• กำาหนัดูให้มก่าริทบทวนัความเสำ่�ยง ตดิูตามผิลการิบริิหาริความเสำ่�ยงเป็น็ัป็ริะจำาทกุไตริมาสำ และริายงานัสำรุิป็ผิลการิดูำาเนันิัการิบริหิาริความเส่ำ�ยงริะดูบั 

 องค์กริต่อคณะกริริมการิบริิหาริความเสำ่�ยง สำำาหรัิบการิบริิหาริความเส่ำ�ยงริะดูับหน่ัวยป็ฏิิบัติการิ ซึ�งจะม่การิริายงานัสำรุิป็ผิลต่อการิป็ริะชุม 

 แต่ละคริั�ง/สำายงานั

• บริิษััทฯ ไดู้นัำาริะบบการิบริิหาริความต่อเนั้�องทางธิุริกิจ (Business Continuity Management) มาใช้ในัการิบริิหาริจัดูการิองค์กริในัภาวะวิกฤต

3) ก่ิจ็ก่รรมก่ารค่วบคุ่ม (Control Activities)

 บริิษััทฯ ไดู้กำาหนัดูกิจกริริมการิควบคุมท่�ม่ป็ริะสำิทธิิภาพและป็ริะสำิทธิิผิล และคำานัึงถึึงหลักการิควบคุมภายในัท่�ดู่ ซึ�งช่วยลดูความเส่ำ�ยงท่�จะไม่บริริลุ 

 วตัถึปุ็ริะสำงคข์องบริิษัทัฯ ใหอ้ยูใ่นัริะดัูบท่�ยอมริบัไดู ้โดูยการิจดัูทำานัโยบาย ริะเบย่บป็ฏิิบติั คูม่อ้ ขั�นัตอนัการิป็ฏิบิติังานัเป็น็ัลายลักษัณอ์กัษัริ สำง่เสำริิม 

 ใหม้ก่จิกริริมท่�มค่วามโป็ริง่ใสำ ตริวจสำอบไดู ้และเป็น็ัธิริริม การิอนัมุตัทิ่�คำานังึถึงึป็ริะโยชนัส์ำงูสำดุูของบริิษัทั นัอกจากนั่� บริิษัทัฯ ไดูจ้ดัูใหม้ก่าริควบคมุ 

 ดู้านัความป็ลอดูภัยของริะบบเทคโนัโลย่สำาริสำนัเทศท่�เพ่ยงพอ

4) ระบบสารสนเทำศแลัะก่ารสื�อสารข้อมูลั (Information and Communication)

 บริิษััทฯ ให้ความสำำาคัญเริ้�องการิสำ้�อสำาริ และคุณภาพของข้อมูลสำาริสำนัเทศ ซึ�งเป็็นัสำ่วนัสำำาคัญท่�สำนัับสำนุันัให้การิควบคุมภายในัม่ป็ริะสำิทธิิผิล โดูยจัดู 

 ให้ม่ช่องทางการิสำ้�อสำาริท่�เหมาะสำมกับผิู้ม่ส่ำวนัไดู้เสำ่ยทั�งภายนัอกและภายในัองค์กริ นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ไดู้นัำาริะบบดิูจิทัลและเทคโนัโลย่มาช่วย 

 สำนัับสำนัุนัการิทำางานั ป็ริะมวลผิลและวิเคริาะห์ข้อมูลต่างๆ ให้ม่ความถูึกต้อง แม่นัยำามากยิ�งขึ�นัทั�งห่วงโซ่อุป็ทานั เพ้�อช่วยลดูขั�นัตอนัการิทำางานั 

 ซึ�งเป็็นัป็ริะโยชน์ัต่อการิดูำาเนัินังานัธุิริกิจให้บริริลุเป็้าหมายของบริิษััทฯ

5) ระบบก่ารติดตาม (Monitoring)

 บริิษััทฯ ม่กริะบวนัการิติดูตามและป็ริะเมินัความเพ่ยงพอของการิควบคุมภายในั พริ้อมทั�งกำาหนัดูแนัวทางพัฒนัาป็ริับป็ริุง เพ้�อให้มั�นัใจไดู้ว่าริะบบ 

 การิควบคุมภายในัของบริิษััทฯ ม่ป็ริะสำิทธิิภาพและป็ริะสำิทธิิผิล กริณ่ท่�หนั่วยงานัตริวจสำอบภายในัตริวจพบข้อบกพริ่องของริะบบการิควบคุมภายในั  

 บริิษััทฯ จัดูให้ม่กริะบวนัการิริายงานัข้อบกพริ่องท่�พบต่อผิู้บริิหาริไดู้ริับทริาบอย่างทันัท่วงท่ ริวมถึึงกริะบวนัการิติดูตามเพ้�อให้มั�นัใจว่าการิป็ริับป็ริุง 

 แก้ไขไดู้ดูำาเนัินัการิอย่างม่ป็ริะสำิทธิิผิล และแล้วเสำริ็จตามท่�กำาหนัดูไว้

คณะกริริมการิบริิษััท และคณะกริริมการิตริวจสำอบไดู้พิจาริณาและม่ความเห็นัว่า ริะบบการิควบคุมภายในัของบริิษััทฯ ม่ความเพ่ยงพอ เหมาะสำม  

ม่การิพัฒนัาริะบบการิควบคุมภายในัของบริิษััทฯ และป็ริับป็ริุงให้ทันัสำมัยอยู่เสำมอ ตามบริิบทท่�ม่การิเป็ล่�ยนัแป็ลงไป็ ซึ�งจะช่วยสำนัับสำนัุนัให้บริิษััทฯ  

บริริลุเป็้าหมายไดู้อย่างม่ป็ริะสำิทธิิผิล ป็ฏิิบัติตามกฎหมาย ริะเบ่ยบต่างๆ ตลอดูจนัดููแลรัิกษัาทรัิพย์สิำนั และใช้ทรัิพยากริอย่างม่ป็ริะสำิทธิิภาพ ทั�งน่ั�  

ไม่พบข้อบกพริ่องท่�ม่สำาริะสำำาคัญเก่�ยวกับการิควบคุมภายในั 

ในัป็ี 2564 คณะกริริมการิตริวจสำอบไดู้ให้ความเห็นัในัริายงานัคณะกริริมการิตริวจสำอบ ว่าบริิษััทฯ ม่การิควบคุมภายในัท่�เพ่ยงพอและเหมาะสำม ซึ�งเป็็นั

ความเห็นัท่�ไม่แตกต่างจากคณะกริริมการิบริิษััท และมค่วามสำอดูคล้องกับความเห็นัของผิู้สำอบบัญช่ บริิษััท สำำานัักงานั อ่วาย จำากัดู ซึ�งเป็็นัผิู้ตริวจสำอบ

งบการิเงินัป็ริะจำาป็ี 2564

คณะกริริมการิตริวจสำอบม่หน้ัาท่�และความริับผิิดูชอบตามกฎบัตริคณะกริริมการิตริวจสำอบในัการิกำากับดููแลให้บริิษััทฯ ม่การิควบคุมภายในัท่�ม่

ป็ริะสำิทธิิภาพและเหมาะสำม ริวมถึึงการิอนัุมัติแผินังานัตริวจสำอบ การิพิจาริณาความเป็็นัอิสำริะของหน่ัวยงานัตริวจสำอบภายในั และการิให้ความเห็นั

ชอบในัการิแต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผิู้ตริวจสำอบภายในั ทั�งนั่� ในัป็ีท่�ผิ่านัมา คณะกริริมการิตริวจสำอบไดู้พิจาริณาอนัุมัติแผินัการิตริวจสำอบป็ริะจำาปี็

พิจาริณาริายงานัผิลการิตริวจสำอบพริ้อมแนัวทางแก้ไขป็ริับป็ริุงตามป็ริะเดู็นัท่�ตริวจพบท่�ฝ่่ายจัดูการิไดู้ดูำาเนัินัการิ ซึ�งบริิษััทฯ ไดู้ให้ความสำำาคัญกับการิ

ตริวจสำอบภายในั และไดู้จดัูสำริริงบป็ริะมาณอย่างเพย่งพอและเหมาะสำมเพ้�อให้ผิูต้ริวจสำอบภายในัสำามาริถึป็ฏิบัิติงานัตามแผินังานัไดู้อยา่งมป่็ริะสิำทธิิภาพ 

นัอกจากน่ั� คณะกริริมการิตริวจสำอบมค่วามเหน็ัวา่ หวัหนัา้หนัว่ยงานัตริวจสำอบภายในั ซึ�งป็ฏิบิติัหนัา้ท่�เป็น็ัเลขานักุาริคณะกริริมการิตริวจสำอบโดูยตำาแหนัง่ 

ม่วุฒิการิศึกษัา ป็ริะสำบการิณ์ท่�เพ่ยงพอ และเหมาะสำมกับการิป็ฏิิบัติหนั้าท่�ดูังกล่าว 
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บจ. เอ แอนัด์ู พ่ 

แอสำโซซิเอท 

(“A&P”)

- นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั  

(บุตรินัางสำาวเพย่งใจ  

หาญพาณิชย์ ซึ�งเป็็นักลุ่ม 

ผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ของ A&P 

ในัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 99.99)

 เป็็นัผิู้ถึ้อหุ้นัริายใหญ่ลำาดูับ 

ท่� 1 ของบริิษััท

ค่่าเชุ่าจ่็าย

บริิษััททำาสำัญญาเช่าพ้�นัท่�

อาคาริสำำานัักงานัและ 

ท่�จอดูริถึจาก A&P

18.87 14.94 14.94 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.พริ่เม่�ยม 

เริสำซิเดูนัซ์

(“PR”) 

- บริิษััทถึ้อหุ้นัในั PR  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 51 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

ค่่าบริหารจ็ดัก่าร

PR เป็็นักจิการิท่�บริิษัทั 

ร่ิวมทุนักับ บจ. เอ็มเจอาร์ิ ไอ

(ป็ริะเทศไทย) ในัสำดัูส่ำวนั

ร้ิอยละ 51:49 โดูยบริิษัทั

เร่ิยกเกบ็ค่าบริหิาริโคริงการิ

และค่าตอบแทนัจากการิ

ขายจาก PR 

3.60 4.32 4.32 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็น็ัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ (เพชริบุริ่)

(“APP”) 

- PR ถึ้อหุ้นัในั APP  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

- ณ 22 มิถึุนัายนั 2564 APT 

ถึ้อหุ้นัในั AM5 เป็็นัสำัดูสำ่วนั

ร้ิอยละ 99.99

ค่่าบริหารจ็ดัก่าร

APP เป็็นับริิษััทย่อยของ

PR ซึ�งเป็็นักิจการิริ่วมค้า

ของบริิษััทฯ 

4.56 9.12 28.65 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ (ริัชโยธินิั)

(“APR”)

- PR ถึ้อหุ้นัในั APR  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท 

ม่กริริมการิริ่วมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

ค่่าบริหารจ็ดัก่าร

APR เป็็นับริิษััทย่อยของ 

PR ซึ�งเป็็นักิจการิริ่วมค้า

ของบริิษััทฯ 

28.61 48.39 38.85 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ
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บจ.เอเช่�ยนั  

พริ็อพเพอริ์ต่� 

(2015)

(“AP2015”)

- PR ถึ้อหุ้นัในั AP2015  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

- ณ 27 ม่นัาคม 2562 APT  

ถึ้อหุ้นัในั AP2015  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100

ค่่าบริหารจ็ดัก่าร

AP2015 เป็น็ับริิษััทย่อย 

ของ PR ซึ�งเป็็นักิจกา 

ริร่ิวมค้าของบริิษััทฯ

- - 0.81 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ

 ผิูบ้ริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ 

ดูงักล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ เอ็มอ่ 1

(“AM1”)

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM1  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

- ณ 23 พฤศจิกายนั 2563 

APT ถึ้อหุ้นัในั AM1  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 99.99

ค่่าบริหารจ็ดัก่าร

AM1 เป็็นับริิษัทัย่อยของ  

PR ซึ�งเป็็นักจิการิร่ิวมค้า 

ของบริิษัทัฯ

- 9.26 16.85 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ (เอกมัย) 

(“APE”)

- บริิษััทถึ้อหุ้นัในั APE  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 51  

ของจำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่าย 

ไดู้แล้วทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

- ณ วันัท่� 29 ตุลาคม 2562 

APT ถึ้อหุ้นัในั APE เป็็นั 

สำัดูสำ่วนัริ้อยละ 99.99

ค่่าบริหารจ็ดัก่าร

APE เป็็นักิจการิท่�บริิษััท 

ร่ิวมทนุักบับจ. เอม็เจอาร์ิ ไอ  

(ป็ริะเทศไทย) ในัสำัดูสำ่วนั 

ร้ิอยละ 51:49 โดูยบริิษััท

เริ่ยกเก็บค่าบริิหาริ 

โคริงการิและค่าตอบแทนั

จากการิขายจาก APE 

- - 12.11 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็น็ัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็น็ัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ เอ็มอ่ 2

(“AM2”)

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM2  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

ค่่าบริหารจ็ดัก่าร

AM2 เป็็นับริิษััทย่อยของ  

PR ซึ�งเป็็นักิจการิริ่วมค้า 

ของบริิษััทฯ

25.22 37.66 33.04 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็น็ัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็น็ัไป็ตามป็กติธิุริกิจ
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บจ.เอพ่ เอ็มอ่ 3

(“AM3”) 

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM3  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

ค่่าบริหารจั็ดก่าร

AM3 เป็น็ับริิษััทย่อย 

ของ PR ซึ�งเป็น็ักิจการิ

ร่ิวมค้าของบริิษััทฯ

75.29 69.19 161.11 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ

 ผิูบ้ริหิาริ ริาคาค่าบริกิาริ

 ดัูงกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ เอ็มอ่ 4

(“AM4”) 

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM4  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั  

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

ค่่าบริหารจั็ดก่าร

AM4 เป็็นับริิษัทัย่อย 

ของ PR ซึ�งเป็็นักจิการิ

ร่ิวมค้าของบริิษัทัฯ

29.35 30.14 89.28 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็น็ัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ เอ็มอ่ 5

(“AM5”) 

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM5  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่  

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั  

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

- ณ 22 มิถึุนัายนั 2564 APT 

ถึ้อหุ้นัในั AM5 เป็็นัสำัดูสำ่วนั

ริ้อยละ 99.99

ค่่าบริหารจั็ดก่าร

AM5 เป็น็ับริิษััทย่อย 

ของ PR ซึ�งเป็น็ักิจการิ

ร่ิวมค้าของบริิษััทฯ

1.26 18.63 24.94 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ เอ็มอ่ 6

(“AM6”) 

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM6  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท 

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั  

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำธุ่ิริพริชยั

ค่่าบริหารจั็ดก่าร

AM6 เป็น็ับริิษััทย่อย 

ของ PR ซึ�งเป็น็ักิจการิ

ร่ิวมค้าของบริิษััทฯ

33.57 67.78 41.12 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม 

เป็น็ัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ เอ็มอ่ 8

(“AM8”) 

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM8  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำธุ่ิริพริชยั

ค่่าบริหารจั็ดก่าร

AM8 เป็น็ับริิษััทย่อย 

ของ PR ซึ�งเป็น็ักิจการิ

ร่ิวมค้าของบริิษััทฯ

32.15 25.87 34.41 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิูบ้ริหิาริ ริาคาค่าบริกิาริ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม

 เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ
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บจ.เอพ่ เอ็มอ ่10

(“AM10”) 

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM10  

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ 

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

ค่่าบริหารจ็ัดก่าร

AM10 เป็น็ับริิษััทย่อย

ของ PR ซึ�งเป็็นักิจการิ

ร่ิวมค้าของบริิษััทฯ

41.25 33.69 30.79 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ

ผิูบ้ริหิาริ ริาคาค่าบริกิาริ 

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม

 เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ เอ็มอ่ 14

(“AM14”) 

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM14 

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

ค่่าบริหารจ็ัดก่าร

AM14 เป็็นับริิษัทัย่อย 

ของ PR ซึ�งเป็็นักจิการิ

ร่ิวมค้าของบริิษัทัฯ

15.58 18.12 41.66 - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม

 เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ

บจ.เอพ่ เอ็มอ่ 12

(“AM12”) 

- PR ถึ้อหุ้นัในั AM12 

เป็็นัสำัดูสำ่วนัริ้อยละ 100 ของ

จำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายไดู้แล้ว

ทั�งหมดูของบริิษััท  

ม่กริริมการิร่ิวมกันั ไดู้แก่ 

นัายอนัุพงษั์ อัศวโภคินั 

นัายพิเชษัฐ วิภวศุภกริ  

และนัายสำมยศ สำุธิ่ริพริชัย

ค่่าบริหารจ็ัดก่าร

AM12 เป็น็ับริิษััทย่อย

ของ PR ซึ�งเป็็นักิจการิ

ร่ิวมค้าของบริิษััทฯ

13.23 - - - จากการิป็ริะเมินัของ

กริริมการิตริวจสำอบและ 

ผิู้บริิหาริ ริาคาค่าบริิการิ

ดูังกล่าว เป็็นัริาคาท่�

เหมาะสำมยุติธิริริม

 เป็็นัไป็ตามป็กติธิุริกิจ
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การิทำาริายการิริะหวา่งกนััเป็น็ัความจำาเป็น็ัและมค่วามสำมเหตสุำมผิลของการิทำาริายการิเพ้�อกอ่ใหเ้กิดูป็ริะโยชนัส์ำงูสำดุูของบริิษัทั โดูยคณะกริริมการิตริวจสำอบ 

ไดูใ้หค้วามเหน็ัว่าเป็น็ัไป็ตามลักษัณะธุิริกิจทั�วไป็ และบริิษัทัไดู้รัิบและจ่ายค่าตอบแทนัในัริาคาตลาดูยุตธิิริริม และการิคำ�าป็ริะกนััการิกูย้ม้เงนิัจากธินัาคาริ

และการิให้เงินักู้ย้มแก่บริิษััทย่อยและบริิษััทท่�เก่�ยวข้องเป็็นัริายการิท่�ช่วยเพิ�มสำภาพคล่องและป็ริับป็ริุงฐานัะทางการิเงินัของบริิษััทให้ดู่ขึ�นัเพ้�อให้สำามาริถึ

ดูำาเนันิัธุิริกจิตอ่ไป็ไดูอ้ยา่งตอ่เน้ั�อง อนึั�ง การิดูำาเนันิัการิดูงักลา่วเป็น็ัไป็ตามนัโยบายการิทำาธิรุิกริริมริะหวา่งกนััตามมตทิ่�ป็ริะชมุคณะกริริมการิบริษิัทักำาหนัดู
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การิทำาริายการิริะหว่างกนััท่�เป็น็ัริายการิธุิริกจิป็กต ิธิรุิกริริมท่�เป็น็ัริายการิสำนัับสำนุันัธิรุิกิจป็กต ิริายการิท่�เก่�ยวขอ้งกับทรัิพยส์ำนิัหร้ิอบริกิาริ ธิรุิกริริมการิเช่า

หริ้อให้เช่าอสำังหาริิมทริัพย์ริะยะสำั�นั และธิุริกริริมท่�เป็็นัริายการิช่วยเหลอ้ทางการิเงินันัั�นั ต้องเป็็นัการิดูำาเนัินัธิุริกริริมท่�เป็็นัข้อตกลงทางการิค้าในัลักษัณะ 

เดูย่วกับท่�วญิญูชูนัจะพึงกริะทำากบัคูสั่ำญญาทั�วไป็ในัสำถึานัการิณ์เดูย่วกันั ดูว้ยอำานัาจต่อริองทางการิค้าท่�ป็ริาศจากอิทธิพิลในัการิท่�ตนัมส่ำถึานัะเป็น็ักริริมการิ 

ผิู้บริิหาริ หร้ิอบุคคลท่�ม่ความเก่�ยวข้องกับกริริมการิ ผิู้บริิหาริ หร้ิอบุคคลท่�ม่ความเก่�ยวข้องไดู้ โดูยการิดูำาเนิันัธุิริกริริมดัูงกล่าวต้องผ่ิานัการิอนุัมัติ 

จากบคุคลท่�ไดูร้ิบัมอบอำานัาจจากคณะกริริมการิบริิษัทัใหม้อ่ำานัาจอนัมุตั ิหร้ิอคณะกริริมการิบริิษัทัตามแตก่ริณ ่ริวมถึงึตอ้งริายงานัธิรุิกริริมตา่งๆ ตามมติ 

ท่�ป็ริะชุมคณะกริริมการิบริิษััทคริั�งท่� 8/2551 วันัท่� 13 สำิงหาคม 2551 กำาหนัดู
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อนัึ�ง สำำาหริับธิุริกริริมท่�เป็็นัการิให้ความช่วยเหล้อทางการิเงินักับบริิษััทย่อยนัั�นัจะดูำาเนัินัการิกู ้คำ�าป็ริะกันั และ/หริ้อ ให้กู้ย้มไดู้ไม่เกินัริ้อยละ 100 ของ

วงเงินัท่�ต้องการิหากบริิษััทย่อยนัั�นับริิษััทเป็็นัผิู้ถึ้อหุ้นัไม่นั้อยกว่าร้ิอยละ 90 ของจำานัวนัหุ้นัท่�จำาหนั่ายแล้วทั�งหมดูหร้ิอทุนัจดูทะเบ่ยนั แต่สำำาหริับบริิษััท 

ท่�บริิษัทัยอ่ยท่�บริิษัทัเป็น็ัผิูถ้ึอ้หุน้ันัอ้ยกวา่ริอ้ยละ 90 ของจำานัวนัหุน้ัท่�จำาหนัา่ยแลว้ทั�งหมดูหร้ิอทนุัจดูทะเบย่นั บริษิัทัสำามาริถึทำาการิกู ้คำ�าป็ริะกนัั และ/หร้ิอ 

ใหกู้ย้ม้ไดูเ้ป็น็ัจำานัวนัไมเ่กนิัตามสำดัูสำว่นัท่�บริิษัทัถึอ้หุน้ัอยูต่ามวงเงนิัท่�ต้องการิ และสำำาหริบัการิใหค้วามชว่ยเหลอ้ทางการิเงนิัอ้�นั ๆ  นัอกจากกริณข่า้งตน้ั 

ให้คณะกริริมการิบริิษััทเป็็นัผิู้พิจาริณาอนัุมัติ

สำำาหริับการิทำาริายการิริะหว่างกันัท่�ม่ข้อตกลงแตกต่างจากท่�กริะทำากับวิญญููชนั หริอ้คู่สัำญญาทั�วไป็ หริอ้ม่ริะยะเวลาเกินักว่าท่�กำาหนัดู หริอ้ม่ขนัาดูมูลค่า

ริายการิเกินักว่าท่�กำาหนัดูไว้ในัแต่ละป็ริะเภทริายการิ ให้คณะกริริมการิบริิษััท และ/หริอ้ ผิู้ถึ้อหุ้นัเป็็นัผิู้ม่อำานัาจอนัุมัติ โดูยการิดูำาเนัินัริายการิริะหว่าง

กันัดัูงกล่าวจะต้องป็ฏิิบัติให้เป็็นัไป็ตามกฎหมายว่าดู้วยหลักทริัพย์และตลาดูหลักทริัพย์ ข้อบังคับ ป็ริะกาศ คำาสำั�ง หริ้อข้อกำาหนัดูของตลาดูหลักทริัพย์

แห่งป็ริะเทศไทย ริวมถึึงการิป็ฏิิบัติตามข้อกำาหนัดูเก่�ยวกับการิเป็ิดูเผิยข้อมูลการิทำาริายการิท่�เก่�ยวโยงกันั และการิไดู้มาหริ้อจำาหนั่ายไป็ซึ�งสำินัทริัพย์
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บริิษัทัมน่ัโยบายในัการิทำาริายการิริะหว่างกันัท่�เกดิูขึ�นั โดูยกำาหนัดูเง้�อนัไขตา่ง ๆ  ให้เป็น็ัไป็ตามลักษัณะการิดูำาเนันิัการิค้าป็กติ ในัริาคาตลาดู ซึ�งสำามาริถึ

เป็ริ่ยบเท่ยบไดู้กับริาคาท่�เกิดูขึ�นักับบุคคลภายนัอก ทั�งนั่� บริิษััทไดู้ให้คณะกริริมการิตริวจสำอบหริ้อผิู้สำอบบัญช่ของบริิษััท หริ้อผิู้เช่�ยวชาญอิสำริะพิจาริณา

ตริวจสำอบและให้ความเห็นัถึึงความเหมาะสำมของริาคา และความสำมเหตุสำมผิลของการิทำาริายการิดู้วย

ทั�งนั่� หากม่ริายการิริะหว่างกันัของบริิษััทหริอ้บริษิััทย่อยเกิดูขึ�นักับบุคคลท่�อาจม่ความขัดูแย้งทางผิลป็ริะโยชนั ์ม่สำ่วนัไดู้สำ่วนัเสำ่ย หริ้ออาจม่ความขัดูแย้ง

ทางผิลป็ริะโยชน์ัในัอนัาคต บริิษัทัจะไดู้ใหค้ณะกริริมการิตริวจสำอบเป็น็ัผิูใ้ห้ความเหน็ัเก่�ยวกบัความจำาเป็น็ัและความเหมาะสำมของริายการินัั�นั ในักริณท่่�

คณะกริริมการิตริวจสำอบไมม่ค่วามชำานัาญในัการิพจิาริณาริายการิริะหว่างกนััท่�อาจเกิดูขึ�นั บริิษัทัจะไดูใ้หผ้ิูเ้ช่�ยวชาญอสิำริะหร้ิอผิูส้ำอบบัญช่ของบริษิัทัเป็น็ั

ผิู้ให้ความเห็นัเก่�ยวกับริายการิริะหว่างกันัดูังกล่าวเพ้�อนัำาไป็ใช้ป็ริะกอบการิตัดูสำินัใจของคณะกริริมการิบริิษััท หริ้อผิู้ถึ้อหุ้นัตามแต่กริณ่ ทั�งนั่� บริิษััทจะ

เป็ิดูเผิยริายการิริะหว่างกันัไว้ในัหมายเหตุป็ริะกอบงบการิเงินัท่�ไดู้ริับการิตริวจสำอบจากผิู้สำอบบัญช่ของบริิษััท
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คณะกรรมการบริษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำากัด์ (มหาชน) เป็็นผู้้�รับผู้ิด์ชอบต่่องบการเงินรวมของบริษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำากัด์ (มหาชน) และ 

บริษััทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที�ป็รากฏในรายงานป็ระจำำาป็ี งบการเงินด์ังกล่าวจำัด์ทำาข้�นต่ามมาต่รฐานการบัญชีที�รับรองทั�วไป็ในป็ระเทศไทย 

โด์ยเลือกใช�นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถืือป็ฏิบัต่ิอย่างสมำ�าเสมอ และใช�ด์ุลยพีินิจำอย่างระมัด์ระวัง รวมทั�งมีการเป็ิด์เผู้ยข�อม้ลสำาคัญอย่างเพีียงพีอ 

ในหมายเหตุ่ป็ระกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษััทได์�จำัด์ให�มีและด์ำารงรักษัาไว�ซึ่้�งระบบการควบคุมภายในที�มีป็ระสิทธิิผู้ล เพีื�อให�มั�นใจำอย่างมีเหตุ่ผู้ลว่าการบันท้กข�อม้ลทางบัญชี 

มีความถื้กต่�องครบถื�วน และเพีียงพีอที�จำะด์ำารงรักษัาไว�ซึ่้�งทรัพีย์สิน และเพีื�อให�ทราบจำุด์อ่อนเพีื�อป็้องกันไม่ให�เกิด์การทุจำริต่หรือด์ำาเนินการ 

ที�ผู้ิด์ป็กต่ิอย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนี� คณะกรรมการบริษััทได์�แต่่งต่ั�งคณะกรรมการต่รวจำสอบ ซึ่้�งป็ระกอบด์�วยกรรมการที�ไม่เป็็นผู้้�บริหาร เป็็นผู้้�ด์้แลรับผู้ิด์ชอบเกี�ยวกับคุณภาพี

ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการต่รวจำสอบเกี�ยวกับเรื�องนี�ป็รากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ต่รวจำสอบซึ่้�งแสด์งไว�ในรายงานป็ระจำำาป็ีนี�แล�ว

คณะกรรมการบริษััท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษััท โด์ยรวมอย้่ในระด์ับที�น่าพีอใจำ และสามารถืสร�างความเชื�อมั�นอย่างมีเหตุ่ผู้ล

ได์�ว่างบการเงินของบริษััทและบริษััทย่อย ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 ได์�แสด์งฐานะการเงิน รวมทั�งผู้ลการด์ำาเนินงานและกระแสเงินสด์อย่างถื้ก

ต่�องในสาระสำาคัญแล�ว

(%;. 5%. (%'; 63,<=-%)
ป็ระธิานกรรมการ

(($,7(>?!@A 73;1BC0'()
รองป็ระธิานกรรมการและ
ป็ระธิานเจำ�าหน�าที�บริหาร

(($,?'&6@D 1'C1;>C#%)
กรรมการและ

กรรมการผู้้�อำานวยการ

(($,;'%'?!@A <2"3-';'%')
กรรมการ

(($,1<3(-A (E($:F?;$*)
กรรมการ

(($!<$1#'--',$ ?!;AG=6(H,A#>*)
กรรมการ

(($,?%1>I' <$%<'()
กรรมการ

(($,J,#?% -3(-'&;1-%3-(A)
กรรมการ

(($,?3(KA?% :3??+%3!<H)
ป็ระธิานกรรมการต่รวจำสอบ

(($,B#;* <>%',$?%)
กรรมการต่รวจำสอบ

(($,<2,; <>KH%?%63,)
กรรมการต่รวจำสอบ

(($,((:AL'-% ->*,$((:A) 
กรรมการต่รวจำสอบ

(($,1'@9> <>6$-'*MN$?!;A)
กรรมการ
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ข�าพีเจำ�าได์�ต่รวจำสอบงบการเงนิรวมของบรษิัทั เอพี ี(ไทยแลนด์)์ จำำากดั์ (มหาชน) และบรษิัทัยอ่ย (กลุม่บรษิัทั) ซึ่้�งป็ระกอบด์�วยงบแสด์งฐานะการเงนิรวม 

ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 งบกำาไรขาด์ทุนเบ็ด์เสร็จำรวม งบแสด์งการเป็ลี�ยนแป็ลงส่วนของผู้้�ถืือหุ�นรวมและงบกระแสเงินสด์รวมสำาหรับป็ีสิ�นสุด์ 

วันเด์ียวกัน และหมายเหตุ่ป็ระกอบงบการเงินรวม รวมถื้งหมายเหตุ่สรุป็นโยบายการบัญชีที�สำาคัญ และได์�ต่รวจำสอบงบการเงินเฉพีาะกิจำการของ

บริษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำากัด์ (มหาชน) ด์�วยเช่นกัน

ข�าพีเจำ�าเห็นว่างบการเงินข�างต่�นนี�แสด์งฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 ผู้ลการด์ำาเนินงานและกระแสเงินสด์สำาหรับป็ีสิ�นสุด์วันเด์ียวกันของ

บริษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำากัด์ (มหาชน) และบริษััทย่อย และเฉพีาะของบริษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำากัด์ (มหาชน) โด์ยถื้กต่�องต่ามที�ควรในสาระ

สำาคัญต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน  

&#9TAU(#$%)<5!01$2&JS(
ข�าพีเจำ�าได์�ป็ฏิบัต่ิงานต่รวจำสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชี ความรับผู้ิด์ชอบของข�าพีเจำ�าได์�กล่าวไว�ในวรรค ความรับผู้ิด์ชอบของผู้้�สอบบัญชีต่่อ

การต่รวจำสอบงบการเงินในรายงานของข�าพีเจำ�า ข�าพีเจำ�ามีความเป็็นอิสระจำากกลุ่มบริษััทต่ามข�อกำาหนด์จำรรยาบรรณของผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพีบัญชี 

ที�กำาหนด์โด์ยสภาวิชาชีพีบัญชีในส่วนที�เกี�ยวข�องกับการต่รวจำสอบงบการเงิน และข�าพีเจำ�าได์�ป็ฏิบัต่ิต่ามข�อกำาหนด์ด์�านจำรรยาบรรณอื�นๆ ต่ามที�ระบุ 

ในข�อกำาหนด์นั�นด์�วย ข�าพีเจำ�าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข�าพีเจำ�าได์�รับเพีียงพีอและเหมาะสมเพีื�อใช�เป็็นเกณฑ์์ในการแสด์งความเห็นของข�าพีเจำ�า

&%RV7!<M$03PU(#$%-%1L<7" 

เรื�องสำาคัญในการต่รวจำสอบคือเรื�องต่่างๆ ที�มีนัยสำาคัญที�สุด์ต่ามด์ุลยพีินิจำเยี�ยงผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพีของข�าพีเจำ�าในการต่รวจำสอบงบการเงินสำาหรับ 

งวด์ป็ัจำจำุบัน ข�าพีเจำ�าได์�นำาเรื�องเหล่านี�มาพีิจำารณาในบริบทของการต่รวจำสอบ งบการเงินโด์ยรวมและในการแสด์งความเห็นของข�าพีเจำ�า ทั�งนี� ข�าพีเจำ�า

ไม่ได์�แสด์งความเห็นแยกต่่างหากสำาหรับเรื�องเหล่านี� 

ข�าพีเจำ�าได์�ป็ฏิบัต่ิงานต่ามความรับผู้ิด์ชอบที�ได์�กล่าวไว�ในวรรคความรับผู้ิด์ชอบของผู้้�สอบบัญชีต่่อการต่รวจำสอบงบการเงินในรายงานของข�าพีเจำ�า 

ซึ่้�งได์�รวมความรับผู้ิด์ชอบที�เกี�ยวกับเรื�องเหล่านี�ด์�วย การป็ฏิบัต่ิงานของข�าพีเจำ�าได์�รวมวิธิีการต่รวจำสอบที�ออกแบบมาเพีื�อต่อบสนองต่่อการป็ระเมิน

ความเสี�ยงจำากการแสด์งข�อม้ลที�ขัด์ต่่อข�อเท็จำจำริงอันเป็็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผู้ลของวิธิีการต่รวจำสอบของข�าพีเจำ�า ซึ่้�งได์�รวมวิธิีการต่รวจำสอบ

สำาหรับเรื�องเหล่านี�ด์�วย ได์�ใช�เป็็นเกณฑ์์ในการแสด์งความเห็นของข�าพีเจำ�าต่่องบการเงินโด์ยรวม

เรื�องสำาคัญในการต่รวจำสอบ พีร�อมวิธิีการต่รวจำสอบมีด์ังต่่อไป็นี�

#$%%3"%=O%$,F5OL$##$%8$,7<3!J$%'2:%3?,A
รายได์�จำากการขายอสังหาริมทรัพีย์เป็็นบัญชีที�มีจำำานวนเงินที�มีสาระสำาคัญมากที�สุด์ในงบกำาไรขาด์ทุนเบ็ด์เสร็จำ คิด์เป็็นป็ระมาณร�อยละ 97 และ 

ร�อยละ 57 ของยอด์รายได์�รวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพีาะกิจำการต่ามลำาด์ับ และเป็็นต่ัวชี�วัด์หลักของผู้ลการด์ำาเนินงานที�ผู้้�ใช�งบการเงิน

ให�ความสนใจำ ป็ระกอบกับกลุ่มบริษััทมีจำำานวนโครงการพีัฒนาอสังหาริมทรัพีย์เพีื�อขายและสัญญาขายอสังหาริมทรัพีย์เป็็นจำำานวนมากและมีเงื�อนไข

ที�หลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด์ต่่างๆ รวมทั�งการให�ส่วนลด์พีิเศษัเพีื�อกระตุ่�นยอด์ขาย ด์�วยเหตุ่นี� ข�าพีเจำ�าจำ้งให�ความสนใจำ 

เป็็นพีิเศษัต่่อการรับร้�รายได์�จำากการขายอสังหาริมทรัพีย์ของกลุ่มบริษััท

ข�าพีเจำ�าได์�ต่รวจำสอบการรับร้�รายได์�จำากการขายอสังหาริมทรัพีย์ของกลุ่มบริษััทโด์ยการป็ระเมินและทด์สอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษััทที�เกี�ยวข�องกับวงจำรรายได์�จำากการขายอสังหาริมทรัพีย์โด์ยการสอบถืามผู้้�รับผู้ิด์ชอบ ทำาความเข�าใจำและเลือกต่ัวอย่างมา

สุ่มทด์สอบการป็ฏิบัต่ิต่ามการควบคุมที�กลุ่มบริษััทออกแบบไว� สุ่มต่ัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพีย์เพีื�อต่รวจำสอบการรับร้�รายได์�ว่าเป็็นไป็ต่าม

เงื�อนไขที�ระบุไว�ในสัญญาขายของกลุ่มบริษััท และสอด์คล�องกับนโยบายการรับร้�รายได์�จำากการขายอสังหาริมทรัพีย์ของกลุ่มบริษััท สุ่มต่รวจำสอบ

เอกสารป็ระกอบรายการขายที�เกิด์ข้�นในระหว่างป็ีและช่วงใกล�สิ�นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เป็รียบเทียบข�อม้ลบัญชีรายได์�จำากการขาย

อสังหาริมทรัพีย์เพีื�อต่รวจำสอบความผู้ิด์ป็กต่ิที�อาจำเกิด์ข้�นของรายการขายต่ลอด์รอบระยะเวลาบัญชี โด์ยเฉพีาะรายการบัญชีที�ทำาผู้่านใบสำาคัญทั�วไป็
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ผู้้�บริหารเป็็นผู้้�รับผู้ิด์ชอบต่่อข�อม้ลอื�น ซึ่้�งรวมถื้งข�อม้ลที�รวมอย้่ในรายงานป็ระจำำาป็ีของกลุ่มบริษััท (แต่่ไม่รวมถื้งงบการเงินและรายงานของผู้้�สอบบัญชี 

ที�แสด์งอย้่ในรายงานนั�น) ซึ่้�งคาด์ว่าจำะถื้กจำัด์เต่รียมให�กับข�าพีเจำ�าภายหลังวันที�ในรายงานของผู้้�สอบบัญชีนี�

ความเห็นของข�าพีเจำ�าต่่องบการเงินไม่ครอบคลุมถื้งข�อม้ลอื�นและข�าพีเจำ�าไม่ได์�ให�ข�อสรุป็ในลักษัณะการให�ความเชื�อมั�นในร้ป็แบบใด์ๆ ต่่อข�อม้ลอื�นนั�น

ความรับผู้ิด์ชอบของข�าพีเจำ�าที�เกี�ยวเนื�องกับการต่รวจำสอบงบการเงินคือ การอ่านและพีิจำารณาว่าข�อม้ลอื�นนั�นมีความขัด์แย�งที�มีสาระสำาคัญกับ

งบการเงินหรือกับความร้�ที�ได์�รับจำากการต่รวจำสอบของข�าพีเจำ�าหรือไม่ หรือป็รากฏว่าข�อม้ลอื�นแสด์งขัด์ต่่อข�อเท็จำจำริงอันเป็็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื�อข�าพีเจำ�าได์�อ่านรายงานป็ระจำำาป็ีของกลุ่มบริษััทต่ามที�กล่าวข�างต่�นแล�ว และหากสรุป็ได์�ว่ามีการแสด์งข�อม้ลที�ขัด์ต่่อข�อเท็จำจำริงอันเป็็นสาระสำาคัญ

ข�าพีเจำ�าจำะสื�อสารเรื�องด์ังกล่าวให�ผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด์้แลทราบเพีื�อให�มีการด์ำาเนินการแก�ไขที�เหมาะสมต่่อไป็
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ผู้้�บริหารมีหน�าที�รับผู้ิด์ชอบในการจำัด์ทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี�โด์ยถื้กต่�องต่ามที�ควรต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน และรับผู้ิด์ชอบ

เกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผู้้�บริหารพีิจำารณาว่าจำำาเป็็นเพีื�อให�สามารถืจำัด์ทำางบการเงินที�ป็ราศจำากการแสด์งข�อม้ลที�ขัด์ต่่อข�อเท็จำจำริงอันเป็็นสาระ

สำาคัญไม่ว่าจำะเกิด์จำากการทุจำริต่หรือข�อผู้ิด์พีลาด์

ในการจำัด์ทำางบการเงิน ผู้้�บริหารรับผู้ิด์ชอบในการป็ระเมินความสามารถืของกลุ่มบริษััทในการด์ำาเนินงานต่่อเนื�อง การเป็ิด์เผู้ยเรื�องที�เกี�ยวกับการ

ด์ำาเนินงานต่่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องด์ังกล่าว และการใช�เกณฑ์์การบัญชีสำาหรับกิจำการที�ด์ำาเนินงานต่่อเนื�องเว�นแต่่ผู้้�บริหารมีความต่ั�งใจำที�จำะเลิก 

กลุ่มบริษััทหรือหยุด์ด์ำาเนินงานหรือไม่สามารถืด์ำาเนินงานต่่อเนื�องอีกต่่อไป็ได์�

ผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด์้แลมีหน�าที�ในการสอด์ส่องด์้แลกระบวนการในการจำัด์ทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษััท 
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การต่รวจำสอบของข�าพีเจำ�ามีวัต่ถืุป็ระสงค์เพีื�อให�ได์�ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุ่สมผู้ลว่างบการเงินโด์ยรวมป็ราศจำากการแสด์งข�อม้ลที�ขัด์ต่่อข�อเท็จำจำริง

อันเป็็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจำะเกิด์จำากการทุจำริต่หรือข�อผู้ิด์พีลาด์ และเสนอรายงานของผู้้�สอบบัญชีซึ่้�งรวมความเห็นของข�าพีเจำ�าอย้่ด์�วยความ

เชื�อมั�นอย่างสมเหตุ่สมผู้ลคือความเชื�อมั�นในระด์ับส้งแต่่ไม่ได์�เป็็นการรับป็ระกันว่าการป็ฏิบัต่ิงานต่รวจำสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชีจำะสามารถื

ต่รวจำพีบข�อม้ลที�ขัด์ต่่อข�อเท็จำจำริงอันเป็็นสาระสำาคัญที�มีอย้่ได์�เสมอไป็ ข�อม้ลที�ขัด์ต่่อข�อเท็จำจำริงอาจำเกิด์จำากการทุจำริต่หรือข�อผู้ิด์พีลาด์และถืือว่ามี

สาระสำาคญัเมื�อคาด์การณอ์ยา่งสมเหต่สุมผู้ลได์�วา่รายการที�ขดั์ต่อ่ข�อเทจ็ำจำรงิแต่ล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจำะมผีู้ลต่อ่การต่ดั์สนิใจำทางเศรษัฐกจิำ

ของผู้้�ใช�งบการเงินจำากการใช�งบการเงินเหล่านี�

ในการต่รวจำสอบของข�าพีเจำ�าต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชี ข�าพีเจำ�าใช�ด์ุลยพีินิจำและการสังเกต่และสงสัยเยี�ยงผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพีต่ลอด์การต่รวจำสอบ

และข�าพีเจำ�าได์�ป็ฏิบัต่ิงานด์ังต่่อไป็นี�ด์�วย

• ระบุและป็ระเมินความเสี�ยงที�อาจำมีการแสด์งข�อม้ลที�ขัด์ต่่อข�อเท็จำจำริงอันเป็็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจำะเกิด์จำากการทุจำริต่หรือข�อ 

ผู้ิด์พีลาด์ ออกแบบและป็ฏิบัต่ิงานต่ามวิธิีการต่รวจำสอบเพีื�อต่อบสนองต่่อความเสี�ยงเหล่านั�น และได์�หลักฐานการสอบบัญชีที�เพีียงพีอและ 

เหมาะสมเพีื�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสด์งความเห็นของข�าพีเจำ�า ความเสี�ยงที�ไม่พีบข�อม้ลที�ขัด์ต่่อข�อเท็จำจำริงอันเป็็นสาระสำาคัญซึ่้�งเป็็นผู้ลมาจำาก 

การทุจำริต่จำะส้งกว่าความเสี�ยงที�เกิด์จำากข�อผู้ิด์พีลาด์ เนื�องจำากการทุจำริต่อาจำเกี�ยวกับการสมร้�ร่วมคิด์ การป็ลอมแป็ลงเอกสารหลักฐาน 

การต่ั�งใจำละเว�นการแสด์งข�อม้ล การแสด์งข�อม้ลที�ไม่ต่รงต่ามข�อเท็จำจำริง หรือการแทรกแซึ่งการควบคุมภายใน

• ทำาความเข�าใจำเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข�องกับการต่รวจำสอบ เพีื�อออกแบบวิธิีการต่รวจำสอบให�เหมาะสมกับสถืานการณ์ 

แต่่ไม่ใช่เพีื�อวัต่ถืุป็ระสงค์ในการแสด์งความเห็นต่่อความมีป็ระสิทธิิผู้ลของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษััท

• ป็ระเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผู้้�บริหารใช�และความสมเหตุ่สมผู้ลของป็ระมาณการทางบัญชีและการเป็ิด์เผู้ยข�อม้ลที�เกี�ยวข�อง

ที�ผู้้�บริหารจำัด์ทำา

• สรุป็เกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ์์การบัญชีสำาหรับกิจำการที�ด์ำาเนินงานต่่อเนื�องของผู้้�บริหาร และสรุป็จำากหลักฐานการสอบบัญชี 

ที�ได์�รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญที�เกี�ยวกับเหตุ่การณ์หรือสถืานการณ์ที�อาจำเป็็นเหตุ่ให�เกิด์ข�อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่่อความสามารถื

ของกลุ่มบริษััทในการด์ำาเนินงานต่่อเนื�องหรือไม่ หากข�าพีเจำ�าได์�ข�อสรุป็ว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญ ข�าพีเจำ�าจำะต่�องให�ข�อสังเกต่ไว� 

ในรายงานของผู้้�สอบบัญชีของข�าพีเจำ�าถื้งการเป็ิด์เผู้ยข�อม้ลที�เกี�ยวข�องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเป็ิด์เผู้ยด์ังกล่าวไม่เพีียงพีอ ข�าพีเจำ�าจำะ

แสด์งความเห็นที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ ข�อสรุป็ของข�าพีเจำ�าข้�นอย้่กับหลักฐานการสอบบัญชีที�ได์�รับจำนถื้งวันที�ในรายงานของผู้้�สอบบัญชีของข�าพีเจำ�า

อย่างไรก็ต่าม เหตุ่การณ์หรือสถืานการณ์ในอนาคต่อาจำเป็็นเหตุ่ให�กลุ่มบริษััทต่�องหยุด์การด์ำาเนินงานต่่อเนื�องได์�
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• ป็ระเมินการนำาเสนอ โครงสร�างและเนื�อหาของงบการเงินโด์ยรวม รวมถื้งการเป็ิด์เผู้ยข�อม้ลที�เกี�ยวข�อง ต่ลอด์จำนป็ระเมินว่างบการเงินแสด์ง

รายการและเหตุ่การณ์ที�เกิด์ข้�นโด์ยถื้กต่�องต่ามที�ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพีียงพีอเกี�ยวกับข�อม้ลทางการเงินของกิจำการหรือของกิจำกรรมทางธิุรกิจำภายใน 

กลุ่มบริษััทเพีื�อแสด์งความเห็นต่่องบการเงินรวม ข�าพีเจำ�ารับผู้ิด์ชอบต่่อการกำาหนด์แนวทาง การควบคุมด์้แล และการป็ฏิบัต่ิงานต่รวจำสอบ 

กลุ่มบริษััทข�าพีเจำ�าเป็็นผู้้�รับผู้ิด์ชอบแต่่เพีียงผู้้�เด์ียวต่่อความเห็นของข�าพีเจำ�า

ข�าพีเจำ�าได์�สื�อสารกับผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด์้แลในเรื�องต่่างๆ ซึ่้�งรวมถื้งขอบเขต่และช่วงเวลาของการต่รวจำสอบต่ามที�ได์�วางแผู้นไว� ป็ระเด์็นที�มี 

นัยสำาคัญที�พีบจำากการต่รวจำสอบรวมถื้งข�อบกพีร่องที�มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข�าพีเจำ�าได์�พีบในระหว่างการต่รวจำสอบของข�าพีเจำ�า

ข�าพีเจำ�าได์�ให�คำารับรองแก่ผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด์้แลว่าข�าพีเจำ�าได์�ป็ฏิบัต่ิต่ามข�อกำาหนด์จำรรยาบรรณที�เกี�ยวข�องกับความเป็็นอิสระและได์�สื�อสารกับ 

ผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด์้แลเกี�ยวกับความสัมพีันธิ์ทั�งหมด์ต่ลอด์จำนเรื�องอื�น ซึ่้�งข�าพีเจำ�าเชื�อว่ามีเหตุ่ผู้ลที�บุคคลภายนอกอาจำพีิจำารณาว่ากระทบต่่อความ 

เป็็นอิสระของข�าพีเจำ�าและมาต่รการที�ข�าพีเจำ�าใช�เพีื�อป็้องกันไม่ให�ข�าพีเจำ�าขาด์ความเป็็นอิสระ

จำากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกับผู้้�มีหน�าที�ในการกำากับด์้แล ข�าพีเจำ�าได์�พีิจำารณาเรื�องต่่างๆ ที�มีนัยสำาคัญที�สุด์ในการต่รวจำสอบงบการเงินในงวด์ป็ัจำจำุบัน

และกำาหนด์เป็็นเรื�องสำาคัญในการต่รวจำสอบ ข�าพีเจำ�าได์�อธิิบายเรื�องเหล่านี�ไว�ในรายงานของผู้้�สอบบัญชี เว�นแต่่กฎหมายหรือข�อบังคับห�ามไม่ให� 

เป็ิด์เผู้ยเรื�องด์ังกล่าวต่่อสาธิารณะ หรือในสถืานการณ์ที�ยากที�จำะเกิด์ข้�น ข�าพีเจำ�าพีิจำารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องด์ังกล่าวในรายงานของข�าพีเจำ�า

เพีราะการกระทำาด์ังกล่าวสามารถืคาด์การณ์ได์�อย่างสมเหตุ่สมผู้ลว่าจำะมีผู้ลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ลป็ระโยชน์ที�ผู้้�มีส่วนได์�เสียสาธิารณะจำะได์�

จำากการสื�อสารด์ังกล่าว

ข�าพีเจำ�าเป็็นผู้้�รับผู้ิด์ชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี�

#2*:'?,A &*';1':,A1%&:?
ผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต่ เลขทะเบียน 4377

บริษััท สำานักงาน อีวาย จำำากัด์

กรุงเทพีฯ: 22 กุมภาพีันธิ์ 2565
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!"#$%& '()* (+&,-./01) 2345%0 (6748/) -.9!"#$%&,:(,
; <%/&*= 31 >%/<4?6 2564�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
��แ�ด���น����เ��น
ณ ว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563
��นท��พย์
��นท��พย์��ุนเวียน
เงิน�ดแล���ยก��เ�ียบเ��่เงิน�ด 6 2,069,643,868 2,739,736,133 876,976,853 725,116,231
ลูกหนี�ก��ค�้แล�ลูกหนี�อ��น 7 118,292,490 79,529,461 23,213,146 26,828,406
�ินค�้คงเหล�อ 8 47,379,008,068 46,139,579,533 1,227,535,778 3,327,560,769
ดอกเบี�ยค�้ง��บ - กิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 765,797,805 1,201,049,327
เงินให้กูย้����ย����นแก่กิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 32,172,800,000 30,919,900,000
เงิน��ด���ค่�ว��ด�ก่อ��้�ง 80,072,895 125,598,533 2,161,939 3,377,234
เงิน��ด���ค่��ี�ดิน 1,172,985,547 656,365,342 - -
�ิน����ย��ี���บ�ู้��ก�น้��นในก���ด้����� ง
  ������ี�� ��ก�บลูกค�้ 10 4,749,453 15,151,065 - -
�ิน����ย�ห��นเวียนอ��น 127,883,285 141,052,282 19,094,303 30,000,677
�ว���นท��พย์��ุนเวียน 50,952,635,606 49,897,012,349 35,087,579,824 36,233,832,644
��นท��พย์ไ����ุนเวียน
เงิน��ก�น�ค���ี��ีขอ้���ก�ดในก��ใ�้ 6 549,059 549,059 549,059 549,059
เงินลง��นในบ�ิ���ยอ่ย 11 - - 5,210,216,610 4,941,186,550
เงินลง��นในก���่ว�ค�้ 12 6,644,024,560 6,462,182,780 6,233,785,060 6,233,785,060
�ี�ดินแล��น้��น�ค�งก���อก�����น� 13 1,118,310,224 597,575,617 263,555,508 65,258,289
อ��งห��ิ�����ย �เ���อก��ลง��น 14 76,679,240 74,595,745 38,221,230 41,542,024
�ี�ดิน อ�ค��แล�อ��ก��� 15 366,639,441 409,308,150 181,537,208 233,009,667
�ิน����ย��ิ��ิก��ใ�้ 16 415,136,609 554,730,701 184,159,086 282,859,502
ค่�คว��นิย� 100,063,166 100,063,166 - -
�ิน����ย���่�ี��ว�น 17 149,301,973 132,177,687 27,977,686 44,717,840
�ิน����ย����ีเงิน�ด้�อก����ดบ���ี 28 505,070,118 423,129,806 56,338,038 70,639,970
�ิน����ย���่ห��นเวียนอ��น 80,539,551 72,533,811 30,891,494 31,853,872
�ว���นท��พย์ไ����ุนเวียน 9,456,313,941 8,826,846,522 12,227,230,979 11,945,401,833
�ว���นท��พย์ 60,408,949,547 58,723,858,871 47,314,810,803 48,179,234,477

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ��น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��
�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
��แ�ด���น����เ��น
ณ ว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563
��นท��พย์
��นท��พย์��ุนเวียน
เงิน�ดแล���ยก��เ�ียบเ��่เงิน�ด 6 2,069,643,868 2,739,736,133 876,976,853 725,116,231
ลูกหนี�ก��ค�้แล�ลูกหนี�อ��น 7 118,292,490 79,529,461 23,213,146 26,828,406
�ินค�้คงเหล�อ 8 47,379,008,068 46,139,579,533 1,227,535,778 3,327,560,769
ดอกเบี�ยค�้ง��บ - กิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 765,797,805 1,201,049,327
เงินให้กูย้����ย����นแก่กิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 32,172,800,000 30,919,900,000
เงิน��ด���ค่�ว��ด�ก่อ��้�ง 80,072,895 125,598,533 2,161,939 3,377,234
เงิน��ด���ค่��ี�ดิน 1,172,985,547 656,365,342 - -
�ิน����ย��ี���บ�ู้��ก�น้��นในก���ด้����� ง
  ������ี�� ��ก�บลูกค�้ 10 4,749,453 15,151,065 - -
�ิน����ย�ห��นเวียนอ��น 127,883,285 141,052,282 19,094,303 30,000,677
�ว���นท��พย์��ุนเวียน 50,952,635,606 49,897,012,349 35,087,579,824 36,233,832,644
��นท��พย์ไ����ุนเวียน
เงิน��ก�น�ค���ี��ีขอ้���ก�ดในก��ใ�้ 6 549,059 549,059 549,059 549,059
เงินลง��นในบ�ิ���ยอ่ย 11 - - 5,210,216,610 4,941,186,550
เงินลง��นในก���่ว�ค�้ 12 6,644,024,560 6,462,182,780 6,233,785,060 6,233,785,060
�ี�ดินแล��น้��น�ค�งก���อก�����น� 13 1,118,310,224 597,575,617 263,555,508 65,258,289
อ��งห��ิ�����ย �เ���อก��ลง��น 14 76,679,240 74,595,745 38,221,230 41,542,024
�ี�ดิน อ�ค��แล�อ��ก��� 15 366,639,441 409,308,150 181,537,208 233,009,667
�ิน����ย��ิ��ิก��ใ�้ 16 415,136,609 554,730,701 184,159,086 282,859,502
ค่�คว��นิย� 100,063,166 100,063,166 - -
�ิน����ย���่�ี��ว�น 17 149,301,973 132,177,687 27,977,686 44,717,840
�ิน����ย����ีเงิน�ด้�อก����ดบ���ี 28 505,070,118 423,129,806 56,338,038 70,639,970
�ิน����ย���่ห��นเวียนอ��น 80,539,551 72,533,811 30,891,494 31,853,872
�ว���นท��พย์ไ����ุนเวียน 9,456,313,941 8,826,846,522 12,227,230,979 11,945,401,833
�ว���นท��พย์ 60,408,949,547 58,723,858,871 47,314,810,803 48,179,234,477

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ��น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��
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; <%/&*= 31 >%/<4?6 2564�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย

��แ�ด���น����เ��น ( �อ)
ณ ว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563
�นี��นแล���วน อ� อ�ุน
�นี��น��ุนเวียน
เงินกูย้����ย����น 18 1,726,688,892 3,112,801,789 998,438,892 2,394,751,789
เ��้หนี�ก��ค�้แล�เ��้หนี�อ��น 9, 19 2,449,429,626 1,824,442,673 510,539,286 633,517,206
ดอกเบี�ยค�้ง�่�ย - กิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 35,809,160 12,006,670
ดอกเบี�ยค�้ง�่�ย 180,139,952 152,501,141 179,945,619 152,146,439
เงินกูย้����ย����น��กกิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 1,514,000,000 1,422,000,000
�่วนของหนี� �ิน��������เ�่��ี� �งก ��หนด
   �������ยในหน�� ง�ี 16 125,764,204 119,138,930 52,938,527 64,637,471
�่วนของห� ้นกู�้ี� �งก ��หนด�����
   ��ยในหน�� ง�ี 21 4,500,000,000 4,600,000,000 4,500,000,000 4,600,000,000
��ย�ด้��บล่วงหน�้ 328,829,457 607,489,976 7,184,471 246,515,720
ค่�ใ�้�่�ยเกี�ยวก�บ�ค�งก��ค้�ง�่�ย 932,242,611 687,400,664 97,940,002 117,744,626
ค่�ใ�้�่�ยค�้ง�่�ย 1,959,735,498 1,939,949,608 401,534,324 431,108,868
���ีเงิน�ด้ค�้ง�่�ย 236,414,901 212,417,226 68,054,751 2,396,279
�ว��นี��น��ุนเวียน 12,439,245,141 13,256,142,007 8,366,385,032 10,076,825,068
�นี��นไ����ุนเวียน
หนี� �ิน��������เ�่� - ����ิ��ก
   �่วน�ี� �งก ��หนด�������ยในหน�� ง�ี 16 303,370,588 444,870,072 137,432,292 223,024,515
เงินกูย้����ย�ย�ว 20 970,200,000 1,971,200,000 - -
ห�้นกู้ - ����ิ��ก�่วน�ี� �งก ��หนด�����
   ��ยในหน�� ง�ี 21 13,750,000,000 13,250,000,000 13,750,000,000 13,250,000,000
เ��้หนี� เงิน���ก�น ลง�น 9 242,607,761 269,016,926 27,142,149 42,922,861
����อง ล����ย�น���ย�ย�วของ�น�กง�น 22 280,114,595 269,330,342 96,938,454 143,380,052
�ว��นี��นไ����ุนเวียน 15,546,292,944 16,204,417,340 14,011,512,895 13,659,327,428
�ว��น�ี�น 27,985,538,085 29,460,559,347 22,377,897,927 23,736,152,496

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ��น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
��แ�ด���น����เ��น ( �อ)
ณ ว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563
�นี��นแล���วน อ� อ�ุน
�นี��น��ุนเวียน
เงินกูย้����ย����น 18 1,726,688,892 3,112,801,789 998,438,892 2,394,751,789
เ��้หนี�ก��ค�้แล�เ��้หนี�อ��น 9, 19 2,449,429,626 1,824,442,673 510,539,286 633,517,206
ดอกเบี�ยค�้ง�่�ย - กิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 35,809,160 12,006,670
ดอกเบี�ยค�้ง�่�ย 180,139,952 152,501,141 179,945,619 152,146,439
เงินกูย้����ย����น��กกิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 1,514,000,000 1,422,000,000
�่วนของหนี� �ิน��������เ�่��ี� �งก ��หนด
   �������ยในหน�� ง�ี 16 125,764,204 119,138,930 52,938,527 64,637,471
�่วนของห� ้นกู�้ี� �งก ��หนด�����
   ��ยในหน�� ง�ี 21 4,500,000,000 4,600,000,000 4,500,000,000 4,600,000,000
��ย�ด้��บล่วงหน�้ 328,829,457 607,489,976 7,184,471 246,515,720
ค่�ใ�้�่�ยเกี�ยวก�บ�ค�งก��ค้�ง�่�ย 932,242,611 687,400,664 97,940,002 117,744,626
ค่�ใ�้�่�ยค�้ง�่�ย 1,959,735,498 1,939,949,608 401,534,324 431,108,868
���ีเงิน�ด้ค�้ง�่�ย 236,414,901 212,417,226 68,054,751 2,396,279
�ว��นี��น��ุนเวียน 12,439,245,141 13,256,142,007 8,366,385,032 10,076,825,068
�นี��นไ����ุนเวียน
หนี� �ิน��������เ�่� - ����ิ��ก
   �่วน�ี� �งก ��หนด�������ยในหน�� ง�ี 16 303,370,588 444,870,072 137,432,292 223,024,515
เงินกูย้����ย�ย�ว 20 970,200,000 1,971,200,000 - -
ห�้นกู้ - ����ิ��ก�่วน�ี� �งก ��หนด�����
   ��ยในหน�� ง�ี 21 13,750,000,000 13,250,000,000 13,750,000,000 13,250,000,000
เ��้หนี� เงิน���ก�น ลง�น 9 242,607,761 269,016,926 27,142,149 42,922,861
����อง ล����ย�น���ย�ย�วของ�น�กง�น 22 280,114,595 269,330,342 96,938,454 143,380,052
�ว��นี��นไ����ุนเวียน 15,546,292,944 16,204,417,340 14,011,512,895 13,659,327,428
�ว��น�ี�น 27,985,538,085 29,460,559,347 22,377,897,927 23,736,152,496

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ��น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก�������ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
��แ�ด���น����เ��น ( �อ)
ณ ว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563
�นี��นแล���วน อ� อ�ุน
�นี��น��ุนเวียน
เงินกูย้����ย����น 18 1,726,688,892 3,112,801,789 998,438,892 2,394,751,789
เ��้หนี�ก��ค�้แล�เ��้หนี�อ��น 9, 19 2,449,429,626 1,824,442,673 510,539,286 633,517,206
ดอกเบี�ยค�้ง�่�ย - กิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 35,809,160 12,006,670
ดอกเบี�ยค�้ง�่�ย 180,139,952 152,501,141 179,945,619 152,146,439
เงินกูย้����ย����น��กกิ�ก���ี�เกี�ยวขอ้งก�น 9 - - 1,514,000,000 1,422,000,000
�่วนของหนี� �ิน��������เ�่��ี� �งก ��หนด
   �������ยในหน�� ง�ี 16 125,764,204 119,138,930 52,938,527 64,637,471
�่วนของห� ้นกู�้ี� �งก ��หนด�����
   ��ยในหน�� ง�ี 21 4,500,000,000 4,600,000,000 4,500,000,000 4,600,000,000
��ย�ด้��บล่วงหน�้ 328,829,457 607,489,976 7,184,471 246,515,720
ค่�ใ�้�่�ยเกี�ยวก�บ�ค�งก��ค้�ง�่�ย 932,242,611 687,400,664 97,940,002 117,744,626
ค่�ใ�้�่�ยค�้ง�่�ย 1,959,735,498 1,939,949,608 401,534,324 431,108,868
���ีเงิน�ด้ค�้ง�่�ย 236,414,901 212,417,226 68,054,751 2,396,279
�ว��นี��น��ุนเวียน 12,439,245,141 13,256,142,007 8,366,385,032 10,076,825,068
�นี��นไ����ุนเวียน
หนี� �ิน��������เ�่� - ����ิ��ก
   �่วน�ี� �งก ��หนด�������ยในหน�� ง�ี 16 303,370,588 444,870,072 137,432,292 223,024,515
เงินกูย้����ย�ย�ว 20 970,200,000 1,971,200,000 - -
ห�้นกู้ - ����ิ��ก�่วน�ี� �งก ��หนด�����
   ��ยในหน�� ง�ี 21 13,750,000,000 13,250,000,000 13,750,000,000 13,250,000,000
เ��้หนี� เงิน���ก�น ลง�น 9 242,607,761 269,016,926 27,142,149 42,922,861
����อง ล����ย�น���ย�ย�วของ�น�กง�น 22 280,114,595 269,330,342 96,938,454 143,380,052
�ว��นี��นไ����ุนเวียน 15,546,292,944 16,204,417,340 14,011,512,895 13,659,327,428
�ว��น�ี�น 27,985,538,085 29,460,559,347 22,377,897,927 23,736,152,496

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ��น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��
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�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
��แ�ด���น����เ��น ( �อ)
ณ ว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563
�นี��นแล���วน อ� อ�ุน ( �อ)
��วน อ� อ�ุน
ทุนเ�อน�ุน
   ��น�ด��เบียน
      ห�้น����� 3,145,912,151 ห�้น �ูลค่�ห�น้ล� 1 บ�� 3,145,912,151 3,145,912,151 3,145,912,151 3,145,912,151
   ��นออก���หน่�ยแล������เ����ูลค่�แล้ว
      ห�้น����� 3,145,899,495 ห�้น �ูลค่�ห�น้ล� 1 บ�� 3,145,899,495 3,145,899,495 3,145,899,495 3,145,899,495
�่วนเกิน�ูลค่�ห�น้����� 89,415,830 89,415,830 89,415,830 89,415,830
ก��������
   ��ด���แลว้ - ����อง���ก ห��ย 23 314,591,215 314,591,215 314,591,215 314,591,215
   ย �ง��่�ด้��ด��� 28,891,775,035 25,731,438,845 21,387,006,336 20,893,175,441
�ว���วน อ� อ�ุน อ������ท 32,441,681,575 29,281,345,385 24,936,912,876 24,443,081,981
�่วนของ ู�้ี�่วน�ด้เ�ีย�ี���่�ีอ ��น��ควบค��
   ของบ�ิ���ยอ่ย (18,270,113) (18,045,861) - -
�ว���วน อ� อ�ุน 32,423,411,462 29,263,299,524 24,936,912,876 24,443,081,981
�ว��นี��นแล���วน อ� อ�ุน 60,408,949,547 58,723,858,871 47,314,810,803 48,179,234,477

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ��น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

ก���ก��

งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
��แ�ด���น����เ��น ( �อ)
ณ ว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563
�นี��นแล���วน อ� อ�ุน ( �อ)
��วน อ� อ�ุน
ทุนเ�อน�ุน
   ��น�ด��เบียน
      ห�้น����� 3,145,912,151 ห�้น �ูลค่�ห�น้ล� 1 บ�� 3,145,912,151 3,145,912,151 3,145,912,151 3,145,912,151
   ��นออก���หน่�ยแล������เ����ูลค่�แล้ว
      ห�้น����� 3,145,899,495 ห�้น �ูลค่�ห�น้ล� 1 บ�� 3,145,899,495 3,145,899,495 3,145,899,495 3,145,899,495
�่วนเกิน�ูลค่�ห�น้����� 89,415,830 89,415,830 89,415,830 89,415,830
ก��������
   ��ด���แลว้ - ����อง���ก ห��ย 23 314,591,215 314,591,215 314,591,215 314,591,215
   ย �ง��่�ด้��ด��� 28,891,775,035 25,731,438,845 21,387,006,336 20,893,175,441
�ว���วน อ� อ�ุน อ������ท 32,441,681,575 29,281,345,385 24,936,912,876 24,443,081,981
�่วนของ ู�้ี�่วน�ด้เ�ีย�ี���่�ีอ ��น��ควบค��
   ของบ�ิ���ยอ่ย (18,270,113) (18,045,861) - -
�ว���วน อ� อ�ุน 32,423,411,462 29,263,299,524 24,936,912,876 24,443,081,981
�ว��นี��นแล���วน อ� อ�ุน 60,408,949,547 58,723,858,871 47,314,810,803 48,179,234,477

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ��น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

ก���ก��

งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
��แ�ด���น����เ��น ( �อ)
ณ ว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563 31 ��นว�ค� 2564 31 ��นว�ค� 2563
�นี��นแล���วน อ� อ�ุน ( �อ)
��วน อ� อ�ุน
ทุนเ�อน�ุน
   ��น�ด��เบียน
      ห�้น����� 3,145,912,151 ห�้น �ูลค่�ห�น้ล� 1 บ�� 3,145,912,151 3,145,912,151 3,145,912,151 3,145,912,151
   ��นออก���หน่�ยแล������เ����ูลค่�แล้ว
      ห�้น����� 3,145,899,495 ห�้น �ูลค่�ห�น้ล� 1 บ�� 3,145,899,495 3,145,899,495 3,145,899,495 3,145,899,495
�่วนเกิน�ูลค่�ห�น้����� 89,415,830 89,415,830 89,415,830 89,415,830
ก��������
   ��ด���แลว้ - ����อง���ก ห��ย 23 314,591,215 314,591,215 314,591,215 314,591,215
   ย �ง��่�ด้��ด��� 28,891,775,035 25,731,438,845 21,387,006,336 20,893,175,441
�ว���วน อ� อ�ุน อ������ท 32,441,681,575 29,281,345,385 24,936,912,876 24,443,081,981
�่วนของ ู�้ี�่วน�ด้เ�ีย�ี���่�ีอ ��น��ควบค��
   ของบ�ิ���ยอ่ย (18,270,113) (18,045,861) - -
�ว���วน อ� อ�ุน 32,423,411,462 29,263,299,524 24,936,912,876 24,443,081,981
�ว��นี��นแล���วน อ� อ�ุน 60,408,949,547 58,723,858,871 47,314,810,803 48,179,234,477

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ��น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

ก���ก��

งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��
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ห��ยเห�� 2564 2563 2564 2563
���ไ� �ดทุน
��ยได
��ย�ด�้�กก��ข�ยอ��งห��ิ�����ย� 30,879,384,958 28,949,040,537 3,506,049,876 5,310,343,144
��ย�ดค้�่บ�ิก�� 611,374,919 567,208,029 - -
��ย�ดค้�่บ�ิห����ดก�� 9 303,678,195 372,173,298 303,678,195 372,173,298
��ย�ดด้อกเบี�ย 25 7,100,130 6,536,605 1,165,624,430 986,650,707
เงิน��น ล��บ 9, 11, 12 - - 1,020,189,462 1,550,479,976
ก������กก��� ��หน่�ยเงินลง��น 11 1,102,830 - 56,485,140 -
��ย�ดอ้��น 178,498,160 63,542,799 66,490,731 88,062,221
�ว���ยได 31,981,139,192 29,958,501,268 6,118,517,834 8,307,709,346
��� ����ย 27
�น้��นข�ย 21,268,098,356 20,229,440,376 2,429,693,915 3,750,200,403
�น้��นบ�ิก�� 215,038,654 228,854,034 - -
ค�่ใ�้�่�ยในก��ข�ย 2,494,544,210 2,460,915,973 241,615,041 669,152,718
ค�่ใ�้�่�ยในก��บ�ิห�� 3,332,970,763 3,698,751,501 670,189,581 1,224,896,851
ค�่ใ�้�่�ยอ��น 2,501,347 5,622,698 - 46,901,858
�ว���� ����ย 27,313,153,330 26,623,584,582 3,341,498,537 5,691,151,830
���ไ�������ด��เน�น��น 4,667,985,862 3,334,916,686 2,777,019,297 2,616,557,516
�่วนแบ่งก������กเงินลง��นในก���่ว�ค�้ 12 999,179,133 1,947,624,309 - -
���ไ���อน นทุนท�����เ��นแล���� ����ย ��ีเ��นได 5,667,164,995 5,282,540,995 2,777,019,297 2,616,557,516
�น้��น��งก��เงิน 26 (255,029,312) (367,206,265) (641,334,795) (674,195,061)
���ไ���อน��� ����ย ��ีเ��นได 5,412,135,683 4,915,334,730 2,135,684,502 1,942,362,455
ค�่ใ�้�่�ย���ีเงิน�ด้ 28 (869,299,732) (689,855,664) (240,415,719) (125,700,880)
���ไ�������� ี 4,542,835,951 4,225,479,066 1,895,268,783 1,816,661,575

���ไ� �ดทุนเ�ดเ���อ�น
ñĀðÏĀñåăĻÖþäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ
ล�่�งของอ����แลกเ�ลี�ยน��กก��แ�ลงค่�งบก��เงิน

   �ี�เ�� นเงิน����่�ง���เ� - 49,988 - -
ñĀðÏĀñåăĻÖþäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ
   - øĆåæĂÖĀÏîĀ÷ăĊÕĂçĎâē - 49,988 - -
ñĀðÏĀñåăĻÖþĎïĒäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ
ลก������กก��������ก�����หล�กค�ิ� ��������ก�น��ย

   ���ห��บ ล����ย�น�หล�งออก��กง�นของ�น�กง�น 22 39,009,906 - 17,512,474 -
ห�ก: ลก���บของ���ีเงิน�ด้ 28 (6,286,052) - (3,502,495) -
��ยก���ี�����่ ูกบ�น��กใน�่วนของก����ห��อข�ด��นใน��ยหล�ง
   - ����ิ��ก���ีเงิน�ด้ 32,723,854 - 14,009,979 -
���ไ� �ดทุนเ�ดเ���อ�น������� ี 32,723,854 49,988 14,009,979 -

���ไ� �ดทุนเ�ดเ����ว�������� ี 4,575,559,805 4,225,529,054 1,909,278,762 1,816,661,575

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ�� น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
�����ไ� �ดทุนเ�ดเ���
������� ี ��น�ุดว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)
งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��

ห��ยเห�� 2564 2563 2564 2563
���ไ� �ดทุน
��ยได
��ย�ด�้�กก��ข�ยอ��งห��ิ�����ย� 30,879,384,958 28,949,040,537 3,506,049,876 5,310,343,144
��ย�ดค้�่บ�ิก�� 611,374,919 567,208,029 - -
��ย�ดค้�่บ�ิห����ดก�� 9 303,678,195 372,173,298 303,678,195 372,173,298
��ย�ดด้อกเบี�ย 25 7,100,130 6,536,605 1,165,624,430 986,650,707
เงิน��น ล��บ 9, 11, 12 - - 1,020,189,462 1,550,479,976
ก������กก��� ��หน่�ยเงินลง��น 11 1,102,830 - 56,485,140 -
��ย�ดอ้��น 178,498,160 63,542,799 66,490,731 88,062,221
�ว���ยได 31,981,139,192 29,958,501,268 6,118,517,834 8,307,709,346
��� ����ย 27
�น้��นข�ย 21,268,098,356 20,229,440,376 2,429,693,915 3,750,200,403
�น้��นบ�ิก�� 215,038,654 228,854,034 - -
ค�่ใ�้�่�ยในก��ข�ย 2,494,544,210 2,460,915,973 241,615,041 669,152,718
ค�่ใ�้�่�ยในก��บ�ิห�� 3,332,970,763 3,698,751,501 670,189,581 1,224,896,851
ค�่ใ�้�่�ยอ��น 2,501,347 5,622,698 - 46,901,858
�ว���� ����ย 27,313,153,330 26,623,584,582 3,341,498,537 5,691,151,830
���ไ�������ด��เน�น��น 4,667,985,862 3,334,916,686 2,777,019,297 2,616,557,516
�่วนแบ่งก������กเงินลง��นในก���่ว�ค�้ 12 999,179,133 1,947,624,309 - -
���ไ���อน นทุนท�����เ��นแล���� ����ย ��ีเ��นได 5,667,164,995 5,282,540,995 2,777,019,297 2,616,557,516
�น้��น��งก��เงิน 26 (255,029,312) (367,206,265) (641,334,795) (674,195,061)
���ไ���อน��� ����ย ��ีเ��นได 5,412,135,683 4,915,334,730 2,135,684,502 1,942,362,455
ค�่ใ�้�่�ย���ีเงิน�ด้ 28 (869,299,732) (689,855,664) (240,415,719) (125,700,880)
���ไ�������� ี 4,542,835,951 4,225,479,066 1,895,268,783 1,816,661,575

���ไ� �ดทุนเ�ดเ���อ�น
ñĀðÏĀñåăĻÖþäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ
ล�่�งของอ����แลกเ�ลี�ยน��กก��แ�ลงค่�งบก��เงิน

   �ี�เ�� นเงิน����่�ง���เ� - 49,988 - -
ñĀðÏĀñåăĻÖþäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ
   - øĆåæĂÖĀÏîĀ÷ăĊÕĂçĎâē - 49,988 - -
ñĀðÏĀñåăĻÖþĎïĒäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ
ลก������กก��������ก�����หล�กค�ิ� ��������ก�น��ย

   ���ห��บ ล����ย�น�หล�งออก��กง�นของ�น�กง�น 22 39,009,906 - 17,512,474 -
ห�ก: ลก���บของ���ีเงิน�ด้ 28 (6,286,052) - (3,502,495) -
��ยก���ี�����่ ูกบ�น��กใน�่วนของก����ห��อข�ด��นใน��ยหล�ง
   - ����ิ��ก���ีเงิน�ด้ 32,723,854 - 14,009,979 -
���ไ� �ดทุนเ�ดเ���อ�น������� ี 32,723,854 49,988 14,009,979 -

���ไ� �ดทุนเ�ดเ����ว�������� ี 4,575,559,805 4,225,529,054 1,909,278,762 1,816,661,575

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ�� น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
�����ไ� �ดทุนเ�ดเ���
������� ี ��น�ุดว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)
งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��

ห��ยเห�� 2564 2563 2564 2563
���ไ� �ดทุน
��ยได
��ย�ด�้�กก��ข�ยอ��งห��ิ�����ย� 30,879,384,958 28,949,040,537 3,506,049,876 5,310,343,144
��ย�ดค้�่บ�ิก�� 611,374,919 567,208,029 - -
��ย�ดค้�่บ�ิห����ดก�� 9 303,678,195 372,173,298 303,678,195 372,173,298
��ย�ดด้อกเบี�ย 25 7,100,130 6,536,605 1,165,624,430 986,650,707
เงิน��น ล��บ 9, 11, 12 - - 1,020,189,462 1,550,479,976
ก������กก��� ��หน่�ยเงินลง��น 11 1,102,830 - 56,485,140 -
��ย�ดอ้��น 178,498,160 63,542,799 66,490,731 88,062,221
�ว���ยได 31,981,139,192 29,958,501,268 6,118,517,834 8,307,709,346
��� ����ย 27
�น้��นข�ย 21,268,098,356 20,229,440,376 2,429,693,915 3,750,200,403
�น้��นบ�ิก�� 215,038,654 228,854,034 - -
ค�่ใ�้�่�ยในก��ข�ย 2,494,544,210 2,460,915,973 241,615,041 669,152,718
ค�่ใ�้�่�ยในก��บ�ิห�� 3,332,970,763 3,698,751,501 670,189,581 1,224,896,851
ค�่ใ�้�่�ยอ��น 2,501,347 5,622,698 - 46,901,858
�ว���� ����ย 27,313,153,330 26,623,584,582 3,341,498,537 5,691,151,830
���ไ�������ด��เน�น��น 4,667,985,862 3,334,916,686 2,777,019,297 2,616,557,516
�่วนแบ่งก������กเงินลง��นในก���่ว�ค�้ 12 999,179,133 1,947,624,309 - -
���ไ���อน นทุนท�����เ��นแล���� ����ย ��ีเ��นได 5,667,164,995 5,282,540,995 2,777,019,297 2,616,557,516
�น้��น��งก��เงิน 26 (255,029,312) (367,206,265) (641,334,795) (674,195,061)
���ไ���อน��� ����ย ��ีเ��นได 5,412,135,683 4,915,334,730 2,135,684,502 1,942,362,455
ค�่ใ�้�่�ย���ีเงิน�ด้ 28 (869,299,732) (689,855,664) (240,415,719) (125,700,880)
���ไ�������� ี 4,542,835,951 4,225,479,066 1,895,268,783 1,816,661,575

���ไ� �ดทุนเ�ดเ���อ�น
ñĀðÏĀñåăĻÖþäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ
ล�่�งของอ����แลกเ�ลี�ยน��กก��แ�ลงค่�งบก��เงิน

   �ี�เ�� นเงิน����่�ง���เ� - 49,988 - -
ñĀðÏĀñåăĻÖþäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ
   - øĆåæĂÖĀÏîĀ÷ăĊÕĂçĎâē - 49,988 - -
ñĀðÏĀñåăĻÖþĎïĒäćÏèÿçåĄÏčçøĒõçÐûÕÏėĀĎñùñąûÐĀâåĆçčçîĀðùóÿÕ
ลก������กก��������ก�����หล�กค�ิ� ��������ก�น��ย

   ���ห��บ ล����ย�น�หล�งออก��กง�นของ�น�กง�น 22 39,009,906 - 17,512,474 -
ห�ก: ลก���บของ���ีเงิน�ด้ 28 (6,286,052) - (3,502,495) -
��ยก���ี�����่ ูกบ�น��กใน�่วนของก����ห��อข�ด��นใน��ยหล�ง
   - ����ิ��ก���ีเงิน�ด้ 32,723,854 - 14,009,979 -
���ไ� �ดทุนเ�ดเ���อ�น������� ี 32,723,854 49,988 14,009,979 -

���ไ� �ดทุนเ�ดเ����ว�������� ี 4,575,559,805 4,225,529,054 1,909,278,762 1,816,661,575

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ�� น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
�����ไ� �ดทุนเ�ดเ���
������� ี ��น�ุดว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)
งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��
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�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
�����ไ� �ดทุนเ�ดเ��� ( �อ)
������� ี ��น�ุดว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 2564 2563 2564 2563
���แ��� �น���ไ� �ดทุน
�่วน�ี�เ�� นของ ู ้ �อห� ้นของบ�ิ��� 4,543,060,203 4,226,534,901 1,895,268,783 1,816,661,575
�่วน�ี�เ�� นของ ู�้ี�่วน�ดเ้�ีย�ี���่�ีอ ��น��ควบค��ของบ�ิ���ยอ่ย (224,252) (1,055,835)
�ว� 4,542,835,951 4,225,479,066

���แ��� �น���ไ� �ดทุนเ�ดเ����ว�
�่วน�ี�เ�� นของ ู ้ �อห� ้นของบ�ิ��� 4,575,784,057 4,226,584,889 1,909,278,762 1,816,661,575
�่วน�ี�เ�� นของ ู�้ี�่วน�ดเ้�ีย�ี���่�ีอ ��น��ควบค��ของบ�ิ���ยอ่ย (224,252) (1,055,835)
�ว� 4,575,559,805 4,225,529,054

���ไ� �อ�ุน 29
ก�����่อห� ้นข��น���น �น

   ก�����่วน�ี�เ�� นของ ู ้ �อห� ้นของบ�ิ��� 1.44 1.34 0.60 0.58

   ���นวนห�้น����� �วเ�ลี�ย ่วงน���หน�ก (ห�น้) 3,145,899,495 3,145,899,495 3,145,899,495 3,145,899,495

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ�� น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

งบก��เงินเ����กิ�ก��งบก��เงิน�ว�

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
�����ไ� �ดทุนเ�ดเ��� ( �อ)
������� ี ��น�ุดว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)

ห��ยเห�� 2564 2563 2564 2563
���แ��� �น���ไ� �ดทุน
�่วน�ี�เ�� นของ ู ้ �อห� ้นของบ�ิ��� 4,543,060,203 4,226,534,901 1,895,268,783 1,816,661,575
�่วน�ี�เ�� นของ ู�้ี�่วน�ดเ้�ีย�ี���่�ีอ ��น��ควบค��ของบ�ิ���ยอ่ย (224,252) (1,055,835)
�ว� 4,542,835,951 4,225,479,066
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2564 2563 2564 2563
���แ�เ��น�ด����������ด��เน�น��น
ก����ก่อน���ี 5,412,135,683 4,915,334,730 2,135,684,502 1,942,362,455
���บก���บก����ก่อน���ีเ�� นเงิน�ด��บ (�่�ย)
   ��กกิ�ก���ด��เนินง�น
   ค�่เ���อ���ค� 228,654,370 230,611,435 104,472,883 121,615,296
   ค�่��ด���หน่�ย 50,263,849 38,433,572 21,445,794 17,969,659
   ลข�ด��นด�้นเค�ดิ��ี�ค�ดว�่��เกิดข��น 726,329 2,209,742 - -
   �อนกล�บค�่เ ��อก��ลดลงของ�ูลค�่�ินค�้คงเหล�อ - (12,544,251) - (544,251)
   �อนกล�บค�่เ ��อก��ลดลงของ�ูลค�่�ี�ดินแล��น้��น�ค�งก���อก�����น� (1,660,000) - - -
   ข�ด��น��กก��� ��หน่�ย/��ด���หน่�ย�ิน����ย� 239,302 4,964,283 182,705 731,221
   �่วนแบ่งก������กเงินลง��นในก���่ว�ค�้ (999,179,133) (1,947,624,309) - -
   ก������กก�����อเงินลง��นในบ�ิ���ยอ่ย (9,100,264) (3,131,293) - -
   ก������กก��ข�ยเงินลง��นในบ�ิ���ยอ่ย (1,102,830) - (1,500,000)
(ก����)ข�ด��น��กก����บค�นเงินลง��น - - (54,985,140) 21,666,720

   ข�ด��น��กก��ลดลงของ�ูลค�่เงินลง��น - - - 25,000,000
   ��ย�ดเ้งิน��น ล - - (1,020,189,462) (1,550,479,976)
   ����อง ล����ย�น���ย�ย�วของ�น�กง�น 50,866,279 47,581,182 11,577,857 22,158,083
   ���ีเงิน�ด�้�ด�่�ย - 2,668,476 - -
   ��ย�ดด้อกเบี�ย (7,100,130) (6,536,605) (1,165,624,430) (986,650,707)
   ค�่ใ�้�่�ยดอกเบี�ย 209,656,577 320,289,813 627,630,766 656,192,470
ก������กก��ด��เนินง�นก่อนก��เ�ลี�ยนแ�ลง
   ใน�ิน����ย�แล�หนี� �ินด��เนินง�น 4,934,400,032 3,592,256,775 658,695,475 270,020,970
�ิน����ย�ด��เนินง�น(เ�ิ��ข��น)ลดลง
   ลูกหนี�ก��ค�้แล�ลูกหนี�อ��น (19,729,880) 94,744,816 3,615,260 49,795,610
   �ินค�้คงเหล�อ (1,342,382,744) 4,085,199,758 1,901,727,772 3,003,006,596
   �ิน����ย�ห��นเวียนอ��น (446,153,376) 78,598,190 12,121,669 18,716,954
   �ิน����ย���่ห��นเวียนอ��น (6,666,295) 8,019,228 962,378 7,055,557
หนี� �ินด��เนินง�นเ�ิ��ข��น(ลดลง)
   เ��้หนี�ก��ค�้แล�เ��้หนี�อ��น แล�ค�่ใ�้�่�ยค�้ง�่�ย 763,391,436 704,710,186 (172,357,088) (201,798,570)
   ��ย�ด�้�บล่วงหน้� (278,760,519) 281,128,885 (239,331,249) 233,194,145
   เ��้หนี� เงิน���ก�น ลง�น (30,886,797) (22,859,992) (15,780,712) (14,177,457)
เงิน�ด��กกิ�ก���ด��เนินง�น 3,573,211,857 8,821,797,846 2,149,653,505 3,365,813,805
   �่�ย ล����ย�น���ย�ย�วของ�น�กง�น (1,072,119) (581,520) (40,506,981) -
   �่�ยดอกเบี�ย (594,451,061) (718,688,084) (572,341,993) (633,029,988)
   �่�ย���ีเงิน�ด้ (946,689,659) (757,421,009) (163,957,810) (190,377,606)
เ��น�ด�ุท������������ด��เน�น��น 2,030,999,018 7,345,107,233 1,372,846,721 2,542,406,211

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ�� น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
�����แ�เ��น�ด
������� ี ��น�ุดว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)
งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��
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2564 2563 2564 2563
���แ�เ��น�ด����������ด��เน�น��น
ก����ก่อน���ี 5,412,135,683 4,915,334,730 2,135,684,502 1,942,362,455
���บก���บก����ก่อน���ีเ�� นเงิน�ด��บ (�่�ย)
   ��กกิ�ก���ด��เนินง�น
   ค�่เ���อ���ค� 228,654,370 230,611,435 104,472,883 121,615,296
   ค�่��ด���หน่�ย 50,263,849 38,433,572 21,445,794 17,969,659
   ลข�ด��นด�้นเค�ดิ��ี�ค�ดว�่��เกิดข��น 726,329 2,209,742 - -
   �อนกล�บค�่เ ��อก��ลดลงของ�ูลค�่�ินค�้คงเหล�อ - (12,544,251) - (544,251)
   �อนกล�บค�่เ ��อก��ลดลงของ�ูลค�่�ี�ดินแล��น้��น�ค�งก���อก�����น� (1,660,000) - - -
   ข�ด��น��กก��� ��หน่�ย/��ด���หน่�ย�ิน����ย� 239,302 4,964,283 182,705 731,221
   �่วนแบ่งก������กเงินลง��นในก���่ว�ค�้ (999,179,133) (1,947,624,309) - -
   ก������กก�����อเงินลง��นในบ�ิ���ยอ่ย (9,100,264) (3,131,293) - -
   ก������กก��ข�ยเงินลง��นในบ�ิ���ยอ่ย (1,102,830) - (1,500,000)
(ก����)ข�ด��น��กก����บค�นเงินลง��น - - (54,985,140) 21,666,720

   ข�ด��น��กก��ลดลงของ�ูลค�่เงินลง��น - - - 25,000,000
   ��ย�ดเ้งิน��น ล - - (1,020,189,462) (1,550,479,976)
   ����อง ล����ย�น���ย�ย�วของ�น�กง�น 50,866,279 47,581,182 11,577,857 22,158,083
   ���ีเงิน�ด�้�ด�่�ย - 2,668,476 - -
   ��ย�ดด้อกเบี�ย (7,100,130) (6,536,605) (1,165,624,430) (986,650,707)
   ค�่ใ�้�่�ยดอกเบี�ย 209,656,577 320,289,813 627,630,766 656,192,470
ก������กก��ด��เนินง�นก่อนก��เ�ลี�ยนแ�ลง
   ใน�ิน����ย�แล�หนี� �ินด��เนินง�น 4,934,400,032 3,592,256,775 658,695,475 270,020,970
�ิน����ย�ด��เนินง�น(เ�ิ��ข��น)ลดลง
   ลูกหนี�ก��ค�้แล�ลูกหนี�อ��น (19,729,880) 94,744,816 3,615,260 49,795,610
   �ินค�้คงเหล�อ (1,342,382,744) 4,085,199,758 1,901,727,772 3,003,006,596
   �ิน����ย�ห��นเวียนอ��น (446,153,376) 78,598,190 12,121,669 18,716,954
   �ิน����ย���่ห��นเวียนอ��น (6,666,295) 8,019,228 962,378 7,055,557
หนี� �ินด��เนินง�นเ�ิ��ข��น(ลดลง)
   เ��้หนี�ก��ค�้แล�เ��้หนี�อ��น แล�ค�่ใ�้�่�ยค�้ง�่�ย 763,391,436 704,710,186 (172,357,088) (201,798,570)
   ��ย�ด�้�บล่วงหน้� (278,760,519) 281,128,885 (239,331,249) 233,194,145
   เ��้หนี� เงิน���ก�น ลง�น (30,886,797) (22,859,992) (15,780,712) (14,177,457)
เงิน�ด��กกิ�ก���ด��เนินง�น 3,573,211,857 8,821,797,846 2,149,653,505 3,365,813,805
   �่�ย ล����ย�น���ย�ย�วของ�น�กง�น (1,072,119) (581,520) (40,506,981) -
   �่�ยดอกเบี�ย (594,451,061) (718,688,084) (572,341,993) (633,029,988)
   �่�ย���ีเงิน�ด้ (946,689,659) (757,421,009) (163,957,810) (190,377,606)
เ��น�ด�ุท������������ด��เน�น��น 2,030,999,018 7,345,107,233 1,372,846,721 2,542,406,211

ห��ยเห�����กอบงบก��เงินเ�� น�่วนหน�� งของงบก��เงินนี�

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (����น) แล������ทย�อย
�����แ�เ��น�ด
������� ี ��น�ุดว�นที� 31 ��นว��� 2564

(หน่วย: บ��)
งบก��เงิน�ว� งบก��เงินเ����กิ�ก��
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1

�����ท เอพี (ไทยแลนด์) �����ด (ม���น) แล������ทย่อย
�ม�ยเ��ุ����อ������เ��น��ม
��������ี���น�ุด��นที� 31 ��น���ม 2564

1. ข้อมูลท���ไ�

1.1 ข้อมูลท���ไ�ขอ������ท�

บริ��ท เ�พี (ไทยแลนด)์ ���ก�ด (มห��น) (“บริ��ท�”) เ�� นบริ��ทมห��น���ง��ดต��งแล�มี��มิล ��เน��น�ร�เทศไทย
บริ��ท�ด��เนิน��รกิ�หล�ก�นก�รพ��น��ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ข�ย �ดยมีที��ย�่ต�มที��ดท�เบียน�ย�่ที� 170/57

����ร��เ�ี�ยนท�วเว�ร์ 1 ���น 18 �นนร��ด��ิเ�ก แขวง�ล�งเตย เขต�ล�งเตย กร�งเทพมห�น�ร

1.2 ���แพ�่����ดขอ������ดเ���อไ��������น� 2019

ส��นก�ร�์ก�รแพร่ร�บ�ดข�ง�ร�ติดเ����ไวร�ส���รน� 2019ที������บ�นได�กล�บม�แพร่ร�บ�ด�ีกร�ล�ก
ส่งผล�ห�เกิดก�ร��ล�ต�วข�งเศร��กิ�แล�มีผลกร�ทบต่���รกิ�แล���ตส�หกรรมส่วน�ห�่ ส��นก�ร�์ด�งกล่�ว
���น��ม���� ง�ว�มไม่แน่น�นแล�ผลกร�ทบต่�ส��พแวดล��มข�งก�รด��เนิน��รกิ� �่�ยบริห�รข�งกล�่มบริ��ท
ติดต�ม�ว�ม��บหน��ข�งส��นก�ร�์ด�งกล่�วแล��ร�เมินผลกร�ทบท�งก�รเงินเกี�ยวก�บม�ล�่�ข�งสินทร�พย์
�ร�ม��ก�รหนี� สินแล�หนี� สินที����เกิดข��น�ย่�งต่�เน���ง ท��งนี� �่�ยบริห�รได�����ร�ม��ก�รแล�ด�ลยพินิ��น
�ร�เด�นต่�ง ๆ  เม���ส��นก�ร�์มีก�รเ�ลี�ยนแ�ลง

2. เ���์�น�����ดท�������เ��น

2.1 งบก�รเงินนี� ��ดท��ข�� นต�มม�ตร��นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที�ก ��หนด�นพร�ร��บ����ติวิ���ีพบ���ี
พ.ศ. 2547 �ดยแสดงร�ยก�ร�นงบก�รเงินต�มข��ก��หนด�น�ร�ก�ศกรมพ��น���รกิ�ก�ร��� ��กต�ม�ว�ม
�นพร�ร��บ����ติก�รบ���ี พ.ศ. 2543

งบก�รเงิน�บ�บ����ไทยเ�� นงบก�รเงิน�บ�บที�บริ��ท����เ�� นท�งก�รต�มก�หม�ย งบก�รเงิน�บ�บ
������งก��แ�ล��กงบก�รเงิน�บ�บ����ไทยนี�

งบก�รเงินนี�ได���ดท��ข��น�ดย���เก��ร์���ท�นเดิมเว�นแต่��ได�เ�ิดเผยเ�� น�ย่�ง���น�นน�ยบ�ยก�รบ���ี

2.2 เก���์นก�ร��ดท��งบก�รเงินรวม

ก) งบก�รเงินรวมนี���ดท��ข��น�ดยรวมงบก�รเงินข�งบริ��ท เ�พี (ไทยแลนด์) ���ก�ด (มห��น) (��� งต่�ไ�นี�
เรียกว่� “บริ��ท�”) แล�บริ��ทย่�ย (��� งต่�ไ�นี� เรียกว่� “บริ��ทย่�ย”) �ดย�นร�หว่�ง�ี�����บ�นมี
ก�รเ�ลี�ยนแ�ลง��รงสร��งข�งกล�่มบริ��ท��กก�รลงท�น�นบริ��ทย�่ยเพิ�มเติม ก�รเลิกกิ�ก�รข�ง
บริ��ทย่�ยแล�ก�รข�ยเงินลงท�น�นบริ��ทย่�ย ต�มที�กล่�วไว��นหม�ยเหต� 11
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2

��รงสร��งข�งกล�่มบริ��ท � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล�2563 มีร�ยล�เ�ียดด�งนี�

����บริ��ท ล�ก�����รกิ�
��ดต��งข��น�น
�ร�เทศ

��ตร�ร��ยล�
ข�งก�ร���ห��น

2564 2563

���ห��น�ดยบริ��ท�
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (กร�งเทพ) ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  ���ก�ดแล�บริ��ทย่�ย พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท เด��แวล� พร��พเพ�ร์ตี� ดีเวลล��เม�นท์
���ก�ดแล�บริ��ทย่�ย

พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท ท�งหล่� เรส�ิเดน� ์���ก�ดแล�บริ��ทย่�ย พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท สม�ร์ท เ��ร์วิส แ�นด์ แมเน�เม�นท์ ���ก�ด �ห�บริก�ร ไทย 100 100

บริ��ท กร�งเทพ �ิตี�สม�ร์ท ���ก�ด �ห�บริก�ร ไทย 100 100

บริ��ท ไทยบกิเบลลี� ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2014) ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย - 100

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2018) ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท เ�พี เ��ม�ี 1 ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย - 100

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 11 ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 18 ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย - 100

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 19 ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 20 ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 5 ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 -

บริ��ท เ�พ ี(เพ�รบ�รี) ���ก�ด พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 -
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����บริ��ท ล�ก�����รกิ�
��ดต��งข��น�น
�ร�เทศ

��ตร�ร��ยล�
ข�งก�ร���ห��นท�ง���ม

2564 2563

���ห��น�ดยบริ��ทย�่ยข�งบริ��ท�
บริ��ท เ�ส�ิว�ี ��นสตร�����น ���ก�ด

(���ห��น�ดยบริ��ท เด��แวล� พร��พเพ�ร์ตี�
ดีเวลล��เม�นท ์���ก�ด ร��ยล� 100)

ร�บเหม�ก่�สร��ง ไทย 100 100

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2017) ���ก�ด
(���ห��น�ดยบริ��ท เด��แวล� พร��พเพ�ร์ตี�
ดีเวลล��เม�นท ์���ก�ด ร��ยล� 100)

พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท �ิกเนเ��ร์ แ�ดไว��รี�  พ�ร์ทเน�ร์ส ���ก�ด
(���ห��น�ดยบริ��ท ท�งหล่� เรส�ิเดน� ์���ก�ด
ร��ยล� 100)

พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท เ�ส�ีเ�เ�ีย ลีด�เว���น เ��นเต�ร์ ���ก�ด
(���ห��น�ดยบริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  ���ก�ด
ร��ยล� 99.5)

�ห�บริก�รแล�พ��น�
�ส�งห�ริมทร�พย์

ไทย 99.5 99.5

บริ��ท เ�ลย ์ม�ร์ �ิน�นเว���น แล�บ ���ก�ด
(���ห��น�ดยบริ��ท �ิกเนเ��ร์ แ�ดไว��รี�
พ�ร์ทเน�ร์ส ���ก�ด ร��ยล� 100)

�ห�บริก�ร ไทย 100 100

บริ��ท ��ร์�ี 1 ���ก�ด
(���ห��น�ดยบริ��ท �ิกเนเ��ร์ แ�ดไว��รี�
พ�ร์ทเน�ร์ส ���ก�ด ร��ยล� 100)

พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท ��ร์�ี 2 ���ก�ด
(���ห��น�ดยบริ��ท �ิกเนเ��ร์ แ�ดไว��รี�
พ�ร์ทเน�ร์ส ���ก�ด ร��ยล� 100)

พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท ��ร์�ี 3 ���ก�ด
(���ห��น�ดยบริ��ท �ิกเนเ��ร์ แ�ดไว��รี�
พ�ร์ทเน�ร์ส ���ก�ด ร��ยล� 100)

พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ ไทย 100 100

บริ��ท ว�ริ ดิ�ิต�ล ���ก�ด
(���ห��น�ดยบริ��ท �ิกเนเ��ร์ แ�ดไว��รี�
พ�ร์ทเน�ร์ส ���ก�ด ร��ยล� 100)

�ห�บริก�ร ไทย 100 100
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ข) บริ��ท������ว่�มีก�ร�วบ��มกิ�ก�รที�เข��ไ�ลงท�นหร��บริ��ทย่�ยได� ห�กบริ��ท�มีสิท�ิได�ร�บหร��
มีส่วนได�เสีย�นผลต�บแทนข�งกิ�ก�รที�เข��ไ�ลงท�น แล�ส�ม�ร�������น���นก�รส��งก�รกิ�กรรมที�
ส่งผลกร�ทบ�ย่�งมีน�ยส�����ต่����นวนเงินผลต�บแทนน��นได�

�) บริ��ท�น��งบก�รเงินข�งบริ��ทย่�ยม�รวม�นก�ร��ดท��งบก�รเงินรวมต��งแต่ว �นที�บริ��ท�มี���น���น
ก�ร�วบ��มบริ��ทย�่ย �น��งว�นที�บริ��ท�สิ�นส�ดก�ร�วบ��มบริ��ทย�่ยน��น

ง) งบก�รเงินข�งบริ��ทย่�ยได���ดท��ข��น�ดยมีร�บร�ย�เวล�บ���ีแล����น�ยบ�ยก�รบ���ีที�ส�����
เ�่นเดียวก�นก�บข�งบริ��ท�

�) ย�ด�ง���งร�หว�่งกล�่มบริ��ท ร�ยก�ร���ร�หว�่งก�นที�มีส�ร�ส�����ได���กต�ด��ก��กงบก�รเงินรวมนี�แล�ว

�) ย�ดเงินลงท�น�นบริ��ทย่�ย�นบ���ีข�งบริ��ท�ได�ต�ดก�บส่วนข�งผ� ����ห� �นข�งบริ��ทย่�ยแล�ว

�) ส่วนเกินข�งร���เงินลงท�น�นบริ��ทย�่ยที�ส�งกว�่ม�ล�่�ย�ติ�รรมข�งสินทร�พยส์�ท�ิข�งบริ��ทย่�ย
� ว�นที�ลงท�น��แสดงเ�� น�่��ว�มนิยมหร��สินทร�พยไ์ม่มีต�วตน��ย�ต�สินทร�พยไ์ม่หม�นเวียน�น
งบแสดง��น�ก�รเงินรวม

�) สินทร�พยแ์ล�หนี� สินต�มงบก�รเงินข�งบริ��ทย่�ย��� ง��ดต��ง�นต่�ง�ร�เทศแ�ลง�่�เ�� นเงินบ�ท�ดย
�����ตร�แลกเ�ลี�ยน � ว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�น ส่วนร�ยได�แล��่�����่�ยแ�ลง�่�เ�� นเงินบ�ท
�ดย�����ตร�แลกเ�ลี�ยน��วเ�ลี�ยร�ยเด��น ผลต่�ง��� งเกิดข��น��กก�รแ�ลง�่�ด�งกล่�วได�แสดงไว�เ�� น
ร�ยก�ร “ผลต่�ง��กก�รแ�ลง�่�งบก�รเงินที�เ�� นเงินตร�ต่�ง�ร�เทศ” �นงบแสดงก�รเ�ลี�ยนแ�ลง
ส่วนข�งผ� ����ห� �น

) ส่วนข�งผ� �มีส่วนได�เสียที�ไม่มี���น���วบ��ม ��� ���นวนก��ไรหร��ข�ดท�นแล�สินทร�พย์ส�ท�ิข�ง
บริ��ทย่�ยส่วนที�ไม่ได�เ�� นข�งบริ��ท� แล�แสดงเ�� นร�ยก�รแยกต่�งห�ก�นส่วนข�งก��ไรหร��
ข�ดท�นรวมแล�ส่วนข�งผ� ����ห� �น�นงบแสดง��น�ก�รเงินรวม

2.3 บริ��ท���ดท��งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร �ดยแสดงเงินลงท�น�นบริ��ทย่�ยแล�ก�รร่วม���ต�มวิ�ีร���ท�น
3. ม��� �น�����ย��นท�����เ��น��ม่

3.1 ม��� �น�����ย��นท�����เ��นที�เ���มมี ล��������้�น�ี����ุ��น

�นร�หว�่ง�ี กล�่มบริ��ทได�น��ม�ตร��นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินแล�ก�รตี�ว�มม�ตร��นก�รร�ยง�นท�ง
ก�รเงิน�บ�บ�ร�บ�ร�ง���นวนหล�ย�บ�บ ���งมีผลบ�ง��บ���ส��หร�บงบก�รเงินที�มีร�บร�ย�เวล�บ���ีที�เริ�ม�น
หร��หล�งว �นที� 1 มกร��ม 2564 ม����� ิบ�ติ ม�ตร��นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินด�งกล่�วได�ร�บก�ร�ร�บ�ร�ง
หร����ด�ห�มีข��นเพ����ห�มีเน���ห�เท่�เทียมก�บม�ตร��นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินร�หว�่ง�ร�เทศ �ดยส่วน�ห�่
เ�� นก�ร��ิบ�ย�ห���ดเ�นเกี�ยวก�บวิ�ี� ิบ�ติท�งก�รบ���ีแล�ก�ร�ห�แนว� ิบ�ติท�งก�รบ���ีก�บผ� ����
ม�ตร��น

ก�รน��ม�ตร��นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินด�งกล่�วม����� ิบ�ตินี� ไม่มีผลกร�ทบ�ย่�งเ�� นส�ร�ส�����ต่�
งบก�รเงินข�งกล�่มบริ� �ท
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3.2 ม��� �น�����ย��นท�����เ��นที���มี ล��������้������������เ��นที�มี�อ���ย�เ�ล��� �ีที�เ���ม�น���อ
�ล����นที� 1 ม����ม 2565
ส��วิ���ีพบ���ีได��ร�ก�ศ���ม�ตร��นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน�บ�บ�ร�บ�ร�งหล�ย�บ�บ ���ง��มีผลบ�ง��บ
���ส��หร�บงบก�รเงินที�มีร�บร�ย�เวล�บ���ีที�เริ�ม�นหร��หล�งว �นที� 1 มกร��ม 2565 ม�ตร��นก�รร�ยง�น
ท�งก�รเงินด�งกล่�วได�ร�บก�ร�ร�บ�ร�งหร����ด�ห�มีข��นเพ����ห�มีเน���ห�เท่�เทียมก�บม�ตร��นก�รร�ยง�นท�ง
ก�รเงินร�หว่�ง�ร�เทศ �ดยส่วน�ห�่เ�� นก�ร��ิบ�ย�ห���ดเ�นเกี�ยวก�บวิ�ี� ิบ�ติท�งก�รบ���ีแล�
ม�ตร��นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินบ�ง�บ�บมีก�ร�ห�ข��ผ่�น�รน�นท�ง� ิบ�ติหร��ข��ยกเว�น���ว�ร�วก�บผ� ����
ม�ตร��น

�่�ยบริห�รข�งกล�่มบริ��ทเ����ว่�ก�ร�ร�บ�ร� งม�ตร��นนี� ��ไม่มีผลกร�ทบ�ย่�งเ�� นส�ร�ส�����ต่�
งบก�รเงินข�งกล�่มบริ��ท

4. น�ย��ย����� �ีที������

4.1 �������ู้��ยได้แล��่���้�่�ย

ñĀðĎâēÖĀÏÏĀñÐĀðûøÿÕùĀñĂïåñÿìðĖ

ร�ยได���กก�รข�ยบ��นพร��มที�ดินแล�ร�ยได���กก�รข�ยหน่วย�น����ร��ดพ�ก��ศ�ยร�บร� �เม���กล�่มบริ��ทได�
มีก�ร��น���น���วบ��ม�นสิน����ห�ก�บล�ก���แล�ว � เวล��ดเวล�หน�� ง กล่�ว��� เม���มีก�ร�ดท�เบียน��น
กรรมสิท�ิ/เม���มีก�รส่งม�บสิน��� ร�ยได���กก�รข�ย�ส�งห�ริมทร�พยแ์สดงต�มม�ล�่�ที�ได�ร�บห�กด�วย
ส่วนลดแล��่�����่�ยที�กล�่มบริ��ท�่�ยแทน�ห�แก่ล�ก��� เง���นไข�นก�ร�่�ย���ร�เ�� นไ�ต�มงวดก�ร�่�ย
���ร�ที�ร�บ��นส����ที�ท��ก�บล�ก��� ���นวนเงินที�กล�ม่บริ��ทได�ร�บ��กล�ก���ก่�นก�ร��น���น���วบ��ม�น
สิน����ห�ก�บล�ก���แสดงไว�เ��น “ร�ยได�ร�บล่วงหน��” �นงบแสดง��น�ก�รเงิน

ñĀðĎâēÖĀÏÕĀçÏĒûøñē ĀÕ

ร�ยได���กง�นก่�สร��ง� ��นว�ต�ม��ตร�ส่วนข�งต�นท�นก่�สร��งที�เกิดข��นข�งง�นที�ส��เร���น��ง�����บ�นก�บ
�ร�ม��ก�รต�นท�นก่�สร��งท��งสิ�น

ส��ร�งเผ���ผลข�ดท�น��กง�นก่�สร��งต�มส������ต��งข��นท��ง���นวนเม���ทร�บแน่��ดว�่ง�นก่�สร��งต�ม
ส����น��น���ร�สบผลข�ดท�น

ร�ยได���กง�นก่�สร��งเ��นร�ยได�ที�บริ��ทย่�ย�ห�บริก�รแก่กล�่มบริ��ท���งได�ต�ด��ก��กงบก�รเงินรวมแล�ว
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ñĀðĎâēÒĒĀèñĂÏĀñ

ร�ยได��่�บริก�รร�บร� �เม���กิ�ก�ร�ห�บริก�รเสร��สิ�น หร�� ร�บร� �ตล�ด�่วงเวล�ที��ห�บริก�ร�ดยพิ��ร����งข��น
�ว�มส��เร��ข�งง�น ���ง� ��นว���กก�ร�ร�ม��ก�ร�ดยผ� ���ดก�ร��รงก�ร

���นวนเงินที�กิ�ก�รได�ร�บหร��มีสิท�ิได�ร�บ��กล�ก���แต่ย �งมี��ร�ที�ต��ง��นสิน���หร��บริก�ร�ห�ก�บล�ก���
แสดงไว�เ�� น “ร�ยได�ร�บล่วงหน��” �นงบแสดง��น�ก�รเงิน ��� ง��ร�บร� �เ�� นร�ยได�เม���ได�� ิบ�ติต�ม��ร�ที�
ร�บ�ไว��นส����เสร��สิ�น

ñĀðĎâēâûÏĊèă ļð

ร�ยได�ด�กเบี�ยร�บร� �ต�มเก���์ง���งด�วยวิ�ีด�กเบี�ยที�แท��ริง �ดย��น��ม�ล�่�ต�มบ���ีข��นต�นข�งสินทร�พย์
ท�งก�รเงินม����ก�บ��ตร�ด�กเบี� ยที�แท��ริง ยกเว�นสินทร�พยท์�งก�รเงินที�เกิดก�รด��ย�่�ด��นเ�รดิต�น
��ยหล�ง ที���น��ม�ล��่ต�มบ���ีส�ท�ิข�งสินทร�พยท์�งก�รเงิน (ส�ท�ิ��ก�่�เผ���ผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ด
ว่���เกิดข��น) ม����ก�บ��ตร�ด�กเบี�ยที�แท��ริง

ĊÕĂçéÿçêóñÿè

เงิน��นผลร�บ���เ��นร�ยได�เม���บริ��ท�มีสิท�ิ�นก�รร�บเงิน��นผล

ãēçåĆçåĀÕÏĀñĊÕĂç

�่�����่�ยด�กเบี� ย��กหนี� สินท�งก�รเงินที�ว�ดม�ล�่�ด�วยร���ท�นต�ด���หน่�ย���นว��ดย���วิ�ีด�กเบี� ยที�
แท��ริงแล�ร�บร� �ต�มเก��์�ง���ง

4.2 �้นทุน���ข�ยอ�������มท��พย์

ãēçåĆçÏĀñÐĀðèēĀçìñē ûïåăĻâĂç/ùçĒõðčçûĀÒĀñØĆâ

ต�นท�นก�รข�ยบ��นพร��มที�ดิน/หน่วย�น����ร��ด บ�นท�กต�มต�นท�นก�รพ��น�ท��งหมดข�ง��รงก�รที�
��ดว่���เกิดข��น (�ดย���น�ง��งต�นท�นที�เกิดข��น�ริง) �ดยแบ่งสรรต�นท�น�ห�แก่บ��นพร��มที�ดิน/หน่วย�น
����ร��ด ต�มเก��์ม�ล�่�ข�ยแล�ร�บร� �เ�� นต�นท�นต�มก�รร�บร� �ร�ยได�

ãēçåĆçÏĀñÐĀðåăĻâĂç

ต�นท�นก�รข�ยที�ดิน��ร�บร� �เ��นต�นท�นต�มก�รร�บร� �ร�ยได�

ãēçåĆçÕĀçÏĒûøñē ĀÕ

ต�นท�น�นก�รร�บเหม�ก่�สร��ง�ร�ก�บด�วยต�นท�น�่�ว�สด� ��่แรง �่�ร�บเหม�ก่�สร��ง�่วง �่�บริก�ร แล�
�่�����่�ย���น ���ง� ��นว�ต�มส่วนข�งง�นที�แล�วเสร��
ต�นท�นง�นก่�สร��งเ�� นต�นท�นที�บริ��ทย่�ยร�บเหม�ก่�สร��ง�ห�แก่กล�่มบริ��ท��� งได�ต�ด��ก��กงบก�รเงิน
รวมแล�ว
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4.3 เ��น�ดแล���ย���เทีย�เท่�เ��น�ด

เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ย��ง เงินสดแล�เงิน��ก�น���ร แล�เงินลงท�นร�ย�ส��นที�มีส��พ
�ล่�งส�ง ��� ง��งก��หนด�่�ย��น��ย�นร�ย�เวล�ไม่เกิน 3 เด��นน�บ��กว�นที�ได�ม�แล�ไม่มีข�����ก�ด�นก�ร
เบิก���

4.4 ��น�้���เ�ล�อ

สิน����งเหล��แสดงม�ล�่�ต�มร���ท�นหร��ม�ล�่�ส�ท�ิที���ได�ร�บแล�วแต่ร����ด��ต���กว่� �ดยมีร�ยล�เ�ียด
ก�ร���นว�ร���ท�นด�งนี�

åăĻâĂç

ที�ดินที�����ม�บ�นท�กต�มร���ท�น�ดยวิ�ี��วเ�ลี�ย�่วงน�� �หน�ก (แยกต�มแต่ล���รงก�ร)แล���ร�บร� �เ�� นต�นท�นต�ม
ก�รร�บร� �ร�ยได�

âûÏĊèă ļðÖĒĀðñûÏĀñãÿâèÿÛØă

ด�กเบี�ย�่�ยที�เกี�ยวข��งก�บก�รพ��น���รงก�รบ�นท�กเ�� นด�กเบี�ย�่�ยร�ต�ดต��งพ�กไว� แล���หย�ดบ�นท�กเม���
มีก�ร��นกรรมสิท�ิ�น�ส�งห�ริมทร�พย์ ��� งด�กเบี� ยร�ต�ดด�งกล่�วบ�นท�กเ�� นส่วนหน�� งข�งสิน����งเหล��
แล���ร�บร� �เ�� นต�นท�นต�มก�รร�บร� �ร�ยได��ดยวิ�ี��วเ�ลี�ย (แยกต�มแต่ล���รงก�ร)

ÒĒĀøĀæĀñáćéČîÒ

ร�ย�่�ยเกี�ยวก�บก�รก่�สร��ง�นน ไ �� �ร���แล�ส���ร������ส่วนกล�ง���น ๆ บ�นท�กไว��นบ���ี�่�
ส���ร���������ง���เ��นส่วนหน��งข�งสิน����งเหล�� �ดย��ต�ด�่�ยเ��นต�นท�นข�ยต�มก�รร�บร� �ร�ยได�

ÒĒĀčØēÖĒĀðìÿàçĀČÒñÕÏĀññûãÿâèÿÛØă

ร�ย�่�ยเกี�ยวข��งก�บก�รเตรียมก�รแล�พ��น���รงก�รก่�นก�รเ�ิดข�ยบ�นท�กเ�� นส่วนหน�� งข�งสิน���
�งเหล�� �ดย��ต�ด�่�ยเ��นต�นท�นต�มก�รร�บร� �ร�ยได�

กล�่มบริ��ท��บ�นท�กข�ดท�น��กก�รลดลงข�งม�ล�่���รงก�ร (���มี) ไว��นส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�น

4.5 �้นทุน�น���ได้ม� ���� �

กล�่มบริ��ทบ�นท�ก�่�น�ยหน��ที��่�ยเพ����ห�ได�ม���� งส����ที�ท ��ก�บล�ก���เ�� นสินทร�พยแ์ล�ต�ดเ�� น�่�����่�ย
�ย่�งเ�� นร�บบแล�ส�ด�ล��งก�บร��แบบก�รร�บร� �ร�ยได�ต�มส���� แล���บ�นท�ก�่�เผ���ผลข�ดท�น��กก�ร
ด��ย�่�ข�งสินทร�พย์ เม���ม�ล�่�ต�มบ���ีข�งสินทร�พย์ส�งกว่�สิ� งต�บแทนที���ได�ร�บห�กด�วยต�นท�นที�
เกี�ยวข��ง ท��งนี�  �นกร�ีที�ร�ย�เวล�ข�งก�รต�ด���หน่�ยสินทร�พยที์���ร�บร� �ส��หร�บต�นท�น�นก�รได�ม���� ง
ส����มีร�ย�เวล�หน�� งงวดหร��ส��นกว�่ กิ�ก�ร��บ�นท�กต�นท�น�นก�รได�ม���� งส����ด�งกล่�วเ�� น�่�����่�ย
เม���เกิดร�ยก�ร
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4.6 เ��นล�ทุน�น�����ทย่อยแล�����่�ม�้�

เงินลงท�น�นก�รร่วม���ที�แสดง�ย�่�นงบก�รเงินรวมแสดงม�ล�่�ต�มวิ�ีส่วนได�เสีย

เงินลงท�น�นบริ��ทย่�ยแล�ก�รร่วม���ที�แสดง�ย�่�นงบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�รแสดงม�ล�่�ต�มวิ�ีร���ท�น

4.7 อ�������มท��พย์เพ��อ���ล�ทุน

กล�่มบริ��ทบ�นท�กม�ล�่�เริ�มแรกข�ง�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�น�นร���ท�น��� งรวมต�นท�นก�รท��ร�ยก�ร
หล�ง��กน��น กล�ม่บริ��ท��บ�นท�ก�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�นด�วยร���ท�นห�ก�่�เส���มร���ส�สมแล��่�
เผ���ก�รด��ย�่� (���มี)
�่�เส�� �มร���ข�ง�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�น���นว���กร���ท�น�ดยวิ�ีเส�นตรงต�ม��ย�ก�ร�ห�
�ร��ย�น์�ดย�ร�ม�� 20 �ี �่�เส���มร���ข�ง�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�นรวม�ย�่�นก�ร� ��นว�ผลก�ร
ด��เนินง�น

กล�ม่บริ��ทร�บร� �ผลต่�งร�หว่�ง���นวนเงินที�ได�ร�บส�ท�ิ��กก�ร���หน่�ยก�บม�ล�่�ต�มบ���ีข�งสินทร�พย�์น
ส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�น�นงวดที�ต�ดร�ยก�ร�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�น��ก��กบ���ี

4.8 ที�ด�น อ����แล�อุ����์ แล��่�เ���อม����
ที�ดินแสดงม�ล�่�ต�มร���ท�น ����รแล����กร�์แสดงม�ล�่�ต�มร���ท�นห�ก�่�เส���มร���ส�สม แล��่�
เผ���ก�รด��ย�่�ข�งสินทร�พย์ (���มี)

�่�เส�� �มร���ข�ง����รแล����กร�์� ��นว���กร���ท�น�ดยวิ�ี เส�นตรงต�ม��ย�ก�ร�ห��ร��ย�น์
�ดย�ร�ม��ด�งนี�

ส่วน�ร�บ�ร�งที�ดิน 10 �ี
����ร ส่วน�ร�บ�ร�ง����รแล�สิ�ง�ล�กสร��ง 10 แล� 20 �ี
ส�มสร สร�ว่�ยน���แล�สน�มเด�กเล่น 20 �ี
บ��นต�ว�ย่�งแล�ส��น�กง�นข�ย 5 �ี
เ�ร���ง��กร เ�ร���งตกแต่งแล����กร�์ 3, 5 แล� 10 �ี
ย�นพ�หน� 5 �ี
แบบหล่� 3 �ี
สินทร�พย�์�วร���น 5 �ี

กล�่มบริ��ทบ�นท�ก�่�เส�� �มร���รวม�ย�่�นก�ร���นว�ผลก�รด��เนินง�น  �ดยไม่มีก�ร�ิด�่�เส�� �มร���
ส��หร�บที�ดินแล�สินทร�พยร์�หว่�งติดต��ง

กล�ม่บริ��ทต�ดร�ยก�รที�ดิน ����รแล����กร�์��ก��กบ���ี เม������หน่�ยสินทร�พยห์ร����ดว่���ไม่ได�ร�บ
�ร��ย�น์เ�ิงเศร��กิ��น�น��ต��กก�ร���หร��ก�ร���หน่�ยสินทร�พย ์ร�ยก�รผลก��ไรหร��ข�ดท�น��กก�ร
���หน่�ยสินทร�พย�์�ร�บร� ��นส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�นเม���กล�่มบริ��ทต�ดร�ยก�รสินทร�พยน์��น��ก��กบ���ี
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4.9 �้นทุน����ู้ย�ม

ต�นท�นก�รก��ย�มข�งเงินก� �ที� ����นก�รได�ม� ก�รก่�สร��ง ก�รผลิตสินทร�พย์ หร� �ก�รพ��น���รงก�ร
�ส�งห�ริมทร�พยท์ี�ต ��ง���ร�ย�เวล�น�น�นก�รแ�ลงส��พ�ห�พร��ม���หร��ข�ย ได���กน��ไ�รวมเ�� นร���
ท�นข�งสินทร�พย�์นกว�่สินทร�พยน์��น���ย�่�นส��พพร��มที������ได�ต�มที�ม�่ง�ร�สง� ์ส่วนต�นท�นก�รก� �ย�ม
���น���เ�� น�่�����่�ย�นงวดที�เกิดร�ยก�ร ต�นท�นก�รก��ย�ม�ร�ก�บด�วยด�กเบี�ยแล�ต�นท�น���นที�เกิดข��น��ก
ก�รก��ย�มน��น

ส��หร�บเงินก��ที�ก� �ม��ดยมีว �ต���ร�สง�์เ�พ��เพ���พ��น���รงก�ร ด�กเบี�ย�่�ยด�งกล่�ว�ร�ก�บด�วยด�กเบี�ย
ที���่ย�ริงห�กด�วยร�ยได���กก�รน��เงินก� �น��นไ�ลงท�น���ว�ร�ว ส่วนเงินที�ก� �ม�เพ���ว �ต���ร�สง�ท์��วไ�ด�กเบี�ย
�����นว��ดยก�ร���ร�ย�่�ยข�ง��รงก�รน��นด�วย��ตร�ก�รต��งข��นเ�� นท�น ��ตร�ก�รต��งข��นเ�� นท�น�����ตร�
��วเ�ลี�ย�่วงน���หน�กข�งต�นท�นก�รก��ย�ม�นร�หว่�ง�ีที�ไม่รวมต�นท�นก�รก��ย�มข�งเงินที�ก� �ม��ดยเ�พ��

4.10 ��นท��พย์ไม่มี����น

กล�ม่บริ��ท��บ�นท�กต�นท�นเริ�มแรกข�งสินทร�พยไ์ม่มีต�วตนต�มร���ท�น ��ยหล�งก�รร�บร� �ร�ยก�รเริ�มแรก
สินทร�พยไ์ม่มีต�วตนแสดงม�ล�่�ต�มร���ท�นห�ก�่�ต�ด���หน่�ยส�สมแล��่�เผ���ก�รด��ย�่�ส�สม (���มี)
ข�งสินทร�พยน์��น

กล�่มบริ��ทต�ด���หน่�ยสินทร�พยไ์ม่มีต�วตนที�มี��ย�ก�ร�ห��ร��ย�น์���ก�ด�ดยวิ�ีเส�นตรงต�ม��ย�ก�ร�ห�
�ร��ย�น์เ�ิงเศร��กิ�ข�งสินทร�พยน์��น แล����ร�เมินก�รด��ย�่�ข�งสินทร�พยด์�งกล่�วเม���มีข��บ่ง�ี�ว่�
สินทร�พยน์��นเกิดก�รด��ย�่� กล�่มบริ��ท��ทบทวนร�ย�เวล�ก�รต�ด���หน่�ยแล�วิ�ีก�รต�ด���หน่�ยข�ง
สินทร�พยไ์ม่มีต�วตนด�งกล่�วท�กสิ�น�ีเ�� น�ย�่งน��ย �่�ต�ด���หน่�ยร�บร� �เ�� น�่�����่�ย�นส่วนข�งก��ไรหร��
ข�ดท�น

สินทร�พยไ์ม่มีต�วตนที�มี��ย�ก�ร�ห��ร��ย�น์���ก�ดมีด�งนี�

��ย�ก�ร�ห��ร��ย�น์
��มพวิเต�ร์�� ท์แวร์ 3 แล� 5 �ี

4.11 �่����มน�ยม

บริ��ท�บ�นท�กม�ล�่�เริ�มแรกข�ง�่��ว�มนิยม�นร���ท�น ���งเท่�ก�บต�นท�นก�รรวม��รกิ�ส่วนที�ส�งกว่�ม�ล�่�
ย�ติ�รรมข�งสินทร�พยส์�ท�ิที�ได�ม� ห�กม�ล�่�ย�ติ�รรมข�งสินทร�พยส์�ท�ิที�ได�ม�ส�งกว่�ต�นท�นก�รรวม
��รกิ� บริ��ท���ร�บร� �ส่วนที�ส�งกว่�นี� เ��นก��ไร�นส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�นท�นที

บริ��ท�แสดง�่��ว�มนิยมต�มร���ท�นห�ก�่�เผ���ก�รด��ย�่�ส�สม แล���ทดส�บก�รด��ย�่�ข�ง�่��ว�ม
นิยมท�ก�ีหร��เม����ดก�ต�มที�มีข��บ่ง�ี�ข�งก�รด��ย�่�เกิดข��น
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เพ���ว �ต���ร�สง�์�นก�รทดส�บก�รด��ย�่� บริ��ท�����นส่วน�่��ว�มนิยมที�เกิดข��น��กก�รรวมกิ�ก�ร
�ห�ก�บหน่วยสินทร�พยท์ี�ก่��ห�เกิดเงินสด (หร��กล�่มข�งหน่วยสินทร�พยท์ี�ก่��ห�เกิดเงินสด)ที���ดว่���ได�ร�บ
�ร��ย�น์เพิ�มข��น��กก�รรวมกิ�ก�ร แล�บริ��ท���ท��ก�ร�ร�เมินม�ล�่�ที���ดว่���ได�ร�บ��นข�งหน่วย
ข�งสินทร�พยท์ี�ก่��ห�เกิดเงินสดแต่ล�ร�ยก�ร (หร��กล�่มข�งหน่วยข�งสินทร�พยท์ี�ก่��ห�เกิดเงินสด) ห�ก
ม�ล�่�ที���ดว่���ได�ร�บ��นข�งหน่วยข�งสินทร�พยท์ี�ก่��ห�เกิดเงินสดต���กว่�ม�ล�่�ต�มบ���ี บริ��ท���ร�บร� �
ข�ดท�น��กก�รด��ย�่��นส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�น แล�บริ��ท�ไม่ส�ม�ร�กล�บบ���ีข�ดท�น��กก�ร
ด��ย�่�ข�ง�่��ว�มนิยมได��น�น��ต

4.12 �� �เ�่�

� ว�นเริ�มต�นข�งส����เ�่� กล�่มบริ��ท���ร�เมินว่�ส����เ�� นส����เ�่�หร���ร�ก�บด�วยส����เ�่�หร��ไม่
�ดยส������เ��นส����เ�่�หร���ร�ก�บด�วยส����เ�่� ก�ต่�เม���ส����น��นมีก�ร�ห�สิท�ิ�นก�ร�วบ��มก�ร���
สินทร�พยท์ี�ร�บ�ได�ส��หร�บ�่วงเวล�หน��งเพ���เ�� นก�รแลกเ�ลี�ยนก�บสิ�งต�บแทน

�ลุ่ม�����ท�น �น� ู้เ�่�

กล�ม่บริ��ท���วิ�ีก�รบ���ีเดียวส��หร�บก�รร�บร� �ร�ยก�รแล�ก�รว�ดม�ล�่�ส����เ�่�ท�กส���� เว�นแต่ส����
เ�่�ร�ย�ส��นแล�ส����เ�่�ที�สินทร�พย�์��ง�ิงมีม�ล�่�ต��� � ว�นที�ส����เ�่�เริ�มมีผล (ว�นที�สินทร�พย�์��ง�ิง
พร��ม���ง�น) กล�่มบริ��ทบ�นท�กสินทร�พยสิ์ท�ิก�ร������ งแสดงสิท�ิ�นก�ร���สินทร�พย�์��ง�ิงแล�หนี� สิน
ต�มส����เ�่�ต�มก�ร�่�ย���ร�ต�มส����เ�่�

øĂçåñÿìðĖøĂåæĂÏĀñčØē

สินทร�พยสิ์ท�ิก�ร���ว �ดม�ล�่�ด�วยร���ท�นห�ก�่�เส���มร���ส�สม ผลข�ดท�น��กก�รด��ย�่�ส�สม แล�
�ร�บ�ร�งด�วยก�รว�ดม�ล�่�ข�งหนี� สินต�มส����เ�่��หม่ ร���ท�นข�งสินทร�พยสิ์ท�ิก�ร����ร�ก�บด�วย
���นวนเงินข�งหนี� สินต�มส����เ�่���กก�รร�บร� �เริ�มแรก ต�นท�นท�งตรงเริ�มแรกที�เกิดข��น ���นวนเงินที��่�ย
���ร�ต�มส����เ�่� � ว�นที�ส����เ�่�เริ�มมีผลหร��ก่�นว�นที�ส����เ�่�เริ�มมีผล แล�ห�กด�วยสิ�ง��ง��ต�ม
ส����เ�่�ที�ได�ร�บ

�่�เส���มร���ข�งสินทร�พยสิ์ท�ิก�ร������นว���กร���ท�น�ดยวิ�ีเส�นตรงต�ม��ย�ส����เ�่�หร����ย�ก�ร
�ห��ร��ย�น์�ดย�ร�ม��ข�งสินทร�พยสิ์ท�ิก�ร���แล�วแต่ร�ย�เวล��ด��ส��นกว่� ด�งนี�

����รแล�ส่วน�ร�บ�ร�ง����ร 2 - 5 �ี
ย�นพ�หน� 5 �ี

ห�ก�ว�มเ�� นเ���ข�ง�นสินทร�พย�์��ง�ิงได���น�ห�ก�บกล�่มบริ��ทเม���สิ�นส�ด��ย�ส����เ�่�หร��ร���ท�นข�ง
สินทร�พย์ด�งกล่�วได�รวม��งก�ร���สิท�ิเล��ก��� � �่�เส�� �มร��������นว���ก��ย�ก�ร�ห��ร��ย�น์
�ดย�ร�ม��ข�งสินทร�พย์
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ùçăļøĂçãĀïøÿÛÛĀĊØĒĀ

หนี� สินต�มส����เ�่�ว �ดม�ล�่�ด�วยม�ล�่������บ�นข�ง���นวนเงินที�ต��ง�่�ยต�มส����เ�่�ตล�ด��ย�ส����เ�่�
���นวนเงินที�ต��ง�่�ยต�มส����เ�่��ร�ก�บด�วย�่�เ�่��งที�ห�กด�วยสิ�ง��ง��ต�มส����เ�่� �่�เ�่�ผ�นแ�รที�
ข��น�ย�่ก�บด��นีหร����ตร� ���นวนเงินที���ดว�่���่�ย��ย�ต�ก�รร�บ�ร�ก�นม�ล�่��งเหล�� รวม��งร������สิท�ิ
ข�งสิท�ิเล��ก������� งมี�ว�มแน่น�น�ย�่งสมเหต�สมผลที�กล�่มบริ��ท�����สิท�ิน��น แล�ก�ร�่�ย�่��ร�บเพ���
ก�รยกเลิกส����เ�่� ห�กข��ก��หนดข�งส����เ�่�แสดง�ห�เห�นว่�กล�่มบริ��ท�����สิท�ิ�นก�รยกเลิก
ส����เ�่� กล�่มบริ��ทบ�นท�ก�่�เ�่�ผ �นแ�รที�ไม่ข��น�ย�่ก�บด��นีหร����ตร�เ�� น�่�����่�ย�นงวดที�เหต�ก�ร�์
หร��เง���นไข���งเกี�ยวข��งก�บก�ร�่�ย���ร�น��นได�เกิดข��น

กล�่มบริ��ท�ิดลดม�ล�่������บ�นข�ง���นวนเงินที�ต��ง�่�ยต�มส����เ�่�ด�วย��ตร�ด�กเบี�ยต�มน�ยข�งส����
เ�่�หร����ตร�ด�กเบี�ยก�รก� �ย�มส่วนเพิ�มข�งกล�ม่บริ��ท หล�ง��กว�นที�ส����เ�่�เริ�มมีผล ม�ล�่�ต�มบ���ีข�ง
หนี� สินต�มส����เ�่���เพิ�มข��น��กด�กเบี�ยข�งหนี� สินต�มส����เ�่�แล�ลดลง��กก�ร�่�ย���ร�หนี� สิน
ต�มส����เ�่� น�ก��กนี� ม�ล�่�ต�มบ���ีข�งหนี� สินต�มส����เ�่�����กว�ดม�ล�่��หม่เม���มีก�ร
เ�ลี�ยนแ�ลง��ย�ส����เ�่� ก�รเ�ลี�ยนแ�ลงก�ร�่�ย���ร�ต�มส����เ�่� หร��ก�รเ�ลี�ยนแ�ลง�นก�ร
�ร�เมินสิท�ิเล��ก����สินทร�พย�์��ง�ิง

øÿÛÛĀĊØĒĀñþðþøÿļçċóþøÿÛÛĀĊØĒĀÙĄĻÕøĂçåñÿìðĖûēĀÕûĂÕïăïćóÒĒĀãėĻĀ

ส����เ�่�ที�มี��ย�ส����เ�่� 12 เด��นหร��น��ยกว่�น�บต��งแต่ว�นที�ส����เ�่�เริ� มมีผล หร��ส����เ�่���� ง
สินทร�พย�์��ง�ิงมีม�ล�่�ต��� ��บ�นท�กเ��น�่�����่�ยต�มวิ�ีเส�นตรงตล�ด��ย�ส����เ�่�

4.13 ��ย����ุ��������ุ��ล���อ������ที�เ�ี�ย�ข้อ���น

บ���ลหร��กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�นก�บบริ��ท� หม�ย��ง บ���ลหร��กิ�ก�รที�มี� ��น���วบ��มบริ��ท� หร����ก
บริ��ท��วบ��มไม่ว่���เ��น�ดยท�งตรงหร��ท�ง���ม หร���ย�่��ย�ต�ก�ร�วบ��มเดียวก�นก�บบริ��ท�

น�ก��กนี� บ���ลหร��กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�นย �งหม�ยรวม��งบริ��ทร่วมแล�บ���ลหร��กิ�ก�รที�มีสิท�ิ��ก
เสียง�ดยท�งตรงหร��ท�ง���ม���งท���ห�มี�ิท�ิพล�ย่�งเ��นส�ร�ส�����ต่�บริ��ท� ผ� �บริห�รส����� กรรมก�ร
หร��พน�กง�นข�งบริ��ท� ที�มี� ��น���นก�รว�งแผนแล��วบ��มก�รด��เนินง�นข�งบริ��ท�

4.14 เ��น����่�����เท

บริ��ท�แสดงงบก�รเงินรวมแล�งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�รเ�� นสก�ลเงินบ�ท ��� งเ�� นสก�ลเงินที�����นก�ร
ด��เนินง�นข�งบริ��ท�

ร�ยก�รที� เ�� นเงินตร�ต่�ง�ร�เทศแ�ลง�่�เ�� นเงินบ�ท�ดย�����ตร�แลกเ�ลี�ยน  �  ว�นที� เกิดร�ยก�ร
สินทร�พยแ์ล�หนี� สินที�เ�� นต�วเงิน��� ง�ย�่�นสก�ลเงินตร�ต่�ง�ร�เทศได�แ�ลง�่�เ�� นเงินบ�ท�ดย�����ตร�
แลกเ�ลี�ยน � ว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�น

ก��ไรแล�ข�ดท�นที�เกิด��กก�รเ�ลี�ยนแ�ลง�น��ตร�แลกเ�ลี�ยนได�รวม�ย�่�นก�ร���นว�ผลก�รด��เนินง�น
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4.15 ���ด้อย�่�ขอ���นท��พย์ที�ไม่��่��นท��พย์ท�����เ��น

ท�กว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�น กล�่มบริ��ท��ท��ก�ร�ร�เมินก�รด��ย�่�ข�งที�ดิน ����รแล����กร�์
สินทร�พยสิ์ท�ิก�ร��� �ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�น หร��สินทร�พยท์ี�ไม่มีต�วตน���นข�งกล�่มบริ��ทห�กมีข��
บ่ง�ี� ว่�สินทร�พยด์�งกล่�ว���ด��ย�่� แล���ท��ก�ร�ร�เมินก�รด��ย�่�ข�ง�่��ว�มนิยมเ�� นร�ย�ี กล�่ม
บริ��ทร�บร� �ข�ดท�น��กก�รด��ย�่�เม���ม�ล�่�ที���ดว่���ได�ร�บ��นข�งสินทร�พยมี์ม�ล�่�ต���กว่�ม�ล��่ต�มบ���ี
ข�งสินทร�พยน์��น ท��งนี�ม�ล�่�ที���ดว่���ได�ร�บ��นหม�ย��งม�ล�่�ย�ติ�รรมห�กต�นท�น�นก�รข�ยข�งสินทร�พย์
หร��ม�ล�่���กก�ร���สินทร�พยแ์ล�วแต่ร����ด��ส�งกว่� �นก�ร�ร�เมินม�ล�่���กก�ร���สินทร�พย์ กล�่ม
บริ��ท�ร�ม��ก�รกร�แสเงินสด�น�น��ตที�กิ�ก�ร��ดว่���ได�ร�บ��กสินทร�พยแ์ล����นว��ิดลดเ�� น
ม�ล�่������บ�น�ดย�����ตร��ิดลดก่�น���ีที�ส�ท��น��งก�ร�ร�เมิน�ว�มเสี�ยง�นส��พตล�ด�����บ�นข�ง
เงินสดต�มร�ย�เวล�แล��ว�มเสี�ยง��� งเ�� นล�ก���เ�พ��ข�งสินทร�พยที์�ก��ล�งพิ��ร���ย� ่�นก�ร�ร�เมิน
ม�ล�่�ย�ติ�รรมห�กต�นท�น�นก�รข�ย กล�่มบริ��ท���แบบ���ล�งก�ร�ร�เมินม�ล�่�ที�ดีที�ส�ด��� งเหม��สมก�บ
สินทร�พย ์���งส�ท��น��ง���นวนเงินที�กิ�ก�รส�ม�ร���ได�ม���กก�ร���หน่�ยสินทร�พยห์�กด�วยต�นท�น�นก�ร
���หน่�ย �ดยก�ร���หน่�ยน��นผ� �����ก�บผ� �ข�ยมี�ว�มร�บร� �แล�เต�ม���นก�รแลกเ�ลี�ยนแล�ส�ม�ร�ต่�ร�ง
ร���ก�นได��ย่�งเ��น�ิสร��นล�ก���ข�งผ� �ที�ไม่มี�ว�มเกี�ยวข��งก�น

กล�่มบริ��ท��ร�บร� �ร�ยก�รผลข�ดท�น��กก�รด��ย�่��นส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�น

ห�ก�นก�ร�ร�เมินก�รด��ย�่�ข�งสินทร�พย์ (ยกเว�น�่��ว�มนิยม) มีข��บ่ง�ี� ที�แสดง�ห�เห�นว่�ผลข�ดท�น
��กก�รด��ย�่�ข�งสินทร�พยท์ี�ร�บร� ��นงวดก่�นได�หมดไ�หร��ลดลง กล�่มบริ��ท���ร�ม��ม�ล�่�ที���ดว่�
��ได�ร�บ��นข�งสินทร�พยน์��น แล���กล�บร�ยก�รผลข�ดท�น��กก�รด��ย�่�ที�ร�บร� ��นงวดก่�นก�ต่�เม���มีก�ร
เ�ลี�ยนแ�ลง�ร�ม��ก�รที����ก��หนดม�ล�่�ที���ดว่���ได�ร�บ��น��ยหล�ง��กก�รร�บร� �ผลข�ดท�น��กก�ร
ด��ย�่��ร�� งล่�ส�ด �ดยม�ล�่�ต�มบ���ีข�งสินทร�พยท์ี�เพิ�มข��น��กก�รกล�บร�ยก�รผลข�ดท�น��กก�รด��ย�่�
ต��งไม่ส�งกว่�ม�ล�่�ต�มบ���ีที��วร��เ��นห�กกิ�ก�รไม่เ�ยร�บร� �ผลข�ดท�น��กก�รด��ย�่�ข�งสินทร�พย�์น
งวดก่�น ๆ กล�่มบริ��ท��บ�นท�กกล�บร�ยก�รผลข�ดท�น��กก�รด��ย��่ข�งสินทร�พย�์ดยร�บร� �ไ�ย�งส่วนข�ง
ก��ไรหร��ข�ดท�นท�นที

4.16 ล����ย�น์ขอ�พน����น
êóéñþČðØçĖñþðþøÿļçÐûÕìçÿÏÕĀç
กล�่มบริ��ทร�บร� � เงินเด��น �่����ง �บน�ส แล�เงินสมทบก�งท�น�ร�ก�นส�ง�มเ��น�่�����่�ยเม���เกิดร�ยก�ร
êóéñþČðØçĖùóÿÕûûÏÖĀÏÕĀçÐûÕìçÿÏÕĀç
ČÒñÕÏĀñøïåèĊÕĂç

กล�่มบริ��ทแล�พน�กง�นได�ร่วมก�น��ดต��งก�งท�นส��ร�งเลี�ยง�ีพ ��� ง�ร�ก�บด�วยเงินที�พน�กง�น�่�ยส�สม
แล�เงินที�กล�่มบริ��ท�่�ยสมทบ�ห�เ�� นร�ยเด��น สินทร�พย์ข�งก�งท�นส��ร�งเลี� ยง�ีพได�แยก��ก��ก
สินทร�พยข์�งกล�่มบริ��ท เงินที�กล�ม่บริ��ท�่�ยสมทบก�งท�นส��ร�งเลี�ยง�ีพบ�นท�กเ�� น�่�����่�ย�น�ีที�เกิด
ร�ยก�ร
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ČÒñÕÏĀñêóéñþČðØçĖùóÿÕûûÏÖĀÏÕĀç

กล�่มบริ��ทมี��ร�ส��หร�บเงิน�ดเ�ยที�ต ��ง�่�ย�ห�แก่พน�กง�นเม�����ก��กง�นต�มก�หม�ยแรงง�น ���งกล�่ม
บริ� �ท���ว่�เงิน�ดเ�ยด�งกล่�วเ��น��รงก�รผล�ร��ย�น์หล�ง��ก��กง�นส��หร�บพน�กง�น

กล�่มบริ��ท���นว�หนี� สินต�ม��รงก�รผล�ร��ย�น์หล�ง��ก��กง�นข�งพน�กง�น �ดย���วิ�ี�ิดลดแต่ล�
หน่วยที��ร�ม��ก�รไว� (Projected Unit Credit Method) �ดยผ� �เ�ี�ยว����ิสร�ได�ท��ก�ร�ร�เมิน��ร�
ผ�กพ�นด�งกล่�วต�มหล�ก��ิตศ�สตร์�ร�ก�น��ย

ผลก��ไรหร��ข�ดท�น��กก�ร�ร�ม��ก�รต�มหล�ก��ิตศ�สตร์�ร�ก�น��ยส��หร�บ��รงก�รผล�ร��ย�น์
หล�ง��ก��กง�นข�งพน�กง�น��ร�บร� �ท�นที�นก��ไรข�ดท�นเบ�ดเสร�����น

ต�นท�นบริก�ร�น�ดีต����กร�บร� �ท��ง���นวน�นก��ไรหร��ข�ดท�นท�นทีที�มีก�รแก�ไข��รงก�รหร��ลดขน�ด
��รงก�ร หร��เม���กิ�ก�รร�บร� �ต�นท�นก�ร�ร�บ��รงสร��งที�เกี�ยวข��ง

4.17 ���ม������นี���น
กล�่มบริ��ท��บ�นท�ก�ร�ม��ก�รหนี� สินไว��นบ���ีเม�����ร�ผ�กพ�น��� งเ�� นผลม���กเหต�ก�ร�์�น�ดีตได�
เกิดข��นแล�ว แล�มี�ว�มเ�� นไ�ได��่�นข��งแน่น�นว่�กล�่มบริ��ท��เสียทร�พย�กรเ�ิงเศร��กิ�ไ�เพ����ลด
เ�ล���ง��ร�ผ�กพ�นน��น แล�กล�่มบริ��ทส�ม�ร��ร�ม��ม�ล�่���ร�ผ�กพ�นน��นได��ย�่งน่�เ�������

4.18 ��ีเ��นได้
���ีเงินได��ร�ก�บด�วย���ีเงินได������บ�นแล����ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ี

��ีเ��นได้����ุ��น
กล�่มบริ��ทบ�นท�ก���ีเงินได������บ�นต�ม���นวนที���ดว่����่�ย�ห�ก�บหน่วยง�น��ดเก�บ���ีข�งร�� �ดย
���นว���กก��ไรท�ง���ีต�มหล�กเก��ท์ี�ก ��หนด�นก�หม�ย���ี��กร

��ีเ��นได้�อ�����ด�� �ี
กล�่มบริ��ทบ�นท�ก���ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ีข�งผลแตกต่�ง���ว�ร�วร�หว�่งร���ต�มบ���ีข�งสินทร�พย์
แล�หนี� สิน � ว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�นก�บ��น���ีข�งสินทร�พยแ์ล�หนี� สินที�เกี�ยวข��งน��น �ดย���
��ตร����ีที�มีผลบ�ง��บ��� � ว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�น

กล�่มบริ��ทร�บร� �หนี� สิน���ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ีข�งผลแตกต่�ง���ว�ร�วที�ต��งเสีย���ีท�กร�ยก�ร แต่ร�บร� �
สินทร�พย�์��ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ีส��หร�บผลแตกต�่ง���ว�ร�วที����ห�ก���ี รวมท��งผลข�ดท�นท�ง���ีที�ย �ง
ไม่ได�����น���นวนเท่�ที�มี�ว�มเ��นไ�ได��่�นข��งแน่ที�กล�่มบริ��ท��มีก��ไรท�ง���ี�น�น��ตเพียงพ�ที���
����ร��ย�น์��กผลแตกต่�ง���ว�ร�วที����ห�ก���ีแล�ผลข�ดท�นท�ง���ีที�ย �งไม่ได����น��น

กล�่มบริ��ท��ทบทวนม�ล�่�ต�มบ���ีข�งสินทร�พย�์��ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ีท�กสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�น
แล���ท��ก�ร�ร�บลดม�ล�่�ต�มบ���ีด�งกล่�ว ห�กมี�ว�มเ�� นไ�ได��่�นข��งแน่ว่�กล�่มบริ��ท��ไม่มีก��ไร
ท�ง���ีเพียงพ�ต่�ก�รน��สินทร�พย�์��ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ีท��งหมดหร��บ�งส่วนม�����ร��ย�น์

กล�่มบริ��ท��บ�นท�ก���ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ี�ดยตรงไ�ย �งส่วนข�งผ� ����ห� �นห�ก���ีที�เกิดข��นเกี�ยวข��งก�บ
ร�ยก�รที�ได�บ�นท�ก�ดยตรงไ�ย �งส่วนข�งผ� ����ห� �น
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4.19 เ����อ�ม�อท�����เ��น
กล�่มบริ��ทร�บร� �ร�ยก�รเม���เริ�มแรกข�งสินทร�พยท์�งก�รเงินด�วยม�ล�่�ย�ติ�รรม แล�บวกด�วยต�นท�นก�รท��
ร�ยก�รเ�พ���นกร�ีที�เ�� นสินทร�พยท์�งก�รเงินที�ไม่ได�ว �ดม�ล�่�ด�วยม�ล��่ย�ติ�รรมผ่�นก��ไรหร��ข�ดท�น
�ย่�งไรก�ต�ม ส��หร�บล�กหนี� ก�ร���ที�ไม่มี�ง��์ร�ก�บเกี�ยวก�บก�ร��ดห�เงินที�มีน�ยส����� กล�่มบริ��ท��ร�บร� �
สินทร�พยท์�งก�รเงินด�งกล่�วด�วยร���ข�งร�ยก�ร ต�มที�กล่�วไว��นน�ยบ�ยก�รบ���ีเร���งก�รร�บร� �ร�ยได�

�����ด���เ ท��ย���แล������ดมูล�่�ขอ���นท��พย์ท�����เ��น
กล�่มบริ��ท��ด�ร�เ�ทสินทร�พยท์�งก�รเงิน � ว�นที�ร�บร� �ร�ยก�รเริ�มแรก เ�� นสินทร�พย์ท�งก�รเงินที�
ว �ดม�ล�่��น��ยหล�งด�วยร���ท�นต�ด���หน่�ย สินทร�พยท์�งก�รเงินที�ว �ดม�ล�่��น��ยหล�งด�วยม�ล�่�
ย�ติ�รรมผ่�นก��ไรข�ดท�นเบ�ดเสร�����น แล�สินทร�พยท์�งก�รเงินที�ว �ดม�ล�่��น��ยหล�งด�วยม�ล�่�ย�ติ�รรม
ผ่�นก��ไรหร��ข�ดท�น �ดยพิ��ร����กแผน��รกิ�ข�งกิ�ก�ร�นก�ร��ดก�รสินทร�พย์ท�งก�รเงิน แล�
ล�ก���ข�งกร�แสเงินสดต�มส����ข�งสินทร�พยท์�งก�รเงิน

øĂçåñÿìðĖåĀÕÏĀñĊÕĂçåăĻõÿâïćóÒĒĀâēõðñĀÒĀåĆçãÿâÖėĀùçĒĀð
กล�่มบริ��ทว�ดม�ล�่�สินทร�พยท์�งก�รเงินด�วยร���ท�นต�ด���หน่�ย เม���กล�่มบริ��ท����ร�งสินทร�พย์
ท�งก�รเงินน��นเพ���ร�บกร�แสเงินสดต�มส���� แล�เง���นไขต�มส����ข�งสินทร�พยท์�งก�รเงินก่��ห�เกิด
กร�แสเงินสดที�เ��นก�รร�บ���ร�เพียงเงินต�นแล�ด�กเบี�ย��กย�ด�งเหล��ข�งเงินต�น�นว�นที�ร�บ�ไว�เท่�น��น

สินทร�พยท์�งก�รเงินด�งกล่�วว�ดม�ล�่��น��ยหล�ง�ดย���วิ�ีด�กเบี�ยที�แท��ริงแล�ต��งมีก�ร�ร�เมินก�ร
ด��ย�่� ท�� งนี�  ผลก��ไรแล�ข�ดท�นที� เกิดข�� น��กก�รต�ดร�ยก�ร ก�รเ�ลี�ยนแ�ลง หร��ก�รด��ย�่�ข�ง
สินทร�พยด์�งกล่�ว��ร�บร� ��นส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�น

�����ด���เ ท��ย���แล������ดมูล�่�ขอ��นี���นท�����เ��น

ยกเว�นหนี� สินตร�ส�ร�น�พ�น�์ กล�่มบริ��ทร�บร��ร�ยก�รเม���เริ�มแรกส��หร�บหนี� สินท�งก�รเงินด�วยม�ล�่�
ย�ติ�รรมห�กต�นท�นก�รท��ร�ยก�ร แล���ด�ร�เ�ทหนี� สินท�งก�รเงินเ�� นหนี� สินท�งก�รเงินที�ว �ดม�ล�่��น
��ยหล�งด�วยร���ท�นต�ด���หน่�ย �ดย���วิ�ีด�กเบี�ยที�แท��ริง ท��งนี�  ผลก��ไรแล�ข�ดท�นที�เกิดข��น��กก�รต�ด
ร�ยก�รหนี� สินท�งก�รเงินแล�ก�รต�ด���หน่�ยต�มวิ�ีด�กเบี�ยที�แท��ริง��ร�บร� ��นส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�น
�ดยก�ร���นว�ม�ล�่�ร���ท�นต�ด���หน่�ย���น�ง��งส่วนลดหร��ส่วนเกินม�ล�่� รวม��ง�่��รรมเนียมหร��
ต�นท�นที����เ�� นส่วนหน�� งข�ง��ตร�ด�กเบี�ยที�แท��ริงน��นด�วย ท��งนี� �่�ต�ด���หน่�ยต�มวิ�ีด�กเบี� ยที�แท��ริง
แสดงเ��นส่วนหน��งข�งต�นท�นท�งก�รเงิน�นส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�น

��� ��อ���อ���ข�ย��นท��พย์ท�����เ��น��ม���ี����

ก�ร����หร��ก�รข�ยสินทร�พยท์�งก�รเงินต�มวิ�ี�กติที�มีเง���นไขก�รส่งม�บสินทร�พย�์�ย�นร�ย�เวล�ที�
ก ��หนดข��น��กหล�กเก��ห์ร��วิ�ี� ิบ�ติ�ดยท��วไ�ข�งตล�ด ��ร�บร� � � ว �น����ข�ย ���งเ��นว�นที�กล�่มกิ�ก�รมี
ข��ผ�กม�ดที�������หร��ข�ยสินทร�พยน์��น / ว�นที��่�ย���ร� ���งเ��นว�นที�ได�มีก�รส่งม�บสินทร�พยน์��น
�����ด��ย���ขอ�เ����อ�ม�อท�����เ��น

สินทร�พยท์�งก�รเงิน����กต�ดร�ยก�ร��ก��กบ���ี เม���สิท�ิที���ได�ร�บกร�แสเงินสดข�งสินทร�พยน์��นได�
สิ�นส�ดลง หร��ได�มีก�ร��นสิท�ิที���ได�ร�บกร�แสเงินสดข�งสินทร�พยน์��น รวม��งได�มีก�ร��น�ว�มเสี�ยง
แล�ผลต�บแทนเก��บท��งหมดข�งสินทร�พยน์��น หร��มีก�ร��นก�ร�วบ��ม�นสินทร�พยน์��น
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กล�ม่บริ��ทต�ดร�ยก�รหนี� สินท�งก�รเงินก�ต่�เม���ได�มีก�ร� ิบ�ติต�ม��ร�ผ�กพ�นข�งหนี� สินน��นแล�ว มีก�ร
ยกเลิก��ร�ผ�กพ�นน��น หร��มีก�รสิ�นส�ดลงข�ง��ร�ผ�กพ�นน��น �นกร�ีที�มีก�รเ�ลี�ยนหนี� สินท�งก�รเงินที�มี
�ย�่�ห�เ�� นหนี� สิน�หม่��กผ� ��ห�ก� �ร�ยเดียวก�น��� งมีข��ก��หนดที�แตกต่�งก�น�ย่�งม�ก หร� �มีก�รแก�ไข
ข��ก��หนดข�งหนี� สินที�มี�ย�่�ย่�งเ�� นส�ร�ส����� �����ว�่เ�� นก�รต�ดร�ยก�รหนี� สินเดิมแล�ร�บร��หนี� สิน
�หม ่�ดยร�บร� �ผลแตกต่�งข�งม�ล�่�ต�มบ���ีด�งกล่�ว�นส่วนข�งก��ไรหร��ข�ดท�น
���ด้อย�่�ขอ���นท��พย์ท�����เ��น

กล�ม่บริ��ทร�บร� ��่�เผ���ผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ดว่���เกิดข��นข�งตร�ส�รหนี�ท��งหมดที�ไม่ได�ว �ดม�ล�่�ด�วย
ม�ล�่�ย�ติ�รรมผ่�นก��ไรหร��ข�ดท�น ผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ดว่���เกิดข��น���นว���กผลต่�งข�งกร�แส
เงินสดที����รบก��หนด���ร�ต�มส����ก�บกร�แสเงินสดท��งหมดที�กล�่มบริ��ท��ดว่���ได�ร�บ���ร� แล��ิด
ลดด�วย��ตร�ด�กเบี�ยที�แท��ริง�ดย�ร�ม��ข�งสินทร�พยท์�งก�รเงิน � ว�นที�ได�ม�
�นกร�ีที��ว�มเสี�ยงด��นเ�รดิตข�งสินทร�พยไ์ม่ได�เพิ�มข��น�ย่�งมีน�ยส�����น�บต��งแต่ก�รร�บร� �ร�ยก�รเริ�มแรก
กล�ม่บริ��ทว �ดม�ล�่�ผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ดว่���เกิดข��น�ดยพ�ิ�ร����กก�รผิดส����ที������เกิดข��น
�น 12 เด��นข��งหน�� �นข��ที�ห�ก�ว�มเสี�ยงด��นเ�รดิตข�งสินทร�พยเ์พิ�มข��น�ย่�งมีน�ยส�����น�บต��งแต่ก�ร
ร�บร� �ร�ยก�รเริ�มแรก กล�่มบริ��ทว�ดม�ล�่�ผลข�ดท�นด�วย���นวนเงินที�เท่�ก�บผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ดว่���
เกิดข��นตล�ด��ย�ที�เหล���ย�่ข�งเ�ร���งม��ท�งก�รเงิน

กล�่มบริ��ทพิ��ร��ว่��ว�มเสี�ยงด��นเ�รดิต��เพิ�มข��น�ย่�งมีน�ยส����� เม���มีก�ร���ง���ร�ก�ร�่�ยเงินต�ม
ส����เกินกว่� 30 ว�น แล�พิ��ร��ว่�สินทร�พยท์�งก�รเงินน��นมีก�รด��ย�่�ด��นเ�รดิตหร��มีก�รผิดส����
เม���มีก�ร���ง���ร�ก�ร�่�ยเงินต�มส����เกินกว่� 90 ว�น �ย่�งไรก�ต�ม �นบ�งกร�ี กล�่มบริ��ท���พิ��ร��
ว่�สินทร�พยท์�งก�รเงินน��นมีก�รเพิ�มข��นข�ง�ว�มเสี�ยงด��นเ�รดิต�ย่�งมีน�ยส�����แล�มีก�รผิดส���� �ดย
พิ��ร����กข��ม�ล��ย�นหร��ข��ม�ล��ยน�ก���น เ�่น ��นด�บ�ว�มน่�เ�������ด��นเ�รดิตข�งผ� ���กตร�ส�ร
กล�่มบริ��ท���วิ�ีก�ร�ย่�งง่�ย�นก�ร���นว�ผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ดว่���เกิดข��นส��หร�บล�กหนี� ก�ร���
แล�สินทร�พยที์�เกิด��กส���� ด�งน��น ท�กว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�น กล�่มบริ��ท��งไม่มีก�รติดต�มก�ร
เ�ลี�ยนแ�ลงข�ง�ว�มเสี�ยงท�งด��นเ�รดิต แต่��ร�บร� ��่�เผ���ผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ดว่���เกิดข��นตล�ด
��ย�ข�งล�กหนี�ก�ร���แล�สินทร�พยท์ี�เกิด��กส����

ก�ร���นว�ผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ดว่���เกิดข��นข��งต�น���ง�ิง��กข��ม�ลผลข�ดท�นด��นเ�รดิต��ก
�ร�สบก�ร�์�น�ดีต �ร�บ�ร�งด�วยข��ม�ลก�ร��ดก�ร�์ไ��น�น��ตเกี�ยวก�บล�กหนี�น��นแล�ส��พแวดล��ม
ท�งด��นเศร��กิ�

สินทร�พยท์�งก�รเงิน����กต�ด���หน่�ย��ก��กบ���ี เม���กิ�ก�ร��ดว�่��ไม่ได�ร�บ��นกร�แสเงินสดต�ม
ส�����ีกต่�ไ�

�������ล�ขอ�เ����อ�ม�อท�����เ��น

สินทร�พยท์�งก�รเงินแล�หนี� สินท�งก�รเงิน��น��ม�ห�กกลบก�น แล�แสดงด�วยย�ดส�ท�ิ�นงบแสดง��น�
ก�รเงนิ ก�ต�่เม���กิ�ก�รมีสิท�ิบ�ง��บ���ได�ต�มก�หม�ย�ย�่แล�ว�นก�รห�กกลบ���นวนเงินที�ร�บร� � แล�กิ�ก�รมี
�ว�มต��ง��ที������ร�ด�วยย�ดส�ท�ิ หร��ต��ง��ที���ร�บสินทร�พยแ์ล����ร�หนี� สินพร��มก�น
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4.20 �����ดมูล�่�ยุ�����ม

ม�ล�่�ย�ติ�รรม หม�ย��ง ร���ที���ดว�่��ได�ร�บ��กก�รข�ยสินทร�พยห์ร��เ�� นร���ที���ต��ง�่�ยเพ�����น
หนี� สิน�ห�ผ� ����น�ดยร�ยก�รด�งกล่�วเ�� นร�ยก�รที�เกิดข��น�นส��พ�กติร�หว่�งผ� ���� �แล�ผ� �ข�ย (ผ� �ร่วม�น
ตล�ด) � ว�นที�ว �ดม�ล�่� กล�ม่บริ��ท���ร���เสน�����ข�ย�นตล�ดที�มีส��พ�ล่�ง�นก�รว�ดม�ล�่�ย�ติ�รรมข�ง
สินทร�พยแ์ล�หนี� สิน��� งม�ตร��นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที�เกี�ยวข��งก��หนด�ห�ต��งว�ดม�ล�่�ด�วยม�ล�่�
ย�ติ�รรม ยกเว �น�นกร�ีที�ไม่มีตล�ดที�มีส��พ�ล่�งส��หร�บสินทร�พยห์ร��หนี� สินที�มีล�ก���เดียวก�นหร��ไม่
ส�ม�ร�ห�ร���เสน�����ข�ย�นตล�ดที�มีส��พ�ล่�งได� กล�่มบริ��ท���ร�ม��ม�ล�่�ย�ติ�รรม�ดย���เท�นิ�
ก�ร�ร�เมินม�ล�่�ที�เหม��สมก�บแต่ล�ส��นก�ร�์ แล�พย�ย�ม���ข��ม�ลที�ส�ม�ร�ส�งเกตได�ที�เกี�ยวข��งก�บ
สินทร�พยห์ร��หนี� สินที���ว�ดม�ล�่�ย�ติ�รรมน��น�ห�ม�กที�ส�ด

ล��ด�บ���นข�งม�ล�่�ย�ติ�รรมที����ว �ดม�ล�่�แล�เ�ิดเผยม�ล�่�ย�ติ�รรมข�งสินทร�พยแ์ล�หนี� สิน�นงบก�รเงิน
แบ่ง��กเ��นส�มร�ด�บต�ม�ร�เ�ทข�งข��ม�ลที�น��ม�����นก�รว�ดม�ล�่�ย�ติ�รรม ด�งนี�
ร�ด�บ 1 ���ข��ม�ลร���เสน�����ข�ยข�งสินทร�พยห์ร��หนี� สิน�ย่�งเดยีวก�น�นตล�ดที�มีส��พ�ล่�ง

ร�ด�บ 2 ���ข��ม�ล���นที�ส�ม�ร�ส�งเกตได�ข�งสินทร�พยห์ร��หนี� สิน ไม่ว่���เ��นข��ม�ลท�งตรงหร��ท�ง���ม
ร�ด�บ 3 ���ข��ม�ลที�ไม่ส�ม�ร�ส�งเกตได� เ�่น ข��ม�ลเกี�ยวก�บกร�แสเงินสด�น�น��ตที�กิ�ก�ร�ร�ม��ข��น
ท�กว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�น กล�่มบริ��ท���ร�เมิน�ว�ม���เ�� น�นก�ร��นร�ยก�รร�หว�่งล��ด�บ���น
ข�งม�ล�่�ย�ติ�รรมส��หร�บสินทร�พยแ์ล�หนี� สินที�����ย�่ � ว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�นที�มีก�รว�ดม�ล�่�
ย�ติ�รรมแบบเกิดข��น�ร����

5. �����้ดุลยพ�น��แล����ม�����ท���� �ีที������

�นก�ร��ดท��งบก�รเงินต�มม�ตร��นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน �่�ยบริห�ร���เ�� นต��ง���ด�ลยพินิ�แล�ก�ร
�ร�ม��ก�ร�นเร�� �งที�มี�ว�มไม่แน่น�นเสม� ก�ร���ด�ลยพินิ�แล�ก�ร�ร�ม��ก�รด�งกล่�วนี� ส่งผลกร�ทบ
ต่����นวนเงินที�แสดง�นงบก�รเงินแล�ต่�ข��ม�ลที�แสดง�นหม�ยเหต��ร�ก�บงบก�รเงิน ผลที�เกิดข��น�ริง���
แตกต่�งไ���ก���นวนที��ร�ม��ก�รไว� ก�ร���ด�ลยพินิ�แล�ก�ร�ร�ม��ก�รที�ส�����มีด�งนี�

�� �เ�่�

ÏĀñÏėĀùçâûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒ ĀåăĻïăøĂåæĂÏĀñĊóąûÏčçÏĀñÐðĀðûĀðĆøÿÛÛĀĊØĒĀùñąûðÏĊóĂÏøÿÛÛĀĊØĒ Ā - ÏóĆĒïèñĂ÷ÿåčç
ÞĀçþêćēĊØĒĀ

�นก�รก��หนด��ย�ส����เ�่� �่�ยบริห�ร���เ�� นต��ง���ด�ลยพินิ��นก�ร�ร�เมินว่�กล�่มบริ��ทมี�ว�ม
แน่น�น�ย่�งสมเหต�สมผลหร��ไม่ที������สิท�ิเล��ก�นก�รขย�ย��ย�ส����เ�่�หร��ยกเลิกส����เ�่��ดย
���น�ง��งข��เท���ริงแล�ส��พแวดล��มที�เกี�ยวข��งท��งหมดที�ท ���ห�เกิดสิ�ง��ง��ท�งเศร��กิ�ส��หร�บกล�่ม
บริ��ท�นก�ร���หร��ไม่���สิท�ิเล��กน��น
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ÏĀñÏėĀùçâûÿãñĀâûÏĊèăļðÏĀñÏćēðąïøĒõçĊìĂĻï - ÏóĆĒïèñĂ÷ÿåčçÞĀçþêćēĊØĒĀ
กล�่มบริ��ทไม่ส�ม�ร�ก��หนด��ตร�ด�กเบี�ยต�มน�ยข�งส����เ�่� ด�งน��น �่�ยบริห�ร���เ��นต��ง���ด�ลยพินิ�
�นก�รก��หนด��ตร�ด�กเบี�ยก�รก��ย�มส่วนเพิ�มข�งกล�่มบริ��ท�นก�ร�ิดลดหนี� สินต�มส����เ�่� �ดย��ตร�
ด�กเบี�ยก�รก��ย�มส่วนเพิ�มเ�� น��ตร�ด�กเบี�ยที�กล�่มบริ��ท��ต��ง�่�ย�นก�รก��ย�มเงินที�� ��เ�� นเพ����ห�ได�ม���� ง
สินทร�พย์ที�มีม�ล�่��กล�เ�ียงก�บสินทร�พยสิ์ท�ิก�ร����นส��พแวดล��มท�งเศร��กิ�ที��ล��ย�ล�ง �ดยมี
ร�ย�เวล�ก�รก� �ย�มแล�หล�ก�ร�ก�นที��ล��ย�ล�ง

�่����มน�ยม

�นก�รบ�นท�กแล�ว �ดม�ล�่�ข�ง�่��ว�มนิยม � ว�นที�ได�ม� ตล�ด�นก�รทดส�บก�รด��ย�่��น��ยหล�ง
�่�ยบริห�ร���เ�� นต��ง�ร�ม��ก�รกร�แสเงินสดที���ดว่���ได�ร�บ�น�น��ต��กสินทร�พยห์ร��หน่วยข�ง
สินทร�พย์ที�ก่��ห�เกิดเงินสด รวมท��งก�รเล��ก��ตร��ิดลดที�เหม��สม�นก�ร���นว�ห�ม�ล�่������บ�นข�ง
กร�แสเงินสดน��นๆ

��นท��พย์ ��ีเ��นได้�อ�����ด�� �ี

กล�่มบริ��ท��ร�บร� �สินทร�พย�์��ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ีส��หร�บผลแตกต่�ง���ว�ร�วที����ห�ก���ีแล�ข�ดท�น
ท�ง���ีที�ไม่ได����เม���มี�ว�มเ�� นไ�ได��่�นข��งแน่ว�่กล�่มบริ��ท��มีก��ไรท�ง���ี�น�น��ตเพียงพ�ที���
����ร��ย�น์��กผลแตกต่�ง���ว�ร�วแล�ข�ดท�นน��น �นก�รนี� �่�ยบริห�ร���เ�� นต��ง�ร�ม��ก�รว่�
กล�่มบริ��ท�วรร�บร� �� ��นวนสินทร�พย�์��ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ีเ�� น���นวนเท่��ด �ดยพิ��ร����ง� ��นวน
ก��ไรท�ง���ีที���ดว่���เกิด�น�น��ต�นแต่ล��่วงเวล�

ล����ย�น์�ล��ออ������นขอ�พน����น��ม������� ล����ย�น์

หนี� สินต�ม��รงก�รผล�ร��ย�น์หล�ง��ก��กง�นข�งพน�กง�น�ร�ม��ข��นต�มหล�ก��ิตศ�สตร์
�ร�ก�น��ย ���งต��ง��ศ�ยข��สมมติ��นต�่ง ๆ�นก�ร�ร�ม��ก�รน��น เ�่น ��ตร��ิดลด ��ตร�ก�รข��นเงินเด��น
�น�น��ต ��ตร�มร�� แล���ตร�ก�รเ�ลี�ยนแ�ลง�น���นวนพน�กง�น เ�� นต�น

�ดี ้อ��้อ�

กล�่มบริ��ทมีหนี� สินที����เกิดข��น��กก�ร��ก ��งร��งเรียก�่�เสียห�ย ��� ง�่�ยบริห�รได����ด�ลยพินิ��นก�ร
�ร�เมินผลข�ง�ดีที���ก ��งร��งแล�เ����ม��นว่��ร�ม��ก�รหนี� สิน��ก�ว�มเสียห�ยที����เกิดข��นด�งกล่�วที�
บ�นท�กไว� � ว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�นมี���นวนเพียงพ�
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6. เ��น�ดแล���ย���เทีย�เท่�เ��น�ด
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 �ร�ก�บด�วยร�ยก�รด�งต่�ไ�นี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

เงินสด 3,476 3,584 470 2,225

เงิน��ก�น���ร 2,066,717 2,736,701 877,056 723,440

รวม 2,070,193 2,740,285 877,526 725,665

ห�ก: เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร��� (549) (549) (549) (549)

เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 2,069,644 2,739,736 876,977 725,116

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 เงิน��ก��มทร�พย์มี��ตร�ด�กเบี� ยร�หว่�งร��ยล� 0.05 ��ง 0.30 ต่��ี (2563:

ร��ยล� 0.05 ��ง 0.35 ต่��ี)
เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร���ข��งต�นเ��นเงิน��ก�น���ร��� งบริ��ท�ได�น��ไ�ว�งไว�ก�บ�น���รเพ���
เ��น�ร�ก�นหน�งส�������ร�ก�นที��น���ร��ก�ห��นน�มข�งบริ��ท�

7. ลู��นี�����้�แล�ลู��นี�อ��น

ย�ด�งเหล��ข�งล�กหนี� ก�ร���แล�ล�กหนี� ���น � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 เ�� นล�กหนี� ก�บกิ�ก�รที�ไม่
เกี�ยวข��งก�น ���งมีร�ยล�เ�ียดด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ล�กหนี�ก�ร���:
��ย�หนี��ง���งน�บ��กว�นที���งก��หนด���ร�
ย�งไม่�รบก��หนด���ร�หนี� 52,422 32,888 15,051 5,519
เกินก��หนด���ร�

ไม่เกิน 3 เด��น 13,931 14,085 - -
3 - 6 เด��น 1,640 371 - -
6 - 12 เด��น 1,091 1,225 - -

ม�กกว่� 12 เด��น 5,533 4,807 - -

รวมล�กหนี�ก�ร��� 74,617 53,376 15,051 5,519

ห�ก: �่�เผ���ผลข�ดท�นด��นเ�รดติที���ดว่���เกิดข��น (5,533) (4,807) - -

ล�กหนี�ก�ร��� - ส�ท�ิ 69,084 48,569 15,051 5,519

ล�กหนี����น:
ล�กหนี����น - กรมสรรพ�กร 36,000 20,996 - -

���นๆ 16,454 13,210 8,162 21,309

รวมล�กหนี����น 52,454 34,206 8,162 21,309

ห�ก: �่�เผ���ผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ดว่���เกิดข��น (3,246) (3,246) - -

ล�กหนี����น - ส�ท�ิ 49,208 30,960 8,162 21,309

ล�กหนี�ก�ร���แล�ล�กหนี����น - ส�ท�ิ 118,292 79,529 23,213 26,828
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8. ��น�้���เ�ล�อ

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ที�ดิน 31,466,721 27,869,287 625,242 1,734,559

ส่วน�ร�บ�ร�งที�ดนิ 1,447,868 1,748,088 29,136 95,949

ง�นร�หว่�งก่�สร��ง 8,799,792 10,048,287 378,884 994,800

ง�นส���ร������ 3,600,571 4,337,866 145,971 325,868

ด�กเบี�ย�่�ยร�ต�ดบ���ี 1,227,867 1,188,070 30,640 93,516

�่�����่�ยพ��น���รงก�รร�ต�ดบ���ี 833,349 946,627 17,663 82,869

ว�สด�ก่�สร��ง 2,801 1,355 - -

สิน������น 39 - - -

รวม 47,379,008 46,139,580 1,227,536 3,327,561

กล�่มบริ��ทมีร�ยล�เ�ียดส��หร�บ��รงก�รที�ด��เนินก�ร�ย�ด่�งนี�

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

���นวน��รงก�รที�ด ��เนินก�ร�ย�่ต�น�ี 104 95 12 29

���นวน��รงก�รที��ิดแล�ว (18) (32) (5) (18)

���นวน��รงก�รที�เ�ิด�หม่ 19 40 - 1

���นวน��รงก�รที�เพิ�มข��น��กก�รเ�ลี�ยนส��น�ข�ง
ก�รร่วม���เ��นบริ��ทย่�ย 2 1 - -

���นวน��รงก�รที�ด ��เนินก�ร�ย�่สิ�น�ี 107 104 7 12

กล�่มบริ��ทได�น��ที�ดินพร��มสิ�ง�ล�กสร��ง��� งมีม�ล�่�ส�ท�ิต�มบ���ี � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563

���นวน 25,747 ล��นบ�ท แล� 31,223 ล��นบ�ท ต�มล��ด�บ (เ�พ��กิ�ก�ร: 273 ล��นบ�ท แล� 1,878 ล��น
บ�ท ต�มล��ด�บ) ไ��ด���น�งไว�ก�บ�น���รเพ���เ�� นหล�กทร�พย�์ ����ร�ก�นวงเงินเบิกเกินบ���ีแล�เงินก� �ย�ม
��ก�น���รต�มที�กล่�วไว��นหม�ยเหต� 18 แล� 20
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�นร�หว่�ง�ี กล�่มบริ��ทได�รวมต�นท�นก�รก��ย�มเข��เ�� นต�นท�นข�งสิน����งเหล���ดย���นว���ก��ตร�ก�ร
ต��งข��นเ��นท�น���งเ��น��ตร���วเ�ลี�ย�่วงน���หน�กข�งเงินก��ด�งนี�

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ต�นท�นก�รก��ย�มส่วนที�รวมเ��นต�นท�น
ข�งสิน����งเหล�� (พ�นบ�ท) 416,120 419,910 - -

��ตร�ก�รต��งข��นเ��นท�น (ร��ยล�ต่��ี) 2.96 - 4.28 2.79 - 3.88 - -

9. ��ย����ุ�������������ที�เ�ี�ย�ข้อ���น

�นร�หว่�ง�ี กล�่มบริ��ทมีร�ยก�ร��รกิ�ที�ส�����ก�บบ���ลหร��กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น ร�ยก�ร��รกิ�ด�งกล่�ว
เ�� นไ�ต�มเง���นไขท�งก�ร���แล�เก��์ต�มที�ตกลงก�นร�หว่�งบริ��ท�แล�บ���ลหร��กิ�ก�รที�เกี�ยวข��ง
ก�นเหล�่น��น ���งเ��นไ�ต�ม�กติ��รกิ��ดยส�ม�ร�สร��ได�ด�งนี�

ส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว�นที� 31 ��นว��ม (หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร น�ยบ�ยก�รก��หนดร���

2564 2563 2564 2563

ñĀðÏĀñæĆñÏĂÖÏÿèèñĂ÷ÿåðĒûð
(ãÿâûûÏÖĀÏÕèÏĀñĊÕĂçñõïċóēõ)
ด�กเบี�ยร�บ - - 1,161,473 982,862 ��ตร�ด�กเบี�ยร��ยล� 3.55 - 3.78 ต่��ี

(2563: ร��ยล� 2.96 - 3.04 ต่��ี)
ร�ยได��่��รรมเนียมก�ร�����ร�ก�น - - 54,069 71,727 ��ตร�ร��ยล� 1.00 ต่��ี ข�ง��ร������ร�ก�น

�ง���ง��วเ�ลี�ย
ร�ยได��่�เ�่� - - 3,603 3,643 ร���ที�ตกลงก�นต�มส����
เงิน��นผลร�บ - - 204,000 200,010 ต�ม��ตร�ที��ร�ก�ศ�่�ย
ต�นท�นข�ย - - 23,859 21,219 ร���ที�ตกลงก�นต�มส����
�่�����่�ย�นก�รข�ยแล�บริห�ร - - 54,505 93,314 ร���ที�เทียบเ�ียงก�บบ���ล��ยน�ก
ด�กเบี�ย�่�ย - - 67,679 30,335 ��ตร�ด�กเบี�ยร��ยล� 3.55 - 3.78 ต่��ี

(2563: ร��ยล� 2.96 - 3.04 ต่��ี)
ñĀðÏĀñæĆñÏĂÖÏÿèÏĂÖÏĀññĒ õïÒēĀ
ร�ยได��่�บริห�ร��ดก�ร 303,678 372,173 303,678 372,173 ร���ที�ตกลงก�นต�มส����
ร�ยได��่�บริก�ร 4,126 6,816 - - ร���ที�เทียบเ�ียงก�บบ���ล��ยน�ก
เงนิ��นผลร�บ - - 816,189 1,350,470 ต�ม��ตร�ที��ร�ก�ศ�่�ย
ñĀðÏĀñæĆñÏĂÖÏÿèèñĂ÷ÿååăĻĊÏăĻðõÐēûÕÏÿç
�่�����่�ย�นก�รข�ยแล�บริห�ร 18,872 14,938 17,127 14,938 ร���ที�เทียบเ�ียงก�บบ���ล��ยน�ก
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ย�ด�ง���งร�หว�่งบริ��ท�แล�กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 มีร�ยล�เ�ียดด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ดอ�เ�ี�ย�้����� - ������ที�เ�ี�ย�ข้อ���น
บริ��ทย่�ย
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (กร�งเทพ) ���ก�ด - - 130,267 189,901

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  ���ก�ด - - 196,154 257,335

บริ��ท เด��แวล� พร��พเพ�ร์ตี�  ดีเวลล��เม�นท ์���ก�ด - - 247,447 603,469

บริ��ท ท�งหล่� เรส�ิเดน� ์���ก�ด - - 8,165 5,953

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� (2018) ���ก�ด - - 148,974 125,160

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 11 ���ก�ด - - 34,772 19,231

บริ��ท กร�งเทพ �ิตี�  สม�ร์ท ���ก�ด - - 19 -

รวมด�กเบี�ย���งร�บ - กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 765,798 1,201,049

เ�้��นี�����้� - ������ที�เ�ี�ย�ข้อ���น (�ม�ยเ��ุ 19)
บริ��ทย่�ย

บริ��ท เ�ส�ิว�ี ��นสตร�����น ���ก�ด - - 1,324 1,048

รวมเ���หนี�ก�ร��� - กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 1,324 1,048

เ�้��นี�อ��น - ������ที�เ�ี�ย�ข้อ���น (�ม�ยเ��ุ 19)
บริ��ทย่�ย
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (กร�งเทพ) ���ก�ด - - - 1,278

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�   ���ก�ด - - 1 1

บริ��ท เด��แวล� พร��พเพ�ร์ตี�  ดีเวลล��เม�นท ์���ก�ด - - 40 163,228

บริ��ท สม�ร์ท เ��ร์วิส แ�นด์ แมเน�เม�นท์ ���ก�ด - - 699 1,102

บริ��ท กร�งเทพ �ิตี�  สม�ร์ท ���ก�ด - - 6,593 4,372

บริ��ท เ�ส�ีเ�เ�ีย ลีด�เว���น เ��นเต�ร์ ���ก�ด - - 63 4,754

รวมเ���หนี����น - กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 7,396 174,735

ดอ�เ�ี�ย�้���่�ย - ������ที�เ�ี�ย�ข้อ���น
บริ��ทย่�ย
บริ��ท ไทยบิกเบลลี� � ��ก�ด - - 6,794 4,533

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2014) ���ก�ด - - - 5,180

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 1 ���ก�ด - - - 2,294

บริ��ท เ�พี (เพ�รบ�รี) ���ก�ด - - 24,633 -

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 5 ���ก�ด - - 4,382 -

รวมด�กเบี�ย���ง�่�ย - กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 35,809 12,007

เ�้��นี�เ��น�����น ล��น - ������ที�เ�ี�ย�ข้อ���น
บริ��ทย่�ย
บริ��ท เ�ส�ิว� ี��นสตร�����น ���ก�ด - - 15 97

รวมเ���หนี� เงนิ�ร�ก�นผลง�น - กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 15 97
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ย�ด�ง���งข�งเงิน�ห�ก��ย�มแล�เงินก��ย�มร�หว่�งบริ��ท�แล�กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น � ว �นที� 31 ��นว��ม 2564

แล� 2563 แล�ก�รเ�ล���นไหวข�งเงิน�ห�ก� �ย�มแล�เงินก� �ย�มด�งกล่�วมีร�ยล�เ�ียดด�งนี�

เ��น��้�ู้ย�ม��ย����นแ�่������ที�เ�ี�ย�ข้อ���น

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

ย�ด�งเหล��
� ว�นที�

31 ��นว��ม �นร�หว่�ง�ี

ย�ด�งเหล��
� ว�นที�

31 ��นว��ม
����บริ��ท 2563 �ห�ก� �เพิ�ม ร�บ���ร� 2564

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� (กร�งเทพ) ���ก�ด 4,667,500 1,973,000 (2,558,000) 4,082,500

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  ���ก�ด 7,518,000 6,655,000 (2,957,000) 11,216,000

บริ��ท เด��แวล� พร��พเพ�ร์ตี�  ดีเวลล��เม�นท์ ���ก�ด 16,489,000 3,264,000 (4,920,000) 14,833,000

บริ��ท ท�งหล่� เรส�ิเดน�์ ���ก�ด 67,900 57,000 (62,000) 62,900

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2018) ���ก�ด 1,753,500 7,000 (211,000) 1,549,500

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 11 ���ก�ด 424,000 - (100) 423,900

บริ��ท เ�พี เ��ม�ี 18 ���ก�ด - 77,000 (77,000) -

บริ��ท กร�งเทพ �ิตี�สม�ร์ท ���ก�ด - 5,000 - 5,000

รวมเงิน�ห�ก��ย�มร�ย�ส��นแก่กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น 30,919,900 12,038,000 (10,785,100) 32,172,800

เ��น�ู้ย�ม��ย����น���������ที�เ�ี�ย�ข้อ���น
(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร
ย�ด�งเหล��
� ว�นที�

ย�ด�งเหล��
� ว�นที�

31 ��นว��ม �นร�หว่�ง�ี 31 ��นว��ม
����บริ��ท 2563 ก��เพิ�ม �่�ย���ร� 2564

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2014) ���ก�ด 632,000 86,000 (718,000) -

บริ��ท เ�พี เ��ม�ี 1 ���ก�ด 727,000 - (727,000) -

บริ��ท ไทยบกิเบลลี� ���ก�ด 63,000 10,000 (10,000) 63,000

บริ��ท เ�พ ี(เพ�รบ�รี) ���ก�ด - 1,240,000 (6,000) 1,234,000

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 5 ���ก�ด - 221,000 (4,000) 217,000

รวมเงินก� �ย�มร�ย�ส��น��กกิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น 1,422,000 1,557,000 (1,465,000) 1,514,000

เงิน�ห�ก� �ย�มแล�เงินก��ย�มข��งต�นเ�� นเงินก��ย�ม�นร��ข�งต�วส�������เงิน��� งไม่มีหล�กทร�พย�์ �� ��ร�ก�นแล�
�รบก��หนด���ร���นเม���ทวง��ม
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�่�ต�บแทนกรรมก�รแล�ผ� �บริห�ร

�นร�หว่�ง�ีสิ�นส�ดว �นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 กล�่มบริ��ทมี�่�����่�ยผล�ร��ย�น์พน�กง�นที��ห�แก่
กรรมก�รแล�ผ� �บริห�ร ด�งต่�ไ�นี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวมแล�

งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร
2564 2563

ผล�ร��ย�น์ร�ย�ส��น 193,612 168,919

ผล�ร��ย�น์หล�ง��ก��กง�น 9,206 7,054

รวม 202,818 175,973

��ร������ร�ก�นก�บกิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น

บริ��ท�มี��ร���กก�ร��� ��ร�ก�น�ห�ก�บกิ�ก�รที� เกี�ยวข��งก�นต�มที�กล่�วไว��นหม�ยเหต��ร�ก�บ
งบก�รเงินข�� 33.4 ก)

10. ��นท��พย์ที�����ู้����้นทุน�น���ได้ม� ���� �ที�ท�����ลู��้�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ม�ล�่�ต�มบ���ีต�น�ี 15,151 36,651 - -

เพิ�มข��น 3,832 3,771 - -

�่�ต�ด���หน่�ยส��หร�บ�ี (14,234) (25,271) - -

ม�ล�่�ต�มบ���ี�ล�ย�ี 4,749 15,151 - -
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11.2 ���ล�ทุน�น�����ทย่อยเพ��มเ��ม

บริ��ท เ�พี เ��ม�ี 1 ���ก�ด

เม���ว �นที� 10 พ�ศ�ิก�ยน 2563 ที��ร���ม���กรรมก�รข�งบริ��ท�มีมติ�น�ม�ติ�ห�����ห��นส�ม���นบริ��ท
เ�พี เ��ม�ี 1 ���ก�ด ��กบริ��ท พรีเมี�ยม เรส�ิเดน�์ ���ก�ด ��� งเ�� นก�รร่วม���ข�งบริ��ท� ���นวน 90 ล��นห��น
�ิดเ�� นส�ดส่วนเท่�ก�บร��ยล� 99.99 �นร���ห� �นล� 7.46 บ�ท รวมเ�� นเงินท��งสิ�น 672 ล��นบ�ท �ดยบริ��ท�
ได�ด��เนินก�ร����แล�ลงน�ม�นเ�กส�รก�รร�บ��นห��นส�ม��ข��งต�น�นว�นที� 23 พ�ศ�ิก�ยน 2563 ด�งน��น
บริ� �ทด�งกล่�ว��งเ�ลี�ยนส��น�เ�� นบริ� �ทย่�ยข�งบริ� �ท� แล�บริ� �ท�ได�น��งบก�รเงินข�งบริ� �ท เ�พี
เ��ม�ี 1 ���ก�ด ม�รวม�นก�ร��ดท��งบก�รเงินรวมต��งแตว่ �นที� 23 พ�ศ�ิก�ยน 2563 ��� งเ�� นว �นที�บริ� �ท�มี
���น���นก�ร�วบ��มบริ��ทด�งกล่�ว

�่�ยบริห�รข�งบริ��ท��ร�เมินก�รได�ม�ข�งเงินลงท�น�นบริ��ทด�งกล่�วเ�� นก�ร����สินทร�พย  ์�ดยม�ล�่�
ต�มบ���ีข�งสินทร�พยแ์ล�หนี� สินข�งบริ��ท เ�พี เ��ม�ี 1 ���ก�ด � ว�นที����� มีด�งต่�ไ�นี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 3,353

เงิน�ห�ก� �ย�มร�ย�ส��นแก่กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น 727,000

ด�กเบี�ย���งร�บ - กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น 471

���กร�์ 9

�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�น 4,015

สินทร�พย�์��ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ี 3,203

สินทร�พยไ์ม่หม�นเวยีน���น 87

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น (45,695)

�่�����่�ยเกี�ยวก�บ��รงก�ร���ง�่�ย (16,016)

�่�����่�ย���ง�่�ย (43)

���ีเงินได����ง�่�ย (1,108)

หนี� สินหม�นเวียน���น (280)

หนี� สินไม่หม�นเวยีน���น (5)

สินทร�พยส์�ท�ิ 674,991

เงินสด�่�ย����เงินลงท�น�นบริ��ทย่�ย 671,860

ห�ก: เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดข�งบริ��ทย่�ย (3,353)

เงินสด�่�ยส�ท�ิเพ�������เงินลงท�น�นบริ��ทย่�ย 668,507

บริ��ท�ร�บร� �ม�ล�่�สินทร�พยส์�ท�ิที�ส�งกว�่���นวนเงินสด�่�ย����เงินลงท�น�นบริ��ทย่�ย���นวน 3.1 ล��นบ�ท
เ��นร�ยได����น�นงบก��ไรข�ดท�นเบ�ดเสร��ส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว �นที� 31 ��นว��ม 2563
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บริ��ท ��ร์�ี 3 ���ก�ด

เม���ว �นที� 1 ต�ล��ม 2563 ที��ร���ม���กรรมก�รข�งบริ� �ท �ิกเนเ��ร์ แ�ดไว��รี� พ�ร์ทเน�ร์ส ���ก�ด
ได�มีมติ�น�ม�ติ�ห���ดต��งบริ��ท ��ร์�ี 3 ���ก�ด �ดยมที�น�ดท�เบียนเ�� นห� �นส�ม�����นวน 0.05 ล��นห��น ม�ล�่�
ห� �นล� 10 บ�ท เ�� นเงินท��งสิ�น 0.5 ล��นบ�ท บริ� �ท �ิกเนเ��ร์ แ�ดไว��รี�  พ�ร์ทเน�ร์ส ���ก �ด���ห� �น�น
บริ� �ทด �งกล่�วร��ยล� 99.99 บริ� �ทย ่�ยด�งกล่�วได��ดท�เบียน� �ดต��งก �บกร�ทรวงพ��ิ�ย ์ เม� ��ว �นที�
2 ต�ล��ม 2563

บริ��ท เ�พี เ��ม�ี 5 ���ก�ด แล�บริ��ท เ�พี (เพ�รบ�รี) ���ก�ด

เม���ว �นที� 8 มิ��น�ยน 2564 ที��ร���ม���กรรมก�รข�งบริ��ท�มีมติ�น�ม�ติ�ห���� �ห� �นส�ม���นบริ��ท
เ�พี เ��ม�ี 5 ���ก�ด แล�บริ��ท เ�พี (เพ�รบ�รี) ���ก�ด ��กบริ��ท พรีเมี�ยม เรส�ิเดน�์ ���ก�ด ��� งเ�� นก�รร่วม���
ข�งบริ��ท� รวมเ��นเงินท��งสิ�น 1,341.89 ล��นบ�ท ด�งนี�

- ����ห��นส�ม���นบริ��ท เ�พี เ��ม�ี 5 ���ก�ด ���นวน 16.7 ล��นห��น �นร���ห� �นล� 11.41 บ�ท รวมเ�� น
เงินท��งสิ�น 190.48 ล��นบ�ท

- ����ห� �นส�ม���นบริ��ท เ�พี (เพ�รบ�รี) ���ก�ด ���นวน 142 ล��นห��น �นร���ห� �นล� 8.11 บ�ท รวมเ�� น
เงินท��งสิ�น 1,151.41 ล��นบ�ท

�ดยบริ��ท�ได�ด��เนินก�ร����แล�ลงน�ม�นเ�กส�รก�รร�บ��นห��นส�ม��ข��งต�น�นว�นที� 22 มิ��น�ยน 2564

ด�งน��นบริ��ทด�งกล่�ว��งเ�ลี�ยนส��น�เ�� นบริ��ทย่�ยข�งบริ��ท� แล�บริ��ท�ได�น��งบก�รเงินข�งบริ��ท
เ�พี  เ��ม�ี 5 ���ก�ด แล�บริ��ท  เ�พี (เพ�รบ� รี) ���ก�ด  ม�รวม�นก�ร��ดท��งบก�รเงินรวมต�� งแต่ว �นที�
22 มิ��น�ยน 2564 ���งเ��นว�นที�บริ��ท�มี���น���นก�ร�วบ��มบริ��ทด�งกล่�ว



183!"#$%& '()* (+&,-./01) 2345%0 (6748/)

27

�่�ยบริห�รข�งบริ��ท��ร�เมินก�รได�ม�ข�งเงินลงท�น�นบริ��ทด�งกล่�วเ�� นก�ร����สินทร�พย์ �ดยม�ล�่�
ต�มบ���ีข�งสินทร�พยแ์ล�หนี� สินข�งบริ��ท เ�พี เ��ม�ี 5 ���ก�ด แล�บริ��ท เ�พี (เพ�รบ�รี) ���ก�ด � ว�นที�
���� มีด�งต่�ไ�นี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
บริ��ท

เ�พี เ��ม�ี 5
���ก�ด

บริ��ท
เ�พี (เพ�รบ�รี)

���ก�ด
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 2,613 1,074

เงิน�ห�ก� �ย�มร�ย�ส��นแก่กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น 221,000 1,240,000

ด�กเบี�ย���งร�บ - กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น 193 1,085

สินทร�พยห์ม�นเวียน���น 92 -

���กร�์ 24 -

�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�น 1,100 6,538

สินทร�พย�์��ีเงนิได�ร�ก�รต�ดบ���ี 2,915 8,823

สินทร�พยไ์ม่หม�นเวียน���น - 1,339

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น (17,532) (49,899)

�่�����่�ยเกี�ยวก�บ��รงก�ร���ง�่�ย (14,575) (44,115)

�่�����่�ย���ง�่�ย (79) (76)

ร�ยได�ร�บล่วงหน�� (100) -

���ีเงนิได����ง�่�ย (127) (4,825)

เ���หนี� เงิน�ร�ก�นผลง�น (3,829) (649)

สินทร�พยส์�ท�ิ 191,695 1,159,295

เงินสด�่�ย����เงินลงท�น�นบริ��ทย่�ย 190,480 1,151,410

ห�ก: เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดข�งบริ��ทย่�ย (2,613) (1,074)

เงินสด�่�ยส�ท�ิเพ�������เงินลงท�น�นบริ��ทย่�ย 187,867 1,150,336

บริ��ท�ร�บร� �ม�ล�่�สินทร�พยส์�ท�ิที�ส�งกว่����นวนเงินสด�่�ย����เงินลงท�น�นบริ��ทย�่ย���นวน 9.1 ล��นบ�ท
เ��นร�ยได����น�นงบก��ไรข�ดท�นเบ�ดเสร��ส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว�นที� 31 ��นว��ม 2564

11.3 ���เล��������ขอ������ทย่อย

ก) เม���ว �นที� 31 สิงห��ม 2563 ที��ร���มวิส�ม��ผ� ����ห� �นข�งบริ��ท เ�พี (เ�กม�ย) ���ก�ด มีมติ�น�ม�ติก�รเลิก
กิ�ก�ร �ดยบริ��ทย่�ยด�งกล่�วได��ดท�เบียนเลิกกิ�ก�รก�บกร�ทรวงพ��ิ�ย�์นว�นที� 31 สิงห��ม 2563

�ดยเม���ว �นที� 31 สิงห��ม 2563 บริ��ทย�่ยด�งกล่�วได�ท��ส������นกิ�ก�รท��งหมดรวม��ง��นสินทร�พย์
แล�หนี� สิน�ห�แก่บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  ���ก�ด �นร���ม�ล�่�ต�มบ���ีส�ท�ิข�งสินทร�พยแ์ล�หนี� สิน
���ง� ��นว���กงบก�รเงินข�งบริ��ทย่�ยด�งกล่�ว เ��น���นวนเงินท��งสิ�น 81.33 ล��นบ�ท
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�นเด��นก�นย�ยน 2563 บริ��ท�ได�ร�บ��นเงินท�น��กก�รเลิกกิ�ก�รข�งบริ��ท เ�พี (เ�กม�ย) ���ก�ด รวมเ�� น
เงินท�� งสิ�น 403 ล��นบ�ท �ดยบริ��ท�ร�บร� �ข�ดท�น��กก�รร�บ��นเงินลงท�นข�งบริ��ทย่�ยด�งกล่�ว�น
งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�รเ��น���นวนเงิน 29.67 ล��นบ�ท

บริ��ทย่�ยด�งกล่�วได��ดท�เบียนเสร��สิ�นก�ร���ร�บ���ีก�บกร�ทรวงพ��ิ�ย�์นว�นที� 29 ก�นย�ยน 2563

ข) เม���ว�นที� 30 พ�ศ�ิก�ยน 2563 ที��ร���มวิส�ม��ผ� ����ห� �นข�งบริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� (2012) ���ก�ด มีมติ
�น�ม�ติก�รเลิกกิ�ก�ร �ดยบริ��ทย่�ยด�งกล่�วได��ดท�เบียนเลิกกิ�ก�รก�บกร�ทรวงพ��ิ�ย์�นว�นที�
30 พ�ศ�ิก�ยน 2563

�ดยเม���ว �นที� 30 พ�ศ�ิก�ยน 2563 บริ��ทย่�ยด�งกล่�วได�ท��ส������นกิ�ก�รท��งหมดรวม��ง��นสินทร�พย์
แล�หนี� สิน�ห�แก่บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  ���ก�ด �นร���ม�ล�่�ต�มบ���ีส�ท�ิข�งสินทร�พยแ์ล�หนี� สิน
���ง� ��นว���กงบก�รเงินข�งบริ��ทย่�ยด�งกล�่ว เ��น���นวนเงินท��งสิ�น 35.5 ล��นบ�ท

�นเด��น��นว��ม 2563 บริ��ท�ได�ร�บ��นเงินท�น��กก�รเลิกกิ�ก�รข�งบริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� (2012)

���ก�ด รวมเ�� นเงินท�� งสิ�น 308 ล��นบ�ท �ดยบริ��ท�ร�บร� �ก ��ไร��กก�รร�บ��นเงินลงท�นข�งบริ��ทย่�ย
ด�งกล่�ว�นงบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�รเ��น���นวนเงิน 8.0 ล��นบ�ท

�นเด��นมีน��ม 2564 บริ��ท�ได�ร�บ��นเงินท�น��กก�รเลิกกิ�ก�รข�งบริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� (2012)

���ก�ด เพิ�มเติม���นวน 2.4 ล��นบ�ท แล�ร�บร� �ก ��ไร��กก�ร��นเงินลงท�นข�งบริ��ทด�งกล่�ว�นงบก�รเงิน
เ�พ��กิ�ก�รส��หร�บ�ี�����บ�นเ��น���นวน 2.4 ล��นบ�ท

บริ��ทย�่ยด�งกล่�วได��ดท�เบยีนเสร��สิ�นก�ร���ร�บ���ีก�บกร�ทรวงพ��ิ�ย�์นว�นที� 24 มีน��ม 2564

�) เม���ว �นที� 29 ต�ล��ม 2564 ที��ร���มวิส�ม��ผ�����ห��นข�งบริ� �ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� (2014) ���ก �ด แล�
บริ� �ท เ�พี เ��ม�ี 1 ���ก�ด มีมติ�น�ม�ติก�รเลิกกิ�ก�ร �ดยบริ��ทย่�ยด�งกล่�วได��ดท�เบียนเลิกกิ�ก�รก�บ
กร�ทรวงพ��ิ�ย�์นว�นที� 29 ต�ล��ม 2564

�ดยเม���ว �นที� 29 ต�ล��ม 2564 บริ��ทย่�ยท��ง 2 แห่ง ได�ท��ส������นกิ�ก�รท��งหมดรวม��ง��นสินทร�พย์
แล�หนี� สิน�ห�แก่บริ� �ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  ���ก�ด �นร���ม�ล�่�ต�มบ���ีส�ท�ิข�งสินทร�พยแ์ล�หนี� สิน
���ง� ��นว���กงบก�รเงินข�งบริ��ทย่�ยท��ง 2 แห่ง เ��น���นวนเงินรวมท��งสิ�น 150.7 ล��นบ�ท

�นเด��นพ�ศ�ิก�ยน 2564 บริ��ท�ได�ร�บ��นเงินท�น��กก�รเลิกกิ�ก�รข�งบริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�
(2014) ���ก�ด แล�บริ��ท เ�พี เ��ม�ี 1 ���ก�ด เพิ�มเติม���นวน 34 ล��นบ�ท แล� 18.5 ล��นบ�ท ต�มล��ด�บ แล�
ร�บร� �ก ��ไร��กก�ร��นเงินลงท�นข�งบริ��ทด�งกล่�ว�นงบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�รส��หร�บ�ี�����บ�นเ�� น���นวน
52.5 ล��นบ�ท

11.4 ���ข�ยเ��นล�ทุน�น�����ทย่อย

เม���ว �นที� 27 ก�นย�ยน 2564 บริ��ท�ได�ข�ยเงินลงท�น�นบริ��ท เ�พี เ��ม�ี 18 ���ก�ด �ห�ก�บบริ��ท พรีเมี�ยม
เรส�ิเดน�์ ���ก�ด ��� งเ�� นบริ��ทร่วมท�นร�หว่�งบริ��ท�แล�บริ��ท เ��มเ���ร์ไ� (�ร�เทศไทย) ���ก�ด
เ�� น���นวนเงิน 2.5 ล��นบ�ท บริ��ท�ร�บร� �ก ��ไร��กก�รข�ยเงินลงท�นด�งกล่�ว�นงบก�รเงินรวม���นวน
1.1 ล��นบ�ท (งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร���นวน 1.5 ล��นบ�ท)
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12.2 ส่วนแบ่งก��ไร��กเงินลงท�น�นก�รร่วม���

�นร�หว่�ง�ี บริ��ท�ร�บร� �ส่วนแบ่งก��ไร��กเงินลงท�น�นก�รร่วม����นงบก�รเงินรวมด�งนี�
(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินรวม

ก�รร่วม��� ส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว�นที� 31 ��นว��ม

2564 2563

บริ��ท พรีเมี�ยม เรส�ิเดน� ์���ก�ด แล�บริ��ทย่�ย 999 1,948

รวม 999 1,948

12.3 ข��ม�ลท�งก�รเงิน�ดยสร��ข�งก�รร่วม���ที�มีส�ร�ส�����

สร��ร�ยก�ร��น�ท�งก�รเงิน
(หน่วย: ล��นบ�ท)

บริ��ท พรีเมี�ยมเรส�ิเดน�์ ���ก�ด
แล�บริ��ทย่�ย

31 ��นว��ม 2564 31 ��นว��ม 2563

เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 646 2,077

สินทร�พยห์ม�นเวียน���น 24,618 24,626

สินทร�พยไ์ม่หม�นเวียน 498 569

25,762 27,272

เงินก� �ย�มร�ย�ส��น 1,618 1,563

หนี� สินหม�นเวียน���น 2,830 3,535

เงินก� �ย�มร�ย�ย�ว 7,922 9,062

หนี� สินไม่หม�นเวียน���น 138 157

12,508 14,317

สินทร�พยส์�ท�ิ 13,254 12,955

ส�ดส่วนเงินลงท�น (ร��ยล�) 51 51

��ด�่�น��ม�่�นได้เ�ียขอ��������น��นท��พย์ - �ุท�� 6,760 6,607

ร�ยก�รต�ดบ���ี (116) (145)

มูล�่���ม�� �ีขอ��่�นได้เ�ียขอ��������น����่�ม�้� 6,644 6,462

กิ�ก�รร่วม���ได�น��ที�ดินพร��มสิ�ง�ล�กสร��ง ม�ล�่�ส�ท�ิต�มบ���ี � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 ���นวนรวม
�ร�ม�� 21,682 ล��นบ�ท (ต�มส�ดส่วนข�งบริ��ท�: 11,058 ล��นบ�ท ) (2563: 19,715 ล��นบ�ท (ต�ม
ส�ดส่วนข�งบริ��ท�: 10,055 ล��นบ�ท)) ไ������ร�ก�นวงเงินสินเ����ที�ได�ร�บ��ก�น���รพ��ิ�ย์
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สร��ร�ยก�รก��ไรข�ดท�นเบ�ดเสร��

(หน่วย: ล��นบ�ท)
บริ��ท พรีเมี�ยม เรส�ิเดน� ์���ก�ด

แล�บริ��ทย่�ย

ส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว�นที� 31 ��นว��ม

2564 2563
ร�ยได� 8,221 16,239

ร�ยได�ด�กเบี�ย 5 6

�่�����่�ยด�กเบี�ย (30) (32)
�่������่ย���เีงินได� (576) (1,040)
ก��ไร 1,899 3,614

ก��ไรข�ดท�นเบ�ดเสร��รวม 1,899 3,614

13. ที�ด�นแล��้นทุน��������อ���พ� น�

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 กล�่มบริ��ทมีที�ดินแล�ต�นท�น��รงก�รร�ก�รพ��น�ด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ที�ดิน 1,167,384 663,895 281,873 84,221

ส่วน�ร�บ�ร�งที�ดิน 19,122 18,980 142 -

ง�นก่�สร��ง 2,691 2,691 - -

ง�นส���ร������ 13,259 13,036 223 -

ด�กเบี�ย�่�ยร�ต�ดบ���ี 239,153 239,153 - -

�่�����่�ยร�ต�ดบ���ี 18,714 18,434 281 -

รวม 1,460,323 956,189 282,519 84,221

ห�ก: ��่เผ���ก�รด��ย�่� (342,013) (358,614) (18,963) (18,963)

ที�ดินแล�ต�นท�น��รงก�รร�ก�รพ��น� - ส�ท�ิ 1,118,310 597,575 263,556 65,258
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14. อ�������มท��พย์เพ��อ���ล�ทุน

�ส� งห�ริมทร�พย์เพ�� �ก�รลงท�นข�งบ ริ��ท�ได�แ ก่ห��ง��ด�ห� เ�่ �  ��� งมีม� ล �่ �ต�มบ���ี  �  ว�นที�
31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 ด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��ก�ิก�ร

2564 2563 2564 2563

ร���ท�น 114,602 107,263 66,416 66,416

ห�ก: �่�เส���มร���ส�สม (37,923) (32,667) (28,195) (24,874)

ม�ล�่�ต�มบ���ี - ส�ท�ิ 76,679 74,596 38,221 41,542

ก�รกร�ทบย�ดม�ล�่�ต�มบ���ีข�ง�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�นส��หร�บ�ี 2564 แล� 2563 แสดงได�ด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ม�ล�่�ต�มบ���ีต�น�ี 74,596 72,628 41,542 45,672
ร�บ��น��กสิน����งเหล�� - 3,774 - -

ร�บ��น��กก�รเ�ลี�ยนส��น�ข�งก�รร่วม���เ��น
บริ��ทย่�ย - ส�ท�ิ 7,638 4,015 - -

ต�ด���หน่�ย - ม�ล�่�ส�ท�ิต�มบ���ี � ว�นต�ด���หน่�ย - (806) - (806)

�่�เส���มร���ส��หร�บ�ี (5,555) (5,015) (3,321) (3,324)

ม�ล�่�ต�มบ���ี�ล�ย�ี 76,679 74,596 38,221 41,542

ม�ล�่�ย�ติ�รรมข�ง�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�นข�งกล�่มบริ��ท � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 มี���นวนเงิน
�ร�ม�� 476 ล��นบ�ท (เ�พ��กิ�ก�ร: 247 ล��นบ�ท) (2563: 429 ล��นบ�ท (เ�พ��กิ�ก�ร: 247 ล��นบ�ท)) ��� ง
เ��นม�ล�่�ย�ติ�รรมที��ร�เมิน�ดยผ� ��ร�เมินร����ิสร��ดย���เก��วิ์�ีเ�รียบเทียบข��ม�ลตล�ด �ดย�ิงก�บข��ม�ล
ข�งก�ร����-ข�ยแล�ร�ยก�รเ�รียบเทียบข�งทร�พยสิ์นที�����-ข�ย�น�่วงเวล�ที��กล�เ�ียงก�น รวม��ง�����ยข�ง
ส��นที�ต��ง ขน�ดแล�ร��ร่�งข�งที�ดิน ล�ก����นิดแล�ส��พข�งทร�พยสิ์น
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16. �� �เ�่�

�ลุ่ม�����ท�น �น� ู้เ�่�

กล�่มบริ��ทท��ส����เ��่สินทร�พยเ์พ�������นก�รด��เนินง�นข�งกล�่มบริ��ท �ดยมี��ย�ส����ร�หว่�ง 2 - 5 �ี

�) ��นท��พย์��ท�������้

ร�ยก�รเ�ลี�ยนแ�ลงข�งบ���ีสินทร�พยสิ์ท�ิก�ร���ส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว �นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563

สร��ได�ด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม

����รแล�ส่วน
�ร�บ�ร�ง����ร ย�นพ�หน� รวม

� ว�นที� 1 มกร��ม 2563 605,015 48,458 653,473

เพิ�มข��น 25,729 3,196 28,925

�่�เส���มร���ส��หร�บ�ี (110,921) (16,746) (127,667)

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2563 519,823 34,908 554,731

เพิ�มข��น 40,238 13,214 53,452

ยกเลิกส����เ�่��นร�หว�่ง�ี (60,751) (2,681) (63,432)

�่�เส���มร���ส��หร�บ�ี (113,548) (16,066) (129,614)

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 385,762 29,375 415,137

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

����รแล�ส่วน
�ร�บ�ร�ง����ร ย�นพ�หน� รวม

� ว�นที� 1 มกร��ม 2563 279,728 41,851 321,579

เพิ�มข��น 25,729 3,196 28,925

�่�เส���มร���ส��หร�บ�ี (52,886) (14,758) (67,644)

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2563 252,571 30,289 282,860

เพิ�มข��น - 6,863 6,863

ยกเลิกส����เ�่��นร�หว่�ง�ี (39,985) (2,681) (42,666)

�่�เส���มร���ส��หร�บ�ี (48,900) (13,998) (62,898)

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 163,686 20,473 184,159
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ข) �นี���น��ม�� �เ�่�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

���นวนเงินที�ต��ง�่�ยต�มส����เ�่� 465,184 617,723 206,876 313,513

ห�ก: ด�กเบี�ยร�ก�รต�ด���หน่�ย (36,049) (53,714) (16,505) (25,851)

รวม 429,135 564,009 190,371 287,662

ห�ก: ส่วนที���งก��หนด���ร���ย�นหน��ง�ี (125,764) (119,139) (52,939) (64,637)

หนี� สินต�มส����เ�่� - ส�ท�ิ��กส่วนที���ง
ก��หนด���ร���ย�นหน��ง�ี 303,371 444,870 137,432 223,025

ก�รเ�ลี�ยนแ�ลงข�งบ���ีหนี� สินต�มส����เ�่�ส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 มี
ร�ยล�เ�ียดด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ย�ด�งเหล��ต�น�ี 564,009 653,341 287,662 321,580

เพิ�มข��น 53,452 28,925 6,863 28,925

ยกเลกิส����เ��่�นร�หว�่ง�ี (63,432) - (42,666) -

ด�กเบี�ยที�ร�บร� � 18,243 19,793 9,225 9,929

�่�ย�่�เ�่� (143,137) (138,050) (70,713) (72,772)

ย�ด�งเหล���ล�ย�ี 429,135 564,009 190,371 287,662

ก�รวิเ�ร��ห์ก�ร�รบก��หนดข�ง���นวนเงินที�ต��ง�่�ยต�มส����เ�่�เ�ิดเผยข��ม�ล�ย�่�นหม�ยเหต� 35

��ย�ต�ห�วข���ว�มเสี�ยงด��นส��พ�ล่�ง

�) �่���้�่�ยเ�ี�ย������ �เ�่�ที�����ู้�น�่�นขอ����ไ����อข�ดทุน

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

�่�เส���มร���ข�งสินทร�พยสิ์ท�ิก�ร��� 129,614 127,667 62,898 67,644

ด�กเบี�ย�่�ยข�งหนี� สินต�มส����เ�่� 18,246 19,772 9,225 9,929

�่�����่�ยที�เกี�ยวก�บส����เ�่�ร�ย�ส��น 215,145 203,865 14,734 36,545
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�) อ��น 

กล�่มบริ��ทมีกร�แสเงินสด�่�ยท��งหมดข�งส����เ�่�ส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว �นที� 31 ��นว��ม 2564 ���นวน
340 ล��นบ�ท (2563: 322 ล��นบ�ท) (เ�พ��กิ�ก�ร: 76 ล��นบ�ท 2563: 99 ล��นบ�ท) ��� งรวม��ง
กร�แสเงินสด�่�ยข�งส����เ�่�ร�ย�ส�� นแล�ส����เ�่���� งสินทร�พย�์��ง�ิงมีม�ล�่�ต��� น�ก��กนี�
กล�่มบริ��ทมีร�ยก�รที�มิ��่เงินสดเพิ�มข��นส��หร�บสินทร�พยสิ์ท�ิก�ร���แล�หนี� สินต�มส����เ�่����นวน
53 ล��นบ�ท (2563: 29 ล��นบ�ท) (เ�พ��กิ�ก�ร: 7 ล��นบ�ท 2563: 29 ล��นบ�ท)

17. ��นท��พย์ไม่มี����น

ม�ล�่�ต�มบ���ีข�งสินทร�พยไ์ม่มีต�วตน��� ง�ร�ก�บด�วย��มพิวเต�ร์�� ทแ์วร์ � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564

แล� 2563 แสดงได�ด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม
งบก�รเงนิ

เ�พ��กิ�ก�ร
����ทุน
1 มกร��ม 2563 289,927 197,732

����เพิ�ม 70,074 19,757

���หน่�ย (13,444) -

31 ��นว��ม 2563 346,557 217,489

����เพิ�ม 67,538 4,706

���หน่�ย (149) -

31 ��นว��ม 2564 413,946 222,195

�่���ด����น่�ย���ม
1 มกร��ม 2563 176,418 154,802

�่�ต�ด���หน่�ยส��หร�บ�ี 38,434 17,970

���หน่�ย (472) -

31 ��นว��ม 2563 214,380 172,772

�่�ต�ด���หน่�ยส��หร�บ�ี 50,264 21,445

31 ��นว��ม 2564 264,644 194,217

มูล�่��ุท����ม�� �ี

31 ��นว��ม 2563 132,177 44,717

31 ��นว��ม 2564 149,302 27,978

�่���ด����น่�ย��������ี

2563 (รวม�ย�่�น�่�����่�ย�นก�รบริห�ร) 38,434 17,970

2564 (รวม�ย�่�น�่�����่�ย�นก�รบริห�ร) 50,264 21,445
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18. เ��น�ู้ย�ม��ย����น
(หน่วย: พ�นบ�ท)

��ตร�ด�กเบี�ย (ร��ยล�ต่��ี) งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563 2564 2563

ต�วส�������เงิน 1.31 1.40 - 1.46 728,250 1,118,050 - 400,000

ต�วแลกเงิน 0.66 0.80 - 1.81 1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000

ห�ก: ด�กเบี�ย�่�ยร�ก�ร
ต�ด�่�ย (1,561) (5,248) (1,561) (5,248)

ต�วแลกเงินส�ท�ิ 998,439 1,994,752 998,439 1,994,752

รวม 1,726,689 3,112,802 998,439 2,394,752

วงเงินเบิกเกินบ���ีแล�ต�วส�������เงินข�งกล�่มบริ��ทบ�งส่วน�����ร�ก�น�ดยก�ร�ด���น�งที�ดินแล�
สิ�ง�ล�กสร��งข�ง��รงก�รบ�งส่วนข�งกล�่มบริ� �ท แล������ร�ก�น�ดยบริ��ท�

19. เ�้��นี�����้�แล�เ�้��นี�อ��น

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

เ���หนี�ก�ร��� - กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 1,324 1,048

เ���หนี�ก�ร��� - กิ�ก�รที�ไม่เกี�ยวข��งก�น 2,040,633 1,582,275 481,938 433,018

เ���หนี����น - กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 7,396 174,735

เ���หนี����น - กิ�ก�รที�ไม่เกี�ยวข��งก�น 365,629 201,030 11,716 13,641

เ���หนี�กรมสรรพ�กร 43,168 41,138 8,165 11,075

รวมเ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น 2,449,430 1,824,443 510,539 633,517
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ก�รเ�ลี�ยนแ�ลงข�งเงินก��ย�มร�ย�ย�วส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 มีร�ยล�เ�ียดด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ย�ด�งเหล��ต�น�ี 1,971,200 827,000 - 210,000

ก��เพิ�ม 50,000 2,412,700 - -

�่�ย��นเงินก�� (1,051,000) (1,268,500) - (210,000)

ย�ด�งเหล���ล�ย�ี 970,200 1,971,200 - -

�นร�หว�่ง�ี 2564 บริ��ทย่�ยส�มแห่งได�ท��ส����ก��ย�มก�บ�น���รพ��ิ�ย�์น�ร�เทศ�นวงเงิน�ร�ม��
2,734 ล��นบ�ท เงินก��ย�มด�งกล่�ว�ิดด�กเบี� ย�น��ตร�ร�หว่�ง MLR ลบร��ยล� 2.15 ��ง MLR ลบร��ยล�
3.40 ต่��ี แล�มีก��หนด���ร���นเงินต�น�น��ตร�ร��ยล�ข�งม�ล��่�ส�งห�ริมทร�พยท์ี�มีก�ร�ล�ด���น�งแล�
ต��ง�่�ย���ร���นเงินต�นท��งหมด��ย�น�ี 2568

�นร�หว�่ง�ี 2563 บริ��ทย่�ยส�งแห่งได�ท��ส����ก��ย�มก�บ�น���รพ��ิ�ย�์น�ร�เทศ�นวงเงิน�ร�ม��
3,434.7 ล��นบ�ท เงินก��ย�มด�งกล่�ว�ิดด�กเบี� ย�น��ตร�ร�หว่�ง MLR ลบร��ยล� 2.00 ��ง MLR ลบร��ยล�
3.40 ต่��ี แล�มีก��หนด���ร���นเงินต�น�น��ตร�ร��ยล�ข�งม�ล��่�ส�งห�ริมทร�พยท์ี�มีก�ร�ล�ด���น�งแล�
ต��ง��่ย���ร���นเงินต�นท��งหมด��ย�น�ี 2570

วงเงินเงินก��ย�มร�ย�ย�วข�งบริ��ท���� ��ร�ก�น�ดยก�ร�ด���น�งที�ดินพร��มสิ� ง�ล�กสร��งข�งแต่ล�
��รงก�รข�งบริ��ท� ส่วนวงเงินเงินก��ย�มร�ย�ย�วข�งบริ��ทย่�ยหล�ยแห่ง �����ร�ก�น�ดยก�ร�ด���น�ง
ที�ดิน��รงก�รข�งบริ��ทย่�ยเหล่�น��นแล������ร�ก�น�ดยบริ��ท�

��ย�ต�ส����เงินก� �ย�ม กล�่มบริ��ทต��ง��ิบ�ติต�มเง���นไขท�งก�รเงินบ�ง�ร�ก�รต�มที�ร�บ��นส���� เ�่น
ก�รด��รง��ตร�ส่วนหนี� สินต่�ท�น (Debt-to-Equity Ratio) �ห�เ��นไ�ต�ม��ตร�ที�ก��หนด�นส���� เ��นต�น

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 กล�่มบริ��ทมีวงเงินก��ย�มร�ย�ย�วต�มส����เงินก��ที�ย �งมิได�เบิก���เ�� น���นวนเงิน
6,902 ล��นบ�ท (เ�พ��กิ�ก�ร: 323 ล��นบ�ท) (2563: 6,425 ล��นบ�ท (เ�พ��กิ�ก�ร: 323 ล��นบ�ท))
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21. �ุ้น�ู้

ห��นก�� �  ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 เ�� นห� �นก���นิดร�บ�����ผ� �����ร�เ�ทไม่ด��ยสิท�ิแล�ไม่มี
หล�ก�ร�ก�น �ดยมีร�ยล�เ�ียดด�งนี�

งบก�รเงินรวมแล�งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

���นวนหน่วย ���นวนเงิน

����ห��นก�� ��ตร�ด�กเบี�ย�งที� ��ย� ว�นที��รบก��หนด 2564 2563 2564 2563

(พ�นหน่วย) (พ�นหน่วย) (ล��นบ�ท) (ล��นบ�ท)
AP212A ร��ยล� 2.50 ต่��ี 3 �ี 6 เด��น 15 ก�ม��พ�น�์ 2564 - 1,000 - 1,000

AP214A ร��ยล� 2.35 ต่��ี 3 �ี 6 เด��น 19 เม��ยน 2564 - 1,000 - 1,000

AP217A ร��ยล� 2.32 ต่��ี 3 �ี 6 เด��น 22 กรก���ม 2564 - 1,500 - 1,500

AP221A ร��ยล� 2.40 ต่��ี 4 �ี 22 มกร��ม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500

AP222A ร��ยล� 2.81 ต่��ี 3 �ี 6 เด��น 7 ก�ม��พ�น�์ 2565 500 500 500 500

AP228A ร��ยล� 2.94 ต่��ี 4 �ี 7 สิงห��ม 2565 1,500 1,500 1,500 1,500

AP228B ร��ยล� 2.94 ต่��ี 4 �ี 24 สิงห��ม 2565 500 500 500 500

AP218A ร��ยล� 2.60 ต่��ี 2 �ี 11 เด��น 24 ว�น 17 สิงห��ม 2564 - 100 - 100

AP21DA ร��ยล� 3.13 ต่��ี 3 �ี 25 ��นว��ม 2564 - 1,000 - 1,000

AP235A ร��ยล� 3.17 ต่��ี 4 �ี 17 พ�����ม 2566 3,000 3,000 3,000 3,000

AP227A ร��ยล� 2.63 ต่��ี 3 �ี 11 กรก���ม 2565 500 500 500 500

AP238A ร��ยล� 2.42 ต่��ี 4 �ี 19 สิงห��ม 2566 1,230 1,230 1,230 1,230

AP248A ร��ยล� 2.62 ต่��ี 5 �ี 19 สิงห��ม 2567 770 770 770 770

AP241A ร��ยล� 2.35 ต่��ี 4 �ี 23 มกร��ม 2567 2,500 2,500 2,500 2,500

AP258A ร��ยล� 3.50 ต่��ี 5 �ี 28 สิงห��ม 2568 850 850 850 850

AP238B ร��ยล� 2.80 ต่��ี 3 �ี 28 สิงห��ม 2566 400 400 400 400

AP247A ร��ยล� 2.77 ต่��ี 3 �ี 6 เด��น 21 กรก���ม 2567 1,500 - 1,500 -

AP261A ร��ยล� 3.51 ต่��ี 5 �ี 21 มกร��ม 2569 1,500 - 1,500 -

AP257A ร��ยล� 1.94 ต่��ี 4 �ี 20 กรก���ม 2568 2,000 - 2,000 -

รวม 18,250 17,850

ห�ก: ส่วนที���งก��หนด���ร���ย�นหน��ง�ี (4,500) (4,600)

ห��นก�� - ส�ท�ิ��กส่วนที���งก��หนด���ร���ย�นหน��ง�ี 13,750 13,250

21.1 เม���ว �นที� 23 มกร��ม 2563 บริ��ท�ได���กแล�เสน�ข�ยห��นก��� ��นวน 2.5 ล��นหน่วย ม�ล�่�ที�ตร�ไว�หน่วย
ล� 1,000 บ�ท รวมม�ล�่�ท��งสิ�น 2,500 ล��นบ�ท ต�มมติที��ร���มส�ม���ร�����ีผ�����ห��นข�งบริ��ท�เม���
ว�นที� 30 เม��ยน 2558 �ดยเสน�ข�ยแก่ผ� �ลงท�นส��บ�น ห��นก� �ด�งกล่�วเ�� นห� �นก� ��นิดร�บ�����ผ� �����ร�เ�ทไม่
ด��ยสิท�ิแล�ไม่มีหล�ก�ร�ก�น แล�ไม่มีผ� �แทนผ� ����ห� �น ��ย� 4 �ี น�บแต่ว �นที���กห��นก� � มี��ตร�ด�กเบี�ย�งที�
ร��ยล� 2.35 ต่��ี �ดย���ร�ด�กเบี�ยท�กๆ 6 เด��น แล��รบก��หนดไ�่��นว�นที� 23 มกร��ม 2567
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21.2 เม���ว �นที� 28 สิงห��ม 2563 บริ��ท�ได���กแล�เสน�ข�ยห��นก��� ��นวน 0.85 ล��นหน่วย ม�ล�่�ที�ตร�ไว�หน่วย
ล� 1,000 บ�ท รวมม�ล�่�ท��งสิ�น 850 ล��นบ�ท ต�มมติที��ร���มส�ม���ร�����ีผ� ����ห� �นข�งบริ��ท�เม���ว �นที�
9 กรก���ม 2563 �ดยเสน�ข�ยแก่ผ� �ลงท�นส��บ�นแล�ผ� �ลงท�นร�ย�ห�่ ห� �นก��ด�งกล่�วเ�� นห� �นก���นิดร�บ�����
ผ� �����ร�เ�ทไม่ด��ยสิท�ิแล�ไม่มีหล�ก�ร�ก�น แล�มีผ� �แทนผ� ����ห� �น ��ย� 5 �ี น�บแต่ว�นที���กห��นก��
มี��ตร�ด�กเบี� ย�งที�ร��ยล� 3.50 ต่��ี �ดย���ร�ด�กเบี� ยท�กๆ 6 เด��น แล��รบก��หนดไ�่��นว�นที�
28 สิงห��ม 2568

21.3 เม���ว �นที� 28 สิงห��ม 2563 บริ��ท�ได���กแล�เสน�ข�ยห��นก�����นวน 0.4 ล��นหน่วย ม�ล�่�ที�ตร�ไว�
หน่วยล� 1,000 บ�ท รวมม�ล�่�ท��งสิ�น 400 ล��นบ�ท ต�มมติที��ร���มส�ม���ร�����ีผ�����ห��นข�งบริ��ท�
เม���ว �นที� 9 กรก���ม 2563 �ดยเสน�ข�ยแก่ผ� �ลงท�นส��บ�น ห� �นก��ด�งกล่�วเ�� นห� �นก���นิดร�บ�����ผ� ����
�ร�เ�ทไม่ด��ยสิท�ิแล�ไม่มีหล�ก�ร�ก�น แล�ไม่มีผ� �แทนผ� ����ห� �น ��ย� 3 �ี น�บแต่ว �นที���กห��นก�� มี��ตร�
ด�กเบี�ย�งที�ร��ยล� 2.80 ต่��ี �ดย���ร�ด�กเบี�ยท�กๆ 6 เด��น แล��รบก��หนดไ�่��นว�นที� 28 สิงห��ม 2566

21.4 เม���ว�นที� 21 มกร��ม 2564 บริ��ท�ได���กแล�เสน�ข�ยห��นก� �ต�มที�มีมติ�นที��ร���มส�ม���ร�����ีผ� ����ห� �น
ข�งบริ��ท�เม���ว�นที� กรก���ม ด�งนี�

- ��กแล�เสน�ข�ยห��นก��� ��นวน 1.5 ล��นหน่วย ม�ล�่�ที�ตร�ไว�หน่วยล� 1,000 บ�ท รวมม�ล�่�ท�� งสิ�น
1,500 ล��นบ�ท �ดยเสน�ข�ยแก่ผ� �ลงท�นส��บ�นแล�ผ� �ลงท�นร�ย�ห�่ ห��นก��ด�งกล่�วเ�� นห��นก���นิด
ร�บ�����ผ� �����ร�เ�ทไม่ด��ยสิท�ิแล�ไม่มีหล�ก�ร�ก�น แล�มีผ� �แทนผ� ����ห� �น ��ย� 3 �ี 6 เด��น
น�บแต่ว �นที���กห��นก�� มี��ตร�ด�กเบี� ย�งที�ร��ยล� 2.77 ต่��ี �ดย���ร�ด�กเบี� ยท�กๆ 6 เด��น แล�
�รบก��หนดไ�่��นว�นที� 21 กรก���ม 2567

- ��กแล�เสน�ข�ยห��นก��� ��นวน 1.5 ล��นหน่วย ม�ล�่�ที�ตร�ไว�หน่วยล� 1,000 บ�ท รวมม�ล�่�ท��งสิ�น
1,500 ล��นบ�ท �ดยเสน�ข�ยแก่ผ� �ลงท�นส��บ�นแล�ผ� �ลงท�นร�ย�ห�่ ห� �นก��ด�งกล่�วเ�� นห� �นก���นิด
ร�บ�����ผ� �����ร�เ�ทไม่ด��ยสิท�ิแล�ไม่มีหล�ก�ร�ก�น แล�มีผ� �แทนผ� ����ห� �น ��ย� 5 �ี น�บแต่ว �นที���ก
ห��นก� � มี��ตร�ด�กเบี�ย�งที�ร��ยล� 3.51 ต่��ี �ดย���ร�ด�กเบี�ยท�กๆ 6 เด��น แล��รบก��หนดไ�่��น
ว�นที� 21 มกร��ม 2569

21.5 เม���ว �นที� 20 กรก���ม 2564 บริ��ท�ได���กแล�เสน�ข�ยห��นก��ต�มที�มีมติ�นที��ร���มส�ม���ร�����ีผ� ����
ห� �นข�งบริ��ท�เม���ว�นที� 9 กรก���ม 2563 ���นวน 2.0 ล��นหน่วย ม�ล�่�ที�ตร�ไว�หน่วยล� 1,000 บ�ท รวม
ม�ล�่�ท�� งสิ�น 2,000 ล��นบ�ท �ดยเสน�ข�ยแก่ผ� �ลงท�นส��บ�น ห��นก��ด�งกล่�วเ�� นห� �นก���นิดร�บ�����ผ� ����
�ร�เ�ทไม่ด��ยสิท�ิแล�ไม่มีหล�ก�ร�ก�น แล�ไม่มีผ� �แทนผ� ����ห� �น ��ย� 4 �ี น�บแต่ว �นที���กห��นก�� มี��ตร�
ด�กเบี�ย�งที�ร��ยล� 1.94 ต่��ี �ดย���ร�ด�กเบี�ย ท�กๆ 6 เด��น แล��รบก��หนดไ�่��นว�นที� 20 กรก���ม 2568

��ย�ต�ร�ยล�เ�ียดข�งห��นก��ที���กม�แล�วน��น บริ��ท�ต��ง� ิบ�ติต�มเง���นไขส�����บ�ง�ร�ก�ร เ�่น ก�รด��รง
ส�ดส่วนหนี� สินท�งก�รเงินส�ท�ิต่�ส่วนข�งผ� ����ห� �น�น��ตร�ส่วนไม่เกิน 2:1 เ��นต�น

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 ห��นก��มีม�ล�่�ย�ติ�รรมเ��น���นวนเงิน 18,566 ล��นบ�ท (2563: 17,908 ล��นบ�ท)
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22. ����อ� ล����ย�น์��ย�ย��ขอ�พน����น

���นวนเงินส��ร�งผล�ร��ย�น์ร�ย�ย�วข�งพน�กง�น���งเ��นเงิน�ดเ�ยพน�กง�นเม�����ก��กง�นแสดงได�ด�งนี�

(หน่วย:พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

��� ู�พ�น��ม������� ล����ย�น์�้น�ี 269,330 222,331 143,380 121,222

ส่วนที�ร�บร� ��นก��ไรหร��ข�ดท�น:

ต�นท�นบริก�ร�น�����บ�น 45,100 39,784 9,562 18,180

ต�นท�นด�กเบี�ย 5,766 7,797 2,016 3,978

ส่วนที�ร�บร� ��นก��ไรข�ดท�นเบ�ดเสร�����น:

(ก��ไร)ข�ดท�น��กก�ร�ร�ม��ก�รต�มหล�ก
��ิตศ�สตร์�ร�ก�น��ย
ส่วนที�เกิด��กก�รเ�ลี�ยนแ�ลงข��สมมติ��นด��น
�ร���กรศ�สตร์ 29,927 - 18,842 -

ส่วนที�เกิด��กก�รเ�ลี�ยนแ�ลงข��สมมติท�งก�รเงิน (25,602) - (17,108) -

ส่วนที�เกดิ��กก�ร�ร�บ�ร�ง��ก�ร�สบก�ร�์ (43,334) - (19,247) -

ส่วนที��่�ย��กก�ร��นย��ยพน�กง�นไ�บริ��ทย�่ย - - (39,435) -

ผล�ร��ย�น์ที��่�ย�นร�หว่�ง�ี (1,072) (582) (1,072) -

��� ู�พ�น��ม������� ล����ย�น์�ล�ย�ี 280,115 269,330 96,938 143,380

กล�่มบริ��ท��ดว�่���่�ย���ร�ผล�ร��ย�นร์�ย�ย�วข�งพน�กง�น��ย�น 1 �ีข��งหน��เ�� น���นวน�ร�ม��
20.4 ล��นบ�ท (2563: 1.1 ล��นบ�ท) (เ�พ��กิ�ก�ร: 15.3 ล��นบ�ท 2563: 1.1 ล��นบ�ท)

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 ร�ย�เวล�เ�ลี�ย�่วงน�� �หน�ก�นก�ร�่�ย���ร�ผล�ร��ย�น์ร�ย�ย�วข�งพน�กง�น
ข�งกล�่มบริ��ท�ร�ม�� 4.88 - 7.12 �ี (2563: 17.00 - 24.66 �ี) (เ�พ��กิ�ก�ร: 6.94 �ี 2563: 23.15 �ี)

สมมติ��นที�ส������นก�ร�ร�ม��ก�รต�มหล�ก��ิตศ�สตร์�ร�ก�น��ย � ว�น�ร�เมินสร��ได�ด�งนี�

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร
2564 2563 2564 2563

(ร��ยล�ต่��ี) (ร��ยล�ต่��ี) (ร��ยล�ต่��ี) (ร��ยล�ต่��ี)

��ตร��ิดลด 2.06 - 2.10 3.08 - 3.35 2.10 3.34

��ตร�ก�รข��นเงินเด��น�น�น��ต
(ข��นก�บ�่วง��ย�ข�งพน�กง�น) 0 - 6 0 - 7 0 - 6 0 - 7

��ตร�ก�รเ�ลี�ยนแ�ลง�น���นวนพน�กง�น 0 - 30.28 0 - 28.57 0 - 17.51 0 - 28.57
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ผลกร�ทบข�งก�รเ�ลี�ยนแ�ลงสมมติ��นที�ส�����ต่�ม�ล�่������บ�นข�ง��ร�ผ�กพ�นผล�ร��ย�น์ร�ย�ย�ว
ข�งพน�กง�น � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 สร��ได�ด�งนี�

(หน่วย: ล��นบ�ท)
31 ��นว��ม 2564

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร
เพิ�มข��น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ�มข��น 1.0% ลดลง 1.0%

��ตร��ดิลด (29) 34 (6) 6

เพิ�มข��น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ�มข��น 1.0% ลดลง 1.0%
��ตร�ก�รข��นเงินเด��น 36 (31) 7 (6)

เพิ�มข��น 10.0% ลดลง 10.0% เพิ�มข��น 10.0% ลดลง 10.0%
��ตร�ก�รเ�ลี�ยนแ�ลง�น���นวนพน�กง�น (19) 22 (2) 3

(หน่วย: ล��นบ�ท)
31 ��นว��ม 2563

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร
เพิ�มข��น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ�มข��น 1.0% ลดลง 1.0%

��ตร��ิดลด (35) 23 (9) 15

เพิ�มข��น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ�มข��น 1.0% ลดลง 1.0%
��ตร�ก�รข��นเงินเด��น 28 (41) 18 (12)

เพิ�มข��น 10.0% ลดลง 10.0% เพิ�มข��น 10.0% ลดลง 10.0%
��ตร�ก�รเ�ลี�ยนแ�ลง�น���นวนพน�กง�น (27) 24 (5) 10

23. ����อ���ม� �ม�ย

��ย�ต�บทบ����ติข�งม�ตร� 116 แห่งพร�ร��บ����ติบริ��ทมห��น���ก�ด พ.ศ. 2535บริ��ท�ต��ง��ดสรรก��ไร
ส�ท�ิ�ร�����ีส่วนหน�� งไว�เ�� นท�นส��ร�งไม่น��ยกว่�ร��ยล� 5 ข�งก��ไรส�ท�ิ�ร�����ีห�กด�วยย�ดข�ดท�น
ส�สมยกม� (���มี) �นกว่�ท�นส��ร�งนี� ��มี���นวนไม่น��ยกว่�ร��ยล� 10 ข�งท�น�ดท�เบียน ส��ร�งต�ม
ก�หม�ยด�งกล่�วไม่ส�ม�ร�น��ไ��่�ยเงิน��นผลได� �ดยบริ��ท�ได���ดสรรส��ร�งต�มก�หม�ย�รบ��วนแล�ว

24. ��ยได้����� �ที�ท�����ลู��้�

24.1 ��ยได้ที�����ู้ที�เ�ี�ย�ข้อ����ยอด��เ�ล�อ��ม�� �

�นร�หว่�ง�ี 2564 กล�่มบริ��ทมีก�รร�บร� �ร�ยก�รที�เ�ยรวม�ย�่�นย�ดยกม�ข�งเงินร�บล่วงหน����กล�ก���เ�� น
ร�ยได��นงบก��ไรข�ดท�นเบ�ดเสร�����นวน 433.9 ล��นบ�ท (เ�พ��กิ�ก�ร: 243.2 ล��นบ�ท) (2563: 148 ล��น
บ�ท (เ�พ��กิ�ก�ร: 10.7 ล��นบ�ท))
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24.2 ��ยได้ที���ด�่�������ู้������� ���ที�ย��� �����ไม่เ������น

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 กล�่มบริ��ท��ดว่���มีร�ยได�ที�ร�บร� ��น�น��ตส��หร�บ��ร�ที�ย �ง� ิบ�ติไม่เสร��สิ�น
(หร��ย�งไม่เสร��สิ�นบ�งส่วน) ข�งส����ที�ท��ก�บล�ก���ด�งนี�

(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ล������ุ����
พ��น��ส�งห�ริมทร�พย์ 12,844.5 10,120.5 546.9 1,481.9

�ห�บริก�ร 39.1 58.0 - -

���งกล�่มบริ��ท��ดว่���� ิบ�ติต�ม��ร�ที�ต��ง� ิบ�ติข�งส����ด�งกล่�วเสร��สิ�น��ย�น 1 - 5 �ี

�ย�่งไรก�ต�ม ม�ล�่�ก�รร�บร� �ร�ยได��น�น��ตด�งกล่�ว���เ�ลี�ยนแ�ลงได�ข��น�ย�่ก�บท��ง�����ย��ย�นแล�
��ยน�ก ได�แก่ �ว�มส�ม�ร��นก�ร�่�ย���ร�ข�งล�ก���แล�ก�ร�น�ม�ติสินเ����ข�งล�ก�����ก�น���ร
พ��ิ�ย์ �ว�ม��บหน���นก�รก่�สร��ง��รงก�รข�งกล�่มบริ��ทรวมท��ง��ว�เศร��กิ�แล�ก�รเม��ง

25. ��ยได้ดอ�เ�ี�ย

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ร�ยได�ด�กเบี�ย��กเงิน��ก�น���ร 7,100 6,537 4,151 3,788

ร�ยได�ด�กเบี�ย��กเงิน�ห�ก� �ย�ม - - 1,161,473 982,863

รวม 7,100 6,537 1,165,624 986,651

26. �้นทุนท�����เ��น

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

�่�����่�ยด�กเบี�ยข�งเงินก��ย�ม 191,410 300,497 618,406 646,263

�่������่ยด�กเบี�ยข�งหนี� สินต�มส����เ�่� 18,246 19,793 9,225 9,929

���นๆ 45,373 46,916 13,704 18,003

รวม 255,029 367,206 641,335 674,195
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27. �่���้�่�ย��มล�����

ร�ยก�ร�่�����่�ยแบ่งต�มล�ก����ร�ก�บด�วยร�ยก�ร�่�����่�ยที�ส�����ด�งต่�ไ�นี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ต�นท�นง�นก่�สร��งแล�ร�บบส���ร������ 11,764,156 11,629,107 1,305,426 2,034,616
ต�นท�น�่�ที�ดิน 8,195,901 7,335,741 975,244 1,505,300
เงินเด��นแล��่�แรงแล�ผล�ร��ย�น์���น
ข�งพน�กง�น 1,621,767 2,114,206 302,877 549,497

��่� ���แล�ส่งเสริมก�รข�ย 1,037,745 1,070,101 46,013 336,030
�่�เ�่���่ยต�มส����เ�่� 41,665 49,595 4,176 14,895
�่�เส���มร��� 228,654 230,611 104,473 121,615

�่�ต�ด���หน่�ย 50,264 38,434 21,445 17,970

ข�ดท�น��กก�รลดลงข�งม�ล�่�เงินลงท�น - - - 25,000

28. ��ีเ��นได้

�่�����่�ย���ีเงินได�ส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 สร��ได�ด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

��ีเ��นได้����ุ��น:
���เีงินได�นิติบ���ลส��หร�บ�ี 903,888 702,481 229,548 104,568
ร�ยก�ร�ร�บ�ร�ง�่�����่�ย���ีเงินได�นิติบ���ล

ข�ง�ีก่�น 42,088 50,808 69 11,848
��ีเ��นได้�อ�����ด�� �ี:

���ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ี��กก�รเกิดผลแตกต่�ง
���ว�ร�วแล�ก�รกล�บร�ยก�รผลแตกต่�ง
���ว�ร�ว (76,676) (63,433) 10,799 9,285

�่���้�่�ย ��ีเ��นได้ที�แ�ด�อยู่�น���ไ�ข�ดทุน 869,300 689,856 240,416 125,701
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���นวน���ีเงินได�ที�เกี�ยวข��งก�บส่วน�ร�ก�บแต่ล�ส่วนข�งก��ไรข�ดท�นเบ�ดเสร�����นส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว�นที�
31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 สร��ได�ด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

���ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ีที�เกี�ยวข��งก�บผลก��ไร
��กก�ร�ร�ม��ก�รต�มหล�ก��ิตศ�สตร์
�ร�ก�น��ย 6,286 - 3,502 -

��ีเ��นได้ที�แ�ด�อยู่�น���ไ�ข�ดทุนเ�ดเ���อ��น 6,286 - 3,502 -

ร�ยก�รกร�ทบย�ดร�หว่�งก��ไรท�งบ���ีก�บ�่�����่�ย���ีเงินได�มีด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

ก��ไรท�งบ���ีก่�น���ีเงินได�นิติบ���ล 5,412,136 4,915,335 2,135,685 1,942,362

��ตร����ีเงินได�นิติบ���ล 20% 20% 20% 20%

ก��ไรท�งบ���ีก่�น���เีงินได�นิติบ���ล�����ตร����ี 1,082,427 983,067 427,137 388,472

ร�ยก�ร�ร�บ�ร�ง�่�����่�ย���เีงินได�นิติบ���ล
ข�ง�ีก่�น 42,088 50,808 69 11,848

ผลกร�ทบท�ง���ีส��หร�บ
ร�ยได�แล��่�����่�ยที�ไม่ส�ม�ร����เ��นร�ยได�

แล��่�����่�ย�นท�ง���ี (62,080) 5,443 8,547 36,027

ร�ย�่�ยที�ห�กได�ม�กกว่� 1 เท่� (4,132) (5,539) (745) (2,547)
เงิน��นผลที�ได�ร�บยกเว�น���ี - - (204,038) (310,096)

ส่วนแบ่งก��ไร��กเงินลงท�น�นก�รร่วม��� (199,836) (389,525) - -

���น ๆ 10,833 45,602 9,446 1,997

��่����่�ย���ีเงินได�ที�แสดง�ย�่�นงบก��ไรข�ดท�น
เบ�ดเสร�� 869,300 689,856 240,416 125,701
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ส่วน�ร�ก�บข�งสินทร�พย�์��ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ี�ร�ก�บด�วยร�ยก�รด�งต่�ไ�นี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร
� ว�นที� 31 ��นว��ม � ว�นที� 31 ��นว��ม

2564 2563 2564 2563

��นท��พย์ ��ีเ��นได้�อ�����ด�� �ี
�่�เผ���ผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที���ดว่���เกิดข��น - 2 - -

�่�เผ���ก�รด��ย�่�ข�งสินทร�พย์ 62,413 45,916 - -

ก��ไร�นสิน����งเหล���ล�ยงวด 4,158 15,093 - -

�่�เส���มร���ส�สม - ����รแล����กร�์ 1,975 1,975 - -

ส��ร�งผล�ร��ย�นร์�ย�ย�วข�งพน�กง�น 51,103 48,927 19,388 28,676

�่�����่�ย�นก�รด��เนินง�นร�ต�ด�่�ย 265,506 203,686 35,708 41,003
ส����เ�่� 2,655 1,785 1,242 961
ข�ดท�นท�ง���ีที�ย �งไม่ได���� 117,260 105,746 - -

��ม 505,070 423,130 56,338 70,640

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 บริ��ทย่�ยมีร�ยก�รผลแตกต่�ง���ว�ร�วที����ห�ก���ี���นวน 0.2 ล��นบ�ท (2563:

3.4 ล��นบ�ท) ที�บริ��ทย่�ยไม่ได�บ�นท�กสินทร�พย�์��ีเงินได�ร�ก�รต�ดบ���ี เน���ง��กพิ��ร��แล�วเห�นว่�
���ไม่มีก��ไรท�ง���ี�น�น��ตเพียงพ�ที���น��ผลแตกต่�ง���ว�ร�วข��งต�นม�����ร��ย�น์ได�

29. ���ไ��่อ�ุ้น

ก��ไรต่�ห� �นข��นพ��น��น���นว��ดยห�รก��ไรส��หร�บ�ีที�เ�� นข�งผ� ����ห� �นข�งบริ��ท� (ไม่รวมก��ไรข�ดท�น
เบ�ดเสร�����น) ด�วย���นวน��วเ�ลี�ย�่วงน�� �หน�กข�งห� �นส�ม��ที���ก�ย��่นร�หว�่ง�ี

30. เ��น��น ล

เงิน��นผล�่�ยส��หร�บ�ีสิ�นส�ดว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 เ��นด�งนี�

เงิน��นผล �น�ม�ติ�ดย เงนิ��นผล�่�ย เงิน��นผล�่�ยต�่ห��น
(ล��นบ�ท) (บ�ท)

�ี 2564

เงนิ��นผล�ร�����ี 2563 ที��ร���มส�ม��ผ� ����ห��น
เม���ว�นที� 29 เม��ยน 2564 1,415 0.45

�ี 2563

เงิน��นผลร�หว่�งก�ลส��หร�บ�ี 2563 ที��ร���ม���กรรมก�รบริ��ท�
เม���ว�นที� 28 เม��ยน 2563 1,258 0.40

เม���ว �นที� 29 เม��ยน 2564 ที��ร���มส�ม���ร�����ีผ� ����ห� �นข�งบริ��ท�ได�มีมติ�น�ม�ติ�่�ยเงิน��นผล
�ร�����ี 2563 �ห�แก่ผ� ����ห� �น�น��ตร�ห� �นล� 0.40 บ�ท แล�เงิน��นผลพิเศ��นว�ร��รบร�บ 30 �ี
ข�งบริ��ท��น��ตร�ห� �นล� 0.05 บ�ท



208 56-1 One Report   2564

52

31. �อ�ทุน����อ�เลี�ย��ีพ

กล�่มบริ��ทแล�พน�กง�นได�ร่วมก�น��ดต��งก�งท�นส��ร�งเลี�ยง�ีพข��นต�มพร�ร��บ����ติก�งท�นส��ร�งเลี�ยง
�ีพ พ.ศ. 2530 �ดยกล�่มบริ��ทแล�พน�กง�น���่�ยสมทบเข��ก�งท�นเ�� นร�ยเด��น�น��ตร�ร��ยล� 3 ��ง 8

ข�งเงินเด��น ก�งท�นส��ร�งเลี�ยง�ีพนี�บริห�ร�ดยบริ��ทหล�กทร�พย�์�ดก�รก�งท�น กสิกรไทย ���ก�ด บริ��ท
หล�กทร�พย�์�ดก�รก�งท�นไทยพ��ิ�ย ์���ก�ด แล�บริ��ทหล�กทร�พย�์�ดก�รก�งท�นทห�รไทย ���ก�ด แล���
�่�ย�ห�แก่พน�กง�นเม���พน�กง�นน��น��ก��กง�นต�มร�เบียบว่�ด�วยก�งท�นข�งกล�่มบริ��ท �นร�หว่�ง�ี
2564 แล� 2563 กล�่มบริ��ทร�บร� � เงินสมทบด�งกล่�วเ�� น�่�����่�ย���นวน 40 ล��นบ�ท แล� 39 ล��นบ�ท
ต�มล��ด�บ (เ�พ��กิ�ก�ร: 10 ล��นบ�ท แล� 20 ล��นบ�ท ต�มล��ด�บ)

32. ข้อมูลท�����เ��น���แน���ม�่�น��น

ข��ม�ลส่วนง�นด��เนินง�นที�น��เสน�นี�ส�ด�ล��งก�บร�ยง�น��ย�นข�งบริ��ท�ที�ผ� �มี� ��น��ต�ดสิน��ส�งส�ด
ด��นก�รด��เนินง�นได�ร�บแล�ส�บท�น�ย่�งสม���เสม�เพ�������นก�รต�ดสิน���นก�ร��ดสรรทร�พย�กร�ห�ก�บ
ส่วนง�นแล��ร�เมินผลก�รด��เนินง�นข�งส่วนง�น

เพ���ว�ต���ร�สง�์�นก�รบริห�รง�น กล�่มบริ��ท��ด��รงสร��ง�ง�์กรเ�� นหน่วย��รกิ�ต�ม�ร�เ�ทข�ง
ผลิต����แ์ล�บริก�ร กล�่มบริ��ทมีส่วนง�นที�ร�ยง�นท��งสิ�น 3 ส่วนง�น ด�งนี�

x ส่วนง�นแนวร�บ เ��นส่วนง�น��รกิ�พ��น��ส�งห�ริมทร�พยท์ี�เ��นบ��นเดี�ยวแล�ท�วน์เ ��ส์

x ส่วนง�นแนวส�ง เ��นส่วนง�น��รกิ�พ��น��ส�งห�ริมทร�พยท์ี�เ��น��น�ดมิเนียม

x ส่วนง�น���นๆ เ�� นส่วนง�น��รกิ�ที��ร�ก�บไ�ด�วย ก�ร�ห�บริก�รหล�งก�รข�ย ก�รเ�� นต�วแทน
น�ยหน������ข�ยเ�่��ส�งห�ริมทร�พย์ ก�รศ�ก��แล�ก�ร�� ก�บรม ก�ร�ห�บริก�รร�บเหม�ก่�สร��ง�ห�แก่
บริ��ท�นกล�่ม แล�บริก�ร���น ๆ

กล�่มบริ��ทไม่มีก�รรวมส่วนง�นด��เนินง�นเ��นส่วนง�นที�ร�ยง�นข��งต�น

ผ� �มี���น��ต�ดสิน��ส�งส�ดส�บท�นผลก�รด��เนินง�นข�งแต่ล�หน่วย��รกิ�แยก��กก�นเพ���ว �ต���ร�สง�์�น
ก�รต�ดสิน��เกี�ยวก�บก�ร��ดสรรทร�พย�กรแล�ก�ร�ร�เมินผลก�ร� ิบ�ติง�น บริ��ท��ร�เมินผลก�ร
� ิบ�ติง�นข�งส่วนง�น�ดยพิ��ร����กก��ไรหร��ข�ดท�น��กก�รด��เนินง�นแล�สินทร�พยร์วม���งว �ดม�ล�่�
�ดย���เก��์เดียวก�บที�����นก�รว�ดก��ไรหร��ข�ดท�น��กก�รด��เนินง�นแล�สินทร�พยร์วม�นงบก�รเงิน

ก�รบ�นท�กบ���ีส��หร�บร�ยก�รร�หว่�งส่วนง�นที�ร�ยง�นเ�� นไ��นล�ก���เดียวก�บก�รบ�นท�กบ���ี
ส��หร�บร�ยก�ร��รกิ�ก�บบ���ล��ยน�ก
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33. ��� ู�พ�นแล��นี���นที�อ��เ��ดข�น

33.1 ��� ู�พ�นเ�ี�ย������ย�่�ย ่ �ยทุน

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 กล�่มบริ��ทมี��ร�ผ�กพ�นต�มส��������ที�ดินก�บบริ��ท���นแล�บ���ล��ยน�ก��� ง
มีม�ล�่�ข�งที�ดิน�งเหล��ที�ต��ง�่�ย�น�น��ตต�มส����ด�งกล่�วเ�� น���นวนเงิน�ร�ม�� 4,040 ล��นบ�ท
(เ�พ��กิ�ก�ร: ไม่มี) (2563: 2,966 ล��นบ�ท (เ�พ��กิ�ก�ร: ไม่ม)ี)

33.2 ��� ู�พ�นเ�ี�ย������ �เ�่�

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 กล�ม่บริ��ทมี���นวนเงินข��นต���ที�ต ��ง�่�ย�่�เ�่��น�น��ต��ย�ต�ส����
เ�่�ด��เนินง�นที�บ�กเลิกไม่ได�ด�งนี�

(หน่วย: พ�นบ�ท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

2564 2563 2564 2563

��ย�น 1 �ี 13 21 - 1
ม�กกว่� 1 �ี แต่ไม่เกิน 5 �ี 2 2 - -

รวม 15 23 - 1

33.3 ��� ู�พ�น��ม�� ��น���พ� น��������

บริ��ท� บริ��ทย่�ยแล�ก�รร่วม���มี��ร�ผ�กพ�นต�มส�����นก�รพ��น���รงก�รต�มร�ยล�เ�ียดด�งนี�

(หน่วย: ล��นบ�ท)

����บริ��ท 2564 2563

บริ��ท�
บริ��ท เ�พี (ไทยแลนด)์ ���ก�ด (มห��น) 264 386

บริ��ทย่�ย
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (กร�งเทพ) ���ก�ด 1,091 938

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� � ��ก�ด 1,742 2,158

บริ��ท เด��แวล� พร��พเพ�ร์ตี�  ดีเวลล��เม�นท์ ���ก�ด 3,095 2,334

บริ��ท เ�ส�ีเ�เ�ีย ลีด�เว���น เ��นเต�ร์ ���ก�ด 34 10

บริ��ท เ�พี เ��ม�ี 1 ���ก�ด - 1

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� (2014) ���ก�ด - 12

บริ��ท ไทยบกิเบลลี� ���ก�ด 1 1

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� (2017) ���ก�ด 328 54

บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� (2018) ���ก�ด 41 60

บริ��ท เ�พ ีเ��ม�ี 5 ���ก�ด 4 -

ก�รร่วม���
บริ��ท พรีเมี�ยม เรส�ิเดน� ์���ก�ด แล�บริ��ทย่�ย 2,095 6,636

รวม 8,695 12,590
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33.4 ������������น

ก) บริ��ท�มีหนี� สินที����เกิดข��น��กก�ร�����ร�ก�นเงินก��ย�มแล�วงเงินสินเ������ก�น���รข�งบริ��ทย่�ย
���ง � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 มีร�ยล�เ�ียดด�งนี�

(หน่วย: ล��นบ�ท)
บริ��ทที�ได�ร�บก�ร�����ร�ก�น 2564 2563

บริ��ทย่�ย
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (กร�งเทพ) ���ก�ด 4,091 2,519
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  ���ก�ด 7,170 7,603
บริ��ท เด��แวล� พร��พเพ�ร์ตี�  ดีเวลล��เม�นท์ ���ก�ด 9,714 8,925
บริ��ท ไทยบิกเบลลี� ���ก�ด 25 25
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2014) ���ก�ด - 10
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2017) ���ก�ด 321 780
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2018) ���ก�ด 405 405
บริ��ท เ�ส�เี�เ�ีย ลีด�เว���น เ��นเต�ร์ ���ก�ด 202 -

บริ��ท สม�ร์ท เ��ร์วิส แ�นด์ เมเน�เม�นท ์���ก�ด 5 -

รวม 21,933 20,267

ข) กล�่มบริ��ทมีหนี� สินที����เกิดข��น��กก�ร�ห��น���ร��กหน�งส�������ร�ก�น�ห�ก�บหน่วยง�นร��ก�ร
หร��บ���ล���น ��� งส่วน�ห�่เกี�ยวก�บก�รบ��ร�งร�ก��ส���ร������ ก�ร����สิน��� แล�ก�ร���ไ ��
ต�มร�ยล�เ�ียดด�งนี�

(หน่วย: ล��นบ�ท)
����บริ��ท 2564 2563

บริ��ท�
บริ��ท เ�พ ี(ไทยแลนด)์ ���ก�ด (มห��น) 75 391
บริ��ทย่�ย
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (กร�งเทพ) ���ก�ด 760 665
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี� � ��ก�ด 1,068 1,028
บริ��ท เด��แวล� พร��พเพ�ร์ตี�  ดีเวลล��เม�นท์ ���ก�ด 1,224 2,106
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2017) ���ก�ด 40 67
บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2018) ���ก�ด 5 5

บริ��ท เ�ส�ีเ�เ�ีย ลีด�เว���น เ��นเต�ร์ ���ก�ด 34 -

รวม 3,206 4,262

33.5 �ดี ้อ��้อ�

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 กล�่มบริ��ทได���ก ��งร��ง�น�ดี�ว�มหล�ย�ดีที�เกี�ยวเน���งก�บก�ร��กกล่�วห�ว่�
ผิดส��������� ���ข�ยแล��ดีล�เมิด ��� งมีท�นทร�พยร์วม���นวน 137 ล��นบ�ท (2563: 192 ล��นบ�ท)

�ย่�งไรก�ต�ม �่�ยบริห�รข�งกล�ม่บริ��ท��ดว่�ผลเสียห�ยที���เกิดข��น�ริง��ไมเ่กินกว่��ร�ม��ก�รหนี� สิน
ที�เกี�ยวข��งที�ได�บ�นท�กไว��นงบก�รเงิน
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34. ล��ด�����นขอ�มูล�่�ยุ�����ม

�  ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 กล�่มบริ��ทมีสินทร�พย์แล�หนี� สินที� เ�ิดเผยม�ล�่�ย�ติ�รรม�ดย
แยกแสดงต�มล��ด�บ���นข�งม�ล�่�ย�ติ�รรม ด�งนี�

(หน่วย: ล��นบ�ท)

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564

งบก�รเงินรวม
งบก�รเงิน
เ�พ��กิ�ก�ร

ร�ด�บ 2 ร�ด�บ 2

��นท��พย์ที�เ�� ดเ ยมูล�่�ยุ�����ม
�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�น 476 247

�นี���นที�เ�� ดเ ยมูล�่�ยุ�����ม
ห��นก�� 18,566 18,566

(หน่วย: ล��นบ�ท)

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2563

งบก�รเงินรวม
งบก�รเงิน
เ�พ��กิ�ก�ร

ร�ด�บ 2 ร�ด�บ 2

��นท��พย์ที�เ�� ดเ ยมูล�่�ยุ�����ม
�ส�งห�ริมทร�พยเ์พ���ก�รลงท�น 429 247

�นี���นที�เ�� ดเ ยมูล�่�ยุ�����ม
ห��นก�� 17,908 17,908

35. เ����อ�ม�อท�����เ��น

35.1 ��� ุ������์แล�น�ย��ย������������มเ�ี�ย�ท�����เ��น

เ�ร���งม��ท�งก�รเงินที�ส�����ข�งกล�่มบริ��ท �ร�ก�บด�วย เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ล�กหนี�ก�ร���
เงิน�ห�ก��ย�ม เงินลงท�น เ���หนี� ก�ร��� ห��นก� � เงินก��ย�มร�ย�ส��น แล�เงินก��ย�มร�ย�ย�ว กล�่มบริ��ทมี�ว�มเสี�ยง
ท�งก�รเงินที�เกี�ยวข��งก�บเ�ร���งม��ท�งก�รเงินด�งกล่�ว แล�มีน�ยบ�ยก�รบริห�ร�ว�มเสี�ยง ด�งนี�

���มเ�ี�ย�ด้�นเ��ด��

กล�่มบริ��ทมี�ว�มเสี�ยงด��นเ�รดิตที�เกี�ยวเน���งก�บล�กหนี�ก�ร��� เงิน�ห�ก��ย�ม เงิน��กก�บ�น���รแล�ส��บ�น
ก�รเงิน แล�เ�ร���งม��ท�งก�รเงิน���น ๆ �ดย���นวนเงินส�งส�ดที�กล�่มบริ��ท���ต��งส��เสีย��กก�ร�ห�สินเ����
���ม�ล��่ต�มบ���ีที�แสดง�ย�่�นงบแสดง��น�ก�รเงิน
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óćÏùçăļÏĀñÒēĀċóþøĂçåñÿìðĖåăĻĊÏĂâÖĀÏøÿÛÛĀ

กล�่มบริ��ทบริห�ร�ว�มเสี�ยง�ดย���น�ยบ�ยแล�ข��นต�น�นก�ร�วบ��มก�ร�ห�สินเ�����ย่�งเหม��สม ��งไม่
��ดว่���เกิดผลข�ดท�นท�งก�รเงินที�มีส�ร�ส����� น�ก��กนี�  กล�่มบริ��ทมีก�รติดต�มย�ด�ง���งข�ง
ล�กหนี� ก�ร���แล�สินทร�พยที์�เกิด��กส�����ย�่งสม���เสม� น�ก��กนี� ก�ร�ห�สินเ����ข�งกล�่มบริ��ทเ�� น
ก�ร�ห�สินเ����แบบไม่กร���กต�วส�ง เน���ง��กกล�่มบริ��ทมี��นล�ก������นวนม�ก

กล�่มบริ��ทพิ��ร��ก�รด��ย�่�ท�กว�นสิ�นร�บร�ย�เวล�ร�ยง�น ��ตร�ก�รต��งส��ร�งผลข�ดท�นด��นเ�รดิตที�
��ดว่���เกิดข��น� ��นว��ดยพิ��ร����ก��ย�หนี� �ง���งน�บ��กว�นที���งก��หนด���ร�ส��หร�บกล�่มล�ก���ที�มี
ร��แบบข�ง�ว�มเสี�ยงด��นเ�รดิตที��ล��ย�ล�งก�น ก�ร���นว�ผลข�ดท�น��กก�รด��ย�่�ด��นเ�รดิตที���ดว่�
��เกิดข�� น���น� ง��งผลข�ง�ว�มน่���เ�� น�่วงน�� �หน�ก  ม�ล�่�ข�งเงินต�มเวล�แล�ข��ม�ลที� มี�ว�ม
สมเหต�สมผลแล�ส�ม�ร�สน�บสน�นได�ที�มี�ย�่ � ว�นที�ร�ยง�นเกี�ยวก�บเหต�ก�ร�์�น�ดีต ส��พก�ร�์
�����บ�นแล�ก�ร��ดก�ร�์ส��ว�เศร��กิ��น�น��ต

ĊÒñąĻûÕïąûåĀÕÏĀñĊÕĂçċóþĊÕĂçëĀÏæçĀÒĀñ

กล�่มบริ��ทบริห�ร�ว�มเสี�ยงด��นเ�รดิตที�เกี�ยวข��งก�บย�ด�งเหล��ก�บ�น���รแล�ส��บ�นก�รเงิน�ดย��
ลงท�นก�บ��ส่����ที�ได�ร�บก�ร�น�ม�ติแล�วเท่�น��นแล��ย�่�นวงเงินสินเ����ที�ก ��หนด�ห�ก�บ��่ส����แต่ล�ร�ย
�ดยวงเงินสินเ��������กส�บท�น�ดย���กรรมก�รบริ��ท�เ�� น�ร����ท�ก�ีแล����มีก�ร�ร�บ�ร�ง�น
ร�หว�่ง�ีข��น�ย�่ก�บ�ว�มเห�น��บข�ง���กรรมก�รบริห�รข�งกล�่มบริ��ท ก�รก��หนดวงเงินด�งกล่�วเ�� น
ก�ร�่วยลด�ว�มเสี�ยงข�งก�รกร���กต�วแล�บรรเท�ผลข�ดท�นท�งก�รเงินที����เกิดข��น��กผดิน�ด���ร�ข�ง
��ส่����

���มเ�ี�ย����อ����ดอ�เ�ี�ย

กล�ม่บริ��ทมี�ว�มเสี�ยง��ก��ตร�ด�กเบี�ยที�ส�������นเกี�ยวเน���งก�บเงิน��ก�น���ร เงินเบิกเกินบ���ี ห��นก�� แล�
เงินก��ย�มร�ย�ส��นแล�ร�ย�ย�วที�มีด�กเบี�ย �ย�่งไรก�ต�ม เน���ง��กสินทร�พยแ์ล�หนี� สินท�งก�รเงินส่วน�ห�่มี
��ตร�ด�กเบี� ยที��ร�บข��นลงต�ม��ตร�ตล�ด หร��มี��ตร�ด�กเบี� ย�งที���� ง�กล�เ�ียงก�บ��ตร�ตล�ด�น�����บ�น
ด�งน��น�ว�มเสี�ยง��ก��ตร�ด�กเบี�ยข�งกล�่มบริ��ท��ง�ย�่�นร�ด�บต���

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 สินทร�พยท์�งก�รเงินแล�หนี� สินท�งก�รเงินที�ส�����ส�ม�ร���ดต�ม
�ร�เ�ท��ตร�ด�กเบี�ย แล�ส��หร�บสินทร�พยแ์ล�หนี� สินท�งก�รเงินที�มี��ตร�ด�กเบี�ย�งที�ส�ม�ร�แยกต�ม
ว�นที��รบก��หนด หร��ว�นที�มีก�รก��หนด��ตร�ด�กเบี�ย�หม่ (ห�กว�นที�มีก�รก��หนด��ตร�ด�กเบี�ย�หม่��ง
ก่�น) ได�ด�งนี�
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(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินรวม
31 ��นว��ม 2564

��ตร�ด�กเบี�ย�งที�

��ตร�
ด�กเบี�ย
�ร�บข��นลง
ต�มร��� ไม่มี��ตร�

��ย�น 1 �ี 1 ��ง 5 �ี ตล�ด ด�กเบี�ย รวม ��ตร�ด�กเบี�ย
(ร��ยล�ต�่�ี)

��นท��พย์ท�����เ��น
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 2,008 62 2,070 0.05 ��ง 0.30

ล�กหนี�ก�ร���แล�ล�กหนี����น - - - 118 118 -

เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร��� - - 1 - 1 0.15
- - 2,009 180 2,189

�นี���นท�����เ��น
เงินก��ย�มร�ย�ส��น 1,727 - - - 1,727 0.66 ��ง 1.31

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น - - - 2,449 2,449 -

หนี� สินต�มส����เ�่� - 429 - - 429 3.25 ��ง 4.03

เงินก��ย�มร�ย�ย�ว - - 970 - 970 MLR-2.15 ��ง
MLR-3.40

ห��นก�� - 18,250 - - 18,250 1.94 ��ง 3.51

เ���หนี� เงิน�ร�ก�นผลง�น - - - 243 243 -

1,727 18,679 970 2,692 24,068

(หน่วย: ล��นบ�ท)
งบก�รเงินรวม

31 ��นว��ม 2563

��ตร�ด�กเบี�ย�งที�

��ตร�
ด�กเบี�ย
�ร�บข��นลง
ต�มร��� ไม่มี��ตร�

��ย�น 1 �ี 1 ��ง 5 �ี ตล�ด ด�กเบี�ย รวม ��ตร�ด�กเบี�ย
(ร��ยล�ต�่�ี)

��นท��พย์ท�����เ��น
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 2,691 49 2,740 0.05 ��ง 0.35

ล�กหนี�ก�ร���แล�ล�กหนี����น - - - 80 80 -

เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร��� - - 1 - 1 0.15
- - 2,692 129 2,821

�นี���นท�����เ��น
เงินก��ย�มร�ย�ส��น 3,113 - - - 3,113 0.80 ��ง 1.81
เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น - - - 1,824 1,824 -

หนี� สินต�มส����เ�่� - 564 - - 564 3.25 ��ง 4.03

เงินก��ย�มร�ย�ย�ว - - 1,971 - 1,971 MLR-2.00 ��ง
MLR-2.15

ห��นก�� - 17,850 - - 17,850 2.32 ��ง 3.50

เ���หนี� เงิน�ร�ก�นผลง�น - - - 269 269 -
3,113 18,414 1,971 2,093 25,591
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(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินรวม
31 ��นว��ม 2564

��ตร�ด�กเบี�ย�งที�

��ตร�
ด�กเบี�ย
�ร�บข��นลง
ต�มร��� ไม่มี��ตร�

��ย�น 1 �ี 1 ��ง 5 �ี ตล�ด ด�กเบี�ย รวม ��ตร�ด�กเบี�ย
(ร��ยล�ต�่�ี)

��นท��พย์ท�����เ��น
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 2,008 62 2,070 0.05 ��ง 0.30

ล�กหนี�ก�ร���แล�ล�กหนี����น - - - 118 118 -

เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร��� - - 1 - 1 0.15
- - 2,009 180 2,189

�นี���นท�����เ��น
เงินก��ย�มร�ย�ส��น 1,727 - - - 1,727 0.66 ��ง 1.31

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น - - - 2,449 2,449 -

หนี� สินต�มส����เ�่� - 429 - - 429 3.25 ��ง 4.03

เงินก��ย�มร�ย�ย�ว - - 970 - 970 MLR-2.15 ��ง
MLR-3.40

ห��นก�� - 18,250 - - 18,250 1.94 ��ง 3.51

เ���หนี� เงิน�ร�ก�นผลง�น - - - 243 243 -

1,727 18,679 970 2,692 24,068

(หน่วย: ล��นบ�ท)
งบก�รเงินรวม

31 ��นว��ม 2563

��ตร�ด�กเบี�ย�งที�

��ตร�
ด�กเบี�ย
�ร�บข��นลง
ต�มร��� ไม่มี��ตร�

��ย�น 1 �ี 1 ��ง 5 �ี ตล�ด ด�กเบี�ย รวม ��ตร�ด�กเบี�ย
(ร��ยล�ต�่�ี)

��นท��พย์ท�����เ��น
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 2,691 49 2,740 0.05 ��ง 0.35

ล�กหนี�ก�ร���แล�ล�กหนี����น - - - 80 80 -

เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร��� - - 1 - 1 0.15
- - 2,692 129 2,821

�นี���นท�����เ��น
เงินก��ย�มร�ย�ส��น 3,113 - - - 3,113 0.80 ��ง 1.81
เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น - - - 1,824 1,824 -

หนี� สินต�มส����เ�่� - 564 - - 564 3.25 ��ง 4.03

เงินก��ย�มร�ย�ย�ว - - 1,971 - 1,971 MLR-2.00 ��ง
MLR-2.15

ห��นก�� - 17,850 - - 17,850 2.32 ��ง 3.50

เ���หนี� เงิน�ร�ก�นผลง�น - - - 269 269 -
3,113 18,414 1,971 2,093 25,591
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(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

31 ��นว��ม 2564

��ตร�ด�กเบี�ย�งที�

��ตร�
ด�กเบี�ย
�ร�บข��นลง
ต�มร��� ไม่มี��ตร�

��ย�น1 �ี 1 ��ง 5 �ี ตล�ด ด�กเบี�ย รวม ��ตร�ด�กเบี�ย

(ร��ยล�ต่��ี)

��นท��พย์ท�����เ��น
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 855 22 877 0.05 ��ง 0.30

ล�กหนี�ก�ร���แล�ล�กหนี����น - - - 23 23 -

เงิน�ห�ก��ย�มร�ย�ส��นแก่กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 32,173 - 32,173 3.55 ��ง 3.78

เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร��� - - 1 - 1 0.15
- - 33,029 45 33,074

�นี���นท�����เ��น
เงินก��ย�มร�ย�ส��น 998 - - - 998 0.66

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น - - - 511 511 -

เงินก��ย�มร�ย�ส��น��กกิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 1,514 - 1,514 3.55 ��ง 3.78

หนี� สินต�มส����เ�่� - 190 - - 190 3.25 ��ง 4.03

ห��นก�� - 18,250 - - 18,250 1.94 ��ง 3.51

เ���หนี� เงิน�ร�ก�นผลง�น - - - 27 27 -

998 18,440 1,514 538 21,490

(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

31 ��นว��ม 2563

��ตร�ด�กเบี�ย�งที�

��ตร�
ด�กเบี�ย
�ร�บข��นลง
ต�มร��� ไม่มี��ตร�

��ย�น1 �ี 1 ��ง 5 �ี ตล�ด ด�กเบี�ย รวม ��ตร�ด�กเบี�ย

(ร��ยล�ต่��ี)

��นท��พย์ท�����เ��น
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 703 22 725 0.05 ��ง 0.35

ล�กหนี�ก�ร���แล�ล�กหนี����น - - - 27 27 -

เงิน�ห�ก��ย�มร�ย�ส��นแก่กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 30,920 - 30,920 2.96 ��ง 3.04

เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร��� - - 1 - 1 0.15

- - 31,624 49 31,673

�นี���นท�����เ��น
เงินก��ย�มร�ย�ส��น 2,395 - - - 2,395 0.80 ��ง 1.81

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น - - - 633 633 -

เงินก��ย�มร�ย�ส��น��กกิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 1,422 - 1,422 2.96 ��ง 3.04

หนี� สินต�มส����เ�่� - 288 - - 288 3.25 ��ง 4.03

ห��นก�� - 17,850 - - 17,850 2.32 ��ง 3.50

เ���หนี� เงิน�ร�ก�นผลง�น - - - 43 43 -

2,395 18,138 1,422 676 22,631
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(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

31 ��นว��ม 2564

��ตร�ด�กเบี�ย�งที�

��ตร�
ด�กเบี�ย
�ร�บข��นลง
ต�มร��� ไม่มี��ตร�

��ย�น1 �ี 1 ��ง 5 �ี ตล�ด ด�กเบี�ย รวม ��ตร�ด�กเบี�ย

(ร��ยล�ต่��ี)

��นท��พย์ท�����เ��น
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 855 22 877 0.05 ��ง 0.30

ล�กหนี�ก�ร���แล�ล�กหนี����น - - - 23 23 -

เงิน�ห�ก��ย�มร�ย�ส��นแก่กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 32,173 - 32,173 3.55 ��ง 3.78

เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร��� - - 1 - 1 0.15
- - 33,029 45 33,074

�นี���นท�����เ��น
เงินก��ย�มร�ย�ส��น 998 - - - 998 0.66

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น - - - 511 511 -

เงินก��ย�มร�ย�ส��น��กกิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 1,514 - 1,514 3.55 ��ง 3.78

หนี� สินต�มส����เ�่� - 190 - - 190 3.25 ��ง 4.03

ห��นก�� - 18,250 - - 18,250 1.94 ��ง 3.51

เ���หนี� เงิน�ร�ก�นผลง�น - - - 27 27 -

998 18,440 1,514 538 21,490

(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

31 ��นว��ม 2563

��ตร�ด�กเบี�ย�งที�

��ตร�
ด�กเบี�ย
�ร�บข��นลง
ต�มร��� ไม่มี��ตร�

��ย�น1 �ี 1 ��ง 5 �ี ตล�ด ด�กเบี�ย รวม ��ตร�ด�กเบี�ย

(ร��ยล�ต่��ี)

��นท��พย์ท�����เ��น
เงินสดแล�ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - 703 22 725 0.05 ��ง 0.35

ล�กหนี�ก�ร���แล�ล�กหนี����น - - - 27 27 -

เงิน�ห�ก��ย�มร�ย�ส��นแก่กิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 30,920 - 30,920 2.96 ��ง 3.04

เงิน��ก�น���รที�มีข�����ก�ด�นก�ร��� - - 1 - 1 0.15

- - 31,624 49 31,673

�นี���นท�����เ��น
เงินก��ย�มร�ย�ส��น 2,395 - - - 2,395 0.80 ��ง 1.81

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น - - - 633 633 -

เงินก��ย�มร�ย�ส��น��กกิ�ก�รที�เกี�ยวข��งก�น - - 1,422 - 1,422 2.96 ��ง 3.04

หนี� สินต�มส����เ�่� - 288 - - 288 3.25 ��ง 4.03

ห��นก�� - 17,850 - - 17,850 2.32 ��ง 3.50

เ���หนี� เงิน�ร�ก�นผลง�น - - - 43 43 -

2,395 18,138 1,422 676 22,631
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ผลกร�ทบต่�ก��ไรก่�น���ีข�งกล�่มบริ��ท��กก�รเ�ลี�ยนแ�ลงที����เกิดข��น�ย่�งสมเหต�สมผลข�ง��ตร�
ด�กเบี�ยข�งเงินก� �ย�มที�มี� �ตร�ด�กเบี�ยที��ร�บข��นลงต�ม��ตร�ตล�ด � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 �ดย
ก��หนด�ห�ต�วแ�ร���นท��งหมด�งที� แสดงได�ด�งนี�

2564 2563

สก�ลเงิน เพิ�มข��น ( ลดลง)

ผลกร�ทบต่�
ก��ไรก่�น���ี
เพิ�มข��น (ลดลง) เพิ�มข��น ( ลดลง)

ผลกร�ทบต่�
ก��ไรก่�น���ี
เพิ�มข��น (ลดลง)

(ร��ยล�) (ล��นบ�ท) (ร��ยล�) (ล��นบ�ท)

บ�ท + 0.5 (4.9) + 0.5 (9.9)

- 0.5 4.9 - 0.5 9.9

���มเ�ี�ย�ด้�น� �พ�ล่อ�

กล�่มบริ��ทมีก�รติดต�ม�ว�มเสี�ยง��กก�รข�ดส��พ�ล่�ง�ดยก�ร���เงินเบิกเกินบ���ี เงินก��ย�ม�น���รแล�
ส����เ�่� ท��งนี�  � ว�นที� 31 ��นว��ม 2564 กล�่มบริ��ทมีหนี� สิน�ร�ม��ร��ยล� 36.96 ที����รบก��หนด
���ร���ย�นหน�� ง�ีเม���เทียบก�บม�ล�่�ต�มบ���ีท��งหมดข�งหนี� สินด�งกล่�วที�แสดง�ย�่�นงบก�รเงิน (2563:

ร��ยล� 38.14) (เ�พ��กิ�ก�ร: ร��ยล� 30.40 2563: ร��ยล� 36.36) กล�ม่บริ��ทได��ร�เมินก�รกร���กต�วข�ง
�ว�มเสี�ยงที�เกี�ยวข��งก�บก�รก��ย�มเงินเพ���น��ไ����ร�หนี� สินเดิมแล�ได�ข��สร��ว่��ว�มเสี�ยงด�งกล่�ว�ย��่น
ร�ด�บต��� กล�่มบริ��ทมี�ว�มส�ม�ร��นก�รเข����งแหล่งข�งเงินท�นที�หล�กหล�ย�ย่�งเพียงพ�
ร�ยล�เ�ียดก�ร�รบก��หนด���ร�ข�งหนี� สินท�งก�รเงินที�ไม่��่ตร�ส�ร�น�พ�น�์ข�งกล�่มบริ��ท � ว�นที�
31 ��นว��ม 2564 แล� 2563 ��� งพิ��ร����กกร�แสเงินสดต�มส����ที�ย �งไม่�ิดลดเ�� นม�ล�่������บ�น
ส�ม�ร�แสดงได�ด�งนี�

(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินรวม

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564

ไม่เกิน 1 �ี 1 - 5 �ี รวม

��ย���ที�ไม่��่������อนุพ�น�์
เงินก� �ย�มร�ย�ส��น 1,728 - 1,728

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น 2,450 - 2,450
หนี� สินต�มส����เ�่� 141 324 465

เงนิก� �ย�มร�ย�ย�ว - 970 970

ห��นก�� 4,500 13,750 18,250

��ม��ย���ที�ไม่��่������อนุพ�น�์ 8,819 15,044 23,863
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(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินรวม

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2563

ไม่เกิน 1 �ี 1 - 5 �ี รวม

��ย���ที�ไม่��่������อนุพ�น�์
เงินก� �ย�มร�ย�ส��น 3,118 - 3,118

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น 1,824 - 1,824

หนี� สินต�มส����เ�่� 139 479 618
เงินก� �ย�มร�ย�ย�ว - 1,971 1,971

ห��นก�� 4,600 13,250 17,850

��ม��ย���ที�ไม่��่������อนุพ�น�์ 9,681 15,700 25,381

(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2564

ไม่เกิน 1 �ี 1 - 5 �ี รวม

��ย���ที�ไม่��่������อนุพ�น�์
เงินก� �ย�มร�ย�ส��น 1,000 - 1,000

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น 511 - 511
หนี� สินต�มส����เ�่� 59 148 207
ห��นก�� 4,500 13,750 18,250

��ม��ย���ที�ไม่��่������อนุพ�น�์ 6,070 13,898 19,968

(หน่วย: ล��นบ�ท)

งบก�รเงินเ�พ��กิ�ก�ร

� ว�นที� 31 ��นว��ม 2563

ไม่เกิน 1 �ี 1 - 5 �ี รวม

��ย���ที�ไม่��่������อนุพ�น�์
เงินก� �ย�มร�ย�ส��น 2,400 - 2,400

เ���หนี�ก�ร���แล�เ���หนี����น 634 - 634
หนี� สินต�มส����เ�่� 74 239 313
ห��นก� � 4,600 13,250 17,850

��ม��ย���ที�ไม่��่������อนุพ�น�์ 7,708 13,489 21,197
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35.2 มูล�่�ยุ�����มขอ�เ����อ�ม�อท�����เ��น

เน���ง��กเ�ร�� �งม��ท�งก�รเงินส่วน�ห�่ข�งกล�่มบริ��ท��ด�ย�่�น�ร�เ�ทร�ย�ส�� นหร��มี��ตร�ด�กเบี� ย
�กล�เ�ียงก�บ��ตร�ด�กเบี�ย�นตล�ด กล�่มบริ��ท��ง�ร�ม��ม�ล�่�ย�ติ�รรมข�งเ�ร���งม��ท�งก�รเงิน�กล�เ�ียง
ก�บม�ล�่�ต�มบ���ีที�แสดง�นงบแสดง��น�ก�รเงิน ยกเว�นห� �นก����� งบริ��ท�ได�เ�ิดเผยม�ล�่�ย�ติ�รรมข�ง
ห��นก��ไว��นหม�ยเหต� 21

กล�่มบริ��ทมีวิ�ีก�รแล�สมมติ��นที�����นก�ร�ร�ม��ม�ล�่�ย�ติ�รรมข�งเ�ร���งม��ท�งก�รเงิน ด�งนี�

ก) สินทร�พยแ์ล�หนี� สินท�งก�รเงินที����รบก��หนด�นร�ย�เวล���นส�� น ได�แก่ เงินสดแล�ร�ยก�ร
เทียบเท่�เงินสด ล�กหนี� แล�เงิน�ห�ก��ย�มร�ย�ส��น เ���หนี� แล�เงินก��ย�มร�ย�ส��น แสดงม�ล�่�ย�ติ�รรม
�ดย�ร�ม��ต�มม�ล�่�ต�มบ���ีที�แสดง�นงบแสดง��น�ก�รเงิน

ข) เงินก� �ย�มร�ย�ย�วที��่�ยด�กเบี� ย�น��ตร��กล�เ�ียงก�บ��ตร�ด�กเบี� ย�นตล�ด แสดงม�ล�่�ย�ติ�รรม
�ดย�ร�ม��ต�มม�ล�่�ต�มบ���ีที�แสดง�นงบแสดง��น�ก�รเงิน

�) ม�ล�่�ย�ติ�รรมข�งห��นก��� ��นว��ดย�����ตร�ผลต�บแทนที��ร�ก�ศ�ดยสม��มตล�ดตร�ส�รหนี�ไทย

�นร�หว่�ง�ี�����บ�น ไม่มีก�ร��นร�ยก�รร�หว่�งล��ด�บ���นข�งม�ล�่�ย�ติ�รรม

36. �����������ด���ทุน

ว�ต���ร�สง�์�นก�รบริห�ร��ดก�รท�นที�ส�����ข�งบริ��ท� ���ก�ร��ด�ห�มี��� ง��รงสร��งท�นที�เหม��สมเพ���
สน�บสน�นก�รด��เนิน��รกิ�ข�งบริ��ท�แล�เสริมสร��งม�ล�่�ก�ร���ห� �น�ห�ก�บผ� ����ห� �น

บริ��ท�บริห�ร��ดก�รส��น�ข�งท�น�ดย�����ตร�ส่วนหนี� สินต่�ท�น (Debt-to-Equity Ratio) เพ����ห�ส�ด�ล��ง
ก�บเง���นไข��ย�ต�ร�ยล�เ�ียดห��นก� �แล�เงินก��ย�มร�ย�ย�ว ��� งต��งร�ก��ร�ด�บข�ง��ตร�ส่วนหนี� สินท�ง
ก�รเงินส�ท�ิต่�ส่วนข�งผ� ����ห� �น�น��ตร�ไม่เกิน 2 ต่� 1

หนี� สินข�งบริ��ท�ที�����นก�ร���นว���ตร�ส่วนท�งก�รเงินด�งกล่�ว หม�ย��ง หนี� สินท�งก�รเงินส�ท�ิ ��� งได�แก่
หนี� สิน�ร�เ�ทที�มีด�กเบี�ยต�มที��ร�ก �นงบแสดง��น�ก�รเงินรวมที�ตรว�ส�บหร��ส�บท�น�ดยผ� �ส�บบ���ี
��� งรวม��ง��ร�ผ�กพ�นท�งก�รเงินที�มี��ร�ต��ง���ร�ด�กเบี�ย แล�ส่วนข�งหนี� สินที�มี��ร�ต��ง���ร�ด�กเบี�ย
ที����เกิดข��น��กก�รที�บริ� �ท�เข�������ร�ก�น ��ว�ล หร��ก่���ร�ผ�กพ�น���น�ด�นล�ก���เดียวก�น�ห�แก่บ���ล�ดๆ
หร��นิติบ���ล���นที�มิ��่บริ��ทย่�ยข�งบริ��ท� แต่ท��งนี� ไม่รวม��งหนี� สินต�มส����เ�่�ห�กด�วยเงินสด แล�/
หร�� ร�ยก�รเทียบเท่�

ส่วนข�งผ� ����ห� �นข�งบริ��ท�ที�����นก�ร���นว���ตร�ส่วนท�งก�รเงินด�งกล่�ว หม�ย��ง ส่วนข�งผ� ����ห� �น
ต�มที��ร�ก �นงบแสดง��น�ก�รเงินรวมที�ตรว�ส�บหร��ส�บท�น�ดยผ� �ส�บบ���ี

�นร�หว่�ง�ีสิ�นส�ดว�นที� 31 ��นว��ม 2564 แล� 2563บริ��ท�ไม่ได�เ�ลี�ยนแ�ลงว�ต���ร�สง�์ น�ยบ�ย หร��
กร�บวนก�ร�นก�รบริห�ร��ดก�รท�น
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37. เ��ุ����์ �ย�ล���อ���ย�เ�ล���ย��น

37.1 เม���ว �นที� 27 มกร��ม 2565 ที��ร���ม���กรรมก�รข�งบริ��ท�ได�มีมติ�ห���กแล�เสน�ข�ยห� �นก��� ��นวน
2.0 ล��นหน่วย ม�ล�่�ที�ตร�ไว�หน่วยล� 1,000 บ�ท รวมม�ล�่�ท�� งสิ�น 2,000 ล��นบ�ท �ดยเสน�ข�ยแก่
ผ��ลงท�นส��บ�น ห��นก��ด�งกล่�วเ�� นห��นก���นิดร�บ�����ผ� ���� �ร�เ�ทไม่ด��ยสิท�ิแล�ไม่มีหล�ก�ร�ก�น แล�
ไม่มีผ� �แทนผ� ����ห� �น ��ย� 3 �ี น�บแต่ว �นที���กห��นก�� มี��ตร�ด�กเบี�ย�งที�ร��ยล� 1.81 ต่��ี �ดย���ร�ด�กเบี�ย
ท�กๆ 6 เด��น แล��รบก��หนดไ�่��นว�นที� 20 มกร��ม 2568

37.2 เม���ว �นที� 22 ก�ม��พ�น�์ 2565 ที��ร���ม���กรรมก�รข�งบริ��ท�ได�มีมต�ิน�ม�ติก�ร�่�ยเงิน��นผล�ร�����ี
2564 �ห�แก่ผ� ����ห� �นข�งบริ��ท��น��ตร�ห� �นล� 0.5 บ�ท �ดยบริ��ท���น��เสน�เพ���ข��น�ม�ติก�ร�่�ย
เงิน��นผลด�งกล่�ว�นที��ร���มส�ม���ร�����ีผ� ����ห� �นข�งบริ��ท�ต่�ไ�

37.3 บริ��ท เ�เ�ี�ยน พร��พเพ�ร์ตี�  (2014) ���ก�ด ได��ดท�เบียนเสร��สิ�นก�ร���ร�บ���ีก�บกร�ทรวงพ��ิ�ย�์น
ว�นที� 28 มกร��ม 2565

38. ���อนุม��������เ��น

งบก�รเงินนี�ได�ร�บ�น�ม�ติ�ห���ก�ดย���กรรมก�รข�งบริ��ท�เม���ว �นที� 22 ก�ม��พ�น�์ 2565
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!"#$%&'() 1
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&I. .&. (&6I ?1*$4C&
66 FJ

ตำำ�แหน่่ง: ประธานกรรมการ 

   กรรมการอิิสระ

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง: 28 เมษายน 2559

:;G0;K6#%&IL#E% 
• ปริญญาเอิก ทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิิทยาลััยฮาวิาย

 ประเทศสหรัฐอิเมริกา

• ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอัิงกฤษ) มหาวิิทยาลัยัธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิมดีี) มหาวิิทยาลัยัธรรมศาสตร์

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Chartered Director Class (CDC) ร่�นที� 3/2008

• Director Certification Program (DCP) ร่�นที� 82/2006

• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 32/2005

• Finance for Non-Finance Directors (FND) ร่�นที� 19/2005

• Advanced Audit Committee Program (AACP) ร่�นที� 29/2018

• Role of Chairman Program (RCP) ร่�นที� 45/2019

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2559-ปัจจบ่ััน ประธานกรรมการ แลัะกรรมการอิิสระ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2564-ปัจจบ่ััน ประธานกรรมการ แลัะกรรมการอิิสระ

    บัมจ. สหอิ่ตสาหกรรมนำ�ามันปาลั์ม

    ธ่รกิจพีลัังงาน

2558-ปัจจบ่ััน ประธานกรรมการ แลัะกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. บั้านปู เพีาเวิอิร์

    ธ่รกิจพีลัังงาน 

2556-ปัจจ่บััน กรรมการอิิสระ แลัะประธานกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. จีเอิ็มเอิ็ม แกรมมี�

    ธ่รกิจบัันเทิง

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บรษิัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลกััที่รัพัย์ฯ

2561-ปัจจ่บััน ประธานกรรมการ  

    บัจก. ทราเวิลัเล็ักซ์ (ประเทศไทย) 

    ธ่รกิจแลักเปลัี�ยนเงินตราต�างประเทศ

2561-ปัจจ่บััน ประธานกรรมการ  

    บัจก. ฟังก์ชั�น อิินเตอิร์เนชั�นแนลั

    ธ่รกิจผลิัตเครื�อิงกรอิงนำ�าแลัะอิ่ปกรณ์ชิ�นส�วิน

2558-ปัจจ่บััน ประธานกรรมการ บัจก. อิาร์เอิ็กซ์

    ธ่รกิจสินค้าเภสัชภัณฑ์แลัะทางการแพีทย์

(%*"(;P@EO "1I0BQ:6(
59 FJ

ตำำ�แหน่่ง: รอิงประธานกรรมการ 

   ประธานเจ้าหน้าที�บัริหาร

วััน่ที่่�แตำ่งตัำ�ง: 5 กรกฎาคม 2543

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัริหารธ่รกิจมหาบััณฑิต มหาวิิทยาลััยเวิย์นสเตต

 ประเทศสหรัฐอิเมริกา

• วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิต (อิ่ตสาหการ) จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 30/2004

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครวัักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี



233!"#$%& '()* (+&,-./01) 2345%0 (6748/)

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2543-ปัจจบ่ััน รอิงประธานกรรมการ แลัะประธานเจ้าหน้าที�บัริหาร

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2556-ปัจจ่บััน กรรมการ บัริษัทร�วิมท่นระหวิ�างบัริษัทในเครือิ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์) กับัมิตซูบัิชิ เอิสเตท กร่�ป*

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2537-ปัจจ่บััน กรรมการ บัริษัทย�อิยในเครือิ บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2537-2555 กรรมการ บัจก. ปท่มวิัน แอิสเซท   

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

(%*P6!?ER 06Q0I;Q#&
64 FJ

ตำำ�แหน่่ง: กรรมการ 

   กรรมการผู้อิำานวิยการ

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง: 5 กรกฎาคม 2543

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัริหารธร่กิจบััณฑิต (เกียรตินิยมอิันดีับั 2) มหาวิิทยาลััยรามคำาแหง

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 30/2004

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2543-ปัจจ่บััน กรรมการ แลัะกรรมการผู้อิำานวิยการ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2556-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัริษัทร�วิมท่นระหวิ�างบัริษัทในเครือิ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์) กับัมิตซูบัิชิ เอิสเตท กร่�ป*

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2537-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัริษัทย�อิยในเครือิ บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันด์ี)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2537-2555 กรรมการ

    บัจก. ปท่มวิัน แอิสเซท

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

*บริิษััทริ่วมทุนริะหว่างบริิษััทในเคริือ บมจ. เอพีี (ไทยแลนด์์) กัับมิตซููบิชิิ เอสเตท กัริุ�ป จำานวน 14 บริิษััท ได์้แกั่ (1) บจกั. พีรีิเมี�ยม เริสซิูเด์นซู์ (2) บจกั. เอพีี เอ็มอี 2
(3) บจกั. เอพีี (ริัชิโยธิิน) (4) บจกั. เอพีี เอ็มอี 3 (5) บจกั. เอพีี เอ็มอี 4 (6) บจกั. เอพีี เอ็มอี 6 (7) บจกั. เอพีี เอ็มอี 8 (8) บจกั. เอพีี เอ็มอี 10 (9) บจกั. เอพีี เอ็มอี 12 
(10) บจกั. เอพีี เอ็มอี 14 (11) บจกั. เอพีี เอ็มอี 15 (12) บจกั. เอพีี เอ็มอี 16 (13) บจกั. เอพีี เอ็มอี 17 (14) บจกั. เอพีี เอ็มอี 18

(%*I6&6P@EO $2)1C6I6&6
66 FJ

ตำำ�แหน่่ง: กรรมการ 

   กรรมการบัริหาร

วััน่ที่่�แต่ำงตำั�ง: 24 เมษายน 2545

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัรหิารธ่รกิจมหาบัณัฑิต มหาวิทิยาลัยั Sul Ross ประเทศสหรัฐอิเมริกา

• บััญชีบััณฑิต จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 2/2003

• Ethical Leadership Program (ELP) ร่�นที� 1/2015 

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2545-ปัจจ่บััน กรรมการ แลัะกรรมการบัริหาร

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2557-ปัจจ่บััน ประธานกรรมการ แลัะประธานกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. คอิมเซเวิ�น 

    ธ่รกิจค้าปลัีก

2556-ปัจจ่บััน กรรมการ แลัะประธานกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. แพีนเอิเซียฟ่ตแวิร์

    ธ่รกิจผลิัตแลัะจำาหน�ายรอิงเท้า

2547-ปัจจ่บััน กรรมการ แลัะกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. บัางกอิก เชน ฮอิสปิทอิลั 

    ธ่รกิจโรงพียาบัาลั

2558-2562 กรรมการ

    ธนาคารทหารไทย จำากัดี (มหาชน)

    ธ่รกิจธนาคาร

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2552-ปัจจ่บััน กรรมการ 

    บัริษัทย�อิยในเครือิ บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2554-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัจก. อิินฟินิท เทคโนโลัยี คอิร์ปอิเรชั�น

    ธ่รกิจผลิัตส�วินประกอิบัอิิเล็ักทรอินิกส์
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(%*0$1(CO (S(%<=PI%+
57 FJ

ตำำ�แหน่่ง: กรรมการ 

   กรรมการบัริหาร

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง: 25 กันยายน 2552

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัริหารธร่กิจมหาบััณฑิต มหาวิิทยาลััยบัูรพีา

• บัริหารธร่กิจบััณฑิต มหาวิิทยาลััยกร่งเทพี

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 81/2009

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

 ร่�นที� 7/2017

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2552-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2556-2562 รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการ

    สายงาน Strategic Property Investment

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2552-2555 รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานปฏิิบััติการ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)  

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2548-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัริษัทย�อิยในเครือิ บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

(%@$%0#6CC6*% P@IOF4?(-*O#;+
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ตำำ�แหน่่ง: กรรมการ  

   กรรมการบัริหาร   

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง: 27 เมษายน 2553

:;G0;K6#%&IL#E%
• บััญชีมหาบััณฑิต จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

 ร่�นที� 7/2017

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 84/2010

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

 ร่�นที� 7/2017

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2553-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2560-2561 เลัขาน่การบัริษัท  

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์) 

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2544-2559 รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานการเงินแลัะบััญชี  

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์) 

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2548-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัริษัทย�อิยในเครือิ บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์) 

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์แลัะนายหน้า
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ตำำ�แหน่่ง: กรรมการ 

   กรรมการบัริหาร

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง: 22 กันยายน 2553

:;G0;K6#%&IL#E%
• บััญชีมหาบััณฑิต สาขาบัริหารธร่กิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์

• วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิต (โยธา) มหาวิิทยาลััยเชียงใหม�

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 87/2010

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

 ร่�นที� 7/2017

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2553-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2552-2559 รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานธ่รกิจ 1

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2548-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัริษัทย�อิยในเครือิ บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์) 

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์แลัะบัริหารโครงการ

(%*P&0;K6 $%&$6(
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ตำำ�แหน่่ง: กรรมการ

   กรรมการอิิสระ

   ประธานคณะกรรมการสรรหาแลัะกำาหนดีค�าตอิบัแทน  

วััน่ที่่�แต่ำงตำั�ง: 12 พีฤศจิกายน 2552

:;G0;K6#%&IL#E%
• บัริหารธ่รกิจมหาบััณฑิต มหาวิิทยาลััยเปปเปอิร์ไดีน์

 ประเทศสหรัฐอิเมริกา

• บัริหารธ่รกิจบััณฑิต มหาวิิทยาลััยบัอิสตัน ประเทศสหรัฐอิเมริกา

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 45/2005

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2552-ปัจจ่บััน กรรมการ  

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2560-ปัจจ่บััน ประธานกรรมการ

    บัมจ. บัีจี คอินเทนเนอิร์ กลั�าส  

    ธ่รกิจกลั่�มบัรรจ่ภัณฑ์แก้วิครบัวิงจร

2558-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัมจ. ฝาจีบั

    ธ่รกิจผลิัตฝาจ่กจีบั ฝาอิะลูัมิเนียมเกลีัยวิ

2558-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัมจ. โฮม โปรดีักส์ เซ็นเตอิร์

    ธ่รกิจค้าปลัีก โดียจำาหน�ายสินค้าแลัะ

    ให้บัริการที�เกี�ยวิข้อิงกับับั้านแลัะที�อิยู�อิาศัย

ปัจจ่บััน  กรรมการ แลัะประธานกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. จรง่ไทย ไวิร์ แอินดี์ เคเบัิ�ลั

    ธ่รกิจผลิัตแลัะส�งอิอิกสายไฟฟ้า สายเคเบัิ�ลั

    แลัะสายโทรศัพีท์
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กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2557-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัมจ. บัางกอิกกลั�าส

    ธ่รกิจผู้ผลัิตบัรรจ่ภัณฑ์แก้วิ

2556-ปัจจบ่ััน ประธานกรรมการ 

    บัจก. ไทยนำ�าทิพีย์

    ธ่รกิจผลัิตแลัะจำาหน�ายนำ�าอัิดีลัม

ปัจจ่บััน  กรรมการ

    บัจก. ไทยบัริดีจสโตน

    ธ่รกิจผลัิตยางรถยนต์

ปัจจ่บััน  กรรมการ

    บัจก. เดี็นโซ� (ประเทศไทย)

    ธ่รกิจผลัิตชิ�นส�วินอิป่กรณ์ไฟฟ้า

ปัจจ่บััน  กรรมการ

    บัจก. ฮอินดี้า อิอิโตโมบัิลั (ประเทศไทย)

    ธ่รกิจนำาเข้าส�งอิอิก ผลัิตรถยนต์ อิป่กรณ์

ปัจจ่บััน  กรรมการ

    บัจก. ไทยเอิเชีย แปซิฟิก บัริวิเวิอิรี�

    ธ่รกิจผลัิตเบัียร์ แลัะเครื�อิงดีื�มแอิลักอิฮอิลั์

ปัจจ่บััน  กรรมการ

    บัจก. อีิซูซ่ มอิเตอิร์ (ประเทศไทย)

    ธ่รกิจประกอิบัรถบัรรท่ก จำาหน�ายชิ�นส�วิน

ปัจจ่บััน  กรรมการ

    บัจก. ไทย-เอิ็มซี

    ธ่รกิจจัดีซื�อิวิัตถ่ดีิบั ส�วินประกอิบั ชิ�นส�วิน

    สำาหรับัอิ่ตสาหกรรมเครื�อิงใช้ไฟฟ้า

ปัจจ่บััน  กรรมการ

    บัจก. ตรีเพีชร อิีซูซ่ เซลัลั์

    ธ่รกิจจำาหน�ายรถยนต์แลัะชิ�นส�วินอิะไหลั�

ปัจจ่บััน  กรรมการ

    บัจก. ตรีเพีชร อิีซูซ่ ลัิสซิ�ง

    ธ่รกิจให้เช�าซื�อิรถยนต์ ให้เช�าทรัพีย์

(%*P1(HOP& <1PP,&1@$-
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ตำำ�แหน่่ง: ประธานกรรมการตรวิจสอิบั

   กรรมการอิิสระ 

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง: 27 เมษายน 2553

:;G0;K6#%&IL#E%
• บัริหารธ่รกิจมหาบััณฑิต สาขาการเงิน 

• มหาวิิทยาลััยมิชิแกนสเตต ประเทศสหรัฐอิเมริกา

• บััญชีบััณฑิต (การเงินการธนาคาร) จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 84/2010

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2553-ปัจจ่บััน กรรมการ แลัะประธานกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2558-ปัจจ่บััน กรรมการตรวิจสอิบั  

    บัมจ. เจนเนอิราลัี� ประกันชีวิิต (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจประกันชีวิิต

2558-ปัจจ่บััน กรรมการตรวิจสอิบั  

    บัมจ. เจนเนอิราลัี� ประกันภัย (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจประกันวิินาศภัย
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ตำำ�แหน่่ง: กรรมการตรวิจสอิบั 

   กรรมการอิิสระ 

   ประธานคณะกรรมการกำากบััดีแูลักจิการแลัะบัริหารควิามเสี�ยง

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง: 26 เมษายน 2543

:;G0;K6#%&IL#E%
• นิติศาสตรบััณฑิต จฬ่าลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 

• เนติบััณฑิตไทย

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) ร่�นที� 1/2004

• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 153/2018

• Advanced Audit Committee Program (AACP) ร่�นที� 31/2018

• Role of the Chairman Program (RCP) ร่�นที� 43/2018

• Family Business Governance (FBG) ร่�นที� 15/2019

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2543-ปัจจ่บััน กรรมการ แลัะกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2563-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัจก.เอิ็มซีดีับัเบัิ�ลัยู โลัจิสติกส์ โซลัูชั�นส์ (ไทยแลันดี์) 

    ธ่รกิจขนส�งแลัะกระจายสินค้า

2560-ปัจจ่บััน กรรมการ  

    บัจก. เจทีเจบัี อิินเตอิร์เนชั�นแนลั ลัอิวิเยอิร์ส

    ธ่รกิจที�ปรึกษากฎหมาย

2544-2560 ทนายควิามอิาวิ่โสดี้านกฎหมาย ห่้นส�วินธ่รกิจ

    แลัะภาษีอิากร

    บัจก. ไพีร้ซสานนท์ประภาสแลัะวิีนน์

    ธ่รกิจที�ปรึกษากฎหมาย

(%*((<O96C& C;+*%((<O 
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ตำำ�แหน่่ง: กรรมการตรวิจสอิบั

   กรรมการอิิสระ

วััน่ที่่�แต่ำงตำั�ง: 26 เมษายน 2543

:;G0;K6#%&IL#E%
• ศิลัปศาสตรบััณฑิต Tarleton State University, Texas, USA

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) ร่�นที� 1/2004

• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 139/2017

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2543-ปัจจ่บััน กรรมการ แลัะกรรมการตรวิจสอิบั 

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2553-2561 ผู้ช�วิยกรรมการผู้จัดีการอิาวิ่โส

    สายงานพัีฒนาสินเชื�อิแลัะบัริหารสินทรัพีย์

    ธนาคารแลันดี์ แอินดี์ เฮ้าส์ จำากัดี (มหาชน)

    ธ่รกิจธนาคาร

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2562-2563 กรรมการ

    บัจก. ฤทธา

    ธ่รกิจก�อิสร้าง 

2561-2563 Chief Financial Officer

    บัจก. ฤทธา

    ธ่รกิจก�อิสร้าง
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ตำำ�แหน่่ง: กรรมการ

   กรรมการอิิสระ

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง: 28 เมษายน 2560

:;G0;K6#%&IL#E%
• เศรษฐศาสตรมหาบััณฑิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์ 

• เศรษฐศาสตรบััณฑิต จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 

 วิิทยาลััยป้อิงกันราชอิาณาจักร 

• Advanced Management Program (AMP),

 Harvard Business School 

• Advanced Bank Management Program, Wharton School

• Advanced Bank Management Program, 

 Asian Institute of Management

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที� 66/2007

• Risk Management Program for Corporate Leaders

• Director Certification Program (DCP) ร่�นที� 229/2016

• Advanced Audit Committee Program (AACP) ร่�นที� 25/2017

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2560-ปัจจ่บััน กรรมการอิิสระ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2558-ปัจจ่บััน กรรมการอิิสระ แลัะประธานคณะกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. บั้านปู เพีาเวิอิร์ 

    ธ่รกิจพีลัังงาน

2558-ปัจจ่บััน กรรมการ  

    ธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัดี (มหาชน)

    ธ่รกิจธนาคาร 

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2560-ปัจจ่บััน กรรมการ  

    บัจก. เคอิร์ลัอิสการ์ บัราเธอิร์ส (ประเทศไทย)   

    ธ่รกิจผลิัตแลัะส�งอิอิกปั�ม

2559-2564 กรรมการผู้ทรงคณ่วิ่ฒิ  

    สำานักงานคณะกรรมการกำากับัหลัักทรัพีย์แลัะ  

    ตลัาดีหลัักทรัพีย์

    ธ่รกิจกำากับัแลัะพีัฒนาตลัาดีท่น

(%*$2*I $;H-&P&?1*
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ตำำ�แหน่่ง: กรรมการตรวิจสอิบั

   กรรมการอิิสระ  

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง: 28 เมษายน 2558

:;G0;K6#%&IL#E%
• นติศิาสตรมหาบัณัฑิต มหาวิทิยาลัยันิวิเซาท์เวิลัส์ ประเทศอิอิสเตรเลีัย

• นิติศาสตรบััณฑิต จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) ร่�นที�119/2015

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2560-ปัจจบ่ััน กรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2558-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2563-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัมจ. ทรัพีย์ศรีไทย

    ธ่รกิจจัดีเก็บัสินค้าแลัะทรัพีย์สิน อิาหารแลัะเครื�อิงดีื�ม 

    แลัะสินค้าแฟชั�น

2562-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัมจ. มัดีแมน

    ธ่รกิจถือิห่้นในบัริษัทอิื�น 

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รพััย์ฯ

2557-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัริษัทร�วิมท่นระหวิ�างบัริษัทในเครือิ 

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์) กับัมิตซูบัิชิ เอิสเตท กร่�ป*

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2563-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัจก. ไบัโอิ สกินเรสคิวิ

    ธ่รกิจเกี�ยวิกับัผลัิตภัณฑ์สำาหรับัทำาควิามสะอิาดี 

    แลัะบัำาร่งรักษาผิวิแลัะผม

2553-ปัจจบ่ััน กรรมการ  

    บัจก. กรีนพีาร์ทเนอิร์ โฮลัดีิ�ง  

    ธ่รกิจให้เช�า ขาย ซื�อิ

2553-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัจก. วิายู แอินดี์ พีาร์ทเนอิร์ส

    ธ่รกิจที�ปรึกษา

*บริิษััทริ่วมทุนริะหว่างบริิษััทในเคริือ บมจ. เอพีี (ไทยแลนด์์) กัับมิตซููบิชิิ เอสเตท กัริุ�ป จำานวน 14 บริิษััท ได์้แกั่ (1) บจกั. พีรีิเมี�ยม เริสซูิเด์นซ์ู (2) บจกั. เอพีี เอ็มอี 2
(3) บจกั. เอพีี (ริัชิโยธิิน) (4) บจกั. เอพีี เอ็มอี 3 (5) บจกั. เอพีี เอ็มอี 4 (6) บจกั. เอพีี เอ็มอี 6 (7) บจกั. เอพีี เอ็มอี 8 (8) บจกั. เอพีี เอ็มอี 10 (9) บจกั. เอพีี เอ็มอี 12 
(10) บจกั. เอพีี เอ็มอี 14 (11) บจกั. เอพีี เอ็มอี 15 (12) บจกั. เอพีี เอ็มอี 16 (13) บจกั. เอพีี เอ็มอี 17 (14) บจกั. เอพีี เอ็มอี 18
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ตำำ�แหน่่ง: รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการ 

   สายงาน Corporate Strategy and Creation

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัริหารธร่กิจมหาบััณฑิต มหาวิิทยาลััยพีอิร์ตแลันดี์ 

 ประเทศสหรัฐอิเมริกา

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2561-ปัจจ่บััน รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงาน 

    Corporate Strategy and Creation

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2559-2561 รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานคอินโดี 1

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2555-2559 รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานกลัย่ทธ์การตลัาดี

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2553-2555 ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานกลัย่ทธ์การตลัาดี

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2560-2562 กรรมการ

    บัริษัทร�วิมท่นระหวิ�างบัริษัทในเครือิ บัมจ. 

    เอิพีี (ไทยแลันดี์) กับัมิตซูบัิชิ เอิสเตท กร่�ป  

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

(%*&1?CO?*;C2O (1(<B?C6B$QG
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ตำำ�แหน่่ง: รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานบั้านเดีี�ยวิ

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัริหารธ่รกิจมหาบััณฑิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์

• วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิต (โยธา) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2559-ปัจจ่บััน รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานบั้านเดีี�ยวิ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2556-2559 ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงาน Operation

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

ไม�มี
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ตำำ�แหน่่ง: รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานคอินโดี 

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัริหารธ่รกิจมหาบััณฑิต (การตลัาดี) มหาวิิทยาลััยกรง่เทพี

• บัริหารธ่รกิจบััณฑิต (การตลัาดี) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์

 ประกาศนียบััตร หลัักสูตรการอิบัรมจากสมาคมการตลัาดี (MAT)

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2564-ปัจจ่บััน รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานคอินโดี

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2561-2564 ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ สายงานคอินโดี 1 

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2560-2561 ผู้อิำานวิยการอิาวิ่โสสายงานธ่รกิจคอินโดี 1

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์ 

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กัจิกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลกััที่รพััย์ฯ

2562-ปัจจ่บััน กรรมการ

    บัริษัทร�วิมท่นระหวิ�างบัริษัทในเครือิ บัมจ.

    เอิพีี (ไทยแลันดี์) กับัมิตซูบัิชิ เอิสเตท กร่�ป* 

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

(%*!2H% &1#H&&2
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ตำำ�แหน่่ง: รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการ สายงานทาวิน์เฮาส์ 

:;G0;K6#%&IL#E% 
• ปริญญาตรี มหาวิิทยาลััยอิัสสัมชัญ

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2564-ปัจจบ่ััน รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการ สายงานทาวิน์เฮาส์

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2564   ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ สายงานทาวิน์เฮาส์

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2562   Director of Commerce

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2561-2562 Vice President of Operation Station

    บัมจ. พีีทีจี เอิ็นเนอิยี

    ธ่รกิจพีลัังงานเชื�อิเพีลัิง

2560-2561 Senior Vice President Department (Low rise)

    บัมจ. แสนสิริ

    ธ่รกิจอิสังหาริมทรัพีย์

2554-2560 Head of Commercial Service

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กัจิกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลกััที่รัพัย์ฯ

2563-2564 ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ Extended Business

    บัจก. สมาร์ท เซอิร์วิิส แอินดี์ แมเนจเม้นท์ 

    ธ่รกิจบัริหารโครงการ

*บริิษััทริ่วมทุนริะหว่างบริิษััทในเคริือ บมจ. เอพีี (ไทยแลนด์์) กัับมิตซููบิชิิ เอสเตท กัริุ�ป จำานวน 14 บริิษััท ได์้แกั่ (1) บจกั. พีรีิเมี�ยม เริสซูิเด์นซ์ู (2) บจกั. เอพีี เอ็มอี 2 
(3) บจกั. เอพีี (ริัชิโยธิิน) (4) บจกั. เอพีี เอ็มอี 3 (5) บจกั. เอพีี เอ็มอี 4 (6) บจกั. เอพีี เอ็มอี 6 (7) บจกั. เอพีี เอ็มอี 8 (8) บจกั. เอพีี เอ็มอี 10 (9) บจกั. เอพีี เอ็มอี 12
(10) บจกั. เอพีี เอ็มอี 14 (11) บจกั. เอพีี เอ็มอี 15 (12) บจกั. เอพีี เอ็มอี 16 (13) บจกั. เอพีี เอ็มอี 17 (14) บจกั. เอพีี เอ็มอี 18
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ตำำ�แหน่่ง: รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานเทคโนโลัยีสารสนเทศ

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัริหารธร่กิจมหาบััณฑิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2555-ปัจจ่บััน รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานเทคโนโลัยี  

    สารสนเทศ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2552-2555 ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานเทคโนโลัยี  

    สารสนเทศ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

ไม�มี

(%*);A?1* 91(<&O#&,9M%@!+6I
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ตำำ�แหน่่ง: รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการ  

   สายงาน Supply Chain Management

:;G0;K6#%&IL#E% 
• วิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิต  

 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพีระจอิมเกลั้าธนบั่รี

• วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิต

 มหาวิิทยาลััยศรีนครินทรวิิโรฒ

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2560-ปัจจ่บััน รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการ 

    สายงาน Supply Chain Management

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2558-2560 ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ

    สายงาน Supply Chain Management

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2555-2557  Assistant General Manager, Supply Chain

    บัมจ. เสริมส่ข

    ธ่รกิจผลิัตแลัะจำาหน�ายนำ�าอิัดีลัม

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

ไม�มี
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ตำำ�แหน่่ง: ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานคอินโดี 

:;G0;K6#%&IL#E% 
• วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิต สาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา 

 สถาบัันเทคโนโลัยีพีระจอิมเกลั้าเจ้าค่ณทหารลัาดีกระบััง

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2564-ปัจจบ่ััน ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานคอินโดี

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2562-2564 ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ สายงานคอินโดี 2 

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2560-2562 ผู้อิำานวิยการอิาวิ่โสสายงานธ่รกิจคอินโดี 2

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์ 

2559-2560 Vice President Construction

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์ 

2554-2558 Head of Business Unit

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์ 

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กัจิกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลกัั

ที่รพััย์ฯ

2562-ปัจจบ่ััน กรรมการ

    บัริษัทร�วิมท่นระหวิ�างบัริษัทในเครือิ บัมจ. 

    เอิพีี (ไทยแลันดี์) กับัมิตซูบัิชิ เอิสเตท กร่�ป*

    ธร่กิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

*บริิษััทริ่วมทุนริะหว่างบริิษััทในเคริือ บมจ. เอพีี (ไทยแลนด์์) กัับมิตซููบิชิิ เอสเตท กัริุ�ป จำานวน 14 บริิษััท ได์้แกั่ (1) บจกั. พีรีิเมี�ยม เริสซูิเด์นซ์ู (2) บจกั. เอพีี เอ็มอี 2 
(3) บจกั. เอพีี (ริัชิโยธิิน) (4) บจกั. เอพีี เอ็มอี 3 (5) บจกั. เอพีี เอ็มอี 4 (6) บจกั. เอพีี เอ็มอี 6 (7) บจกั. เอพีี เอ็มอี 8 (8) บจกั. เอพีี เอ็มอี 10 (9) บจกั. เอพีี เอ็มอี 12
(10) บจกั. เอพีี เอ็มอี 14 (11) บจกั. เอพีี เอ็มอี 15 (12) บจกั. เอพีี เอ็มอี 16 (13) บจกั. เอพีี เอ็มอี 17 (14) บจกั. เอพีี เอ็มอี 18

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2559-2560 ผู้อิำานวิยการสำานักธ่รการแลัะบัริหารงานทรัพียากรบัค่คลั

    บัมจ. แอิดีวิานซ์ อิินโฟร์ เซอิร์วิิส  

    ธ่รกิจโทรคมนาคม

2555-2559 ผู้อิำานวิยการสำานักบัริหารทรัพียากรบั่คคลั

    บัมจ. แอิดีวิานซ์ อิินโฟร์ เซอิร์วิิส  

    ธ่รกิจโทรคมนาคม

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

ไม�มี
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ตำำ�แหน่่ง: ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานทรัพียากรบั่คคลั

:;G0;K6#%&IL#E% 
• ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2560-ปัจจ่บััน ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ สายงานทรัพียากรบั่คคลั
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ตำำ�แหน่่ง: ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานการเงินแลัะบััญชี

:;G0;K6#%&IL#E% 
• MBA มหาวิิทยาลััยโมนาช ประเทศอิอิสเตรเลัีย

• บัริหารธร่กิจบััณฑิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2561-ปัจจ่บััน ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานการเงินแลัะบััญชี

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2558-2561 ผู้อิำานวิยการสายงานการเงินแลัะบััญชี 

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์ 

2554-2558 Commercial Management Account Manager

    บัมจ. ฟรีสแลันดี์คัมพีิน�า (ประเทศไทย)

    ธ่รกิจสินค้าอิป่โภค บัริโภค 

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

ไม�มี

(%*<&@P+ );EFS#EO
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ตำำ�แหน่่ง:  ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ  

   สายงาน Digital Transformation

:;G0;K6#%&IL#E% 
• ปริญญาโท Information System  

 มหาวิิทยาลััยเซ็นทรัลัเท็กซัสเอิแอินดี์เอิ็ม

• วิิทยาศาสตรบััณฑิต สาขาวิิทยาการคอิมพีิวิเตอิร์ 

 สถาบัันเทคโนโลัยีพีระจอิมเกลั้าเจ้าค่ณทหารลัาดีกระบััง

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2562-ปัจจ่บััน ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ 

    สายงาน Digital Transformation

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2561-2562 ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ

    สายงานเทคโนโลัยีสารสนเทศ

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพัีฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2552-2559 IT Director - Minor Food Group

    บัมจ. ไมเนอิร์ อิินเตอิร์เนชั�นแนลั

    ธ่รกิจค้าปลัีกแลัะร้านอิาหาร

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2559-2561 Director of Digital

    บัจก. ยัม เรสเทอิรอิงตส์ (ประเทศไทย) 

    ธ่รกิจค้าปลัีกแลัะร้านอิาหาร

(%*P@EO(+6< 91(<&O$@0(
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ตำำ�แหน่่ง: ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานรัฐกิจสัมพีันธ์*

:;G0;K6#%&IL#E% 
• ปริญญาตรี มหาวิิทยาลััยธนบั่รี

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2562-ปัจจ่บััน ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการ สายงานรัฐกิจสัมพีันธ์*

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2556-2562 ผู้อิำานวิยการฝ่ายงานประสานงานราชการแนวิราบั

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

ไม�มี

*เปลี�ยนชิื�อสายงานจากัปริะสานงานริาชิกัาริเป็นริัฐกัิจสัมพัีนธ์ิ ตั�งแต่มกัริาคม 2565
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ตำำ�แหน่่ง: กรรมการผู้อิำานวิยการ (บัริษัท เอิสคิวิอิี คอินสตรัคชั�น จำากัดี)

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัริหารธร่กิจมหาบััณฑิต จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

ไม�มี

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ท่ี่�ไม่ใช่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2559-ปัจจบ่ััน กรรมการผู้อิำานวิยการ

    บัจก. เอิสคิวิอิี คอินสตรัคชั�น

    ธ่รกิจก�อิสร้าง

2553-2558 รอิงกรรมการผู้อิำานวิยการ

    บัจก. เอิสคิวิอิี คอินสตรัคชั�น

    ธ่รกิจก�อิสร้าง

(%*7<1*$&&:O S.-0@IO
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ตำำ�แหน่่ง: กรรมการผู้อิำานวิยการ (บัริษัท กร่งเทพีซิตี�สมาร์ท จำากัดี)

:;G0;K6#%&IL#E% 
• บัริหารธร่กิจบััณฑิต มหาวิิทยาลััยอัิสสัมชัญ

• บัริหารธร่กิจมหาบััณฑิต มหาวิิทยาลััยอัิสสัมชัญ

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

ไม�มี

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ท่ี่�ไม่ใช่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2563-ปัจจบ่ััน กรรมการผู้อิำานวิยการ

    บัจก. กร่งเทพีซิตี�สมาร์ท

    ธ่รกิจตัวิแทน นายหน้า

2562-2563 ผู้จัดีการทั�วิไปกลั่�มงานขาย

    บัจก. กูลัิโกะ โฟรเซ�น (ประเทศไทย) 

    ผลัิตภัณฑ์ไอิศกรีม

2557-2562  ผู้ช�วิยกรรมการผู้จัดีการ 

    บัจก. อิอิโรร�า ดีีไซน์ 

    เครื�อิงประดีับัอิัญมณีแลัะทอิงรูปพีรรณ

(%*$;01K(O #;+=P96C&
44 FJ

ตำำ�แหน่่ง: กรรมการผู้อิำานวิยการ 

   (บัริษัท สมาร์ท เซอิร์วิิส แอินดี์ แมเนจเม้นท์ จำากัดี)

:;G0;K6#%&IL#E% 
• Sydney International College - Advance Diploma of Hospitality

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

F&,$)#%&GO#%&<8%@%( (5 FJ*5"(7+1@)
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษัทัี่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2562-2563 AVP “Coffee Journey”

    บัมจ. เดีอิะ ไมเนอิร์ ฟู้ดี กร่�ป

    ธ่รกิจบัริการอิาหาร

2559-2562 General Manager “The Coffee Club”  

    บัมจ. เดีอิะ ไมเนอิร์ ฟู้ดี กร่�ป

    ธ่รกิจบัริการอิาหาร

2557-2559 Operation Director “The Coffee Club”

    บัมจ. เดีอิะ ไมเนอิร์ ฟู้ดี กร่�ป

    ธ่รกิจบัริการอิาหาร

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ท่ี่�ไม่ใช่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2564-ปัจจ่บััน กรรมการผู้อิำานวิยการ

    บัจก. สมาร์ท เซอิร์วิิส แอินดี์ แมเนจเม้นท์  

    ธ่รกิจบัริหารโครงการ

F&,01C6#%&N4#+@B<ED"@#&&2#%& 345)&67%& 
'+,3452-"8%(%9:0):;2>(?M0@ 5 FJ<-/3M%(2% 
ไม�มีประวิัติการกระทำาควิามผิดีตามพีระราชบััญญัติหลัักทรัพีย์แลัะ

ตลัาดีหลัักทรัพีย์ พี.ศ. 2535 หรือิพีระราชบััญญัติสัญญาซื�อิขายลั�วิงหน้า 

พี.ศ. 2546 ขอิงกรรมการ ผู้บัริหาร แลัะผู้มีอิำานาจควิบัคม่

345<-/=.5&1)2")72%*>75&1)36.?")$4@$;. 
>($%*@%()1A?-'+,#%&!@6( 

(%@#;+<6P% <6(#&I&-$;Q%P
47 FJ

ตำำ�แหน่่ง: ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานการเงินแลัะบััญชี

วััน่ที่่�ไดำ�รับกั�รแตำ่งตำั�ง: 1 กันยายน 2561

:;G0;K6#%&IL#E% 
• MBA มหาวิิทยาลััยโมนาช ประเทศอิอิสเตรเลัีย

• บัริหารธ่รกิจบััณฑิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์

F&,06C6#%&")&2
• ปี 2562 หลัักสูตร Conceptional Framework for  

 Financial reporting (TFRS 2563)

• ปี 2563 หลัักสูตรบััญชีบัริหารเพีื�อิการวิางแผนแลัะตัดีสินใจ

• ปี 2564 หลัักสูตร CFO 2022
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ตำำ�แหน่่ง: ผู้อิำานวิยการสายงาน Corporate Legal  

   and Compliance แลัะเลัขาน่การบัริษัท

:;G0;K6#%&IL#E% 
• สาขากฎหมาย มหาวิิทยาลััยวิิสคอินซิน แมดิีสัน ประเทศสหรัฐอิเมริกา

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• หลัักสูตรเลัขาน่การบัริษัท (Company Secretary Program)

 ร่�นที� 95/2019

ควั�มสััมพันั่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

สัดัำส่ัวัน่กั�รถือืห้�น่ใน่บริษัทัี่ (%): ไม�มี (ข้อิมูลั ณ 30 ธันวิาคม 2564)

F&,$)#%&GO#%&<8%@%(
2561-ปัจจ่บััน เลัขาน่การบัริษัท

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2555-ปัจจ่บััน ผู้อิำานวิยการสายงาน Corporate Legal 

    and Compliance* 

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2554-2555 Lawyer

    บัริษัท ดีีแอิลัเอิ ไปเปอิร์ (ประเทศไทย) จำากัดี

    ที�ปรึกษากฎหมาย

*เปลี�ยนชิื�อสายงานจากั Corporate Legal Counselor

F&,$)#%&GO#%&<8%@%(
2562-ปัจจ่บััน Associate Director: Financial Accounting and  

    Control (Head of)

    บัริษัท เดีอิะแวิลูั พีร็อิพีเพีอิร์ตี� ดีีเวิลัลัอิปเม้นท์ จำากัดี

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2557-2562 General Ledger and Financial Statement  

    Team Leader  

    บัริษัท เอิพีี (ไทยแลันดี์) จำากัดี (มหาชน)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2550-2557 General Ledger and Financial Statement  

    Team Member

    บัริษัท เอิพีี (ไทยแลันดี์) จำากัดี (มหาชน)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

7(5%<-/'+,:0%2&1)36.?")
1. กำาหนดีกลัยท่ธ์ แลัะวิางแผนการดีำาเนนิงานในด้ีานการบัรหิารจดัีการ 

 งานบัญัชี เพีื�อิให้การลังบัญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญัชีที�ถกูต้อิง 

 แลัะมปีระสทิธภิาพี

2. ร�วิมกำาหนดีแนวินโยบัายการบัริหารจดัีการด้ีานภาษ ีเพีื�อิสนบััสน่นให้ 

 หน�วิยงานบััญชีสามารถนำาเสนอิข้อิมูลัเพีื�อิการตัดีสินใจขอิงผู้บัริหาร 

 ได้ีอิย�างถูกต้อิง รวิดีเรว็ิ มีประสทิธภิาพี แลัะสอิดีคล้ัอิงกบััเป้าหมาย 

 อิงค์กร

3. รวิบัรวิม วิเิคราะห์การใช้งบัการเงนิทั�งหมดี แลัะให้คำาปรึกษา  

 ข้อิเสนอิแนะ เพีื�อิให้สอิดีคล้ัอิงกบัักลัยท่ธ์แลัะทศิทางอิงค์กร

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

สัดัำสั่วัน่กั�รถืือห้�น่ใน่บริษัทัี่ (%): 

23,900 ห่้น หรือิ ร้อิยลัะ 0.001 (ข้อิมูลั ณ วิันที� 30 ธันวิาคม 2564)

F&,$)#%&GO#%&<8%@%(
กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่บริษััที่จดำที่ะเบ่ยน่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

2561-ปัจจ่บััน ผู้ช�วิยกรรมการผู้อิำานวิยการสายงานการเงินแลัะบััญชี

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์

2558-2561 ผู้อิำานวิยการสายงานการเงินแลัะบััญชี 

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

    ธ่รกิจพีัฒนาอิสังหาริมทรัพีย์ 

2554-2558 Commercial Management Account Manager

    บัมจ. ฟรีสแลันดี์คัมพีิน�า (ประเทศไทย)

    ธ่รกิจสินค้าอิป่โภค บัริโภค

กั�รดำำ�รงตำำ�เเหน่่งใน่กิัจกั�รอื�น่ที่่�ไม่ใช่บริษัทัี่จดำที่ะเบย่น่ใน่ตำล�ดำหลักัที่รัพัย์ฯ

- ไม�มี -

345<-/=.5&1)2")72%*>75&1)36.?")B.*C&@ 
>(#%&:0):;2.4'+#%&<8%)1A?-

(%@$%0!*%0Q% P1K($;0&&G%
41 FJ

วััน่ที่่�แตำ่งตำั�ง : 15 พีฤษภาคม 2562

ตำำ�แหน่่ง: รอิงผู้อิำานวิยการฝ่ายบััญชีแลัะการเงิน

:;G0;K6#%&IL#E% 
• ปริญญาโท สาขาบััญชี จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

F&,06C6#%&")&2
ปี 2562

• ทำาควิามเข้าใจหลัักการพีื�นฐาน TFRS9 (Fundamental of TFRS9)  

 สำาหรับัทั�งกล่ั�มสถาบัันการเงินแลัะกลั่�มที�ไม�ใช�สถาบัันการเงิน  

 ร่�นที� 3/2562

• สัญญาเช�าตาม TFRS16 แลัะตัวิอิย�างประกอิบัควิามเข้าใจ 

 (เฉพีาะผู้เช�า)

ปี 2563

• การอิบัรม TFRS สำาหรับัปี 2564

• Transfer Pricing Documentation

ปี 2564

• หลัักสูตร สร่ปสาระสำาคัญ ประเดี็นที�ควิรทราบัขอิง TFRS for PAEs  

 ที�ต้อิงใช้ แลัะการเปลัี�ยนแปลังในปี 2564

• การบััญชีเครื�อิงมือิทางการเงิน สำาหรับัอิงค์กรที�มิใช�สถาบัันทางการ 

 เงิน (TFRS 9 and related financial reporting for non financial   

 institutions)

• หลัักสูตรการวิิเคราะห์ควิามเสี�ยงที�จะถูกตรวิจสอิบัเรื�อิงการกำาหนดี 

 ราคาโอิน Transfer Pricing

ควั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งครอบครัวักัับผู้้�บริห�ร: ไม�มี

สัดัำส่ัวัน่กั�รถือืห้�น่ใน่บริษัทัี่ (%): ไม�มี (ข้อิมูลั ณ 30 ธันวิาคม 2564)
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หมายเหตุ   = กัริริมกัาริ  X = ปริะธิาน  # = ริองปริะธิาน    = กัริริมกัาริผูู้้อำานวยกัาริ  y = คณะกัริริมกัาริตริวจสอบ
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รศ.ดีร.นริศ อิน่พีงษ์ พีิเชษฐ สมยศ ศิริพีงษ์ วิสันต์ กิตติยา วิิษณ่ พีรวิ่ฒิ หยกพีร พีันธ์พีร โกศลั นนท์จิตร บั่ญชัย ธนิตย์ รัชต์ชย่ตม์ วิิทการ เมธา โกวิิท ประจักษ์ กมลัทิพีย์ โทโมฮิโกะ มาซาโตะ ทาคาโนบั่ ฮิเดีอิะกิ นาโอิยูกิ มาซะมิชิ เรียวิ อิะคิโอิะ เจมส์ อิริญญา

ชัยสูตร อิัศวิโภคิน วิิภวิศ่ภกร ส่ธีรพีรชัย สมบััติศิริ นฤนาทไพีศาลั พีงศ์ปูชนีย์ก่ลั ส่ชาติลัำ�าพีงศ์ สารสิน ตันติเศวิตรัตน์ ทัพีพีะรังสี ส่ริยาพีร ต่ลัยานนท์ จนัทร์กระจ�างเลัศิ ไพีบูัลัย์ นันทโชติโสภณ จันทวิิมลั รักธรรม โกกิลักนิษฐ ประภามณฑลั บัำาร่งชาติอิ่ดีม เอิก่ชิ ไอิกาวิะ โยชิดีะ ซาโต้ โอิก่ดีะ โนโยะริ มะซึโมโตะ มะซึโมโตะ โรเบิัร์ต แอิงเกอิร์ เถลัิงศรี

บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์) X # y y y y

บัจก. เอิเชี�ยน พีร็อิพีเพีอิร์ตี�

บัจก. เอิเชี�ยน พีร็อิพีเพีอิร์ตี�
(กร่งเทพี)

บัจก. ทอิงหลั�อิ เรสซิเดีนซ์

บัจก. ซิกเนเจอิร์ แอิดีไวิซอิรี� 

พีาร์ทเนอิร์ส

บัจก. กร่งเทพี ซิตี�สมาร์ท

บัจก. สมาร์ท เซอิรว์ิิส แอินดี์

แมเนจเม้นท์

บัจก. เอิสคิวิอิี คอินสตรัคชั�น

บัจก. เดีอิะแวิลัู พีรอ็ิพีเพีอิร์ตี� 

ดีีเวิลัลัอิปเม้นท์

บัจก. เอิเชี�ยน พีร็อิพีเพีอิร์ตี�
(2017)

บัจก. เอิเชี�ยน พีร็อิพีเพีอิร์ตี�
(2018)

บัจก. ไทย บัิ๊กเบัลัลีั�  

บัจก. เอิพีี (เพีชรบั่รี)

บัจก. เอิพีี (รัชโยธิน)

บัจก. พีรีเมี�ยม เรสซิเดีนซ์

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 2

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 3

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 4

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 5

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 6

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 8

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 10

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 11

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 12

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 14

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 15

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 16

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 17

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 18

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 19

บัจก. เอิพีี เอ็ิมอิี 20

บัจก. เคลัย์ มอิร์ อินิโนเวิชั�น แลับ็ั

บัจก. เอิสอีิเอิเซีย ลีัดีาเวิชั�น
เซ็นเตอิร์

บัจก. วิาริ ดีิจิตอิลั

บัจก. อิาร์ซี 1

บัจก. อิาร์ซี 2

บัจก. อิาร์ซี 3
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รศ.ดีร.นริศ อิน่พีงษ์ พีิเชษฐ สมยศ ศิริพีงษ์ วิสันต์ กิตติยา วิิษณ่ พีรวิ่ฒิ หยกพีร พัีนธ์พีร โกศลั นนท์จิตร บั่ญชัย ธนิตย์ รัชต์ชยต่ม์ วิิทการ เมธา โกวิิท ประจักษ์ กมลัทิพีย์ โทโมฮิโกะ มาซาโตะ ทาคาโนบั่ ฮิเดีอิะกิ นาโอิยูกิ มาซะมิชิ เรียวิ อิะคิโอิะ เจมส์ อิริญญา

ชัยสูตร อัิศวิโภคิน วิิภวิศ่ภกร ส่ธีรพีรชัย สมบัตัิศิริ นฤนาทไพีศาลั พีงศ์ปูชนีย์ก่ลั สช่าติลัำ�าพีงศ์ สารสิน ตันติเศวิตรัตน์ ทัพีพีะรังสี ส่ริยาพีร ต่ลัยานนท์ จนัทร์กระจ�างเลิัศ ไพีบูัลัย์ นันทโชติโสภณ จันทวิิมลั รักธรรม โกกิลักนิษฐ ประภามณฑลั บัำาร่งชาติอิ่ดีม เอิก่ชิ ไอิกาวิะ โยชิดีะ ซาโต้ โอิก่ดีะ โนโยะริ มะซึโมโตะ มะซึโมโตะ โรเบัร์ิต แอิงเกอิร์ เถลัิงศรี

บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันด์ี) X # y y y y

บัจก. เอิเชี�ยน พีรอ็ิพีเพีอิร์ตี�

บัจก. เอิเชี�ยน พีรอ็ิพีเพีอิร์ตี�
(กร่งเทพี)

บัจก. ทอิงหลั�อิ เรสซิเดีนซ์

บัจก. ซิกเนเจอิร์ แอิดีไวิซอิรี� 

พีาร์ทเนอิร์ส

บัจก. กร่งเทพี ซิตี�สมาร์ท

บัจก. สมาร์ท เซอิร์วิิส แอินดี์

แมเนจเม้นท์

บัจก. เอิสคิวิอิี คอินสตรัคชั�น

บัจก. เดีอิะแวิลัู พีร็อิพีเพีอิร์ตี� 

ดีีเวิลัลัอิปเม้นท์

บัจก. เอิเชี�ยน พีรอ็ิพีเพีอิร์ตี�
(2017)

บัจก. เอิเชี�ยน พีรอ็ิพีเพีอิร์ตี�
(2018)

บัจก. ไทย บัิ๊กเบัลัลัี�  

บัจก. เอิพีี (เพีชรบัร่ี)

บัจก. เอิพีี (รัชโยธิน)

บัจก. พีรีเมี�ยม เรสซิเดีนซ์

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 2

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 3

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 4

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 5

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 6

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 8

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 10

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 11

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 12

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 14

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 15

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 16

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 17

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 18

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 19

บัจก. เอิพีี เอิ็มอิี 20

บัจก. เคลัย์ มอิร์ อินิโนเวิชั�น แลับ็ั

บัจก. เอิสอิีเอิเซีย ลัีดีาเวิชั�น
เซ็นเตอิร์

บัจก. วิาริ ดีิจิตอิลั

บัจก. อิาร์ซี 1

บัจก. อิาร์ซี 2

บัจก. อิาร์ซี 3
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ตำำ�แหน่่ง: ผู้อิำานวิยการฝ่ายตรวิจสอิบัภายใน

:;G0;K6#%&IL#E% 
• ปริญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิต สาขาการกำากับัดีูแลักิจการ  

 (MSCG) จฬ่าลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

• ปริญญาตรี บัริหารธร่กิจบััณฑิต สาขาการบััญชี  

 มหาวิิทยาลััยเชียงใหม�

• ประกาศนียบััตร หลัักสูตรการบัริหารควิามเสี�ยงอิงค์กร  

 จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

F&,$)#%&GO#%&<8%@%(
2557-ปัจจบ่ััน ผู้อิำานวิยการฝ่ายตรวิจสอิบัภายใน 

    แลัะเลัขาน่การคณะกรรมการตรวิจสอิบั

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

2556-2557 ผู้จัดีการฝ่ายตรวิจสอิบัภายใน

    บัมจ. กันก่ลัเอิ็นจิเนียริ�ง

(%*F&,2%I D01A?VT(
47 FJ

ตำำ�แหน่่ง: ผู้อิำานวิยการสายงาน Corporate Legal  

   and Compliance แลัะเลัขาน่การบัริษัท

:;G0;K6#%&IL#E% 
• สาขากฎหมาย มหาวิิทยาลััยวิิสคอินซิน แมดีิสัน  

 ประเทศสหรัฐอิเมริกา

#%&")&29%#$2%:2$M@!$&62$N%)1(#&&2#%&)&6E1<=<* (IOD)
• หลัักสูตรเลัขาน่การบัริษัท (Company Secretary Program)

 ร่�นที� 95/2019

F&,$)#%&GO#%&<8%@%(
2561-ปัจจ่บััน เลัขาน่การบัริษัท

    บัมจ. เอิพีี (ไทยแลันดี์)

2555-ปัจจ่บััน ผู้อิำานวิยการสายงาน Corporate Legal 

    and Compliance* 

2554-2555 Lawyer

    บัริษัท ดีีแอิลัเอิ ไปเปอิร์ (ประเทศไทย) จำากัดี

F&,01C67107(5%@%(#8%#1).4'+#%&FW6)1C6@%(D"@)&6E1<

*เปลี�ยนชิื�อสายงานจากั Corporate Legal Counselor
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(B*)%*'+,'(0FW6)1C6#%&#8%#1).4'+#69#%&  
'+,9&&*%)&&GH;&#69

(&I. .&. (&6I ?1*$4C&)
ประธานคณะกรรมการ

((%*"(;P@EO "1I0BQ:6() 
รอิงประธานคณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที�บัริหาร

((%*B#I+ $;&6*%P&)
ประธานคณะกรรมการกำากับัดีูแลักิจการ 

แลัะบัริหารควิามเสี�ยง

!"#$%&'() 5

(B*)%*#8%#1).4'+#69#%&'+,9&&*%)&&GH;&#69 
https://investor.apthai.com/storage/content/cg/20180130-ap-code-of-conduct-th.pdf

'(0FW6)1C6#%&#8%#1).4'+#69#%&
รายลัะเอิียดีในส�วินที� 2 หัวิข้อิแนวิปฏิิบััติดี้านการกำากับัดีูแลักิจการ หน้า 104

#X)1C&:G,#&&2#%&#8%#1).4'+#69#%&'+,)&67%&:0%2!$-/*@
1. "@:OF&,#") '+,0%&,#%&.8%&@C8%'7(M@
 1.1 คณะกรรมการกำากบััดีแูลักจิการแลัะบัริหารควิามเสี�ยง ไดีร้บััการแต�งตั�งโดียคณะกรรมการบัริษทั ประกอิบัดีว้ิยกรรมการบัริษทัอิย�างน้อิย 4 ท�าน

    โดียอิย�างน้อิย 1 ท�านต้อิงเป็นกรรมการอิิสระ เพีื�อิให้สามารถแสดีงควิามคิดีเห็นไดี้อิย�างเป็นอิิสระ

 1.2 คณะกรรมการกำากับัดีูแลักิจการแลัะบัริหารควิามเสี�ยง คัดีเลืัอิกกรรมการ 1 ท�าน เป็นประธานคณะกรรมการฯ

 1.3 คณะกรรมการกำากับัดีูแลักิจการแลัะบัริหารควิามเสี�ยง มีอิำานาจแต�งตั�งผู้ที�มีคณ่สมบััติเหมาะสม จำานวิน 1 ท�าน ให้ปฏิิบััติหน้าที�เลัขาน่การ 

   คณะกรรมการฯ ตามที�เห็นสมควิร

 1.4 กรรมการกำากับัดีูแลักิจการแลัะบัริหารควิามเสี�ยง มีวิาระการดีำารงตำาแหน�งตามวิาระการดีำารงตำาแหน�งกรรมการบัริษัท

2. D")!DC"8%(%97(5%<-/D"@:G,#&&2#%&#8%#1).4'+#69#%&'+,)&67%&:0%2!$-/*@
 2.1 #%&#8%#1).4'+#69#%&
      2.1.1 พิีจารณาแลัะให้ควิามเห็นชอิบันโยบัายการกำากับัดีูแลักิจการที�ดีี เพีื�อิเสนอิให้คณะกรรมการบัริษัทฯ พีิจารณาอิน่มัติ รวิมถึงติดีตาม 

     การประพีฤติปฏิิบััติให้สอิดีคลั้อิงกับันโยบัาย ทบัทวินแลัะปรับัปรง่นโยบัายเป็นประจำาตามควิามเหมาะสม

   2.1.2 พิีจารณาผลัการประเมินที�เกี�ยวิข้อิงกับัการดีำาเนินงานตามหลัักการกำากับักิจการที�ดีี แลัะเสนอิแนะเพีื�อิปรับัปร่งการดีำาเนินงานขอิง 

     บัริษัทฯ เพีื�อิให้ไดี้ผลัประเมินที�ดีี

 2.2 #%&)&67%&:0%2!$-/*@
   2.2.1 พิีจารณาแลัะให้ควิามเห็นชอิบันโยบัายแลัะกรอิบัการบัริหารควิามเสี�ยงขอิงอิงค์กร เพีื�อิเสนอิให้คณะกรรมการบัริษัทฯ พีิจารณาอิน่มัติ  

     รวิมทั�งส�งเสริมแลัะสนับัสน่นให้มีการพีัฒนาแลัะปรับัปร่งระบับัการบัริหารควิามเสี�ยงขอิงอิงค์กรอิย�างเหมาะสม

   2.2.2 พิีจารณาแต�งตั�งคณะทำางานบัริหารควิามเสี�ยง เพีื�อิจัดีทำาแผนการบัริหารควิามเสี�ยงขอิงอิงค์กรแลัะติดีตามผลัการดีำาเนินงานขอิง 

     คณะทำางานดีังกลั�าวิ

   2.2.3 พิีจารณาให้ควิามเห็นชอิบัแลัะกำากับัดีูแลัให้มีการดีำาเนินการตามแผนการบัริหารควิามเสี�ยงขอิงอิงค์กร เพีื�อิให้มีการจัดีการควิามเสี�ยง 

     อิย�างเหมาะสม แลัะเพีื�อิให้มั�นใจวิ�าควิามเสี�ยงอิยู�ในระดีับัที�ยอิมรับัไดี้

3. #%&F&,?;2
คณะกรรมการกำากับัดูีแลักิจการแลัะบัริหารควิามเสี�ยง ต้อิงจัดีให้มีการประช่มอิย�างน้อิยปีลัะ 4 ครั�ง โดียสามารถเชิญผู้บัริหารที�เกี�ยวิข้อิงเข้าร�วิมประช่ม

ไดี้ตามที�เห็นสมควิร

4. #%&&%*@%(
คณะกรรมการกำากับัดูีแลักิจการแลัะบัริหารควิามเสี�ยง ต้อิงรายงานผลัการปฏิิบััติหน้าที�ต�อิคณะกรรมการบัริษัทอิย�างต�อิเนื�อิง
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คณะกรรมการตรวิจสอิบั บัริษัท เอิพีี (ไทยแลันดี์) จำากัดี (มหาชน) ประกอิบัดี้วิยกรรมการอิิสระผู้ทรงค่ณวิ่ฒิ มึควิามรู้ควิามสามารถ มีควิาม

เชี�ยวิชาญ แลัะมีประสบัการณ์ที�หลัากหลัาย เช�น ดี้านการบัริหาร ดี้านบััญชีแลัะการเงิน ดี้านกฎหมาย เป็นต้น จำานวิน 4 ท�าน ไดี้แก� นายพีันธ์พีร  

ทัพีพีะรังสี เป็นประธานคณะกรรมการตรวิจสอิบั นายนนท์จิตร ต่ลัยานนท์ นายโกศลั ส่ริยาพีร แลัะนายสมยศ ส่ธีรพีรชัย เป็นกรรมการตรวิจสอิบั

คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้ปฏิิบััติหน้าที�ตามขอิบัเขตควิามรับัผิดีชอิบัที�ไดี้รับัมอิบัหมายจากคณะกรรมการบัริษัท แลัะกฎบััตรขอิงคณะกรรมการ

ตรวิจสอิบั ซึ�งสอิดีคลั้อิงตามแนวิปฏิิบััติที�ดีีขอิงคณะกรรมการกำากับัหลัักทรัพีย์แลัะตลัาดีหลัักทรัพีย์

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้จัดีประช่มทั�งสิ�น 4 ครั�ง ร�วิมกับัฝ่ายจัดีการ ผู้ตรวิจสอิบัภายใน แลัะผู้สอิบับััญชีเพีื�อิสอิบัถาม รับัทราบั  

แลักเปลัี�ยนควิามคิดีเห็น ในเรื�อิงต�าง ๆ โดียสร่ปสาระสำาคัญดีังนี�

1. #%&$")<%(@)#%&!@6('+,&%*@%(3+#%&.8%!(6(@%(
คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้สอิบัทานงบัการเงินรายไตรมาส แลัะงบัการเงินประจำาปี 2564 ร�วิมกับัฝ่ายจัดีการ แลัะผู้สอิบับััญชี โดียไดี้สอิบัถาม 

ในเรื�อิงควิามถูกต้อิง ควิามครบัถ้วินขอิงงบัการเงิน การปรับัปร่งรายการบััญชีที�สำาคัญ ควิามเพีียงพีอิเหมาะสมขอิงวิิธีการบัันทึกบััญชี ควิามเสี�ยง

สำาคัญจากการตรวิจสอิบังบัการเงิน (Key Audit Matters: KAM) การเปิดีเผยข้อิมูลัอิย�างเพีียงพีอิในงบัการเงิน ขอิบัเขตการตรวิจสอิบั ควิามอิิสระ

ขอิงผู้สอิบับััญชี เพีื�อิให้มั�นใจวิ�า การจัดีทำางบัการเงินเป็นไปตามข้อิกำาหนดีขอิงกฎกหมาย แลัะมาตรฐานบััญชีตามหลัักการบััญชีที�รับัรอิงทั�วิไป 

แลัะมีการเปิดีเผยข้อิมูลัอิย�างเพีียงพีอิ 

คณะกรรมการตรวิจสอิบัมีควิามเห็นวิ�า งบัการเงินขอิงบัริษัทฯ ไดี้แสดีงรายการโดียถูกต้อิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอิกจากนี�  

คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้จัดีให้มีการประช่มร�วิมกับักับัผู้สอิบับััญชี โดียไม�มีฝ่ายจัดีการเข้าร�วิม เพีื�อิหารือิกับัผู้สอิบับััญชีเกี�ยวิกับัการปฏิิบััติงาน 

ควิามเป็นอิิสระในการปฏิิบััติหน้าที�ขอิงผู้สอิบับััญชี 

2. #%&$")<%(:0%2!P-*@P"D"@&,))#%&:0):;2Q%*>(
คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้สอิบัทานควิามเพีียงพีอิขอิงระบับัการควิบัค่มภายใน โดียพีิจารณาจากรายงานผลัการตรวิจสอิบัขอิงผู้ตรวิจสอิบัภายใน 

แลัะรายงานการควิบัค่มภายในขอิงผู้สอิบับัััญชีี แลัะรายงานผลัการติดีตามการปฏิิิบัััติิ รวิมถึงไดี้เสนอิแนะการควิบัค่มทางดี้านสารสนเทศ เพีื�อิให้

เกิดีประโยชน์สูงส่ดีต�อิบัริษัท เพีิ�มประสิทธิภาพีแลัะประสิทธิผลัในการดีำาเนินงาน แลัะกำากับัดีูแลัให้สอิดีคลั้อิงกับักลัย่ทธ์ขอิงบัริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวิจสอิบัมีควิามเห็นวิ�า บัริษัทฯ ไดี้จัดีให้มีระบับัการควิบัค่มภายในอิย�างเพีียงพีอิที�จะสร้างควิามมั�นใจไดี้วิ�า การดีำาเนินงานขอิง 

บัริษัทฯ จะบัรรลั่ตามเป้าหมายที�กำาหนดีไวิ้ นอิกจากนี� คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้สอิบัทานแบับัประเมินการควิบัค่มภายในตามหลัักเกณฑ์ 

ขอิงสำานักงานคณะกรรมการกำากับัหลัักทรัพีย์แลัะตลัาดีหลัักทรัพีย์ ซึ�งคณะกรรมการตรวิจสอิบัมีควิามเห็นวิ�า บัริษัทฯ มีระบับัการควิบัค่มภายใน 

แลัะการกำากบััดูีแลัควิามเสี�ยงเพียีงพีอิ แลัะมีประสทิธผิลัทางธร่กจิ นอิกจากนี� ผูส้อิบับัญัชีไดีป้ระเมนิผลัระบับัควิบัคม่ภายใน แลัะมีควิามเหน็สอิดีคลัอ้ิง 

กันวิ�า ไม�พีบัประเดี็นปัญหาหรือิข้อิบักพีร�อิงที�เป็นสำาคัญต�อิงบัการเงินขอิงบัริษัทฯ

3. #%&#8%#1).4'+#69#%&<-/.-'+,#%&FW6)1C6C%2#X72%*<-/!#-/*0D5"@
คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้ผลัักดีันให้บัริษัทฯ มีการกำากับัดีูแลักิจการที�ดีีตามหลัักการกำากับัดีูแลักิจการที�ดีี (Good Corporate Governance) ขอิง

ตลัาดีหลัักทรัพีย์แห�งประเทศไทย โดียสนับัสน่นให้มีการปฏิิบััติตามกฎหมายวิ�าดี้วิยหลัักทรัพีย์แลัะตลัาดีหลัักทรัพีย์ ข้อิกำาหนดีขอิงตลัาดีหลัักทรัพีย์ 

แลัะกฎหมายที�เกี�ยวิข้อิงกับัการประกอิบัธ่รกิจขอิงบัริษัท โดียไดี้พีิจารณาการเปิดีเผยข้อิมูลัขอิงบัริษัทฯ ในกรณีที�เกิดีรายการระหวิ�างกันแลัะรายการ 

ที�อิาจมีควิามขัดีแย้งทางผลัประโยชน์ นอิกจากนี� คณะกรรมการตรวิจสอิบัสนับัสน่นให้บัริษัทฯ เข้าร�วิมเป็นสมาชิกแนวิร�วิมปฏิิบััติขอิงภาคเอิกชนไทย 

ในการต�อิต้านการท่จริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ขอิงอิงค์กรต�อิต้านคอิร์รัปชัน (ประเทศไทย) อิย�างต�อิเนื�อิง 

ซึ�งที�ผ�านมาบัริษัทฯ มีการดีำาเนินงานภายใต้หลัักการกำากับัดีูแลักิจการที�ดีี ไม�มีการปฏิิบััติที�ฝ่าฝืนกฎหมายใดีๆ อิันอิาจจะกระทบัต�อิชื�อิเสียง แลัะ

ฐานะการเงินขอิงทางบัริษัทฯ อิย�างมีนัยสำาคัญ 
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4. #%&#8%#1).4'+#%&C&09$")Q%*>(
คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้กำากับัดีูแลัการดีำาเนินงานตรวิจสอิบัภายในให้มีประสิทธิผลั โดียไดี้พีิจารณาแผนการตรวิจสอิบัประจำาปี ผลัการตรวิจสอิบั 

แลัะติดีตามการดีำาเนินการแก้ไขในประเด็ีนที�มีนัยสำาคัญ โดียคณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้ให้ข้อิเสนอิแนะที�เป็นประโยชน์ต�อิการเพีิ�มประสิทธิภาพี 

ขอิงระบับัการตรวิจสอิบัภายในเพีื�อิให้เกิดีการกำากับัดีูแลัที�ดีี แลัะมีการควิบัค่มภายในที�เพีียงพีอิ 

5. #%&P69%&G%'CM@C1T@345$"))1A?-F&,98%FJ 2564
คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้พีิจารณาคัดีเลัือิกผู้สอิบับััญชีแลัะค�าตอิบัแทนประจำาปี โดียพีิจารณาจากค่ณสมบััติขอิงผู้สอิบับััญชี ควิามรู้ ควิามสามารถ 

ประสบัการณ์ ควิามเป็นอิิสระ ตามข้อิกำาหนดีขอิงตลัาดีหลัักทรัพีย์ฯ หรือิหน�วิยงานอิื�นที�เกี�ยวิข้อิง โดียในปี 2564 คณะกรรมการตรวิจสอิบัมี 

ควิามเหน็วิ�า ผูส้อิบับัญัชบีัริษทั สำานักงาน อีิวิาย จำากดัี มคีณ่สมบัตั ิควิามสามารถแลัะควิามเชี�ยวิชาญในวิชิาชพีี ตลัอิดีจนใหค้วิามเหน็ หรือิขอ้ิเสนอิแนะ 

ต�าง ๆ  ที�เป็นประโยชน์กับับัริษัทฯ รวิมถึงค�าตอิบัแทนดีังกลั�าวิมีควิามเหมาะสมกับัขนาดีแลัะลัักษณะขอิงธ่รกิจ ซึ�งคณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้เสนอิ

ต�อิคณะกรรมการบัริษัทเพีื�อิขอิอิน่มัติที�ประช่มผู้ถือิห่้นต�อิไป 

โดียสร่ป คณะกรรมการตรวิจสอิบัไดี้ปฏิิบััติตามหน้าที�แลัะควิามรับัผิดีชอิบัที�ไดี้รับัมอิบัหมายจากคณะกรรมการบัริษัท ดี้วิยควิามอิิสระ ระมัดีระวิัง 

รอิบัคอิบั ไดี้ให้ควิามเห็นแลัะข้อิเสนอิแนะต�าง ๆ เพีื�อิประโยชน์ขอิงบัริษัทฯ ผู้ถือิห่้น แลัะผู้มีส�วินไดี้เสียท่กภาคส�วิน

((%*P1(HOP& <1PP,&1@$-)
ประธานคณะกรรมการตรวิจสอิบั
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