
รายงานประจำป �  2560

2560





FUNCTIONAL IS BEAUTIFUL
บ้านที่เข้าใจชีวิต คือบ้านที่สวยที่สุด

ที่เอพี เราเข้าใจการใช้ชีวิตของคนในบ้าน จึงมีการออกแบบฟังก์ชั่น
อย่างลึกซึ้งเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้จริง เพราะเราเข้าใจว่า
บ้านที ่สวยที ่สุดคือ...บ้านที ่สามารถเชื ่อมโยงทุกความรู ้สึกของ
ทุกคนได้ บ้านที่ใส่ใจถึงความสัมพันธ์ของขนาดพื้นที่และความอบอุ่น

บ้านที่สามารถส่งพลังงาน ความสดใสที่เกิดขึ้นในบ้าน
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193 ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำาคัญอื่น92 งบการเงิน

และรายงานต่างๆ

156 การกำากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

191
แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชั่น

64 โครงสร้างการจัดการ

84 ปัจจัยความเสี่ยง

87
การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
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FUNCTIONAL IS BEAUTIFUL
“บ้านที่เข้าใจชีวิต คือบ้านที่สวยที่สุด“
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PLATFORM OF SUCCESS
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LIVE A VISIONARY LIFE

LIFE LADPRAO
LIVE A CONNECTED WORLD

LIFE ๑  WIRELESS
LIVE A SPLENDID LIFE
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AP ACAdEMY LAB  เอพี อะคาเดมี่ แล็บ 
แล็บเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาฯ แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง บนสถานท่ีท่ีครบครัน 
ด้วยเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ 
นำามาสู่นวัตกรรมใหม่ๆ นำามาซึ่งคุณภาพชีวิตแห่งการอยู่อาศัยในยุคดิจิตอล 
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1. Thailand Property Award 2011
    Real Estate Personality of the Year (2011)
    Mr. Anupong Assavabhokhin
    

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

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

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

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

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

3. 7. 8.

6.

9.5.1.

2. 4. 7.

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

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

9. Cannes Lions 2017
    Grand Prix Award

รางวัลแห่งความสำาเร็จ
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2. Awards for Listed Companies 2014 
    Best CEO 
    Property and Construction Sector
    Mr. Anupong Assavabhokhin 
    Investment Analysis Association

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 7. 8.

2. 4. 6.

1. 5. 9.
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ท่ีปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุด

บริการซ่อมแซมบ้าน ภายใต้มาตรฐานเอพี

Bangkok CitiSmart

AP Fix It

รองรับการขยายตัวของการพัฒนาโครงการ
สร้างมาตรฐานใหม่ให้การก่อสร้าง

SQE Construction 

COMPREHENSIVE
PROPERTY SERVICES



รายงานประจําปี 2560 27

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
โดยมุ่งสร้างสังคมเอพีให้มีคุณภาพ

พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัย
ด้วยบริการท่ีใส่ใจ

นอกเหนือจากการพัฒนาสเปซแล้ว เอพียังคำานึงถึงความต้องการของลูกบ้านและนักลงทุน ด้วยบริการต่างๆ
ในเครือเอพี ท่ีครอบคลุมทุกความต้องการเร่ืองการอยู่อาศัยในเมืองแบบครบวงจร

Smart Service Management 
Property Management 

AP Call Service 



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)28



รายงานประจําปี 2560 29

อนุพงษ์ อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 ปีที่ผ่านมา	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกท้าทายวิธีคิดในการท�างานมากขึ้น 
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ	 ถามว่าจุดเปลี่ยนของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ไทยในวันนี้คืออะไร	แน่นอนว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ	รวมถงึดชันคีวามเชือ่มัน่ผู้บรโิภคเป็นเรือ่งพืน้ฐานทีส่่งอิทธพิลต่อการ
เติบโตของภาคธุรกิจน้ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ซึ่งจุดเปล่ียนหนึ่งที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนคอืภาพผูแ้ข่งขนัในธรุกจิเปลีย่นไป	จากเดมิเมือ่	4-5	ปีทีแ่ล้วเราอาจจะ
เหน็ภาพการแข่งขนัทีเ่ป็นเรือ่งของปลาใหญ่กินปลาเล็ก	แต่ในวนันีค้อื	รายใหญ่ 
ที่มีความพร้อมเท่าๆ	 กันแข่งขันกันเองอย่างดุเดือด	 ทั้งในเรื่องของพัฒนา
นวัตกรรมตัวสินค้า	การดูแลคุณภาพสินค้า	รวมถึงงานบริการหลังการขาย	

	 จริงอยู่ที่การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจถือเป็นหัวใจหลักในการ 
อยูร่อดท่ามกลางการแข่งขนัทีร่นุแรง	แต่ท่ีเอพ	ีเราเชือ่ว่าการแค่เอาตวัรอดนัน้ 
ไม่ใช่เป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง	 ซึ่งเมื่อกลางปีที่ผ่านมา	 ผมได้มีโอกาส 
ร่วมโปรแกรมพเิศษทีม่หาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด	ภายใต้ประเดน็ทีก่�าลงัเป็นทีส่นใจ
ของคนทัง้โลก	คอืผูน้�าจะน�าพาองค์กรให้อยูร่อดได้อย่างไร	ท่ามกลางสภาวะ 
โลกธรุกจิทีค่วามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่างรวดเรว็และสร้างแรงกระเพือ่มอย่างมาก 
กับธุรกิจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	สิ่งที่ได้ยินได้เรียนรู้มาในช่วงเวลาที่ผม 
อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	 ยิ่งท�าให้ผมรู้สึกว่าส่ิงที่ก�าลังเข้ามาใกล้เรา
ทกุททีัง้น่าตืน่เต้นส�าหรบัคนทีม่องเหน็โอกาส	แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเรือ่งที่ 
น่ากลัวมากส�าหรับผู้น�าธุรกิจท่ียังไม่ได้เริ่มต้ังหลักให้ดี	 ซึ่งโจทย์แรกที่ตั้งขึ้น
หลังจากเดินทางกลับมาคือ	 เราจะท�ายังไงให้คนในองค์กรขยับตัวได้เร็วพอ	 
ท�ายังไงให้คนเอพีท�าความเข้าใจกับโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่คนอ่ืนยัง
มองไม่เห็น	 และหนึ่งในกระบวนการที่เราได้เริ่มแล้วคือ	 การน�าหลักสูตรที่ 
คิดค้นขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดท่ีเรียกว่า	Design	Thinking	 ซึ่งเป็น 
วิธีคิดและกระบวนการที่องค์กรชั้นน�าของโลกหลายแห่ง	 เช่น	Google,	 
Facebook,	Adidas	และ	Amazon	ได้น�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืหลกัในการสร้าง
นวัตกรรมให้กับตัวสินค้า	และบริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	

	 นอกเหนือจากแนวทางในการยกระดับศักยภาพของคนในองค์กร	 เพื่อ
ให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงแล้ว	 ในด้านการด�าเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา
เอพีถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างมาก	 เราสามารถสร้างยอดขายรวมของ
สินค้าท้ังกลุ่มคอนโดและแนวราบได้มากถึง	42,900	 ล้านบาท	 นับเป็นสถิติ
สูงสุดครั้งใหม่	เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมากว่า	92%	และเกินจาก
เป้าหมายยอดขายเดิมที่ตั้งไว้	26,000	ล้านบาทถึง	165%	 โดยปัจจัยที่ส่งผล
ให้ยอดขายของบริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดในปีนี้นั้น	 นอกจากจะมาจาก
การเปิดตัวสินค้าแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม	22	โครงการใหม่	ซึ่งมี 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อัตราการเติบโตทางยอดขายอย่างต่อเน่ืองแล้ว	 ยังมาจากการประสบ 
ความส�าเรจ็ในการเปิดตวัคอนโดมเินยีมแบรนด์	LIFE	จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	
LIFE	ลาดพร้าว	LIFE	วทิยุ	และ	LIFE	อโศก-พระราม	9	ซ่ึงท้ัง	3	โครงการสามารถ
ปิดการขายได้ประมาณ	90%	ตลอดจนสินค้าทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา	(Ongoing	
Projects)	อีกกว่า	90	โครงการ	ทีม่ส่ีวนส�าคัญช่วยผลกัดนัสูค่วามส�าเรจ็ครัง้นี้ 
ถือว่าประสบความส�าเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

	 ส�าหรับทิศการด�าเนินงานในป	ี2561	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ 
ในการน�าพาเอพก้ีาวขึน้สูก่ารเป็น	1	ใน	3	ของผูพั้ฒนาธรุกจิอสังหารมิทรพัย์ไทย	 
ภายใต้พันธกิจส�าคัญ	 คือ	 การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย	
ครอบคลุมทุกมิติ	 ทั้งการคิดค้นนวัตกรรมดีไซน์ใหม่ๆ	 ให้กับวงการ
อสังหาริมทรัพย์ไทย	และวางแผนจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ	เพื่อท�าหน้าที่ค้นหา	
คิดค้น	 และพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมและยกระดับรูปแบบการด�าเนินชีวิต
สู่ประสบการณ์อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์สู่วิถีใหม่ๆ	 อย่างครบถ้วนด้วย
คณุภาพ	ความสะดวกสบาย	และความปลอดภัย	เข้าถงึความหมายของค�าว่า 
คุณภาพชีวิตที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง	และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น	

	 ปี	2561	 เรามีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง	 ผ่านแผนการ 
ด�าเนนิงานใน	5	มิตสิูค่วามส�าเรจ็	1)	สานต่อความส�าเรจ็กบักลุ่มมติซบูชิ	ิเอสเตท	 
2)	เปิดตัวสนิค้าระดบั	Super	Luxury	3)	รกุตลาดสนิค้าแนวราบ	สร้างความต่าง 
ด้วยการออกแบบสินค้าทีต่อบความต้องการเฉพาะกลุม่	4)	ขยายพอร์ตตลาด
ต่างประเทศ	5)	พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

	 ด้วยความพร้อมด้านทีมงานคุณภาพ	 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ	
และพันธมิตรคุณภาพภายใต้	passion	 เดียวกันที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ี
อยู่อาศัยคุณภาพ	ผมเชื่อว่า	 เอพี	ไทยแลนด์จะสามารถสร้างความแตกต่าง
และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	และน�าไปสู่พันธกิจส�าคัญในการก้าวขึ้นเป็น	
1	 ใน	3	 ผู้น�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยที่พร้อมส่งมอบนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยแห่งอนาคต	ผ่านการคิดค้นและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเท่าทันต่อโลกในอนาคต	

	 ผมในนามของบรษัิท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	(มหาชน)	ขอขอบพระคณุ
ผู้ถือหุ้นและหุ้นกู้	 รวมถึงพันธมิตรทุกท่านท่ีเช่ือมั่นและให้การสนับสนุนเอพี
เป็นอย่างดเีสมอมา	ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทุกท่านจะร่วมเดนิไปสูเ่ส้นทางแห่ง
ความส�าเร็จนี้ด้วยกันตลอดไปครับ



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)30

คณะกรรมการบริษัท

นายอนุพงษ์  อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และรองประธานกรรมการ

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้อำานวยการ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการบริหาร
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รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
กรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท

นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนียกุล
กรรมการบริหาร

นายวิษณุ สุชาติล้ำาพงศ์



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)32

คณะกรรมการบริษัท

นายโกศล สุริยาพรนายนนท์จิตร ตุลยานนท์นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
ประธานคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ
และบริหารความเส่ียง
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
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ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ

นายพรวุฒิ สารสิน นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ นายสมยศ สุธีรพรชัย



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)34

นายปิยวัฒน์  ส่ือไพศาล 
รองกรรมการผู้อำานวยการ 
สายงานประสานงานธุรกิจ 

นายภมร ประเสริฐสรรค์ 
รองกรรมการผู้อำานวยการ
สายงานทาวน์เฮาส์และคอนโด 2 

นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต
รองกรรมการผู้อำานวยการ
สายงานการเงินและบัญชี

นายวสันต์  นฤนาทไพศาล
รองกรรมการผู้อำานวยการ 
สายงาน Strategic Property Investment

นายรัชต์ชยุตม์  นันทโชติโสภณ
รองกรรมการผู้อำานวยการ
สายงานบ้านเดี่ยว

นายวิทการ จันทวิมล
รองกรรมการผู้อำานวยการ
สายงานคอนโด 1

คณะผู้บริหาร
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นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายธนิตย์ ไพบูลย์
กรรมการผู้อำานวยการ (SQE)

นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
รองกรรมการผู้อำานวยการ 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเศรษฐ์ ศรีสายันต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
สายงาน Business Extension 

นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
สายงาน Corporate Image Management

นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
รองกรรมการผู้อำานวยการ 
สายงาน Supply Chain Management

นายวรพงศ์  วิโรจน์ธนานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
สายงานทาวน์เฮาส์ 

นายโอภาส  เรืองรจิตปกรณ์ 
ท่ีปรึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)36
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โครงสร้างบริษัท

ฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์

สายงาน
Supply
Chain

Management

สายงาน
Strategic 
Property 

Investment

 

คณะกรรมการ
บริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการ
ผู้อำานวยการ

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
บ้านเดี่ยว

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
คอนโด 1

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
ทาวน์เฮาส์

สายงาน
กลุ่มธุรกิจ
คอนโด 2

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ
ต่างจังหวัด

ฝ่ายบริการ
และดูแลลูกค้า ฝ่ายออกแบบ

และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

แนวสูง

สายงาน
AP Fix It

สายงาน
บริหาร

ภาพลักษณ์
องค์กร

สายงาน
การเงิน

และบัญชี

สายงาน
ทรัพยากร

บุคคล

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบ           ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท    

 

 คณะกรรมการ AP Academy

 ที่ปรึกษา

 คณะกรรมการ PDSC

 ฝ่ายพัฒนากระบวนการธุรกิจ

กรรมการบริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัทย่อย
เอสคิวอี 

คอนสตรัคชั่น

Business Group Business Extension

สมาร์ท เซอร์วิส
แอนด์ แมเนจเมนท์

เลขานุการบริษัท   

กรุงเทพ ซิตี้ 
สมาร์ท



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)38
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ภาวะอุตสาหกรรม
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)40

1H 2559 2H 2559 2559

บ้านเดี่ยว  4,954  7,192  12,146 

ทาวน์เฮ้าส์  12,424  17,508  29,932 

คอนโดมิเนียม  25,681  32,669  58,350 

รวม  43,059  57,369  100,428 

1H 2560 2H 2560 2560

บ้านเดี่ยว  2,718  6,338  9,056 

ทาวน์เฮ้าส์  16,227  16,318  32,545 

คอนโดมิเนียม  28,538  33,963  62,501 

รวม  47,483  56,619  104,102 

%เพิ่มลด %เพิ่มลด %เพิ่มลด

บ้านเดี่ยว -45.1% -11.9% -25.4%

ทาวน์เฮ้าส์ 30.6% -6.8% 8.7%

คอนโดมิเนียม 11.1% 4.0% 7.1%

รวม 10.3% -1.3% 3.7%

ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดอสังหาริมทรัพย์์
จากรายงานของบริษัท	 เอเจนซี่	ฟอร์	 เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	จ�ากัด	จ�านวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ในปี	2560	 เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ
สามปีที่ร้อยละ	3.7	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2559	การเปิดตัวโครงการทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8.7	และ	7.1	ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม 
บ้านเดีย่วเป็นเซกเมนต์เดียวทีมี่การปรับตวัลดลงทีร้่อยละ	-25.4	การเปิดตวัโครงการใหม่เริม่มสีญัญาณทีด่ขีึน้ตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี	2560	ซึง่เป็นช่วงเวลา 
หลังจาก	3	เดือนของการไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทิศทางการเติบโตทางบวกของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี	2560	เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากดรรชนีทางเศรษฐกิจมหภาค	 เช่น	1)	การเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	จาก	3.2%	ในไตรมาสสี่ของ
ป	ี2559	และคาดว่าจะเติบโตเป็น	3.9%	ณ	ปลายปี	2560	2)	การเพิ่มขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่	79.2	ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปี	
2558	และ	3)	การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะการใช้จ่ายส�าหรับการก่อสร้างระบบการจัดการน�า้และทรัพยากรน�า้	รวมถึงระบบขนส่งมวลชน	 
(แหล่งที่มา:	CBRE,	Q3	2017	Bangkok	Property	Report)

แหล่งที่มา: บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด

ภาวะอุตสาหกรรม
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตารางที่ 1: การเปิดโครงการในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
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จำานวนยูนิตที่เปิดขาย

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

	บ้านเดี่ยว	 	11,707	 	11,157	 	17,353	 	16,824	 	12,720	 	12,789	 	13,830	 	12,564	 	12,146	 	9,056	
	ทาวน์เฮ้าส์	 	20,243	 	19,079	 	31,365	 	21,872	 	22,503	 	28,047	 	27,136	 	25,000	 	29,932	 	32,545	
	คอนโดมิเนียม	 	31,322	 	23,993	 	60,972	 	41,492	 	62,548	 	84,250	 	65,298	 	62,833	 	58,350	 	62,501	
  รวม  63,272  54,229  109,690  80,188  97,771  125,086  106,264  100,397  100,428  104,102 

 %การเปลี่ยนแปลง -14.5% -14.3% 102.3% -26.9% 21.9% 27.9% -15.0% -5.5% 0.0% 3.7%

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

ทั้งนี	้หากพิจารณาดูภาพรวมการเปิดตัวของสินค้าทั้ง	3	เซกเมนต์จะเห็นได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน	โดยปกติแล้วภาพรวมของการเปิดตัวของสินค้า

แนวราบจะเป็นไปตามอุปสงค์ของตลาดที่ปรับตัวขึ้นลงในระดับใกล้เคียงกันในแต่ละปี	ซึ่งต่างจากคอนโดมิเนียมที่อัตราการเปิดตัวจะผันผวนตามสภาวะ

เศรษฐกจิหรอืปัจจัยต่างๆ	ทีก่ระทบต่อความเชือ่มัน่ของผูบ้ริโภค	เช่น		สถานการณท์างการเมือง	แต่อย่างไรกต็ามตลาดคอนโดมเินยีมจะมกีลไกทีค่วบคมุ

จ�านวนอุปทานภายในตลาดด้วยกันเองอย่างอัตโนมัติ	 กล่าวคือ	 ผู้ประกอบการมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการเปิดโครงการโดยพิจารณาถึงอุปทานท่ี

มีอยู่ในตลาดก่อนจะเปิดตัวโครงการใหม่	 ดังเช่นหากปีใดที่มีสินค้าปล่อยเข้าสู่ตลาดเป็นจ�านวนมาก	 ผู้ประกอบการจะปรับตัวด้วยการชะลอแผนการเปิด

โครงการ	กลไกดังกล่าวส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวเพราะจะท�าให้ไม่เกิดปัญหาภาวะสินค้าล้นตลาด

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

บ้านเดี่ยว คอนโดทาวน์เฮ้าส์

90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)42

ส�าหรบัส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้ด้านจ�านวนยนูติทีเ่ปิดขายใหม่และยอดขายทีเ่กดิขึน้	ส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการภายใต้การพฒันาของผูป้ระกอบการรายใหญ่
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์	โดยในปี	2560	จ�านวนการเปิดโครงการของผู้ประกอบการทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ครองส่วนแบ่งตลาดมากถงึ	77%

ส่วนแบ่งทางการตลาดของยูนิตที่เปิดขายใหม่

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
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ผู้ประกอบการ 
ที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู้ประกอบการ 
ที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู้ประกอบการ 
ที่ไม่ได้จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์

ผู้ประกอบการ 
ที่ไม่ได้จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของยูนิตขายได้จากยูนิตที่เปิดขายใหม่
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ความท้าทายส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 นอกเหนือจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการณ	์ณ	ขณะนั้น	 คือ	 ความได้เปรียบในการด�าเนิน
ธุรกิจ	และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ	ผู้ประกอบการรายใหญ่มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
รปูแบบต่างๆ	เช่น	การออกหุน้กู	้นอกจากนี	้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ยงัได้เปรยีบทางการเงนิในด้านอืน่ๆ	เหน็ได้จากในช่วงทีผ่่านมามกีารผสานความร่วมมอื 
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติในรูปแบบของการร่วมทุน	(Joint	Venture)	 เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับองค์กร	ดังนั้นปัจจัยต่างๆ	เหล่านี้เองช่วยส่งเสริมให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกวันนี้เป็นตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่

ส�าหรบัแนวโน้มตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในปี	2561	คาดการณ์ว่าจะเตบิโตขึน้	5-7%	จากปี	2560	โดยมทีาวน์เฮ้าส์เป็นเซกเมนต์ทีม่กีารเตบิโตดทีีส่ดุ	รองลงมา 
คือคอนโดมเินียม	และบ้านเดีย่วตามล�าดบั	นอกจากนี	้จ�านวนยนูติทีโ่อนกค็าดว่าจะเพิม่ขึน้	12%	จากปี	2560	(แหล่งทีม่า:	https://www.prachachat.net/
property/news-78126,	สืบค้นเดือนมกราคม	2561)	ปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์	ได้แก	่1)	การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่คาดการณ์
ว่าจะมีการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ประมาณ	4%	ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิโลกในปี	2561	
และ	2562	(แหล่งท่ีมา:	World	Economic	Outlook	Update,	มกราคม	2561)	2)	การเกิดแผนยทุธศาสตร์โครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(EEC)	
3)	 การใช้จ่ายภาครัฐเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภค	 และระบบขนส่งมวลชนทางราง	4)	 การลดลงของหนี้สินภาคครัวเรือนหลังจากโครงการรถคันแรกได้ 
สิน้สดุลงในปี	2559	และ	5)	อตัราดอกเบ้ียภายในประเทศทีอ่ยู่ในระดบัต�า่อย่างคงที	่(แหล่งทีม่า:	https://www.ddproperty.com,	สืบค้นเดอืนมกราคม	2561)

ในด้านการแข่งขัน	ในปีนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเป็นเวทีการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินเข้มแข็ง	มีความสามารถเข้าถึง
ทรพัยากรบคุคล	และมโีอกาสร่วมงานกบัผู้ลงทนุจากต่างประเทศเพือ่ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั	สอดคล้องกบัแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิเป็น
ทีค่าดการณ์ว่าผูป้ระกอบการขนาดใหญ่จะให้ความส�าคญักบัการพฒันาอสังหารมิทรพัย์เพือ่อยูอ่าศัยในตลาดบนเนือ่งจากก�าลงัซือ้ทีม่มีากกว่า	อย่างไรก็ตาม	 
ความท้าทายหลกัอีกประการของผูป้ระกอบการคอืความสามารถในการจดัหาทีด่นิในบรเิวณทีเ่ป็นทีต้่องการในราคาทีเ่หมาะสม	เนือ่งจากราคาท่ีดนิภายใน
กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในบริเวณศูนย์กลางย่านธุรกิจยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 นี่จึงยังคงเป็นความท้าทายหลักของผู้ประกอบการ	 เนื่องจากท่ีดิน
เป็นต้นทนุท่ีหลกีเลีย่งไม่ได้และมีผลกระทบต่อราคาขายเป็นอย่างมาก	(แหล่งทีม่า:	https://property.bangkokpost.com/news/1385178/good-fortunes-
forecast-for-2018,	สืบค้นเดือนมกราคม	2561)
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การวิเคราะห์
และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

 ในปี 2560 บริษัทมีกำาไรสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.5 หรืออยู่ท่ี 3.1 พันล้านบาท อัตรากำาไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 14.2 ต่อรายได้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 จากปี 2559 ในขณะท่ี 

กำาไรต่อหุ้นอยู่ท่ี 1 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 0.86 บาทต่อหุ้นในปี 2559 ซ่ึงปัจจัยหลักๆ มาจาก

-	 อัตราก�าไรขั้นต้นที่ร้อยละ	35.7	 หรือปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ	1.3	 เมื่อเทียบกับปี	2559	 อันเป็นผลมาจากอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ี
อยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจของทั้งโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม	 รวมถึงรายได้ค่าบริการจากโครงการร่วมทุน	 โดยอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เมื่อรวมสัดส่วนร้อยละ	51	ของ	AP	อยู่ที่ร้อยละ	34	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.8	จากปี	2559		

-	 “สว่นแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้”	ในป	ี2560	บรษิทัไดบ้นัทกึสว่นแบง่ก�าไรจ�านวน	501.7	ลา้นบาท	ซึง่มาจากโครงการรว่มทุนท่ีไดเ้ริม่โอนกรรมสทิธิ ์
ตั้งแต่ปีก่อนหน้าและโครงการที่ได้เริ่มเปิดโอนใหม่ในไตรมาส	4	ของปี	2560	ได้แก่	โครงการ	Rhythm	รางน้�า	และ	Life	ปิ่นเกล้า		

-	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	ในปี	2560	บริษัทได้บันทึกก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนจ�านวน	85.7	ล้านบาทจากการขายบริษัท	5	บริษัทให้แก่
บริษัทร่วมค้า	(บริษัท	พรีเม่ียม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด)	ในจ�านวนน้ีก�าไรจ�านวน	4.9	ล้านบาทถูกบันทึกในไตรมาส	4	จากการขายบริษัท	เอพี	เอ็มอี	8	จ�ากัด	

 รายได้ของโครงการทั้ง AP และโครงการร่วมทุนต่างบรรลุเป้าที่วางไว้ รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของ AP รวมอัตราส่วนร้อยละ 51 ของการร่วมทุนมีมูลค่าสูงถึง 

9.6 พันล้านบาท ทำาให้ยอดรายได้ทั้งปีอยู่ที่ 25.6 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากปีก่อนหน้า AP (ไม่รวมโครงการร่วมทุน) มีรายได้ 22.2 พันล้านบาท  

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5) 

สรุปข้อมูลทางการเงิน 2560 2559 2558 %YoY

รายได้รวม (ล้านบาท)  22,176  20,253  22,079 9.5%

ต้นทุนขายและบริการ	(ล้านบาท) 	14,262	 	13,292	 	14,545	 7.3%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(ล้านบาท) 	4,543	 	4,012	 	3,969	 13.2%

			ค่าใช้จ่ายในการขาย	(ล้านบาท) 	2,195	 	2,014	 	2,004	 9.0%

			ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(ล้านบาท) 	2,348	 	1,998	 	1,965	 17.5%

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(ล้านบาท) 502	 371	 -207 35.3%

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน (ล้านบาท)  3,078  2,617  2,489 17.6%

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)  3,148  2,703  2,623 16.5%

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 35.7% 34.4% 34.1%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได	้(%) 20.5% 19.8% 18.0%

		ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้	(%) 9.9% 9.9% 9.1%

		ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได	้(%) 10.6% 9.9% 8.9%

อัตราก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน	(%) 13.9% 12.9% 11.3%

อัตราก�าไรสุทธิ	(%) 14.2% 13.3% 11.9%

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท) 	1.00	 	0.86	 	0.83	

หนี้สินที่ทีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ	(เท่า) 	0.80	 	0.70	 	0.81	

หมายเหตุ : * รายได้และอัตราก�าไรขั้นต้นค�านวณจาก “AP + อัตราส่วนร้อยละ 51 ของการร่วมทุน”
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 อัตรากำาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 35.7 หรือปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาจากปัจจัยหลักคืออัตรากำาไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู ่

ในระดับท่ีน่าพึงพอใจและรายได้ค่าบริการท่ีเพ่ิมข้ึนเรียกเก็บจากการขายและค่าบริหารโครงการจากบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ท้ังน้ีอัตราก�าไรข้ันต้นของ	
AP	+	อัตราส่วนร้อยละ	51	ของการร่วมทุนอยู่ท่ีร้อยละ	35.8	เปรียบเทียบกับร้อยละ	34.8	ในปี	2559	โครงการแนวราบมีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีน่าพึงพอใจ 
ท่ีร้อยละ	32.7	 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีร้อยละ	30.0	 อันเป็นผลของโครงการใหม่ๆ	 ท่ีมีอัตราก�าไรดี	 ส�าหรับคอนโดมิเนียมแม้ว่าจะมีการให้โปรโมช่ัน 
ด้านราคาแก่โครงการท่ีขายได้ช้า	เช่น	โครงการในต่างจังหวัด	อัตราก�าไรข้ันต้นก็ยังคงอยู่ท่ีร้อยละ	35.4*	เน่ืองมาจากผลของโครงการร่วมทุนท่ีมีอัตรา
ก�าไรข้ันต้นท่ีดีท่ีร้อยละ	36.7	ในปี	2560	บริษัทได้ค่าตอบแทนจากการขายและค่าบริหารโครงการจากบริษัทร่วมทุนเป็นเงินจ�านวน	580.6	ล้านบาท			

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรับรู้ท่ี 4.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.5 ของรายได้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.20 จากปีก่อนหน้า	ทัง้นีเ้นือ่งจากคา่ใช้จา่ยในการ
บรหิารของบรษิทัครอบคลมุการด�าเนนิงานของบรษิทัรว่มทนุ	ดงันัน้เมือ่ท�าการค�านวณโดยการรวมรายไดจ้ากการรว่มทนุในอตัรารอ้ยละ	51	คา่ใชจ้า่ย 
ในการขายและบริหารต่อรายได้จะเท่ากับร้อยละ	19.1	ของรายได้ทั้งหมด	เทียบกับร้อยละ	18.8	ในปี	2559

โครงสร้างเงินทุน

	 อตัราหน้ีสนิสทุธิตอ่ทนุในปนีีอ้ยูท่ี	่0.8	เท่า	เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยจากป	ี2559	ทีอ่ยูท่ี	่0.7	เทา่	แต่อยา่งไรกต็ามยงัคงต่�ากวา่ระดบัท่ีรบัไดข้องบรษิทัท่ีตัง้เกณฑไ์ว ้
ที	่1.0	เทา่	บรษิทัมหีนีส้นิคงคา้งที	่18.4	พันลา้นบาทโดยมตีน้ทนุทางการเงนิทีร่อ้ยละ	2.85	โครงสรา้งหนีส้นิของบรษิทัยงัคงมหีุน้กูเ้ปน็สดัสว่นมากทีส่ดุ 
ที่ร้อยละ	69.1	ต่อหนี้สินทั้งหมด

	 ในป	ี2560	บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จ�านวน	5	ชุด	คิดเป็นมูลค่า	4.5	พันล้านบาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วเฉลี่ยที่ร้อยละ	2.65	นอกจากนี้บริษัทเพิ่ง
มีการออกหุ้นกู้อีกจ�านวน	2	ชุดในเดือนมกราคมของปีนี้	ซึ่งได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีมากดังแสดงไว้ในตารางด้านล่าง

รายได้หลักสำาหรับปี 2560 มาจากโครงการดังต่อไปนี้

โครงการที่มีรายได้สูงสุด 5 โครงการ: สัดส่วนต่อรายได้ปี 2560 (%) สัดส่วนการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการ (%)

Rhythm สุขุมวิท 42 10% 95%

Life @ สุขุมวิท 48 6% 57%

Aspire เอราวัณ ตึก B 6% 34%

Rhythm อโศก 4% 100%

Aspire งามวงศ์วาน 4% 56%

หุ้นกู้ จำานวนเงิน (ล้านบาท) อายุ อัตราดอกเบี้ย

AP217A	-	มกราคม	2561 1,500 3	ป	ี6	เดือน 2.32%

AP221A	-	มกราคม	2561 1,500 4	ปี 2.40%

	 	ในป	ี2560	บรษิทัซือ้ทีด่นิเปน็จ�านวนมากโดยเฉพาะส�าหรับโครงการแนวราบ	คิดเปน็มลูค่าทัง้หมด	10.1	พันล้านบาทเปรยีบเทียบกบังบประมาณก�าหนดไว ้

ที	่8.0	พันล้านบาท	อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการซื้อที่มากกว่างบประมาณ	อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังสามารถควบคุมให้ไม่เกิน	1.0	เท่า	

-	 คอนโดมิเนียม:	ในไตรมาสท่ี	4	โครงการของ	AP	รับรู้รายได้ท่ี	3.6	พันล้านบาท	(เพ่ิมข้ึนร้อยละ	180	จากไตรมาสก่อนหน้า)	จากการท่ีโครงการ	Life	
สุขุมวิท	48	สามารถเสร็จและโอนได้เร็วกว่าก�าหนดเดิมท่ีคาดว่าจะรับรู้ในไตรมาส	1	ปี	2561	โครงการดังกล่าวรับรู้รายได้แล้ว	1.3	พันล้านบาท	หรือ
เท่ากับการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีร้อยละ	57	ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพท่ีดีของยอดขายรอรับรู้	(Backlog)		

-	 ในปี	2560	คอนโดมิเนียมของ	AP	มีรายได้	7.9	พันล้านบาท	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	18.2	จากปีก่อนหน้า	หากรวมกับอัตราส่วนร้อยละ	51	ของการร่วมทุน	รายได้ 
จากคอนโดมิเนียมจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	46.3	ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมด	หรือคิดเป็น	11.4	พันล้านบาท	(เพ่ิมข้ึนร้อยละ	24.5	จากปี
ก่อน)	โดยในปี	2560	โครงการร่วมทุนมีรายได้	6.7	พันล้านบาท	โดยมีโครงการใหม่	2	โครงการคือ	Life	ป่ินเกล้า	และ	Rhythm	รางน้�าซ่ึงเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ
ในไตรมาส	4	และรับรู้รายได้ท่ี	1	พันล้านบาท	(อัตราการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีร้อยละ	34)	และ	650	ล้านบาท	(อัตราการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีร้อยละ	24)	ตามล�าดับ	

-	 แนวราบ:	รายได้ในไตรมาส	4	อยู่ท่ี	4.2	พันล้านบาท	(เพ่ิมขึน้รอ้ยละ	25.0	จากปีกอ่น)	ซ่ึงโครงการทีเ่ปดิขายใหมใ่นไตรมาส	3	ไดเ้ริม่ตน้โอนกรรมสทิธใ์นไตรมาส	4	 

ในอัตราที่น่าพึงพอใจ	เช่น	Centro	บางนา	กม	7,	บ้านกลางเมืองสาทร-สุขสวัสดิ์,	บ้านกลางเมืองลาดพร้าว-เสรีไทย	โดยรายได้รวมโครงการแนวราบในปี	2560	

อยู่ที	่13.2	พันล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2	จากปี	2559		

หมายเหตุ : * รายได้และอัตราก�าไรขั้นต้นค�านวณจาก “AP + อัตราส่วนร้อยละ 51 ของการร่วมทุน”
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ภาพรวมสถานการณ์และแนวโน้ม

	 ในป	ี2560	บรษิทัสามารถท�ายอดขายไดส้งูเปน็ประวตักิารณท์ี	่42.9	พันลา้นบาท	อันเปน็ผลของยอดจองทีด่ทีัง้จากโครงการแนวราบและคอนโดมเินยีม

ที่	14.8	พันล้านบาท	และ	28.1	พันล้านบาทตามล�าดับ	อีกทั้งในปีนี้บริษัทได้เปิดตัวโครงการสูงเป็นประวัติการณ์จ�านวน	25	โครงการ	มูลค่า	49.6	

พันล้านบาทโดยในจ�านวนนี้มีโครงการคอนโดมิเนียม	3	โครงการมูลค่า	24.7	พันล้านบาท	ไม่เพียงแต่โครงการเปิดใหม่เท่านั้นที่ได้รับการตอบรับจาก

ลูกค้าเป็นอย่างดี	แต่โครงการที่มีอยู่เดิมก็สามารถเพิ่มอัตราการขายได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นจากยอดขายที่เกิดขึ้น	

ยอดขายในปี 2560 แสดงดังตารางด้านล่าง (ล้านบาท)

ยอดขาย  2560 2559 % การเติบโต % ต่อเป้าที่ตั้งไว้

แนวราบ 14,822	 12,332 +20.2% 109.0%

คอนโดมิเนียม 28,156 10,033 +180.6% 227.1%

รวม 42,978 22,365 +92.2% 165.3%

	 ส�าหรับปีนี้บริษัทเริ่มต้นปีด้วยยอดขายสูงถึง	4.1	พันล้านบาท	(ณ	15	กุมภาพันธ์	2561)	ยอดขายโครงการแนวราบคิดเป็น	2.7	พันล้านบาทโดยที่ยังไม่มี

การเริ่มเปิดโครงการใหม	่คิดเป็นอัตราการขายต่อสัปดาห์อยู่ที่	390	ล้านบาทต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	60	เมื่อเทียบกับ	244	ล้านบาทต่อสัปดาห์

ในไตรมาสแรกของปี	2560	ในทิศทางเดียวกันคอนโดมิเนียมมียอดขาย	1.3	พันล้านบาท	สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วเกือบ	4	เท่า	ยอดขายที่ดีนี ้

มาจากทั้งโครงการร่วมทุน	และโครงการของ	AP	เช่น	Vittorio,	Aspire	งามวงศ์วาน,	Life	ลาดพร้าว	และ	Life	วัน	ไวร์เลส

	 ยอดขายรอรับรู้รายได้	(Backlog)	ท่ีไม่รวมโครงการร่วมทุน	ณ	15	กุมภาพันธ์	2561	อยู่ท่ี	9.3	พันล้านบาท	โดยในจ�านวนน้ี	3.5	พันล้านบาทมาจากคอนโดมิเนียม	

อีก	5.8	พันล้านบาทมาจากโครงการแนวราบ	ยอดขายรอรับรู้รายได้ของคอนโดมิเนียมจะสามารถรับรู้ตามช่วงเวลาดังท่ีแสดงในตารางข้างล่าง

โครงการคอนโดมิเนียมของ AP  2561F  2562F  2563F  2564F  2565F 

มูลค่าโครงการ 	7,540	 	5,802	 	1,357	 	192	 	80	

ยอดขายรอรับรู้ 	3,464	 	-			 	-			 	-			 	-			

%	ขาย 46% 0% 0% 	-			 	-			

ไตรมาส 1 2560 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 2559 2558 2557
2561 

(15 ก.พ.)
2560 2560 2560 2560

ยอดขายรอรับรู้ยกมา  5,893  7,827  8,782  7,659  7,586  7,827  9,278  14,275  22,576 

ยอดขาย 4,185 28,283 8,490 7,985 6,254 5,553 26,024 24,207 21,245
ยอดยกเลิก 	(785) 	(9,093) 	(3,565) 	(2,224) 	(1,555) 	(1,749) 	(7,821) 	(7,567) 	(6,606)
ยอดขายสุทธิ (ไม่รวมโครงการร่วมทุน)  3,399  19,190  4,925  5,762  4,699  3,804  18,203  16,640  14,640 
รายได้  -    (21,124)  (7,814)  (4,639)  (4,626)  (4,046) (19,653) (21,637) (22,941)
ยอดขายรอรับรู้ยกไป 
(ไม่รวมโครงการร่วมทุน)  9,293  5,893  5,893  8,782  7,659  7,586  7,827  9,278  14,275 

-	ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว 	5,828	 	3,097	 	3,097	 	4,139	 	2,620	 	2,105	 	1,473	 	2,088	 	1,411	
-	คอนโดมิเนียม 	3,464	 	2,796	 	2,796	 	4,643	 	5,039	 	5,481	 	6,354	 	7,189	 	12,863	
ยอดขายสุทธิ (ไม่รวมโครงการร่วมทุน)  3,399  19,190  4,925  5,762  4,699  3,804  18,203  16,640  14,640 

-	ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว 	2,731	 	14,822	 	3,141	 	4,860	 	3,642	 	3,178	 	12,331	 	13,225	 	11,752	
-	คอนโดมิเนียม 	668	 	4,368	 	1,784	 	901	 	1,057	 	626	 	5,871	 	3,415	 	2,888	
ยอดขายสุทธิ (รวมโครงการร่วมทุน)  4,067  42,978  14,683  13,297  11,266  3,731  22,365  28,185  22,679 

-	ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว 	2,731	 	14,822	 	3,141	 	4,860	 	3,642	 	3,178	 	12,331	 	13,225	 	11,752	
-	คอนโดมิเนียม 	1,336	 	28,156	 	11,542	 	8,437	 	7,624	 	553	 	10,033	 	14,960	 	10,927	
รายได้  -    21,124  7,814  4,639  4,626  4,046  19,653  21,637  22,941 

-	ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว 	-			 	13,198	 	4,183	 	3,341	 	3,127	 	2,546	 	12,947	 	12,548	 	11,748	
-	คอนโดมิเนียม 	-			 	7,926	 	3,631	 	1,298	 	1,498	 	1,499	 	6,706	 	9,090	 	11,193	

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
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โครงการร่วมทุน

-	 ในไตรมาส	4	ปี	2560	บริษัทได้ประกาศโครงการร่วมทุนเพิ่มเติมอีก	2	โครงการ	คือ	AP	ME6	และ	AP	ME8	โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าโครงการจะสูงถึง	
8.0	พันล้านบาท	และ	7.0	พันล้านบาทตามล�าดับ	จนถึงปัจจุปันบริษัทมีโครงการภายใต้การร่วมทุนรวมทั้งสิ้น	15	โครงการ	มูลค่า	73.4	พันล้านบาท	
เปิดตัวไปแล้ว	11	โครงการและมีสัดส่วนจองเฉลี่ยที่ร้อยละ	88	

-	 รายได้จากโครงการร่วมทุนมีแนวโน้มที่ดี	โดยในปี	2560	มีมูลค่ารวม	6.7	พันล้านบาท	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	42	จากปี	2559)	และมี	“ส่วนแบ่งก�าไรจาก 
เงนิลงทนุในการรว่มคา้”	คดิเปน็	501.7	ลา้นบาท	เปน็ไปตามเปา้ทีต่ัง้ไว	้ส�าหรบัในป	ี2561	นัน้บรษิทัคาดการณว์า่จะมรีายได	้8.0	พันลา้นบาท	หรอื	เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ19	จากป	ี2560	โดยในปี	2561	จะมีโครงการที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์อีก	2	โครงการ	คือ	Life	อโศก	(ไตรมาส	3	ปี	2561)	และ	Rhythm	เอกมัย	
(ไตรมาส	4	ป	ี2561)	

-	 ณ	 วันที่	15	 กุมภาพันธ์	2561	 ยอดขายรอรับรู้รายได้	 (Backog)	 ของโครงการร่วมทุนมีมูลค่า	36.7	 พันล้านบาท	 โดยยอดขายรอรับรู้รายได้ของ
คอนโดมิเนียมจะถูกรับรู้ตามช่วงเวลาดังที่แสดงในตารางข้างล่าง	

โครงการ มูลค่า
โครงการ 
(ล้านบาท)

จำานวน 
(ยูนิต)

% ขาย 
(ยูนิต)*

ยอดโอนสะสม
ถึงปี 2560

2561F 2560F 2559F 2558F 2557F

Rhythm	สุขุมวิท	36-38 	2,900	 	496	 100% 99% 1% 	-			 	-			 	-			 	-			

Aspire	รัชดา-วงศ์สว่าง 	2,850	 	1,232	 75% 71% 29% 0% 	-			 	-			 	-			

Aspire	สาทร-ท่าพระ 	3,574	 	1,218	 100% 100% 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

Rhythm	อโศก	II 	1,500	 	346	 95% 76% 24% 	-			 	-			 	-			 	-			

Rhythm	รางน�้า 	2,700	 	385	 100% 24% 76% 	-			 	-			 	-			 	-			

Life	อโศก 	7,500	 	1,642	 99% 0% 40% 60% 	-			 	-			 	-			

Life	ปิ่นเกล้า 	2,900	 	803	 52% 34% 35% 31% 	-			 	-			 	-			

Rhythm	เอกมัย 	2,700	 	326	 98% 0% 30% 70% 	-			 	-			 	-			

Life	ลาดพร้าว 	7,600	 	1,615	 84% 0% 	-			 	-			 40% 60% 	-			

Life	วัน	ไวร์เลส 	7,500	 	1,344	 91% 0% 	-			 	-			 60% 40% 	-			

Life	อโศก-พระราม	9	 	9,600	 	2,248	 93% 0% 	-			 	-			 30% 50% 20%

มูลค่าโครงการ 51,324 89%  8,093  7,289 10,420 12,360  1,920 
ยอดขายรอรับรู้ของโครงการร่วมทุน 36,738 6,779  6,687 10,420  11,615  1,237 
% ขาย 84% 92% 100% 94% 64%

-	 ณ	วนัที	่15	กุมภาพนัธ์	2561	ยอดขายรอรบัรู้ของคอนโดมิเนยีม	(ทัง้	AP	และโครงการรว่มทนุ)	อยู่ที	่40.2	พนัล้านบาทโดยจะถกูรบัรูต้ามชว่งเวลาดงัทีแ่สดง 
ในตารางข้างล่าง

โครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด:  2561F  2560F  2559F  2558F  2557F 

โครงการคอนโดมิเนียมของ	AP 7,540 5,802 1,357 	192	 	80	

100%	โครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุน 8,093 7,289 10,420 	12,360	 	1,920	

มูลค่าโครงการ 15,633 13,091 11,777 	12,552	 	2,000	

ยอดขายรอรับรู้คอนโดมิเนียมของ	AP 3,464 3,464 	-			 	-			 	-			 	-			

ยอดขายรอรบัรูค้อนโดมเินยีมของโครงการร่วมทนุ 36,738 6,779 6,687 10,420 	11,615	 	1,237	

40,202 10,243 6,687 10,420 	11,615	 	1,237	

%ขาย 66% 51% 88% 93% 62%
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1: สรุปข้อมูลทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงิน 2560 ไตรมาส 4  
2560

ไตรมาส 3  
2560

ไตรมาส 2  
2560

ไตรมาส 1  
2560

2559

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(ล้านบาท) 	21,124	 	7,814	 	4,639	 	4,626	 	4,046	 	19,653	

    การเปลี่ยนแปลงต่อปี (%) 7.5% 10.4% 10.1% 7.1% 0.1% -9.2%

    การเปลี่ยนแปลงต่อไตรมาส (%) 68.4% 0.3% 14.3% -42.8%

รายได้รวม	(ล้านบาท) 22,176	 8,238	 4,939	 4,798	 4,200	 20,253	

    การเปลี่ยนแปลงต่อปี (%) 9.5% 14.4% 11.0% 8.3% 0.7% -8.3%

    การเปลี่ยนแปลงต่อไตรมาส (%) 66.8% 3.0% 14.2% -41.7%

ก�าไรขัน้ต้นจากธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์	(ล้านบาท) 	7,077	 	2,716	 	1,568	 	1,531	 	1,262	 	6,404	

    อตัราก�าไรขัน้ต้นจากธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ (%) 33.5% 34.8% 33.8% 33.1% 31.2% 32.6%

ก�าไรขั้นต้นรวม	(ล้านบาท) 7,914	 3,081	 1,809	 1,647	 1,376	 6,961	

 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 35.7% 37.4% 36.6% 34.3% 32.8% 34.4%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน	(ล้านบาท) 3,371	 1,542	 722	 645	 462	 2,949	

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 15.2% 18.7% 14.6% 13.4% 11.0% 14.6%

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน	(ล้านบาท) 3,078	 1,351	 620	 561	 549	 2,617	

  การเปลี่ยนแปลงต่อปี (%) 17.6% 5.5% 35.8% 20.0% 31.1% 5.1%

 การเปลี่ยนแปลงต่อไตรมาส (%) 118.0% 10.5% 2.2% -57.2%

ก�าไรสุทธ	ิ(ล้านบาท) 3,148	 1,355	 636	 608	 549	 2,703	

 การเปลี่ยนแปลงต่อปี (%) 16.5% 7.1% 39.3% 15.6% 20.6% 3.0%

  การเปลี่ยนแปลงต่อไตรมาส (%) 113.1% 4.6% 10.8% -56.6%

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท) 1.00	 0.43	 0.20	 0.19	 0.17	 0.86	

สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท) 43,936	 43,936	 41,465	 40,793	 40,069	 37,790	

ส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท) 21,633	 21,633	 20,277	 19,637	 19,972	 19,423	

หนี้สินมีภาระดอกเบี้ย	(ล้านบาท) 18,402	 18,402	 17,782	 17,881	 16,744	 14,741	

หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยสุทธิ	(ล้านบาท) 17,348	 17,348	 17,118	 16,843	 15,780	 13,654	

หนี้สินมีภาระดอกเบี้ยต่อทุน	(เท่า) 0.80	 0.80	 0.84	 0.86	 0.79	 0.70	

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(%)	(เฉลี่ย) 15.3% N/A N/A N/A N/A 14.6%
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ภาคผนวก 2: โครงการที่ดำาเนินงานอยู่

แบรนด์ จำานวนโครงการ จำานวน (ยูนิต) มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท)

% ขาย (ยูนิต) 
(ณ 31 ธันวาคม 2560)

มูลค่าที่เหลือ
เผ่ือขาย (ล้านบาท)

บ้านเด่ียว

Palazzo 1 	30	 	778	 77% 	182	

Soul 1 	30	 	823	 93% 	55	

Mind 3 	203	 	1,823	 76% 	484	

City 11 	1,237	 	12,728	 35% 	8,945	

Centro 12 	2,499	 	14,193	 39% 	8,544	

Pleno 1 	70	 	267	 56% 	118	

มูลค่าบ้านเด่ียวท่ีเหลือเผ่ือขาย 29  18,328 

ทาวน์เฮาส์

Baan	Klang	Muang 20 	4,763	 	25,375	 64% 	9,702	

Pleno 16 	4,045	 	12,732	 43% 	6,751	

District 1 	17	 	259	 71% 	76	

มูลค่าทาวน์เฮาส์ท่ีเหลือเผ่ือขาย 37  16,529 

คอนโดมิเนียม (AP)

Vittorio 1 	88	 	3,200	 30% 	2,255	

Rhythm 2 	1,317	 	9,021	 89% 	878	

Life 1 	612	 	2,200	 100% 	4	

Aspire 7 	6,194	 	12,638	 53% 	6,015	

Coo 1 	448	 	663	 38% 	410	

มูลค่าคอนโดมิเนียมที่เหลือเผื่อขาย 
(ไม่รวมโครงการร่วมทุน) 12  9,561 

มูลค่าโครงการที่เหลือเผื่อขายทั้งหมด (ไม่รวมโครงการร่วมทุน)  44,418 

แบรนด์ จำานวนโครงการ จำานวน (ยูนิต) มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท)

% ขาย (ยูนิต) 
(ณ 31 ธันวาคม 2560)

มูลค่าที่เหลือ
เผื่อขาย (ล้านบาท)

โครงการร่วมทุน 11 	11,655	 	51,324	 88% 	3,788	

มูลค่าโครงการร่วมทุนที่เหลือเผื่อขาย  3,788 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ภาคผนวก 3: โครงการที่เปิดตัวในปี 2560

โครงการ ไร่ จำานวน 
(ยูนิต)

มูลค่าโครงการ % ขาย (ยูนิต)
(ณ 31 ธันวาคม 

2560)

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะเปิดโครงการ

ระยะเวลาท่ีคาดว่า 
จะเสร็จสิ้น 

(โอนกรรมสิทธิ์
ยูนิตสุดท้าย)

1 Centro	พระราม	9	-	มอเตอร์เวย์ 32.0 141 	850	 35% ไตรมาส	2	2560 ไตรมาส	2	2563

2 Centro	แจ้งวัฒนะ	-	ไชยพฤกษ์ 50.0 168 	800	 41% ไตรมาส	2	2560 ไตรมาส	2	2563

3 The	City	พัฒนาการ 46.0 145 	1,500	 24% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	2	2563

4 The	City	บางนา	-	กม	7 29.0 88 	1,000	 14% ไตรมาส	4	2560 ไตรมาส	1	2562

5 Centro	บางนา	-	กม	7 32.0 131 	1,000	 33% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	3	2562

6 The	City	ปิ่นเกล้า	-	บรม 65.0 150 	2,400	 6% ไตรมาส	4	2560 ไตรมาส	3	2563

7 The	City	สาทร	-	สุขสวัสดิ์ 49.0 166 	1,900	 10% ไตรมาส	4	2560 ไตรมาส	4	2563

8 Centro	พหลโยธิน	-	วิภาวดี 62.0 269 	1,400	 10% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	4	2564

9 Centro	รามอนิทรา	-	จตรุโชติ 59.0 266 	1,500	 15% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	4	2564

 12,350
1 Pleno	บางใหญ่ 35.1 350 	980	 21% ไตรมาส	1	2560 ไตรมาส	1	2563

2 Pleno	สุขสวัสดิ์ 49.3 497 	1,460	 30% ไตรมาส	1	2560 ไตรมาส	3	2563

3 BKM	ปิ่นเกล้า	-	จรัญ 24.6 253 	1,100	 47% ไตรมาส	1	2560 ไตรมาส	4	2563

4 BKM	สาทร	-	สุขสวัสดิ์ 20.4 204 	1,000	 20% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	3	2563

5 BKM	ลาดพร้าว	-	เสรีไทย 32.4 340 	1,400	 13% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	4	2563

6 BKM	ราชพฤกษ	์-	พระราม	5 32.4 271 	1,050	 6% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	4	2564

7 BKM	รามอินทรา	-	วัชรพล	 14.1 145 	600	 31% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	3	2562

8 Pleno	พหลโยธิน	-	วัชรพล 31.0 321 	900	 28% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	1	2563

9 Pleno	ไชยพฤกษ์	-	แจ้งวัฒนะ 18.8 229 	400	 43% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	3	2562

10 Pleno	ราชพฤกษ์ 29.9 346 	900	 18% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	3	2563

11 Pleno	รามอินทรา	-	วงแหวน 22.8 377 	950	 4% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	3	2563

12 Pleno	สุขุมวิท	-	บางนา 23.8 295 	950	 13% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	4	2562

13 Pleno	พหลโยธิน	-	รังสิต 33.3 377 	900	 7% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	3	2563

12,590

โครงการแนวราบ  24,940
1 Life	ลาดพร้า 7.2 1,615 	7,600	 82% ไตรมาส	2	2560 ไตรมาส	2	2564

2 Life	วัน	ไวร์เลส 4.6 1,344 	7,500	 86% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	1	2564

3 Life	อโศก	-	พระราม	9 8.8 2,248 	9,600	 96% ไตรมาส	4	2560 ไตรมาส	4	2564

โครงการคอนโดมิเนียม  24,700

รวมโครงการเปิดตัวทั้งหมด  49,640

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ภาคผนวก 4: ประมาณการณ์การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม

โครงการ มูลค่า
โครงการ 

(ล้าน
บาท)

จำานวน 
(ยูนิต)

% ขาย 
(ยูนิต)
(ณ 31 

ธันวาคม 
2560)

ยอดโอน
สะสมถึงปี 

2560

2561F 2562F 2563F 2564F 2565F ระยะเวลาที่
คาดว่าจะเปิด

โครงการ

ระยะเวลาที่
คาดว่าจะเปิด

โครงการ

ระยะเวลาท่ีคาด
ว่าจะเสร็จส้ิน 

(โอนกรรมสิทธ์ิ
ยูนิตสุดท้าย)

Rhythm	สาทร 	5,344	 	910	 83% 83% 17% ไตรมาส	3	2553 ไตรมาส	2	2558 ไตรมาส	4	2561

Aspire	งามวงศ์วาน 	2,680	 	1,458	 58% 56% 30% 14% ไตรมาส	4	2553 ไตรมาส	4	2559 ไตรมาส	4	2562

Vittorio 	3,200	 	88	 30% 0% 45% 55% ไตรมาส	1	2556 ไตรมาส	3	2561 ไตรมาส	4	2562

Aspire	อดุรธานี 	662	 	413	 47% 47% 12% 12% 12% 17% ไตรมาส	1	2556 ไตรมาส	1	2558 ไตรมาส	4	2564

Aspire	รตันาธิเบศร์	II 	3,000	 	1,428	 44% 43% 29% 28% ไตรมาส	1	2556 ไตรมาส	1	2559 ไตรมาส	4	2562

Rhythm	สขุมุวิท	42 	3,500	 	407	 100% 95% 5% ไตรมาส	2	2556 ไตรมาส	4	2559 ไตรมาส	2	2561

Aspire	สาทร-ตากสิน	เฟส	2 	600	 	364	 100% 100% ไตรมาส	3	2556 ไตรมาส	4	2558 ไตรมาส	2	2560

Rhythm	อโศก 	1,500	 	385	 100% 100% ไตรมาส	3	2556 ไตรมาส	4	2559 ไตรมาส	4	2560

Coo	พิษณโุลก 	664	 	448	 38% 38% 12% 12% 12% 12% 12% ไตรมาส	4	2556 ไตรมาส	4	2558 ไตรมาส	4	2565

Aspire	วุฒากาศ 	390	 	166	 100% 95% 5% ไตรมาส	2	2558 ไตรมาส	4	2559 ไตรมาส	2	2561

Aspire	ลาดพร้าว	113 	490	 	270	 100% 100% ไตรมาส	2	2558 ไตรมาส	2	2559 ไตรมาส	2	2560

Aspire	เอราวัณ	เฟส	1 	3,500	 	1,576	 44% 34% 23% 22% 21% ไตรมาส	3	2558 ไตรมาส	4	2560 ไตรมาส	4	2563

Aspire	สาทร-ตากสนิ	เฟส	3 	1,260	 	613	 39% 38% 30% 32% ไตรมาส	2	2559 ไตรมาส	4	2559 ไตรมาส	4	2562

Life	สขุมุวิท	48 	2,200	 	612	 100% 57% 43% ไตรมาส	2	2559 ไตรมาส	4	2560 ไตรมาส	4	2561

Aspire	สาทร-ราชพฤกษ์ 	3,000	 	1,085	 0% 0% 35% 50% 15% ไตรมาส	1	2561 ไตรมาส	4	2561 ไตรมาส	4	2563

โครงการร่วมทุน

Rhythm	สุขุมวิท	36-38 	2,900	 	496	 100% 99% 1% ไตรมาส	2	2557 ไตรมาส	4	2559 ไตรมาส	2	2561

Aspire	รัชดา-วงศ์สว่าง 	2,850	 	1,232	 72% 71% 29% ไตรมาส	2	2557 ไตรมาส	3	2559 ไตรมาส	4	2561

Rhythm	อโศก	II 	1,500	 	346	 96% 76% 24% ไตรมาส	2	2557 ไตรมาส	4	2559 ไตรมาส	4	2560

Aspire	สาทร-ท่าพระ 	3,574	 	1,218	 100% 100% ไตรมาส	3	2557 ไตรมาส	4	2559 ไตรมาส	4	2560

Life	อโศก 	7,500	 	1,642	 99% 0% 40% 60% ไตรมาส	2	2558 ไตรมาส	3	2561 ไตรมาส	4	2562

Rhythm	รางน�้า 	2,700	 	385	 100% 24% 76% ไตรมาส	2	2558 ไตรมาส	4	2560 ไตรมาส	4	2561

Life	ปิ่นเกล้า 2,900 803 50% 34% 35% 31% ไตรมาส	4	2558 ไตรมาส	4	2560 ไตรมาส	4	2562

Rhythm	เอกมัย 	2,700	 	326	 98% 0% 30% 70% ไตรมาส	3	2559 ไตรมาส	4	2561 ไตรมาส	4	2562

Life	ลาดพร้าว 	7,600	 	1,615	 82% 0% 40% 60% ไตรมาส	2	2560 ไตรมาส	1	2563 ไตรมาส	2	2564

Life	วัน	ไวร์เลส 	7,500	 	1,344	 86% 0% 60% 40% ไตรมาส	3	2560 ไตรมาส	1	2563 ไตรมาส	2	2564

Life	อโศก	-	พระราม	9	 	9,600	 	2,248	 96% 0% 30% 50% 20% ไตรมาส	4	2560 ไตรมาส	4	2563 ไตรมาส	4	2565

รวมโครงการร่วมทุน  51,324 88%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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ที่มา
บริษัท	เอพ	ี(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ก่อตั้งเมื่อปี	2534	
ในรูปของบริษัทจ�ากัด	โดยใช้ชื่อว่า	บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด	
มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 และต่อมาในปี	
2543	บรษิทัได้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยการ
ควบรวมกิจการ	(backdoor	listing)	กับบริษัท	พื้นส�าเร็จรูป	พีซีเอ็ม	จ�ากัด	
(มหาชน)	ผู้ผลิตแผ่นพื้นส�าเร็จรูป	ซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ต้ังแต่วันท่ี	22	 กันยายน	2535	 หลังการควบรวมกิจการกับบริษัท	 พื้น
ส�าเรจ็รูป	พีซเีอม็	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทักไ็ด้เปลีย่นชือ่เป็น	บรษิทั	เอเชีย่น	
พร็อพเพอร์ตี้	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และจัดตั้งบริษัทใหม่ 
ชื่อ	 บริษัท	 พีซีเอ็ม	 คอนสตรัคชั่น	 แมททีเรียล	 จ�ากัด	 เพื่อด�าเนินธุรกิจ 
แผ่นพื้นส�าเร็จรูป	โดยในขณะนั้น	บริษัทถือหุ้น	99.99%	ในบริษัท	พีซีเอ็ม	 
คอนสตรัคชั่น	แมททีเรียล	จ�ากัด	

ปี	2545	บรษิทัได้จดทะเบียนย้ายหมวดธรุกจิการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ	 จากหมวดวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง	 เป็นหมวดพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์	และย้ายสถานประกอบการเดมิซึง่ตัง้อยู่เลขที	่26/1	หมู	่4	 
ถนนพหลโยธิน-ล�าลูกกา	ต�าบลล�าลูกกา	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	
มาเป็น	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	ซึ่งเป็นส�านักงานใหญ่จนถึงปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
ในปี	2547	 บริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท	 พีซีเอ็ม	 คอนสตรัคชั่น	 
แมททีเรียล	จ�ากัด	ให้กับบริษัท	พรีบิลท์	จ�ากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง	 เพื่อแลกกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 พรีบิลท์	 จ�ากัด	
จาก	19.8%	ที่บริษัทถืออยู่เดิม	เพิ่มเป็น	64.73%	อย่างไรก็ตาม	ในปี	2548	
บรษิทัได้ปรบัโครงสร้างการประกอบธรุกจิและโครงสร้างการถอืหุ้นในบรษิทั
ย่อย	เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	จึงทยอยลดสัดส่วนการถือหุ้นใน	บริษัท	
พรีบิลท์	 จ�ากัด	(มหาชน)	 จนหมดในเดือนพฤศจิกายน	2555	 เพื่อท�าให้
โครงสร้างธุรกิจของบริษัทเน้นที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น	

วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว 
บรษิทัได้มกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทัไว้	 โดย
สะท้อนออกมาทางวสิยัทศัน์และภารกจิ	 ทีเ่รามุง่มัน่และยดึถอืเป็นแนวทาง 
เร่ือยมา	ทัง้นี	้บรษัิทได้มกีารพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	ภารกจิ	รวมทัง้กลยทุธ์
ต่างๆ	เป็นประจ�าทกุปี	รวมทัง้มกีารติดตามดแูลให้มกีารน�าไปปฏบิตั	ิเพือ่สร้าง
เป้าหมายร่วมกันขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม	ส�าหรับในปี	2560	ทีผ่่านมา	บรษิทั
ได้ก�าหนดวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ของกลุ่มบริษัทไว้	ดงันี้

วิสัยทัศน์ 
เราจะเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ก�าหนดทิศทางในการอยู่อาศัยด้วยความคิด
สร้างสรรค์	เพื่อตอบสนองความต้องการในการอยู่อาศัยและถึงพร้อมด้วย
คุณภาพทั้งสินค้าและบริการ

ภารกิจ
การเป็นองค์กรที่ไวต่อการตอบสนอง	 เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า	
และพร้อมที่จะตอบสนองกับความต้องการนั้นๆ	อย่างรวดเร็ว	

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
การประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัท	ประกอบด้วย	บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	และ	บริษัทย่อย	จ�านวน	36	บริษัท	โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจ	ได้ดังนี้

	 (12)	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	1*
	 (13)	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2015)*		
	 (14)	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	2*
	 (15)	 บจก.	เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	
	 (16)	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	3*
	 (17)	 บจก.	ทองหล่อ	เรสซิเดนซ์		
	 (18)	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	4*
	 (19)	 บจก.	ซิกเนเจอร์	แอดไวซอรี	่พาร์ทเนอร์ส		
	 (20)	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	5*
	 (21)	 บจก.	เอพี	(เอกมัย)*	
	 (22)	 บจก.	ไทยบิ๊กเบลลี่	
	 (23)	 บจก.	เอพี	(เพชรบุรี)*

   ดำาเนินธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	 (1)	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้	
	 (2)	 บจก.	เอพ	ี(รัชโยธิน)*
	 (3)	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(กรุงเทพ)	
	 (4)	 บจก.	เอพ	ีเอ็มอี	(อโศก)*
	 (5)	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2011)		
	 (6)	 บจก.	เอพ	ีเอ็มอี	(กรุงเทพ)*
	 (7)	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2012)	
	 (8)	 บจก.	เอพ	ีเอ็มอี	(สุขุมวิท)*
	 (9)	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2013)	
	 (10)	 บจก.	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์*
	 (11)	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2014)	
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*บริษัทร่วมทุนกับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป โดยมีอัตราส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบริษัทต่อ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป เท่ากับ ร้อยละ 51 ต่อร้อยละ 49

กลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮ้าส์	และคอนโดมิเนียม	ตั้งอยู่ในท�าเลศักยภาพในเขตชุมชนเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ	ใกล้ระบบขนส่งมวลชน	
รถไฟฟ้า	แนวเส้นทางคมนาคม	สามารถเดินทางได้สะดวก	และมีรูปแบบบ้านที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม	แต่ละท�าเล	โดยบริษัทได้
มองอย่างลกึซึง้ถงึความต้องการการใช้ชีวติทีแ่ตกต่างกนัของกลุม่ผู้บรโิภคแต่ละไลฟ์สไตล์	ซึง่บรษิทัมวีธิคิีดในการวางต�าแหน่งสนิค้าทัง้	18	แบรนด์ในเครือ	
โดยแบ่งออกเป็น	3	 กลุ่มไลฟ์สไตล์ใหญ่ๆ	 เพื่อให้สินค้าแต่ละแบรนด์ของบริษัท	 มีความโดดเด่นเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน	 
โดยแบ่งเป็นประเภทและตราสัญลักษณ์	ดังนี้	

Simplistic Experience มนุษย์เมืองกับไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่าย	ความสงบ	และคุณภาพชีวิตแบบธรรมชาต	ิ
Fresh Experience 	 มนุษย์เมืองกับไลฟ์สไตล์ที่มีความโมเดิร์น	หลากหลายมิติการใช้ชีวิต	
Aesthetic Experience		 มนุษย์เมืองกับไลฟ์สไตล์สุนทรีย์	ความคลาสสิก	และความโรแมนติก	

AP PORTFOLIO

LIFESTYLE

SIMPLISTIC
EXPERIENCE

FRESH
EXPERIENCE

AESTHETIC
EXPERIENCE

AP COLLECTION AP PREMIUM

	 (24)	 บจก.	เอพี	เอ็มอ	ี6*
	 (25)	 บจก.	เอพี	เอ็มอ	ี7	
	 (26)	 บจก.	เอพี	เอ็มอ	ี8*
	 (27)	 บจก.	เอพี	เอ็มอ	ี9	
	 (28)	 บจก.	อาร์ซี	1
	 (29)	 บจก.	อาร์ซี	2
	 (30)	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2017)
   ดำาเนินธุรกิจประเภทบริหารโครงการ
	 (31)	 บริษัท	สมาร์ท	เซอร์วิส	แอนด์	แมเนจเม้นท์		จ�ากัด

   ดำาเนินธุรกิจประเภทตัวแทน นายหน้าซ้ือขายเช่าอสังหาริมทรัพย์
	 (32)	 บริษัท	กรุงเทพ	ซิตี้สมาร์ท	จ�ากัด
   ดำาเนินธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างให้แก่บริษัทในกลุ่ม
	 (33)	 บริษัท	เอสคิวอ	ีคอนสตรัคชั่น	จ�ากัด

   ดำาเนินธุรกิจด้านการศึกษา 
	 (34)	 บริษัท	เอสอีเอเชีย	ลีดาเวชั่น	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 (35)	 SEAC	(SINGAPORE)	PTE.,	LTD
   ดำาเนินธุรกิจบริการ
	 (36)	 บริษัท	ซ่อมบ้าน	จ�ากัด	
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บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 แทนการถือหุ้นโดยบริษัทในเครือ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจอื่น บริษัทร่วมทุนกับมิตซูบิชิ กรุ๊ป

บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท
(นายหน้า ตัวเเทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์)

บจก. ซ่อมบ้าน
(บริการ)

บจก. เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น
เซ็นเตอร์ (การศึกษา) +
คุณอริญญา เถลิงศรี

SEAC (SINGAPORE) PTE., LTD
(การศึกษา) 

บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
(บริหารโครงการ) 99.99%

99.99%

99.99% 51.00%

99.99%

90.50%

9.50%

100%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  99.97%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)  99.99%

บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์  99.99%

บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น 

บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ 
พาร์ทเนอร์ส 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) 99.99%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) 99.99%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013)  99.99%

บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่  99.99%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)  99.99%

บจก. เอพี (รัชโยธิน)  

บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์   

บจก. เอพี เอ็มอี 2  

บจก. เอพี เอ็มอี 3  

บจก. เอพี เอ็มอี 4  

บจก. เอพี เอ็มอี 5  

บจก. เอพี เอ็มอี 6  

บจก. เอพี เอ็มอี 8  

บจก. เอพี เอ็มอี 7 99.99%

บจก. เอพี เอ็มอี 9 99.99%

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017)        99.99%

บจก. อาร์ซี 1          99.99%

บจก. อาร์ซี 2          99.99%

บจก. เอพี (เอกมัย) 

บจก. เอพี (เพชรบุรี) 

บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) 

ถือหุ้นโดย AP  

ถือหุ้นโดย บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) 

บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) 

บจก. เอพี เอ็มอี 1  

บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) 

99.99%

99.99%

99.99%

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
ในปี	2556	บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อ	จากเดิม	บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชื่อที่เป็นที่รู้จักทั่วไปในหมู่ผู้บริโภค	 รวมทั้งได้เปลี่ยน
เครื่องหมายการค้าใหม่ซึ่งแสดงถึงสินค้าของบริษัทที่มีความหลากหลายและออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด

เหตุการณ์ที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทในรอบ 3 ปี 

2558 เดือนมกราคม 
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	(กรุงเทพ)	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	398,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 370,000,000	บาท	เป็น	768,000,000	บาท
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	(สุขุมวิท)	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	144,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 428,000,000	บาท	เป็น	572,000,000	บาท
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอ	ี(อโศก)	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	125,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 244,000,000	บาท	เป็น	369,000,000	บาท
 เดือนกุมภาพันธ์
 	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2015)	ได้จัดต้ังขึ้น	โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	99.99	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	 
	 	 และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 เดือนมนีาคม  
 	 บจก.	เอพ	ีเอม็อ	ี1	ได้จดัตัง้ขึน้	โดยบรษิทัถอืหุน้ในอตัราร้อยละ	99.99	มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมวีตัถปุระสงค์ 
	 	 เพือ่พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์
 เดือนเมษายน  
 	 บจก.	เอพ	ีเอ็มอ	ี2	ได้จดัตัง้ขึน้	โดยบริษทัถอืหุน้ในอตัราร้อยละ	99.99	มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมวีตัถปุระสงค์ 
	 	 เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 เดือนพฤษภาคม 
 	 บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุ	(Joint	Venture)	กบั	MJR	Investment	PTE	LTD	(“MJRI”)	(สงิคโปร์)	ซึง่เป็นบรษิทั 
	 	 ในเครือ	Mitsubishi	Estate	Group	(ญีปุ่่น)	เพือ่การพัฒนาโครงการอาคารชดุ	Life	อโศก	ผ่านบจก.	เอพี	(เพชรบุร)ี	โดยบรษิทัจะถือหุ้นใน 
	 	 อัตราส่วนร้อยละ		51	และ	MJRI	จะถอืหุน้ในอตัราส่วนร้อยละ		49		และหลังจากการร่วมลงนามในสญัญาร่วมทนุแล้ว	ก็ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีน 
	 	 จ�านวน	800,000,000	บาท	จากเดมิ	620,000,000	บาท	เป็น	1,420,000,000	บาท	
 	 บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุ	(Joint	Venture)	กบั	MJR	Investment	PTE	LTD	(“MJRI”)	(สงิคโปร์)	ซึง่เป็นบรษิทั 
	 	 ในเครือ	Mitsubishi	Estate	Group	(ญีปุ่น่)	เพือ่การพฒันาโครงการอาคารชดุ	RHYTHM	รางน�า้	ผ่านบจก.	เอเชีย่น	พร็อพเพอร์ตี	้(2015) 
		 	 โดยบริษัทจะถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ	51	และ	MJRI	จะถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ	49	
 เดือนมถินุายน
  บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุ	(Joint	Venture)	กบั	MJR	Investment	PTE	LTD	(“MJRI”)	(สงิคโปร์)	ซึง่เป็นบรษิทั 
	 	 ในเครือ	Mitsubishi	Estate	Group	(ญีปุ่น่)	เพ่ือการพฒันาโครงการอาคารชดุ	Life	ป่ินเกล้า	ผ่านบจก.	เอพ	ีเอม็อ	ี1	โดยบริษทัจะถอืหุ้น 
	 	 ในอตัราส่วนร้อยละ	51	และ	MJRI	จะถอืหุน้ในอตัราส่วนร้อยละ	49
 เดือนกรกฎาคม 
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	3	ได้จัดตั้งขึ้น	โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	99.99	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมีวัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี เหตุการณ์ท่ีสำาคัญ
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ปี เหตุการณ์ท่ีสำาคัญ

2558 เดอืนกนัยายน  
 	 บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	ได้ลงนามในสญัญาร่วมทนุ	(Joint	Venture)	กบั	MJR	Investment	PTE	LTD	(“MJRI”)	(สิงคโปร์)	ซึง่เป็นบรษิทั 
	 	 ในเครือ	Mitsubishi	Estate	Group	(ญี่ปุ่น)	เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ผ่านบจก.	เอพี	(เอกมัย)	โดยบริษัทจะถือหุ้นในอัตราส่วน 
	 	 ร้อยละ	51	และ	MJRI	จะถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ	49		
 	 บจก.	เอพ	ี(เอกมยั)	ได้มีมตลิดทุนจดทะเบียนจ�านวน	300,000,000	บาท	จากเดมิ	400,000,000	บาท	เป็น	100,000,000	บาท

2559 เดือนมกราคม
 	 บจก.	เอพี	(รัชโยธิน)	ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	490,000,000	บาท	จากเดิม	10,000,000	บาท	เป็น	500,000,000	บาท
 เดือนมนีาคม 
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	2	บริษัทร่วมทุน	ซ่ึงมีบจก.	พรีเมียม	เรสซิเดนท์	เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
	 	 จ�านวน	1,000,000,000	บาท	จากเดิม	1,000,000	บาท	เป็น	1,001,000,000	บาท
 	 บจก.	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนท์	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,609,408,010	บาท	จากเดิม	 
	 	 1,001,000,000	บาท	เป็น	2,610,408,010	บาท
 	 บจก.	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนท์	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,500,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 2,610,408,010	บาท	เป็น	4,110,408,010	บาท
 เดือนพฤษภาคม 
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	4	ได้จัดตั้งขึ้น	โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	99.99	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมีวัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  บจก.	เอพี	เอ็มอี	5	ได้จัดตั้งขึ้น	โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	99.99	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมีวัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 	 บจก.	 เอพี	 เอ็มอี	(สุขุมวิท)	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	 ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน	80,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 572,000,000	บาท	เป็น	652,000,000	บาท
 เดือนกรกฎาคม 
 	 บจก.	เอพี	(รัชโยธิน)	บริษัทร่วมทุน	ซึ่งมีบจก.	พรีเมียม	เรสซิเดนท์	เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
	 	 จ�านวน	500,000,000	บาท	จากเดิม	500,000,000	บาท	เป็น	1,000,000,000	บาท
  บจก.	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนท์	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 4,110,408,010	บาท	เป็น	5,110,408,010	บาท
 	 บจก.	เอพี	ฮิวแมน	ดีเวลลอปเม้นท์	ได้จัดตั้งขึ้น	โดยบจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	ถือหุ้นในอัตราร้อยละ	90.5	มีทุนจดทะเบียน 
	 	 จ�านวน	1,000,000	 บาท	 และมีวัตถุประสงค์	 เพื่อประกอบธุรกิจด้านการศึกษาและการฝึกอบรม	 ภายหลังได้มีการเปลี่ยนช่ือเป็น 
	 	 บจก.	เอสอีเอเชีย	ลีดาเวชั่น	เซ็นเตอร์
 เดือนกนัยายน 
 	 บจก.	ซ่อมบ้าน	ได้จัดตัง้ขึน้	โดยบจก.	ซกิเนเจอร์	แอดไวซอรี	่พาร์ทเนอร์ส	ถอืหุน้ในอตัราร้อยละ	99.99	มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน	1,000,000	บาท	 
	 	 และมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารโครงการ
 เดือนตลุาคม 
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	2	บริษัทร่วมทุน	ซ่ึงมีบจก.	พรีเมียม	เรสซิเดนท์	เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
	 	 จ�านวน	1,000,000,000	บาท	จากเดิม	1,001,000,000	บาท	เป็น	2,001,000,000	บาท
  บจก.	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนท์	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 5,110,408,010	บาท	เป็น	6,110,408,010	บาท
 เดือนพฤศจกิายน 
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	(อโศก)	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน	21,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 369,000,000	บาท	เป็น	390,000,000	บาท
  บจก.	 เอพี	(เอกมัย)	 บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	120,000,000	 บาท	 จากเดิม 
	 	 100,000,000	บาท	เป็น	220,000,000	บาท
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2560 เดอืนพฤษภาคม
 	 บจก.	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนท์	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	509,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 6,110,408,010	บาท	เป็น	6,619,408,010	บาท
 	 บจก.	เอพ	ีเอม็อ	ี3	บริษัทร่วมทนุ	ซึง่มีบจก.	พรเีมยีม	เรสซเิดนท์	เข้าไปถอืหุน้ในอตัราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�านวน	 
	 	 1,000,000	บาท	จากเดิม	1,000,000	บาท	เป็น	2,000,000	บาท
 	 บจก.	เอพ	ีเอม็อ	ี3	บริษัทร่วมทนุ	ซึง่มีบจก.	พรเีมยีม	เรสซเิดนท์	เข้าไปถอืหุน้ในอตัราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�านวน	 
	 	 901,000,000	บาท	จากเดิม	2,000,000	บาท	เป็น	903,000,000	บาท
 เดอืนกรกฎาคม
 	 บจก.	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนท์	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 6,619,408,010	บาท	เป็น	7,619,408,010	บาท
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	6	ได้จัดตั้งขึ้น	โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	99.99	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมีวัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	7	ได้จัดตั้งขึ้น	โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	99.99	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมีวัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 	 บจก.	เอสอีเอเชีย	ลีดาเวชั่น	เซ็นเตอร์	บริษัทย่อย	ซึ่งมีบจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ	90.5	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
	 	 จ�านวน	49,000,000	บาท	จากเดิม	1,000,000	บาท	เป็น	50,000,000	บาท	และต่อมาได้จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งส�านักงานใหญ่และ 
	 	 เพิ่มสาขา
 เดอืนกนัยายน
 	 บจก.	เอพ	ีเอม็อ	ี4	บริษัทร่วมทนุ	ซึง่มีบจก.	พรเีมยีม	เรสซเิดนท์	เข้าไปถอืหุน้ในอตัราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�านวน	 
	 	 1,000,000	บาท	จากเดิม	1,000,000	บาท	เป็น	2,000,000	บาท
 	 บจก.	เอพ	ีเอ็มอ	ี5	บรษัิทร่วมทนุ	ซึง่มีบจก.	พรเีมยีม	เรสซเิดนท์	เข้าไปถอืหุน้ในอตัราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน	 
	 	 1,000,000	บาท	จากเดิม	1,000,000	บาท	เป็น	2,000,000	บาท 
 เดอืนตลุาคม
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	8	ได้จัดตั้งขึ้น	โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	99.99	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมีวัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอี	9	ได้จัดตั้งขึ้น	โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ	99.99	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมีวัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 	 บจก.	เอพ	ีเอม็อ	ี4	บริษัทร่วมทนุ	ซึง่มีบจก.	พรเีมยีม	เรสซเิดนท์	เข้าไปถอืหุน้ในอตัราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�านวน	 
	 	 471,000,000	บาท	จากเดิม	2,000,000	บาท	เป็น	473,000,000	บาท
 	 บจก.	เอพ	ีเอม็อ	ี5	บริษัทร่วมทนุ	ซึง่มีบจก.	พรเีมยีม	เรสซเิดนท์	เข้าไปถอืหุน้ในอตัราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�านวน	 
	 	 165,000,000	บาท	จากเดิม	2,000,000	บาท	เป็น	167,000,000	บาท
 เดอืนพฤศจกิายน
 	 บจก.	อาร์ซ	ี1	ได้จดัตัง้ขึน้	โดยบจก.	ซกิเนเจอร์	แอดไวซอรี	่พาร์ทเนอร์ส	ถือหุน้ในอตัราร้อยละ	99.99	มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน	500,000	บาท	 
	 	 และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 	 บจก.	อาร์ซ	ี2	ได้จดัตัง้ขึน้	โดยบจก.	ซกิเนเจอร์	แอดไวซอร่ี	พาร์ทเนอร์ส	ถอืหุน้ในอตัราร้อยละ	99.99	มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน	500,000	บาท	 
	 	 และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 	 บจก.	 เอพี	(เอกมัย)	 บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	200,000,000	 บาท	 จากเดิม	 
	 	 220,000,000	บาท	เป็น	420,000,000	บาท
 เดอืนธนัวาคม
 	 บจก.	เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	ได้เข้าไปถือหุ้นใน	บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2017)	ในอัตราร้อยละ	99.99	มีทุน 
	 	 จดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
 	 บจก.	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนท์	บริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน	2,000,000,000	บาท	จากเดิม	 
	 	 7,619,408,010	เป็น	9,619,408,010	บาท
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอ	ี6	บริษัทร่วมทุน	ซึ่งมีบจก.	พรีเมียม	เรสซิเดนท์	เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
	 	 จ�านวน	150,000,000	บาท	จากเดิม	1,000,000	บาท	เป็น	151,000,000	บาท
 	 บจก.	เอพี	เอ็มอ	ี8	บริษัทร่วมทุน	ซึ่งมีบจก.	พรีเมียม	เรสซิเดนท์	เข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วน	ร้อยละ	99.99	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
	 	 จ�านวน	1,000,000	บาท	จากเดิม	1,000,000	บาท	เป็น	2,000,000	บาท
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์หลักดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

				รายได้จากส่วนงานแนวราบ 13,173.7 58.9 12,392.0 60.6 12,561.3 56.1

				รายได้จากส่วนงานแนวสูง 7,950.0 35.6 7,261.2 35.5 9,076.3 40.5

รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 21,123.7 94.5 19,653.2 96.1 21,637.6 96.6

รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้ค่าบริการ 1,052.0 4.7 599.9 2.9 440.9 2.0

รายได้อื่น 173.7 0.8 194.4 1.0 319.5 1.4

รวมรายได้ 22,349.3 100.0 20,447.5 100.0 22,398.0 100.0



รายงานประจําปี 2560 61

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำาระแล้ว 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน	3,145,912,151	บาท	เรียกช�าระแล้ว	3,145,899,495	บาท	เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�านวน	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	1	บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ปิดสมุดทะเบียน	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560

ลำาดับที่ ชื่อ   จำานวนหุ้น         คิดเป็นร้อยละ

1. นายอนุพงษ	์อัศวโภคิน 670,047,561 21.30

2. บจก.	ไทยเอ็นวีดีอาร์ 332,191,074 9.74

3. NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-THE	NORTHERN	TRUST	COMPANY	 
RE	IEDU	UCITS	CLIENTS	10	PCT	ACCOUNT

229,656,746 6.23

4. นายพิเชษฐ	วิภวศุภกร* 113,982,879 3.62

5. THE	HONGKONG	AND	SHANGHAI	BANKING	CORPORATION	LIMITED 72,298,800 2.81

6. STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 70,346,031 2.49

7. นายจรูญศักดิ	์บัณฑูรจินดา 66,519,000 2.12

8. นายชาญชัย	ไกรฤทธิชัย 61,318,060 1.95

9. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 47,248,100 1.74

10. กองทุนเปิดเค	70:30	หุ้นระยะยาวปันผล 45,114,188 1.43

* รวมคู่สมรส

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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การออกหลักทรัพย์อื่น 
1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ไม่มี

2. หลักทรัพย์ตราสารหนี้ 

บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มูลค่ารวมทั้งสิ้น	12,650	ล้านบาท	มีรายละเอียดดังนี้ี

หุ้นกู้ มูลค่า
(ล้านบาท)

อายุ วันครบกำาหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

AP181A 1,250 5	ปี 24	ม.ค.	2561 4.24%

AP188A 1,250 5	ปี	3		เดือน 09	ส.ค.	2561 4.13%

AP191A 350 5	ปี 24	ม.ค.	2562 4.50%

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

AP201A 1,500 5	ปี 22	ม.ค.	2563 3.58%

AP187A 300 3	ปี	1		เดือน 18	ก.ค.	2561 2.65%

AP181B 500 2	ปี	6		เดือน 10	ม.ค.	2561 2.30%

AP197B 1,000 4	ปี 10	ก.ค.	2562 3.04%

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

AP191C 500 2	ปี 19	ม.ค.	2562 2.55%

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

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

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

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

3. ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งส้ิน	3,300	ล้านบาท	(ราคาหน้าต๋ัว)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ	50	 ของก�าไรสุทธิ	 (จากงบการเงินรวม)	 การจ่ายเงินปันผลนี้จะพิจารณาจาก 
ปัจจัยต่างๆ	เช่น	ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท	สภาพคล่อง	การขยายธุรกิจ	และปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท	ซึ่ง
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	และผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปี	2559	บริษัทมีก�าไรสุทธิเป็นจ�านวนเงิน	2,702	ล้านบาท	คิดเป็นก�าไร	0.86	บาท/หุ้น	และบริษัทได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวน	0.30	
บาท/หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	35	ของก�าไรสุทธิ	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทจ่ายและมีการจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่	25	พฤษภาคม	2560

ส�าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยนัน้	บรษิทัย่อยจะจ่ายเงนิปันผลให้บรษิทัจากก�าไรสทุธขิองบรษิทัย่อย	ทัง้นี	้การจ่ายเงนิปันผลจะพจิารณา
ปัจจัยต่างๆ	ประกอบ	 ได้แก่	 ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท	สภาพคล่องของบริษัท	การขยายธุรกิจ	และปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัทย่อย	เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	
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คณะกรรมการบริษัท
ณ	ส้ินปี	2560	บริษัทมีกรรมการจ�านวนทั้งส้ิน	13	ท่าน	ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการหญิง	1	ท่านและกรรมการชายอีก	12	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความรู้หลากหลาย	เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	โดยมีองค์ประกอบดังนี้
 กรรมการอิสระ	จ�านวน	7	ท่าน	(คิดเป็นร้อยละ	54)	ซึ่งมากกว่า	1	ใน	3	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	เป็นไปตามข้อก�าหนดของ	ก.ล.ต.	กรรมการ 
	 อิสระทั้ง	7	ท่าน	คือ	1.รศ.ดร.	นริศ	ชัยสูตร	2.นายพันธ์พร	ทัพพะรังสี	3.นายโกศล	สุริยาพร	4.นายนนท์จิตร	ตุลยานนท์	5.นายพรวุฒิ	สารสิน	 
	 6.นายหยกพร	 ตันติเศวตรัตน์	7.นายสมยศ	 สุธีรพรชัย	 (นิยามของกรรมการอิสระเข้มกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่	 ก.ล.ต.ก�าหนด	 ในเรื่องการถือหุ้น 
	 ในบริษัท	 คือ	 กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ	0.5	 จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ	่ 
	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท)

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	จ�านวน	6	ท่าน	1.นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน	2.นายพิเชษฐ	วิภวศุภกร	3.นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ	

	 4.นายวสันต์	นฤนาทไพศาล	5.นางสาวกิตติยา	พงศ์ปูชนีย์กุล	6.นายวิษณุ	สุชาติล�้าพงศ์

โครงสร้างการจัดการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท	 ได้แก่	 นายอนุพงษ์	 อัศวโภคิน	 นายพิเชษฐ	 วิภวศุภกร	 นายศิริพงษ์	 สมบัติศิริ	 นายวสันต์	 นฤนาทไพศาล	 
นายวิษณุ	สุชาติล�้าพงศ์	และนางสาวกิตติยา	พงศ์ปูชนีย์กุล	คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท

กรรมการ ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการที่ผ่านการ
อบรมจาก IOD

1.		 รศ.ดร.	นริศ		 ชัยสูตร ประธานกรรมการ -

2.		นายอนุพงษ	์		 อัศวโภคิน รองประธานกรรมการ/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-

3.	 นายพิเชษฐ			 วิภวศุภกร กรรมการ/กรรมการผู้อ�านวยการ -

4.		นายศิริพงษ์			 สมบัติศิริ กรรมการ	 -

5.		นายพันธ์พร			 ทัพพะรังส	ี ประธานกรรมการตรวจสอบ -

6.		นายนนท์จิตร			ตุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ -

7.		นายโกศล		 สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ -

8.		นายสมยศ		 สุธีรพรชัย กรรมการตรวจสอบ -

9.		นายหยกพร		 ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ -

10.		นายพรวุฒิ			 สารสิน กรรมการ -

11.	นางสาวกิตติยา	พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการ	 -

12.	นายวิษณุ			 สุชาติล�้าพงศ์ กรรมการ	 -

13.	นายวสันต์			 นฤนาทไพศาล กรรมการ -
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   ชื่อ-นามสกุล   ตำาแหน่ง

1.		นายพันธ์พร			 ทัพพะรังส	ี ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.		นายนนท์จิตร			ตุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ

3.		นายโกศล			 สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ

4.		นายสมยศ			 สุธีรพรชัย* กรรมการตรวจสอบ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว	้ดังนี้

1.	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ	 อันจะน�ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	 

ตลอดจนอนุมัติการด�าเนินงานต่างๆ	 ตามปกติธุรกิจของบริษัทท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยไม่มีการมอบอ�านาจให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ	 เช่น	 การอนุมัติการซื้อขายที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการ	 หรือการอนุมัติการขอสินเช่ือ	 เป็นต้น	 

แต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้อ�านวยการ	เป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

2.	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.	 จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน	ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ		

4.	 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในการตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสม	 

รวมทั้งให้ค�าปรึกษาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท		

5.	 พิจารณารายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยยึดหลักตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.	 ดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์	เที่ยงธรรม	และโปร่งใส

7.	 ไมป่ระกอบกจิการอันมีสภาพเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนักบักิจการของบรษิทั	หรอืเขา้เปน็หุน้สว่นในหา้งหุน้ส่วนสามญั	หรอืเปน็หุน้ไมจ่�ากดัความรบัผดิ 

ในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 หรือกรรมการของบริษัทเอกชน/บริษัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการ 

ของบริษัท	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8.	 แจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักชา้	หากมีส่วนได้เสียไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ	ที่ท�ากับบริษทั	หรือถือหุ้น/หุ้นกู้เพิม่ขึ้นหรือลดลง	 

ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

9.	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

10.	 จัดให้มีการท�างบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี	

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานตามความ
จ�าเป็น	โดยมีการก�าหนดนโยบาย	บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ทั้งนี้	ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
อิสระและไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง		
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจ�านวน	4	ชุด	ประกอบด้วย

1.		 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.		 คณะกรรมการบริหาร

3.		 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4.		 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

ส�าหรับรายละเอียดและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

* ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

กรรมการทุกท่านล้วนแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดการเป็นกรรมการอิสระของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	

และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทอย่างเป็นที่น่าพอใจ	
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.	 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม	 อนุมัติแผนงานและพิจารณาความเป็นอิสระของ 
	 หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน	รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	รวมถึงค่าตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 
3.	 สนับสนุนให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการดูแลก�ากับกิจการที่ดี
4.	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งต้ัง	 และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 รวมถึงพิจารณาเสนอค่า 
	 ตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
5.	 พิจารณาแต่งต้ังและถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 รวมถึงพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ 
	 ผู้ตรวจสอบภายใน
6.	 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่อง 
	 ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
7.	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
	 และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงให้เป็นไปในทาง 
	 ที่จะเกิดประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด	
8.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
	 8.1	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 8.2	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
	 8.3	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 8.4	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 8.5	 ความเห็นเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ 
	 	 ตลาดหลักทรัพย	์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 8.6	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.	 ด�าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือ 
	 บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ 
	 รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา	30	 วัน 
	 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
10.	 พิจารณาการจัดท�าและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสม�่าเสมอ
11.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2. คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ	6	 ท่าน	 ซึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กรรมการ	 และบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งคณะ

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เสนอมา

 ชื่อ-นามสกุล  ตำาแหน่ง

1.		นายอนุพงษ	์		 อัศวโภคิน ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.		นายพิเชษฐ			 วิภวศุภกร กรรมการบริหาร

3.		นายศิริพงษ์			 สมบัติศิริ กรรมการบริหาร

4.		นายวสันต	์		 นฤนาทไพศาล กรรมการบริหาร

5.		นายวิษณ	ุ		 สุชาติล�้าพงศ์ กรรมการบริหาร

6.	 นางสาวกิตติยา			พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา	 ตัดสินใจ	 และส่ังการ	 ตามขอบเขตอ�านาจที่ได้ระบุไว้ในประกาศของบริษัท 

ว่าด้วยเรื่องอ�านาจด�าเนินการทั่วไป	และการกระจายอ�านาจในสายงานต่างๆ	และรวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีความส�าคัญต่อบริษัท			

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการ	5	ท่าน	ซึ่งในจ�านวนนี้มีกรรมการ	3	ท่าน	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย	

ได้แก่	นายพรวุฒ	ิสารสิน	ประธานคณะกรรมการฯ	และกรรมการอีก	2	ท่าน	คือ	นายนนท์จิตร	ตุลยานนท์	และ	นายสมยศ	สุธีรพรชัย

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
1.	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ	 ติดตามการประพฤติปฏิบัติให้

สอดคล้องกับนโยบาย	ทบทวนและปรับนโยบายเป็นประจ�าตามความเหมาะสม

2.	 พิจารณาผลการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบักจิการทีด่ซีึง่จดัท�าโดยหนว่ยงานภายนอก	และปรับปรงุการด�าเนนิงานของ

บริษัทเพื่อให้ได้ผลประเมินที่ด	ี	

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน     
1.	 เสนอรายชือ่บุคคลทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมจะด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบรษิทัต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	 เพ่ือน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	 

	 ในกรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างเนือ่งจากครบวาระ	หรือในกรณอีืน่ๆ

2.	 พิจารณาตรวจทานความเหมาะสมของแบบประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบรษิทัโดยสม�า่เสมอ	

3.	 พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเพือ่การวางแนวทางปรบัปรงุและพฒันาการท�างาน

4.	 เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	ได้แก่	ค่าเบีย้ประชมุและโบนสัประจ�าปี	รวมถึงค่าตอบแทนอืน่ใดทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ

5.	 เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนในรปูของโบนสัประจ�าปีแก่ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทั	

4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมการ	6	ท่าน	ซึ่ง	4	ท่าน	ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท	เพื่อให้การติดตาม

การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างใกล้ชิด	และได้แต่งตั้งนางสาว	วิรินทร์ญา	ศิริเจริญนันท์	ให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการฯ

 ชื่อ-นามสกุล  ตำาแหน่ง

1.		นายพรวุฒ	ิ		 สารสิน* ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2.		นายสมยศ		 สุธีรพรชัย กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3.		นายอนุพงษ	์		อัศวโภคิน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4.		นายพิเชษฐ			 วิภวศุภกร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5.		นายนนท์จิตร		ตุลยานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

* ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

 ชื่อ-นามสกุล  ตำาแหน่ง

1.		นายโกศล			 สุริยาพร ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

2.		นายหยกพร		 ตันติเศวตรัตน์* กรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

3.		นายศิริพงษ	์		 สมบัติศิริ กรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

4.		นายวสันต	์		 นฤนาทไพศาล กรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

5.		นายวิษณ	ุ		 สุชาติล�้าพงศ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

6.		นางสาวกิตติยา	 พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	และเลขานุการบริษัท

* ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลฯ  เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา		(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2560)

คณะกรรมการ
บริษัท

(ประชุมทั้งสิ้น  
13 ครั้ง)

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

(ประชุมทั้งสิ้น 
4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน
(ประชุมทั้งสิ้น 

2 ครั้ง)

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

และบริหาร
ความเสี่ยง
(ประชุมทั้งสิ้น 

4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

(ประชุมทั้งสิ้น 
13 ครั้ง)

จำานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

จำานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

จำานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

จำานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

จำานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

1.		 รศ.ดร.นริศ		 ชัยสูตร 13 100%

2.		 นายอนุพงษ์		 อัศวโภคิน 13 100%	 2 100% 12 92%

3.		 นายพิเชษฐ		 วิภวศุภกร 13 100% 2 100%  13 100%

4.		 นายศิริพงษ	์	 สมบัติศิริ 13 100% 4 100% 13 100%

5.		 นายวสนัต์			 นฤนาทไพศาล 13 100% 4 100% 12 92%

6.		 นางสาวกิตติยา	พงศ์ปูชนีย์กุล 12 92% 4 100% 13 100%

7.		 นายวิษณ	ุ		 สุชาติล�้าพงศ์ 12 92% 4 100% 12 92%

8.		 นายพรวุฒ	ิ	 สารสิน
 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

 ประธานคณะกรรมการสรรหา 

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2560

12 92% 1 100%

9.		 นายหยกพร		 ตนัตเิศวตรตัน์
 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

 เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 

 เมษายน 2560 และ ได้รับการแต่งต้ัง 

 ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการก�ากับ 

 ดูแลฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2560

10 100% 3 100%

10.		นายพันธ์พร		 ทัพพะรังสี 13 100%	 4 100%

11.		นายโกศล			 สุริยาพร 13 100%	 4 100% 4 100%

12.		นายนนท์จิตร		 ตุลยานนท์ 12 92%	 3 75% 1 50%

13.		นายสมยศ		สุธีรพรชัย
 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2560

13 100%	 2 100% 1 100%



รายงานประจําปี 2560 69

ผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารของบริษัท	(เป็นไปตามนิยามประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.)		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ประกอบด้วย

 ชื่อ-นามสกุล  ตำาแหน่ง

1. นายอนุพงษ	์	 อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพิเชษฐ		 วิภวศุภกร กรรมการผู้อ�านวยการ

3. นายศิริพงษ	์	 สมบัติศิริ กรรมการบริหาร

4. นายวสันต	์	 นฤนาทไพศาล กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงาน	Strategic	Property	Investment

5. นางสาวกิตติยา		 พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท

6. นายวิษณ	ุ	 สุชาติล�้าพงศ์ กรรมการบริหาร

7. นายโอภาส		 เรืองรจิตปกรณ์ ที่ปรึกษา

8. นายสมชาย		 วัฒนเสาวภาคย์ รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นายวิทการ		 จันทวิมล รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานคอนโด	1

10. นายปิยวัฒน์		 สื่อไพศาล รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานประสานงานธุรกิจ

11. นายภมร		 ประเสริฐสรรค์ รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทาวน์เฮาส์และคอนโด	2

12. นางสาวจิตอาภา		อัมราลิขิต รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี

13. นายรัชต์ชยุตม์		 นันทโชติโสภณ รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานบ้านเดี่ยว

14. นายบุญชัย		 จันทร์กระจ่างเลิศ รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงาน	Supply	Chain	Management

15. นายวรพงศ์		 วิโรจน์ธนานุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทาวน์เฮาส์

16. นายภัทรภูริต		 รุ่งจตุรภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงาน	Corporate	Image	Management

17. นายเศรษฐ	์	 ศรีสายันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงาน	Business	Extension

18. นางสาวทิพวรรณ		ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

19. นายธนิตย์		 ไพบูลย์ กรรมการผู้อ�านวยการ	(SQE)

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกิตติยา	 พงศ์ปูชนีย์กุล	 เป็นเลขานุการบริษัท	 และต่อมาได้อนุมัติแต่งตั้ง	 นายประมาศ	 ขวัญชื้น	 ให้ด�ารง
ต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	แทนนางสาวกิติยา	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2561	เป็นต้นไป	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(ก)	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายนามกรรมการ ประเภท ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน ปี 2560 ค่าตอบแทน ปี 2559

เข้าประชุม บำาเหน็จ
กรรมการ 

(บาท)

ค่าตอบ
แทน
(บาท)

เข้าประชุม บำาเหน็จ
กรรมการ 

(บาท)

ค่าตอบ
แทน

(บาท)

1.	 รศ.ดร.นริศ		
	 ชัยสูตร

กรรมการ
อิสระ

ประธานคณะกรรมการ 100% 361,500 895,000 100% - 567,500

2.	 นายอนุพงษ	์
	 อัศวโภคิน

กรรมการ
บริหาร

รองประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

100% 361,500 ไม่มี 100% 361,538.46 ไม่มี

3.	 นายพิเชษฐ	
	 วิภวศุภกร

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ/
กรรมการผู้อ�านวยการ

100% 361,500 ไม่มี 100% 361,538.46 ไม่มี

4.	 นายศิริพงษ	์
	 สมบัติศิริ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ 100% 361,500 ไม่มี 90.9% 361,538.46 ไม่มี

5.	 นายวสันต	์
	 นฤนาทไพศาล

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ 100% 361,500 ไม่มี 100% 361,538.46 ไม่มี

6.	 นางสาวกิตติยา	
	 พงศ์ปูชนีย์กุล

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ 92% 361,500 ไม่มี 90.9% 361,538.46 ไม่มี

7.	 นายวิษณ	ุ
	 สุชาติล�้าพงศ์

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ 92% 361,500 ไม่มี 100% 361,538.46 ไม่มี

8.	 นายพรวุฒ	ิ
	 สารสิน

กรรมการ
อิสระ

กรรมการ 92% 361,500 670,000 72.7% 361,538.46 630,000

9.	 นายพันธ์พร	
	 ทัพพะรังสี

กรรมการ
อิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100% 361,500 862,500 90.9% 361,538.46 845,000

10.	นายโกศล	
	 สุริยาพร

กรรมการ
อิสระ

กรรมการตรวจสอบ 100% 361,500 780,000 100% 361,538.46 770,000

11.	นายนนท์จิตร	
	 ตุลยานนท์

กรรมการ
อิสระ

กรรมการตรวจสอบ 92% 361,500 710,000 100% 361,538.46 720,000

12.	นายสมยศ	
	 สุธีพรชัย

กรรมการ
อิสระ

กรรมการตรวจสอบ 100% 361,500 700,000 100% 361,538.46 660,000

13.	นายหยกพร	
	 ตันติเศวตรัตน์*

กรรมการ
อิสระ

กรรมการ 100% ไม่มี 490,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

* ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
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(ข)	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร	ในปี	2559	และป	ี2560	
จ�านวน	16	ท่าน	และ	จ�านวน	19	ท่าน	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	194.8	ล้านบาท	และ	158.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ

บุคลากร 
ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น	1,995	คน	

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในช่วงระหว่างป	ี2558	-	2560	บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาการจ้าง
แรงงานแต่อย่างใด

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิได้แก่	เงนิเดอืน	โบนสั	และเงนิสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชพี	เป็นต้น	ทีจ่่ายให้กบัพนกังาน	ทัง้นีไ้ม่รวมผลตอบแทนของผูบ้รหิาร	ณ	
วันที่	31	ธันวาคม	2560	จ�านวนทั้งสิ้น	1,284.5	ล้านบาท	(ส�าหรับปี	2559	มีจ�านวนทั้งสิ้น	994.5	ล้านบาท)	บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงโดยสมาชิก
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเอง	โดยทางบริษัทมีทางเลือกส�าหรับพนักงาน	3	กองทุน	ได้แก่กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ	เคมาสเตอร์	พูล	ฟันด์	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ไทยพาณิชย์	มาสเตอร์ฟันด์	และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	TMBAM	M	Choice	ในแต่ละกองทุน	
บรษิทัยังได้เลอืกนโยบายทีเ่หมาะสมของแต่ละกองทนุและให้ความรูค้วามเข้าใจแก่พนกังานอย่างทัว่ถงึในด้านข้อมลูประกอบการตดัสนิใจก่อนเลอืกลงทนุ	
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ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร
71	ปี

ต�ำแหน่ง:	 ประธานกรรมการ
	 กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง:	28	เมษายน	2559

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาเอก	ทางเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮาวาย	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 ปริญญาโท	ทางเศรษฐศาสตร์	(ภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ปรญิญาตร	ีทางเศรษฐศาสตร	์(เกยีรตนิยิมดเีดน่)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
56	ปี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 บริษัท	บ้านปู	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ธุรกิจพลังงาน	 	 	
2556-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 บริษัท	จี	เอ็ม	เอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ธุรกิจบันเทิง
2555-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 บริษัท	ฟอร์จูน	พาร์ท	อินดัสตรี้	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ธุรกิจจ�าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2558-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา
	 	 สถาบัน	Organization	for	Researches	 in	art,	culture,		
	 	 urban	and	leisure	development	(ORAC)	ประเทศญี่ปุ่น
2559-ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	
	 	 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
2559-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 มลูนิธเิพ่ือการพฒันาการประกอบการธรุกจิและอตุสาหกรรม

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2543-ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2550	 กรรมการ
	 	 บมจ.	พรีบิลท์
	 	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	กับมิตซูบิช	ิเอสเตท	กรุ๊ป*
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทย่อยในเครือ	บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555	 กรรมการ
	 	 บจก.	ปทุมวัน	แอสเซท
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต�ำแหน่ง: รองประธานกรรมการ
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่แต่งตั้ง: 5	กรกฎาคม	2543

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,	Wayne	State	University,
	 Detroit,	Michigan,	USA
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(อุตสาหการ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี
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นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
61	ปี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2543-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการผู้อ�านวยการ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	กับมิตซูบิช	ิเอสเตท	กรุ๊ป*	
	 		 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทย่อยในเครือ	บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	 	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537-2555	 กรรมการ
	 	 บจก.	ปทุมวัน	แอสเซท
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต�ำแหน่ง: กรรมการ
	 กรรมการผู้อ�านวยการ

วันที่แต่งตั้ง:	5	กรกฎาคม	2543

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
63	ปี

2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	
	 	 ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ธุรกิจธนาคาร
2557-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 และประธานกรรมการตรวจสอบ	 	
	 	 บมจ.	คอมเซเว่น	
	 	 ธุรกิจค้าปลีก
2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 บมจ.	แพนเอเซียฟุตแวร์
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายรองเท้า
2547-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ
	 	 บมจ.	บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล
	 	 ธุรกิจโรงพยาบาล
2550-2551	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ธุรกิจธนาคาร

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2552-ปัจจุบัน	 กรรมการ	
	 	 บริษัทย่อยในเครือ	บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	อินฟินิท	อิเลคทริค	(ประเทศไทย)
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2544-2549	 กรรมการ
	 	 บจก.	เมืองไทยประกันภัย
	 	 ธุรกิจประกันภัย

ต�ำแหน่ง:	 กรรมการ
	 กรรมการบริหาร

วันที่แต่งตั้ง:	24	เมษายน	2545

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,	Sul	Ross	University,	USA
	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2545-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร
	 	 บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) 2. บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) 3. บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท)  

 4. บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์  5. บจก. เอพี (เพชรบุรี)  6. บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015)  7. บจก. เอพี เอ็มอี 1  8. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย)  9. บจก. เอพี เอ็มอี 2  10. บจก. เอพี (รัชโยธิน)

 11. บจก.เอพี เอ็มอี 3  12. บจก.เอพี เอ็มอี 4  13. บจก.เอพี เอ็มอี 5  14 บจก.เอพี เอ็มอี 6  15. บจก.เอพี เอ็มอี 8
 

(ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560)
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ต�ำแหน่ง: กรรมการ	
	 กรรมการบริหาร	
	 เลขานุการบริษัท

วันที่แต่งตั้ง: 27	เมษายน	2553

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บัญชีมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	84/2010

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2553-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2559	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี	  
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2548-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทย่อยในเครือ	บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)		 	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	แคปปิตอล	แอนด์	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์
	 	 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2539-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
	 	 บจก.	สมาร์ท	เซอร์วิส	แอนด์	แมเนจเม้นท์
	 	 ธุรกิจบริหารโครงการ

นายวิษณุ สุชาติล้ำาพงศ ์
56	ปี

น.ส.กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
53	ปี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2553-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2559	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจ	1
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2548-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทย่อยในเครือ	บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)		 	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารโครงการ

ต�ำแหน่ง: กรรมการ
	 กรรมการบริหาร

วันที่แต่งตั้ง: 22	กันยายน	2553

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บัญชีมหาบัณฑิต	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(โยธา)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	87/2010

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
53	ปี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และรองกรรมการผู้อ�านวยการ
	 	 สายงาน	Strategic	Property	Investment
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2555	 กรรมการ	และรองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2548-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทย่อยในเครือ	บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)		 	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	แคปปิตอล	แอนด์	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์
	 	 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ต�ำแหน่ง: กรรมการ
	 กรรมการบริหาร
 รองกรรมการผูอ้�านวยการสายงาน	Strategic	Property	Investment

วันที่แต่งตั้ง: 25	กันยายน	2552

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	81/2009

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี
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ต�ำแหน่ง: กรรมการ
	 กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง: 12	พฤศจิกายน	2552

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	Pepperdine	University,	California,	USA
	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	Boston	University,	USA

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	45/2005

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2552-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บมจ.	ฝาจีบ
	 	 ธุรกิจผลิตฝาจุกจีบ	ฝาอะลูมิเนียมเกลียวกันปลอม
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บมจ.	โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์
	 	 ธุรกิจค้าปลีก	โดยจ�าหน่ายสินค้าและ
	 	 ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
ปัจจุบัน	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 บมจ.	จรุงไทย	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล
	 	 ธุรกิจผลิตและส่งออกสายไฟฟ้า	สายเคเบิ้ล
	 	 และสายโทรศัพท์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บมจ.	บางกอกกล๊าส
	 	 ธุรกิจผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว
2556-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ
	 	 บจก.	ไทยน้ �าทิพย์
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน้ �าอัดลม
ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	เด็นโซ่	(ประเทศไทย)
	 	 ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์
ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	ฮอนด้า	ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)
	 	 ธุรกิจน�าเข้าส่งออก	ผลิตรถยนต์	อุปกรณ์และอะไหล่
ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	อีซูซ	ุมอเตอร์	(ประเทศไทย)
	 	 ธุรกิจประกอบรถบรรทุก	จ�าหน่ายชิ้นส่วน
ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	ไทยเอเชีย	แปซิฟิก	บริวเวอรี่
	 	 ธุรกิจผลิตเบียร์	และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	ไทยบริดจสโตน
	 	 ธุรกิจผลิตยางรถยนต์
ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	ไทย-เอ็มซี
	 	 ธุรกิจจัดซ้ือวัตถุดิบ	ส่วนประกอบ	และช้ินส่วน
	 	 ส�าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	ตรีเพชร	อีซูซุ	เซลล์
	 	 ธุรกิจจ�าหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	ตรีเพชร	อีซูซุ	ลิสซิ่ง
	 	 ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์	ให้เช่าทรัพย์

นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
68	ปี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2553-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2555	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
	 	 บมจ.	ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
	 	 ธุรกิจประกันชีวิต
2555-2557	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 บมจ.	ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
	 	 ธุรกิจประกันชีวิต

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 บมจ.	เจนเนอราลี่	ประกันชีวิต	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจประกันชีวิต

ต�ำแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง: 27	เมษายน	2553

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการเงิน
	 Michigan	State	University,	USA
	 บัญชีบัณฑิต	(การเงินการธนาคาร)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	84/2010

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

นายพรวุฒิ สารสิน
58	ปี
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นายนนท์จิตร ตุลยานนท์
59	ปี

นายสมยศ สุธีรพรชัย
51	ปี

ต�ำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง: 26	เมษายน	2543

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 ศิลปศาสตรบัณฑิต	Tarleton	State	University,	Texas,	USA

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2543-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	
	 	 สายงานพัฒนาสินเชื่อและบริหารสินทรัพย์	
	 	 ธนาคาร	แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ธุรกิจธนาคาร

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

ต�ำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง: 28	เมษายน	2558

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต,	University	of	New	South	Wales
	 นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	119/2015

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ	
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	กับมิตซูบิช	ิเอสเตท	กรุ๊ป*
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	กรีนพาร์ทเนอร์	โฮลดิ้ง
	 	 ธุรกิจให้เช่า	ขาย	ซื้อ
2553-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	วายู	แอนด์	พาร์ทเนอร์ส
	 	 ธุรกิจที่ปรึกษา

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) 2. บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) 3. บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท)  

 4. บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์  5. บจก. เอพี (เพชรบุรี)  6. บจก. เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (2015)  7. บจก. เอพี เอ็มอี 1  8. บจก. เอพี เอ็มอี (เอกมัย)  9. บจก. เอพี เอ็มอี 2  10. บจก. เอพี (รัชโยธิน)

 11. บจก.เอพี เอ็มอี 3  12. บจก.เอพี เอ็มอี 4  13. บจก.เอพี เอ็มอี 5  14 บจก.เอพี เอ็มอี 6  15. บจก.เอพี เอ็มอี 8

นายโกศล สุริยาพร
54	ปี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2543-ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก	เจทีเจบ	ีอินเตอร์เนชั่นแนล	ลอวเยอร์ส
	 	 ที่ปรึกษากฎหมาย
2544-2560	 ทนายความอาวโุสดา้นกฎหมาย	หุน้สว่นธรุกจิ	และภาษอีากร 
	 	 บจก.	ไพร้ซสานนท์ประภาสและวีนน์
	 	 ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย

ต�ำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง: 26	เมษายน	2543

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 เนติบัณฑิตไทย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Audit	Committee	Program	(ACP)	1/2004

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี
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นายโอภาส เรืองรจิตปกรณ์
57	ปี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2559	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานบริหารความเสี่ยง
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2548-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	สมาร์ท	เซอร์วิส	แอนด์	แมเนจเม้นท์		 	
	 	 ธุรกิจบริหารโครงการ

ต�ำแหน่ง:	 ที่ปรึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

นายปิยวัฒน์ สื่อไพศาล
59 ปี

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
62	ปี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานประสานงานธุรกิจ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544-2559	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2537-2553	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายขายกลุ่ม	1
	 	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	บ้านปู	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 
	 	 ธุรกิจพลังงาน
2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ			
	 	 ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 
	 	 ธุรกิจธนาคาร	
2545-2558	 รองผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริหารความเสี่ยง	
	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน) 
	 	 ธุุรกิจธนาคาร

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ		
	 	 บริษัท	 เคอร์ลอสการ์	 บราเธอร์ส	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด 
	 	 ธุรกิจผลิตและส่งออกปั๊ม
2559-ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
	 	 ธุรกิจก�ากับและพัฒนาตลาดทุน
2557-2558	 รองประธานกรรมการ		
	 	 ธนาคารวีนาสยาม	(เวียดนาม)	
	 	 ธุรกิจธนาคาร
2554-2558	 กรรมการ		
	 	 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์	จ�ากัด 
	 	 ธุรกิจการเงิน

ต�ำแหน่ง: รองกรรมการผู้อ�านวยการ
	 สายงานประสานงานธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ต�ำแหน่ง: กรรมการ
	 กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง: 28	เมษายน	2560

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 เศรษฐศาสตร์บัญฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	 Advanced	Management	Program	(AMP),	Harvard	Business	School	
	 Advanced	Bank	Management	Program,	Wharton	School
	 Advanced	Bank	Management	Program,	
	 Asian	Institute	of	Management
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	66/2007
	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders
	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	229/2016
	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	25/2017

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ		
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ต�ำแหน่ง: รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานคอนโด	1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,	University	of	Portland,	Oregon,	USA

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานคอนโด	1
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555-2559	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	กับมิตซูบิช	ิเอสเตท	กรุ๊ป*
2550-2552	 รองผู้อ�านวยการด้านกลยุทธ์การตลาด
	 	 บจก.	ซิกน่าประกันภัย
	 	 ธุรกิจประกันภัย

นายภมร ประเสริฐสรรค ์
46	ปี

2559-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทาวน์เฮาส์
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-2559	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจ	2
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2556	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจ	2
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551-2553	 ผู้อ�านวยการอาวุโส
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	กับมิตซูบิช	ิเอสเตท	กรุ๊ป*

ต�ำแหน่ง: รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทาวน์เฮาส์และคอนโด	2

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(โยธา)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทาวน์เฮาส์และคอนโด	2 
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2555-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

ต�ำแหน่ง: รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

นายสมชาย วัฒนเสาวภาคย์
54	ปี

นายวิทการ จันทวิมล
49	ปี

* บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ได้แก่ 1. บจก. พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์  2. บจก. เอพี เอ็มอี 2  3. บจก. เอพี (รัชโยธิน)  4. บจก.เอพี เอ็มอี 3   
 5. บจก.เอพี เอ็มอี 4  6. บจก.เอพี เอ็มอี 5  7. บจก.เอพี เอ็มอี 6  8. บจก.เอพี เอ็มอี 8
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2556-2559	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน		 กรรมการ
	 	 SEAC	(SINGAPORE)	PTE.	LTD.
	 	 ธุรกิจการศึกษา
2559-ปัจจุบัน		 กรรมการ
	 	 บจก.	เอสอีเอเชีย	ลีดาเวชั่น	เซ็นเตอร์
	 	 ธุรกิจการศึกษา
2557-ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 	 บจก.	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน-ฝ่ายพัฒนาลูกค้า
	 	 บจก.	ยูนิลีเวอร์ไทย	เทรดดิ้ง
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค	บริโภค

ต�ำแหน่ง: รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการเงิน
	 University	of	Wisconsin-Whitewater
	 บัญชีบัณฑิต	สาขา	Costing	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี
	 	 บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

น.ส. จิตอาภา อัมราลิขิต
46	ปี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานบ้านเดี่ยว
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556-2559	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงาน	Operation
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556	 Head	of	Commercial	Service
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ
43	ปี

ต�ำแหน่ง: รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานบ้านเดี่ยว

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(โยธา)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ต�ำแหน่ง: รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
	 สายงาน	Supply	Chain	Management

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
	 	 สายงาน	Supply	Chain	Management	
	 	 บมจ.	เอพี	(ประเทศไทย)	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

2558-2560	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
	 	 สายงาน	Supply	Chain	Management	
	 	 บมจ.	เอพี	(ประเทศไทย)	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 	
2555-2557	 Assistant	General	Manager,	Supply	Chain	
	 	 บมจ.	เสริมสุข	
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าอัดลม

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกจิกำรอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ
2553-2555	 Senior	Supply	Chain	Manager
	 	 บจก.	อินเตอร์เฟซ	โมเดอร์นฟอร์ม
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
2544-2553	 Supply	Chain	Manager
	 	 บจก.	เนสท์เล่	(ไทย)
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายโภชนาการ

นายบุญชัย จันทร์กระจ่างเลิศ
41	ปี
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นายภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร
40	ปี

ต�ำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
	 สายงาน	Corporate	Image	Management

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	
	 	 สายงาน	Corporate	Image	Management
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต�ำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
	 สายงาน	Business	Extension

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
	 	 สายงาน	Business	Extension
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)

2558-2559	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	(ออนไลน์)
	 	 บริษัท	วี	จี	ไอ	โกลบอล	มีเดีย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2558	 Senior	Marketing	Manager	
	 	 บริษัท	ลาวา	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ฮ่องกง)	จ�ากัด 
	 	 ธุรกิจผลิตและท�าตลาดสมาร์ทโฟน
2555-2557	 Digital	Marketing	Manager	
	 	 บริษัท	เกมลอฟท์	จ�ากัด 
	 	 ธุรกิจพัฒนาเกมและระบบโฆษณาผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน
2547-2555	 Project	Manager	
	 	 บริษัท	เดอะ	แอสปาย	กรุ๊ป	จ�ากัด 
	 	 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	และการให้บริการด้านการตลาด

	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2555	 Demand	&	Supply	Planning	Manager
	 	 บมจ.	มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2557-2559	 Planning	&	Warehouse	Director
	 	 บจก.	ไบโอแมนูแฟคเจอร์ริ่ง
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2555-2557	 SEA	Supply	Chain	Manager
	 	 บจก.	แฟรงเก้	(ประเทศไทย)
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้าเครื่องใช้
	 	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
2548-2553	 Demand	&	Distribution	Manager
	 	 บจก.	พีแซทคัสสัน	(ประเทศไทย)
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
2541-2548	 Senior	Demand	&	Supply	Planning
	 	 บจก.	เนสท์เล่	(ไทย)
	 	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

นายเศรษฐ์ ศรีสายันต์
43	ปี

ต�ำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทาวน์เฮาส์

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(โยธา)
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทาวน์เฮาส์
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2556-2559	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจ	2
	 	 บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-2556	 Head	of	Business	Unit	2
	 	 บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553	 ผู้จัดการโครงการ
	 	 บมจ.	เอพ	ี(ไทยแลนด์)
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

นายวรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกุล
45	ปี
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ต�ำแหน่ง: กรรมการผู้อ�านวยการ	SQE

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2559-ปัจจุบัน	 กรรมการผู้อ�านวยการ
	 	 บริษัท	เอสคิวอี	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด
	 	 ธุรกิจก่อสร้าง
2553-2558	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ
	 	 บริษัท	เอสคิวอี	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด
	 	 ธุรกิจก่อสร้าง

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

นายธนิตย์ ไพบูลย์
55	ปี

ต�ำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล	

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาโท	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน (5 ปีย้อนหลัง)
กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2560-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล	  
	 	 บมจ.	เอพี	(ไทยแลนด์)	
	 	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559-2560		 ผู้อ�านวยการส�านักธุรการและบริหาร-งานทรัพยากรบุคคล 
	 	 บริษัท	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 มหาชน	  
	 	 ธุรกิจโทรคมนาคม
2555-2559	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
	 	 บริษัท	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 มหาชน	  
	 	 ธุรกิจโทรคมนาคม

กำรด�ำรงต�ำเเหน่งในกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มี

น.ส. ทิพวรรณ ศิริคูณ
56	ปี
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ตารางบริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
ดร.	นริศ	
ชัยสูตร

อนุพงษ์		
อัศวโภคิน

พิเชษฐ		
วิภวศุภกร

สมยศ		
สุธีรพรชัย

ศิริพงษ	์	
สมบัติศิริ

วสันต์		
นฤนาทไพศาล

กิตติยา	
พงศ์ปูชนีย์กุล

วิษณุ		
สุชาติล้�าพงศ์

พรวุฒ	ิ	
สารสิน

หยกพร 
ตันติเศวตรัตน์

พันธ์พร	
ทัพพะรังสี

โกศล		
สุริยาพร

นนท์จิตร		
ตุลยานนท์

ธนิตย์	
ไพบูลย์

รัชต์ชยุตม์ วิทการ	
จันทวิมล

ภมร	 โกวิท	
โกกิลกนิษฐ

จิตอาภา	
อัมราลิขิต

โชจิโร่ 
โคจิม่า

จิโร่ 
เมอาราชิ

โนริคาซู 
ฮายาชิ

ฮิเดอะกิ
ซาโต้

ยูจิ 
โอกาโมโต้

ทาคาโนบุ 
โยชิดะ

เจมส์ อริญญา 
เถลิงศรี

ลิม 
ยูจีน

วรสิทธ์ิ	
กิจกิตติกร

วินัย	
กระเป๋าทอง

เจือทิพย์
แย้มไสย

บจก.	เอพี	(ไทยแลนด์) X # y y y y
บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี		

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	
(กรุงเทพ)

บจก.	ทองหล่อ	เรสซิเดนซ์

บจก.	ซิกเนเจอร์	แอดไวซอร่ี	
พาร์ทเนอร์ส

บจก.	กรุงเทพ	ซิต้ีสมาร์ท

บจก.	สมาร์ท	เซอร์วิส	แอนด์	
แมเนจเม้นท์

บจก.	เอสคิวอี	คอนสตรัคช่ัน

บจก.	เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ต้ี	
ดีเวลลอปเม้นท์

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2011)

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2012)

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2013)

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2014)

บจก.	ไทย	บ๊ิกเบลล่ี

บจก.	เอพี	(เอกมัย)

บจก.	เอพี	(เพชรบุรี)

บจก.	เอพี	(รัชโยธิน)

บจก.	เอพี	เอ็มอี	(อโศก)

บจก.	เอพี	เอ็มอี	(กรุงเทพ)

บจก.	เอพี	เอ็มอี	(สุขุมวิท)

บจก.	พรีเม่ียม	เรสซิเดนซ์

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2015)

บจก.	เอพี	เอ็มอี	1

บจก.	เอพี	เอ็มอี	2

บจก.	เอพี	เอ็มอี	3

บจก.	เอพี	เอ็มอี	4

บจก.	เอพี	เอ็มอี	5

บจก.	ซ่อมบ้าน

บจก.	เอสอีเอเซีย	ลีดาเวช่ัน	
เซ็นเตอร์

บจก.	เอพี	เอ็มอี	6

บจก.	เอพี	เอ็มอี	7

บจก.	เอพี	เอ็มอี	8

บจก.	เอพี	เอ็มอี	9

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2017)

บจก.	อาร์ซี	1

บจก.	อาร์ซี	2

SEAC	(SINGAPORE)	PTE.	LTD.

โอภาส		
เรืองรจิตปกรณ์

หมายเหตุ     = กรรมการ   X = ประธาน   # = รองประธาน    = กรรมการผู้อ�านวยการ  y = คณะกรรมการตรวจสอบ
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ดร.	นริศ	
ชัยสูตร

อนุพงษ์		
อัศวโภคิน

พิเชษฐ		
วิภวศุภกร

สมยศ		
สุธีรพรชัย

ศิริพงษ์		
สมบัติศิริ

วสันต์		
นฤนาทไพศาล

กิตติยา	
พงศ์ปูชนีย์กุล

วิษณุ		
สุชาติล้�าพงศ์

พรวุฒิ		
สารสิน

หยกพร 
ตันติเศวตรัตน์

พันธ์พร	
ทัพพะรังสี

โกศล		
สุริยาพร

นนท์จิตร		
ตุลยานนท์

ธนิตย	์
ไพบูลย์

รัชต์ชยุตม์ วิทการ	
จันทวิมล

ภมร	 โกวิท	
โกกิลกนิษฐ

จิตอาภา	
อัมราลิขิต

โชจิโร่ 
โคจิม่า

จิโร่ 
เมอาราชิ

โนริคาซู 
ฮายาชิ

ฮิเดอะกิ
ซาโต้

ยูจิ 
โอกาโมโต้

ทาคาโนบุ 
โยชิดะ

เจมส์ อริญญา 
เถลิงศรี

ลิม 
ยูจีน

วรสิทธ์ิ	
กิจกิตติกร

วินัย	
กระเป๋าทอง

เจือทิพย์
แย้มไสย

บจก.	เอพี	(ไทยแลนด์) X # y y y y
บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี		

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	
(กรุงเทพ)

บจก.	ทองหล่อ	เรสซิเดนซ์

บจก.	ซิกเนเจอร์	แอดไวซอร่ี	
พาร์ทเนอร์ส

บจก.	กรุงเทพ	ซิต้ีสมาร์ท

บจก.	สมาร์ท	เซอร์วิส	แอนด์	
แมเนจเม้นท์

บจก.	เอสคิวอี	คอนสตรัคช่ัน

บจก.	เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ต้ี	
ดีเวลลอปเม้นท์

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2011)

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2012)

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2013)

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2014)

บจก.	ไทย	บ๊ิกเบลล่ี

บจก.	เอพี	(เอกมัย)

บจก.	เอพี	(เพชรบุรี)

บจก.	เอพี	(รัชโยธิน)

บจก.	เอพี	เอ็มอี	(อโศก)

บจก.	เอพี	เอ็มอี	(กรุงเทพ)

บจก.	เอพี	เอ็มอี	(สุขุมวิท)

บจก.	พรีเม่ียม	เรสซิเดนซ์

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2015)

บจก.	เอพี	เอ็มอี	1

บจก.	เอพี	เอ็มอี	2

บจก.	เอพี	เอ็มอี	3

บจก.	เอพี	เอ็มอี	4

บจก.	เอพี	เอ็มอี	5

บจก.	ซ่อมบ้าน

บจก.	เอสอีเอเซีย	ลีดาเวช่ัน	
เซ็นเตอร์

บจก.	เอพี	เอ็มอี	6

บจก.	เอพี	เอ็มอี	7

บจก.	เอพี	เอ็มอี	8

บจก.	เอพี	เอ็มอี	9

บจก.	เอเช่ียน	พร็อพเพอร์ต้ี	(2017)

บจก.	อาร์ซี	1

บจก.	อาร์ซี	2

SEAC	(SINGAPORE)	PTE.	LTD.

นันทโชติโสภณ ประเสริฐสรรค์ โรเบิร์ต	แองเกอร์
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ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  
จากการทีบ่รษิทัอยู่ในกลุม่ธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์	จึงได้รับผลกระทบ
จากความผนัผวนทางเศรษฐกจิโดยตรง	บรษัิทจึงได้มีการวางแผนและปรบั
กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ	 บริษัทให้ความ
ส�าคัญกับการเปิดโครงการ	การซื้อที่ดินใหม่	การก่อสร้าง	และการบริหาร
กระแสเงินสดของบริษัท	 โดยจะพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ	 เช่น	 ในสภาวะเศรษฐกิจตกต�า่	 บริษัทจะวางแผน
ก่อสร้างให้สอดคล้องกับอตัราการขาย	เพือ่มิให้มีสนิค้าคงเหลอืมากเกนิไป	
และจะชะลอการเปิดโครงการรวมถงึการซือ้ทีด่นิใหม่	เพือ่จะบริหารกระแส
เงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และลดความเสี่ยงด้านนี้ลง

ความเสี่ยงในการผลิต/บริการ
1) ความเสี่ยงเรื่องราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
การก่อสร้างโครงการของบริษัทจะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัสดุ
ก่อสร้างทีอ่าจมกีารปรบัตวัสงูขึน้	ซึง่จะท�าให้ต้นทนุเพิม่ขึน้และก�าไรลดลง	
อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงทางด้านราคาวัสดุก่อสร้าง	
โดยจะพัฒนาและขายโครงการแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จในช่วงระยะ
เวลา	2	-	3	ป	ีโดยนับตั้งแต่ซื้อที่ดินเสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งโอนขายบ้าน
หลงัสุดท้าย	ท้ังน้ี	เพือ่ลดระยะเวลาการก่อสร้างในแต่ละโครงการลง	ท�าให้
สามารถประเมนิราคาต้นทนุวสัดกุ่อสร้างได้ถกูต้องแม่นย�ามากขึน้	ช่วยลด
ความผันผวนของราคาวสัดกุ่อสร้างส�าหรับโครงการของบริษทั		นอกจากนี้	 
บริษัทพยายามที่จะท�าข้อตกลงด้านราคาและปริมาณของวัสดุก่อสร้าง
หลกัๆ	เช่น	คอนกรตี	ปนูซเีมนต์	อิฐมวลเบา	เหลก็	หลงัคา	ประตหูน้าต่าง	
กระเบื้องสุขภัณฑ์	 พื้นไม้ลามิเนต	 กับผู้ผลิต/ผู้ขายก่อนที่จะตั้งราคาขาย
แต่ละโครงการ	 และจากการที่บริษัทมีโครงการที่มีมูลค่าสูงระหว่าง	500	
ล้านบาท	 ถึง	6,000	 ล้านบาทต่อโครงการ	 บริษัทจึงซ้ือวัตถุดิบหลักเอง
เป็นส่วนใหญ่และซื้อในจ�านวนมาก	 เป็นผลให้บริษัทมีอ�านาจต่อรองกับ
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูง	 รวมถึงบริษัทได้ริเริ่มพัฒนาระบบ	Supply	
Chain	 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริษัทและผู้ผลิต	(Supplier)	 และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	และการวางแผนด้านการผลิตเพื่อ
ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของโครงการ	 รวมถึงการร่วมกันพัฒนา
นวตักรรมใหม่กบั	supplier	และ	contractor	ทีช่่วยให้การก่อสร้างรวดเรว็ขึน้	 
ในขณะที่ต้นทุนการก่อสร้างไม่เพิ่มขึ้น	จากการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น
ความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงลดลง

ปัจจัยความเสี่ยง

2) ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน
จากการสนบัสนุนการลงทนุทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานของรฐับาล	และการ
ขยายตวัของเศรษฐกจิ		อาจก่อให้เกดิปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย	บริษัทจึงได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าว
โดย	(1)	การปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างบางส่วนจากระบบ	Conventional	
เป็นระบบผนัง	Precast	ระบบห้องน�า้ส�าเรจ็รปู	ระบบโครงหลังคาส�าเรจ็รปู	
ซึ่งลดการใช้แรงงานคนลง	และท�าให้การก่อสร้างรวดเร็วยิ่งขึ้น	(2)	สร้าง 
ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูร้บัเหมาโดยส่งงานให้อย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือรกัษาผูร้บัเหมา 
ที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทต่อไป	และ	(3)	วางแผนและบริหารงานร่วมกับ
ผูร้บัเหมา	เพือ่ให้ผูร้บัเหมาสามารถท�างานได้อย่างต่อเนือ่งและส่งมอบงาน
ได้ทันตามเวลาที่ก�าหนด

ความเสี่ยงด้านการเงิน
1) ความเสี่ยงเรื่องการค้างรับชำาระเงินจากลูกค้า 
ณ	31	 ธันวาคม	2560	 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ	 ทั้งสิ้น
จ�านวน	201.5	ล้านบาท	โดยสามารถแบ่งลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้าง
ช�าระได้ดังนี้																									

(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลาค้างชำาระ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระหนี้ 190.87 14.40 9.76

เกินก�าหนดช�าระ

			ไม่เกิน	12	เดือน 10.67 1.27 4.73

			มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป 1.31 3.05 2.44

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.32) (1.32) (1.52)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 201.54 17.40 15.41

ณ	ส้ินปี	2558	-	ปี	2560		ลูกหนีก้ารค้าเพิม่ขึน้	2	ล้านบาท	และ	184	ล้านบาท	 
ตามล�าดบั	การเพ่ิมขึน้ของลูกหนีก้ารค้าเกิดจากการให้บรกิารในกลุ่มกจิการ
ร่วมค้า	 ด้านการจัดการท่ัวไป	 รวมถึงการบริการด้านการตลาด	 ภายใต ้
เงื่อนไขตามสัญญาค่าธรรมเนียมการจัดการ
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2) ความเสี่ยงจากการค้ำาประกันหนี้สินแก่บริษัทย่อยและบริษัท
     ที่เกี่ยวข้องกัน
บรษิทัได้มกีารค�า้ประกันวงเงนิกูย้มืแก่บรษิทัย่อย	ดงัตารางสรปุการค�า้ประกัน 
ต่อไปนี	้	จากผลดงักล่าวบริษัทอาจมีความเสีย่งจากการค�า้ประกนัการช�าระ
หนีค้นืให้กับเจ้าหน้ี	หากผูถ้กูค�า้ประกนัไม่สามารถช�าระหนีค้นืให้กบัเจ้าหนี้
ได้ตามก�าหนด	อันจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษัทที่เป็นผู้ค�้าประกันได้	อย่างไรก็ตาม	จากผลการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อยและยอดภาระหนี้คงค้างของบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	
2560	ซึ่งมีเพียง	50	ล้านบาท	บริษัทเชื่อว่าผู้ถูกค�า้ประกันจะสามารถผ่อน
ช�าระคืนหนีสิ้นได้	อนึง่	ภาระหนีสิ้นคงค้างของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัค�า้ประกนั
นั้นได้รวมอยู่ในหนี้สินในงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว

ตารางสรุปการค้ำาประกันหนี้สินของบริษัทต่อบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค้ำาประกัน ผู้ถูกค้ำาประกัน
(บริษัทย่อย)

วงเงินค้ำาประกัน  
(ล้านบาท)

ความคืบหน้า สถานะทางการเงิน
ของผู้ถูกค้ำาประกัน
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ล้านบาท)

บริษัท สัดส่วนการ
ถือหุ้น

(ร้อยละ)

บริษัท สัดส่วนการ
ค้ำาประกัน 
(ร้อยละ)

31-ธ.ค.
-60

31-ธ.ค.
-59

31-ธ.ค.
-60

31-ธ.ค.
-59

APT 99.99 VPD 100 1,108 1,387 ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน	
และวงเงินกู้อื่นๆ	 อยู่ระหว่างการผ่อน
ช�าระคืนกับเจ้าหนี้ตามก�าหนด

636 1,613

APT 99.99 AP2012 100 330 635 ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน	
และวงเงินกู้อื่นๆ	 อยู่ระหว่างการผ่อน
ช�าระคืนกับเจ้าหนี้ตามก�าหนด

191 242

APT 99.97 AP2014 100 1,300 1,300 ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน	
และวงเงินกู้อื่นๆ	 อยู่ระหว่างการผ่อน
ช�าระคืนกับเจ้าหนี้ตามก�าหนด

376 379

APT 99.97 AP 100 1,453 825 ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน	
และวงเงินกู้อื่นๆ	 อยู่ระหว่างการผ่อน
ช�าระคืนกับเจ้าหนี้ตามก�าหนด

1,710 1,800

APT 99.97 AP2013 100 200 405 ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน	
และวงเงินกู้อื่นๆ	 อยู่ระหว่างการผ่อน
ช�าระคืนกับเจ้าหนี้ตามก�าหนด

766 521

APT 99.99 AM4 100 - 150 ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน	
และวงเงินกู้อื่นๆ	 อยู่ระหว่างการผ่อน
ช�าระคืนกับเจ้าหนี้ตามก�าหนด

- 1

APT 99.99 APK 100 1,340 85 ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน	
และวงเงินกู้อื่นๆ	 อยู่ระหว่างการผ่อน
ช�าระคืนกับเจ้าหนี้ตามก�าหนด

383 377

APT 99.99 TBB 100 25 25 ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน	
และวงเงินกู้อื่นๆ	 อยู่ระหว่างการผ่อน
ช�าระคืนกับเจ้าหนี้ตามก�าหนด

42 4

APT 99.99 AP2011 100 - - ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีบางส่วน	
และวงเงินกู้อื่นๆ	 อยู่ระหว่างการผ่อน
ช�าระคืนกับเจ้าหนี้ตามก�าหนด

322 327

รวม    5,756 4,812    

APT        = บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) AP2014 =  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)
VPD         =  บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  APK      =  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
AP2012   =  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) AP    =  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้                       
AP2011    =  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) AM4 =  บจก. เอพี เอ็มอี 4
AP2013 =  บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) TBB =  บจก. ไทยบิ๊ก เบลลี่
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3) ความเสี่ยงจากการชำาระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และหุ้นกู้
     ถึงกำาหนดชำาระคืน
สบืเนือ่งจากการชะลอตัวทางเศรษฐกจิในประเทศจนีและสหรัฐอเมรกิา	เป็น
ผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว	ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยด้วยเช่นกัน	
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคการส่งออกทีมี่การหดตวัลง	และภาคการผลติทีไ่ด้รบั 
แรงกดดนัจากการหดตวัของภาคการส่งออก	ดังนัน้รัฐบาลจงึหนัมามุ่งเน้น 
การกระตุ ้นการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศแทน	 เพื่อรักษา
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 แต่อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ 
อกีประการหน่ึงทีจ่ะยังคงมีบทบาทส�าคญัต่อความมเีสถยีรภาพ	และอตัรา
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ	ดงันัน้บริษัทจงึจะยงัคงนโยบาย
ในการวางแผน	และปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในช่วงนั้นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโครงการ	การซื้อที่ดินใหม่	 การควบคุม
สินค้าคงเหลือและการบริหารกระแสเงินสด	

ส�าหรับ	ณ	วันที	่31	 ธันวาคม	2560	บริษัทมีภาระหนี้หุ้นกู้จ�านวนทั้งสิ้น	
12,650	 ล้านบาท	 และมีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(เงินกู้เบิกเกิน
บัญช	ีตั๋วสัญญาใช้เงิน	ตั๋วแลกเงิน	และเงินกู้ยืมระยะยาว)	จ�านวน	5,751	
ล้านบาท	อนึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมียอดขายรอรับรู้รายได้	 
(Backlog)	จ�านวน	7,827	ล้านบาท	(ไม่รวมยอดขายรอรบัรูร้ายได้จากกจิการ
ร่วมค้า)	 มีฐานะทางการเงิน	 และผลการด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี	 โดยมี
อตัราส่วนสินทรพัย์สภาพคล่อง	เท่ากบั	3.0	เท่า	อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้เท่ากบั	1.0	เท่า	ในขณะทีบ่รษิทัมเีงนิสด	และ/หรือรายการเทยีบเท่า 
เงนิสด	จ�านวน	1,054	ล้านบาท	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าปัจจบุนับรษิทัยังคงมคีวาม
สามารถในการช�าระหนี้ที่จะครบก�าหนดได้	 รวมถึงบริษัทยังคงมีนโยบาย 
ที่จะจัดหาเงินโดยการออกหุ้นกู้ที่มีระยะเวลาเหมาะสมกับการก่อสร้าง
อย่างต่อเนื่อง	 โดยจะรักษาระดับวงเงินกู้ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม	 
(ปัจจบุนับรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิมากกว่า	10,000	ล้านบาท)	 
และจะรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามอัตราที่ได้ก�าหนดไว้ใน 
ข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้

ปี 2561 2562 2563 2564

ภาระหนี้หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระ	(ล้านบาท) 3,300 3,850 3,500 2,000

4)  ความเสี่ยงจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อที่ดิน และ สัญญาเช่า 
     ดำาเนินการ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้อง	มีภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื้อท่ีดินกับบริษัทอื่นและบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการพัฒนา
โครงการในอนาคต	 ซึ่งมูลค่าคงเหลือที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญา 
ดังกล่าวนอกเหนอืจากเงนิมดัจ�าทีด่นิ	มีจ�านวนทัง้สิน้	2,878	ล้านบาท	และมี
ภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าด�าเนนิการท่ีเกีย่วข้องกบัการเช่า 
อาคารส�านักงาน	 ยานพาหนะและพื้นที่โฆษณาจ�านวน	259	 ล้านบาท	 
แต่อย่างไรก็ตามจากนโยบายทีเ่น้นความยืดหยุ่นในการด�าเนนิการ		บริษทัม ี
การวางแผนและปรับกลยุทธ์เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจในช่วงน้ันๆ	 
โดยให้ความส�าคัญกับการเปิดโครงการใหม่	 การซื้อที่ดิน	 การก่อสร้าง	
และการบริหารกระแสเงนิสดของบริษัท	 ประกอบกบัปัจจบุนับริษัทมฐีานะ
ทางการเงนิและผลการด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ด	ี(ดงักล่าวในหวัข้อความเส่ียง 
จากการช�าระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ถึงก�าหนดช�าระคืน)	 ท�าให้
บริษัทมีความสามารถในการช�าระภาระผูกพันดังกล่าวได้

5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เนือ่งจากภาวะอัตราดอกเบีย้ในตลาดโลกทีม่คีวามไม่แน่นอน	อาจส่งผลกระทบ 
ต่อต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการพัฒนาโครงการและการด�าเนินงานของ
บริษัท	 ดังนั้นบริษัทจึงด�าเนินการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบ้ียโดยการออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่	 เพ่ือให้สามารถ
ควบคุมต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 และไม่ปรับเพิ่มขึ้นตาม
อัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนในอนาคต	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัท
มภีาระหนีส้นิระยะยาว	(รวมหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระใน
หนึ่งปี)	เป็นจ�านวน	12,740	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ยคงที่และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวในสัดส่วนร้อยละ	99.3	และ	0.7	ตามล�าดับ
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การควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ให้ความส�าคัญกับการควบคุม
ภายใน	และการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการก�ากับดูแล
การปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่	โดยคณะกรรมการบรษิทั
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานการควบคุม
ภายใน	 และการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเพียงพอและ
เหมาะสม	

นอกจากน้ี	บรษิทัฯ	ได้มคีวามตระหนกัว่า	การควบคมุภายในท่ีดจีะสามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได	้และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	 อีกท้ังสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของ 
บริษัทฯ	 ถูกต้องน่าเชื่อถือ	 และช่วยให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 บรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่	 1/2561	 เมื่อวันที่	 27	
กุมภาพันธ์	2561	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายใน	โดยใช้แบบประเมนิของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ซึ่งได้จัดท�าตามแนวคิด
ของ	COSO1	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	
Treadway	Commission)	 โดยเป็นการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง	5	
ส่วน	ได้แก่	1)	สภาพแวดล้อมของการควบคุม	2)	การประเมินความเสี่ยง	
3)	กิจกรรมการควบคุม	4)	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และ	5)	

ระบบการติดตาม	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า	 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม	 
บริษัทมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบฯ	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งมีความเห็นไม่แตกต่างกัน	 (กรุณาพิจารณา
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)	

ด้านการตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบตามกฎบัตรในการดูแลให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม	 รวมถึงการอนุมัติแผนงาน	 การพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และการให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้าง	รวมถึงค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบภายใน	
ทั้งน้ี	 ในปีท่ีผ่านมา	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจ�าปี	 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ	 และแนวทาง
แก้ไขปรับปรงุของฝ่ายบรหิาร	ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า	
บรษิทัได้ให้ความส�าคัญกบัการตรวจสอบภายใน	และได้จดัสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และฝ่ายบริหารได้พิจารณาก�าหนด
แนวทางแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม

นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน	ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�าแหน่ง	
มวีฒุกิารศึกษา	ประสบการณ์	ทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าที่
ดังกล่าว

1
  เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  

   สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการ 

   บริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA)
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รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้	(โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)	

บุคคล/
นิติบุคคล

ความสัมพันธ์
(ณ 31 ธ.ค. 60)

ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

บจ.	เอ	แอนด	์พี	 
แอสโซซิเอท		
(“A&P”)

-	นายอนุพงษ์		อัศวโภคิน		(บุตร
นางสาวเพียงใจ		หาญพาณิชย์		
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	
A&P	ในสัดส่วนร้อยละ	99.99)	
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ล�าดับที่	1	
ของบริษัท

-	บริษัทท�าสัญญาเช่าพื้นที่
อาคารส�านักงานและ 
ที่จอดรถจาก	A&P

	 ค่าเช่าจ่าย 9.40 9.17

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

บจ.เอพ	ีเอ็มอ	ี
(สุขุมวิท)
(“AMSV”)

-	บริษัทถือหุ้นใน	AMSV	เป็น
สัดส่วนร้อยละ	51	ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน		 
นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	AMSV	เป็นกิจการที่บริษัท
ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซ	ี

	 ไทยแลนด์	อนิเวสเมนต์	พทีีอี
ในสัดส่วนร้อยละ	51:49	

	 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริหาร
โครงการและค่าตอบแทน
จากการขายจาก	AMSV	

	 ค่าบริหารจัดการ	 15.68 16.82

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

บจ.เอพี	เอ็มอี	
(กรุงเทพ)
(“AMK”)

-	บริษัทถือหุ้นใน	AMK	เป็น
สัดส่วนร้อยละ	51	ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน		 
นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	AMK	เป็นกิจการที่บริษัท 
ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซ	ี 
ไทยแลนด์	อนิเวสเมนต์	พทีีอี
ในสัดส่วนร้อยละ	51:49	

	 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริหาร
โครงการและค่าตอบแทน
จากการขายจาก	AMK	

	 ค่าบริหารจัดการ 22.45 23.05

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

บจ.เอพ	ีเอ็มอ	ี
(อโศก)
(“AMA”)

-	บริษัทถือหุ้นใน	AMA	เป็น
สัดส่วนร้อยละ	51	ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน		

	 นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	AMA	เป็นกิจการที่บริษัท
ร่วมทุนกับบจ.เอ็มอีซ	ี

	 ไทยแลนด์	อนิเวสเมนต์	พทีีอี
ในสัดส่วนร้อยละ	51:49	

	 โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริหาร
โครงการและค่าตอบแทน
จากการขายจาก	AMA	

	 ค่าบริหารจัดการ 10.86 10.66

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

รายการระหว่างกัน
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บุคคล/
นิติบุคคล

ความสัมพันธ์
(ณ 31 ธ.ค. 60)

ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

บจ.พรีเมี่ยม	
เรสซิเดนซ์
(“PR”)	

-	บริษัทถือหุ้นใน	PR	เป็นสัดส่วน
ร้อยละ	51	ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ	์อัศวโภคิน		

	 นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	PR	เป็นกจิการทีบ่รษิทัร่วมทุน 
กับบจ.เอ็มเจอาร	์ไอ	
(ประเทศไทย)	ในสัดส่วน
ร้อยละ	51:49	โดยบริษัท
เรียกเก็บค่าบริหารโครงการ
และค่าตอบแทนจากการขาย
จาก	PR	

	 ค่าบริหารจัดการ 21.10 28.81

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

บจ.เอพี	
(เพชรบุรี)
(“APP”)	

-	PR	ถือหุ้นใน	APP	เป็นสัดส่วน
ร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน		

	 นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	APP	เป็นบริษัทย่อยของ	PR	
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
บริษัทฯ	

	 ค่าบริหารจัดการ 42.76 196.31

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

บจ.เอพี								
(รัชโยธิน)
(“APR”)	

-	PR	ถือหุ้นใน	APR	เป็นสัดส่วน
ร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน		

	 นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	APR	เป็นบริษัทย่อยของ	PR	
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
บริษัทฯ	

	 ค่าบริหารจัดการ 168.31 -

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

บจ.เอเชี่ยน	
พร็อพเพอร์ตี้	
(2015)
(“AP2015”)	

-	PR	ถือหุ้นใน	AP2015	เป็น
สัดส่วนร้อยละ	100	ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน		 
นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	AP2015	เป็นบริษัทย่อยของ	
PR	ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
ของบริษัทฯ

	 ค่าบริหารจัดการ 10.59 59.34

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

บจ.เอพ	ีเอ็มอี	1
(“AM1”)	

-	PR	ถือหุ้นใน	AM1	เป็นสัดส่วน
ร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ	์อัศวโภคิน		 
นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	AM1	เป็นบริษัทย่อยของ	PR	
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
บริษัทฯ

	 ค่าบริหารจัดการ 26.62 40.25

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ
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บุคคล/
นิติบุคคล

ความสัมพันธ์
(ณ 31 ธ.ค. 60)

ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

บจ.เอพี	(เอกมัย)	
(“APE”)

-	บริษัทถือหุ้นใน	APE	เป็นสัดส่วน
ร้อยละ	51	ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน		 
นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

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

	 ค่าบริหารจัดการ 73.16 10.10

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

นายสมยศ					
สุธีรพรชัย

-	เป็นกรรมการของ	บมจ.เอพี	
(ไทยแลนด์)

-	นายสมยศ	สุธีรพรชัย	
	 เป็นกรรมการในบมจ.เอพ	ี
(ไทยแลนด์)	โดยเรียกเก็บ
ค่าที่ปรึกษาจากบริษัทฯ

		ค่าที่ปรึกษา 0.24 0.48

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

บจ.เอพี	เอ็มอี	2
(“AM2”)	

-	PR	ถือหุ้นใน	AM2	เป็นสัดส่วน
ร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน		 
นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	AM2	เป็นบริษัทย่อยของ	PR	
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
บริษัทฯ

	 ค่าบริหารจัดการ 142.23 -

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

บจ.เอพี	เอ็มอี	3
(“AM3”)	

-	PR	ถือหุ้นใน	AM3	เป็นสัดส่วน
ร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท	มีกรรมการร่วมกันได้แก่	
นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน		 
นายพิเชษฐ		วิภวศุภกร	และ
นายสมยศ		สุธีรพรชัย

-	AM3	เป็นบริษัทย่อยของ	PR	
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ 
บริษัทฯ

	 ค่าบริหารจัดการ 46.87 -

-	จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร	ราคา
ค่าบริการดังกล่าว	เป็นราคาที่
เหมาะสมยุติธรรมเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การท�ารายการระหว่างกันเป็นความจ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของ
การท�ารายการเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุของบรษิทั	โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเหน็ว่าเป็นไปตามลกัษณะธรุกจิทัว่ไป	และบริษทัได้รบั 
และจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยติุธรรม	และการค�า้ประกนัการกูย้มืเงนิ
จากธนาคาร	และการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 เป็น
รายการท่ีช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทให้
ดีขึน้เพ่ือให้สามารถด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้อย่างต่อเนือ่ง	อนึง่การด�าเนนิการ 
ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการท�าธุรกรรมระหว่างกันตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
การท�ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ	 ธุรกรรมที่เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกต	ิ รายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ	 ธุรกรรม 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	 และธุรกรรมที่เป็นรายการ 
ช่วยเหลือทางการเงิน	 นั้นต้องเป็นการด�าเนินธุรกรรมที่เป็นข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง
กับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องได้	 โดยการด�าเนิน
ธรุกรรมดงักล่าวต้องผ่านการอนมัุตจิากบคุคลทีไ่ด้รับมอบอ�านาจจากคณะ
กรรมการบริษัทให้มีอ�านาจอนุมัติ	 หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี	
รวมถึงต้องรายงานธุรกรรมต่างๆ	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่	8/2551	วันที	่13	สิงหาคม	2551	ก�าหนด

อนึง่	ส�าหรบัธุรกรรมทีเ่ป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบับรษิทัย่อยนัน้ 
จะด�าเนินการกู้	 ค�้าประกัน	 และ/หรือให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ	100	 ของ
วงเงินที่ต้องการหากบริษัทย่อยนั้นบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	
ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดหรือทนุจดทะเบยีน	แต่ส�าหรบับรษิทัที่
บรษัิทย่อยทีบ่รษิทัเป็นผูถ้อืหุ้นน้อยกว่าร้อยละ	90	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่าย
แล้วทัง้หมดหรอืทนุจดทะเบยีน	บริษัทสามารถท�าการกู	้ค�า้ประกนั	และ/หรอื 
ให้กู ้ยืมได้เป็นจ�านวนไม่เกินตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ ้นอยู ่ตามวงเงิน 
ท่ีต้องการ	 และส�าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ	 นอกจาก
กรณีข้างต้น	ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ส�าหรับการท�ารายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงแตกต่างจากท่ีกระท�ากับ
วิญญูชน	 หรือคู่สัญญาทั่วไป	 หรือมีระยะเวลาเกินกว่าที่ก�าหนด	 หรือมี
ขนาดมูลค่ารายการเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในแต่ละประเภทรายการให้คณะ
กรรมการบริษัท	และ/หรือ	ผู้ถือหุ้น	เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ	โดยการด�าเนิน
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
บรษิทัมนีโยบายในการท�ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้		โดยก�าหนดเงือ่นไข
ต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ	 ในราคาตลาดซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	 ทั้งนี้	 บริษัท
ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท	 หรือผู้เชี่ยวชาญ
อิสระ	 พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา	
และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย

ทัง้น้ี	หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัหรอืบริษทัย่อยเกดิขึน้กบับคุคลที่
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	มส่ีวนได้ส่วนเสีย	หรอือาจมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ในอนาคต	 บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น	 
ในกรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้	บริษทัจะได้ให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	เพื่อน�าไปใช้ 
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	 
ทัง้นี	้บรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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งบการเงิน
และรายงานต่างๆ
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คณะกรรมการบรษิทั	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวุฒแิละประสบการณ์	
จ�านวน	4	ท่าน	โดยม	ีนายพนัธ์พร	ทพัพะรังส	ีเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายนนท์จติร	ตลุยานนท์	และนายโกศล	สรุยิาพร	เป็นกรรมการตรวจสอบ	 
และในระหว่างปี	คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้นายสมยศ	สธุรีพรชยั	กรรมการอสิระเป็นกรรมการตรวจสอบ	โดยมผีลนบัต้ังแต่วันที	่12	พฤษภาคม	2560	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ	 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ในการสอบทานรายงานทางการเงิน	 
ระบบการควบคุมภายใน	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และการปฏิบัติตามกฎหมาย	รวมถึงการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ในป	ี 
พ.ศ.	2560	คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุท้ังหมด	4	ครัง้	ร่วมกับผูบ้รหิาร	ผูต้รวจสอบภายใน	ผูส้อบบัญชีเพ่ือสอบถาม	รบัทราบ	แลกเปลีย่นความคดิเห็น	 
ในเรื่องต่างๆ	โดยสรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินและรายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	2560		ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	โดยสอบถามผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารในเรื่องความถูกต้อง	ความครบถ้วน	ของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล	รวมทั้งการประชุมกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่าย
จัดการ	เพื่อปรึกษา	หารือกันได้อย่างอิสระในประเด็นต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงินอย่างเพียงพอ

2. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย	์ที่ได้จัดท�าตามแนวคิดของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	Commission)	ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก	5	ส่วนได้แก่	1)	สภาพแวดล้อมการควบคุม	2)	การประเมินความเสี่ยง	3)	กิจกรรมการควบคุม	4)	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	
และ	5)	ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้แนะน�าให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของบริษัท	 ส�านักงานอีวาย	 จ�ากัด	 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี	
ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	ความเป็นอิสระ	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	และคุณภาพงานการสอบบัญชี
ในรอบปีทีผ่่านมา	ซึง่	คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนมุตัทิีป่ระชมุผู้ถอืหุน้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทัส�านกังาน	อวีาย	
จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2560	

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผู้สอบบัญชบีริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากดั มีคุณสมบตั ิและได้รับอนุมตัจิากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความอิสระเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็น หรือ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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[นายพันธ์พร ทัพพะรังสี]
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การพิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	ในกรณีที่เกิดรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษัิทฯ มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายการดงักล่าวอย่างเพยีงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

5. การกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้บริษัทฯ	มีการก�ากับดูแลกิจาการที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี(Good	Corporate	Governance)	ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยปี	2560	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองจากการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัต	ิ(Collective	Action	Coalition)	 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย	(IOD)	 เมื่อวันที่	9	 มีนาคม	2560	 และได้สอบทานและติดตามให้
บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท	โดยมีการประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ อันอาจ
กระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

6. การกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท�างานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ซึง่ครอบคลุมถงึภารกจิหลัก	ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	ความเป็นอสิระ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	 รวมถึงการจัดองค์กรและอัตราก�าลัง	 โดยสอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจ�าปีที่จัดท�าขึ้นตามผลการประเมิน 
ความเสีย่ง	รวมถงึให้ข้อเสนอเแนะในการปฏิบตังิานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล	พร้อมท้ัง 
ติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ พร้อมให้ค�าแนะน�าปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุง 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	ด้วยความระมดัระวงั	อย่างเตม็ความสามารถ	
ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

โดยภาพรวมแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นในการ	ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย	ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ	โปร่งใส	และเชื่อถือได้	รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้ม	ีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อประโยชน์ของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
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และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทั	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ	จ�านวน	5	ท่าน	ได้แก่
1.	นายพรวฒุ	ิ สารสนิ	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2.	นายนนท์จิตร			 ตลุยานนท์	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
3.	นายสมยศ			 สุธีรพรชยั	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
4.	นายอนพุงษ์			 อัศวโภคนิ	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
5.	นายพเิชษฐ			 วิภวศภุกร	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ในจ�านวนนี	้มกีรรมการ	3	ท่าน	ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย	ได้แก่	นายพรวุฒ	ิสารสิน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และ
กรรมการอีก	2	ท่าน	คอื	นายนนท์จิตร	ตลุยานนท์	และ	นายสมยศ	สุธรีพรชยั

ส�าหรบัปี	2560	 ท่ีผ่านมา	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 มกีารประชมุร่วมกันท้ังส้ิน	2	 ครัง้	 เพ่ือพิจารณาในเรือ่งส�าคัญต่างๆ	 และรายงาน 
ผลการประชุม	พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยสรปุประเดน็ส�าคัญได้	ดงันี้

1. การสรรหากรรมการ
มกีารพจิารณาสรรหาบคุคลผูม้คีวามรู	้ความสามารถ	คณุสมบตัเิหมาะสมตามข้อก�าหนดในกฎหมาย	ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของบรษิทั	เพือ่
น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่าง	เนื่องจากครบวาระหรือไม่ประสงค์จะต่อวาระ

ทั้งนี้	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้	 ตั้งแต่
วันที่	1	ถึง	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี
2561	นี้

2. การพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จประจ�าป	ีเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ก่อนน�าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณาอนมัุต	ิและมีการพจิารณาก�าหนดอตัราการขึน้เงนิเดอืนและโบนสัประจ�าปีของผูบ้รหิารและพนกังาน	เพือ่น�าเสนอ 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ		

ทัง้นี	้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	ด้วยความระมดัระวงั	รอบคอบ	โปร่งใส	
ซื่อสัตย์สุจริต	 สมเหตุสมผล	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ	 และสอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง	ได้ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่	และ
จรรยาบรรณธรุกจิ	อกีทัง้ยังมุ่งพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ง	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง	 
ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด	6	 ท่าน	 ได้แก่	1)	 นายโกศล	 สุรยิาพร	ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง	 ซึง่เป็นกรรมการอิสระ	 
2)	นายศริพิงษ์	สมบติัศริิ	3)	นายวษิณุ	สชุาติล�า้พงศ์	4)	นายวสนัต์	นฤนาทไพศาล	5)	นางสาวกติติยา	พงศ์ปชูนย์ีกุล	และในระหว่างปี	คณะกรรมการบรษิทั
ได้มมีติแต่งตัง้นายหยกพร	ตนัตเิศวตรัตน์	กรรมการอิสระเป็นกรรมการอกี	1	ท่าน	โดยมผีลนบัต้ังแต่วันที	่12	พฤษภาคม	2560	

ในปี	2560	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและบริหารความเสีย่ง	ได้จดัให้มกีารประชมุรวมทัง้ส้ิน	4	คร้ัง	ซึง่การเข้าร่วมประชมุของกรรมการฯ	แต่ละท่านจะ
ปรากฎอยูใ่นตารางแสดงจ�านวนคร้ังของการเข้าประชุมในส่วนของโครงสร้างการจดัการ	 โดยได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตอ�านาจและความรบัผดิชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	สรุปได้	ดงันี้

การส่งเสริมและกำากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
 	พจิารณาแผนงานเตรยีมการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	และให้ข้อเสนอแนะเพือ่ให้การจดัประชมุเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	โปร่งใสและมปีระสิทธภิาพ	 
	 	ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและสอดคล้องกบัเกณฑ์	AGM	Checklist	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ในทกุขัน้ตอนต้ังแต่ก่อนการประชมุจนถงึภายหลงั 
	 	การประชุม	เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	จากสมาคมนักลงทุนไทย	ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
	 	บริษัทฯ	 ได้รับผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	2560	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	 อยู่ใน 
 	ระดับ	ดีเลิศ (Excellent)	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ	ในการพัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
 	พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 นโยบายการแจ้ง 
	 	เบาะแส	และนโยบายที่เกี่ยวข้อง	สามารถดูรายละเอียดได้จาก	www.apthai.com
 	สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง

การกำากับดูแลการดำาเนินการด้านการบริหารความเส่ียง
  พิจารณาให้ความเห็น	ข้อเสนอแนะ	เรื่องร้องเรียนจากลูกค้า	และติดตามการด�าเนินการแก้ไขของบริษัทฯ	รวมถึงแนวทางการป้องกันอย่างสม�า่เสมอ 
	 	ทุกไตรมาส

	 	ส่งเสริมให้ผูบ้รหิารและพนกังานตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเส่ียง	โดยจดัให้มกีารอบรมการบริหารความเส่ียงกบัผู้บรหิารและพนกังาน	 
	 	เพื่อให้การบริการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

คณะกรรมการฯ	มคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันาการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและการบรหิารความเสีย่ง	รวมทัง้ก�ากับดแูลให้บรษัิทฯ	มีการปฏบิตัิ
ตามนโยบายต่างๆ	อย่างเคร่งครดั	ซึง่จะเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งเสรมิ	สนบัสนนุให้บรษิทัฯ	ได้รบัความเชือ่มัน่จากผู้มส่ีวนได้เสยีและสามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนื

[นายโกศล สุริยาพร]
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

และบริหารความเสี่ยง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทั	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นผู้รับผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	และ
สารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	งบการเงนิดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองท่ัวไปในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ	และใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวัง	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

คณะกรรมการบรษิทัได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสทิธผิล	 เพือ่ให้มัน่ใจอย่างมเีหตผุลว่าการบนัทกึข้อมูลทางบัญชีมคีวาม 
ถกูต้องครบถ้วน	และเพียงพอทีจ่ะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ	และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทจุรติหรอืด�าเนนิการทีผิ่ดปกติอย่างมสีาระส�าคญั

ในการนี	้คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นผูด้แูลรับผดิชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน	 และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีนีแ้ล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า 
งบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2560	ได้แสดงฐานะการเงนิ	รวมทัง้ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดอย่างถูกต้องในสาระส�าคญัแล้ว

(รศ.	ดร.	นริศ	ชัยสูตร)

ประธานกรรมการ

(นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน)

รองประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายพิเชษฐ	วิภวศุภกร)

กรรมการและ

กรรมการผู้อ�านวยการ

(นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ)

กรรมการ

(นายวสันต	์นฤนาทไพศาล)

กรรมการ

(นางสาวกิตติยา	พงศ์ปูชนีย์กุล)

กรรมการ

(นายวิษณ	ุสุชาติล้�าพงศ์)

กรรมการ

(นายสมยศ	สุธีรพรชัย)

กรรมการตรวจสอบ	

(นายหยกพร	ตันติเศวตรัตน์)

กรรมการ	

(นายพรวุฒ	ิสารสิน)

กรรมการ

(นายพันธ์พร	ทัพพะรังสี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายโกศล	สุริยาพร)

กรรมการตรวจสอบ

(นายนนท์จิตร	ตุลยานนท์)

กรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	 และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 เอพี	 
(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2560	 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช	ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบ 
งบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	
ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิ	และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ	ตามทีร่ะบุในข้อก�าหนดนัน้ด้วย	ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลักฐาน 
การสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองต่างๆ	 ทีมี่นยัส�าคัญทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั	
ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่าน้ีมาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ท้ังนี	้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็
แยกต่างหากส�าหรบัเรือ่งเหล่านี้	

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า	 ซึง่ได้รวม
ความรบัผิดชอบทีเ่กีย่วกบัเร่ืองเหล่านีด้้วย	 การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเส่ียงจากการ
แสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	 ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วย	 ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิโดยรวม

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เป็นจ�านวนเงนิทีม่สีาระส�าคญัมากทีสุ่ดในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จและคิดเป็นประมาณร้อยละ	95	และร้อยละ	80	ของยอดรายได้รวม 
ในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล�าดบั	และเป็นตวัชีว้ดัหลกัในแง่ผลการด�าเนนิงานทีผู่ใ้ช้งบการเงนิให้ความสนใจ	ประกอบกับกลุม่บรษิทัมีจ�านวน 
โครงการพฒันาอสงัหารมิทรัพย์เพือ่ขายและสญัญาขายอสงัหาริมทรพัย์เป็นจ�านวนมากและมคีวามหลากหลาย	 เช่น	 รายการส่งเสรมิการขาย	 ส่วนลดต่างๆ	
รวมท้ังการให้ส่วนลดพเิศษเพือ่กระตุ้นยอดขาย	ด้วยเหตน้ีุ	ข้าพเจ้าจงึให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรบัรูร้ายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ของกลุ่มบรษิทั
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรบัรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บรษิทัโดยการประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของ
กลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ	 ท�าความเข้าใจและเลอืกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏบิตัติาม
การควบคมุทีก่ลุ่มบรษิทัออกแบบไว้	 สุม่ตวัอย่างสญัญาขายอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในสัญญาขายของกลุม่
บรษิทั	และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ของกลุ่มบรษัิท	สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและ
ช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบัญช	ี และวเิคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลบญัชรีายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์เพือ่ตรวจสอบความผดิปกตท่ีิอาจเกดิขึน้ของรายการ
ขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช	ีโดยเฉพาะรายการบัญชทีีท่�าผ่านใบส�าคัญท่ัวไป

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมูลอ่ืน	 ซึง่รวมถงึข้อมูลทีร่วมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั	(แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดง 
อยูใ่นรายงานนัน้)	ซึง่คาดว่าจะถกูจัดเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลักษณะการให้ความเช่ือมัน่ในรปูแบบใดๆ	ต่อข้อมลูอืน่นัน้	

ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื	 การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอื
กบัความรูท้ีไ่ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	หรือปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่	

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุม่บริษัทตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้า
จะส่ือสารเรือ่งดงักล่าวให้ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลทราบเพ่ือให้มีการด�าเนนิการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ริหารมหีน้าทีร่บัผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกดิจาก
การทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ	 ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด�าเนินงานต่อเนือ่ง	 การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด 
ด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมีหน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษัิท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่ม่ันอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส�าคญัหรอืไม่	 ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด	 และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย	 ความเชือ่มัน่อย่าง 
สมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีมอียูไ่ด้เสมอไป	ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตุ
สมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้า
ได้ปฏบิตังิานดังต่อไปน้ีด้วย

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสูงกว่าความเส่ียง 
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด	เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช ่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ 
ผู้บริหารจัดท�า

•	 สรปุเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนินงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร	และสรปุจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รบัว่า
มคีวามไม่แน่นอนทีมี่สาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทั
ในการด�าเนินงานต่อเนือ่งหรือไม่	หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั	ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ	หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	
ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า	อย่างไรกต็าม	เหตุการณ์หรอืสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

•	 ประเมินการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

•	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มหีน้าท่ีในการก�ากับดแูลในเร่ืองต่างๆ	ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัท่ีพบ
จากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีมี่นยัส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผู้มีหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและได้ส่ือสารกบัผูม้หีน้าท่ี 
ในการก�ากับดแูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ท้ังหมด	ตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตุผลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า
และมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล	 ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ	 ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนัและ
ก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผูส้อบบญัช	ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าว 
ต่อสาธารณะ	 หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถ 
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงานฉบบัน้ี

สาธิดา รัตนานุรักษ์
ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต	เลขทะเบียน	4753

บรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั
กรงุเทพฯ:	27	กุมภาพนัธ์	2561
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 	1,054,168,567	 	1,086,818,313	 	540,591,206	 	722,615,177	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7 	390,356,483	 	163,715,158	 	262,255,984	 	91,502,612	

สินค้าคงเหลือ	 8 	35,424,614,750	 	30,742,693,469	 	16,245,119,862	 	19,576,509,163	

ดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 	-	 	-	 	843,448,941	 	845,566,795	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 	-	 	-	 	15,229,100,000	 	6,071,600,000	

เงินมัดจ�าค่าวัสดุก่อสร้าง 	49,260,699	 	380,043,096	 	23,415,523	 	133,415,990	

เงินมัดจ�าค่าที่ดิน 	822,211,269	 	745,178,561	 	3,750,000	 	451,689,916	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	37,740,611,768	 	33,118,448,597	 	33,147,681,516	 	27,892,899,653	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้  6 	993,151	 	2,215,247	 	549,059	 	740,155	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 10 	-	 	-	 	2,562,160,450	 	2,563,160,420	

เงินลงทุนในการร่วมค้า 11 	4,795,403,155	 	3,526,126,065	 	5,215,314,940	 	3,541,668,290	

ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา	 12 	654,422,429	 	606,842,394	 	144,456,631	 	96,876,596	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13 	70,648,590	 	73,412,408	 	52,410,320	 	55,354,771	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 14 	265,111,554	 	94,226,634	 	63,938,656	 	60,043,331	

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

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 	29,334,685	 	15,779,315	 	25,520,477	 	15,213,885	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 	194,877,804	 	167,725,163	 	90,419,556	 	100,820,768	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	84,576,603	 	85,129,848	 	30,485,762	 	31,814,757	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	6,195,431,137	 	4,671,520,240	 	8,185,255,851	 	6,465,692,973	

รวมสินทรัพย์ 	43,936,042,905	 	37,789,968,837	 	41,332,937,367	 	34,358,592,626	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบแสดงฐานะ

การเงิน 
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บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559งบแสดงฐานะ

การเงิน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 	5,661,852,703	 	1,990,834,616	 	4,800,852,703	 	1,990,834,616	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 9, 17 	1,232,109,229	 	1,031,155,968	 	787,220,889	 	686,425,366	

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 	-	 	-	 	11,981,540	 	8,742,691	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 	-	 	-	 	1,137,700,000	 	628,500,000	

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 19 	3,300,000,000	 	4,450,000,000	 	3,300,000,000	 	4,450,000,000	

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 
			หนึ่งปี 	355,379	 	-	 	-	 	-	
รายได้รับล่วงหน้า 	304,361,178	 	544,266,842	 	152,198,433	 	254,234,013	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	1,499,474,087	 	1,374,792,954	 	1,093,627,717	 	1,079,774,336	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	359,408,834	 	179,727,468	 	206,433,937	 	53,670,597	

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	133,844,086	 	150,168,389	 	133,655,602	 	150,150,169	

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 	12,491,405,496	 	9,720,946,237	 	11,623,670,821	 	9,302,331,788	

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

			ภายในหนึ่งปี 18 	90,000,000	 	150,000,000	 	40,000,000	 	50,000,000	

หุ้นกู้	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

			ภายในหนึ่งปี 19 	9,350,000,000	 	8,150,000,000	 	9,350,000,000	 	8,150,000,000	

หน้ีสนิตามสัญญาเช่าซือ้-สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระ

			ภายในหนึ่งปี 	1,001,128	 	-	 	-	 	-	

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 9 	240,764,370	 	246,319,492	 	115,278,444	 	140,820,828	

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20 	129,854,788	 	98,767,920	 	108,688,148	 	89,067,281	

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 	9,811,620,286	 	8,645,087,412	 	9,613,966,592	 	8,429,888,109	

รวมหน้ีสิน 	22,303,025,782	 	18,366,033,649	 	21,237,637,413	 	17,732,219,897	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบแสดงฐานะ

การเงิน (ต่อ) 
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บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบแสดงฐานะ

การเงิน (ต่อ) 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

			ทุนจดทะเบียน

						หุน้สามญั	3,145,912,151	หุน้	มลูค่าหุน้ละ	1	บาท 	3,145,912,151	 	3,145,912,151	 	3,145,912,151	 	3,145,912,151	

			ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	

						หุน้สามญั	3,145,899,495	หุน้	มลูค่าหุน้ละ	1	บาท 	3,145,899,495	 	3,145,899,495	 	3,145,899,495	 	3,145,899,495	

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

ก�าไรสะสม

			จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 21 	314,591,215	 	314,591,215	 	314,591,215	 	314,591,215	

			ยังไม่ได้จัดสรร	 	18,086,738,066	 	15,873,406,140	 	16,545,393,414	 	13,076,466,189	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	21,636,644,606	 	19,423,312,680	 	20,095,299,954	 	16,626,372,729	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

			ของบริษัทย่อย 	(3,627,483) 	622,508	 	-	 	-	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	21,633,017,123	 	19,423,935,188	 	20,095,299,954	 	16,626,372,729	

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	43,936,042,905	 	37,789,968,837	 	41,332,937,367	 	34,358,592,626	

	-	 	-	 	-	 	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559

กำาไรขาดทุน
รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 	21,123,662,525	 	19,653,190,564	 	15,117,302,856	 	14,439,381,480	
รายได้ค่าบริการ 	471,371,529	 	214,606,435	 	-	 	-	
รายได้ค่าบริหารจัดการ 9 	580,624,967	 	385,348,257	 	580,624,967	 	385,348,257	
ดอกเบี้ยรับ 	6,457,167	 	6,825,148	 	388,579,463	 	300,437,029	
เงินปันผลรับ 9, 10, 11 	-	 	-	 	2,618,886,508	 	39,799,898	
ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 10 	85,730,502	 	105,022,457	 	156,700,000	 	157,856,315	
รายได้อื่น 	81,511,899	 	82,567,001	 	39,373,029	 	34,327,305	

รวมรายได้ 	22,349,358,589	 	20,447,559,862	 	18,901,466,823	 	15,357,150,284	

ค่าใช้จ่าย 22
ต้นทุนขาย 	14,047,063,478	 	13,249,245,312	 	10,203,146,019	 	9,981,477,623	
ต้นทุนบริการ 	214,804,142	 	43,154,764	 	-	 	-	
ค่าใช้จ่ายในการขาย 	2,195,261,626	 	2,013,932,982	 	1,658,306,723	 	1,601,058,798	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	2,347,822,929	 	1,997,903,849	 	1,742,122,800	 	1,623,757,876	
ค่าใช้จ่ายอื่น 	8,701,936	 	3,891,352	 	-	 	5,374,619	

รวมค่าใช้จ่าย 	18,813,654,111	 	17,308,128,259	 	13,603,575,542	 	13,211,668,916	

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	3,535,704,478	 	3,139,431,603	 	5,297,891,281	 	2,145,481,368	
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า	 11 	501,733,825	 	370,836,113	 	-	 	-	

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	4,037,438,303	 	3,510,267,716	 	5,297,891,281	 	2,145,481,368	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 	(150,411,784) 	(188,869,633) 	(424,933,884) 	(393,349,202)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	3,887,026,519	 	3,321,398,083	 	4,872,957,397	 	1,752,132,166	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 	(738,722,912) 	(618,772,231) 	(460,265,991) 	(346,164,981)

กำาไรสำาหรับปี 	3,148,303,607	 	2,702,625,852	 	4,412,691,406	 	1,405,967,185	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

			ส�าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 20 	-	 	12,141,072	 	-	 	5,848,703	
หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 	-	 	(1,231,928) 	-	 	(1,169,741)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี 	-	 	10,909,144	 	-	 	4,678,962	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	3,148,303,607	 	2,713,534,996	 	4,412,691,406	 	1,410,646,147	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559

การแบ่งปันกำาไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	3,157,096,107	 	2,702,560,791	 	4,412,691,406	 	1,405,967,185	

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
			ของบริษัทย่อย 	(8,792,500) 	65,061	
รวม	 	3,148,303,607	 	2,702,625,852	

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	3,157,096,107	 	2,713,469,935	 	4,412,691,406	 	1,410,646,147	

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มีอ�านาจควบคุมของ 
			บริษทัย่อย 	(8,792,500) 	65,061	
รวม	 	3,148,303,607	 	2,713,534,996	

กำาไรต่อหุ้น 24

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

			ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	1.004	 	0.859	 	1.403	 	0.447	

			จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก	(หุ้น) 	3,145,899,495	 	3,145,899,495	 	3,145,899,495	 	3,145,899,495	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบกระแสเงินสด        

  

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560  2559  2560  2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 	3,887,026,519	 	3,321,398,083	 	4,872,957,397	 	1,752,132,166	
ปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	

			จากกิจกรรมด�าเนินงาน

			ค่าเสื่อมราคา 	54,169,858	 	42,453,126	 	28,514,838	 	28,309,505	
			ค่าตัดจ�าหน่าย 	13,743,280	 	11,697,241	 	12,891,511	 	11,262,820	
			หนี้สงสัยจะสูญ	 	7,673,651	 	1,192,044	 	-	 	-	
			ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 	-	 	300,000	 	-	 	300,000	
			โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินรอพัฒนา	 	-	 	(10,009,712) 	-	 	-	
			ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย	์(โอนกลับรายการ) 	(21,860) 	55,519,335	 	(21,860) 	(69,565)
			ขาดทุนจากการจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 	926,861	 	310,420	 	523,963	 	44,185	
			ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 	(501,733,825) 	(370,836,113) 	-	 	-	
			ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 	(85,730,502) 	(105,022,457) 	(156,700,000) 	(157,856,315)
			ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน	 	-	 	-	 	-	 	5,099,999	
			รายได้เงินปันผล 	-	 	-	 	(2,618,886,508) 	(39,799,898)
			ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	31,240,738	 	31,050,165	 	19,774,737	 	25,941,649	
			ภาษีเงินได้ตัดจ่าย 	2,816,907	 	115,383	 	-	 	-	
			ดอกเบี้ยรับ 	(6,457,167) 	(6,825,148) 	(388,579,463) 	(300,437,029)
			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 	124,831,163	 	164,514,566	 	403,052,367	 	373,153,833	
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

			ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 	3,528,485,623	 	3,135,856,933	 	2,173,526,982	 	1,698,081,350	
สินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

			ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	(809,913,132) 	(521,634,008) 	387,187,012	 	(210,456,941)
			สินค้าคงเหลือ 	(8,007,411,515) 	(1,589,530,471) 	3,437,742,121	 	1,458,817,345	
			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	6,365,678	 	(65,797,209) 	1,328,995	 	1,183,211	
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	

			เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	328,025,480	 	(13,120,501) 	114,648,903	 	(78,255,387)
			รายได้รบัล่วงหน้า 	(239,905,664) 	(50,791,443) 	(102,035,580) 	72,798,792	
			เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 	(5,514,122) 	(2,252,937) 	(25,542,384) 	(48,346,614)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 	(5,199,867,652) 	892,730,364	 	5,986,856,049	 	2,893,821,756	
			จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	(153,870) 	(14,711,020) 	(153,870) 	(14,711,020)
			จ่ายดอกเบี้ย 	(564,884,665) 	(563,943,960) 	(574,215,778) 	(620,797,686)
			จ่ายภาษีเงินได้ 	(627,452,037) 	(710,981,254) 	(297,101,439) 	(506,118,128)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 	(6,392,358,224) 	(396,905,870) 	5,115,384,962	 	1,752,194,922	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560  2559  2560  2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง 	1,222,096	 	4,116,508	 	191,096	 	4,116,508	
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	-	 	855,000,000	 	10,262,024,338	 	7,044,100,000	
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	-	 	-	 	(19,419,524,338) 	(6,371,900,000)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	94,040,334	 	596,492,897	 	161,699,850	 	648,448,075	
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย 	-	 	-	 	(3,999,880) 	(491,999,940)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า 	(1,673,646,650) 	(1,549,854,300) 	(1,673,646,650) 	(1,549,854,300)
เงินปันผลรับ 	816,873,729	 	-	 	2,618,886,508	 	39,799,898	
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 	1,087,572	 	253,663	 	898,272	 	186,584	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 	(220,164,077) 	(31,000,101) 	(29,773,163) 	(14,762,909)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	(27,599,028) 	(17,795,801) 	(23,198,103) 	(17,357,801)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 	6,457,167	 	6,825,148	 	390,697,318	 	181,861,448	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(1,001,728,857) 	(135,961,986) 	(7,715,744,752) 	(527,362,437)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 	5,087,900,000	 	1,429,936,000	 	2,812,900,000	 	1,200,000,000	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	-	 	-	 	1,077,700,000	 	106,000,000	
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	-	 	-	 	(568,500,000) 	(80,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 	3,262,930,400	 	1,994,500,000	 	40,000,000	 	50,000,000	
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 	(100,000,000) 	(282,000,000) 	(50,000,000) 	(99,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 	4,500,000,000	 	2,000,000,000	 	4,500,000,000	 	2,000,000,000	
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ 	(4,450,000,000) 	(3,000,000,000) 	(4,450,000,000) 	(3,000,000,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 	(171,393) 	-	 	-	 	-	
เงินปันผลจ่าย 	(943,764,181) 	(943,759,921) 	(943,764,181) 	(943,759,921)
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 	4,655,000	 	-	 	-	 	-	
เงนิปันผลจ่ายแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 	(112,491) 	-	 	-	 	-	

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 	7,361,437,335	 	1,198,676,079	 	2,418,335,819	 	(766,759,921)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 	(32,649,746) 	665,808,223	 	(182,023,971) 	458,072,564	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 	1,086,818,313	 	421,010,090	 	722,615,177	 	264,542,613	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี (หมายเหตุ 6) 	1,054,168,567	 	1,086,818,313	 	540,591,206	 	722,615,177	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560  2559  2560  2559

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน

				โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 	2,291,178	 	28,845,488	 1,092,925 	18,700,763	
				โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการ

							รอการพัฒนา 	47,580,035	 	-	 	47,580,035	 	-	
				ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 	1,527,900	 	-	 	-	 	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
2.1	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	2547	 โดยแสดงรายการในงบการเงิน 

ตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	11	ตุลาคม	2559	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญช	ีพ.ศ.	2543

	 งบการเงนิฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบับทีบ่ริษัทฯ	ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
ก)	 งบการเงินรวมนี้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทฯ”)	และบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไป

นี้เรียกว่า	 “บริษัทย่อย”)	 ตามรายละเอียด	 โดยในระหว่างปีปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทจากการจัดตั้งบริษัทย่อย	 และการ
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	10

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2560 2559

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท	เดอะแวล	ูพร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัดและบริษัทย่อย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(กรุงเทพ)	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัดและบริษัทย่อย																						 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	ทองหล่อ	เรสซิเดนซ์	จ�ากัดและบริษัทย่อย	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	สมาร์ท	เซอร์วิส	แอนด์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	 ให้บริการ ไทย 100 100
บริษัท	กรุงเทพ	ซิตี้สมาร์ท	จ�ากัด ให้บริการ ไทย 100 100
บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2011)	จ�ากัด	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2012)	จ�ากัด	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2013)	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	ไทยบ๊ิกเบลลี่	จ�ากัด																																																				 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2014)	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	3	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - 100
บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	4	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - 100
บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	5	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - 100
บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	7	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -
บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	9	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2560 2559

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท	เอสคิวอี	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(ถือหุ้นโดยบริษัท	
			เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	ร้อยละ	100) รับเหมาก่อสร้าง ไทย 100 100
บริษัท	 เอเชี่ยน	 พร็อพเพอร์ตี้	 (2017)	 จ�ากัด	 (ถือหุ้นโดยบริษัท	 
			เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	ร้อยละ	100) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -
บริษัท	ซิกเนเจอร	์แอดไวซอรี	่พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด		
			(ถือหุ้นโดยบริษัท	ทองหล่อ	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ร้อยละ	100) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท	เอสอีเอเชีย	ลีดาเวชั่น	เซ็นเตอร	์จ�ากัด		
			(ถือหุ้นโดยบริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด	ร้อยละ	90) ให้บริการ ไทย 90 90
บริษัท	ซ่อมบ้าน	จ�ากัด	(ถือหุ้นโดยบริษัท	ซิกเนเจอร์	
			แอดไวซอรี	่พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	ร้อยละ	100) ให้บริการ ไทย 100 100
บริษัท	 อาร์ซี	1	 จ�ากัด	(ถือหุ้นโดยบริษัท	 ซิกเนเจอร์	 แอดไวซอรี	่					 
			พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	ร้อยละ	100) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -
บริษัท	 อาร์ซี	2	 จ�ากัด	(ถือหุ้นโดยบริษัท	 ซิกเนเจอร์	 แอดไวซอรี	่					 
			พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	ร้อยละ	100) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 -

ข)	 บริษัทฯ	จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้	หากบริษัทฯ	มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไป
ลงทุน	และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้	

ค)	 บริษัทฯ	 น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯ	 มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย	 จนถึงวันที่บริษัทฯ	 
สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น		

ง)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ)	 ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯ	ได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแล้ว	
ช)	 ส่วนเกนิของราคาเงนิลงทนุในบริษัทย่อยทีสู่งกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อย	ณ	วนัทีล่งทุนจะแสดงเป็นค่าความนยิมหรอืสินทรพัย์

ไม่มีตัวตนภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม	
ซ)	 ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มีอ�านาจควบคมุ	คอื	จ�านวนก�าไรหรือขาดทนุและสนิทรพัย์สุทธิของบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบรษิทัฯ	และแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3	 บริษัทฯ	จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง	2559)	รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	
2560	 มาถือปฏิบัติ	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	 การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ	

(ปรับปรุง	2560)	จ�านวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2561	มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ	โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

 
	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบ 

การเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ	
 
4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้
	 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	
	 รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่นิ/หน่วยในอาคารชดุ/ทีด่นิ	รบัรูเ้ป็นรายได้ท้ังจ�านวนเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิใ์ห้แก่ผูซ้ือ้	รายได้จากการขายดงักล่าว

แสดงมูลค่าตามราคาในสัญญาซื้อขาย
 
	 รายได้จากงานก่อสร้าง
	 รายได้จากงานก่อสร้างตามสัญญาซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะถือเป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ	ซึ่งค�านวณจากการประมาณการโดย

วิศวกรประจ�าโครงการ	
 
	 ส�าหรับโครงการที่เปิดใหม่ในปี	2557	 เป็นต้นไป	 รายได้จากงานก่อสร้างค�านวณตามอัตราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ส�าเร็จจนถึง

ปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนก่อสร้างทั้งสิ้น
 
	 ส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากงานก่อสร้างตามสัญญาจะตั้งขึ้นทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่างานก่อสร้างตามสัญญานั้นจะประสบผลขาดทุน
 
	 รายได้จากงานก่อสร้างเป็นรายได้ที่บริษัทย่อยให้บริการแก่กลุ่มบริษัทซึ่งได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
 
	 รายได้ค่าบริการ
	 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน
 
	 ดอกเบี้ยรับ
	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
 
	 เงินปันผลรับ
	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ	มีสิทธิในการรับเงินปันผล
 
4.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
	 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน/หน่วยในอาคารชุด	
	 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน/หน่วยในอาคารชุด	 บันทึกตามต้นทุนการพัฒนาท้ังหมดของโครงการท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น	(โดยค�านึงถึงต้นทุนท่ีเกิด

ขึ้นจริง)	โดยแบ่งสรรต้นทุนให้แก่บ้านพร้อมที่ดิน/หน่วยในอาคารชุด	ตามเกณฑ์มูลค่าขายและเกณฑ์พื้นที	่และรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้
 
	 ต้นทุนการขายที่ดิน
	 ต้นทุนการขายที่ดินจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้
 
	 ต้นทุนงานก่อสร้าง
	 ต้นทนุในการรบัเหมาก่อสร้างประกอบด้วยต้นทนุค่าวสัด	ุค่าแรง	ค่ารบัเหมาก่อสร้างช่วง	ค่าบรกิาร	และค่าใช้จ่ายอืน่	ซึง่ค�านวณตามส่วนของงานท่ีแล้วเสรจ็
	 ต้นทุนงานก่อสร้างเป็นต้นทุนที่บริษัทย่อยรับเหมาก่อสร้างให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
 
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	หมายถงึ	เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร	และเงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู	ซึง่ถงึก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะ

เวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
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4.4 ลูกหนี้การค้า
	 ลกูหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธทิีจ่ะได้รบั	บริษทัฯ	บันทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการ

เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้	
 
4.5 สินค้าคงเหลือ
	 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	โดยมีรายละเอียดการค�านวณราคาทุนดังนี้
 
	 ที่ดิน
	 ที่ดินที่ซื้อมาบันทึกตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(แยกตามแต่ละโครงการ)	และจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้	
 
	 ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี
	 ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายรอตัดตั้งพักไว้	 และจะหยุดบันทึกเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์	

ซึ่งดอกเบี้ยรอตัดดังกล่าวบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือและจะรับรู้เป็นต้นทุนตามการรับรู้รายได้โดยวิธีถัวเฉลี่ย	(แยกตามแต่ละโครงการ)
 
	 ค่าสาธารณูปโภค
	 รายจ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน	ไฟฟ้า	ประปาและสาธารณูปโภคส่วนกลางอื่นๆ	บันทึกไว้ในบัญชีค่าสาธารณูปโภคซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า

คงเหลือ	โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนขายตามการรับรู้รายได้	
 
	 ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี
	 รายจ่ายเกีย่วข้องกบัการเตรยีมการและพฒันาโครงการก่อนการเปิดขายบนัทกึเป็นส่วนหนึง่ของสนิค้าคงเหลอื	โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนตามการรบัรูร้ายได้
 
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ	(ถ้ามี)	ไว้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
 
4.6 เงินลงทุน
	 ก)	 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
	 ข)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
 
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน
 
	 ในกรณท่ีีมกีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหนึง่ไปอีกประเภทหนึง่	บรษัิทฯ	จะปรบัมลูค่าของเงนิลงทนุดงักล่าวใหม่โดยใช้มลูค่ายตุธิรรม	

ณ	วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนหรือ
แสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 
	 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน	ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน	จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	
 
4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ	หลังจากนั้น	 บริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)
 
	 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ	20	ปี	ค่าเสื่อมราคาของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
 
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนใน

งวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
 
 
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)	

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 -	 5		 และ		10		ปี
อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		 -	 10		และ		20	 ปี
สโมสร	สระว่ายน�า้และสนามเด็กเล่น		 -	 20	 ปี
บ้านตัวอย่างและส�านักงานขาย		 -	 5		 ปี
เครื่องจักร	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์		 -	 3		 และ		5		 ปี
ยานพาหนะ		 -	 5		 ปี
แบบหล่อ		 	 -	 3		 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น		 -	 5		 ปี

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเสือ่มราคารวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน	โดยไม่มีการคดิค่าเส่ือมราคาส�าหรบัทีด่นิและสนิทรพัย์ระหว่างตดิตัง้

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ออกจากบัญชี	 เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสนิทรัพย์	รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์จะรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษิทัฯ	
และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม
	 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย	 ได้ถูกน�าไปรวม

เป็นราคาทนุของสนิทรพัย์จนกว่าสินทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามทีมุ่ง่ประสงค์		ส่วนต้นทนุการกูย้มือืน่ถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิ
รายการ	ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น	

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน	 ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดง

มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสินทรพัย์นัน้	 
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัด
จ�าหน่ายและวิธีการตดัจ�าหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้	

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 3	และ	5	ปี

4.11 ค่าความนิยม 
	 บริษัทฯ	บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน	ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา	หาก

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ	บริษัทฯ	จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

	 บริษัทฯ	แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

	 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า	 บริษัทฯ	 จะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	
(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ	และบริษัทฯ	จะท�าการประเมินมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ	(หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	หากมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตามบัญช	ีบริษัทฯ	จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	และ
บริษัทฯ	ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง

หรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
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	 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท�าให้มี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ

4.13 สัญญาเช่าดำาเนินงาน 
	 สญัญาระยะยาวเพือ่เช่าสนิทรัพย์โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยงัคงอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงาน	

เงนิท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด�าเนินงานสทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ด้รบัจากผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุโดยใช้วธิเีส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่านั้น	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า	 เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์และสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของ 

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	หากมีข้อบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า	และจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของค่าความนยิมเป็นรายปี	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย 
รบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบั
คนืหมายถึงมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทุนในการขายของสินทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า	ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้
สนิทรพัย์	บรษิทัฯ	และบรษัิทย่อยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตท่ีกจิการคาดว่าจะได้รบัจากสนิทรพัย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจบัุนโดย
ใช้อัตราคดิลดก่อนภาษทีีส่ะท้อนถงึการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลักษณะเฉพาะของ
สนิทรพัย์ทีก่�าลงัพจิารณาอยู	่ในการประเมินมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขาย	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมนิมลูค่าทีด่ทีีส่ดุซึง่
เหมาะสมกบัสนิทรพัย์	ซึง่สะท้อนถงึจ�านวนเงนิทีก่จิการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุในการจ�าหน่าย	โดยการจ�าหน่าย
นัน้ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	

	 หากในการประเมินการด้อยค่าของสนิทรัพย์	มข้ีอบ่งชีท้ีแ่สดงให้เหน็ว่าผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนได้หมดไปหรอืลดลง	 
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น	 และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็
ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด	 โดยมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับ
รู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที	

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู	้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
	 โครงการสมทบเงิน
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ	และบริษัท

ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน	สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เงินที่บริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	 ซึ่งบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยถือว่า 

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน	โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้	(Projected	 
Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันที
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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4.16 สัญญาเช่าระยะยาว
	 สญัญาเช่าอปุกรณ์ท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ	สัญญาเช่าการเงนิจะบันทึก 

เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า	สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

	 สญัญาเช่าอุปกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน	จ�านวนเงนิทีจ่่าย
ตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.17 ประมาณการหนี้สิน
	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบัญชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว	และมีความเป็นไปได้ 

ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	 และบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

4.18 ภาษีเงินได้
	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช	้ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าว	 หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 มลูค่ายุตธิรรม	หมายถงึ	ราคาทีค่าดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีสิ้นให้ผูอ้ืน่โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการ

ทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย	(ผูร่้วมในตลาด)	ณ	วนัทีว่ดัมลูค่า	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้น
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	
บริษทัฯ	และบรษิทัย่อยจะประมาณมูลค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์	และพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถ
สังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	

	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของ
ข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1		ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
	 ระดับ	2		 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
	 ระดับ	3		 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	
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	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู	่ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า	

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 
	 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ	ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพนิิจในการประเมนิเงือ่นไขและ

รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้

แต่ละราย	โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	 ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงินทีบ่นัทกึในงบแสดงฐานะการเงนิ	ทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด 

ซือ้ขายคล่อง	ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว	โดยใช้เทคนคิและแบบจ�าลองการประเมนิมลูค่า	 
ซึง่ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีมี่อยูใ่นตลาด	โดยค�านงึถงึความเสีย่งทางด้านเครดติ	(ทัง้ของธนาคารฯ	และคูสั่ญญา)	
สภาพคล่อง	ข้อมลูความสมัพนัธ์	และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิในระยะยาว	การเปล่ียนแปลงของสมมตฐิานท่ีเกีย่วข้องกบั
ตวัแปรท่ีใช้ในการค�านวณ	อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิรรมทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ	และการเปิดเผยล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	 ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูล
ตลาด	โดยอิงกับข้อมูลการซื้อ-ขาย	และรายการเปรียบเทียบของทรัพย์สินที่ซื้อ-ขายในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน	รวมถึงปัจจัยของสถานที่ตั้ง	ขนาด
และรูปร่างของที่ดิน	ลักษณะ	ชนิด	และสภาพของทรัพย์สิน	

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
	 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน

ของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่ได้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	ฝ่ายบริหารจ�าเป็น

ต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลด 
ที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ	และบรษัิทย่อยจะมีก�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุนัน้	ในการน้ี 
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด	โดยพิจารณาถึง
จ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ	 ใน

การประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	เป็นต้น
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 คดีฟ้องร้อง
	 บรษิทัฯ	และบริษทัย่อยมีหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสียหาย	ซึง่ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของคดท่ีีถกูฟ้องร้อง

และเชื่อมั่นว่าประมาณการหนี้สินจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวที่บันทึกไว้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีจ�านวนเพียงพอ

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

เงินสด 1,916 1,777 1,170 1,243

เงินฝากธนาคาร 1,053,246 1,087,256 539,970 722,112

รวม 1,055,162 1,089,033 541,140 723,355

หัก:	เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ (993) (2,215) (549) (740)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,054,169 1,086,818 540,591 722,615

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.10	ถึง	1.03	ต่อปี	(2559:	ร้อยละ	0.37	ถึง	1.10	ต่อปี)

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ข้างต้นเป็นเงินฝากธนาคารซึ่งบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้น�าไปวางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นประกันหนังสือค�้าประกัน 
ที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เป็นลูกหนี้กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ครบก�าหนดช�าระหนี้ 190,871 14,395 171,182 -

เกินก�าหนดช�าระ
			ไม่เกิน	12	เดือน 10,669 1,269 - -

			มากกว่า	12	เดือน 1,312 3,051 - -

รวมลูกหนี้การค้า 202,852 18,715 171,182 -

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,312) (1,315) - -

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 201,540 17,400 171,182 -

ลูกหนี้อื่น	-	กรมสรรพากร 22,797 21,107 - -

ลูกหนี้อื่น 166,019 125,208 91,074 91,503

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 390,356 163,715 262,256 91,503
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8. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน รายการปรับลดเป็น                    

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

ที่ดิน 19,940,829 15,600,604 - - 19,940,829 15,600,604

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 789,838 583,546 - - 789,838 583,546

งานระหว่างก่อสร้าง 10,523,547 10,895,907 - - 10,523,547 10,895,907

งานสาธารณูปโภค 2,268,091 1,751,668 - - 2,268,091 1,751,668

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี 1,026,907 972,696 - - 1,026,907 972,696

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 859,012 903,940 - - 859,012 903,940

สินค้ารอการขาย 13,959 13,959 (1,278) (1,278) 12,681 12,681

วัสดุก่อสร้าง 1,722 21,651 - - 1,722 21,651

สินค้าอื่น 1,988 - - - 1,988 -

รวม 35,425,893 30,743,971 (1,278) (1,278) 35,424,615 30,742,693

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน รายการปรับลดเป็น                    

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

ที่ดิน 8,901,420 11,392,277 - - 8,901,420 11,392,277

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 507,901 549,066 - - 507,901 549,066

งานระหว่างก่อสร้าง 4,355,584 5,114,113 - - 4,355,584 5,114,113

งานสาธารณูปโภค 1,617,698 1,556,173 - - 1,617,698 1,556,173

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี 443,289 485,413 - - 443,289 485,413

ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 412,068 472,307 - - 412,068 472,307

สินค้ารอการขาย 7,704 7,704 (544) (544) 7,160 7,160

รวม 16,245,664 19,577,053 (544) (544) 16,245,120 19,576,509

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายละเอียดส�าหรับโครงการที่ด�าเนินการอยู่ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

จ�านวนโครงการที่ด�าเนินการอยู่ต้นปี 72 74 56 54

จ�านวนโครงการที่ปิดแล้ว (20) (18) (16) (13)

จ�านวนโครงการที่เปิดใหม่ 22 16 13 15

จ�านวนโครงการที่ด�าเนินการอยู่สิ้นปี 74 72 53 56
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุน
			ของสินค้าคงเหลือ	(พันบาท) 419,169 397,001 155,026 204,744

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน	(ร้อยละต่อปี)	 3.08	-	4.53 2.97	-	4.78 3.08	-	4.50 2.97	-	4.78

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา
2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขาย - - - 35,839 ราคาอ้างอิงจากกรมที่ดิน

รายได้ค่าธรรมเนียมการค�้าประกัน - - 3,141 2,931 อัตราร้อยละ	1.00	ต่อปี	ของภาระ
			ค�้าประกันคงค้างถัวเฉลี่ย

รายได้ค่าเช่า - - 4,408 3,466 ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 383,184 294,547 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.50	-	3.80	ต่อปี											 
			(2559:	ร้อยละ	4.00	-	4.30	ต่อปี)

เงินปันผลรับ - - 1,802,013 39,800 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ต้นทุนขาย - - 322,150 272,356 ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - 123,217 65,069 ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

ดอกเบี้ยจ่าย - - 20,617 24,179 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.50	-	3.80	ต่อปี											
			(2559:	ร้อยละ	4.00	-	4.30	ต่อปี)

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ 580,625 385,348 580,625 385,348 ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

รายได้ค่าบริการ 9,772 	8,049 - - ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

เงินปันผลรับ - - 816,874 - ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

รายได้อื่น 26,276 - - - ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,637 9,648 9,637 9,648 ราคาที่เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

9.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	จ�านวน	17,323	ล้านบาท	และ	13,337	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	(เฉพาะกิจการ:	9,458	ล้านบาท	และ	10,771	ล้านบาท	ตามล�าดับ)	ไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	16	และ	18

ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือโดยค�านวณจากอัตราการต้ังขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอัตราถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน�า้หนักของเงินกู้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(กรุงเทพ)	จ�ากัด - - 13,059 -

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้		จ�ากัด - - 64,745 42,885

บริษัท	เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด - - 440,697 391,460

บริษัท	สมาร์ท	เซอร์วิส	แอนด์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด - - - 370

บริษัท	ทองหล่อ	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด - - 3,488 11,707

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2012)	จ�ากัด - - 259,362 191,620

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2013)	จ�ากัด - - - 144,922

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2014)	จ�ากัด - - 38,661 17,074

บริษัท	ไทยบิ๊กเบลลี	่จ�ากัด	 - - 22,940 24,874

บริษัท	เอพี	เอ็มอี	3	จ�ากัด - - - 20,654

บริษัท	เอพี	เอ็มอี	7	จ�ากัด - - 497 -

รวมดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 843,449 845,566

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทย่อย
บริษัท	ซิกเนเจอร์แอดไวซอรี	่พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	 - - 54,563 54,563

บริษัท	เอสคิวอี	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด - - 20,787 12,266

รวมเจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 75,350 66,829

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(กรุงเทพ)	จ�ากัด - - - 953

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2011)	จ�ากัด - - 6,758 7,789

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2013)	จ�ากัด - - 5,223 -

รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 11,981 8,742

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท	เอสคิวอี	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด - - 438 344

รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 438 344

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 
และเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท ยอดคงเหลือ                         
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2559

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ                         
ณ วันท่ี 31  

ธันวาคม 2560
ให้กู้เพิ่ม รับชำาระ

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(กรุงเทพ)	จ�ากัด - 2,923,700 (872,000) 2,051,700

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด 382,000 7,057,800 (1,298,600) 6,141,200

บริษัท	เดอะแวล	ูพร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด 1,473,500 3,063,400 (981,300) 3,555,600

บริษัท	สมาร์ท	เซอร์วิส	แอนด์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด 13,900 1,400 (15,300) -

บริษัท	ทองหล่อ	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด 34,700 1,061,000 (1,025,000) 70,700

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2012)	จ�ากัด 1,984,000 213,000 (13,000) 2,184,000

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2013)	จ�ากัด 505,000 - (505,000) -

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2014)	จ�ากัด 295,600 708,000 (1,700) 1,001,900

บริษัท	ไทยบิ๊กเบลลี่	จ�ากัด	 281,000 3,000 (156,000) 128,000

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	3	จ�ากัด 1,101,900 1,364,800 (2,466,700) -

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	4	จ�ากัด - 492,600 (492,600) -

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	5	จ�ากัด - 806,000 (806,000) -

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	6	จ�ากัด - 645,100 (645,100) -

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	7	จ�ากัด - 121,000 (25,000) 96,000

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	8	จ�ากัด - 958,724 (958,724) -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,071,600 19,419,524 (10,262,024) 15,229,100

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท ยอดคงเหลือ                         
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2559

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ                         
ณ วันท่ี 31  

ธันวาคม 2560
ให้กู้เพิ่ม รับชำาระ

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(กรุงเทพ)	จ�ากัด 299,500 - (299,500) -

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2011)	จ�ากัด 329,000 300 (3,000) 326,300

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2013)	จ�ากัด - 1,077,400 (266,000) 811,400

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 628,500 1,077,700 (568,500) 1,137,700

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกันและครบก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 152,143 182,080

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 6,641 12,739

รวม 158,784 194,819

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ	มีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	28.4	ก)
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10.2 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
 บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	6	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	18	 มีนาคม	2559	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท	 เอพี	 เอ็มอี	6	 จ�ากัด	 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น 

หุ้นสามัญจ�านวน	0.1	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	1	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	99.99	โดย
บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2560	

 บริษัท	เอพี	เอ็มอี	7	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท	 เอพี	 เอ็มอี	7	จ�ากัด	 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น 

หุ้นสามัญจ�านวน	0.1	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	1	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	99.99	โดย
บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2560

 บริษัท	เอพี	เอ็มอี	8	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท	 เอพี	 เอ็มอี	8	จ�ากัด	 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น 

หุ้นสามัญจ�านวน	0.1	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	1	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	99.99	โดย
บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2560

 บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	9	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท	 เอพี	 เอ็มอี	9	จ�ากัด	 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น 

หุ้นสามัญจ�านวน	0.1	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	1	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	99.99	โดย
บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2560

 บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2017)	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 

ได้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	วีสตร้า	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2017)	จ�ากัด	
เป็นจ�านวนหุ้น	0.1	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	1	ล้านบาท	โดยบริษัท	เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	มีอัตราส่วน
การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	99.99

 บริษัท	อาร์ซี	1	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ซิกเนเจอร์	แอดไวซอรี	่พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท	อาร์ซ	ี1	 

จ�ากัด	โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	0.05	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	0.5	ล้านบาท	โดยบริษัท	ซิกเนเจอร์	แอดไวซอรี่	 
พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	มีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	99.99	โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที	่13	
พฤศจิกายน	2560

 บริษัท	อาร์ซ	ี2	จ�ากัด
	 เมือ่วันที	่26	พฤศจกิายน	2560	ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั	ซิกเนเจอร์	แอดไวซอร่ี	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากดั	ได้มมีตเิหน็ชอบให้จดัตัง้บรษิทั	อาร์ซ	ี2	 

จ�ากัด	โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	0.05	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	0.5	ล้านบาท	โดยบริษัท	ซิกเนเจอร์	แอดไวซอรี่	 
พาร์ทเนอร์ส	 จ�ากัดมีอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	99.99	 โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดต้ังกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ 
วันที่	29	พฤศจิกายน	2560

 การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	3	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2560	บริษัทฯ	ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท	เอพี	เอ็มอี	3	จ�ากัด	ให้กับบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่าง	บริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	กับบริษัท	เอ็มเจอาร์ไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงิน	114	ล้านบาท	บริษัทฯ	รับรู้ก�าไร
จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมจ�านวน	60.6	ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	113	ล้านบาท)	 เป็นผลให้บริษัทดังกล่าว 
ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯ	ในหมายเหตุ	11
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 บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	4	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	26	กันยายน	2560	บริษัทฯ	ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท	เอพี	เอ็มอี	4	จ�ากัด	ให้กับบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่าง	บริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	กับบริษัท	เอ็มเจอาร์ไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงิน	19	ล้านบาท	บริษัทฯ	รับรู้ก�าไร
จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมจ�านวน	10.3	 ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	18	 ล้านบาท)	 เป็นผลให้บริษัทดังกล่าว 
ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯ	ในหมายเหตุ	11

 บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	5	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	26	กันยายน	2560	บริษัทฯ	ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท	เอพี	เอ็มอี	5	จ�ากัด	ให้กับบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน 

ระหว่าง	บริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	กับบริษัท	เอ็มเจอาร์ไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงิน	20	ล้านบาท	บริษัทฯ	รับรู้ก�าไร
จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมจ�านวน	9.9	 ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	19	 ล้านบาท)	 เป็นผลให้บริษัทดังกล่าว 
ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯ	ในหมายเหตุ	11

 บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	6	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท	เอพี	เอ็มอี	6	จ�ากัด	ให้กับบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่าง	บริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	กับบริษัท	เอ็มเจอาร์ไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงิน	1	ล้านบาท	บริษัทฯ	รับรู้ก�าไร
จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมจ�านวน	0.6	ล้านบาท	เป็นผลให้บริษัทดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	พรีเมี่ยม	 
เรสซิเดนซ	์จ�ากัด	ซึ่งเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯ	ในหมายเหตุ	11

 บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	8	จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท	เอพี	เอ็มอี	8	จ�ากัด	ให้กับบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่าง	บริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)	กับบริษัท	เอ็มเจอาร์ไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงิน	7.7	ล้านบาท	บริษัทฯ	รับรู้ก�าไร
จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมจ�านวน	4.3	 ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	6.7	 ล้านบาท)	 เป็นผลให้บริษัทดังกล่าว 
ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทฯ	ในหมายเหตุ	11

 การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
 บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด
	 เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เอสอีเอเชีย	ลีดาเวชั่น	 เซ็นเตอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 เอเชี่ยน	

พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด	ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	49	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	4.9	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	จากทุน 
จดทะเบียนเดิม	จ�านวน	1	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	0.1	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	50	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	5	ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2560
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11. เงินลงทุนในการร่วมค้า
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
						เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ	และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท	เอพี	เอ็มอี	
			(สุขุมวิท)	จ�ากัด								 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 51 332 332 368 397 253 -

บริษัท	เอพี	เอ็มอี	
			(กรุงเทพ)	จ�ากัด		 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 51 392 392 407 481 159 -

บริษัท	เอพี	เอ็มอี	
			(อโศก)	จ�ากัด																																			 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 51 199 199 228 192 78 -

บริษัท	เอพี	
			(เอกมัย)	จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 51 122 71 69 50 - -

บรษิทั	พรเีมีย่ม	เรสซเิดนซ์		 
			จ�ากัด	และบริษัทย่อย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51 51 4,170 2,548 3,723 2,406 327 -

รวม 5,215 3,542 4,795 3,526 817 -

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
      การร่วมค้า สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

บริษัท	เอพี	เอ็มอี	(สุขุมวิท)	จ�ากัด			 224 127

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	(กรุงเทพ)	จ�ากัด	 86 136

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	(อโศก)	จ�ากัด	 114 27

บริษัท	เอพ	ี(เอกมัย)	จ�ากัด (32) (19)

บริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย 110 132

บริษัท	เอพ	ี(เพชรบุรี)	จ�ากัด - (6)

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2015)	จ�ากัด - (20)

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	1	จ�ากัด - (6)

รวม 502 371

11.2 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
				 	ในระหว่างปี	บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม	ดังนี้
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญ
	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560
บริษัท                    

เอพี เอ็มอี 
(สุขุมวิท) จำากัด

บริษัท เอพี  
เอ็มอี (กรุงเทพ) 

จำากัด

บริษัท เอพี เอ็มอี 
(อโศก) 
จำากัด

บริษัท พรีเมี่ยม
 เรสซิเดนซ์ จำากัด

และบริษัทย่อย

บริษัท เอพี 
(เอกมัย)

จำากัด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 814 320 311 1,054 11

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 25 512 220 18,197 798

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7 6 5 619 26

846 838 536 19,870 835

เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - 200 25

หนี้สินหมุนเวียน 124 36 87 3,113 221

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 8,842 450

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1 3 2 47 4

125 39 89 12,202 700

สินทรัพย์สุทธิ 721 799 447 7,668 135

สัดส่วนเงินลงทุน	(ร้อยละ) 51 51 51 51 51

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 368 407 228 3,911 69

รายการตดับญัชี - - - (188) -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 368 407 228 3,723 69

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2559
บริษัท                    

เอพี เอ็มอี 
(สุขุมวิท) จำากัด

บริษัท เอพี  
เอ็มอี (กรุงเทพ) 

จำากัด

บริษัท เอพี เอ็มอี 
(อโศก) 
จำากัด

บริษัท พรีเมี่ยม
 เรสซิเดนซ์ จำากัด

และบริษัทย่อย

บริษัท เอพี 
(เอกมัย)

จำากัด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 250 125 73 929 12

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,071 1,054 805 9,366 550

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4 5 4 358 10

1,325 1,184 882 10,653 572

เงินกู้ยืมระยะสั้น - - 15 332 45

ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 246 88 - - -

หนี้สินหมุนเวียน 277 137 136 1,164 107

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 338 4,189 320

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 23 16 17 57 1

546 241 506 5,742 473

สินทรัพย์สุทธิ 779 943 376 4,911 99

สัดส่วนเงนิลงทนุ	(ร้อยละ) 51 51 51 51 51

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 397 481 192 2,505 50

รายการตดับญัชี - - - (99) -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 397 481 192 2,406 50

กิจการร่วมค้าเหล่านี้ได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จ�านวนรวมประมาณ	17,580	ล้านบาท	(ตามสัดส่วน
ของบริษัทฯ:	8,966	ล้านบาท)	(2559:	12,308	ล้านบาท	(ตามสัดส่วนของบริษัทฯ:	6,277	ล้านบาท))	ไปค�า้ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
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สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท                    

เอพี เอ็มอี 
(สุขุมวิท) จำากัด

บริษัท เอพี  
เอ็มอี (กรุงเทพ) 

จำากัด

บริษัท เอพี เอ็มอี 
(อโศก) 
จำากัด

บริษัท 
เอพี (เอกมัย) 

จำากัด

บริษัท พรีเมี่ยม
 เรสซิเดนซ์ จำากัด

และบริษัทย่อย

รายได้ 1,794 894 980 2 3,373

รายได้ดอกเบี้ย 5 2 1 - 6

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1) - (4) (2) (25)

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

ก�าไร	(ขาดทุน)	 439 168 225 (64) 216

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 439 168 225 (64) 216

(หน่วย: ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท                    

เอพี เอ็มอี 
(สุขุมวิท) 

จำากัด

บริษัท เอพี  
เอ็มอี 

(กรุงเทพ) 
จำากัด

บริษัท เอพี 
เอ็มอี (อโศก) 

จำากัด

บริษัท 
เอพี (เอกมัย) 

จำากัด

บริษัท 
พรีเม่ียม

 เรสซิเดนซ์  
จำากัดและ
บริษัทย่อย

บริษัท 
เอเช่ียน 

พร็อพเพอร์ต้ี 
(2015) จำากัด

บริษัท                  
เอพี เอ็มอี 1 

จำากัด

บริษัท เอพี 
(เพชรบุรี) 

จำากัด

รายได้ 1,097 1,237 263 1 2,194 1 1 1

รายได้ดอกเบี้ย - 1 - - - - - -

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (8) (8) (3) (1) (16) (1) (1) (1)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (63) (67) (13) 7 (66) 10 3 3

ก�าไร	(ขาดทุน)	 249 266 53 (38) 259 (41) (11) (10)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 249 266 53 (38) 259 (41) (11) (10)

11.4 การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในการร่วมค้า
 บริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด
	 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2559	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจ�านวน	1,000	ล้านบาท	โดยมีการเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นคราวๆ	ไป	โดยเมื่อวันที่	26	กันยายน	2560	ได้มีการเรียกช�าระค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครั้งที่สาม	ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย	อีกร้อยละ	36.5	ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มในคราวที่สามคิดเป็นจ�านวนเงิน	365	ล้านบาท

	 เมื่อวันที่	14	กันยายน	2559	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	
1,000	ล้านบาท	ในระหว่างงวดปัจจุบัน	บริษัทดังกล่าวได้มีการเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้งดังนี้

-			เมือ่วันท่ี	19	มกราคม	2560	บรษิทัดงักล่าวได้รบัช�าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคร้ังที	่2	ร้อยละ	13	ของทุนจดทะเบยีนทีเ่พ่ิม	คดิเป็นจ�านวนเงนิ	130	ล้านบาท
-		 เมือ่วนัที	่19	พฤษภาคม	2560	บรษิทัดงักล่าวได้รบัช�าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้ที	่3	ร้อยละ	62	ของทนุจดทะเบียนทีเ่พิม่	คดิเป็นจ�านวนเงนิ	620	ล้านบาท

เมื่อวันที	่18	 พฤษภาคม	2560	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	 พรีเมี่ยม	 เรสซิเดนซ์	 จ�ากัด	 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
อีกจ�านวน	509	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	50.9	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	จ�านวน	6,619.4	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	661.9	 
ล้านบาท	 มูลค่าหุ้นละ	10	 บาท)	 โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	19	 พฤษภาคม	2560	 และมีการเรียก 
ช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วนแล้ว	คิดเป็นจ�านวนเงิน	509	ล้านบาท

เมื่อวันที่	13	 กรกฎาคม	2560	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	 พรีเมี่ยม	 เรสซิเดนซ์	 จ�ากัด	 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
อีกจ�านวน	1,000	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	100	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	จ�านวน	7,619.4	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	761.9	 
ล้านบาท	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2560	ในระหว่างงวดปัจจุบัน	
บริษัทดังกล่าวได้มีการเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้งดังนี้
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-	 เมื่อวันที	่13	กรกฎาคม	2560	บริษัทดังกล่าวได้รับช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่	1	ร้อยละ	35	ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม	คิดเป็นจ�านวนเงิน	 
	 350	ล้านบาท	
-	 เมื่อวันที	่26	กันยายน	2560	บริษัทดังกล่าวได้รับช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่	2	ร้อยละ	34.9	ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม	คิดเป็นจ�านวนเงิน	 
	 349	ล้านบาท
-		 เมือ่วันท่ี	18	ตลุาคม	2560	บริษทัดงักล่าวได้รบัช�าระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทนุครัง้ที	่3	ร้อยละ	12	ของทนุจดทะเบยีนท่ีเพิม่	คดิเป็นจ�านวนเงนิ	120	ล้านบาท	
-	 เมือ่วันที	่16	พฤศจกิายน	2560	บริษทัดงักล่าวได้รับช�าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้ที	่4	ร้อยละ	18.10			ของทนุจดทะเบยีนทีเ่พิม่	คิดเป็นจ�านวนเงนิ	 
	 181	ล้านบาท

เมือ่วันที	่25	ธนัวาคม		2560	ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	พรเีมีย่ม	เรสซเิดนซ์	จ�ากดั	ได้มมีตอินมุตัใิห้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ�านวน	
2,000	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	200	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	จ�านวน	9,619.4	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	961.9	ล้านบาท	 
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที	่26	ธันวาคม	2560	โดยเมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2560	
บริษัทดังกล่าวได้รับช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่	1	ร้อยละ	27.885	ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม	คิดเป็น		จ�านวนเงิน	557.7	ล้านบาท

ดงัน้ันทนุทีช่�าระแล้วของบริษัทดงักล่าวเพิม่เป็น	8,177.1	ล้านบาท	ทัง้นีใ้นระหว่างปี	2560	บรษิทัฯ	เพ่ิมทนุตามสดัส่วนเดมิเป็นเงนิ	1,622.65	ล้านบาท

บริษัท	เอพ	ี(เอกมัย)	จ�ากัด
เมื่อวันที	่16	พฤศจิกายน	2560	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	เอพี	(เอกมัย)	จ�ากัด	ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	
200	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	20	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	จ�านวน	420	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	42	ล้านบาท	มูลค่าหุ้นละ	10	
บาท)	โดยบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2560	และมีการเรียกช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนร้อยละ	 
50	ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มคิดเป็นเงิน	100	ล้านบาท

12.  ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา  
ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ที่ดิน	 719,857 672,277 163,420 115,840

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 15,923 15,923 - -

งานสาธารณูปโภค	 8,637 8,637 - -

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	 233,781 233,781 - -

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	 18,238 18,238 - -

รวม 996,436 948,856 163,420 115,840

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

ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา	-	สุทธิ 654,422 606,842 144,457 96,877
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ	ได้แก่ห้องชุดให้เช่า	ซึ่งมีมูลค่าตามบัญช	ีณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ราคาทุน 88,626 87,145 67,378 67,095

หัก:	ค่าเสื่อมราคาสะสม (17,978) (13,733) (14,968) (11,740)

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ 70,648 73,412 52,410 55,355

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี	2560	และ	2559	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 73,412 48,239 55,355 39,693

รับโอนจากสินค้าคงเหลือ 2,291 28,845 1,093 18,701

จ�าหน่าย	-	สุทธิ (709) - (709) -

ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี (4,346) (3,672) (3,329) (3,039)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 70,648 73,412 52,410 55,355

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีจ�านวนเงินประมาณ	300	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการ:	216	ล้านบาท)	(2559:	
291	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการ:	210	ล้านบาท))	ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด	โดยอิงกับ
ข้อมูลของการซ้ือ-ขายและรายการเปรียบเทียบของทรัพย์สินท่ีซื้อ-ขายในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน	 รวมถึงปัจจัยของสถานที่ต้ัง	 ขนาดและรูปร่างของท่ีดิน	
ลักษณะชนิดและสภาพของทรัพย์สิน
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ

ราคาทุน
1	มกราคม	2559 121,955 111,811

ซื้อเพิ่ม 17,795 17,358

31	ธันวาคม	2559 139,750 129,169

ซื้อเพิ่ม 27,599 23,198

จ�าหน่าย (448) -

31	ธันวาคม	2560 166,901 152,367

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
1	มกราคม	2559 112,274 102,692

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 11,697 11,263

31	ธันวาคม	2559 123,971 113,955

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 13,743 12,891

จ�าหน่าย (148) -

31	ธันวาคม	2560 137,566 126,846

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31	ธันวาคม	2559 15,779 15,214

31	ธันวาคม	2560 29,335 25,521

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี
2559	(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 11,697 11,263

2560	(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 13,743 12,891

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ประกอบด้วย

15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

ตั๋วแลกเงิน 1.51	-	2.65 1.71	-	1.79 5,673,900 2,000,000 4,812,900 2,000,000

หัก:	ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (12,047) (9,165) (12,047) (9,165)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,661,853 1,990,835 4,800,853 1,990,835

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบางส่วนค�้าประกันโดยการจดจ�านองท่ีดินโครงการบางส่วนของ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยและค�้าประกันโดยบริษัทฯ

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 75,350 66,829

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,008,415 924,155 562,988 543,722

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 42,819 34,922 23,501 21,801

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 17,634 5,782

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 180,875 72,079 107,748 48,291

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,232,109 1,031,156 787,221 686,425
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19.  หุ้นกู้   
หุ้นกู้	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำานวนหน่วย จำานวนเงิน

ช่ือหุ้นกู้ อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อายุ วันท่ีครบกำาหนด 2560
(พันหน่วย) 

2559
(พันหน่วย)

2560 
(ล้านบาท)

2559
(ล้านบาท)

AP181A ร้อยละ	4.24	ต่อปี 5	ปี 24	มกราคม	2561 1,250 1,250 1,250 1,250
AP188A ร้อยละ	4.13	ต่อปี 5	ปี	3		เดือน 9	สิงหาคม	2561 1,250 1,250 1,250 1,250

AP179A ร้อยละ	4.52	ต่อปี 4	ปี 5	กันยายน	2560 - 1,000 - 1,000

AP174A ร้อยละ	4.10	ต่อปี 3	ปี	6		เดือน	30	วัน 5	เมษายน	2560 - 500 - 500

AP179B ร้อยละ	4.52	ต่อปี 4	ปี	8		วัน 20	กันยายน	2560 - 300 - 300

AP171A ร้อยละ	4.00	ต่อปี 3	ปี 24	มกราคม	2560 - 1,150 - 1,150

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

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

AP177A ร้อยละ	3.05	ต่อปี 2	ปี	6		เดือน 22	กรกฎาคม	2560 - 500 - 500

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

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

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

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

AP17DA ร้อยละ	2.05	ต่อปี 1	ปี	11	เดือน 27	ธันวาคม	2560 - 1,000 - 1,000

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

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

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

AP203A ร้อยละ	2.50	ต่อปี 2	ปี	10		เดอืน 30	มีนาคม	2563 500 - 500 -

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

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

รวม 12,650 12,600

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (3,300) (4,450)

หุ้นกู	้-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 9,350 8,150

19.1	 เมื่อวันที	่27	มกราคม	2559	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน	1.0	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,000	
ล้านบาท	ตามมตทิีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผู้ถอืหุน้ของบริษทัฯ	เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2558	โดยเสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนัและ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่	 
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น	อายุ	1	ปี	11	เดือน	นับแต่วันที่ออกหุ้นกู	้	มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.05	ต่อปี	โดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือน	และครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	27	ธันวาคม	2560

19.2	 เมื่อวันที	่29	กรกฎาคม	2559	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน	1.0	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,000	
ล้านบาท	ตามมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	30	 เมษายน	2558	 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนราย
ใหญ	่หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น	อายุ	2	ปี	6	เดือน	นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้		
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.15	ต่อปี	โดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือน	และครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	29	มกราคม	2562

19.3	 เมื่อวันที	่19	มกราคม	2560	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน	0.5	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	500	
ล้านบาท	ตามมตทิีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผู้ถอืหุน้ของบริษทัฯ	เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2558	โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่	 
หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื	ประเภทไม่ด้อยสทิธ	ิไม่มหีลกัประกนัและไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้	อาย	ุ2	ปี	นบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู	้	มอีตัราดอกเบีย้
คงที่ร้อยละ	2.55	ต่อปี	โดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือน	และครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	19	มกราคม	2562
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19.4	 เมื่อวันที่	19	มกราคม	2560	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน	1.5	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,500	
ล้านบาท	ตามมตทิีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ	เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2558	โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่	 
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น	อายุ	3	ปี	6	เดือน	นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.06	ต่อป	ีโดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือน	และครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	19	กรกฎาคม	2563

19.5	 เมื่อวันที	่30	พฤษภาคม	2560	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน	0.5	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว	้หน่วยละ	1,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	500	
ล้านบาท	ตามมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2558	โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวน
ไม่เกิน	10	ราย	หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น	อายุ	2	ปี	10	เดือน	นับแต ่
วันที่ออกหุ้นกู้		มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.50	ต่อปี	โดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือน	และครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	30	มีนาคม	2563

19.6	 เมื่อวันที	่15	สิงหาคม	2560	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน	1.0	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ1,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,000	
ล้านบาท	ตามมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2558	โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวน
ไม่เกิน	10	ราย	หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น	อายุ	3	ปี	6	เดือน	นับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้		มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.50	ต่อปี	โดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือน	และครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	15	กุมภาพันธ์	2564

19.7		เมื่อวันที	่10	ตุลาคม	2560	บริษัทฯ	ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน	1.0	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ1,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,000	
ล้านบาท	ตามมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2558	โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวน
ไม่เกิน	10	ราย	หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น	อายุ	3	ปี	6	เดือน	นับแต่
วันที่ออกหุ้นกู้		มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.35	ต่อป	ีโดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือน	และครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	19	เมษายน	2564

	 ภายใต้รายละเอยีดของหุน้กูท้ีอ่อกมาแล้วนัน้	บรษิทัฯ	ต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขส�าคญับางประการ	เช่น	การด�ารงสดัส่วนหนีส้นิทางการเงนิสทุธต่ิอส่วน 
ของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน	2:1	เป็นต้น

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	หุ้นกู้มีมูลค่ายุติธรรมเป็นจ�านวนเงิน	12,823	ล้านบาท

20. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 98,768 94,570 89,067 83,685

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

			ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 28,229 25,945 17,103 21,525

			ต้นทุนดอกเบี้ย 3,011 5,105 2,672 4,417

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

			ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

			ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ - 31,040 - 34,413

			ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	 - (40,978) - (41,044)

			ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (2,203) - 782

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (154) (14,711) (154) (14,711)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 129,854 98,768 108,688 89,067
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 28,230 25,945 17,103 21,525

ต้นทุนดอกเบี้ย 3,011 5,105 2,672 4,417

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 31,241 31,050 19,775 25,942

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	1	ปีข้างหน้า	เป็นจ�านวนประมาณ	4.7	ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะ
กิจการ:	จ�านวน	4.3	ล้านบาท)	(2559:	จ�านวน	23.1	ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	จ�านวน	20.7	ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยประมาณ	17.14	-	
23.33	ปี	(งบการเงินเฉพาะกิจการ:	19.07	ปี)	(2559:	17.29	-	19.33	ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ:	17.64	ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 2.71	-	3.28 2.72	-	4.53 2.78 2.78

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

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 5	-	50 5	-	50 10	-	26.99 10	-	26.99

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมติฐานทีส่�าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2560	สรปุได้ดงันี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(7.7) 8.9 (6.8) 7.9

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

18.2 (14.2) 17.1 (13.3)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เพิ่มขึ้น	10.0% ลดลง	10.0% เพิ่มขึ้น	10.0% ลดลง	10.0%

(10.3) 12.3 (9.3) 11.1

21. สำารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 บริษัทฯ	 ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา	(ถ้าม)ี	จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทนุจดทะเบยีน	
ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้	โดยบริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว	

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ต้นทุนงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค 8,497,871 7,930,836 5,883,168 5,754,242

ต้นทุนค่าที่ดิน 4,763,974 4,662,680 3,705,808 3,656,315

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 1,284,744 1,168,334 955,748 928,726

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 1,236,737 1,180,042 925,162 952,955

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 148,712 90,823 79,834 74,129

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(โอนกลับรายการ) - 55,589 - 300

ค่าเสื่อมราคา 54,170 42,453 28,515 28,310

ค่าตัดจ�าหน่าย 13,743 11,697 12,891 11,263

23. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 751,197 568,106 431,697 319,281

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 19,135 2,629 18,168 2,347

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ			 
			รายการผลแตกต่างชั่วคราว (31,609) 48,037 10,401 24,537

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 738,723 618,772 460,266 346,165

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี	้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไรจากการประมาณการ 
			ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 - 1,232 - 1,170
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,887,026 3,321,398 4,872,957 1,752,132

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 777,405 664,280 974,591 350,426

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 19,135 2,629 18,168 2,347

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
			หักเป็นค่าใช้จ่าย(รายได้)ในทางภาษี 20,495 11,006 10,965 5,871

ผลกระทบทางภาษีจากการด้อยค่าเงินลงทุน - 1,020 - 1,020

ผลกระทบทางภาษีจากรายจ่ายที่หักได้มากกว่า	1	เท่า (7,999) (7,707) (3,806) (7,229)

ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี - - (523,777) (7,960)

อื่นๆ (70,313) (52,456) (15,875) 1,690

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 738,723 618,772 460,266 346,165

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,193 2,193

ผลแตกต่างระหว่างรายได้สุทธิทางบัญชีและภาษี 448 1,359

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 37,251 8

ก�าไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด 7,805 10,623

ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	อาคารและอุปกรณ์ 1,212 1,030

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24,836 18,984

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรอตัดจ่าย 91,181 102,332

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 29,952 31,196

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 194,878 167,725

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	อาคารและอุปกรณ์ 17 37

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21,738 17,814

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 8

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรอตัดจ่าย 68,664 82,962

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 90,420 100,821
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจ�านวน	1.1	ล้านบาท	(2559:	ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจ�านวน	0.8	 
ล้านบาท)	 ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน�า 
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้	

24. กำาไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี	

25.  เงินปันผล
เงินปันผลจ่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เป็นดังนี้

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(ล้านบาท) (บาท)

2560

เงินปันผลประจ�าปี	2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	27	เมษายน	2560 944 0.30
2559

เงินปันผลประจ�าปี	2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	28	เมษายน	2559 944 0.30

26. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	2530	 โดยบริษัทฯ	 และ
บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3	ถึง	8	ของเงินเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ	กสกิรไทย	จ�ากดั	บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนไทยพาณชิย์	จ�ากดั	และบรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทนุทหารไทย	จ�ากดั	และจะจ่ายให้แก่ 
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในระหว่างปี	2560	และ	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน	31	ล้านบาท	และ	25	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(เฉพาะกิจการ:	24	ล้านบาท	และ	22	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

27. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	 ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน	บริษัทฯ	และบรษัิทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิาร	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย 
มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	3	ส่วนงาน	ดังนี้	
	 •	 ส่วนงานแนวราบ	เป็นส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์
	 •	 ส่วนงานแนวสูง	เป็นส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียม
	 •	 ส่วนงานอื่นๆ	 เป็นส่วนงานธุรกิจท่ีประกอบไปด้วย	 การให้บริการหลังการขาย	 การเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์	 และการ 
	 	 ให้บริการรับเหมาก่อสร้างให้แก่บริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 บริษัทฯ	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวม 
ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน	

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก	 	
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

จ่ายช�าระ

			ภายใน	1	ปี 131 83 65 34

			1	ถึง	5	ปี 128 111 67 8

28.3 ภาระผูกพันตามสัญญาในการพัฒนาโครงการ
	 บริษัทฯ	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันตามสัญญาในการพัฒนาโครงการตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท 2560 2559

บริษัทฯ

บริษัท	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน) 1,947 2,525

บริษัทย่อย

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(กรุงเทพ)	จ�ากัด 433 27

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากัด																												 596 703

บริษัท	เดอะแวล	ูพร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด 250 105

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2012)	จ�ากัด	 38 223

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2013)	จ�ากัด 5 92

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี	้(2014)	จ�ากัด 250 1,045

บริษัท	ไทยบิ๊กเบลลี่	จ�ากัด 3 14

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	3	จ�ากัด - 7

กิจการร่วมค้า

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	(สุขุมวิท)	จ�ากัด	 4 24

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	(กรุงเทพ)	จ�ากัด 6 16

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอี	(อโศก)	จ�ากัด	 4 16

บริษัท	เอพ	ี(เอกมัย)	จ�ากัด 338 612

บริษัท	พรีเมี่ยม	เรสซิเดนซ์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย 6,728 2,812

รวม 10,602 8,221

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อที่ดินกับบริษัทอื่นและบุคคลภายนอกซึ่งมีมูลค่าของที่ดินคงเหลือ 

ที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ	2,878	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการ:	 ไม่มี)	(2559:	3,273	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการ:	
2,486	ล้านบาท))

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารส�านักงาน	 ยานพาหนะ	 และพื้นที่โฆษณา	 อายุของสัญญามีระยะ

เวลาตั้งแต่	3	เดือน	ถึง	5	ปี	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
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28.4 การค้ำาประกัน
ก)	บริษัทฯ	มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค�้าประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อย	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	 
	 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทที่ได้รับการค้ำาประกัน 2560 2559

บริษัทย่อย

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(กรุงเทพ)	จ�ากัด	 1,340 85

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด 1,453 825

บริษัท	เดอะแวล	ูพร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด 1,108 1,387

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2012)	จ�ากัด	 330 635

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2013)	จ�ากัด 200 405

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2014)	จ�ากัด	 1,300 1,300

บริษัท	ไทยบิ๊กเบลลี่	จ�ากัด 25 25

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	เอพ	ีเอ็มอ	ี4	จ�ากัด - 150

รวม 5,756 4,812

ข)	บรษิทัฯ	และบริษัทย่อยมีหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากการให้ธนาคารออกหนงัสอืค�า้ประกนัให้กบัหน่วยงานราชการหรอืบคุคลอืน่	ซึง่ส่วนใหญ่เกีย่วกบั 
	 การบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค	การซื้อสินค้า	และการใช้ไฟฟ้า	ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท 2560 2559

บริษัทฯ

บริษัท	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน) 1,528 1,177

บริษัทย่อย

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(กรุงเทพ)	จ�ากัด 280 14

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	และบริษัทย่อย																												 254 4

บริษัท	เดอะแวลู	พร็อพเพอร์ตี	้ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด 132 13

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2012)	จ�ากัด 1 1

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2013)	จ�ากัด 2 1

บริษัท	เอเชี่ยน	พร็อพเพอร์ตี้	(2014)	จ�ากัด 3 3

บริษัท	ไทยบิ๊กเบลลี	่จ�ากัด - 2

รวม 2,200 1,215
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28.5 คดีฟ้องร้อง
	 ในปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องร้องเป็นจ�าเลยร่วมในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย	โดยมีทุนทรัพย์รวมจ�านวน	89	ล้านบาท	ขณะนี้

คดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น	อย่างไรก็ตาม	ทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	คาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญ	ดังนั้น
บริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน

29. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2 ระดับ 2

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
			อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 300 216

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

			หุ้นกู้ 12,823 12,823

30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

ส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน”	ประกอบด้วย	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	เงินให้กู้ยืม	เงินลงทุน	เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น	หุ้นกู้	เงินกู้ยืมระยะสั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และ
มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	และเงินให้กู้ยืม	ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนด

ให้มนีโยบายและวิธกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม	ดงันัน้บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการ
ให้สินเชื่อ	 นอกจากนี้	 การให้สินเชื่อของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย
และมีอยู่จ�านวนมากราย	จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร	เงินเบิกเกินบัญชี	หุ้นกู้	และเงินกู้ยืมระยะสั้นและ

ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	 หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต�่า	

	 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	 และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี
สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด	หรือ	วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้											
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี          
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ
ต่อปี)

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1,012 42 1,054 0.10	ถึง	1.03
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 390 390 -
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - - 1 - 1 0.38	ถึง	0.50

- - 1,013 432 1,445

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,662 - - - 5,662 1.51	ถึง	2.65
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,232 1,232 -
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 90 - 90 MLR-2.00	ถึง					

MLR-1.75
หุ้นกู้ - 12,650 - - 12,650 2.15	ถึง	4.50
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 241 241 -

5,662 12,650 90 1,473 19,875

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี          
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ
ต่อปี)

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1,048 39 1,087 0.37	ถึง	1.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 164 164 -
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - - 2 - 2 0.37

- - 1,050 203 1,253

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,991 - - - 1,991 1.71	ถึง	1.79
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,031 1,031 -
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 150 - 150 MLR-2.00	ถึง					

MLR-1.75
หุ้นกู้ - 12,600 - - 12,600 2.05	ถึง	4.52
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 246 246 -

1,991 12,600 150 1,277 16,018
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี          
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ
ต่อปี)

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 513 28 541 0.10	ถึง	1.03
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 262 262 -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 15,229 - 15,229 3.50
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - - 1 - 1 0.50

- - 15,743 290 16,033

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,801 - - - 4,801 1.51	ถึง	2.65
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 787 787 -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,138 - 1,138 3.50
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 40 - 40 MLR-2.00
หุ้นกู้ - 12,650 - - 12,650 2.15	ถึง	4.50
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 115 115 -

4,801 12,650 1,178 902 19,531

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี          
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ
ต่อปี)

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 695 28 723 0.37	ถึง	1.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 92 92 -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 6,071 - 6,071 4.00
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - - 1 - 1 0.37

- - 6,767 120 6,887

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,991 - - - 1,991 1.71	ถึง	1.79
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 686 686 -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 629 - 629 4.00
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 50 - 50 MLR-1.75
หุ้นกู้ - 12,600 - - 12,600 2.05	ถึง	4.52
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - - - 141 141 -

1,991 12,600 679 827 16,097
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30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยในตลาด	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน	ยกเว้นหุ้นกู้ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ไว้ในหมายเหตุ	29	แล้ว

	 มลูค่ายุติธรรม	หมายถงึ	จ�านวนเงนิทีผู้่ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัย์กนัในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู	้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและ
สามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั	วิธกีารก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ	 
มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด	หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม	

	 ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงินทีบ่นัทกึในงบแสดงฐานะการเงนิ	ทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด 
ซือ้ขายคล่อง	ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว	โดยใช้เทคนคิและแบบจ�าลองการประเมนิมลูค่า	 
ซึง่ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีมี่อยูใ่นตลาด	โดยค�านึงถงึความเสีย่งทางด้านเครดติ	(ทัง้ของธนาคารฯ	และคูสั่ญญา)	
สภาพคล่อง	ข้อมลูความสมัพนัธ์	และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิในระยะยาว	การเปล่ียนแปลงของสมมตฐิานท่ีเกีย่วข้องกบั
ตวัแปรท่ีใช้ในการค�านวณ	อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิรรมทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ	และการเปิดเผยล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก)	สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น	 ได้แก	่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 
	 เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น	แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข)	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน 
	 งบแสดงฐานะการเงิน
ค)	มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ในระหว่างปีปัจจุบัน	ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

31. การบริหารจัดการทุน 
วตัถปุระสงค์ในการบริหารจัดการทนุทีส่�าคญัของบริษัทฯ	คอืการจดัให้มีซึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	และเสรมิสร้าง 
มูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	

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

หน้ีสินของบริษัทฯ	 ที่ใช้ในการค�านวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว	 หมายถึง	 หนี้สินทางการเงินสุทธิซึ่งได้แก่หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยหักด้วยเงินสด
และ/หรือรายการเทียบเท่าในงบการเงินรวมของบริษัทฯที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ที่ใช้ในการค�านวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว	หมายถึง	ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	ที่ตรวจสอบหรือ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์	นโยบาย	หรือกระบวนการในการบริหารจัดการทุน
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32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
32.1	เมื่อวันที	่9	มกราคม	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้มีมติดังต่อไปนี้

32.1.1			อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน	1.5	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,500	ล้านบาท	ตามมติที ่
ประชมุสามัญประจ�าปีผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ	เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2558	โดยเสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบันและ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่	หุน้กูด้งักล่าว 
เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	 และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น	 อายุ	3	 ปี	6	 เดือน	 นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้	 
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	2.32	ต่อปี	โดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือนและครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	22	กรกฎาคม	2564

32.1.2			อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน	1.5	ล้านหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	1,500	ล้านบาท	ตามมติที ่
ประชมุสามัญประจ�าปีผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ	เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2558	โดยเสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบันและ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่	หุน้กูด้งักล่าว 
เป็นหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื	ประเภทไม่ด้อยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนั	และไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้	อาย	ุ4	ปี	นบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู	้	มอัีตราดอกเบ้ีย
คงที่ร้อยละ	2.40	ต่อปี	โดยช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือนและครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	22	มกราคม	2565

32.1.3			อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน	270	วัน	มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน	8,000	ล้านบาท	โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	(ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	9/2552)

32.2		เมือ่วันท่ี	7	กมุภาพนัธ์	2561	ทีป่ระชมุวสิามัญผู้ถอืหุน้ของบรษิทั	เอพ	ีเอม็อ	ี9	จ�ากดั	ได้มมีตอินมุตักิารเปลีย่นแปลงชือ่บรษิทัจากเดมิ	“บรษิทั	เอพ	ี
เอม็อ	ี9	จ�ากัด”	เป็น	“บริษัท	เดอะพาวเวอร์เฮาส์	จ�ากดั”	โดยบริษทัดงักล่าวได้จดทะเบยีนเปลีย่นชือ่กบักระทรวงพาณชิย์เมือ่วนัที	่8	กมุภาพนัธ์	2561

32.3		เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2560	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ใน
อัตราหุ้นละ	0.35	บาท	ซึ่งบริษัทฯ	จะน�าเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ต่อไป

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที	่27	กุมภาพันธ์	2561
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การกำากับดูแลกิจการ
และพัฒนาอย่างยั่งยืน





ขอพื้นที่เล็กๆ ให้หัวใจได้เต้นต่อ
SmallestSpaceToSaveLives.com

#TheSmallestSpaceToSaveLives  #ขอพื้นที่เล็กๆให้หัวใจได้เต้นต่อ
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“หัวใจ”	 เปรียบเหมอืนเคร่ืองจักรทีค่อยสบูฉีดเลอืดไปหล่อเล้ียงอวยัวะต่างๆ	
ของร่างกาย	 ประเทศไทยพบว่ามีอัตราการเสยีชวีติจากภาวะหวัใจหยดุเต้น
เฉยีบพลนัมากกว่า	54,000	 คน	 หรอืเทยีบว่าในทกุๆ 	1	 ชัว่โมงมคีนเสยีชวีติ 
จากภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉยีบพลนัมากถงึ	6	 คน	 ซึง่ผูป่้วยหวัใจหยดุเต้น
เฉยีบพลนัส่วนใหญ่มกัเกนิขัน้ก่อนมาถงึโรงพยาบาล	อาจเป็นทีบ้่าน	ทีท่�างาน	
หรอืท่ีสาธารณะ	ซ่ึงหากปฐมพยาบาลหรอืท�าการรกัษาไม่ทนักอ็าจเป็นเหตุให้
เสยีชวีติลงได้	

บรษิทั	 เอพ	ี(ไทยแลนด์)	 จ�ากดั	(มหาชน)	 ผู้น�าด้านการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์ส�าหรบัคนเมืองทีเ่ชีย่วชาญในการสร้างสรรค์นวตักรรมดไีซน์
เพือ่พืน้ท่ีใช้สอยท่ีไม่จ�ากัดเพือ่การใช้ชวีติของคนเมืองครอบคลมุทัง้มติิด้าน	
‘คณุภาพ’	‘บรกิาร’	‘ความสะดวกสบาย	และความปลอดภัย’	โดยมเีป้าหมาย
สงูสดุคอืการสร้าง	‘คณุภาพชวีติทีด่’ี	อย่างยัง่ยนื	พร้อมเปิดตวัแคมเปญ	เพือ่
สงัคม	“ขอพืน้เลก็ๆ	ให้หัวใจได้เต้นต่อ”	(The	Smallest	Space	to	Save	Life)	
เพื่อต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพไปสู่การส่งเสริม
คณุภาพชวิีตทีดี่ให้เกดิขึน้ในสงัคมเอพแีละสงัคมวงกว้าง	ด้วยการตระหนกัถงึ
อนัตรายจาก	“ภาวะหวัใจหยดุเต้นเฉยีบพลนั”	ทีค่ร่าชวีติคนไทยได้ในทกุเพศ	
ทุกวยั	 ด้วยการเดินหน้าตดิตั้งเครือ่งช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัต	ิ(AED)	 ใน 
คอนโดมเินยีมของเอพท่ีีส่งมอบไปแล้ว	 รวมถงึคอนโดมิเนยีมโครงการอืน่ๆ 	 
ท่ีบรหิารจัดการโดยบรษิทั	สมาร์ท	เซอร์วสิ	แอนด์	แมนเนจเมนท์	จ�ากดั	บรษิทั

บริหารจดัการอสังหาริมทรพัย์ในเครือเอพี	รวมทัง้ส้ินกว่า	40	โครงการ	คดิเป็น 
ผูอ้ยูอ่าศยักว่า	25,000	ครอบครัว	และเตรียมร่วมรณรงค์ส่งต่อความรูก้ารกู้ชีพ
ขัน้พืน้ฐานก่อนส่งถงึมอืแพทย์สูป่ระชาชน	 เพ่ือให้ตระหนกัและพร้อมรบัมอื
เมื่อพบผู้ประสบภาวะดังกล่าว	 ทั้งนี้	 จากสถิติพบว่าภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉยีบพลันคือสาเหตุการเสียชวิีตสูงสุดอนัดบัที	่3	(รองจากมะเร็งและอบัุตเิหต)ุ	
คร่าชวีติคนไทยถงึ	54,000	คนต่อปี	(เฉลีย่ถงึ	6	คนต่อชัว่โมง)	ปัจจบุนั	เอพี
ได้เริม่ทยอยตดิตัง้เครือ่งชอ็ตไฟฟ้าหัวใจอตัโนมตั	ิAED	 ในคอนโดมเินยีมท่ี
บรหิารจดัการโดยทมีเอพีแล้ว	โดยแผนจะติดตัง้ให้ครบทัง้สิน้กว่า	40	โครงการ
ท่ีโอนกรรมสทิธิเ์ข้าอยูแ่ล้ว		

แม้พืน้ทีเ่ล็กทีสุ่ด	กอ็าจส�าคัญกับชวิีตมากทีสุ่ด	AP	THAILAND	จงึเริม่ติดตัง้
เครือ่งชอ็ตไฟฟ้าหวัใจอตัโนมติั	(AED)	บนพ้ืนที	่0.1	ตร.ม.	ในคอนโดมิเนยีม
เครอืเอพ	ี เพือ่ความปลอดภยัของลูกบ้านและคนในชมุชน	 พร้อมเชิญชวน
หน่วยงานต่างๆ	ร่วมแบ่งปันพืน้ทีเ่ลก็ๆ	เพ่ือตดิตัง้เครือ่ง	AED	ให้ครอบคลมุ
พืน้ทีหั่วใจคนไทยทุกดวง	 ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของโปรเจคทีด่ต่ีอใจคนไทยที่	
www.SmallestSpaceToSaveLives.com	หรอื	www.apthai.com
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บมจ.	 เอพ	ี(ไทยแลนด์)	 ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์แถวหน้าและผู้น�าด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมทีอ่ยูอ่าศยัของ
ประเทศไทย	น�าเสนอโครงการ	CSR	รูปแบบใหม่	เพ่ือร่วมพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ทีม่คีณุภาพให้แก่สงัคม	โดยเอพีน�า 
ความเชีย่วชาญในการสร้างสรรค์สเปซส�าหรับการอยูอ่าศัย	น�าเสนอแนวคิดใหม่ในการส่งต่อ	“พืน้ท่ีชวิีต”	ให้กับอนาคต 
ของชาต	ิมอบทนุการศกึษาเป็น	“ทีพ่กัอาศยั”	แก่นักศกึษาทีย้่ายเข้ามาศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาในกรงุเทพมหานคร 
เป็นเวลา	1	 ปี	 โดยคดัเลอืกนกัศกึษาทีเ่รยีนด	ี และความประพฤติด	ี แต่ขาดแคลนทนุทรพัย์โดยเฉพาะเรือ่งทีพ่กั 
อาศยัจ�านวน	7	คน	เพือ่มุ่งหวงัให้น้องๆ 	ได้ใช้ชวิีตระหว่างเรียนร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข	สร้างสรรค์	และปลอดภยั	 





ทนุการศกึษา	Space	Scholarship	นี	้มจีดุประสงค์เพือ่ช่วยรองรบัความเปล่ียนแปลงของนักศกึษาทีต้่องพบกบัสังคมใหม่	ส่ิงแวดล้อม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่มากขึน้	โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการเช่าทีอ่ยูอ่าศยัในกรงุเทพฯ	โดยเอพีต้องการสนบัสนนุ
เรือ่งท่ีพักอาศยั	ซึง่อยูบ่นท�าเลทีส่ามารถเดนิทางไป-กลับมหาวิทยาลัยสะดวก	พร้อมระบบรกัษาความปลอดภยั	เพ่ือสนบัสนนุนักศึกษา
ผูข้าดแคลนทีพ่กัอาศยัในกรงุเทพฯ	ให้น้องรูจ้กัการให้	การส่งต่อ	และน�าความรูค้วามสามารถไปใช้ในการพฒันาประเทศต่อไป

พ้ืนทีอ่าศยัถกูออกแบบเป็นพเิศษ	โดย	AP	Design	Lab	ร่วมมอืกับ	Fabrica	Design	ดไีซน์สตูดโิอทีร่วบรวมหนุม่สาวนกัคิด	นกัออกแบบ	
เพ่ือสร้างสรรค์พืน้ทีท่ีจ่�ากดั	ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุม้ค่าในทกุตารางเมตร	ภายใต้ดไีซน์คอนเซปต์	‘SUM’	การรวมตัวของ	ของ
หลากหลายชวีติ	หลากหลายกิจกรรมในแต่ละวนั	จนถงึพืน้ทีห่ลากหลายฟังก์ชัน่อยูร่่วมกนัอย่างลงตวั	เกดิเป็นสงัคมใหม่	เพ่ือให้พืน้ที่

ชวีตินีเ้ป็นท้ังพืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู	้การสร้างสรรค์	การแบ่งปัน	และการอยูร่่วมกนั
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	อันเป็นปัจจัย
หลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ	 และเป็นพื้นฐาน
ของการเติบโตอย่างย่ังยืน	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหาร
ความเสีย่ง	จงึได้ร่างนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	เสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพ่ือพิจารณาอนมุตั	ิและได้มีการทบทวนปรบัปรงุนโยบายครัง้ล่าสดุ
เมื่อวันท่ี	7	 มิถุนายน	 พ.ศ.	2559	 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและ
การปฏิบัติการด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	
Scorecard)	 ส�าหรับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท	http://www.apthai.com/investor-relations/	 ภายใต้หัวข้อ
การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานการปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบัป ี2560
ในปี	2560	คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการน�า	CG	Code	ไป
ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว	 นอกจากนี้	 บริษัทได้ปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดใน	5	หมวด	

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

     สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุ้นเปรยีบเสมอืนเจ้าของบริษัท	มสีทิธแิละเสยีงทีจ่ะร่วมก�าหนดทศิทาง
การด�าเนินงานของบรษิทัตามขอบเขตทีก่ฎหมายก�าหนด	บรษิทัจงึมุง่เน้นทีจ่ะ 
สร้างประโยชน์ท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นเป็นส�าคญั	โดยมุง่ให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัสทิธแิละใช้สิทธิ 
บนหลกัการปฏบัิตอิย่างเท่าเทยีมกนั	เช่น	การซือ้ขายหรือโอนหุน้	การได้รบั 
เงินปันผล	การได้รบัข้อมลูข่าวสารของบรษิทัอย่างครบถ้วน	รวดเรว็และเพียงพอ	 
โดยได้จัดให้มส่ีวนงานนักลงทนุสมัพันธ์และเลขานกุารบรษิทั	 เพือ่ตอบข้อ
สงสัยต่างๆ	แก่ผูถ้อืหุน้	ผ่านช่องทางตดิต่อต่างๆ	ทัง้โทรศพัท์	อเีมล	และ
ไปรษณีย์	รวมถึงการเข้าร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
เพือ่รบัทราบและตดัสนิใจในวาระส�าคญั	เช่น	การจ่ายเงนิปันผล	การแต่งตัง้และ 
การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	รวมถงึการแก้ไขข้อบงัคบัของบรษัิท	เป็นต้น	

1.การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	 ขึ้น	 เมื่อวันท่ี	27	
เมษายน	พ.ศ.	2560	ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้น
สุดรอบระยะเวลาบญัชตีามทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยมกีารด�าเนนิการเพือ่ให้
ผูถ้อืหุ้นได้รบัสิทธเิกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ	รายละเอียดดังนี้

ก่อนการประชุม
1.1		 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัข้อมลูทีช่ดัเจน	เพียงพอและมรีะยะเวลาอนัสมควร 

แก่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม	 บริษัทได้มีการเผยแพร่
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ	เมื่อวันที่	
21	มนีาคม	พ.ศ.	2560	ซึง่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	30	วันก่อนการประชมุ	
ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย	ทั้งการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์
และทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	 (http://
www.apthai.com/investor-relations/)	เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ 
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	 อีกทั้ง	 บริษัทได้มอบหมายให้	 บริษัท	
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายงาน
ประจ�าปี	(ในรูปแบบ	CD-ROM)	เมื่อวันที่	10	เมษายน	พ.ศ.	2560	
ซึ่งเป็นเวลามากกว่า	14	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	ส�าหรับผู้ถือหุ้น
ที่ต้องการรับรายงานประจ�าปีแบบรูปเล่มท้ังภาษาไทยและภาษา
องักฤษสามารถแจ้งความประสงค์มายงับรษิทั	เพือ่ด�าเนนิการจดัส่ง 
ให้เพิม่เตมิได้อกีด้วย	ทัง้นี	้ข้อมลูในหนงัสอืเชญิประชมุ	ประกอบด้วย 
วัน	เวลา	สถานที่ประชุม	พร้อมทั้งรายละเอียดวาระการประชุมข้อ
เท็จจริง	 เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีการลงประกาศทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา	3	 วันติดต่อกันล่วงหน้า	 ต้ังแต่วันท่ี	7	
และ	10-11	เมษายน	พ.ศ.	2560	อันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	3	วัน
ก่อนการประชุม	ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย

 
1.2		 บริษัทสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมอย่าง 

เท่าเทยีมกัน	ทัง้ผู้ถือหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา	นติิบุคคล	และนักลงทนุ 
สถาบนั	 โดยการส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกับหนังสือเชญิประชมุ	
พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ	2	 ท่านได้แก่	1.	 นายนนท์จิตร	 
ตลุยานนท์	2.	นายโกศล	สุรยิาพร	เพือ่เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะ
ของผู้ถือหุน้	
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1.3		 บรษิทัได้อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุ
และใช้สทิธอิอกเสยีงอย่างเตม็ท่ี	ด้วยการก�าหนดวนั	เวลาประชุม	ใน
วนัทีไ่ม่ตรงกบัวันหยุดนกัขตัฤกษ์	อกีทัง้สถานท่ีในการจัดประชมุผูถื้อ
หุน้	กต้็องสามารถเดนิทางได้อย่างสะดวกซึง่การประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น 
ประจ�าปี		2560	ได้จดัขึน้ในวนัพฤหสับดทีี	่	27	เมษายน	พ.ศ.	2560	เวลา	 
14.30	น.	ณ	ห้องมตีติง้รมู	1-4	โซนบ	ีศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ	์ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม่	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	นอกจากนี้	 
บริษทัยังจัดเจ้าหน้าทีส่�าหรับอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชมุ	
ตรวจสอบเอกสารและจัดจุดลงทะเบียนแยกตามประเภทของผู้ที่มา
เข้าร่วมประชมุ	 คือ	 ผูถ้อืหุน้ทีม่าด้วยตนเอง	 ผู้ถอืหุน้บคุคลธรรมดา	
นติบุิคคลและผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นบริษัทจัดการกองทนุหรือคสัโตเดยีน		

1.4	 บริษัทได้ส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดย 
มอบหมายให้	บรษิทั	อนิเวนท์เทค	ซสิเท็มส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	น�าระบบ 
สแกนบาร์โค้ดมาใช้ส�าหรับลงทะเบยีน	 พร้อมทัง้จัดท�าบตัรลงคะแนน
ทีม่บีาร์โค้ดปรากฏอยู่	 โดยมเีจ้าหน้าท่ีผู้เชีย่วชาญคอยดแูลเพ่ือให้การ 
ลงทะเบยีนและนับคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวก	รวดเร็ว	ถกูต้องแม่นย�า

2. การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและ

ตอบค�าถามต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุน้	โดยบรษิทัได้มีการแนะน�ากรรมการ	
ผู ้บริหาร	 ผู ้สอบบัญชี	 ตัวแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

2.2	 บริษัทจัดให้ผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและให้ใช้สิทธ ิ
ออกเสยีงในแต่ละวาระแยกออกจากกนั	เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้สามารถใช้สทิธ ิ
ในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ	

2.3	 ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้แสดงความคดิเหน็	ซกัถาม
และเสนอแนะในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชมุหรือเกีย่วข้องกบั
บรษิทัอย่างเท่าเทยีมกนั	และกรรมการได้ตอบค�าถามของผูถ้อืหุน้ใน
ประเดน็ส�าคญัอย่างครบถ้วน	โดยมเีลขานกุารบรษิทัท�าหน้าท่ีจดบันทกึ 
รายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.4	 บรษิทัได้ตรวจนับคะแนนและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้อย่างโปร่งใส	โดยระบคุะแนนของผู้ถอืหุน้ที	่“เหน็
ด้วย”	“ไม่เหน็ด้วย”	และ	“งดออกเสยีง”	โดยในปี	2560	ไม่มผีูถ้อืหุน้ 
โต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

3. การจัดทำารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1	 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ทั้งนี้	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	 บริษัทได้แจ้งมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ในวันที่	27	
เมษายน	พ.ศ.2560	โดยแยกเป็นคะแนนที่	“เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	
และ	“งดออกเสียง”

3.2	 บริษัทจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกข้อมูลส�าคัญ
ครบถ้วน	ได้แก่	วัน	เวลาเริ่ม-เลิกประชุม	รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วม
และไม่เข้าร่วม	 ข้อมูลค�าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 ค�าถาม-ค�าตอบ	
ข้อคิดเห็นโดยสรุป	มติที่ประชุม	โดยแยกเป็นคะแนนที่	“เห็นด้วย”	
“ไม่เห็นด้วย”	และ	“งดออกเสียง”	และชื่อผู้จดรายงาน

3.3	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	บริษัทจัดส่งรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ	และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ในวันที่	 
11	พฤษภาคม	พ.ศ.2560	ซึ่งเป็นเวลาภายใน	14	วัน	นับจากการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

     การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษิทัสนบัสนนุให้ผู้ถือหุน้ทุกราย	 ได้แก่	 ผูถื้อหุน้รายใหญ่	 ผูถื้อหุ้นรายย่อย	 
ผู้ถอืหุ้นสถาบนั	 รวมถงึผูถ้อืหุ้นต่างชาติ	 ได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั
และเป็นธรรม	มรีายละเอยีดดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1	 บรษิทัเผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	2560	พร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ
บริษัท	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	พ.ศ.	2560	ซึ่งเป็นเวลา	36	วัน	ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	มีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

1.2	 บริษัทได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที ่
เข้าร่วมประชุม	วธิกีารปฏบิตัใินการนบัคะแนน	วิธลีงคะแนน	ก่อนการ 
เริ่มประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1	 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	บริษัทได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า	 โดย
มีการแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที	่
20	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	ภายใต้ 
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	 (http://www.apthai.com/investor- 
relations/)	 ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอวาระและแบบ
ฟอร์มทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วน	และได้เร่ิมเปิดรบัวาระและการเสนอช่ือ 
จากผู้ถือหุ้น	ตั้งแต่วันที่	1	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ซึ่งไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ามา		

2.2	 บรษัิทได้ด�าเนนิการประชมุอย่างถกูต้องตามข้อบงัคบัและเป็นไปตาม
ก�าหนดวาระทีไ่ด้แจ้งผูถ้อืหุน้ไว้ล่วงหน้า	โดยไม่มกีารสลับ	เพิม่	แก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงวาระหรือข้อมูลที่ได้แจ้งไว้
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2.3	 ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือก
กรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยใช้บัตรลงคะแนนแยกออกจากกัน 
ทกุคน	และเกบ็บตัรจากผู้ถอืหุน้ทกุราย	ทัง้กรณี	“เหน็ด้วย”	“ไม่เหน็
ด้วย”	และ	“งดออกเสียง”

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัได้มมีาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร	
โดยก�าหนดเป็น	 “หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถือ
ครองทรพัย์สนิ”	 ซึง่ได้รบัการอนมัุตโิดยคณะกรรมการบริษัท	 เม่ือวนัที	่13	
สงิหาคม	พ.ศ.	2556		

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.	 ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ	 เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องรายงาน

การถอืหลักทรพัย์ของบริษัท	และบทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญติั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.	 ก�าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	59	
แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	พ.ศ.	2535	และ
จัดส่งส�าเนารายงานน้ีให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.	 รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นโดยกรรมการและผู้บริหาร	 ต้องได้รับการ 
ตรวจสอบจากกรรมการอสิระของบรษิทั	เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว 
เป็นประโยชน	์หรือไม่ท�าให้ผลประโยชน์ของบริษัทสูญหาย

4.	 คณะกรรมการออกหลักเกณฑ์และมาตรการลงโทษในเรื่องการ
ควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทให้รัดกุม	 โดยเฉพาะการน�า
ข้อมูลของบริษัทไปใช้ก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รบัอนุญาตและผ่านการอนมัุตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท	 หรือก่อนที่ข ้อมูลนั้นจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน	

นอกจากน้ี	 คณะกรรมการยังได้ก�าหนดช่วงเวลาห้ามกรรมการและผู้บรหิาร	
รวมไปถึงบุคลากรท่ีมีส่วนส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน	 จากการซ้ือขาย 
หลักทรพัย์ของบริษทัก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหลงัจาก
เผยแพร่งบการเงนิแล้ว	เพือ่ให้ผูถื้อหุน้และสาธารณชนได้มเีวลาศึกษางบการเงนิ 
และสร้างความเท่าเทยีมกนัในการตดัสนิใจลงทนุรวมถงึห้ามกรรมการและ
ผูบ้ริหาร	บุคลากรในส่วนงานนกัลงทนุสัมพันธ์	และส่วนงานประชาสมัพนัธ์	
ของกลุม่บรษิทั	 เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บุคคลอืน่	 ผู้ถือหุน้	 บุคคลภายนอก
ทัว่ไป	 นกัลงทนุ	 นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์	 และสือ่มวลชน	 ในระหว่างช่วง
เวลา	7	 วันก่อนวันทีบ่รษิทัจะเผยแพร่ข้อมลูนัน้ๆ	 ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย	 และ/หรอืต่อสาธารณชน	 รวมถึงให้งดเว้นจากการพบปะเพือ่
ให้ข้อมลู	จดัประชมุ	หรอืตอบข้อซักถามทีเ่ก่ียวข้องกับข้อมลูภายในใดๆ	กบั
บคุคลดงักล่าวท้ังส้ิน	

หากมกีารฝ่าฝืนระเบยีบการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทั	จะมกีารด�าเนนิการ
ทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณ	ีดังนี้
1.	 เป็นการกระท�าผดิคร้ังแรก		 ตักเตือนเป็นหนงัสือ
2.	 เป็นการกระท�าผดิคร้ังทีส่อง		 ตัดค่าจ้าง/พักงาน
3.	 เป็นการกระท�าผดิคร้ังทีส่าม		 เลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชย

ส�าหรบัการรายงานการถอืครองหลักทรพัย์	 กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่ 
จดัท�าและรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบรษิทัภายใน	3	 วนัท�าการหลงั
จากที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 โดยเลขานุการบริษัทจะท�าหน้าที่รวบรวมรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถอืหลักทรพัย์ดงักล่าว	 เพือ่บรรจเุป็นวาระเพ่ือทราบในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุครัง้	นอกจากนี	้ยงัมกีารก�าหนดให้
กรรมการและผูบ้รหิารแจ้งต่อคณะกรรมการ	เก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้อย่างน้อย	 
1	วันล่วงหน้าก่อนการท�ารายการซือ้ขายด้วย
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ในปี	2560	มกีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร	ดงัน้ี

การถือครองหุ้น AP ของกรรมการ

ลำาดับ รายชื่อ

จำานวนหุ้น

หมายเหตุณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 29 
ธันวาคม 2560

การซื้อขาย
ระหว่างปี

1. รศ.ดร.นริศ		 ชัยสูตร - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP	
2. คุณอนุพงษ	์	 อัศวโภคิน 670,047,561 670,047,561 ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น	AP		
3. คุณพิเชษฐ	 วิภวศุภกร* 113,982,879 113,982,879 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น	AP		
4. คุณศิริพงษ์	 สมบัติศิริ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
5. คุณวสันต์	 นฤนาทไพศาล 132,000 132,000 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น	AP		
6. คุณกิตติยา	 พงศ์ปูชนีย์กุล 817,520 817,520 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น	AP		
7. คุณวิษณุ	 สุชาติล�้าพงศ์ 100,000 100,000 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น	AP		
8. คุณพรวุฒิ	 สารสิน 673,000 673,000 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น	AP
9. คุณหยกพร	 ตันติเศวตรัตน์ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
10. คุณพันธ์พร		 ทัพพะรังสี - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
11. คุณโกศล	 สุริยาพร - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
12. คุณนนท์จิตร	 ตุลยานนท์ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
13. คุณสมยศ	 สุธีรพรชัย 2,200 2,200 - ไม่มีรายการซื้อขายหุ้น	AP		

* รวมการถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส)

การถือครองหุ้น AP ของผู้บริหาร

ลำาดับ รายชื่อ

จำานวนหุ้น

หมายเหตุณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 29 
ธันวาคม 2560

การซื้อขาย
ระหว่างปี

1. นายโอภาส		 เรืองรจิตปกรณ์ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
2. นายปิยวัฒน์	 สื่อไพศาล - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
3. นางสาวทิพวรรณ	 ศิริคูณ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
4. นายสมชาย		 วัฒนเสาวภาคย์ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
5. นายวิทการ		 จันทวิมล - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
6. นายภมร		 ประเสริฐสรรค์ 172,238 38 (172,200) ขายหุ้นออกบางส่วน	

จ�านวน	172,200	หุ้น	
7. นางสาวจิตอาภา		อัมราลิขิต - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
8. นายวรพงศ์		 วิโรจน์ธนานุกุล 231,000 11,000 (220,000) ขายหุ้นออกบางส่วน	

จ�านวน	220,000	หุ้น
9. นายรัชต์ชยุตม์		 นันทโชติโสภณ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
10. นายธนิตย	์			 ไพบูลย์ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
11. นายบุญชัย		 จันทร์กระจ่างเลิศ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
12. นายภัทรภูริต		 รุ่งจตุรภัทร - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
13. นายเศรษฐ	์				 ศรีสายัญ - - - ไม่มีการถือครองหุ้น	AP
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4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1	 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	2535	บริษทัก�าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจดัท�ารายงานการ
มส่ีวนได้เสยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วข้องต่อประธานกรรมการ	ภายใน	7	
วัน	 นับจากวันสิ้นปีและทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลง	 โดยเลขานุการ
บรษิทัมีหน้าทีจ่ดัเกบ็เอกสารดงักล่าว	อย่างไรกต็าม	ในปัจจบุนับรษิทั
ยังไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท		

4.2	 บริษัทพิจารณารายการระหว่างกันอย่างโปร่งใสเป็นธรรม	 และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	 โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการ	และ/หรือ	ผู้ถือหุ้น	
ตามประกาศของ	 ส�านักงาน	ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เรื่อง
รายการท่ีเก่ียวโยง	 และการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย	์ โดย 
ผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุ้นทีมี่ส่วนได้เสยีในเร่ืองนัน้	ไม่มส่ีวนในการอนุมตัิ
รายการดังกล่าว	

	 ในปี	2560	บรษิทัมรีายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์	จ�านวน
ทั้งสิ้น	6	รายการ	ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	โดยได้มี
การแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	อย่างครบถ้วน

     บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน	เจ้าหนี	้คูค้่า	ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	
และผูถ้อืหุน้	โดยมกีารก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัผู้มีส่วนได้เสยีกลุม่ต่างๆ	ดงัที่
แสดงไว้ในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีส�าหรับแนวปฏิบตัต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย	 
สามารถสรุปสาระส�าคัญได	้ดังนี้

พนักงาน
บริษัทตระหนักดีว่า	 บุคลากรถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันให้บริษัท
เคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ	 จึงมุ่งสรรหา	 พัฒนา	 รวมทั้งดูแล
พนกังานทกุคนอย่างเสมอภาคกนั	มีการปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม	
ไม่เลือกปฏบิตั	ิไม่แบ่งแยกถิน่ก�าเนดิ	เชือ้ชาต	ิเพศหรอืสถานะอืน่ใดทีม่ไิด้
เกีย่วข้องโดยตรงกับการปฏบิตังิาน		เน้นการดแูลผลประโยชน์ของพนกังาน
ให้ได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัอัตราตลาด	ให้ความส�าคัญใน
ด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน	มีการก�าหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	
กล่าวคือ	 ในระยะสั้นจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน	 ความสามารถ 
ในการท�าก�าไรในแต่ละป	ีและมีการน�าตัวชี้วัดผลงาน	(KPI)	เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานด้วย	 ส�าหรับใน
ระยะยาวจะเป็นเรื่องของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน	(ESOP)			

นอกจากนี้	พนักงานที่ผ่านการทดลองงานจะได้รับสวัสดิการต่างๆ	ดังนี้
	 สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�าปี
	 สวสัดกิารประกนัชวีติ	ประกนัอุบตัเิหตกุลุม่	ประกนัสขุภาพกลุม่และ 
	 ประกันทุพพลภาพ
	 สวัสดิการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 สวัสดิการในการจอง	ซื้อคอนโดมิเนียมของทางบริษัท
	 สวัสดิการกู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย	เป็นต้น
บริษัทยังได้มุ ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม	 ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น	 และ
บรรยากาศในการท�างานที่ดี	 ผ่านทางการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ซ่ึงจัดข้ึน
มาอย่างต่อเนื่อง	 มีการส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาองค์กร	โดยมกีารส�ารวจความคดิเหน็ของพนกังาน
เป็นประจ�าทุกปี	เพื่อน�าผลลัพธ์มาวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กรต่อไป

นอกจากนี	้บรษิทัยงัได้มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพของพนกังานอย่าง
สม�่าเสมอ	เช่น	การวิ่ง	การแข่งขันลดน�้าหนัก	ตลอดจนการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี		
 
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บรษิทัได้ก่อตัง้	โครงการเอพ	ีพรอ็พเพอร์ตี	้สคูล	เป็นโรงเรียนส�าหรบัพฒันา
ความรู	้ความสามารถ	และทักษะในการท�างาน	ให้แก่บุคลากรของบริษัท	
โดยหลักสูตรในเอพ	ีพร็อพเพอร์ตี	้ สคูล	ประกอบด้วย	5	หลักสูตร	ซึ่งมี
รายละเอียดการจัดอบรมในปี	2560	ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	(CSR)	หัวข้อย่อย	เอพี	พร็อพเพอร์ตี	้สคูล				

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลอด	25	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักของความซื่อสัตย์
สุจริต	 โปร่งใสมาโดยตลอด	 ด้วยความตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นจะส่ง
ผลเสยีต่อชือ่เสยีง	ความสามารถในการแข่งขนั	ความเช่ือมัน่ของผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันไว้	เพือ่
ให้ทกุคนในบรษิทัทัง้	คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	ตลอดจนพนกังานทกุระดบั	
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	อันได้แก่
1.	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2.	มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
3.	จริยธรรมธุรกิจ
4.	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
5.	ก�าหนดนโยบายการรับ/ให้ของขวัญ	ของรางวัลและผลประโยชน์
6.	นโยบายการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร		
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 บริษัท
จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 ใน
องค์กร	 เช่น	 อีเมลของพนักงาน	 แอนิเมชั่นในรูปแบบ	pop-up	 หน้าจอ
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คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง	 รวมถึงการจัดกิจกรรม	 เพื่อให้ความรู้	 ส่งเสริม
ความเข้าใจ	และช้ีแจงแนวปฏบิตัใินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ของบรษิทั	
นอกจากนี	้นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นยังได้รับการบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย	

พนกังานทกุคนสามารถแจ้งเบาะแสการทจุรติได้ทัง้ทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส์ 
kosol.boardap@gmail.com	 หรือ	hotline@apthai.com	 และทาง
ไปรษณย์ี	โดยบริษทัมกีารก�าหนดกระบวนการส�าหรับตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	 
โดยมกีารจดัตัง้คณะกรรมการเพือ่พจิารณาเร่ืองทีไ่ด้รับจากการแจ้งเบาะแส/ 
ร้องเรียน	 เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนทุกรายและข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ			

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บรษิทัตระหนักถึงความส�าคญัด้านความปลอดภยั	สขุอนามยั	และสิง่แวดล้อม 
ในการปฏิบัติงาน	(SHE)	จึงได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภัย	สุขอนามัย	
และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานขึ้น	มีการให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติ	โดยจัดท�าข้อมูลในรูปแบบของแอนิเมชั่น	เผยแพร่ผ่านช่องทางการ
ส่ือสารในองค์กร	 ทั้งอีเมล	 และเว็บไซต์ภายในของบริษัท	 ที่พนักงาน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	 นอกจากน้ี	 ยังมีการให้ความรู้และฝึกอบรม
พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านทางหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง		
(Construction	Curriculum)	ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งในเอพี	พร็อพเพอร์ตี้	
สคูล	ส�าหรับปี	2560	มีการจัดอบรม	42	ครั้ง	ผู้เข้ารับการอบรม	599	คน	

ในปี	2560	ที่ผ่านมา	มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	อัตราการหยุดงาน	อัตราการ
เจ็บป่วยจากการท�างาน	ดังนี้	
1.	สถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท�างาน	
			จ�านวนทัง้สิน้	6	คน	รายละเอียด	ดังตาราง

เดือน รายที่ อุบัติเหตุ/อาการ
มกราคม 1. คัตเตอร์บาด

2. อาการปวดขาเนื่องมาจากการตกสระว่ายน�า้
3. สีกระเด็นเข้าตา

กุมภาพันธ์ 4. กระดกูก้นกบแตก	จากการหกล้มบรเิวณหน้างาน
ตุลาคม 5. แผ่นพาร์ทิชั่นร่วงใส่เท้า
พฤศจิกายน 6.	 เหยียบตะปู

2.	อัตราการหยุดงาน		

ประเภทการลา จำานวนพนักงาน
ที่ลา (คน)

จำานวนวันลา 
(วัน)

ค่าเฉลี่ย  
(วัน/คน)

1.	ลาป่วย 1,339										 8,330 6
2.	ลากิจ 236 536 2
3.	ลาพักผ่อน 
			ประจ�าปี

1,722 14,614 8

3.	อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน

ประเภทการลา จำานวนพนักงาน
ที่ลา (คน)

จำานวนวันลา 
(วัน)

ค่าเฉลี่ย  
(วัน/คน)

ลาป่วยจาก 
การท�างาน	

5 21	 3.5

ในด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม	บรษิทัส่งเสรมิให้พนักงานปฏบิตังิานโดยไม่
สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	โดยการไม่อนญุาตให้ท้ิงสิง่ปฏกิลูหรอืน�า้เสีย
จากการก่อสร้างลงแหล่งชุมชน	ด้านมลพิษทางอากาศ	ไม่ให้เผาสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุอันตรายจากการก่อสร้าง	 ให้โครงการล้อมร้ัวรอบพื้นท่ีก่อสร้าง	
เพื่อป้องกันฝุ่นควันกระจายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง	 ทั้งนี้	 บริษัทยังมุ่งหวังให้
พนกังานใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า	เช่น	การใช้กระดาษรียสู	การประหยัดน�า้	
ไฟฟ้า	โดยมกีารตดิป้ายรณรงค์ตามจดุต่างๆ	ในอาคารส�านกังาน		ส�าหรบั
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	มีการขอ	EIA	ก่อนเริ่มการ
ก่อสร้างในทุกโครงการ	รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	(CSR)	หัวข้อย่อย	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านสิทธิมนุษยชน  
บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายด้านสทิธมินษุยชน	ซ่ึงกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ
พนกังานทกุคน	รวมท้ังพนกังานในบรษิทัย่อย	ถอืปฏบัิติตามอย่างเคร่งครดั
โดยทั่วกัน	 ทั้งการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล	 และสิทธิมนุษยชน
ภายในองค์กร	นบัตัง้แต่การสรรหาว่าจ้าง	ซึง่บรษิทัจะยดึหลกัจรยิธรรมใน
การสรรหาและว่าจ้าง	โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติ	ศาสนา	
สีผิว	หรือเพศ	รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก	หรือแรงงานที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย	อกีทัง้ยงัมกีารจ้างงานคนพกิารตามความเหมาะสมของต�าแหน่ง
งานและหน้าที่รับผิดชอบ		

ผู้บริโภค
บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายด้านลูกค้าอย่างเคร่งครัดในฐานะเป็น
ผู้บริโภคของบริษัท		มีการดูแลบ้านและห้องชุด	รวมถึงการให้บริการของ
บรษิทัให้ตรงตามมาตรฐาน	พัฒนาคุณภาพ	และประเมนิผลกระทบของการ
ก่อสร้างทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ	อีกทัง้ได้จดัให้มหีน่วยงาน 
บริการหลังการขาย	(After	Sale	Service)	 รายละเอียดดังท่ีแสดงไว้ใน 
หวัข้อความรบัผดิชอบต่อสังคม	(CSR)	ความรับผดิชอบต่อสังคม	หวัข้อย่อย	 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

โดยมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และรับข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าหลายช่องทาง	ทั้งทางเว็บไซต์	http://www.apthai.com/contact-
ap/	ทางโทรศัพท์	call	center	1623	และ	call	service	0-2018-9999	ที่ให ้
บริการลูกบ้านของโครงการเอพีโดยเฉพาะ

นอกจากนี้	 ในปี	2560	 บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ภายใต้ชื่อ	AP	
society	รายละเอยีด	ดงัทีแ่สดงไว้ในหวัข้อความรับผดิชอบต่อสังคม	(CSR)	
หัวข้อย่อย	AP	society	 ภาพกิจกรรมต่างๆ	 ดังที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท	http://www.apthai.com/ap-society/
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สังคม (รวมถึงเจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า) 
บรษิทัยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส	โดยมุ่งปฏบิตัต่ิอเจ้าหนี	้คู่ค้า	 
คู่แข่งทางการค้า	 บนพ้ืนฐานของหลักสุจริตและจริยธรรมทางการการค้า	 
รวมถึงด�าเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 อย่าง
เคร่งครดั	รายละเอียดนโยบาย	ดงัทีร่ะบไุว้ในเวบ็ไซต์		http://www.apthai.
com/investor-relations/	ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ
 
เจ้าหนี้  
บริษัทมีการก�าหนดนโยบายด้านเจ้าหนี้ไว้	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนกังานทุกคน	รวมท้ังพนกังานในบริษัทย่อย	ถอืปฏิบัตติามอย่างเคร่งครดั
โดยท่ัวกัน	 โดยมีการปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้ี
ทุกรายอย่างเสมอภาค	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมท้ังสองฝ่าย	 เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้	 และมุ่งมั่นในการ
รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน	 โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขค�้าประกัน	 
การบริหารเงินทุน	และกรณีที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้	 เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมให้กับเจ้าหน้ี	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้ีทางการค้าหรือเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิ	 
เช่น	 การช�าระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดเพื่อมิให้
เกิดการผิดนัดช�าระหนี้	การปฏิบัติสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้ 
อย่างเคร่งครัด	 และหากเกิดกรณีที่มีเหตุอันอาจกระทบต่อสถานะการเงิน
โดยมีนัยส�าคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช�าระ	 บริษัทจะบริหารเงินทุน
โดยจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหาย	

คู่ค้า 
บรษัิทมกีารก�าหนดนโยบายด้านคูค้่าไว้	ซึง่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนกังาน
ทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดย
ท่ัวกัน	 โดยมุ่งค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 การด�าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสเป็นธรรม	 รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าไปในทางที่จะ 
เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้าง	ที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างส�าหรับโครงการของ
บริษัททั้งแนวราบและแนวสูง	รวมถึงจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	
(Buyer	Code	of	Conduct)	เพือ่ให้พนักงานท่ีปฏิบัตหิน้าทีจ่ดัซือ้จัดจ้างของ
บรษิทั	ยึดถอืเป็นกรอบจรยิธรรมและหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีจ่ดัซือ้จดัจ้าง	 
ด้วยความซ่ือสตัย์	สจุรติ	โปร่งใส	โดยถอืเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคญั	
และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน	

ทั้งนี้	ในการคัดเลือกคู่ค้า	บริษัทได้มีหลักเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร	ดังที่ 
ระบุไว้ในหมวดวิธีการจัดซ้ือจดัจ้างและมแีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม	 
โดยแบ่งเป็นการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีต่างๆ	ดังนี้
1.	 วิธีเปรียบเทียบและต่อรองราคา	 โดยพิจารณาจากผู้ขายหรือผู้รับเหมา 
				อย่างน้อย	3	ราย	และคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมาที่ให้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

2.	 วธิปีระมลู	โดยให้ผูข้ายหรือผูร้บัเหมาทีส่นใจเข้าร่วมประมลู	อย่างน้อย 
	 จ�านวน	3	 ราย	 โดยต้องยื่นข้อเสนอและต่อรองราคาตามวันเวลาท่ี 
	 บริษัทฯ	ก�าหนด		
3.		วธิทีีก่�าหนดไว้โดยเฉพาะ		เป็นกรณกีารจดัซือ้จดัจ้างวธิพีเิศษท่ีต้องเข้า 
	 เกณฑ์ตามทีก่�าหนดไว้	เช่น	กรณีเร่งด่วนเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั		หรอื 
	 เป็นวัสดุหรืองานที่มีข้อจ�ากัดที่ต้องระบุผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างที่มีความ 
	 ช�านาญเป็นการเฉพาะ	เป็นต้น

โดยบริษัทมีการให้โอกาสทางธุรกิจเสมอกันโดยไม่ท�าให้คู่ค้าขนาดเล็ก 
เสียเปรียบทางการค้า	นอกจากนี้	ยังมีการรณรงค์ให้เกิดค่านิยมรวมไปถึง
สร้างพฤติกรรมการต่อต้านการจ่ายและรบัสนิบนโดยให้ความรูแ้ก่พนกังาน
ทุกระดับชั้นผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร	

คู่แข่งทางการค้า  
บริษัทมีการก�าหนดนโยบายด้านคู่แข่งไว้	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนกังานทกุคน	รวมทัง้พนกังานในบรษิทัย่อย	ถอืปฏบัิติตามอย่างเคร่งครดั
โดยทั่วกัน	 โดยบริษัทจะด�าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขัน
ทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม	 ใช้หลักคู่แข่งทางการค้าเชิง
พนัธมติรอันเป็นการส่งเสรมิซึง่กนัและกนั	ในกรอบท่ีไม่ก่อให้เกดิความเสยี
หายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน	

ทั้งนี้	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	รวมทั้งในปี	2560	บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาท
ใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

นอกจากนี้	 บริษัทยังตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม	สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชน	 จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านสังคมขึ้น	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 ได้ถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดัโดยทัว่กนั	ด้วยความมุง่หวงัทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพ
สงัคมไทย		ผ่านทางการสนับสนนุและด�าเนนิกจิกรรมทีก่่อให้เกดิประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	

รายละเอียดกิจกรรมเพ่ือสังคม	 ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR)
 
นอกเหนือจากการด�าเนินการตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	
ดังข้างต้นแล้ว	 บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น	ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส�านึก
ในการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบ	เพือ่ยนืยนัเจตนารมณ์
ดังกล่าว	 บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 (Private	Sector	
Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	หรือ	CAC)	เมื่อวันที่	 
26	 กุมภาพันธ์	2558	 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติได้มีมติให้การ
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รับรองบริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต	 เมื่อวันที	่9	 มีนาคม	2560	ที่ผ่านมา	 รายละเอียดดังที่แสดงไว้ใน
หัวข้อ	แนวทางปฏิบัติในการป้องกันคอร์รัปชั่น

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�าคัญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม	 จึงได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น	 ค�าแนะน�า	 หรือติดต่อร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจท�าให้เกิดความ 
เสียหายต่อบริษัทได้โดยตรงที	่คุณโกศล	สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบของ
บริษัท	 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 :	kosol.boardap@gmail.com	 
หรือ	hotline@apthai.com	 โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการรับเร่ือง 
ร้องเรียน	 การไต่สวนข้อเท็จจริงและจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ต่อไป

     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.การเปิดเผยข้อมูล
1.1	 ในปี	2560	บรษิทัได้เปิดเผยข้อมูลส�าคญัของบริษัทตามข้อก�าหนดของ

บรษิทัจดทะเบียน	เช่น	แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	 
และรายงานประจ�าปี	(แบบ56-2)	ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของบริษัท

1.2	 ในรายงานประจ�าปี	2560	บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ควร
ทราบ	 เช่น	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงนิ	แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช	ีและค�าอธบิายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการค่าสอบบญัช	ีและค่าบรกิารอืน่ทีผู่ส้อบ
บญัชใีห้บรกิาร	รายชือ่และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	 
จ�านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ	และจ�านวนคร้ังทีก่รรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ	นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง	รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะค่าตอบแทน

1.3	 บรษิทัได้จดัให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สาร
และให้ข้อมลูความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัข้อมูลและการด�าเนนิงานของ 
บรษิทัแก่นกัลงทนุผูถ้อืหุ้นนกัวเิคราะห์และหน่วยงานต่างๆ	โดยสามารถ 
ติดต่อได้ที่	นางสาวกิตติยา	พงศ์ปูชนียกุล	เลขานุการบริษัทหรือ

	 	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 บริษัท	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 เลขที	่170/57	อาคารโอเชี่ยน	ทาวเวอร์	1	ชั้น	18
	 	 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม	่คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 	 โทรศัพท	์:	02	261	2518-22
	 	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส	์:	investor@apthai.com
	 	 เว็บไซต	์:	http://www.apthai.com/contact-ap/

ในปี	2560	หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

รูปแบบกิจกรรม จำานวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 4
การพบปะนักลงทุน 23
Roadshow
-	 ภายในประเทศ
-	 ต่างประเทศ
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2. ข้อมูลขั้นต่ำาที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ส�าคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท	 เช่น	
แบบแสดงรายงานประจ�าปี	(แบบ56-1)	และรายงานประจ�าป	ี(แบบ56-2)	
หนงัสือเชญิประชมุผูถ้อืหุน้	รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้	ข้อบงัคบัของบรษิทั	
หนงัสอืบรคิณธ์สนธ	ินโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจรรยาบรรณส�าหรบั
พนกังานและกรรมการผูบ้รหิาร	และข้อมลูทีจ่�าเป็นอืน่ๆ	โดยมกีารปรบัปรงุ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3. การเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
บรษิทัมกีารเปิดเผยตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	ท้ังในด้านการเงนิ	
เช่น	รายได้	ผลก�าไร	และด้านทีไ่ม่ใช่การเงนิ	เช่น	ความพึงพอใจของลกูค้า	
โดยบริษทัมคีวามมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า	จงึให้ความ
ส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ท่ีอยู่อาศัยท่ี
จะส่งมอบให้กับลูกค้า	มีการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	
โดย	บริษัท	ได้จัดให้มีฝ่ายวิจัยการตลาด	และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อ
ท�าการวเิคราะห์ความต้องการของผูบ้รโิภคอย่างลึกซึง้	โดยเฉพาะด้านการ
ใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงของ 
ผู้บริโภค	ซึ่งตอกย�้าความเป็น	Responsive	creator	ของ	AP	อย่างต่อเนื่อง
ซึง่บรษิทั	ได้น�าผลส�ารวจจากการวจิยัไปใช้ประกอบในการพฒันา	โครงการ 
ใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 และนอกจากนี้	 บริษัทยังมีส่วนงานกลยุทธ์การตลาดที่
ได้ท�าการส�ารวจ	 วิจัย	 และวิเคราะห์เก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภค
ในแต่ละพื้นท่ี	 ตลอดจนศักยภาพของทุกท�าเลท่ีตั้งโครงการในด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆ	 ซึ่งท�าให้บริษัทมีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะ
ทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในแต่ละท�าเล	 ซ่ึง
รวมถึงบทบาท	และรูปแบบที่อยู่อาศัย	ท�าเลที่ตั้ง	และระดับราคา	เพื่อน�า
มาพัฒนาโครงการของบริษัทให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งในท�าเลเดียวกัน	 เพื่อ 
บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าของบริษัท
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     ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา	68	
แห่งพระราชบัญญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และประกาศส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและคณะ
กรรมการได้มีมติแต่งตั้ง	 นายประมาศ	 ขวัญชื้น	 ท�าหน้าท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท	เพื่อดูแลให้การประชุมคณะกรรมการด�าเนินไปตาม 
กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการเทียบกับภาระ
หน้าที่ของคณะกรรมการ	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	บริษัทมี
กรรมการทัง้ส้ินจ�านวน	13	ท่านรายละเอียดดงัทีแ่สดงไว้ในหัวข้อ	โครงสร้าง
การจัดการ
1.1	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัหิลากหลาย

ทัง้ในด้านทางอาย	ุเพศ	ทกัษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้าน 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจากจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น	13	 ท่านเป็น
กรรมการบริหารของบริษัท	6	ท่าน	ได้แก่	นายอนุพงษ์	อัศวโภคิน	 
นายพิเชษฐ	วภิวศภุกร	นายศริพิงษ์	สมบตัศิริ	ินายวสนัต์	นฤนาทไพศาล	 
นางสาวกิตติยา	พงศ์ปูชนีย์กุล	และนายวิษณุ	สุชาติล�้าพงศ์	โดยมี	
รศ.ดร.นริศ	ชัยสุตร	ประธานคณะกรรมการ	ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการ
บริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ประวัติและ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดดังที่แสดงไว้
ในเอกสารแนบ

1.2	 กรรมการอิสระมีจ�านวนทั้งสิ้น	7	ท่าน	ได้แก่	 รศ.ดร.นริศ	ชัยสูตร	 
นายพรวุฒิ	สารสนิ	นายหยกพร	ตนัตเิศวตรตัน์	นายพนัธ์พร	ทพัพะรงัส	ี 
นายนนท์จิตร	 ตุลยานนท์	 นายโกศล	 สุริยาพร	 และนายสมยศ	 
สุธีรพรชัย	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า	1	 ใน	3	 ของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ	 โดยแต่ละท่านมีความเป็นอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
ไปตามเกณฑ์ของส�านักงานก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ซึ่งใน
จ�านวนนี้ท�าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบรวม	4	ท่าน	ได้แก	่นาย
พันธ์พร	ทัพพะรังส	ีนายนนท์จิตร	ตุลยานนท์	นายโกศล	สุริยาพร
และนายสมยศ	สุธีรพรชัย	คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการด�าเนนิงานของบริษัท	ถ่วงดลุอ�านาจของกรรมการท่าน 
อ่ืน	 รวมถึงคัดค้านหรือยับยั้งเรื่องต่างๆ	 ในที่ประชุมได้อย่างเป็น
อิสระอันจะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3		 กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ	3	ปี	เมื่อครบวาระจะมี
การน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมัุตริายละเอยีดการ
ก�าหนดวาระของกรรมการ	ดังที่แสดงไว้ใน	นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ

1.4		 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้อ�านวยการถอืหุน้ของบรษิทั
ร้อยละ	21.30	และ	3.62	(รวมการถอืหุน้ของคูส่มรส)	ของหุน้ทัง้หมด
ตามล�าดับ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	พ.ศ.	2560)	ดังนั้น	ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ	 ต่างเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทซึ่งท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการบริหาร
จัดการบริษัทโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	

 
	 อย่างไรกต็าม	เพือ่ให้เกดิการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	 บริษัทจึงได้ก�าหนดแนว
นโยบายการก�ากบัดแูลให้แยกออกจากนโยบายการบรหิารงานประจ�า
อย่างชดัเจน	ซ่ึงทัง้ประธานคณะกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	
และกรรมการผู้อ�านวยการ	จะไม่เป็นบคุคลคนเดยีวกนั	โดยประธาน
กรรมการจะมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�าและเป็นผู้ควบคุมการ
ประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สนับสนุน
ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม	 ให้ค�าแนะน�า	 แต่จะ
ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจ�าหรือธุรกิจประจ�าวันที่ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบ	

1.5		 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ไว้อย่างชดัเจน	โดยประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร	กรรมการผู้อ�านวยการ	และกรรมการบริหารของบรษัิทมกีาร
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ได้ไม่เกนิ	5	กลุ่มบรษิทั	ท้ังนี	้เป็น
ไปตามการก�าหนดวาระของกรรมการที่ระบุไว้ในนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ

1.6		 บริษัทก�าหนดให้มีเลขานุการบริษัทที่ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้าน 
กฎระเบยีบต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการต้องทราบ	รวมทัง้ประสานงานให้
มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ	บรษิทัได้แต่งตัง้	นางสาวกติตยิา	
พงศ์ปูชนีย์กุล	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

2.คณะกรรมการชุดย่อย
2.1		 คณะกรรมการบรษิทัจงึได้จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยจ�านวน	4	ชุด	 

ประกอบด้วย
	 1.	คณะกรรมการตรวจสอบ
	 2.	คณะกรรมการบริหาร
	 3.	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 4.	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
ซึ่งรายละเอียดและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
ชุดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ	โครงสร้างการจัดการ

2.2	 ประธานคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือให้การท�าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง



รายงานประจําปี 2560 177

2.3		 คณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�า	 โดยรายชื่อ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุด
ต่างๆ	และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมดังที่แสดงไว้
ในหัวข้อ	โครงสร้างการจัดการ

3.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1		 คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้

ในกฎหมาย	รวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้	นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
รวมทั้งอ�านาจตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

3.2		 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อักษร	โดยมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
การด�าเนินการของบริษัท	 นโยบายฉบับท่ีมีการบังคับใช้ในปัจจุบัน	
ลงนามเมื่อวันที่	7	มิถุนายน	พ.ศ.	2559

3.3		 คณะกรรมการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ
ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้าน
จริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจรายละเอียดดังที่ได้แสดง 
ไว้ในเว็บไซต์	http://www.apthai.com/investor-relations/	ภายใต้ 
หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ	 หัวข้อย่อยจริยธรรมธุรกิจ	 ซึ่งฉบับ
ปรับปรุงล่าสุด	ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่	3	มกราคม	พ.ศ.	2561

3.4		 คณะกรรมการท�าการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ	โดยทีผู่มี้ส่วนได้เสยีไม่มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจและ
ก�าหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ	 พร้อมทั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการและการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้
ถูกต้องครบถ้วน

3.5	 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทซึ่งรวมถึง
ด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 และ
นโยบายคณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทประจ�าปี	2560	 ในการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	1/2561	ซึ่งประชุมในวันที่	27	กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	2561

3.6	 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางด�าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ท่ีประสงค์
จะแจ้งเบาะแสต่อบริษัท	 บริษัทก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน	 และ
จะด�าเนินการตามขัน้ตอนกระบวนการสอบสวนตามระเบยีบทีบ่ริษทั
ก�าหนดไว้

3.7		 คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ	มกีารจดัท�านโยบายบรหิารความเสีย่งและแต่งตัง้ 
คณะกรรมการชุดย่อยในการบริหารความเสี่ยง

4.การประชุมคณะกรรมการ
4.1	 ในปี	2560	บริษทัได้ก�าหนดตารางประชมุล่วงหน้าของทัง้ปี	และแจ้ง

ให้กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าว	 เพ่ือให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2	 จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยในปี	2560	 บริษัทจัดประชุมคณะ
กรรมการจ�านวน	13	ครั้ง

4.3	 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันท�าการก่อนวันประชุม

4.4	 รายงานการประชมุกรรมการของบรษิทัมกีารบันทกึข้อมลูส�าคญัครบถ้วน	 
ได้แก่	วันเวลาเริ่ม-เลิกประชุม	รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้า
ร่วม	ข้อมลูค�าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส�าคญั	มติทีป่ระชมุ	พร้อมทัง้มรีะบบ
การจัดเก็บที่ดีสืบค้นง่ายโดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งสถานที่เก็บ
เอกสารรายงานการประชุมไปยังส�านักงานก.ล.ต.	ด้วย

4.5		 ในปี	2560	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารได้มกีารประชมุระหว่างกนัเอง	
1	ครั้ง	เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ	ร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.1		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	(Evaluation	on	the	Performance	of	
the	Board	of	Directors)	การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
เป็นรายบุคคล	(Director	Self-Assessment)	รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ	คณะกรรมการชุดย่อย	(Sub-Committee	Self-
Assessment)	เป็นประจ�าทุกปี	โดยการประเมินผลทั้ง	3	รูปแบบ	จะ
ด�าเนนิกระบวนการและมหีลักเกณฑ์การประเมนิเหมอืนกนั	กล่าวคอื
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กระบวนการประเมินผล
เลขานุการบริษัทจะจัดท�าและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ความถูกต้องครบถ้วน	แล้วจึงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน	จากนั้นเลขานุการบริษัทด�าเนินการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พจิารณาและด�าเนนิการปรับปรุงการปฏิบัตงิานให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้			
หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ	โดยมีเกณฑ์การวัดผล	ดังนี้
	 มากกว่า		85%	=	 ดีเยี่ยม
	 มากกว่า		75%	=	 ดีมาก	

มากกว่า		65%	=	 ดี	
มากกว่า		50%	=	 พอใช้	
ต�่ากว่า			50%	=	 ควรปรับปรุง

เนื้อหาการประเมิน

หัวข้อการประเมิน
คณะ

กรรมการ
ทั้งคณะ

คณะ
กรรมการ 
ชุดย่อย

รายบุคคล

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ - -

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร - -

การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร - -

ซึ่งผลการประเมินส�าหรับปี	2560	พบว่า	การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ	(Evaluation	on	the	Performance	of	the	Board	of	
Directors)	ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล	(Director	Self-
Assessment)	รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ	คณะกรรมการชุดย่อย	(Sub-
Committee	Self-Assessment)	มีคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.2		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	
	 คณะกรรมการบริษัทจะท�าการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	

(CEO)	โดยประเมินในด้านต่างๆ	จ�านวน	9	หมวด	คือ	ความเป็น
ผู้น�า	การก�าหนดกลยทุธ์	การปฏบิตัติามกลยุทธ์	การวางแผน	และผล
ปฏบิตัทิางการเงิน		ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ	ความสัมพนัธ์กบั
ภายนอก	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรการสืบทอด
ต�าแหน่ง	ความรูด้้านผลติภณัฑ์และบริการ	และ	คณุลักษณะส่วนตวั

ส�าหรบัการประเมนิประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	(CEO)	ในปี	2560	ผลประเมนิ
อยู่ในระดับดีมาก		

6.ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการของ
บรษิทั	โดยค�านงึถงึก�าไรของบรษิทั	ประสบการณ์ภาระหน้าที	่บทบาทความ
รับผิดชอบ	 และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารส�าหรับ
ปี	2560	ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

7.การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1	 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู ้แก่ 

ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 เช่นกรรมการ
ตรวจสอบ	ผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	เป็นต้น	เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	2560ที่ผ่านมากรรมการของ
บริษัท	จ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่	

	 1)	นายนนท์จติร	ตลุยานนท์	ได้เข้ารบัการอบรมในหลักสูตร	Director	
Accreditation	Program	(DAP)	139/2017	จัดโดย	สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 2)	 นายหยกพร	 ตันติเศวตรัตน์	 ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร	
Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	25/2017	จัด
โดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

นอกจากนี้	 กรรมการบริษัททุกท่านยังผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ	 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รายละเอียดดังนี้

กรรมการ
หลักสูตรการอบรม

dAP dCP FNd CdC ELP AACP ACP

1.	รศ.	ดร.	นริศ		 ชัยสูตร - - -
2.	นายอนุพงษ์		 อัศวโภคิน - - - - - -
3.	นายพิเชษฐ		 วิภวศุภกร - - - - - -
4.	นายศิริพงษ์		 สมบัติศิริ - - - - -
5.	นายพันธ์พร		 ทัพพะรังสี - - - - - -
6.	นายนนท์จิตร		 ตุลยานนท์ - - - - -
7.	นายโกศล		 สุริยาพร - - - - - -
8.	นายพรวุฒิ		 สารสิน - - - - - -
9.	นายหยกพร		 ตันติเศวตรัตน์ - - - -
10.	นายสมยศ		 สุธีรพรชัย - - - - - -
11.	นางสาวกิตติยา		พงศ์ปูชนีย์กุล - - - - - -
12.	นายวิษณุ		 สุชาติล้�าพงศ์ - - - - - -
13.	นายวสันต์		 นฤนาทไพศาล - - - - - -

DAP = Director Accreditation Program DCP = Director Certification Program
FND = Finance for Non-Finance Director CDC = Chartered Director Class
ELP = Ethical Leadership Program ACP = Audit Committee Program
AACP= Advanced Audit Committee Program 
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7.2	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม	่ บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	 จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท	 เพื่อให้
กรรมการเข้าใหม่ได้ทราบถงึบทบาท	หน้าท่ีความรับผิดชอบ	ตลอดจน 
สร้างความรูค้วามเข้าใจในธรุกจิการด�าเนินงานของบริษัท	โดยมกีาร
ส่งมอบ	 “คู่มือกรรมการ”	 ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทและ 
กฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ต่อไป	

8.แผนสืบทอดงาน 
บริษัทได้จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน	 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้อ�านายการได้รับมอบอ�านาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์มาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1.กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.4/2552	ลงวันที่	20	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	
2552	(ยกเลิกความในข้อ	16	แห่งประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่
ทจ.28/2551)	ดังนี้
1.	 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นทีมี่สิทธอิอกเสียงทัง้หมดของ

บริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณี
ทีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการหรือทีป่รึกษาของส่วนราชการ	ซึง่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารลูกจ้าง	 พนักงาน	 
ทีป่รกึษาท่ีได้เงนิเดือนประจ�า	หรอืผู้มีอ�านาจควบคมุของบรษัิท	บริษทัใหญ่	 
บริษทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกนั	ผู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอื
ของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวม 
ถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรือโดยการจดทะเบยีน
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้องและบุตร	
รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจ
ควบคมุ	หรอืบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มอี�านาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบรษิทั	บริษทัใหญ่	บรษิทัย่อย	 
บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทใน
ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน	
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ผูท้ีม่คีวามสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบริษัท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษิทัร่วม	 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 และ 
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส�านักงาน
สอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู	่เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวชิาชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า	2	ปี

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบรษิทั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกับผูถ้อืหุ้น 
รายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันท่ีมี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน 
ห้างหุ ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง
พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือหุ้นเกิน	1%	 ของ
จ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซ่ึงประกอบกจิการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกีย่วกบั 
การด�าเนินงานของบริษัท
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2.การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ
ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิการของ
บริษัทเป็นส�าคัญภายใต้หลักการ	ดังนี้
1.	 ข้อก�าหนดทางกฎหมายประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และก.ล.ต.	

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
2.	 คุณสมบัติกรรมการที่ได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
3.	 ประวัติการศึกษาและประวัติการท�างานอันเป็นประโยชน์กับกิจการ

บริษัท
4.	 การอบรมที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งหน้าที่ของกรรมการ	 ธุรกิจบริษัท	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และการก�าหนดนโยบายในระดับสูง
5.	 ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
6.	 การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมถูกต้องตรงกบัคณุสมบตักิรรมการทีบ่ริษทัวางไว้	และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ต่อไป

การเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ
การเลือกตัง้กรรมการในทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้มีหลกัเกณฑ์และวธีิการ	ดงัต่อไปนี้
1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ
2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได	้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการ 
เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีพึ่งจะมีหรือจะพงึเลือกต้ัง 
ในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีพ่งึจะมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ 
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ	คณะกรรมการจะเลอืกบคุคลซึง่มีคุณสมบัตแิละไม่มลัีกษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป	เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน	บุคคลซึง่
เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาบุคลากรเพื่อมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทนั้นมีข้ันตอน
สรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 และการคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของ 
ผูบ้รหิารโดยยดึเกณฑ์คณุสมบตักิารศกึษาและประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบั
สายงานเป็นส�าคัญ

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติเรื่องอ�านาจการด�าเนินการซึ่งก�าหนดให้คณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย	 รวมถึงก�าหนด
อ�านาจลงนาม	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทย่อยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อยให้
เป็นไปในทางเดียวกับบริษัทหลัก	 ส่วนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงาน	 การท�ารายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท	
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของ
บริษัทย่อยมีการด�าเนินการท�านองเดียวกับบริษัทหลัก

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2559	ได้มมีตแิต่งตัง้	บริษทั	ส�านกังาน	
อีวาย	จ�ากดั	(เดมิชือ่	บรษิทั	ส�านักงานเอนิส์แอนด์ยงั	จ�ากดั)	โดยนางศริวิรรณ	 
สรุเทพินทร์		ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต		เลขที	่	4604		และ/หรอื		นายวิชาติ		โลเกศกระว	ี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4451	และ/หรือ	นางสาวสาธิดา	รัตนานุรักษ์	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขที่	4753	 เป็นผู้สอบบัญชีปี	2559	 โดยมีค่า
ตอบแทน	(Audit	fee)	 เฉพาะบริษัท	2,100,000	 บาทต่อป	ี โดยไม่มีค่า
บริการอื่น	(Non-audit	fee)
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ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2560	ได้มีมตแิต่งตัง้	บริษัท	ส�านกังาน	
อีวาย	จ�ากัด	โดยนางศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 
4604	 และ/หรือ	 นายวิชาติ	 โลเกศกระวี	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขที ่
4451	และ/หรือ	นางสาวสาธิดา	รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 
4753	เป็นผู้สอบบัญชีป	ี2560	โดยมีค่าตอบแทน	(Audit	fee)	เฉพาะบริษัท	
2,100,000	บาทต่อปี	โดยไม่มีค่าบริการอื่น	(Non-audit	fee)

ท้ังน้ี	ผูส้อบบัญชดีงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสยีกบับรษิทั	บรษิทั
ย่อย	ผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
จากผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	2560	
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ผลคะแนนของบรษิทั 
อยูใ่นระดบั	ดเีลศิ	(Excellent)	อย่างไรกต็าม	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหลกัเกณฑ์ 
ของโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	(Corporate	 
Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies)	 และ	ASEAN	CG	
Scorecard	 ยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้
รายละเอียด	ดังต่อไปนี้

ประเด็น คำาชี้แจง

คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมโดยต้องมี
จ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คนและไม่ควรเกิน	12	คน

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ�านวน	13	คน	โดยบริษัทเห็นว่าเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและ
ขนาดของธุรกิจที่ขยายตัวและมีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น	 อันจ�าเป็นต้องมีจ�านวนกรรมการ
ที่เพียงพอและมีความหลากหลายทางวิชาชีพ	เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวน
บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน	5	 แห่ง	 ไว้ในนโยบาย
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

ในนโยบายก�ากับดแูลกจิการของบริษัทมกีารก�าหนดเร่ืองวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัอืน่ 
ไว้	 กล่าวคือ	 เฉพาะกรรมการบริหารกรรมการผู้อ�านวยการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะ
สามารถเข้ารบัต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ได้ไม่เกนิ	5	กลุม่บรษิทั	แต่ส�าหรบักรรมการท่าน 
อื่นๆ	 เนื่องจากกรรมการบางท่านมีคุณสมบัติและความสามารถหลากหลายจึงมีการด�ารง
ต�าแหน่งในบริษัทอื่นเกิน	5	แห่ง

คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนป ี
ในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน	
9	ปีไว้

ไม่ได้ก�าหนดไว้	เนือ่งจากบรษิทัเหน็ว่ากรรมการอสิระทีม่กีารด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน	 
ย่อมจะมปีระสบการณ์และเข้าใจในธรุกิจของบรษิทัได้อย่างลึกซึง้	เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ 
การบริหารงานของบริษัท

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	 โดยการลง
คะแนนเสียงแบบสะสม	(cumulative	voting)

ข้อบังคับของบรษิทัก�าหนดให้เลือกต้ังกรรมการโดยวิธคีะแนนเสียงข้างมาก	และผูถื้อหุน้แต่ละคน 
มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่	อย่างไรก็ดี	บริษัทได้ก�าหนดให้มีวิธีการอื่นในการ
ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด	เช่น	การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอ
วาระการประชุม	หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า	เป็นต้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา
บรษัิท	เอพ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้เล็งเหน็ถงึความส�าคญัทางการ
ศึกษา	ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์และพัฒนา
ประเทศไทย	จึงได้ก�าหนดนโยบายในการพัฒนาทางด้านความรับผิดชอบ
ทางสังคม	หรือ	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	(Sustainability	Development)	 ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือภาครัฐต่างๆ	 ที่
สนับสนุนให้ภาคเอกชนหันมาสนใจในเร่ืองของการตอบแทนสังคมใน 
รปูแบบต่างๆ	มากขึน้	หรอืเพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืต่อนักลงทนุทัง้ในและ
ต่างประเทศเท่านั้น	บริษัทได้ด�าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง
และมุ่งมั่น	 ต่อเนื่องมาหลายปี	 และในปีที่ผ่านมา	 ทางบริษัทได้ด�าเนิน
กิจกรรมและแผนงานตอบแทนสังคมทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจ
ปกติ	(In-process)	 และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
(After-process)	 ซึ่งเป็นการด�าเนินนโยบาย	CSR	 ที่ไม่เพียงแต่เป็นการ
ช่วยเหลือทางด้านการเงิน	 แต่ยังสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม	 
สิง่แวดล้อมและผูม้ส่ีวนได้เสยีไปพร้อมๆ	กบัการพฒันาแนวทางการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทให้เป็นไปในทางที่เสริมสร้างคุณภาพให้แก่สังคม	 และยั่งยืน	
โดยมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 เพื่อส่งเสริมและ
เปิดกว้างด้านการแบ่งปันองค์ความรู้	 นวัตกรรมซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการ
ด�าเนินงานของบริษัท		ผำ่นทำงโครงกำร เอพี อะคำเดมี่ (AP Academy) 
สถาบนัเพือ่การเรยีนรูค้รบวงจรด้านอสงัหารมิทรพัย์	อย่างต่อเนือ่งจากปีที่
ผ่านๆ	มา	โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์ของบริษัท	ในการบริหารการ
ก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์อย่างมคีณุภาพ		ตลอดจนการสร้างแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบบรหิารพ้ืนทีใ่ช้สอย	ไม่เพยีงแต่บคุคลภายในองค์กรเท่านัน้	
ยังมุ่งเน้นสู่บุคคลภายนอกองค์กร	อาทิเช่น	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจากการด�าเนินงานในป	ี
2560	 ก็ได้รับผลตอบรับและผลลัพธ์เป็นอย่างดีย่ิง	 โดยบริษัทได้ขยายผล
การด�าเนินการในด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องมาจากปีก่อน	ทั้งในส่วน	ของ	เอพี	อะคาเดมี	่AP	CHARITY	
และโครงการ	Space	Scholarship	ส่งเสริมการเรียนรู	้โดยใช้องค์ความรู้
ด้านการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอย	 ในการมอบโอกาสแก่นักศึกษาให้มี 
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการศึกษาในกรุงเทพฯ	 และยังมีโครงการอ่ืนๆ	
เพื่อสังคมอีกมากตามที่ระบุในรายงานนี้

ทั้งนี้	 บริษัทมุ่งหวังว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคคลนี้เป็น 
สิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยนืและเป็นรูปธรรม	ทัง้
ต่อเยาวชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	องค์กรอสังหาริมทรัพย์	และมุ่งเน้นในการ 
สร้างคนท่ีดสีูส่งัคมผ่านการให้การศกึษา	เพือ่เป็นการสร้างทรัพยากรบคุคล

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในด้านการพฒันาอสังหารมิทรพัย์	ด้วยการแบ่งปัน 
องค์ความรู้ที่บริษัทสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานให้แก่ทั้งคนในองค์กร	และ
ตอบแทนคืนสู่สังคม	 เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
ที่มีคุณภาพ	

เราเชื่อว่า	 บุคคลที่มีคุณภาพและความรู้	 จะสามารถสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีมี
คุณภาพ	และที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ	จะสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

การจัดทำารายงานและการดำาเนินงาน 
รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนืนี	้ ครอบคลุม
กจิกรรมของบรษิทั	ตลอดทัง้ปี	2560	โดยเน้นส่วนท่ีมคีวามเกีย่วข้องกบัผู้มี 
ส่วนได้เสียทีส่�าคัญ	ได้แก่	พนกังาน	ลกูค้า	ชุมชน	สังคม	สิง่แวดล้อม	โดยรูปแบบ 
ของรายงานทีน่�าเสนอเป็นไปตามแนวทางการข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย	เนือ้หาและข้อมลูต่างๆ	ทีน่�าเสนอในรายงานได้ผ่านการทบทวน
และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย	
โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ	8	 ประการ	 ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนหลักการก�ากับกิจการท่ีดี	 
ในทกุๆ	ปี	เพือ่แก้ไขปรับปรงุให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนับรษัิท	ซึง่บรษิทั
ยึดถือหลักการก�ากับกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นแนวทางการด�าเนินงานของ
บริษัทเพ่ือให้มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	 โดยมีรายละเอียด
ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ	การก�ากับดูแลกิจการ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทได้ด�าเนินการต่างๆ	 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยมี 
รายละเอยีดดังทีแ่สดงไว้ในหวัข้อ	แนวทางปฎบิติัในการป้องกันการคอร์รปัชัน่

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ในหลักการก�ากับกิจการที่ดีของบริษัทได้วางแนวทางให้บริษัท	 กรรมการ	 
ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคนจะต้องเคารพในหลักสิทธมินษุยชนสากล	ดงันี้
	 สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรม

ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
	 รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน	 การเปิดเผยหรือการถ่ายโอน

ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสู่สาธารณะจะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยนิยอมของพนกังานผูน้ัน้	เว้นแต่ได้กระท�าตามระเบยีบบรษิทั
หรือตามกฎหมาย
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	 ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ	 ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน	 และ
การทุจริต

	 บริษัทและพนักงานจะต้องไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดหรือ
คกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา	หรอืการกระท�าต่อผู้อืน่บนพืน้ฐานของ
เชื้อชาติ	เพศ	ศาสนา	อายุ	ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ	โดย
บริษัทมีการก�าหนดบทลงโทษหากมีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่
ความเป็นเลิศทางธุรกิจ	 ดังนั้นจึงให้ความส�าคัญในการพัฒนาพนักงาน 
ให้มคีวามรูค้วามสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษัทจึงยึดถือหลักดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติต่อพนักงาน

	 บริษัทจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	
เพือ่ปรบัปรงุประสทิธิภาพในการท�างานและพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า
ในการท�างานต่อไป	โดยมีการจัดอบรมและพัฒนาความรู้พนกังานใน
ทกุล�าดบัชัน้	โดยมีรายละเอยีดดงัทีแ่สดงไว้ในหวัข้อ	เอพ	ีอะคาเดมี	่ 
และมกีารจดัเกบ็ข้อมูลการพฒันาของพนักงานเพือ่ปรบัปรงุโครงการ
ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา	 นอกจากนี้จัดให้มีการ
ประเมินพนักงานอย่างสม�่าเสมอโดยเครื่องมือที่มีความโปร่งใสและ
เชื่อถือได้

	 บรษิทัปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั	โดยความเป็นธรรม	
และเคารพสทิธิตามหลกัมนษุยชน	ไม่ออกกฎเกณฑ์หรอืเง่ือนไขใดๆ
อันเป็นการกีดกันทางเพศ	อาย	ุเชื้อชาติ	และศาสนา	

	 การคดัเลอืกบคุคลเพ่ือว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในบริษทัต้องเป็นได้ 
ด้วยความยุติธรรม	 โดยค�านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต�าแหน่งงาน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ	์และข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่จ�าเป็น
กับงานเป็นส�าคัญ	 และไม่กีดกันบุคคลทุพพลภาพในการว่าจ้าง 
เข้าท�างาน	 นอกจากนี้	 หากบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพ 
เข้าท�างาน	บรษิทัจะจดัหาอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดกิาร
ที่เหมาะสมตามสมควร

	 การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม	โดยค�านงึถงึความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะงาน	ผลการ 
ปฏบัิตงิานและความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้	

	 บริษัทจัดให้สภาวะการท�างานของพนักงานมีสุขลักษณะอนามัยที่ดี
และมีความปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าที่งาน

	 พนักงานมีช่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะ	 หรือร้องทุกข์ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน	ซึ่งข้อเสนอต่างๆ	 ได้รับการพิจารณา
อย่างจริงจัง	 มีการก�าหนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

	 บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน	เช่นการส่ง
เสรมิการออมทรัพย์เงนิกูท้ีอ่ยูอ่าศยัโดยร่วมกบัสถาบนัการเงินต่างๆ	
รวมท้ังสวสัดกิารสุขภาพและสวสัดกิารด้านอืน่ๆ	เพ่ือพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของครอบครัวพนักงานตามความเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 บรษิทัมนีโยบายอย่างชดัเจนในการรบัผดิชอบต่อคุณภาพของสนิค้า	

การร้องเรียน	และปัญหาของลูกค้าที่เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้า
และบริการ	 ซึ่งทางบริษัทได้มีการศึกษา	 ประเมิน	 และปรับปรุง
ผลกระทบของสินค้าและบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่าง
สม�่าเสมอ		

	 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์	 และรับ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า	 ซึ่งข้อร้องเรียนนั้นต้องได้รับการพิจารณา
ปรบัปรงุแก้ไขอย่างจรงิจงั	โดยช่องทางการสือ่สารต่างๆ	นี	้สามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย	 โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านต่างๆ	 เพื่อ
บริการหลังการขาย	 (After	 Sale	Service)	 ที่พร้อมดูแลลูกค้า 
หลังการเข้าอยู่อาศัย	โดยประกอบด้วย	2	ส่วนงาน	ได้แก่	1)	ส่วน
งานรับเรื่องหลังการส่งมอบ	(Call	Service)	และ	2)	ส่วนงานซ่อม
บ�ารุง	(Fix	 It)	 ให้บริการซ่อมแซม	 บ�ารุงบ้านลูกค้าหลังการเข้าอยู่
อาศยัภายใต้มาตรฐาน	4	ข้อ	ได้แก่	การควบคมุเวลา	(Time	Control)	
การทดสอบและคัดเลือกวัสดุที่ดีมีคุณภาพ	(Standard	&	Quality)	
มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้า	 (Clean	&	
Security)	 และการติดตามผลความครบถ้วนของรายการแจ้งซ่อม
บ�ารุง	(Caring)

	 โดยในปี	2560	ที่ผ่านมา	ทางบริษัทได้รับการติดต่อจากลูกค้าผ่าน
ช่องทาง	Call	Service	 เข้ามาจ�านวน	50,989	 สาย	 และได้มีการ 
ร่วมมือกันระหว่างส่วนงานรับเรื่องหลังการส่งมอบ	(Call	Service)	
และส่วนงานซ่อมบ�ารุง	 (Fix	 It)	 ในการติดตามงานซ่อมแซมและ 
แก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทั้งสิ้น	ซึ่งหน่วยงาน	Call	
Service	 ได้จัดประเภทงานตามเร่ืองและข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา	 
โดยมีรายการหลักๆ	ได้แก่	งานแจ้งซ่อมตัวบ้าน/ห้องชดุของลกูค้า
ทีย่งัอยูใ่นระยะการรบัประกนัของบรษิทัฯ	เป็นจ�านวนทัง้สิน้	39,526	 
รายการ	ซึง่ส่วนงานซ่อมบ�ารงุได้ด�าเนนิการแก้ไขเสร็จส้ิน	คดิเป็นร้อยละ	 
78	ของรายการทีแ่จ้งมาทัง้หมด	โดยมบีางรายการอยูร่ะหว่างนดัหมาย 
ลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสอบและเตรียมแผนงานเพื่อเข้าด�าเนินการ 
แก้ไขให้กับลูกค้า	 ส�าหรับรายการร้องเรียน	 ได้แก่	 งานร้องเรียน
การบริการ	 และงานร้องเรียนกรณีตัวบ้าน/ห้องชุดลูกค้าส้ินสุด 
การรบัประกนักบับรษิทัฯ	แล้ว	โดยมนีโยบายในการลดผลกระทบใน
การพกัอาศยัของลกูค้า	โดยมจี�านวนทัง้สิน้	7,139	รายการ	ซ่ึงส่วน
งาน	Customer	Care	ได้เข้าตรวจสอบและพจิารณาด�าเนินการแก้ไข
ข้อร้องเรยีนให้กบัลกูค้าได้	คดิเป็นร้อยละ	68	และส�าหรบัข้อร้องเรยีน 
ของลูกค้าที่พิจารณาแล้วไม่ได้ด�าเนินการแก้ไขให้	 ทางบริษัทก็ไม่
ได้นิ่งนอนใจและยังท�าการติดตามความคืบหน้าและหาทางออก
ในการแก้ปัญหาร่วมกันกับทุกฝ่ายรวมทั้งลูกค้า	 โดยมีเป้าหมายที่
จะแก้ปัญหาและเกดิความพงึพอใจสงูสดุในการใช้สนิค้าของบรษิทั	

	 นอกจากนี	้ในการให้บรกิารหลงัการขาย	ผูบ้รโิภคได้รบัการคุม้ครอง
สทิธส่ิวนบคุคลและข้อมลูส่วนตวั	โดยข้อมลูต่างๆ	ของผูบ้รโิภคจะ
ไม่ถกูน�าไปใช้โดยปราศจากความยนิยอม
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AP-Society  
เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างลกูบ้าน	และบริษัท	รวมทัง้ 
สังคมในหมู่บ้าน	 และอาคารชุด	 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ	 
เชือ่มความสมัพันธ์	มกีารจดัการออกร้าน	อาหาร	แสดงดนตรี	และกิจกรรม
เพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อโครงการ	AP-Society	 โดยมีแคมเปญ	ทั้งหมด	10	
แคมเปญ	 เช่น	AP	Think	Things	 “เอพีคิดให้คุณ…อยู่”,	Healthy	Heart	
Society,	Welcome	Home	Party,	Pirate	Party,	Cookie	Lover,	Songkran	 
Festival,	Coffee	Sensory	Workshop,	Pop	Me	Up,	ดอกดารารัตน์,		AP	
Wonder	เป็นต้น	รวมถึงการมอบสิทธปิระโยชน์ให้กบัลกูบ้านในเครอืบรษิทั
เอพ	ีจากพันธมิตรหลักเพื่อเอื้อประโยชน์ในการอยู่อาศัยในสังคมเอพ	ีเช่น	
Fitness	First,	โรงพยาบาล	สมิติเวช	ธนบุรี,	Irobot,	Nestle,	Foodpanda,	 
Mega	we	care,	ServisHero	เป็นต้น	โดยในปี	2560	ทีผ่่านมา	ได้จัดกจิกรรม	
ให้แก่โครงการบ้านจัดสรร	 และอาคารชุดของบริษัทรวม	73	 โครงการ	
โดยบริษัทได้ใช้งบประมาณทั้งหมดโดยประมาณ	19	 ล้าน	2	 แสนบาท	 
และมีลูกบ้านเข้าร่วมประมาณ	10,609	ครัวเรือน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment (EIA))
ในการท�าโครงการใดๆ	กต็าม	ก่อนทีจ่ะเริม่การก่อสร้างโครงการไม่ว่าจะ
เป็นโครงการแนวราบหรอืแนวสงู	บรษิทัค�านงึถงึปัจจยัด้านผลกระทบทาง
สิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั	รวมทัง้จะปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเกีย่วกับ
สิ่งแวดล้อม	 โดยทุกโครงการของบริษัทที่มีขนาดและจ�านวนพื้นที่ใช้สอย
อยูภ่ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีต้่องท�ารายงานการประเมินผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment	(EIA))	ตามข้อก�าหนด 
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 
พ.ศ.	2535	 ทางบริษัทก็จะร่วมจัดท�ารายงาน	EIA	 กับบริษัทที่ปรึกษาที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญ	 และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	โดยในการจดัท�ารายงานและก�าหนด
มาตรการป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม	บริษัทได้ร่วมประเมินผลกระทบจาก
โครงการต่างๆ	 อย่างใกล้ชดิ	 ทัง้กบับรษิทัทีป่รกึษาและกบัผูอ้ยูอ่าศยัรอบ
โครงการ	รวมทัง้มกีารท�าประชาพจิารณ์เพือ่ก�าหนดแนวทางและมาตรการ
การป้องกนัทีไ่ด้ผลดทีีส่ดุต่อทัง้ผูอ้ยูอ่าศยั	ลกูค้า	และสิง่แวดล้อมรอบข้าง	

และหลงัจากทีร่ายงานการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ได้รบัความเหน็ชอบ 
จากส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ในช่วงการก่อสร้าง	 
ทางบรษิทักม็กีารตดิตามความคบืหน้าและการปฏิบตัติามข้อก�าหนด	วิธกีาร	 
และเงื่อนไขที่ระบุในรายงาน	 โดยมีการประชุมติดตามผลกับผู้รับเหมา	 
และที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้ม่ันใจว่าการ
ก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้างและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยที่สุด	 ซึ่งประสบการณ์และปัญหาจากโครงการต่างๆ	 ที่ผ่านมา	
ทางบรษิทักไ็ด้มกีารศกึษาและวเิคราะห์ผลเพือ่น�าไปปรับปรุงแก้ไข	ส�าหรบั
โครงการอื่นๆ	อยู่เสมอ	

การพัฒนาสินค้า และ นวัตกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
บรษิทัได้พัฒนารปูแบบของสินค้า	โดยค�านงึถงึการใช้สอยพ้ืนทีเ่พือ่ประหยดั
พลงังานและเพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุในการใช้สอยสนิค้า	และยงัเลอืกใช้แต่
อุปกรณ์ต่างๆ	 ในบ้านและอาคารชุดที่ติดต้ังให้แก่ลูกค้าที่ช่วยลดการใช้
พลังงาน	เช่น	หลอดประหยัดไฟ	สุขภัณฑ์	ประหยัดน�้า	เครื่องปรับอากาศ
ที่ได้มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์	5	และถังดักและก�าจัดน�้าเสียที่ได้คุณภาพ	
ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	

นอกจากนี้	 บริษัทยังได้ด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว	 โดย	 
บริษัทได้ร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท้ังไทยและต่าง
ประเทศ	 ในการออกแบบพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์กับ
การอยูอ่าศัยในอนาคต	และเพิม่คุณภาพในการใช้ชวีติของลกูค้าของบรษิทั	
(Quality	of	Life)	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปลูกฝังค่านิยมและให้การศึกษาเรื่องการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
บรษิทัมกีารรณรงค์ส่งเสรมิให้พนกังานรูจ้กัใช้ทรพัยากรให้เกดิประสิทธภิาพ
สูงสุด	 รณรงค์การประหยัดใช้น�้าไฟ	 การติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน�้าและ
หลอดประหยดัไฟในส�านกังานใหญ่และบรเิวณก่อสร้าง	และมกีารตรวจเชค็
ดแูลอย่างสม�า่เสมอ	และมกีารก�าจดัและดแูลขยะทีเ่กดิจากการท�างาน	การ
ลดใช้กระดาษ	และการน�ากลบัมาใช้ใหม่	(recycle)	เป็นต้น

นอกจากนี	้ยงัมกีารสนบัสนนุพนกังานรวมทัง้บุคคลภายนอก	ให้มจีติส�านกึ
และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	โดยมกีารสอดแทรกความรูใ้นการดแูล
รกัษาส่ิงแวดล้อม	และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อมและการก่อสร้าง	
ในหลักสูตรต่างๆ	 ของ	 เอพี	 อะคาเดม่ี	 โดยมีรายละเอียดดังท่ีแสดงไว้ 
ในส่วน	เอพี	อะคาเดมี่	

7. การร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน
นโยบายในการพัฒนาทางด้านความรับผิดชอบทางสังคม	(CSR)	ที่บริษัท	 
ได้ด�าเนินการไปในปีที่ผ่านมา	ล้วนแต่เป็น	CSR	In-process	ที่บูรณาการ
กับการด�าเนนิงานของบรษิทั	จากการทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการสร้าง
ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพ	เราจงึเลง็เหน็ว่าทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพจะท�าให้ชวีติ 
ความเป็นอยูข่องผูค้นดขีึน้	 ด้วยประสบการณ์ท่ีสัง่สมมานานในการด�าเนนิ
ธรุกจิ	บรษิทัมคีวามพร้อมทัง้ในแง่องค์ความรู	้ประสบการณ์	และความสามารถ 
ที่จะถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก	 เพ่ือน�าไปพัฒนา
ทักษะของตนเอง	 หรือต่อยอดความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม	 นอกจาก
นี	้บริษทัยงัมุง่มัน่ท่ีจะสร้างบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันา
ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ	 ท้ังในด้านการก่อสร้าง	 การบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ	รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งเมื่อมีการผลิตบุคลากรที่
มีความรู้และความรับผิดชอบที่ดีมากขึ้นในสังคม	บุคคลเหล่านี้จะร่วมกัน
ผลิตผลงานและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน	 อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการ
สร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้	
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ด้วยเหตุน้ี	 เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการถ่ายทอดองค์ความรู้	 บริษัทจึงได้
ก่อตั้ง	 เอพ	ีอะคาเดมี่	(AP	Academy)	สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจร
ด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของเมืองไทย	 ที่มีหลักสูตรครอบคลุมธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์อย่างครบวงจร	ตัง้แต่การออกแบบ	การก่อสร้าง	การซ้ือขาย	 
ไปจนถึงการบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์	 โดยวางแนวคิดว่า	 “รู้ลึก	
สร้างสรรค์	ท�าจริงพร้อมด้วยคุณภาพ”	และในปี	2560	ได้มีการสร้าง	AP	
ACADEMY	LAB	เพ่ือพัฒนาการถ่ายทอดความรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

การจัดตั้ง	เอพี	อะคาเดมี่นั้น	ทางบริษัทได้เตรียมการอย่างต่อเนื่อง	และ
ในปีที่ผ่านมา	จากการด�าเนินงาน	เอพี	อะคาเดมี	่และโครงการ	unusual	
football	field		ก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ	และได้รับรางวัล	CSR	สาขา	“การ
ลงทุนทรัพยากรบุคคล”	 จากงาน	Asia	Responsible	Entrepreneurship	
Awards	2017	โดยบริษัทได้รับรางวัลในสาขานี้เป็นเวลา	2	ปีซ้อน

เอพ	ีอะคาเดมี่	(AP	ACADEMY)	มีพันธกิจและโครงสร้างหลัก	3	ประการ	
ได้แก่	1.	เอพ	ีพรอ็พเพอร์ตี	้สคลู	(AP	Property	School)	2.	เอพ	ีโอเพ่นเฮ้าส์	
(AP	Open	House)	และ	3.	AP	Symposium	or	Public	Course	Training	
 
เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล AP Property School  
โครงการเอพี	พร็อพเพอร์ตี	้สคูล	เป็นโรงเรียนส�าหรับพัฒนาความรู้	ความ
สามารถ	และทักษะในการท�างานให้แก่บคุลากรของบริษัท	เพราะเรายดึมัน่ 
ในหลักท่ีว่า	การจะสร้างบ้านทีด่ไีด้	คนสร้างจะต้องมคีณุภาพก่อน	โดยหลักสูตร
ต่างๆ	 ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมส่วนเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน	 
(Fundamental)	การพัฒนาเฉพาะสายงาน	(Functional)	เติมเต็มทักษะ
ความรู้	(Selective)	และความเป็นผู้น�า	(Leadership)

หลักสูตรในเอพี	พร็อพเพอร์ตี	้สคูล	ประกอบด้วย	5	หลักสูตร	ได้แก่

(1) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum)

	 มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้หลักของการบริหารโครงการในส่วนของ
เวลา	 ต้นทุน	 และคุณภาพตลอดช่วงระยะเวลาของการก่อสร้าง
จนถึงส่งมอบให้ลูกค้า	 และทราบถึงกิจกรรมในการด�าเนินงานเริ่ม
ตั้งแต่การได้มาซึ่งที่ดินไปจนปิดโครงการ	 โดยจะเน้นการบริหาร
ตามหลักการและมาตรฐานคุณภาพของเอพีรวมถึงข้อก�าหนด
กฎหมายด้านสิง่แวดล้อม	และการปฏบิตังิานโดยค�านงึถงึผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม	ผ่านบุคลากรที่ได้รับฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในทุก
ภาคส่วน	อาทิเช่น	วิศวกร	คนงาน	ผู้รับเหมา	เป็นต้น

(2) หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales and Services  
 Curriculum)

	 เตรียมความพร้อมในการท�างานให้กับพนักงานขาย	 (Living	
Consultant)	เริ่มจากการปรับบุคลิกภาพและการต้อนรับให้ได้ตาม

มาตรฐานของเอพี	หลงัจากนัน้เป็นการค้นหาข้อมลูลูกค้าทีจ่�าเป็นต่อ
การน�าเสนอและตรงประเด็นตามความต้องการของลูกค้า	 ทั้งยังมี
เทคนคิการตอบข้อโต้แย้ง	การโน้มน้าวและการปิดการขายได้ส�าเรจ็	
รวมถึงการพฒันาความรูด้้านสนิเชือ่เบือ้งต้น	และทกัษะอืน่ท่ีจ�าเป็น
ไปพร้อมๆ	 กัน	 ภายใต้ภารกิจในการส่งมอบที่อยู่อาศัยท่ีดีท่ีสุด 
และตรงความต้องการที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

(3) หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบำารุง (Home Solution 
 Curriculum)

	 มีเป้าหมายให้พนักงานมีมาตรฐานในการให้บริการดูแลงานซ่อม
บ�ารงุทีถ่กูต้องและมมีาตรฐานงานซ่อม	(ระบบไฟฟ้า	ประปา	สขุาภบิาล	
สถาปัตยกรรม)	การดแูลความสะอาดและความปลอดภยัตัง้แต่เริม่
เข้าซ่อมจนกระทั่งส่งมอบงาน	 และการปฏิบัติงานโดยค�านึงถึง 
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	พร้อมการให้ค�าแนะน�าการบ�ารงุรกัษาที่
อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกบ้านสูงสุด

(4) หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property 
 Management Curriculum)

	 พฒันาศักยภาพของทีมบรหิารจดัการอาคารชดุ	และหมูบ้่านจดัสรร	 
จะได้รับความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ตั้งแต่เปิด
โครงการจนถงึการส่งมอบสาธารณูปโภค	โดยเน้นการบรหิารจดัการ
ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โปร่งใส	
ตรวจสอบได้	 และเป็นมาตรฐานขององค์กร	 ด้วยบุคลากรท่ีมี
คุณภาพควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกมิติ	

(5) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development 
 Program Curriculum)

	 พัฒนาทักษะความรู้	 ความสามารถของพนักงานในองค์กร	 ให้
สามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้อย่างสูงสุดในการท�างานให้
ส�าเร็จ	 โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะในด้านทักษะการเป็น
ผู้น�า	การสื่อสาร	การแก้ปัญหา	การวางแผนการท�างานของตนเอง	
และกับทีมงานต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการสร้างทัศนคติ
และจริยธรรมในการท�างาน	(Code	of	Conduct)	ให้กับพนักงาน
ทุกคน	 โดยแผนพัฒนาบุคลากรจะสอดคล้องไปกับเป้าหมายของ
องค์กรในแต่ละปี

	 โดยในปีที่ผ่านมามีจ�านวนพนักงานเข้ารับการอบรมและส�าเร็จใน
หลักสูตรต่างๆ	เป็นจ�านวน	2,834	คน	และผลการทดสอบความรู้
ความสามารถของผู้เข้าอบรม	 ได้ผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจและ	
จากการส�ารวจความคดิเห็น	พบว่าผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถน�าสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนางานของตนได้เป็นอย่างดี



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)186

การอบรมเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซึง่ในทกุหลกัสตูรท่ีกล่าวมาข้างต้น	จะสอดแทรกนโยบายและแนวทางปฏบิติั 
ของบริษัทในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยเน้นย�้า 
ให้เหน็ถงึความส�าคญั	แนวทางการหลีกเลีย่ง	และบทลงโทษ	เพือ่ให้พนกังาน 
ตระหนักถึงความส�าคัญและความตั้งใจของบริษัทที่จะพัฒนาในด้านนี้

ตารางแสดงจำานวนผู้เข้าอบรม หลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล

 หลักสูตร จำานวน
ครั้งของ
หลักสูตร

จำานวน
ผู้เข้าร่วม

งบประมาณ จำานวน
ชม.รวม

จำานวน
ชม.เฉลี่ย

ต่อคน

1 หลักสูตรการบริหาร
งานขายและบริการ
(Sales	and	Services	
Curriculum)

17 144 	189,797.90	 114 1.26

2 หลักสูตรการบริหารงาน
ก่อสร้าง	และ
สิง่แวดล้อม(Construction	
Curriculum)

42 599 	16,403.55	 296.5 2.02

3 หลักสูตรการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์	
(Property	
Management	
Curriculum)

15 558 	172,759.35	 110 5.07

4 หลักสูตรการบริหาร
จัดการงานซ่อมบ�ารุง
(Home	Solution	
Curriculum)

43 327 	102,211.26	 179 1.82

5 หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร	
(Development	
Program	Curriculum)

61 1,206 1,872,009.20 391 3.08

รวม 178 2,834 2,353,181.26 1,090.5 13.25

โดยในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ดังกล่าว	 ในปี	2560	 บริษัทใช้งบ
ประมาณสนบัสนนุในการจดัการอบรมทัง้สิน้	2,353,181.26	บาท	มีผูเ้ข้าร่วม	 
รวม	2,834	คน

เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ AP Open House  
โครงการเอพ	ีโอเพ่นเฮ้าส์	มุง่เป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้	ประสบการณ์	
และเปิดโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการท�างานหลังจากส�าเร็จการศึกษา
เพราะบริษัทตระหนักดีว่าการได้เรียนรู้จากการท�างานในสถานที่และ
สถานการณ์จริง	 จะเสริมสร้างทักษะที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมอาชีพ
การท�างานหลังส�าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่เข้าโครงการได้อย่างดี	 
เฉกเช่นระบบการศกึษาในประเทศทีพ่ฒันาแล้วทีจ่ะให้ความส�าคญักบัการให้ 
ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์จรงิในการท�างาน	นอกเหนอืจากการเรยีนรูเ้ชงิทฤษฎ	ี

ในปีที่ผ่านมาโครงการ	 “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์:ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าทฤษฎี”	 ได้
ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 โดยในปี	2560	 เปิดรับสมัครนิสิต	 นักศึกษา 
ชั้นปีที	่3	และ	4	คณะวิศวกรรมศาสตร	์สาขาวิศวกรรมโยธา	และในปีนี้
เปิดใหม่อีก	1	สาขาคือ	ด้านการตลาดและการขาย

โดยบรษิทัท�าการประชาสมัพันธ์โครงการในหลากหลายรปูแบบเพือ่ให้เข้าถงึ 
นิสิตนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มากที่สุด	 อาทิ	 โซเชียล	 
มเีดยี	ส่ือประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย	รวมถงึการท�าโรดโชว์เข้าไปแนะน�า
โครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการท�างานในสายอาชีพโยธา	 การตลาด	
และการขายกับน้องๆ	ด้วยตนเอง

หลักจากขั้นตอนการเปิดรับสมัคร	มีนิสิตนักศึกษาจ�านวน	3,018	คน	จาก
มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ	สมคัรเข้าร่วมคดัเลอืกซึง่ผูเ้ข้าสมคัรต้องผ่านการ
ท�าแบบทดสอบออนไลน์	และเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก	ณ	ส�านักงานใหญ่	

ในวันที	่13	มกราคม	2560	บริษัทได้ท�าการประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษา 
ทีผ่่านการคดัเลอืกเพือ่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวนทัง้ส้ิน	47	คน	จากโปรแกรม
วศิวกรรมโยธา	29	คน	และโปรแกรมด้านการตลาดและการขาย	18	คน	เพือ่
เข้าร่วมโครงการฝึกงานกบับรษิทั	โดยนสิตินกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการจะได้
ฝึกงานในสถานทีจ่รงิกบัทีมผู้เชีย่วชาญจากสาขาต่างๆ	ทัง้หน่วยงานภาครฐั	
ผู้ประกอบการ	และพันธมิตรธุรกิจมากมาย	ร่วมให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกงานได้เรียนรู้ตั้งแต่งานพื้นฐานของสายงานแต่ละส่วน	
ไม่ว่าจะเป็นการวเิคราะห์การตลาด	เทคนิคการขายและการโน้วน้าวต่อรอง 
ลูกค้า	 ไปจนถึงมาตรฐานการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ	 นิสิต
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากเอพี	 อะคาเดมี่	 
และได้รบัโอกาสเข้าร่วมงานกบับรษิทั	โดยทางบรษิทัใช้งบประมาณในการ
จัดโอเพ่นเฮ้าส์	รวมทั้งสิ้นประมาณ	2	ล้านบาท		

การถ่ายความรู้ผ่านการร่วมมือกับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป 
(Mitsubishi Estate Group)
นอกจากองค์ความรู ้ภายในของบริษัท	 เอพี	 อะคาเดมี่ก็ยังได ้รับ 
การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพันธมิตรทางธุรกิจ	 มิตซูบิชิ	 เอสเตท	 กรุ๊ป	
(Mitsubishi	Estate	Group)	จากประเทศญี่ปุ่น	อย่างต่อเนื่องมาในทุกๆ	ปี	 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 นอกจากความร่วมมือในด้านการลงทุนเพื่อ
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแล้ว	 ยังได้ร่วมมือกันด้านการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู	้ทักษะ	และนวัตกรรมทางอสังหาริมทรัพย	์ซึ่งมิตซูบิช	ิเอสเตท	 
กรุ๊ป	 เป็นผู้น�าที่มีองค์ความรู้เป็นอันดับต้นๆ	 ของประเทศญี่ปุ่น	 ท่ีจะ
สามารถถ่ายทอดและสร้างประโยชน์ในแง่การโอนถ่ายเทคโนโลยต่ีอวงการ
อสงัหารมิทรพัย์	และประโยชน์ต่อสังคมและผูบ้รโิภคในประเทศไทยได้เป็น
อย่างมากอีกด้วย	

ทัง้นี	้ในปีทีผ่่านมา	เพือ่เพิม่เตมิความรูค้วามสามารถของนสิตินกัศกึษาทีเ่ข้าร่วม 
โครงการ	เอพี	โอเพ่นเฮ้าส์	ทางบรษิทัโดยความร่วมมอืจาก	มิตซบูชิิ	เอสเตท	 
กรุ๊ป	ได้ส่งนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ	เอพ	ีโอเพ่นเฮ้าส์	 
ให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น	 เพ่ือเพิ่มโอกาสการเรียนรู้เทคโนโลยี
จากต้นแบบของนวัตกรรมการก่อสร้างและบริหารอสังหาริมทรัพย์อันมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ	 โดยที่มีเป้าหมายในการ
ถ่ายทอดความรู	้ประสบการณ์	และโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทกัษะ
ให้กบันสิตินักศกึษาฝึกงานของเราท่ีเป็นตวัแทนของเยาวชนไทย	ได้เตรยีม
ความพร้อมในการเข้าสู่ชวีติการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ	หลังจากส�าเรจ็การ
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ศึกษาต่อไป	โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวได้มีขึ้นในระหว่างวันที่	22	-	26	
สิงหาคม	2560	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	โดยมีจ�านวนนักศึกษาที่ได้
ผ่านการคดัเลอืกให้เข้าร่วมการศกึษาดงูานดงักล่าวรวม	4	คน	ประกอบด้วย	
นายคมกฤช		สทิธิการ	นกัศกึษาชัน้ปีที	่3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชา 
โยธา	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 นางสาว 
วรนษิฐา	โกมลพสิฐิ	นกัศึกษาชัน้ปีที	่3	คณะวศิวกรรมศาสตร์	สาขาวชิาโยธา	
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิริินธร	นางสาวศุภิสรา	พงค์โสภี	นกัศึกษาชัน้ปี 
ที	่3	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และนางสาวภัทรภร		
ลายอักษร	นักศึกษาชั้นปีที่	3	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AP ACAdEMY LAB
ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทยกระดับความเข้มข้นของสถาบัน	AP	Academy	
สถาบันเพ่ือการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศ	
โดยได้ลงทุนด้าน	Fundamental	กว่า	70	ล้านบาท	สร้าง	AP	Academy	
LAB	ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย	
บนพื้นที่เกือบ	800	 ตารางเมตรของ	AP	Academy	Lab	 ซึ่งได้รับการ
ออกแบบโดยทีม	AP	Design	Lab	 ร่วมกับดีไซเนอร์จากซูเปอร์แมชชีน 
สตดูโิอ	สตดูโิอออกแบบระดบัแนวหน้าของเมืองไทยทีก่วาดรางวลัด้านดไีซน์ 
มาแล้วจากหลายประเทศมาร่วมกับทีมเอพีในการสร้างสรรค์แล็บแห่ง
การเรียนรู้ในบริบทใหม่ย่านใจกลางเมืองให้ดูล�้าทุกพื้นท่ีสามารถเรียนรู้
ได้จริงตามเป้าหมายที่วางไว้	 โดยทุกพื้นที่ได้รับการออกแบบภายใต้โจทย์	
EXPERIENTIAL	LEARNING	 ให้ทุกพื้นที่พร้อมกระตุ้นการเรียนรู้และความ
คิดสร้างสรรค์	 ผ่านการลงมือท�าจริง	 เพื่อร่วมกันค้นหาความหมายของ 
ค�าว่าคุณภาพชีวิตที่ดีส�าหรับคนเมือง	 	 พัฒนากระบวนการและเครื่องมือ
การเรียนรู้ด้านอสังหาฯ	รู้ลึก	ลงมือท�าจริง	ก้าวทันกระแสยุคดิจิตอล

AP	Academy	Lab	ได้รบัการจดัวางพืน้ทีใ่ห้สอดรับกบัความต้องการเรยีนรู ้
ที่แตกต่างกันในแต่ละโซน	ดังนี้

(1)  HOME LAB 

	 ไฮไลท์ที่ส�าคัญที่สุดของ	AP	Academy	Lab	ทีมดีไซเนอร์ต้องการ
ให้สเปซส่วนนีเ้ป็นเหมอืน	Experimental	space	ทีใ่ห้ทมีวศิวกรเอพ ี
มาท�าการทดลอง	ทดสอบ	และ	เรียนรู้ระบบต่างๆ	ภายในบ้าน		

(2)  COLLABORATION & PLAY SPACE

	 พื้นที่กระตุ้นความคิดต่าง	 ดีไซเนอร์ต้องการให้พื้นที่ตรงจุดน้ีเป็น	
Free	Space	ที่ใช้ท�าอะไรก็ได้	ทั้งใช้ประชุมกลุ่มย่อย	brainstorm	
กันในทีม	หรือจะนั่งท�างานเงียบๆ	คนเดียว	

(3)  AUDITORIUM 

	 โซนท่ีถูกออกแบบมาส�าหรับการประชมุและสมัมนาต่างๆ	โดยมกีาร
วางระบบ	infrastructure	ส�าหรับห้องประชุมที่เพียบพร้อม	รองรับ
ระบบต่างๆ	 ภายในห้องประชุม	 และเก็บเสียงระหว่างห้องได้เป็น
อย่างดี	 มีทั้งหมด	3	 ห้อง	 แต่ละห้องสามารถเปิดเช่ือมต่อกันได้	
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า	200	คน

	 ในปี	2560	มีสถาบนัการศึกษา	และบรษิทัเอกชนทีส่นใจเข้าขอดงูาน	
AP	ACADEMY	LAB	และใช้สถานที่จัดอบรม	ทั้งในส่วนของ	HOME	
LAB	และระบบการพัฒนาบุคลากรของ	เอพี	ดังนี้

 วันที่ 29 สิงหาคม 2560

	 ทมีผูบ้รหิารธนาคารทหารไทย	จ�ากดั	มหาชน	เย่ียมชม	AP	Academy	 
Lab	 โดยทีมผู้บริหารจากหลายสายงานของธนาคาร	 เช่น	Branch	
Transformation	 	Product	 และ	HR	 	 ขอศึกษาเร่ืองการจัดตั้ง	 
ACADEMY	 การพัฒนาบุคลากรในแต่ละส่วนงาน	 หลักสูตรการ
อบรม	และ	training	tools	ต่างๆ	รวมทั้งระบบการท�างานของ	AP	
HOME	LAB		

 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน	(Interior	Architecture)	มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั	
จ�านวน	18	คน	เข้าอบรม	ในหวัข้อ	“interior	construction	elements”	 
เพ่ือศึกษาถึงการก่อสร้าง	 การใช้วัสดุ	 และประโยชน์ใช้สอยต่างๆ	
ภายใน	AP	Home	Lab	มทีัง้ส่วนของงานโครงสร้าง	งานระบบประปา	
ระบบไฟฟ้า	และระบบแจ้งเตอืนอคัคีภยั	รวมท้ังในส่วนของ	Materials	
Archive	ทีเ่ป็นวสัด	ุทีใ่ช้ในโครงการของ	เอพ	ีอกีด้วย

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

	 นกัศึกษาฝึกงานจ�านวน		6	คน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการสหกิจ 
ศกึษา	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร	ีเข้ามาอบรมหวัข้อ	“งานระบบ
สาธารณูปโภค”	*(ระบบน�้า	ระบบไฟ	สุขาภิบาล)		

AP Public Course Training 
โครงการ	AP	Public	Course	Training	รเิริม่ขึน้โดยมุง่หวงัให้เกดิการแบ่งปัน 
ความรู	้นวตักรรม	และโลกทัศน์ในด้านการก่อสร้าง	ออกแบบ	การขายและ
การบรกิารด้านอสงัหาริมทรพัย์	รวมถงึสร้างแรงบนัดาลใจ	โดยเป็นโครงการ
ทีเ่ปิดกว้างให้ประชาชนทัว่ไป	ไม่ว่าจะเป็นนกัเรยีน	นิสิตนกัศึกษา	ผูท่ี้ท�างาน
ในสายงานทีเ่กีย่วข้อง	หรือบคุคลทัว่ไปทีส่นใจ	ได้เข้าร่วมรบัฟัง	แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น	 กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระดับสากล 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

โดยในปี	2560	ที่ผ่านมา	ทางบริษัทได้จัดให้มี	AP	Public	Course	Training	
ทั้งหมด	5	งาน	

(1) “อบรมช่างไฟฟ้า เพื่อการทดสอบมาตรฐานแรงงาน” 

	 วันที่	30	มิถุนายน	2560	เวลา	8.30-17.30	น.	ณ	AP	Academy	
Lab	อาคารเลค	รัชดา	ชั้น	31

	 เอพี	อะคาเดมี่	ร่วมกับ	ส�านักงานรับรองความรู้ความสามารถ	กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 จัดอบรมให้กับประชาชน
ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า	 เพ่ือเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้
ช่างไฟฟ้าและหน่วยงานเอกชนผู้ให้บริการงานช่างไฟฟ้า	 เพื่อให้มี
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บุคลากรที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ
ตามที่ได้ก�าหนด	 สอดรับวัตถุประสงค์ของการยกระดับคุณภาพ
ฝีมอืแรงงานช่างไฟฟ้าของประเทศไทย	ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน	พ.ศ.	2545	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

(2) ”Smart Civil 4.0” 

	 วันที	่16	ธันวาคม	2560	เวลา	8.30-12.00	น.	ณ	AP	Academy	Lab	
อาคารเลค	รัชดา	ชั้น	31

	 เอพ	ีอะคาเดมี่	จัดอบรมในหัวข้อ	“Smart	Civil	4.0	บริหารโครงการ
ก่อสร้างอย่างมืออาชีพและเส้นทางการเติบโตในสายงาน”	 ให้กับ
วิศวกรรุน่ใหม่	เพือ่เตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นวศิวกรโยธามอือาชพี	 
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ	 เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารโครงการ
ก่อสร้างให้ประสบความส�าเร็จ	ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัของงานก่อสร้าง	
โดยเน้นสาระส�าคัญไปที่	 การศึกษาความเป็นไปได้	 การวางแผน 
โครงการ	การควบคุมโครงการ	การจดัการทมีงาน	และการประเมิน
โครงการ	เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ในการประกอบอาชพีได้	 
ยกระดับมาตรฐานงานความรู ้ความสามารถของวิศกรโยธาใน
ประเทศไทย

(3) ”SALES FOR REAL” 
	 การอบรมจัดขึ้น	3	ครั้ง	วันที่	27	กุมภาพันธ์,	9	มีนาคม	และ	28	

กันยายน	2560	ณ	AP	Academy	Lab	อาคารเลค	รัชดา	ชั้น	31

	 ถือเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยที่มีการน�า
เทคนิคและเกร็ดความรู้มากมายมาท�าเป็นหลักสูตรเฉพาะทาง
ส�าหรับนักขายอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจในงานด้านการขาย	 และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	
อบรมโดยนักขายตัวจริงและผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการขายจากบริษัท 
เอพ	ีไทยแลนด์	ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า	26	ปี	พร้อมสร้าง
พ้ืนฐานของอาชีพนักขาย	 และต่อยอดความสามารถด้วยเคล็ดลับ 
มากมายที่จะท�าให้ทุกการขายเป็นไปได้จริง

(4) “ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง”

	 การอบรมจัดขึ้น	3	ครั้ง	วันที่	23	พฤษภาคม,	26	กรกฎาคม	และ	
25	พฤศจิกายน	2560	เวลา	08.30-17.00	น.	ณ	AP	Academy	Lab	 
อาคารเลค	รชัดา	ชัน้	31	โครงการอบรมส�าหรบัผูท้ีอ่ยากเป็นช่างอาคาร	 
แต่ไม่มีประสบการณ์	 เข้ามาเรียนรู้ระบบอาคารสูงแบบเข้มข้น 
และจัดเต็มใน	1	 วัน	 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นช่างอาคาร 
มืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านระบบอาคารสูงกว่า	20	ปี	 เพื่อ 

ยกระดบัความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบอาชพีในสาขาทีเ่กีย่วข้อง	 
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย	ผ่าน
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดได้จริง

(5) “ฟังความข้าง sale”

	 วันที่	16	มิถุนายน	2560	เวลา	14.00	–	17.00	น.	ณ	Academy	
Lab	อาคารเลค	รัชดา	ชั้น	31

	 กจิกรรมให้ความรูใ้ห้กบับคุคลภายนอกผูป้ระกอบอาชพีพนกังานขาย	 
ด่านแรกของธุรกิจที่ใกล้ชิดและติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา		มาฟัง
ทอล์คเรือ่งลบั	มาเม้าท์เรือ่งขาย	กับนกัขายของแพงระดบัมอืทองทัง้
บ้านหร	ูบิก๊ไบค์	ไปจนถึงเครือ่งมอืแพทย์	ทีต่่างน�าประสบการณ์และ
เรื่องจริงในการขายมาตีแผ่แบบสุด	Exclusive	พร้อมเรียนรู้เทคนิค
ขายของแพงให้ปังจากภายในกบั	ครเูงาะ	รสสุคนธ์	กองเกตุ	Acting	
Coach	ชื่อดังของเมืองไทย	

	 โดยมผีูร่้วมสนใจเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู	้ทีท่างบรษิทัจดัขึน้	เป็น
จ�านวนมากรวมทั้งสิ้น	2,895	คน	โดยใช้งบประมาณในการจัดงาน
ทัง้หมดประมาณ	2	แสนบาทและจากการท�าแบบสอบถาม	ผูเ้ข้าร่วม 
มีความพึงพอใจ	และได้รับความรู้และจากการเข้าร่วมงานดังกล่าว
ในระดับที่ดีมาก	

ตารางแสดงจำานวนผู้เข้าร่วมอบรม AP PUBLIC COURSE 
TRAINING 
 

 กิจกรรม ผู้เข้าร่วม วันที่ จำานวน
ผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

1 Smart	Civil	4.0 วิศวกร 16	ธ.ค.
2560 245 42,611	

2 ความรู้เบื้องต้นระบบ
อาคารสูง	ครั้งที่	1

ช่างเทคนิค	และ	
ช่างทั่วไป		

23	พ.ค.	
2560 548 9,480	

3 อบรมช่างไฟฟ้า	เพื่อการ
ทดสอบมาตรฐานแรงงาน

ช่างเทคนิค	และ	
ช่างทั่วไป		

30	มิ.ย.	
2560 466 39,368	

4 ความรู้เบื้องต้นระบบ
อาคารสูง	ครั้งที	่2

ช่างเทคนิค	และ	
ช่างทั่วไป		

26	ก.ค.	
2560 502 11,716	

5 ความรู้เบื้องต้นระบบ
อาคารสูง	ครั้งที	่3

ช่างเทคนิค	และ	
ช่างทั่วไป		

25	พ.ย.	
2560 326 11,273	

6 ฟัง	ความ	ข้าง	Sales พนั ก ง านขาย	
และบุคคลทั่วไป

16	มิ.ย.	
2560 330 50,700	

7 Sales	for	Real	
ครั้งที่	3	รอบที	่1

พนั ก ง านขาย	
และบุคคลทั่วไป

27	ก.พ.	
2560 100

31,171
8 Sales	for	Real	

ครั้งที่	3	รอบที่	2
พนั ก ง านขาย	
และบุคคลทั่วไป

9	มี.ค.	
2560 73

9 Sales	for	Real	
ครั้งที่	4

พนั ก ง านขาย	
และบุคคลทั่วไป

28	ก.ย.	
2560 305 7,253	

 TOTAL 2,895 203,572
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AP CHARITY ANd SHARING EdUCATION
โครงกำร “จุฬำฯ รำกแก้ว อำสำพัฒนำชุมชนท้องถิ่นจังหวัดน่ำน (จุฬำฯ 
ฮักน่ำน)” ร่วมสำนฝันเยำวชนนักคิดสร้ำงสรรค์สำนต่อแนวพระรำชด�ำริ 
พัฒนำชุมชนอยำ่งยั่งยืน

ในปี	2560	บริษัท	ได้ด�าเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน	โดยร่วมกับที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	 มูลนิธิปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนว
พระราชด�าริ	 มูลนิธิรากแก้ว	 และเครือเนชั่น	 ร่วมสานฝันเยาวชนนักคิด 
สร้างสรรค์ในโครงการ	“จุฬาฯ	รากแก้ว	อาสาพฒันาชมุชนท้องถิน่จังหวดัน่าน	 
(จฬุาฯ	ฮกัน่าน)”	สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รัชกาลที่	9	และ	10	พัฒนาระบบน�้าที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน

ซึง่บรษิทั	ได้ร่วมเป็นทีป่รกึษาให้กบัโครงการ	“จฬุาฯ	ฮักน่าน”	พร้อมลงพ้ืนที ่
ปฏบัิตงิานจรงิร่วมกบัทมีนสิติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ณ	ชมุชนบ้านวังตาล	 
จังหวัดน่าน	 พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ทั้งด้านวิศวกรรมในแง่ของ 
การวางท่อ	รวมถึงค�าแนะน�าในการหาแนวทางต่อยอดเพือ่สร้างความยัง่ยนื
ให้แก่ชุมชน	โดยพบว่าในพืน้ท่ีมีอ่างเกบ็น�า้ห้วยปูป่่านซึง่เป็นทรัพยากรแหล่ง
น�้าขนาดใหญ่	แต่ชาวบ้านยังคงมีวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ	คือมักจะ
ใช้ทรัพยากรน�้าเพียงเพ่ือพอใช้ไปในแต่ละวัน	 ท�าให้การเกษตรในชุมชน
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาลซึ่งใช้น�้าฝนเป็นหลัก	 ส่งผล 
ต่อปริมาณผลผลิตในการเพาะปลูกรวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	 
ทั้งที่หากมีการจัดการทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถน�าน�้า 
ที่มีอยู่มาใช้และจัดสรรกันในชุมชนได้อย่างเต็มที่	 ด้วยเหตุนี้	 บริษัทจึงได้
น�าความเชีย่วชาญทางด้านวศิวกรรมเข้ามาร่วมสนบัสนนุและให้ค�าปรกึษา
กับเหล่านักปั้นฝันในการพัฒนาระบบน�้าเพื่อให้ชาวบ้านได้ท�าการเกษตร 
ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพสงูสดุและยัง่ยืน	5	เดอืนของการปฏบิติัภารกจิ
สานฝันพัฒนาระบบน�า้เพื่อชุมชน	ภายใต้โครงการ	“น�้าคือชีวิต”	จนมาถึง 
บทสรุปของการแปรเปลี่ยนสิ่งที่คิดจากจินตนาการให้กลายเป็นความจริง	
ชาวบ้านสามารถใช้น�้าในการท�าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน	 อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของ
สังคม	 สร้างการตระหนักรู้ของการมีจิตส�านึกที่ดีที่จะน�าความรู้ที่เรียน 
มาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	อีกท้ังยงัเป็นการเปิด
โอกาสให้เยาวชนได้แสดงศกัยภาพเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจในการท�าความดี 
ให้แก่เยาวชนกลุ่มอื่นอีกต่อไป

โครงการ AP CHARITY รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
บรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกิจภายใต้กรอบของคณุธรรมควบคูก่บัการมส่ีวนร่วม 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility)	และด้วย
เหตกุารณ์ภยัพบิตันิ�า้ท่วมทางภาคใต้รนุแรงในปี	2560	บริษทัจงึมคีวามมุง่มัน่ 
และตั้งใจที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องผู้ประสบภัยทางภาคใต้	 	 บริษัทได้ร่วมกับ
ลูกบ้านและพนักงานของบริษัท	 ส่งมอบสิ่งของที่จ�าเป็นในการยังชีพเพื่อ 

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมภาคใต้	ผ่านโครงการ	“AP	CHARITY	รวมพลงั 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้”	 จากความร่วมมือจากลูกบ้านกว่า	 30	
โครงการ	 และพนักงานเอพี	 เกิดเป็นสายธารน�้าใจท�าให้ได้รับท้ังเครื่อง
อุปโภค	 บริโภคจ�านวนมาก	 พร้อมกันนี้	 บริษัทได้สมทบอุปกรณ์ดูแล
บ้านหลังน�้าท่วมเพิ่มอีกกว่า	1,000	 ชิ้น	 โดยได้ส่งมอบสิ่งของทั้งหมด	 ณ	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นผู้รับมอบ

โครงการ SQE ห่มกายอุ่นใจให้น้องปีที่ 2 
บริษัท	 เอสคิวอี	 คอนสตรัคชั่น	 จ�ากัด	(SQE)	 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอพี	 
ได้จดัให้มโีครงการสนบัสนุนการศึกษาและข้าวของเครือ่งใช้ให้เดก็นักเรยีน
ในจงัหวดัห่างไกลท่ีขาดแคลน	โดยวนัที	่1	ถงึ	2	ธนัวาคม	2560	ทางผู้บรหิาร 
และพนักงานของ	SQE	ได้เดนิทางไปมอบบรจิาคส่ิงของจ�าเป็นทางการศกึษา	 
และเครื่องใช้ต่างๆ	 ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ	 รวมท้ังเส้ือผ้ากันหนาว
เครื่องนุ่งห่ม	ณ	โรงเรียนบ้านห้วยน�้าผัก	และ	โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย	 
อ�าเภอนาแห้ว	 จังหวัดเลย	 ซึ่งเป็นการให้โอกาสพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ได้แบ่งปันน�้าใจให้แก่สังคมและผู ้ขาดแคลน	 ทั้งยังเป็นการส่งเสริม 
ความสามัคคีในหมู่พนักงานอีกด้วย

8. การเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงาน ที่มี
     ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการ AP SPACE SCHOLARSHIP
บริษัท	 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าและผู้น�าด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่อยู ่อาศัยของประเทศไทย	 ได้น�าเสนอโครงการเพื่อสังคม 
รูปแบบใหม่	“AP	SPACE	SCHOLARSHIP	-	ทุนที่พักอาศัย	เพื่อการเริ่มต้น
ของคนคุณภาพ”	 เพื่อร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่สังคม	
โดยบริษัทน�าความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สเปซส�าหรับการอยู่อาศัย	 
น�าเสนอแนวคิดใหม่ในการส่งต่อ	“พืน้ทีช่วิีต”	ให้กับอนาคตของชาต	ิมอบทนุ 
การศึกษาเป็น	 “ที่พักอาศัย”	 แก่นักศึกษาที่ย้ายเข้ามาศึกษาต่อในระดับ
อดุมศกึษาในกรงุเทพมหานครเป็นเวลา	1	ปี	โดยคดัเลอืกนกัศกึษาท่ีเรยีนดี	 
และความประพฤติดี	 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องท่ีพักอาศัย
จ�านวน	7	คน	เพ่ือมุง่หวงัให้น้องๆ	นักศกึษา	ได้ใช้ชวีติระหว่างเรยีนร่วมกนั 
ได้อย่างมีความสุข	สร้างสรรค	์และปลอดภัย		

ทุนการศึกษา	AP	Space	Scholarship	 น้ี	 มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยรองรับ
ความเปล่ียนแปลงของนักศึกษาที่ต้องพบกับสังคมใหม่	 ส่ิงแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงไปและภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่มากขึน้	โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้าน
การเช่าทีอ่ยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ	โดยบรษัิทต้องการสนับสนนุเรือ่งทีพ่กัอาศยั	 
ซึง่อยูบ่นท�าเลทีส่ามารถเดนิทางไป-กลบัมหาวทิยาลยัสะดวก	พร้อมระบบ
รักษาความปลอดภัย	 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาผู้ขาดแคลนที่พักอาศัยใน
กรุงเทพฯ	ให้น้องรู้จักการให้	การส่งต่อ	และน�าความรู้ความสามารถไปใช้ 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
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พืน้ทีอ่าศยัถกูออกแบบเป็นพเิศษ	โดย	AP	Design	Lab	ร่วมมือกบั	Fabrica	
Design	ดไีซน์สตดิูโอท่ีรวบรวมหนุม่สาวนกัคดิ	นกัออกแบบ	เพือ่สร้างสรรค์
พืน้ทีท่ีจ่�ากดั	ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างคุม้ค่าในทกุตารางเมตร	ภายใต้ 
ดีไซน์คอนเซปต์	‘SUM’	การรวมตัวของ	ของหลากหลายชีวิต	หลากหลาย
กิจกรรมในแต่ละวัน	 จนถึงพื้นท่ีหลากหลายฟังก์ชั่นอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว	 
เกดิเป็นสงัคมใหม่	เพือ่ให้พ้ืนทีช่วีตินีเ้ป็นทัง้พืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรู	้การสร้างสรรค์	 
การแบ่งปัน	และการอยู่ร่วมกัน

โครงการ ขอพื้นที่เล็กๆ ให้หัวใจได้เต้นต่อ” (The Smallest 
Space to Save Life)

“หัวใจ”	เปรยีบเหมอืนเครือ่งจกัรทีค่อยสบูฉดีเลอืดไปหล่อเลีย้งอวยัวะต่างๆ	
ของร่างกาย	ประเทศไทยพบว่ามอีตัราการเสยีชวีติจากภาวะหวัใจหยดุเต้น
เฉียบพลันมากกว่า	54,000	คน	หรือเทียบว่าในทุกๆ	1	ชั่วโมงมีคนเสียชีวิต 
จากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมากถึง	6	 คน	 ซึ่งผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น 
เฉียบพลันส่วนใหญ่มักเกินขั้นก่อนมาถึงโรงพยาบาล	 อาจเป็นที่บ้าน	 
ที่ท�างาน	 หรือที่สาธารณะ	 ซ่ึงหากปฐมพยาบาลหรือท�าการรักษาไม่ทันก็
อาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตลงได	้

บรษิทั	ในฐานะผูน้�าด้านการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ส�าหรับคนเมอืง 
ทีเ่ชีย่วชาญในการสร้างสรรค์นวตักรรมดไีซน์เพือ่พืน้ทีใ่ช้สอยทีไ่ม่จ�ากดัเพือ่
การใช้ชีวิตของคนเมืองครอบคลุมทั้งมิติด้าน	‘คุณภาพ’	‘บริการ’	‘ความ
สะดวกสบาย	 และความปลอดภัย’	 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้าง	 

‘คณุภาพชวีติทีด่’ี	อย่างยัง่ยนื	ได้จดัให้มโีครงการเพือ่สงัคม	“ขอพืน้ทีเ่ลก็ๆ	 
ให้หัวใจได้เต้นต่อ”	(The	Smallest	Space	to	Save	Life)	 เพื่อต่อยอด
แนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพไปสู่การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้เกิดขึ้นในสังคมเอพีและสังคมวงกว้าง	 ด้วยการตระหนักถึง 
อนัตรายจาก	“ภาวะหัวใจหยดุเต้นเฉยีบพลนั”	ท่ีคร่าชวีติคนไทยได้ในทกุเพศ	 
ทุกวัย	 ด้วยการเดินหน้าติดตั้งเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ	 (AED)	 ใน 
คอนโดมเีนยีมของบรษิทัทีส่่งมอบไปแล้ว	รวมถึงคอนโดมเินยีมโครงการอืน่ๆ	 
ที่บริหารจัดการโดยบริษัท	สมาร์ท	เซอร์วิส	แอนด์	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด	
บริษทับรหิารจดัการอสังหารมิทรพัย์ในเครอืเอพี	รวมทัง้ส้ินกว่า	40	โครงการ	
คดิเป็นผูอ้ยู่อาศัยกว่า	25,000	ครอบครวั	และเตรียมร่วมรณรงค์ส่งต่อความ
รู้การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐานก่อนส่งถึงมือแพทย์สู่ประชาชน	 เพ่ือให้ตระหนักและ
พร้อมรบัมอืเมือ่พบผูป้ระสบภาวะดงักล่าว	ทัง้นี	้จากสถิตพิบว่าภาวะหวัใจ
หยุดเต้นเฉียบพลันคือสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดอันดับที่	3	(รองจากมะเร็ง
และอุบตัเิหต)ุ	คร่าชวีติคนไทยถงึ	54,000	คนต่อปี	(เฉล่ียถงึ	6	คนต่อชัว่โมง)	 
ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มทยอยติดตั้งเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ	AED	 ใน
คอนโดมเีนยีมทีบ่รหิารจดัการโดยทมีเอพแีล้ว	โดยแผนจะติดตัง้ให้ครบทัง้
สิ้นกว่า	40	โครงการที่โอนกรรมสิทธิ์เข้าอยู่แล้ว		

แม้พ้ืนทีเ่ล็กทีสุ่ด	ก็อาจส�าคัญกบัชวิีตมากทีสุ่ด	บรษัิท		จงึเร่ิมติดต้ังเครือ่งชอ็ก 
ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ	(AED)	บนพื้นที่	0.1	ตร.ม.	ในคอนโดมิเนียมเครือเอพี	 
เพือ่ความปลอดภยัของลกูบ้านและคนในชมุชน	พร้อมเชญิชวนหน่วยงานต่างๆ	 
ร่วมแบ่งปันพ้ืนที่เล็กๆ	 เพ่ือติดต้ังเคร่ือง	AED	 ให้ครอบคลุมพ้ืนที่หัวใจ
คนไทยทุกดวง	 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ดีต่อใจคนไทยท่ี	www.
SmallestSpaceToSaveLives.com	หรือ	www.	apthai.com
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แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ	ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	โปร่งใส	เป็นธรรม	และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอดระยะเวลาในการด�าเนิน
ธุรกิจ	 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้บริษัทฯ	 มีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 ที่จะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เช่น	
การจดัท�านโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	นโยบายการแจ้งเบาะแสทจุรติ	มาตราการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	นโยบายการรบั-การให้ของขวัญ	ของก�านัล	หรอื 
ผลประโยชน์อ่ืนใด	และการเลีย้งรับรอง	และเม่ือวนัที	่9	มีนาคม	2560	บรษิทัฯ	ได้ผ่านการรบัรองการเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต	(Collective	Action	against	Corruption:	CAC)	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

การนำาไปปฏิบัติ
นอกจากการจัดท�านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว	 ในปี	2560	 	 บริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร 
มส่ีวนร่วมกับการปฏบัิตติามนโยบายดงักล่าว	เช่น	การให้ความรูเ้กีย่วกบัแนวทางการปฏบัิติต่อต้านคอร์รปัชัน่ผ่าน	Intranet	ของบริษทัฯ	และการศกึษาเรยีนรู ้
ผ่าน	VDO	ส�าหรับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ	การสื่อสารกับคู่ค้าของบริษัทฯ	ในเทศกาลปีใหม่	ว่าบริษัทฯ	ไม่มีนโยบายการรับของขวัญฯ	รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงแนวปฏิบัติในเรื่องการรับของขวัญฯ	เป็นต้น	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	โดยเพิ่ม 
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรบัข้อร้องเรยีนส�าหรบัผูร้้องเรยีนภายใน	และภายนอกองค์กรเกีย่วกบัการกระท�าใดๆ	ทีผ่ดิกฎหมาย	ผดิจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัตหิน้าท่ี	หรอืมพีฤตกิรรมท่ีอาจส่อไปทางการทจุริต	ประพฤตมิิชอบของบคุคลในองค์กรทกุระดบั	และผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่ๆ	รวมทัง้มขีัน้ตอนการตรวจสอบ 
และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน	เป็นกลางและโปร่งใส	มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและพยานที่เกี่ยวข้อง

ท้ังน้ี	รายละเอียดนโยบายและการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่	บริษทัฯ	ได้เปิดเผยไว้ในเวปไซต์ของบรษิทัฯ	(www.apthai.
com)	ภายในหวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัทหลัก

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	 ชั้น	18	 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	 แขวงคลองเตย	 เขตคลองเตย	 กรุงเทพมหานคร	 ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0107537000149	หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	เว็บไซต	์ 
www.apthai.com	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	3,145,912,151	บาท	เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	3,145,912,151	หุ้น	และทุนที่
ช�าระแล้วจ�านวน	3,145,899,495	บาท	เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	3,145,899,495	หุ้น

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด*

 1) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105553079178	
หมายเลขโทรศัพท	์02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	895,833,900	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	89,583,390	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
895,833,900	บาท

 2) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105537054875	
หมายเลขโทรศัพท	์02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน		300,000,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	3,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	 
300,000,000	บาท		

 3) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105554149013	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	300,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	30,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
300,000,000	บาท	

 4) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105555003110	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com	
ณ		31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	300,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	30,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
300,000,000	บาท
 

* การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
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 5) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013)

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105556002672	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	300,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	30,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
300,000,000	บาท		

 6) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ซอยสุขุมวิท	16	(สามมิตร)	ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105557175490	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	400,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	40,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
400,000,000	บาท		

 7) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015)

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105558021291	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	660,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	66,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
440,040,000	บาท	

 8) บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105545118836	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	500,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	50,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
500,000,000	บาท		

 9) บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ ์

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105545118852		
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	10,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	1,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
10,000,000	บาท		

 10) บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105545061320	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	100,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
1,000,000	บาท
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 11) บจก. เอพี (เอกมัย)

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105557063691	
หมายเลขโทรศัพท	์02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com				
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	420,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	42,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
239,000,000	บาท	

 12)  บจก. เอพี (เพชรบุรี)

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105557109039	
หมายเลขโทรศัพท	์02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,420,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	142,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
992,000,000	บาท	

 13)  บจก. เอพี (รัชโยธิน)

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105557183409	
หมายเลขโทรศัพท	์02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	100,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
868,000,000	บาท	

 14)  บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105556162246	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	390,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญท้ังหมด	39,000,000	หุ้น	และทุนท่ีช�าระแล้วจ�านวน	
390,000,000	บาท		

 15) บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105556162238	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	768,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	76,800,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
768,000,000	บาท

 16) บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105550124504	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	652,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	65,200,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
652,000,000	บาท	



บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)196

 17) บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105556162301	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	9,619,408,010	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	961,940,801	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
9,619,408,010	บาท

 18) บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/39	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	13	 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม	่แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจบริหารโครงการ	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105539066251	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	661	9748	
เว็บไซต์	www.apthai.com		
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	5,000,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	500,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
5,000,000	บาท		

 19) บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/48	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	15	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจนายหน้าตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์		
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105548123024	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	661	9748
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	4,000,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	400,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
4,000,000	บาท	

 20) บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/85	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	30	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105553083698	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	50,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	5,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
50,000,000	บาท	

 21)  บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/64,	66	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	21	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105556036810		
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	50,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	5,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
50,000,000	บาท		

 22) บจก. เอพี เอ็มอี 1

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105558049218	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	901,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	90,100,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
654,400,000	บาท		
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 23) บจก. เอพี เอ็มอี 2

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105558067640	
หมายเลขโทรศัพท	์02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	2,001,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	200,100,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
1,059,500,000	บาท		

 24) บจก. เอพี เอ็มอี 3

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105558109199	
หมายเลขโทรศัพท	์02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	903,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญท้ังหมด	90,300,000	หุ้น	และทุนท่ีช�าระแล้วจ�านวน	
903,000,000	บาท	

 25) บจก. เอพี เอ็มอี 4

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105559070016	
หมายเลขโทรศัพท	์02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	473,000,000	บาท 
เป็นหุ้นสามัญท้ังหมด	47,300,000	หุ้น	และทุนท่ีช�าระแล้วจ�านวน	
473,000,000	บาท	

 26) บจก. เอพี เอ็มอี 5

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105559070024	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	167,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญท้ังหมด	16,700,000	หุ้น	และทุนท่ีช�าระแล้วจ�านวน	
167,000,000	บาท	

 27) บจก. ซ่อมบ้าน

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	162/39	ถนนสุขสวัสดิ	์แขวงราษฎร์บูรณะ	
เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจบริการ
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105559148449	
หมายเลขโทรศัพท	02	408	5276	โทรสาร	02	261	2548-9
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	100,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
1,000,000	บาท		

 28) บจก. เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	2525	ห้องเลขที่	2/301-2/310	
อาคาร	2	เอฟวายไอ	เซนเตอร์	ชั้นที่	3	ถนนพระราม	4	แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจการศึกษา	เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105559106240
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	50,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	5,000,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
50,000,000	บาท
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 29) บจก.เอพี เอ็มอี 6

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105560124493	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	151,000,000	บาท	 
เป็นหุ้นสามัญท้ังหมด	15,100,000	หุ้น	และทุนท่ีช�าระแล้วจ�านวน	
151,000,000	บาท	

 30) บจก.เอพี เอ็มอี 7

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105560124515	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	100,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
1,000,000	บาท	

 31)  บจก.เอพี เอ็มอี 8

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105560175632	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	2,000,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	200,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
2,000,000	บาท		

 32) บจก.เอพี เอ็มอี 9

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105560178330	
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญท้ังหมด	100,000	หุ้น	และทุนท่ีช�าระแล้วจ�านวน	
1,000,000	บาท	

 33) บจก. อาร์ซี 1

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	0105560190119		
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	500,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	50,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
500,000	บาท		

 34) บจก. อาร์ซี 2

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขท	0105560200211		
หมายเลขโทรศัพท์	02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	500,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	50,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
500,000	บาท	
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ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์	:	02	009	9000	
โทรสาร	:	02	009	9991

 

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
โดยนางศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4604	

และ/หรือ	นายวิชาติ	โลเกศกระว	ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่4451	
และ/หรือ	นางสาวสาธิดา	รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	4753
193/136-137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ	์ถนนรัชดาภิเษก	

แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	:	02	264	0777	
โทรสาร	:	02	264	0790

 35) บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017)

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที	่170/57	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร	์1	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
เลขทะเบียนบริษัทเลขที	่0105560174822	
หมายเลขโทรศัพท	์02	261	2518-22	โทรสาร	02	261	2548-9	
เว็บไซต์	www.apthai.com			
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1,000,000	บาท	
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	100,000	หุ้น	และทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	
1,000,000	บาท	

 36) SEAC (Singapore) Pte., Ltd.

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	50	ราฟเฟิลส	์เพลส	#32-01	สิงคโปร์	 
แลนด	์ทาวเวอร์	ประเทศสิงคโปร์	(048623)	 
ประกอบธุรกิจการศึกษา	 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	201729058D			 
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	1	ดอลลาร์สิงคโปร์	 
เป็นหุ้นสามัญท้ังหมด	1	หุ้น	และทุนท่ีช�าระแล้วจ�านวน	1	ดอลลารสิงคโปร์		 
 

*    ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ56-1) ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th  

     หรือเว็บไซต์ของบริษัท http://www.apthai.com/investor-relations/ หัวข้อ ข้อมูลทางการเงิน
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