
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ที่มา 

การศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์และพัฒนา

ประเทศไทย บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน) จงึมคีวามมุง่มัน่

อย่างแรงกล้าในการส่งเสริมและเปิดกว้างด้านการแบ่งปันองค์ความรู้ 

นวัตกรรมซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   

สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสยี การถ่ายทอดประสบการณ์ในการบรหิารการ

ก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์อย่างมคีณุภาพ ตลอดจนการสร้างแรงบนัดาลใจ

ในการออกแบบบรหิารพืน้ทีใ่ช้สอย สูบ่คุคลภายนอกองค์กร นกัเรยีน นสิติ 

นกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปทีส่นใจได้รบัทราบอย่างต่อเนือ่ง โดยบรษิทัฯ มุง่หวงั

ว่าการลงทนุเพือ่การศกึษานีเ้ป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิความเจรญิก้าวหน้า

อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ทั้งต่อเยาวชน สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร

อสงัหารมิทรพัย์ และประเทศไทย

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

โดยค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี

ตามหลักการ 8 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้จัดท�าหลักการก�ากับกิจการที่ดีและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทฯ และอนุมัติใช้   

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือหลักการก�ากับกิจการที่ดี

ดงักล่าวเป็นแนวทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เพือ่ให้มกีารประกอบกจิการ

ด้วยความเป็นธรรม โดยหลักการนี้ได้วางแนวทางในหัวข้อดังต่อไปนี้

 นโยบายการประกอบธุรกิจ

 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 การควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และจรรยาบรรณทางธรุกจิ

 การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บรษิทัฯ ได้วางมาตรการรวมทัง้จดัตัง้หน่วยงานโดยเฉพาะ เพือ่ท�าหน้าทีส่อดส่อง

ดแูลขัน้ตอนการด�าเนนิงานต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในหลกัการก�ากบักจิการทีด่ ีมกีารวางแนวทางให้บรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทุกคนจะต้องเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

 สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรม

ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย

 รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอน

ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสู่สาธารณะจะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับ

ความยนิยอมของพนกังานผูน้ัน้ เว้นแต่ได้กระท�าตามระเบยีบบรษิทั

หรือตามกฎหมาย

 ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และ 

การทุจริต

 พนักงานจะต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม 

ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรอืการกระท�าต่อผูอ้ืน่บนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ 

เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ โดยบริษัทฯ 

ควรมีการก�าหนดบทลงโทษหากมีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไปสู่

ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการพัฒนา 

พนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

อย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดถือหลักดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติต่อพนักงาน

 บรษิทัปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยความเป็นธรรม 

และเคารพสทิธติามหลกัมนษุยชน ไม่ออกกฎเกณฑ์หรอืเงือ่นไขใดๆ 

อันเป็นการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา

 การคดัเลอืกบคุคลเพือ่ว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในบรษิทัฯ ต้องเป็น

 ได้ด้วยความยตุธิรรม โดยค�านงึถงึคณุสมบตัขิองแต่ละต�าแหน่งงาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่จ�าเป็น

กับงานเป็นส�าคัญ และไม่กีดกันบุคคลทุพพลภาพในการว่าจ้าง 

เข้าท�างาน นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพเข้า

ท�างาน บริษัทฯ จะจัดหาอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการ

ที่เหมาะสมตามสมควร

 การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใส    

และเป ็นธรรม โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพและ 

ลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทใน 

การจ่ายค่าตอบแทนนั้น 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)168



 บริษัทฯ จัดให้สภาวะการท�างานของพนักงานมีสุขลักษณะอนามัย  

ที่ดีและมีความปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าที่งาน

 บรษิทัฯ จดัให้มโีครงการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการท�างานและพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า

ในการท�างานต่อไป โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงโครงการ

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนี้จัดให้มีการ

ประเมนิพนกังานอย่างสม�่าเสมอโดยเครือ่งมอืทีม่คีวามโปร่งใสและ

เชื่อถือได้

 พนักงานมีช่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ ได้รับการพิจารณา

อย่างจริงจัง มีการก�าหนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและ

สร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

 บริษัทฯ มีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน เช่น       

การส่งเสรมิการออมทรพัย์ รวมทัง้พฒันาคณุภาพชวีติของครอบครวั

พนักงานตามสมควร

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บรษิทัฯ มกีารศกึษา ประเมนิ และปรบัปรงุผลกระทบของสนิค้าและ

บริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และ 

รับข้อร้องเรียนของลูกค้า ข้อร้องเรียนนั้นต้องได้รับการพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง โดยช่องทางการสื่อสารต่างๆ นี้สามารถ

เข้าถึงได้โดยง่าย และมีหน่วยงานบริการหลังการขาย (After Sale 

Service) ที่พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัย โดยประกอบด้วย 

2 ส่วนงาน ได้แก่ 1) ส่วนงานรบัเรือ่งหลงัการส่งมอบ (Call Service) 

และ 2) ส่วนงานซ่อมบ�ารุง (Fix It) ให้บริการซ่อมแซม บ�ารุงบ้าน

ลกูค้าหลงัการเข้าอยูอ่าศยัภายใต้มาตรฐาน 4 ข้อ ได้แก่ การควบคมุ

เวลา (Time Control) การทดสอบและคัดเลือกวัสดุที่ดีมีคุณภาพ 

(Standard & Quality) มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย

ของลูกค้า (Clean & Security) และการติดตามผลความครบถ้วน

ของรายการแจ้งซ่อมบ�ารุง (Caring) 

 ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนตัว โดย

ข้อมลูต่างๆ ของผูบ้รโิภคจะไม่ถกูน�าไปใช้โดยปราศจากความยนิยอม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ในการด�าเนินงานใดๆก็ตาม บริษัทฯ ค�านึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทาง       

สิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั รวมทัง้จะปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเกีย่วกบั 

สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ วางแนวทางดังนี้

 จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการด�าเนินงาน และ Value Chain ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ประเมินผลจากการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

 ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไข

 สนับสนุนพนักงานให้มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บรษิทัฯ ด�าเนนิแนวนโยบายเพือ่การมส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพสงัคม 

ดังต่อไปนี้

 จัดหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะเป็นการช่วยเหลือหรือส่งเสริม

สภาพความเป็นอยู่ของเยาวชน ผ่านกิจกรรม AP Charity มอบสื่อ

การศึกษา เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้เกิดการเรียนรู้ 

ทีส่มวยั อปุกรณ์การเรยีนการสอน และอปุกรณ์นนัทนาการ เป็นต้น 

แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดน

 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนของลูกบ้านและ     

อาณาบริเวณรอบโครงการ โดยมีหน่วยงานหลัก คือ Customer 

Relationship Management ท�าหน้าที่ในการบริหาร ดูแลลูกบ้าน

ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้าน เป็นต้น 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขในการอยู่อาศัยภายใต้สังคมเอพี และ

เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านเอพีอย่างต่อเนื่อง

 ท�าการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทางที่จะไม่ก่อให้เกิด

ทัศนคติที่ไม่ดี เกิดการแบ่งแยกของสังคม หรือก่อให้เกิดค่านิยมที่

ไม่เหมาะสม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงาน 

    ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม หรือแนวทางการด�าเนินการใหม่ๆ    

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเสมอ ผ่าน

กิจกรรม AP Symposium งานเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘นวัตกรรมกับการอยู่

อาศัย’ ที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยมีวิทยากรชั้นน�าทั้งในระดับประเทศและ

ระดับโลก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
รำยงำนประจ�ำปี 2558 169



การจัดท�ารายงานและการด�าเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี 2558 ครอบคลุมกิจกรรม       

ของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี 2558 โดยเน้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มี   

ส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 

โดยรูปแบบของรายงานที่น�าเสนอเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่น�าเสนอ

ในรายงานได้ผ่านการทบทวนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว 

ในปี 2558 นี้ บริษัทฯ มีความกระตือรือร้นที่จะเสริมสร้างฐานการพัฒนา

ทางด้านความรบัผดิชอบทางสงัคม หรอื Corporate Social Responsibility 

(CSR) ไม่ใช่เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือภาครัฐต่างๆ ที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนหันมาสนใจใน

เรื่องของการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น หรือเพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น โดยในปีที่ผ่านมา   

ทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมและแผนงานตอบแทนสังคมทั้งที่เป็น 

ส่วนหนึง่ในการด�าเนนิธรุกจิปกต ิ(In-process) และกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-process) ซึ่งเป็นการด�าเนินนโยบาย 

CSR ที่ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงิน แต่ยังสนับสนุน 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมไปพร้อมๆ กบัการพฒันาแนวทางการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปในทางที่เสริมสร้างคุณภาพให้แก่สังคม โดยทาง 

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างคนที่ดีสู ่สังคมผ่านการให้การศึกษา เพื่อ

เป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ที่บริษัทฯ สั่งสมมาเป็นระยะ

เวลานานให้แก่ทั้งคนในองค์กรและตอบแทนคืนสู่สังคม เพื่อสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

THROUGH EDUCATION, CREATING AN IDEAL CITY 

AND SMART SOCIETY 

CSR ที่บริษัทฯ ได้วางแผนและเริ่มการด�าเนินการไปแล้วนั้น ล้วนแต่เป็น 

CSR ที่บูรณาการกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ หรือ In-process CSR 

จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ 

เราจงึเลง็เหน็ว่าทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพจะท�าให้ชวีติความเป็นอยูข่องผูค้นดขีึน้

ด้วยประสบการณ์ทีส่ัง่สมมานานในการด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ มคีวามพร้อม

ทั้งในแง่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่

บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก เพื่อน�าไปพัฒนาทักษะของตนเอง 

หรอืต่อยอดความรูใ้ห้เป็นประโยชน์แก่สงัคม นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมุง่มัน่ 

ที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มี

คณุภาพ ทัง้ในด้านการก่อสร้าง การบรหิารจดัการ และการมคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม ซึ่งเมื่อมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความรับผิดชอบที่ดี

มากขึ้นในสังคม บุคคลเหล่านี้จะร่วมกันผลิตผลงานและสิ่งก่อสร้างที่ได้

มาตรฐาน อันเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มี   

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ บริษัทฯ จึงได้ 

ก่อตั้ง เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจร

ด้านอสังหาริมทรัพย์ อันถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีหลักสูตร

ครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ                  

การก่อสร้าง การซื้อขาย ไปจนถึงการบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 

โดยวางแนวคิดว่า “รู้ลึก สร้างสรรค์ ท�าจริงพร้อมด้วยคุณภาพ”

โดยทางบริษัทฯ ได้เตรียมการอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี และใช้งบไปแล้ว 

มากกว่า 300 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเปิด เอพี อะคาเดมี่ 

สถาบนัเพือ่การเรยีนรูค้รบวงจรด้านอสงัหารมิทรพัย์แห่งแรกของเมอืงไทย

และจะเตรียมงบสนับสนุนต่อปีมากกว่า 70 ล้านบาท

เอพี อะคาเดมี่ (AP ACADEMY) มีพันธกิจและโครงสร้างหลัก       

3 ประการ ได้แก่ 1. เอพ ีพรอ็พเพอร์ตี ้สคลู (AP Property School)  2. เอพี 

โอเพ่นเฮ้าส์ (AP Open House) และ 3. เอพ ีซมิโพเซยีม (AP Symposium)

1. เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล (AP Property School)

โครงการเอพ ีพรอ็พเพอร์ตี ้สคลู รเิริม่ขึน้เพือ่ให้เสมอืนเป็นโรงเรยีนส�าหรบั

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท�างาน ให้แก่บุคลากรของ 

บรษิทัฯ เพราะเรายดึมัน่ในหลกัทีว่่า การจะสร้างบ้านทีด่ไีด้คนสร้างจะต้องมี 

คณุภาพก่อน โดยหลกัสตูรต่างๆ ได้รบัการออกแบบให้ครอบคลมุส่วนเสรมิ 

ทักษะความรู ้พื้นฐาน (Fundamental) การพัฒนาเฉพาะสายงาน 

(Functional) เติมเต็มทักษะความรู้ (Selective) และความเป็นผู้น�า 

(Leadership)

หลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่

 (1) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum)

 (2) หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales & Services 

   Curriculum)

 (3) หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบ�ารุง (Home Solution 

   Curriculum)

 (4) หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property 

   Management Curriculum)

 (5) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development 

   Program Curriculum)

โดยในปีที่ผ่านมามีจ�านวนพนักงานและผู ้สนใจเข้ารับการอบรมและ   

ส�าเร็จในหลักสูตรต่างๆ เป็นจ�านวน 1,182 คน และผลการทดสอบ      

ความรู้ความสามารถของผู้เข้าอบรมได้ผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ และ 

จากการส�ารวจความคิดเห็น พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าสิ่งที่ได้

เรียนรู้ไปพัฒนางานของตนได้เป็นอย่างดี

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)170



รายงานจ�านวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร

	 หลักสูตร	 จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม

	 	 ในปี	พ.ศ.	2558

หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง 97

(Construction Curriculum) 

หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ 70

(Sales & Services Curriculum) 

หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบ�ารุง 24

(Home Solution Curriculum) 

หลักสูตรการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 174

(Property Management Curriculum) 

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 817

(Development Program Curriculum) 

โดยในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าว ในปี 2558 บริษัทฯ ใช้         

งบประมาณสนับสนุนในการจัดการอบรมกว่า 1,700,000 บาท

2. เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ (AP Open House)

โครงการเอพ ีโอเพ่นเฮ้าส์มุง่เป้าหมายในการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ 

และเปิดโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการท�างานหลังจากส�าเร็จการศึกษา

เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการได้เรียนรู้จากการท�างานในสถานที่และ

สถานการณ์จริงจะเสริมสร้างทักษะที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมอาชีพ

การท�างานหลงัส�าเรจ็การศกึษาของนสิตินกัศกึษาทีเ่ข้าโครงการได้อย่างดี 

เฉกเช่นระบบการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะให้ความส�าคัญกับ 

การให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในการท�างาน นอกเหนือจากการ

เรียนรู้เชิงทฤษฎี 

ในปีทีผ่่านมาโครงการ “เอพ ีโอเพ่นเฮ้าส์: สมัผสัชวีติจรงิทีย่ิง่กว่าทฤษฎ”ี 

ได้เปิดรบัสมคัรนสิติ นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมโยธา ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ท�าการประชาสัมพันธ์โครงการ

ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงนิสิตนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัย             

ทัว่ประเทศได้มากทีส่ดุ อาท ิโซเชยีล มเีดยี สือ่ประชาสมัพนัธ์ในมหาวทิยาลยั 

รวมถึงการท�าโรดโชว์เข้าไปแนะน�าโครงการกับน้องๆ ด้วยตนเอง

หลังจากขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มีนิสิตนักศึกษากว่า 600 คน จาก

มหาวทิยาลยัทัว่ประเทศสมคัรเข้าร่วมคดัเลอืก ซึง่ผูเ้ข้าสมคัรต้องผ่านการ

ท�าแบบทดสอบออนไลน์ และเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก ณ ส�านักงานใหญ่ 

ในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 บรษิทัฯ ได้ท�าการประกาศรายชือ่นสิตินกัศกึษา

ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น 30 คน เพื่อเข้าร่วม

โครงการฝึกงานกับบริษัทฯ โดยนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้

ฝึกงานในสถานที่จริงกับทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 50 คน ที่จะให้ค�าแนะน�าอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกงานได้เรียนรู้ตั้งแต่งานพื้นฐานของสายงาน

แต่ละส่วน ไปจนถึงมาตรฐานการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ นิสิต

นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากเอพี อะคาเดมี่ 

และได้รับโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

รำยงำนประจ�ำปี 2558 171



3. เอพี ซิมโพเซียม (AP Symposium)

โครงการเอพี ซิมโพเซียม ริเริ่มขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันความรู้ 

นวัตกรรม และโลกทัศน์ในด้านการออกแบบ การบริหารพื้นที่ใช้สอย

เพื่อการอยู่อาศัย รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ เป็นโครงการที่เปิดกว้างให้

ประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ที่ท�างานในสายงาน 

ทีเ่กีย่วข้องหรอืบคุคลทัว่ไปทีส่นใจ ได้เข้าร่วมรบัฟัง แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระดับสากล

Every Inch Matters Principles of Japanese Design เป็นเวที

แรกของเอพ ีซมิโพเซยีม โดยบรษิทัฯ ได้รบัเกยีรตจิาก Mr. Soichiro Toba 

ซึ่งเป็น Chief Representative Officer และ Mr. Tetsuya Okusa ซึ่งเป็น 

General Manager of Design Department และ General Manager 

of Oversea Project Office สองสถาปนิกจากบริษัท Mitsubishi Jisho 

Sekkei (MJS) ประเทศญีปุ่น่ MJS เป็นบรษิทัในเครอืของ มติซบูชิ ิเอสเตท 

กรุป๊ ซึง่มชีือ่เสยีงอย่างมากในการออกแบบและพฒันาโครงการส�านกังาน

มากกว่า 30 โครงการ และเป็นผู้พัฒนาเขตธุรกิจส�าคัญกลางกรุงโตเกียว 

เช่น เขต Marunouchi เป็นเวลากว่า 120 ปี คิดเป็นพื้นที่กว่า 1,200,000  

ตารางเมตร ภายในงานวทิยากรทัง้สองท่านได้น�าเสนอกระบวนการความคดิ

ในการจัดการพื้นที่เพื่อใช้สอยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ซึ่งประเทศ

ญี่ปุ ่นนั้นมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยอย่างชาญฉลาด 

อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป งานครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 

ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative 

and Design Center (TCDC)) ชั้น 6 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง 

คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร  

โดยงานครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิ 100 ท่านแรกที่ส�ารองที่นั่งผ่าน AP Call 

Center มาก่อน ซึ่งเพียงหนึ่งวันที่เปิดรับลงทะเบียนมีผู้สนใจโทรเข้ามา

ลงทะเบียนมากถึง 500 คน ซึ่งบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมงาน บริษัทฯ 

ได้ท�าการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อด�าเนินการจัดส่ง VDO ที่บันทึกงานสัมมนา

ไว้ให้ทุกท่านในภายหลัง โดยใช้งบประมาณสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้

จ�านวน 1,500,000 บาท

ต่อมา เอพี ซิมโพเซียมได้จัดเวทีการแบ่งปันความรู้เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 

12 มีนาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ 

Naoto Space Talk by Naoto Fukasawa โดย Mr. Naoto Fukasawa   

นักออกแบบชื่อดังชาวญี่ปุ ่นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด กับรางวัลการ

ออกแบบกว่า 50 รางวัล และการร่วมงานกับบริษัท และแบรนด์ชั้นน�า

ระดบัโลก   นบัไม่ถ้วนจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอติาล ีฝรัง่เศส 

เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สเปน กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และประเทศ 

ในเอเชีย เช่น B&B Italia, Maruni, Issey Miyake และ MUJI โดยงาน

สัมมนาครั้งนี้มุ่งน�าเสนอปรัชญาการออกแบบที่เชื่อมโยง ‘สัญชาตญาณ’ 

เข้ากับ ‘พฤติกรรมการใช้ชีวิต’ ซึ่งน�าพาไปสู่ผลลัพธ์ คือ สเปซที่คุ้มค่า 

พร้อมการร่วมออกแบบโปรเจกต์พิเศษ LIMITED EDITION UNITS ให้กับ

โครงการ RHYTHM ‘The Slow Collection’ ผ่านการผสมผสานแนวคิด

แบบชาวญีปุ่น่เข้ากบัพฤตกิรรมการใช้ชวีติของคนไทย น�ามาซึง่พืน้ทีใ่ช้สอย

ที่ก�าเนิดพฤติกรรมการใช้ชีวิตในบริบทใหม่ 
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โดยงานครั้งนี้บริษัทฯ เพิ่มจ�านวนที่นั่งให้มากขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มคนที่   

ชื่นชอบในผลงานและวิธีคิดของ Naoto Fukasawa โดย 500 คนแรกที่      

ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท จะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมงาน 

แต่กระแสตอบรบัดมีากมคีนมาลงทะเบยีนเป็นควิส�ารองมากถงึ 1,000 คน 

แต่อย่างไรก็ตามห้องสัมมนาสามารถรองรับได้เพียง 500 ที่นั่งเท่านั้น       

ซึง่ผูท้ีพ่ลาดโอกาสในครัง้นีก้ส็ามารถไปชมผลงานการออกแบบของ Naoto 

ได้ที่โครงการ RHYTHM สาทร ของทางเอพี ใช้งบประมาณสนับสนุนใน

การจัดงานครั้งนี้จ�านวนกว่า 2,000,000 บาท

AP Academy Mobile Application

นอกจากนี ้เพือ่สนบัสนนุการเรยีนรูแ้ละเพือ่ให้การเข้าถงึเนือ้หาทีท่�าการสอน 

เป็นไปอย่างสะดวกและทันสมัย บริษัทฯ ได้พัฒนา AP Academy Mobile 

Application ส�าหรับระบบปฏิบัติการ IOS Android และ Windows เพื่อ

ให้การเข้าถึงเนื้อหาโครงการเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดย Application นี้เปิดให้

บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

การถ่ายทอดความรู้ผ่านการร่วมมือกับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป          

(Mitsubishi Estate Group)

นอกจากองค์ความรู้ภายในของบริษัทฯ เอพี อะคาเดมี่ ก็ยังได้รับการ

สนับสนุนอย่างดียิ่งจากพันธมิตรทางธุรกิจ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ ๊ป         

(Mitsubishi Estate Group) จากประเทศญีปุ่น่ ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 

นอกจากความร่วมมือในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม

แล้ว ยงัได้ร่วมมอืกนัด้านการแลกเปลีย่นองค์ความรู ้ทกัษะ และนวตักรรม

ทางอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป เป็นผู้น�าที่มีองค์ความรู้เป็น

อันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่จะสามารถถ่ายทอดและสร้างประโยชน์

ในแง่การโอนถ่ายเทคโนโลยีต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ และประโยชน์ต่อ

สังคมและผู้บริโภคในประเทศไทยได้เป็นอย่างมากอีกด้วย 

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ผู้ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรต่างๆ ของ เอพี 

พรอ็พเพอร์ตี ้สคลู ได้มโีอกาสได้ไปศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นทกัษะและ    

ความรู้กับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

และในอนาคต บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของ

นสิตินกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ เอพ ีโอเพ่นเฮ้าส์ โดยร่วมมอืกบั มติซบูชิิ 

เอสเตท กรุป๊ ในการให้นสิตินกัศกึษาได้ไปศกึษาดงูานทีป่ระเทศญีปุ่น่ เพือ่

เพิ่มโอกาสการเรียนรู้เทคโนโลยีจากต้นแบบของการก่อสร้างและบริหาร

อสังหาริมทรัพย์อันมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ โดยที่มี 

เป้าหมาย ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสในการฝึกฝน

ความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อม        

ในการเข้าสูช่วีติการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ หลงัจากส�าเรจ็การศกึษาต่อไป
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CREATING URBAN INNOVATION

นอกจาก เอพี อะคาเดมี่ ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ในการเป็น    

อีกแรงหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสังคม ซึ่งเรายังคงระดมความคิดเพื่อค้นหา

แนวทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะสามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

สังคมไทยได้ต่อไป บริษัทฯ ยังมีโครงการตอบแทนสังคมในรูปแบบอื่นอีก 

(after-process) ได้แก่

AP Urban Innovation  บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย

ในการออกแบบพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิต

ในเมือง เช่น การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้ประหยัดพลังงานขึ้น 30% 

การพัฒนาระบบรดน�้าต้นไม้แบบหมุนเวียนเพื่อประหยัดน�้าและทรัพยากร 

เป็นต้น ซึง่ขณะนีโ้ครงการอยูใ่นระหว่างการพฒันาร่วมกบัหลายๆ ฝ่าย เช่น 

ผศ.ดร.สงิห์ อนิทรชโูต ผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันานวตักรรมเพือ่สิง่แวดล้อม 

รวมถึงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่ 

น�ามาซึ่งการอยู่อาศัยในอนาคต

AP CHARITY SHARING EDUCATION

AP Urban Happiness เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มุ่งหวังในการช่วยเหลือ 

เยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นเด็กที่อยู ่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร

และที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หรือ         

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต เพราะเยาวชนเหล่านั้นจะเติบโตมา

เป็นบุคลากรของประเทศและมาช่วยกันพัฒนาสังคมไทยต่อไป บริษัทฯ         

มีการด�าเนินโครงการด้านนี้มาเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง โดยในปีแรกได้เชิญ

ชวนลกูบ้านโครงการของบรษิทัฯ ให้ร่วมกนับรจิาคจกัรยานให้เดก็นกัเรยีน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนได้ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน  ปีต่อมา 

บรษิทัฯ ได้ท�ากจิกรรม และมอบข้าวสารแก่นกัเรยีนโรงเรยีนต�ารวจตระเวน 

ชายแดน และในปี 2558 นี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม AP Charity -  

เติมฝัน...ปันความรู้ โดยได้สนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการศึกษา 

อุปกรณ์การกีฬา และอุปกรณ์การเกษตรเพื่อการยังชีพ มูลค่ารวม 

1,111,725 บาท พร้อมเชญิชวนลกูบ้านเอพ ีพนกังานเอพ ีและบคุคลทัว่ไป 

มาร่วมมอบสิ่งของที่มีคุณภาพดีร่วมกัน เพื่อให้น้องๆ ได้มีความสุข           

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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1. คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

(มหาชน) ส ่งมอบหนังสือเสริมสร ้าง

การเรียนรู ้และอุปกรณ์การเรียนจ�านวน 

100,000 ชิ้น ในกิจกรรม AP CHARITY 

เอพีเติมฝันปันความรู ้ เพื่อสนับสนุนสื่อ

การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน 204 โรงเรียน 

ทัว่ประเทศ โดยม ีพลต�ารวจตร ีเทพ อมรโสภติ 

รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 

เป็นตัวแทนรับมอบ ณ กองบัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน

2. AP CHARITY เอพเีตมิฝันปันความรู ้ลงพืน้ที่ 

ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเสริม

สร้างการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแห่งแรก 

3. บรรยากาศภายในงานเต็มเปี ่ยมไปด้วย 

ความอบอุน่และความสนกุสนาน กบักจิกรรม 

สันทนาการที่ทาง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด (มหาชน) ตั้งใจน�ามามอบให้น้องๆ 

นักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

นเรศวรป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์

4. คณุหนดู ี- วนษิา เรซ ผูเ้ชีย่วชาญด้านสมอง

และการเรียนรู้ ให้เกียรติคัดเลือกหนังสือ

จ�านวน 5 เรือ่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คอื 

หนงัสอืภาพส�าหรบัเดก็เลก็ในชัน้ประถมต้น 

และหนังสือส�าหรับเด็กโต 

5. AP CHARITY เอพเีตมิฝันปันความรู ้ได้มกีาร

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เชิญชวน 

ลูกบ้านกว่า 90 โครงการ ร่วมมอบหนังสือ

เสรมิสร้างการเรยีนรูแ้ละอปุกรณ์การเรยีน 

เพราะการมอบ “ความรู้” จะช่วยยกระดับ

การเรียนรู้ ความคิด สติปัญญา และสร้าง

โอกาสที่ดีต่อไปในสังคม
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