
210 รายงานประจําปี 2562     บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน)

ที่มา
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน) ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัทางการ
พัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์และ
พัฒนาประเทศไทย จึงได้ก�าหนดนโยบายในการพัฒนาทางด้านความรับ 
ผดิชอบทางสงัคม เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Development) 
ไม่ใช่เพยีงเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
หรือภาครัฐต่างๆ ที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนหันมาสนใจในเรื่องของการ
ตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น หรือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 
ต่อนกัลงทนุทัง้ในและต่างประเทศเท่านัน้ บรษิทัได้ด�าเนนิงานตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างจริงจังและมุ่งมั่นต่อเนื่องมาหลายปี และในปีท่ีผ่านมา 
ทางบรษิทัได้ด�าเนนิกจิกรรมและแผนงานตอบแทนสงัคมท้ังท่ีเป็นส่วนหนึง่
ในการด�าเนนิธรุกจิปกต ิ(In-process) และกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาด้านนวัตกรรม (After-process) ซึ่งเป็นการ
ด�าเนินการนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) 
ที่ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงิน แต่ยังสนับสนุนความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสยีไปพร้อมๆ กบัการพฒันา
แนวทางการด�าเนนิงานของบรษัิทให้เป็นไปในทางทีเ่สรมิสร้างพฒันาสนิค้า 
และนวัตกรรม เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่น 
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและเปิดกว้าง
ด้านการแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งเป็นผลลัพธ์จาก
การด�าเนินงานของบรษิทั ผ่านทางโครงการ เอพ ีอะคาเดมี ่(AP Academy) 
สถาบันเพื่อการเรียนรู ้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมอ่ืน 
ทัง้ภายในและภายนอกอย่างต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านๆ มา โดยมกีารถ่ายทอด
ประสบการณ์ของบรษิทั รวมทัง้แนวคิดและนวตักรรมใหม่ๆ ในการบรหิาร
การก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์อย่างมคีณุภาพ ตลอดจนการสร้างแรงบนัดาล
ใจในการออกแบบบริหารพื้นที่ใช้สอย ไม่เพียงแต่บุคคลภายในองค์กร
เท่านัน้ ยงัมุง่เน้นสูบ่คุคลภายนอกองค์กร อาทเิช่น นกัเรยีน นสิติ นักศกึษา
และบคุคลท่ัวไปทีส่นใจได้รบัทราบอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จากการด�าเนนิงานใน
ปี 2562 กไ็ด้รบัผลตอบรบัและผลลพัธ์เป็นอย่างดยีิง่ โดยบรษิทัได้ขยายผล
การด�าเนินการในด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องมาจากปีก่อน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นอีกมากตาม
ที่ระบุในรายงานนี้

ทัง้นี ้บรษิทัมุง่หวงัว่าการลงทนุเพือ่การศกึษาและพฒันาบุคคล องค์ความรู ้
นวัตกรรม (Innovation) นี้ เป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ท้ังต่อเยาวชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
องค์กรอสังหาริมทรัพย์ และมุ่งเน้นในการสร้างคนที่ดีสู่สังคมผ่านการ
ให้การศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ที่บริษัท
สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานให้แก่คนในองค์กร และตอบแทนคืนสู่สังคม 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ 

เราเชื่อว่า บุคคลที่มีคุณภาพและความรู้ จะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยที่มี
คณุภาพ และทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพ จะสร้างสงัคมทีม่คีวามสขุอย่างยัง่ยนื

การจัดทํารายงานและการดําเนินงาน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ครอบคลุม
กิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งปี 2562 โดยเน้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
โดยรูปแบบของรายงานที่น�าเสนอเป็นไปตามแนวทางการข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่น�าเสนอใน
รายงานได้ผ่านการทบทวนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว

นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
โดยค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ 8 ประการ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนหลักการก�ากับกิจการท่ีด ี
ในทุกๆ ปี เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของบริษัท 
ซึ่งบริษัทยึดถือหลักการก�ากับกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นแนวทางการด�าเนิน
งานของบริษัทเพื่อให้มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และได้
มีการรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงหลักการก�ากับกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ 
การก�ากับดูแลกิจการ หน้า 196

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทได้ด�าเนินการต่างๆ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี 
รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการ 
คอร์รัปชัน หน้า 218

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ในหลักการก�ากับกิจการที่ดีของบริษัทได้วางแนวทางให้บริษัท กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนจะต้องเคารพในหลกัสทิธมินษุยชนสากล ดงันี้
  สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดย 
  ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
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  รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่าย 
  โอนข้อมลูส่วนตวัของพนกังานไปสูส่าธารณะจะกระท�าได้ต่อเมือ่ 
  ได้รับความยินยอมของพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระท�าตาม 
  ระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

  ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
  และการทุจริต

  บริษัทและพนักงานจะต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด 
  หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระท�าต่อผู้อื่นบน 
  พื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย 
  หรือจิตใจ โดยบริษัทมีการก�าหนดบทลงโทษหากมีการกระท�า 
  ดังกล่าวเกิดขึ้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันให้บริษัทเคลื่อนไป 
สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการพัฒนา
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
อย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัจงึยดึถอืหลกัดงัต่อไปนีใ้นการปฏบิตัต่ิอพนกังาน
  บรษิทัจดัให้มโีครงการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง
  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างานและพัฒนาตนเองให้ 
  ก้าวหน้าในการท�างานต่อไป โดยมกีารจดัอบรมและพฒันาความรู ้
  ให้กับพนักงานในทุกล�าดับชั้น โดยมีรายละเอียดดังท่ีแสดงไว้ 
  ในหัวข้อ เอพี อะคาเดมี่ และมีการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา 
  ของพนกังานเพือ่ปรบัปรงุโครงการให้มคีวามทนัสมยัและเหมาะ 
  สมตลอดเวลา นอกจากนี ้ยงัจดัให้มกีารประเมนิพนกังานอย่าง 
  สม�่าเสมอโดยใช้เครื่องมือที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

  บรษิทัปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั ด้วยความเป็น 
  ธรรม และเคารพสิทธิตามหลักมนุษยชน ไม่ออกกฎเกณฑ์หรือ 
  เงือ่นไขใดๆ อนัเป็นการกดีกนัทางเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิและศาสนา 

  การคดัเลอืกบคุคลเพือ่ว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในบรษิทัต้อง 
  ด�าเนนิการด้วยความยตุธิรรม โดยค�านงึถงึคณุสมบตัขิองแต่ละ 
  ต�าแหน่งงาน คณุวฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ และข้อก�าหนด 
  อืน่ๆ ทีจ่�าเป็นกบังานเป็นส�าคัญ และไม่กดีกนับคุคลทพุพลภาพ 
  ในการว่าจ้างเข้าท�างาน นอกจากนี้ หากบริษัทได้ว่าจ้างบุคคล 
  ทุพพลภาพเข้าท�างาน บริษัทจะจัดหาอุปกรณ์อ�านวยความ 
  สะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมตามสมควร

  การก�าหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิารเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
  และเป็นธรรม โดยค�านงึถงึความเหมาะสมกบัสภาพและลักษณะ 
  งาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่าย 
  ค่าตอบแทนนั้น 

  บรษิทัจดัให้สภาวะการท�างานของพนกังานมสีขุลกัษณะอนามยั 
  ทีด่แีละมคีวามปลอดภยัตามสภาพแวดล้อมของแต่ละหน้าทีง่าน

  พนกังานมช่ีองทางสือ่สารเพือ่เสนอแนะ หรอืร้องทกุข์ในประเดน็ที ่
  เกีย่วข้องกบัหน้าทีก่ารงาน ซึง่ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบัการพจิารณา 
  อย่างจริงจัง มีการก�าหนดวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 
  และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

  บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของพนักงาน เช่น 
  การส่งเสริมการออมทรัพย์ เงินกู้ที่อยู่อาศัยโดยร่วมกับสถาบัน 
  การเงนิต่างๆ รวมทัง้สวสัดกิารสขุภาพ และสวสัดกิารด้านอืน่ๆ 
  เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของครอบครวัพนกังานตามความเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้า 
การร้องเรียน และปัญหาของลูกค้าที่เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้าและ
บริการ ซึ่งทางบริษัทได้มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของ
สินค้าและบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ  

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และรับข้อร้อง
เรียนของลูกค้า ซึ่งข้อร้องเรียนนั้นต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
อย่างจริงจัง โดยช่องทางการส่ือสารต่างๆ นี้ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อบริการหลังการขาย (After 
Sale Service) ที่พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัย โดยประกอบด้วย 2 
ส่วนงาน ได้แก่ 1) ส่วนงานรับเรื่องหลังการส่งมอบ (Call Service) และ 
2) ส่วนงานซ่อมบ�ารงุ (Fix It) ให้บรกิารซ่อมแซม บ�ารงุบ้านลกูค้าหลงัการเข้า 
อยู่อาศัยภายใต้มาตรฐาน 4 ข้อ ได้แก่ การควบคุมเวลา (Time Control) 
การทดสอบและคัดเลือกวัสดุที่ดีมีคุณภาพ (Standard & Quality) 
มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้า (Clean & Security) 
และการติดตามผลความครบถ้วนของรายการแจ้งซ่อมบ�ารุง (Caring)

โดยในปี 2562 ทีผ่่านมา ทางบรษิทั ได้รบัการตดิต่อจากลูกค้า ผ่านช่องทาง 
Call Service เข้ามาจ�านวน 67,631 สาย และได้มีการร่วมมือกันระหว่าง 
ส่วนงานรับเรื่องหลังการส่งมอบ (Call Service) และส่วนงานซ่อมบ�ารุง 
(Fix It) ในการติดตามงานซ่อมแซมและแก้ปัญหา จนสามารถแก้ปัญหาให้
ลกูค้าได้ท้ังหมด ซึง่หน่วยงาน Call Service ได้จดัประเภทงานตามเรือ่งและ
ข้อมลูทีล่กูค้าแจ้งเข้ามา โดยมรีายการหลกัๆ ได้แก่ งานแจ้งซ่อมตวับ้าน/
ห้องชุดของลูกค้าที่ยังอยู่ในระยะการรับประกันของบริษัทฯ เป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น 24,320 รายการ ซึ่งส่วนงานซ่อมบ�ารุงได้ด�าเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99 ของรายการที่แจ้งมาทั้งหมด โดยมีบางรายการอยู่
ระหว่างนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าตรวจสอบ และเตรียมแผนงานเพ่ือเข้า
ด�าเนินการแก้ไขให้กับลูกค้า ส�าหรับรายการร้องเรียน ได้แก่ งานร้องเรียน 
การบริการ และงานร้องเรียนกรณีตัวบ้าน/ห้องชุดลูกค้าส้ินสุดการ 
รบัประกนักบับรษิทัฯ แล้ว โดยมนีโยบายในการลดผลกระทบในการพักอาศยั 
ของลกูค้า โดยมจี�านวนทัง้สิน้ 3,777 รายการ ซึง่ส่วนงาน Customer Care 
ได้เข้าตรวจสอบและพิจารณาด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า 
คิดเป็นร้อยละ 99 และส�าหรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่พิจารณาแล้วไม่
ได้ด�าเนินการแก้ไขให้ ทางบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังท�าการติดตาม 
ความคืบหน้าและหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกันกับทุกฝ่ายรวมทั้ง
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ลูกค้า โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาและท�าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ในการใช้สนิค้าของบรษิทั นอกจากนี ้ในการให้บรกิารหลงัการขาย ผูบ้รโิภค 
ได้รับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลต่างๆ ของ
ผู้บริโภคจะไม่ถูกน�าไปใช้โดยปราศจากความยินยอม  

AP-Society  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านและบริษัท รวม
ทั้งสังคมในหมู่บ้านและอาคารชุด และตอกย�้าวิสัยทัศน์ของเอพีในการ
สร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสมบูรณ์ไปด้วยระบบนิเวศน์ 
และครอบคลุมทุกประสบการณ์การอยู่อาศัย พร้อมเติมเต็มบริการและ
นวัตกรรมใหม่ เพื่อก้าวไปสู่โลกในอุดมคติแห่งการอยู่อาศัย ผนวกกับ
นวัตกรรมมนุษย์ที่ส่งเสริมความใกล้ชิด ไปจนถึงสังคมแห่งการแบ่งปัน 
บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ มีการจัดการ 
ออกร้านอาหาร แสดงดนตรี และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ 
AP-Society โดยมีแคมเปญใหญ่ทั้งหมด 9 แคมเปญ เช่น Happiness 
Day, Welcome Home Party, Chinese Newyear, Growing Love, 
Songkran Festival, Halloween World, New-year Celebration, 
The Picnic with Hay เป็นต้น รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกบ้าน
ในเครอืบรษัิทเอพ ีจากพนัธมิตรหลกัเพือ่เอ้ือประโยชน์ในการอยูอ่าศยัและ
สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านในสังคมเอพี ไม่ว่าจะเป็นบริการส่ง
อาหารเครื่องดื่ม สั่งเดลิเวอรี่ออนไลน์จากพาร์ทเนอร์ต่างๆ ในราคาพิเศษ
ตลอดทั้งปี เช่น Tops Online, Line Man, Fitness first, The Movement 
Playground, Siam Pic-Ganesha theatre, Grabfood เป็นต้น โดยใน 
ปี 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมให้แก่โครงการบ้านจัดสรร และอาคาร
ชุดของบริษัทรวม 74 โครงการ โดยบริษัทได้ใช้งบประมาณทั้งหมด 
16 ล้านบาทโดยประมาณ และมลีกูบ้านเข้าร่วมประมาณ 13,200 ครวัเรอืน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment (EIA))
ในการท�าโครงการใดๆ ก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างโครงการไม่ว่าจะ
เป็นโครงการแนวราบ หรอืแนวสงู บรษิทัค�านงึถงึปัจจยัด้านผลกระทบทาง
สิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั รวมทัง้จะปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเกีย่วกบั 
สิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการของบริษัทที่มีขนาดและจ�านวนพื้นที่ใช้สอย
อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายทีต้่องท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)) ตามข้อ 
ก�าหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2535 ทางบริษัทก็จะร่วมจัดท�ารายงาน EIA กับบริษัทที่ปรึกษา
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดท�ารายงานและก�าหนด
มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ร่วมประเมินผลกระทบ 
จากโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งกับบริษัทที่ปรึกษาและกับผู้อยู ่
อาศัยรอบโครงการ รวมทั้งมีการท�าประชาพิจารณ์ เพื่อก�าหนดแนวทาง
และมาตรการการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุด ต่อทั้งผู้อยู่อาศัย ลูกค้า และ 
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

และหลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับความ
เหน็ชอบจากส�านกัวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้ว ในช่วงการก่อสร้าง 
ทางบริษัทก็มีการติดตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
วิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในรายงาน โดยมีการประชุมติดตามผลกับ 
ผู ้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
มั่นใจว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้างและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อยที่สุด ซึ่งประสบการณ์และปัญหาจากโครงการต่างๆ 
ที่ผ่านมา ทางบริษัทก็ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อน�าไปปรับปรุง
แก้ไข ส�าหรับโครงการอื่นๆ อยู่เสมอ 

การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้พัฒนารูปแบบของสินค้าโดยค�านึงถึงการใช้สอยพื้นท่ีเพื่อ
ประหยัดพลังงาน และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยสินค้า และ
ยังเลือกใช้แต่อุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านและอาคารชุดที่ติดต้ังให้แก่ลูกค้า 
ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น หลอดประหยัดไฟ สุขภัณฑ์ประหยัดน�้า 
เครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 และถังดักและก�าจัด
น�้าเสียที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ด�าเนนิโครงการอย่างต่อเนือ่งจากปีทีแ่ล้ว โดยบรษิทั
ได้ร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศ 
ในการออกแบบพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัการอยูอ่าศยั
ในอนาคต และเพิม่คุณภาพในการใช้ชวีติของลกูค้าของบรษัิท (Quality of 
Life) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปลูกฝังค่านิยมและให้การศึกษาเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บรษิทัมกีารรณรงค์ส่งเสรมิให้พนกังานรูจ้กัใช้ทรพัยากรให้เกดิประสทิธภิาพ 
สูงสุด รณรงค์การประหยัดน�้าและไฟ การติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน�้า และ
หลอดประหยดัไฟในส�านกังานใหญ่และบรเิวณก่อสร้าง และมกีารตรวจเชค็ 
ดแูลอย่างสม�า่เสมอ อกีทัง้ยงัมกีารก�าจัดและดแูลขยะทีเ่กดิจากการท�างาน 
การลดใช้กระดาษ และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) เป็นต้น

นอกจากนี ้ยงัมกีารสนบัสนุนพนกังาน รวมทัง้บคุคลภายนอก ให้มีจติส�านกึ
และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม โดยมกีารสอดแทรกความรูใ้นการดแูล
รกัษาสิง่แวดล้อม และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมและการก่อสร้าง 
ในหลักสูตรต่างๆ ของ เอพี อะคาเดมี่ โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงไว้ใน
ส่วน เอพี อะคาเดมี่ หน้า 213

7. การร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน
นโยบายในการพัฒนาทางด้านความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ที่บริษัทได้ด�าเนินการไปในปี
ที่ผ่านมา ล้วนแต่เป็นการด�าเนินงานในส่วน In-process ที่บูรณาการกับ
การด�าเนินงานของบริษัท จากการที่บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้าง 
ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพ เราจงึเลง็เหน็ว่า ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คุีณภาพจะท�าให้ชีวติ 
ความเป็นอยูข่องผูค้นดขีึน้ ด้วยประสบการณ์ทีส่ัง่สมมานานในการด�าเนนิ
ธุรกิจ บริษัทมีความพร้อมทั้งในแง่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความ
สามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก เพื่อน�า
ไปพัฒนาทักษะของตนเอง หรือต่อยอดความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 
นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
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ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการก่อสร้าง การบริหาร
จัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเมื่อมีการ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความรับผิดชอบที่ดีมากขึ้นในสังคม บุคคล
เหล่านีจ้ะร่วมกนัผลติผลงานและสิง่ก่อสร้างทีไ่ด้มาตรฐาน อันเป็นรากฐาน
ที่ส�าคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ บริษัทได้ 
ก่อต้ัง เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบ
วงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของเมืองไทย ที่มีหลักสูตรครอบคลุม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง 
การซื้อขาย ไปจนถึงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยวางแนวคิดว่า 
“รู้ลึก สร้างสรรค์ ท�าจริงพร้อมด้วยคุณภาพ”  

ซึง่ตลอดหลายปีทีผ่่านมา การด�าเนนิการ เอพี อะคาเดมี ่ นัน้ ทางบรษิทัได้ 
ทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมา จากการด�าเนินงาน เอพี อะคาเดมี่ 
ก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และได้รับรางวัล CSR สาขา “การลงทุนทรัพยากร
บุคคล” จากงาน Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2019  
โดยบริษัทได้รับรางวัลในสาขานี้เป็นเวลา 4 ปีซ้อน

เอพ ีอะคาเดม่ี (AP ACADEMY) มพีนัธกจิและโครงสร้างหลกั 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 พร็อพเพอร์ต้ี สคูล | AP Property School
โครงการ เอพ ีพรอ็พเพอร์ตี ้สคูล เป็นโรงเรยีนส�าหรบัพฒันาความรู ้ความ
สามารถ และทกัษะในการท�างาน ให้แก่บคุลากรของบรษิทั เพราะเรายดึมัน่ 
ในหลกัทีว่่า การจะสร้างบ้านทีด่ไีด้ คนสร้างจะต้องมคีณุภาพก่อน โดยหลกัสูตร 
ต่างๆ ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมส่วนเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน
(Fundamental) การพัฒนาเฉพาะสายงาน (Functional) เติมเต็มทกัษะ 
ความรู ้(Selective) ความเป็นผูน้�า (Leadership) และนวตักรรม (Innovation)

หลักสูตรในเอพี พร็อพเพอร์ต้ี สคูล ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่
(1) หลกัสตูรการบรหิารงานก่อสร้าง (Construction Curriculum) มุง่เน้น 
 เสรมิสร้างความรูห้ลกัของการบรหิารโครงการในส่วนของเวลา ต้นทนุ  
 และคุณภาพตลอดช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างจนถึงส่งมอบให้ 
 ลกูค้า และทราบถงึกจิกรรมในการด�าเนนิงานเริม่ตัง้แต่การได้มาซึง่ 
 ที่ดิน ไปจนปิดโครงการ โดยจะเน้นการบริหารตามหลักการและ 
 มาตรฐานคณุภาพของเอพี รวมถงึข้อก�าหนดกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม  
 และการปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน 
 บุคลากรที่ได้รับฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในทุกภาคส่วน อาทิ วิศวกร  
 คนงาน ผู้รับเหมา เป็นต้น

(2) หลักสูตรการบริหารงานขายและบริการ (Sales and Services  
 Curriculum) เตรียมความพร้อมในการท�างานให้กับพนักงานขาย 
 (Living Consultant) เริ่มจากการปรับบุคลิกภาพและการต้อนรับให้ 
 ได้ตามมาตรฐานของเอพี หลังจากนั้นเป็นการค้นหาข้อมูลลูกค้า 

 ทีจ่�าเป็นต่อการน�าเสนอและตรงประเดน็ตามความต้องการของลกูค้า  
 ทัง้ยงัมเีทคนคิการตอบข้อโต้แย้ง การโน้มน้าวและการปิดการขายได้ 
 ส�าเร็จ รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านสินเชื่อเบื้องต้น ฮวงจุ้ยและ 
 ทักษะอื่นที่จ�าเป็นไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ภารกิจในการส่งมอบที่อยู ่
 อาศัยที่ดีที่สุดและตรงความต้องการที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

(3) หลักสูตรการบริหารจัดการงานซ่อมบ�ารุง (Home Solution  
 Curriculum) มีเป้าหมายให้พนักงานมีมาตรฐานในการให้บริการ 
 ดูแลงานซ่อมบ�ารุงที่ถูกต้องและมีมาตรฐานงานซ่อม (ระบบไฟฟ้า  
 ประปา สุขาภิบาล สถาปัตยกรรม) การดูแลความสะอาดและความ 
 ปลอดภยัตัง้แต่เริม่เข้าซ่อมจนกระทัง่ส่งมอบงาน และการปฏบิตังิาน 
 โดยค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมการให้ค�าแนะน�าการ 
 บ�ารุงรักษาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกบ้านสูงสุด

(4) หลกัสูตรการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ (Property Management  
 Curriculum) พัฒนาศักยภาพของทีมบริหารจัดการอาคารชุดและ 
 หมู่บ้านจัดสรร จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ 
 ตั้งแต่เปิดโครงการจนถึงการส่งมอบสาธารณูปโภค โดยเน้นการ 
 บรหิารจดัการท่ีมมีาตรฐานการปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐานขององค์กร ด้วยบุคลากร 
 ที่มีคุณภาพควบคู ่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความ 
 ต้องการของลูกค้าในทุกมิติ 

(5) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Development Program  
 Curriculum) พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานใน 
 องค์กร ให้สามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้อย่างสูงสุดใน 
 การท�างานให้ส�าเร็จ โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะในด้าน 
 ทกัษะการเป็นผูน้�า การสือ่สาร การแก้ปัญหา การวางแผนการท�างาน 
 ของตนเอง และกับทีมงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เน้นมองถึง 
 เป้าหมายรวมของทีมเป็นส�าคัญ ทุกคนต่างต้องปรับตัวเข้าหากัน 
 เพื่อท�าให้งานส�าเร็จลุล่วง รวมถึงเปิดมุมมองด้านนวัตกรรม และ 
 Mindset กรอบความคดิ เพือ่ให้พนกังานเกดิแรงบนัดาลใจและความคดิ 
 สร้างสรรค์ท่ีจะท�าอะไรใหม่ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ ซึ่งแผน  
 พัฒนาบุคลากรจะสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

โดยในปีทีผ่่านมามจี�านวนพนกังานเข้ารบัการอบรมและส�าเรจ็ในหลกัสตูร
ต่างๆ ทั้ง Classroom, Workshop และ Online เป็นจ�านวน 8,126 คน  
และผลการทดสอบความรูค้วามสามารถของผูเ้ข้าอบรม ได้ผลออกมาเป็น
ที่น่าพึงพอใจ และจากการส�ารวจความคิดเห็นพบว่า ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนางานของตนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ปี 2562 ยังมีการอบรมหลักสูตร Outward Mindset หรือ 
การปรับมุมคิดด้วยการยึดความต้องการของผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง คือการปรับ 
Mindset หรอืความเชือ่ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม ทีจ่ะปรบัมมุมองให้บุคลากรใน
องค์กรเหน็ความส�าคญัของผูอ้ืน่ไม่น้อยกว่าตนเอง โดยจะเหน็แก่ประโยชน์
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ส่วนรวม และนึกถึงผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อองค์กรมีบุคลากร 
ที่เข้าใจความต้องการของทุกฝ่ายและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว 
ก็จะช่วยกันปลดล็อคศักยภาพที่มีอยู่และเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ
ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 ได้จัดอบรมให้ผู้บริหารระดับต้น-ระดับสูง 
ทั้งของบริษัทเอพี และบริษัทในเครือกว่า 200 คน เพื่อเป็นแกนหลักใน
การท�างาน ท�าให้งานมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าสู่ความส�าเร็จร่วมกัน 
เกิดเป็นความสุข และเปลี่ยนพื้นที่ท�างานเป็นพื้นที่แห่งความสุข

และด้วยเป้าหมายการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้านเอพี หรือ 
Quality of Life พนกังานของเอพไีด้เปลีย่นมมุมองการคดิและวธิกีารท�างาน 
โดยใช้หลักการของ Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ จาก 
Stanford University มหาวทิยาลยันวัตกรรมอนัดบั 1 ของโลกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เข้าใจกลุ่มลูกค้ามากที่สุด โดยปี 2562 
มพีนกังานกว่า 200 คน ทีไ่ด้เข้าร่วมหลกัสตูร Design Thinking กบัสถาบัน 
SEAC ทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก Stanford University และพนกังานใหม่อีกกว่า 
700 คน ยังได้เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการของ Design Thinking ตั้งแต่วัน
แรกที่เข้ามาในครอบครัวเอพี เพื่อน�าไปเป็นแนวคิดหลักในกระบวนการ
ท�างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านและลูกค้าต่อไป 

ตารางแสดงจํานวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล 
แบบ Classroom และ Workshop

หลักสูตร จํานวน
ครั้งของ
หลักสูตร

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

งบประมาณ จํานวน
ชม. รวม

จํานวนชม.
เฉลี่ยต่อคน

1 หลักสูตรการบริหารงานขายและ
บริการ (Sales and Services 
Curriculum)

67 786 87,753.43 332 0.42

2 หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง
และส่ิงแวดล้อม (Construction 
Curriculum)

12 117 5,699.20 62 0.53

3 หลักสูตรการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ (Property 
Management Curriculum)

119 1,315 144,761.34 438 0.33

4 หลักสูตรการบริหารจัดการงาน
ซ่อมบ�ารุง (Home Solution 
Curriculum)

47 224 53,473.27 326 1.45

5 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (Development 
Program Curriculum)

32 1,010 2,269,735.33 173 0.17

รวม 277 3,452 2,561,422.57 1,331 2.9

โดยในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังกล่าวในปี 2562 บริษัทใช้งบ 
ประมาณสนบัสนนุในการจดัการอบรมท้ังสิน้ 2,561,422.57 บาท มผีูเ้ข้าร่วม 
รวม 3,452 คน

AP Plearn แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อท�าให้คนเอพีสามารถ
เรียนรู้ได้แบบไร้ขีดจ�ากัด ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีหลักสูตรมากมายหลาก
หลายจาก AP Academy และหลักสูตรชั้นน�าอื่นๆ ซึ่ง AP Academy มี
หลักสูตรออนไลน์ทั้งสิ้นจ�านวน 5 กลุ่มวิชา

ตารางแสดงจาํนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร เอพี พร็อพเพอร์ตี้ สคูล 
แบบ Online

หลักสูตร จาํนวน
ครั้งของ
หลักสูตร

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

งบประมาณ จํานวน
ชม. รวม

จํานวนชม.
เฉลี่ยต่อคน

1 หลักสูตรการบริหารงานขายและ
บริการ (Sales and Services 
Curriculum)

15 2,417 - 1291.01 0.53

2 หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง 
และส่ิงแวดล้อม (Construction 
Curriculum)

7 712 - 483.58 0.68

3 หลักสูตรการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 
(Property Management 
Curriculum)

7 706 - 274.45 0.39

4 หลักสูตรการบริหารจัดการงาน
ซ่อมบ�ารุง (Home Solution 
Curriculum)

2 14 - - -

5 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (Development
Program Curriculum)

9 825 - 859.66 1.04

รวม 40 4,674 3,000,000 2,908.7 2.64

เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ | AP Open House
โครงการ เอพ ีโอเพ่นเฮ้าส์ มุง่เป้าหมายในการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ 
และเปิดโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิตนักศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตการท�างานหลังจากส�าเร็จการศึกษา
เพราะบริษัทตระหนักดีว่าการได้เรียนรู ้จากการท�างานในสถานที่และ
สถานการณ์จริง จะเสริมสร้างทักษะที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมอาชีพ
การท�างานหลงัส�าเรจ็การศกึษาของนสิตินกัศกึษาทีเ่ข้าโครงการได้อย่างดี 
เฉกเช่นระบบการศกึษาในประเทศทีพ่ฒันาแล้วทีจ่ะให้ความส�าคญักบัการ
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงในการท�างาน นอกเหนือจากการเรียนรู้
เชิงทฤษฎี 

ในปีที่ผ่านมาโครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์: ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าทฤษฎี” ได้
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2562 เปิดรับสมัครนิสิต 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 

มาฝึกงานในโปรแกรมวิศวกรรมโยธา และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 

จากทุกคณะมาฝึกงานในโปรแกรม Product & Service Design

โดยบริษัทท�าการประชาสัมพันธ์โครงการในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้า

ถึงนิสิตนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มากที่สุด อาทิ โซเชียล 

มีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการท�าโรดโชว์เข้าไป

แนะน�าโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการท�างานในสายอาชีพวิศวกรรม

โยธา การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการในสายงานอสังหาริมทรัพย์

กับน้องๆ ด้วยตนเอง

หลังจากขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มีนิสิตนักศึกษาจ�านวน 3,147 คน จาก

มหาวทิยาลยัทัว่ประเทศสมคัรเข้าร่วมคดัเลอืก ซ่ึงผูเ้ข้าสมคัรต้องผ่านการ

ท�าแบบทดสอบออนไลน์และเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก ณ ส�านักงานใหญ่ 

ในวันที่ 12 มกราคม 2562 บริษัทได้ท�าการประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษา 
ทีผ่่านการคดัเลอืกเพือ่เข้าร่วมโครงการ จ�านวนทัง้สิน้ 40 คน จากโปรแกรม
วศิวกรรมโยธา 20 คน และ Product & Service Design 20 คน เพือ่เข้าร่วม
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โครงการฝึกงานกบับรษิทั โดยนสิิตนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงาน
ในสถานที่จริงกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ผูป้ระกอบการ และพนัธมติรธรุกจิมากมาย ร่วมให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกงานได้เรียนรู้ตั้งแต่งานพื้นฐานของสายงานแต่ละส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านงานวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์ 
กระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking) การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และการบริการในสายงานอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์การ
ตลาด เทคนิคการขายและการโน้มน้าวต่อรองลูกค้าไปจนถึงมาตรฐาน
การก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม
จะได้รับประกาศนียบัตรจาก เอพี อะคาเดมี่ และได้รับโอกาสเข้าร่วม
งานกับบริษัท โดยทางบริษัทใช้งบประมาณในการจัดโอเพ่นเฮ้าส์ รวมทั้ง
สิ้นประมาณ 2 ล้านบาท  

การถ่ายความรู้ผ่านการร่วมมือกับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป  
(Mitsubishi Estate Group)
นอกจากองค์ความรูภ้ายในของบรษิทั เอพ ีอะคาเดมีก่ย็งัได้รบัการสนบัสนนุ  
อย่างดียิ่งจากพันธมิตรทางธุรกิจมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi 
Estate Group) จากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องมาในทุกๆ ปี ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากความร่วมมือในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงการคอนโดมเินยีมแล้ว ยงัได้ร่วมมอืกนัด้านการแลกเปลีย่นองค์ความรู ้
ทักษะ และนวัตกรรมทางอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป 
เป็นผู้น�าท่ีมีองค์ความรู้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่จะสามารถ
ถ่ายทอดและสร้างประโยชน์ในแง่การโอนถ่ายเทคโนโลยีต่อวงการ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคในประเทศไทย 
ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย 

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ ทางบริษัทโดยความร่วมมือจาก 
มิตซูบิชิ จิโช เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป 
ได้ส่งนิสตินกัศกึษาทีผ่่านการคดัเลอืกจากโครงการ เอพ ีโอเพ่นเฮ้าส์ ให้ไป
ศกึษาดงูานทีป่ระเทศญ่ีปุน่เพือ่เพิม่โอกาสการเรยีนรูเ้ทคโนโลยจีากต้นแบบ
ของนวัตกรรมการก่อสร้างและบริหารอสังหาริมทรัพย์อันมีมาตรฐานเป็น 
ที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และโอกาสในการฝึกฝนความคิดและทักษะให้กับนิสิต
นกัศกึษาฝึกงานของเราทีเ่ป็นตวัแทนของเยาวชนไทย ได้เตรยีมความพร้อม
ในการเข้าสูช่วีติการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพหลงัจากส�าเร็จการศกึษาต่อไป 
โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 
ณ โตเกียว-เซ็นได ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจ�านวนนักศึกษาที่ได้ผ่านการ 
คัดเลือกให้เข้าร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าว รวม 4 คน ประกอบด้วย  
นายพสุรัตน์ ไตรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายศตพร วัฒนา
วัตถุ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, นายธนวัฒน์ 
เรยีงวรานนท์ นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 คณะบรหิารธรุกจิ สาขาธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนางสาวธมลอร มานะบุญ นักศึกษาชั้นปี 
ที ่5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

AP ACADEMY LAB
ในปี 2562 มีสถาบันการศึกษาที่สนใจ ขอเข้าดูงาน AP ACADEMY LAB 
และโครงการของเอพี ดังนี้

สิงหาคม-ธันวาคม 2562 
โครงการนกัศกึษาดงูาน-วศิวกรรมโยธา มนีสิตินกัศกึษาและคณะอาจารย์
จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�านวน 225 คน เยี่ยมชม AP ACADEMY 
LAB พืน้ทีจ่�าลององค์ประกอบของบ้าน เพือ่ให้นกัศกึษาได้เหน็ภาพและได้ 
เรียนรู ้กระบวนการท�างานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจร 
ผ่านการทดลอง ทดสอบ และเรยีนรู้ระบบต่างๆ ภายในบ้าน รวมถงึเดินทาง 
ไปดูงานก่อสร้างจริง ที่ Site งาน เพื่อให้ได้เห็นภาพขั้นตอน กระบวนการ
ก่อสร้างจริง โดยมีผู้จัดการโครงการและทีมวิทยากรจาก AP Academy 
คอยดูแลให้ความรู้และค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด

เมษายน-ตุลาคม 2562 
โครงการนักศึกษาดูงาน-สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนิสิตนักศึกษาและ 
คณะอาจารย์จาก 4 สถาบนั ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั 
อสัสมัชญั (ABAC), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ�านวน 232 คน เยี่ยมชม AP 
ACADEMY LAB พื้นที่สร้างการเรียนรู้นอกต�ารา เน้นการสัมผัสของจริง 
โดยการจ�าลองโครงสร้างและองค์ประกอบของบ้าน เพื่อให้นักศึกษาได้
เห็นถึงกระบวนการการก่อสร้าง การใช้วัสดุ และประโยชน์ใช้สอยต่างๆ 
ภายใน AP Home Lab มีท้ังส่วนของงานโครงสร้าง งานระบบประปา 
ระบบไฟฟ้า และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย รวมทั้งในส่วนของ Materials 
Archive ทีจ่ดัแสดงวสัดทุีเ่อพใีช้ในโครงการต่างๆ อกีด้วย รวมถงึเดนิทาง
ไปดูงานก่อสร้างจริง ที่ Site งาน เพื่อให้ได้เห็นภาพขั้นตอนการก่อสร้าง
จริง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
และการเลือกใช้วสัดทุีเ่หมาะสมในการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัต่อไปในอนาคต

Event Segment When Register

1 โครงการนักศึกษาดูงาน-วิศวกรรมโยธา
นักศึกษา

วิศวกรรมโยธา 
ปี 1-4

ส.ค.-ธ.ค. 62

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 27 ส.ค. 62 50

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน 16,18 ก.ย. 62 89

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17 ธ.ค. 62 86

2 โครงการนักศึกษาดูงาน-สถาปัตยกรรมศาสตร์

นกัศกึษา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปี 1-5

เม.ย.-ต.ค. 62

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 เม.ย. 62 49

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 24 เม.ย. 62 51

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 3 ก.ย. 62 87

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 25 ก.ย. 62 26

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 18 ต.ค. 62 19
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AP Knowledge Sharing
ในปี 2562 AP Academy ได้ท�าการเดินสายไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ทั่วประเทศ โดยในปีน้ีได้เดินทางไปยัง 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน, วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม (สยามเทค), 
และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ เพือ่แบ่งปันองค์ความรู ้
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมี
นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้นี้จ�านวน 310 คน

นอกจากนี ้AP Academy ยงัสนับสนนุค่ายเปิดบ้านโยธา ค้นหาคนสร้างฝัน 
(C-Camp KMUTNB) ส�าหรับนักศึกษา 130 คนให้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมโยธา เมื่อวันท่ี 
19 มีนาคม 2562 จ�านวน 35,000 บาท, สนับสนุนค่ายโยธาอาสา 
ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาจ�านวน 48 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ�านวน 32,330 บาท และสนับสนุนโครงการ Interior 
Design Contest: ประกวดออกแบบห้องชิงทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ จ�านวน 186 คน

8. การเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
จากแนวคดิ ‘AP WORLD’ ทีมุ่ง่มัน่สร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชวีติทีด่ ีสร้าง
พมิพ์เขยีวใหม่ให้กบัเมอืงทีส่มบรูณ์ไปด้วยระบบนเิวศ เรามปีรชัญาแห่งการ
สร้างคณุภาพชวีติทีดี่อย่างยัง่ยนืผ่านการออกแบบท่ีท�าให้ชีวติความเป็นอยู ่
มีสุขภาพกายและใจที่ดี การพัฒนาพื้นที่สีเขียว การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการเอื้อประโยชน์สู่สังคมรอบข้างอย่างสูงสุด 

1. การอนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่ในพื้นที่โครงการ 
 RHYTHM EKKAMAI ESTATE
 เอพี ได้พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยการอนุรักษ์ต้นไม้เก่าอายุกว่า  
 50 ปี จ�านวน 3 ต้น บนที่ดินพัฒนาโครงการ ‘RHYTHM EKKAMAI  
 ESTATE’ เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมเมือง เพราะ 
 ต้นไม้เปรียบเสมือนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตที่เป็นตัวแทนความทรงจ�า 
 ที่ดี และความผูกพันกับคนในชุมชน 

AP Public Course Training 
โครงการ AP Public Course Training เริ่มขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการแบ่ง
ปันความรู้ นวัตกรรม และโลกทัศน์ในด้านการก่อสร้าง การออกแบบ 
การขายและการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ 
โดยเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต
นกัศกึษา ผูท้ีท่�างานในสายงานทีเ่กีย่วข้อง หรอืบคุคลทัว่ไปทีส่นใจ ได้เข้า
ร่วมรบัฟังแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัวทิยากรทีม่ชีือ่เสยีงทัง้ระดบัประเทศ
และระดับสากลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา ทางบริษัทได้จัดให้มี AP Public Course Training 
ทั้งหมด 4 งาน 

1. “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อการทดสอบมาตรฐานแรงงาน”
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เป็นโครงการอบรมช่างไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้าอาคาร 
เข้ามาเรียนรู ้หลักการช่างไฟฟ้า เพื่อติวเข้มให้การทดสอบมาตรฐาน
แรงงานกับวิทยากรจากส�านักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมฝีมือ
แรงงาน โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่ AP Academy Lab มีผู้เข้าร่วมงาน
จ�านวน 575 คน

2. “เตรียมความพร้อมก่อนสอบ กว.”
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เป็นโครงการอบรมส�าหรับวิศวกรโยธาที่ต้อง 
เตรียมตัวเพื่อทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกร (สาขาโยธา) งานนี้จัดขึ้นที่ AP Academy Lab โดยในปี 
2562 น้ี มีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน 486 คน 

3. “ความรู้เบื้องต้นระบบอาคารสูง”
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เป็นโครงการอบรมเพ่ือบุคคลในสายวิชาชีพช่าง
ที่ต้องการเรียนรู้งานระบบอาคารสูง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง 
และงานระบบจากบริษัทเอพี (ไทยแลนด์) มีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน 604 คน 

4. “SALES FOR REAL”
วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นโครงการอบรมส�าหรับพนักงานขายและ
บุคคลทั่วไปที่อยากเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ เข้ามาเรียนรู้
และเตรียมความพร้อมด้านการขายทั้งพื้นฐานรวมถึงเคล็ดลับสุดยอด 
นักขาย โดยผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการขายจากบริษัทเอพี (ไทยแลนด์) 
มีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน 313 คน

โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมงานอบรมให้ความรูท้ีท่างบรษิทัจดัขึน้เป็นจ�านวนมาก 
รวมทัง้สิน้ 1,978 คน โดยใช้งบประมาณในการจดังานทัง้หมด 57,707 บาท 
และจากการท�าแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ และได้รับความรู้ 
และจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวในระดับท่ีดีมาก 

ตารางแสดงจาํนวนผู้เข้าร่วมอบรม AP PUBLIC COURSE 
TRAINING

หลักสูตร ผู้เข้าร่วม วันที่ จํานวน ค่าใช้จ่าย

1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
เพื่อการทดสอบมาตรฐาน
แรงงาน

ช่างไฟฟ้าที่จ�าเป็นต้องทดสอบ
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ

29 มิ.ย. 62 575 19,685

2 เตรียมความพร้อมก่อน
สอบ กว.

วิศวกรโยธาที่ต้องเตรียมตัว
ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี
วิศวกร (สาขาโยธา)

21 ก.ค. 62 486 22,960

3 ความรู้เบื้องต้นระบบ
อาคารสูง

บุคคลสายวิชาชีพช่างที่ต้องการ 
เรียนรู้งานระบบอาคารสูง

24 ส.ค. 62 604 9,085

4 SALES FOR REAL บุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพ 
พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

17 ก.ย. 62 313 5,977

รวม 1,978 57,707
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 เอพี มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะรักษาต้นจามจุรีใหญ่เหล่านี้ให ้
 อยู่คู่กับชุมชนย่านเอกมัยตราบนานเท่านาน โดยในขณะเดียวกัน 
 กย็งัคงมองถงึการจดัสรรให้พืน้ทีท่กุตารางนิว้ภายในโครงการสามารถ 
 ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด จึงได้ท�าการย้ายต้นจามจุรีที่แต่ละต้นมีขนาด 
 สูงประมาณ 20 เมตร หรือเท่าตึกสูง 8 ชั้น โดยร่วมมือกับคุณธราดล  
 ทันด่วน รุกขกรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงาน 
 ภมูทิศัน์เมอืงมาเป็นทีป่รกึษาและดแูลการย้ายต้นไม้ในครัง้นีไ้ด้ส�าเรจ็ 
 และเติบโตอย่างแข็งแกร่งเพื่ออยู่คู่ชุมชนเอกมัยตลอดไป 

 เอพี ในฐานะผู้น�าในการสร้างสรรค์พื้นที่ ได้ท�าความเข้าใจปัญหา  
 ฟังเสยีงประชาชน และหาทางออกทีด่ทีีส่ดุในการพฒันาพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 
 ในอนาคต มุง่มัน่ท�าโดยไม่เพยีงตอบโจทย์เรือ่งการสร้างทีอ่ยูอ่าศยัทีด่ ี
 แต่ยังมอบคุณภาพชีวิตแบบใหม่ให้ผู้อยู่อาศัยและชุมชนรอบข้างมี 
 อนาคตที่ดีไปพร้อมๆ กับที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นด้วยเช่นกัน 

2. AP GROW DAY
 เอพี จัดกิจกรรมจุดประกายความรู้ในการดูแลต้นไม้แก่คนรุ่นใหม่ใน 
 เมอืง รวมถงึลกูบ้าน และประชาชนทัว่ไป ให้เหน็ถงึความส�าคญัในการ 
 อนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐ,  
 กลุ่มบิ๊กทรีส์, เครือข่ายต้นไม้ในเมือง เพื่อขยายแนวร่วมรักษ์ต้นไม้  
 ผ่านกจิกรรมทีส่นกุและหลากหลายเตม็ไปด้วยการให้ความรู้ เช่น การ 
 ศึกษากายภาพของต้นไม้ใหญ่ในสวนรถไฟในระดับความสูง 25 เมตร  
 รวมถึงเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับโลก เช่น ไบโอชาร์ หรือ 
 ถ่านชีวภาพ (BIO-CHAR) ปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาต ิ
 ไร้สารเคม ีกระถางใยมะพร้าว ซึง่เป็นทางเลอืกใหม่ของการปลกูต้นไม้  
 หรือเรื่องของพันธ์ุไม้กรองอากาศ 

 นอกจากนี ้เอพ ีได้ต่อยอดการให้ความรูเ้รือ่งต้นไม้อย่างถกูต้องภายใน 
 องค์กร ผ่านการร่วมมือกับกลุ่มบิ๊กทรีส์และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง 
 ด้วยการออกแบบหลักสูตรพิเศษที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นไม ้
 ในโครงการพักอาศัย ที่เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกพันธ์ุไม้ การสังเกต 
 อาการป่วย และการดแูลรกัษา เพือ่ส่งต่อองค์ความรูท้ีถ่กูต้องเรือ่งต้นไม้ 
 ให้ทั้งแก่พนักงานเครือเอพี และบุคลากรท่ัวไปผ่านสถาบัน AP 
 Academy อีกด้วย 

3. PARENTOGRAPHER รูปนี้แม่ถ่าย รูปนี้พ่อถ่าย
 เอพ ีสร้างสรรค์กจิกรรมร่วมขบัเคลือ่นสิง่ดีๆ  ให้กบัสงัคมไทยด้วยการ 
 กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมให้ทุกคนในครอบครัว 
 มคีวามสุขร่วมกนัยิง่ขึน้ ผ่าน “พืน้ท่ีความสมัพนัธ์” ทัง้ในพืน้ทีโ่ลกจรงิ 
 และพื้นที่โลกออนไลน์  

 ด้วยทกุวนันีก้จิกรรมต่างๆ ล้วนถกูขบัเคลือ่นไปด้วยเทคโนโลย ีความ 
 สมัพันธ์ต่างๆ เกดิขึน้ผ่านโลกโซเชยีลจนท�าให้หลายคนลมืใส่ใจความ 
 สัมพันธ์ของคนรอบๆ ตัว ไม่ค่อยได้ไปไหนกับพ่อแม่ ไลฟ์สไตล์ 
 ส่วนใหญ่อยู่แต่ในโลกออนไลน์ จนพ่อแม่รู้สึกห่างไกลจากโลกของลูก 
 ในฐานะที่ เอพี เป็นผู้สร้างที่อยู่อาศัย จึงต่อยอดการสร้างความสุข 
 ที่ควรจะเกิดขึ้นในบ้านด้วยความเชื่อที่ว่า แค่เราพยายามเข้าหา 
 กันพื้นท่ีไหนๆ ก็เป็นบ้านได้เสมอ แม้แต่พ้ืนที่บนโซเชียลมีเดีย 
 กส็ามารถเชือ่มโลกต่างวยัเข้าหากนัได้ผ่านการสร้างโมเม้นท์แห่งความ 
 ทรงจ�าด้วยภาพที่ถูกถ่ายโดยพ่อแม่ พร้อมเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็นบ้าน 

 ของคนทกุวยัเพือ่สร้างความอุน่ใจเพือ่การอยูอ่าศยัอย่างมคีวามสขุของ 
 ทุกคนในครอบครัว 

 โดยได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายรูปส�าหรับพ่อแม่หรือกลุ่มผู ้ใหญ่ 
 โดยจะเชญิช่างภาพสายโซเชยีลและไลฟ์สไตล์ชือ่ดงั ทีม่สีไตล์ภาพถ่าย 
 ถกูใจวยัรุน่มาถ่ายทอดวชิา สอนเคลด็ลบัและเทคนคิต่างๆ รวมถงึวธิหีา 
 มมุมองให้ผูใ้หญ่ถ่ายรปูออกมาถกูใจลกูหลาน เป็นการเสรมิทกัษะการ 
 ถ่ายรปูให้โดนใจกนัและกนั เพือ่ส่งเสรมิให้คนในครอบครวัใช้เวลาชกัชวน 
 กันออกไปเที่ยวในชีวิตจริง โดยเมื่อเหล่าลูกๆ ได้รูปจากการถ่าย 
 ด้วยฝีมอืพ่อแม่สวยๆ กย่ิ็งอยากแชร์ ให้คนได้รูว่้าพ่อแม่เราถ่ายรูปเก่ง

 เพราะเอพ ีเชือ่ว่ารปูทีม่คีวามหมายท่ีสดุ คอืรปูทีค่นทีบ้่านถ่ายให้ และ 
 ภาพแต่ละใบเป็นตัวแทนที่ดีในการบันทึกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 
 ร่วมกันในโมเมนต์หนึ่ง ประกอบกับกิจกรรมถ่ายภาพเป็นกิจกรรม 
 ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงวัย ที่เชื่อมโลกทั้ง 2 ใบ ทั้งโลกจริงและ 
 โลกออนไลน์ให้เป็นโลกใบเดียวกันได้อย่างลงตัว

4.  NAVIGATING HAPPINESS พื้นที่ที่เราแบ่งปันโอกาส
 ให้ใครอีกคน
 เอพี และมูลนิธิ SATI ร่วมสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  
 จุดประกายเป้าหมายแห่งชีวิตผ่านโครงการ Navigating Happiness  
 ที่เน้นพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อมอบโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้ 
 สัมผัสความสุขในการท�าส่ิงที่รัก ได้เรียนรู้ถึงตัวตนและคุณค่าของ 
 ตนเอง ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาตัวเองในทักษะเฉพาะ 
 ทางท่ีสามารถน�าไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต โดยร่วมมือกับ 
 โค้ชผู้มีทักษะโดดเด่นใน 4 สายอาชีพที่แตกต่างกันมาสอนเด็กกลุ่มนี้  
 ในมลูนธิ ิให้ได้เรยีนรูท้กัษะและมโีอกาสทีจ่ะได้ทดลองค้นหา passion  
 ในตัวเอง โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และได้ 
 สร้างสรรค์โรงภาพยนตร์ SATI x AP ขึน้ทีง่านเทศกาลงานการออกแบบ 
 กรุงเทพ 2562 เพื่อรวบรวมผลิตผลทางความคิดของน้องในโครงการ 
 และครูอาสาสมัคร 4 ท่าน มาจัดแสดงเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวตลอด 
 ระยะเวลาการจัดงาน โดยจากเนื้อเรื่องของภาพยนตร์สั้นที่เข้าฉาย  
 การออกแบบภาพโปสเตอร์ การปรุงรสชาติของป๊อปคอร์น ไปจนถึง 
 ดนตรีในภาพยนตร์ล้วนมาจากผลงานของเด็กกลุ่มนี้อีกด้วย 

 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง THE WORLD WITHOUT SKY นี้ บอกเล่าถึงเรื่องราว 
 ของน�้าตา รอยยิ้ม ความฝัน ความขาดแคลน น�้าใจ และโอกาส 
 ผ่านความจริง สถานที่จริง และชีวิตจริง ของโลกอีกโลก ที่ซ้อนอยู่ใน 
 เมืองเดียวกันที่เราอาศัยอยู่ ที่บางทีเราอาจมองไม่เห็นเบื้องหลังชีวิต 
 จริงของเด็กกลุ่มน้ีที่ไม่ยอมแพ้โชคชะตาของตน การสร้างความฝัน 
 และโอกาสของน้องๆ โดยครูอาสาสมัครทั้ง 4 ท่านที่มีทักษะโดดเด่น 
 ในสาขาอาชีพในแนวสร้างสรรค์ ได้แก่ เป้ MVL แร็ปเปอร์ชื่อดัง, 
 เชฟตาม ผูช้นะ Top Chef Thailand, ชชั ช่างภาพรุน่ใหม่ระดบัอนิเตอร์  
 และครูอู๋ D-Dance ผู้ออกแบบท่าเต้นให้ศิลปินชื่อดัง

 เอพี มุ ่งสร้างการตระหนักรู ้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างถึงปัญหาที่เด็ก 
 เหล่านี้เจอ ให้สังคมได้มองพวกเขาในมุมมองที่เปลี่ยนไป เพราะหาก 
 สังคมยังมองเห็นพวกเขาเป็นแค่ปัญหา เขาจะไม่มีวันมองเห็นคุณค่า 
 ในตัวเองหรอืเกดิแรงบันดาลใจในการทีจ่ะพฒันาตวัเอง จงึมเีป้าหมาย 
 ในการแบ่งปันความสุขคืนกลับให้สังคม โดยยืนหยัดอยู่บนหลักการ 
 ของเอพี ในด้านการพัฒนา ”คน” อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน


