
 

                   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

                    บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 

ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกจิ และรายละเอยีดเกยีวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

1) ลกัษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลกัทบีริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

(1) ประเภททใีช้ในการประกอบธุรกจิหลกัของ MBK และบริษัทย่อยของ MBK 

รายละเอียด 

 

จํานวน 

(แปลง) 

เจ้าของกรรมสิทธิ 

 

จํานวนทีดิน 

ทีตัง 
ราคาประเมิน  

(บาท) 

วันททีํา 

การประเมิน 

 ราคาตามบัญชี  

 ณ 31 ธันวาคม 

2564 

(บาท)  

  
  

 ไร่  งาน วา 

 1.  สิงปลูกสร้าง * - บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) - - - แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  - - 1,446,957,641  

      กรุงเทพมหานคร     

 2.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง  39 

บริษทั พี อาร์ จี คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

(มหาชน)  

290 - 11.7 ตาํบลลาดบวัขาว อาํเภอสีควิ  

จงัหวดันครราชสีมา 

- - 215,861,690  

    บริษทั ราชสีมา ไรซ์ จาํกดั และ         

  บริษทั พี อาร์ จี โลจิสติกส์ จาํกดั          

 3.  ทีดิน  1 บริษทั ราชสีมา ไรซ์ จาํกดั 62 1 23 ตาํบลนาเริง อาํเภอหนองแค  - - 16,199,950  

       จงัหวดัสระบุรี     

           

4  ทีดินว่างเปล่า  2 บริษทั เอม็ บี เค แคปปิตอล จาํกดั 6 - 68 ตาํบลหนองทะเล  - - 5,348,418  

         อาํเภอเมืองกระบี จงัหวดักระบี     



 

                   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

                    บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียด 

 

จํานวน 

(แปลง) 

เจ้าของกรรมสิทธิ 

 

จํานวนทีดิน 

ทีตัง 
ราคาประเมิน  

(บาท) 

วันททีํา 

การประเมิน 

 ราคาตามบัญชี  

 ณ 31 ธันวาคม 

2564 

(บาท)  

  
  

 ไร่  งาน วา 

 5.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง   10 บริษทั เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์ 95 2 85 ตาํบลหนองทะเล  - - 226,995,756  

 6.  ทีดินว่างเปล่า   1 รีสอร์ท จาํกดั 2 2 2 อาํเภอเมืองกระบี จงัหวดักระบี      
 7.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง  26 บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั 19 3 22.3 ตาํบลเขานิเวศน์ อาํเภอ  - - 70,318,826  

         เมืองระนอง จงัหวดัระนอง     

8.   ทีดินและสิงปลูกสร้าง  97 บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 1,268 6 16.1 ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต - - 524,297,523  

           

9.  ทีดิน และส่วนปรับปรุงทีดิน  2 บริษทั คริสตลั เลค พร็อเพอร์ตีส์ จาํกดั 1 3 28.8 ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต - - 4,214,978  

    และอาคาร A           

10.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง A 34 บริษทั ริเวอร์เดล กอลฟ์ แอนด ์คนัทรี  346 - - ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง  - - 497,007,684  

  คลบั จาํกดั     จงัหวดัปทุมธานี     

11.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง A 1 บริษทั เอม็ จี 1 จาํกดั 57 - 1.1 ตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมืองกระบี - - 496,445,042  
      จงัหวดักระบี     

12.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง A 6 บริษทั ลนัตา แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 27 - 57 ตาํบลศาลาด่าน อาํเภอเกาะลนัตา  - - 311,069,418  

      จงัหวดักระบี     

           

13.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง A 78 บริษทั เอม็ บี เค เอน็เตอร์ไพร้ส จาํกดั 323 2 63.5 ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง  - - 1,109,486,688  
      จงัหวดัปทุมธานี     
14.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง A 2 บริษทั เอม็ บี เค เรียลตี จาํกดั 5 1 57 อาํเภอบ่อวิน จงัหวดัชลบุรี - - 17,025,134  

           



 

                   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

                    บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

(2) ทดีินทีโครงการกําลงัอยู่ระหว่างการปรับปรุง แต่ยังไม่ได้เริมประกอบธุรกิจหลกัของ MBK และบริษัทย่อยของ MBK 

รายละเอียด 

 

จํานวน 

(แปลง) 
เจ้าของกรรมสิทธิ 

 

จํานวนทีดิน 

 ทีตัง 
ราคาประเมิน  

(บาท)  

วันททํีา 

การประเมิน 

ราคาตามบัญชี 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

(บาท) 

  

   ไร่  งาน วา 

1. ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 43 บริษทั ริเวอร์เดล กอลฟ์ แอนด ์คนัทรี  408 2 56 ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง  - - 601,117,939  

  คลบั จาํกดั     จงัหวดัปทุมธานี     

2. ทีดิน   21 บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั  58 1 2.4 ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต - - 157,676,215  
  (มหาชน)         

3. ทีดิน 2 บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 71 1 1.7 ตาํบลกะทู ้อาํเภอกระทู ้ - - 79,147,298  

      จงัหวดัภูเก็ต     

4. ทีดิน 1 บริษทั เอม็ บี เค เรียลตี จาํกดั 32 1 76.5 อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง - - 53,919,394  

           

5. ทีดิน 1 บริษทั เอม็ จี 6 จาํกดั 2 0 64 อาํเภอจอมทอง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

- - 242,191,032  

6. ทีดิน 1 บริษทั เอม็ บี เค จรัญ จาํกดั 4 1 54 อาํเภอบางกอกใหญ่ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

- - 538,762,261  

7. ทีดิน 13 บริษทั เอม็ บี เค เอน็เตอร์ไพร้ส จาํกดั 17 2 46.1 ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง  - - 124,274,390  

      จงัหวดัปทุมธานี     

 

 

 
 



 

                   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

                    บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

2) ลกัษณะสําคัญของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนทีบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ 

(1) ประเภททใีช้ในการประกอบธุรกจิหลกัของ MBK และบริษัทย่อยของ MBK 

รายละเอียด 

 

จํานวน 

(แปลง) 

เจ้าของกรรมสิทธิ 

 

จํานวนทีดิน 

ทีตัง 
ราคาประเมิน  

(บาท) 

วันททีํา 

การประเมิน 

 ราคาตามบัญชี  

 ณ 31 ธันวาคม 

2564 (บาท)  

  
  

 ไร่  งาน วา 

1.   สิงปลูกสร้าง */A - บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) - - - แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  15,899,381,315 17 ธ.ค. 63 9,480,279,372 ก) 
      กรุงเทพมหานคร     

2.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง /A 29 บริษทั พีอาร์จี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั 80 2 91 ตาํบลบางกระดี อาํเภอเมือง  421,899,610 1 พ.ย. 62 220,253,272 ก) 
         จงัหวดัปทุมธานี     

           

3. สิงปลูกสร้าง A - บริษทั พี อาร์ จี โลจิสติกส์ จาํกดั  - - - ตาํบลลาดบวัขาว อาํเภอสีควิ  16,469,376 1 พ.ย. 62 794,106 ก) 

       จงัหวดันครราชสีมา     

4.  ทีดิน /A 1 บริษทั พี อาร์ จี คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

(มหาชน)  
1 3 40 

ตาํบลหนองไผ ่อาํเภอมะขาม

เตีย  จงัหวดักาญจนบุรี 

- - 40,000 ก) 

           

5.  สิงปลูกสร้าง  */A - บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จาํกดั - - - แขวงหนองบอน เขตประเวศ 650,100,000 30 ธ.ค. 63 392,669,733 ก) 

      
กรุงเทพมหานคร 

 
    

6. ทีดินและสิงปลูกสร้าง /A 23 บริษทั เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 41 2 24.8 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  1,489,600,000 18 ธ.ค. 63 1,010,706,378 ก) 

  

 
      

กรุงเทพมหานคร 

 

 

    



 

                   แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

                    บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียด 

 

จํานวน 

(แปลง) 

เจ้าของกรรมสิทธิ 

 

จํานวนทีดิน 

ทีตัง 
ราคาประเมิน  

(บาท) 

วันททีํา 

การประเมิน 

 ราคาตามบัญชี  

 ณ 31 ธันวาคม 

2564 (บาท)  

  
  

 ไร่  งาน วา 

7. สิงปลูกสร้าง  */A - บริษทั พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง จาํกดั - - - แขวงหนองบอน เขตประเวศ 723,565,162 30 ธ.ค. 63 576,332,973 ก) 
       กรุงเทพมหานคร     

8. ทีดินและสิงปลูกสร้าง  */A 1 บริษทั กลาสเฮา้ส์ รัชดา จาํกดั 1 2 90.9 แขวงดินแดง เขตดินแดง 238,040,000 22 ธ.ค. 63 204,876,636 ก) 
      กรุงเทพมหานคร     

9.  ทีดินและสิงปลูกสร้าง A 21 บริษทั เอม็ บี เค เอน็เตอร์ไพร้ส จาํกดั 75 1 18 ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง  483,531,900 9 ธ.ค. 63 207,455,946 ก) 

      จงัหวดัปทุมธานี     

10. ทีดินและสิงปลูกสร้าง A 3 บริษทั คริสตลั เลค พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั 18 3 93.4 ตาํบลกะทู ้อาํเภอกระทู ้ 30,000,000 18 ธ.ค. 63 3,862,479 ก) 

      จงัหวดัภูเก็ต     

11. ทีดินและสิงปลูกสร้าง /A 5 บริษทั เดอะ ไนน์ ติวานนท ์จาํกดั 21 - 57.15 ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดั - - 394,124,105 ก) 

      ปทุมธานี     

 

(2) ทดีิน และสิงปลูกสร้าง ซึงไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกจิหลกัของ MBK และบริษัทย่อยของ MBK 

รายละเอียด 
จํานวน 

(แปลง) 
เจ้าของกรรมสิทธิ 

จํานวนทีดิน 

ทีตัง 
ราคาประเมิน  

(บาท) 

วันททํีา 

การประเมิน 

 ราคาตามบัญชี  

 ณ 31 ธันวาคม 

2564 (บาท)  

 

 ไร่  งาน วา 

1.  ทีดินว่างเปล่า /A 1 บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 6 2 36 ตาํบลยางคราม อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 1,450,000 5 ม.ค. 64 476,000 ก) 
2.  ทีดินว่างเปล่า /A 1 บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั - 1 88.8 ตาํบลบา้นแป้ง อาํเภอบางปะอิน 1,888,000 30 ธ.ค. 63 1,038,400 ก) 
      จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา     
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                    บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียด 
จํานวน 

(แปลง) 
เจ้าของกรรมสิทธิ 

จํานวนทีดิน 

ทีตัง 
ราคาประเมิน  

(บาท) 

วันททํีา 

การประเมิน 

 ราคาตามบัญชี  

 ณ 31 ธันวาคม 

2564 (บาท)  

 

 ไร่  งาน วา 

3. ทีดินและสิงปลูกสร้าง /A 2 บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 1 2 45.7 ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 

 

37,100,000 18 ธ.ค. 63 16,544,066 ก) 

4. ทีดินว่างเปล่า /A 1 บริษทั กะทู ้แลนด ์จาํกดั 90 - 27 ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 5,106,000 17 ธ.ค. 63 3,731,768 ก) 
           

5. ทีดินและส่วนปรับปรุง 56 บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั  1,133 2 4 ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 776,100,000 18 ธ.ค. 63 465,793,746 ก) 
     ทีดิน /A  (มหาชน)         

6. ทีดินว่างเปล่า  - บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั 

(มหาชน) 

- - - ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 

 

- - 10,773,383 ก) 

7. ทีดินว่างเปล่า /A 1 บริษทั เอม็ บี เค เรซสิเดน้ซ์ 

จาํกดั  

21 3 60 ตาํบลบางกระดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 140,160,000 9 ธ.ค. 63 22,939,770 ก) 

8. ทีดินว่างเปล่า /A 1 บริษทั เอม็ บี เค เรซสิเดน้ซ์ 

จาํกดั 

4 1 84 ตาํบลบางกระดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 30,328,000 9 ธ.ค. 63 20,185,629 ก) 

 

หมายเหตุ /A ประเมินโดยบริษทั เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

ก)  นโยบายการบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

ทีดินและอาคารทีใชใ้นการประกอบกิจการ และทีดินรอการพฒันา ใชวิ้ธีราคาทุน 

*   ทรัพยสิ์นถาวรหลกัทีตงัอยูบ่นทีดินทีเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว 
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  บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 

3) สิทธิบัตร สัมปทาน ลขิสิทธิ เครืองหมายการค้าทีสําคัญในการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจทีมีการขอสิทธิบตัรสัมปทาน ลิขสิทธิ เครืองหมายการคา้ทีสาํคญัในการประกอบธุรกิจมีดงันี 

เครืองหมายบริการและเครืองหมายการค้า ดังนี 

1.  

 

 

สาํหรับบริการ การใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์การจดัการดูแลทรัพยสิ์น การจดัการอสังหาริมทรัพย ์การ

จดัการเกียวกบัทีอยูอ่าศยั การจดัหาทีอยู่อาศยั การรับจดัการทรัพยสิ์น การให้เช่าทีอยู่อาศยั 

จดทะเบียน ณ วนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2555 ออกให ้ณ วนัที 28 สิงหาคม 2556 

(ทะเบียนเลขที บ58958 คาํขอเลขที 836730) หมดอายุวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

2. 

 

 

               

จดทะเบียน ณ วนัที 12 กุมภาพนัธ์ 2550 ออกให ้ณ วนัที 25 พฤศจิกายน 2559 

(ทะเบียนเลขที บ35920 คาํขอเลขที 653048) หมดอายุวนัที 11กุมภาพนัธ์ 2570 
 

3. 

                                          
สาํหรับบริการ การใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์การจดัการอสังหาริมทรัพย ์การจดัหาทีอยูอ่าศยั การใหเ้ช่าที

อยูอ่าศยั 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46042 คาํขอเลขที 723250) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 

 
 



 

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

  บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 

4. 

สาํหรับบริการ สนามกอลฟ์  

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46043 คาํขอเลขที 723251) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 
 

5. 

                                              
สาํหรับบริการ โรงแรม อาหารและเครืองดืม 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46044 คาํขอเลขที 723252) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 
 

6. 

                                                 

 

 

สาํหรับบริการ การใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์การจดัการอสังหาริมทรัพย ์การจดัหาทีอยูอ่าศยั การใหเ้ช่าที

อยูอ่าศยั 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46045 คาํขอเลขที 723253) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 
 

7. 

                                                  

 

 

 



 

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

  บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับบริการ สนามกอลฟ์ 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46046 คาํขอเลขที 723254) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 

8. 

                                                 

 

 

สาํหรับบริการ โรงแรม อาหารและเครืองดืม 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46047 คาํขอเลขที 723255) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 
 

9. 

                                                          

 

สาํหรับบริการ การใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์การจดัการอสังหาริมทรัพย ์การจดัหาทีอยูอ่าศยั การใหเ้ช่าที

อยูอ่าศยั 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46048 คาํขอเลขที 723256) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 
 

10. 

                                                           

 
 

สาํหรับบริการ สนามกอลฟ์ 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46049 คาํขอเลขที 723257) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572   
 

11. 
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  บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 

 

สาํหรับบริการ โรงแรม อาหารและเครืองดืม 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46050 คาํขอเลขที 723258) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 
 

12. 

                                                            

 

 

สาํหรับบริการ การใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์การจดัการอสังหาริมทรัพย ์การจดัหาทีอยูอ่าศยั การใหเ้ช่าที

อยูอ่าศยั 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46051 คาํขอเลขที 723259) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 
 

13. 

                                 

 

                            

สาํหรับบริการ สนามกอลฟ์ 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46052 คาํขอเลขที 723260) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 
 

14. 

 

                                                            

สาํหรับบริการ โรงแรม อาหารและเครืองดืม 

จดทะเบียน ณ วนัที 2 มีนาคม 2552 ออกให ้ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2562 

(ทะเบียนเลขที บ46053 คาํขอเลขที 723261) หมดอายุวนัที 1 มีนาคม 2572 
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  บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 

 

15.  

 

 

 

 

สาํหรับบริการ สนามกอลฟ์ 

จดทะเบียน ณ วนัที 6 กรกฎาคม 2553 ออกให ้ณ วนัที 17 พฤศจิกายน 2563 

(ทะเบียนเลขที บ51518 คาํขอเลขที 772115) หมดอายุวนัที 5 กรกฎาคม 2573 

 

ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

  บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกจิอาหาร 

รายละเอยีดเครืองหมายการค้าของ PRG ประกอบด้วย 

คําขอเลขที 
ทะเบียน

เลขที 
ประเภทสินค้า 

วันจด

ทะเบียน 

วันทีออก

หนังสือ 
วันสินอายุ อนุสิทธิบัตร / เครืองหมายการค้า 

342156 ค99071 ขา้วสาร 25 ส.ค. 40 14 ก.ย.61 24 ส.ค. 70 ขา้วหอมมะลิทอง ตรามาบุญครอง 

342157 ค90280 ขา้วสาร 25 ส.ค. 40 14 ก.ย.61 24 ส.ค. 70 ขา้วหอมทิพย ์ตรามาบุญครอง 

371817 ค83521 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 22 ธ.ค. 31 1 ต.ค. 51 21 ธ.ค. 71 ขา้วหอมนพคุณ ตรามาบุญครอง 

371818 ค91643 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 22 ธ.ค. 31 1 ต.ค. 51 21 ธ.ค. 71 ขา้วเสาไห้ ตรามาบุญครอง 

371819 ค91644 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 22 ธ.ค. 31 1 ต.ค. 51 21 ธ.ค. 71 ขา้วหอมมะลิ ตรามาบุญครอง 

371820 ค91645 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 22 ธ.ค. 31 1 ต.ค. 51 21 ธ.ค. 71 ขา้วรวงแกว้ ตรามาบุญครอง 

378055 ค89641 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 11 ม.ค. 32 13 พ.ย. 51 21 ธ.ค. 71 ขา้วสารคุณภาพปานกลาง  

ตรามาบุญครอง (ภาพโรงสี) 

378056 ค89640 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 11 ม.ค. 32 13 พ.ย. 51 9 ม.ค. 72 ขา้วหอมมะลิ ตรามาบุญครอง  

(ภาพโรงสี) 

378057 ค89639 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 11 ม.ค. 32 13 พ.ย. 51 9 ม.ค. 72 ขา้วสาร ตรามาบุญครอง (ภาพโรงสี) 

378154 ค89652 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 11 ม.ค. 32 13 พ.ย. 51 9 ม.ค. 72 ขา้วเสาไห้ ตรามาบุญครอง  

(ภาพโรงสี) 

379743 ค112488 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 1 ก.พ. 42 24 พ.ย. 51 31 ม.ค. 72 ขา้วรวงทิพย ์ตรามาบุญครอง 

441758 ค145180 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 21 ธ.ค. 43 17 ธ.ค.63 20 ธ.ค. 73 ขา้วสาร ตราภตัตา 

445823 ค146649 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 14 ก.พ. 44 1 ธ.ค. 53 13 ก.พ. 74 ขา้วสาร ตราจสัมินโกลด ์(JG) 

471414 ค160655 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 8 พ.ย. 44 15 พ.ย. 54 7 พ.ย. 74 ขา้วปทุมธานี 1 ตรามาบุญครอง 

479015 ค165749 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 30 ม.ค. 45 19 ม.ค. 55 29 ม.ค. 65 ขา้วจสัมินโกลด ์ตรามาบุญครอง 

481578 ค167549 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 

แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนียว 

28 ก.พ. 45 23 ม.ค. 55 23 ม.ค. 65 ตรามาบุญครอง 

MAH BOONKRONG BRAND 

 

483182 ค171258 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 20 มี.ค. 45 23 ม.ค. 55 19 มี.ค. 65 ขา้วหอมนพคุณ ตรามาบุญครอง 

(รูปรวงขา้วใหม่) 

483183 ค171259 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 20 มี.ค. 45 23 ม.ค. 55 19 มี.ค. 65 ขา้วหอมมะลิทอง ตรามาบุญครอง 

(รูปรวงขา้วใหม่) 



 

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

  บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 

คําขอเลขที 
ทะเบียน

เลขที 
ประเภทสินค้า 

วันจด

ทะเบียน 

วันทีออก

หนังสือ 
วันสินอายุ อนุสิทธิบัตร / เครืองหมายการค้า 

483184 ค171260 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 20 มี.ค. 45 23 ม.ค. 55 19 มี.ค. 65 ขา้วหอมมะลิ ตรามาบุญครอง 

(รูปรวงขา้วใหม่) 

492462 ค177646 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 15 ก.ค. 45 17 พ.ค. 45 14 ก.ค. 65 ขา้วรวงแกว้ ตรามาบุญครอง 

(รูปรวงขา้วใหม่) 

492463 ค177647 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 15 ก.ค. 45 17 พ.ค. 45 14 ก.ค. 65 ขา้วรวงทิพย ์ตรามาบุญครอง 

(รูปรวงขา้วใหม่) 

492464 ค177648 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 15 ก.ค. 45 17 พ.ค. 45 14 ก.ค. 65 ขา้วหอมทิพย ์ตรามาบุญครอง 

(รูปรวงขา้วใหม่) 

503812 ค186991 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 15 พ.ย. 45 12 ต.ค. 55 14 พ.ย. 65 ขา้ว ตรามาบุญครอง (รวงขา้วเดียว) 

511094 ค189635 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 

แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนียว 

14 ก.พ. 46 4 ก.พ. 56 13 ก.พ. 66 ขา้วมาบุญครองภาษาจีน อ่านว่า 

แบ-้ฮง้-อุง้-ไป๊ 

555555 ค221944 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 14 มิ.ย. 47 28 มิ.ย. 48 13 มิ.ย. 67 ขา้วหอมปทุมทิพย ์ตรามาบุญครอง 

614925 ค254824 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 12 ม.ค. 49 24 ม.ค. 49 11 ม.ค. 69 ขา้ว ตรามาบุญครอง (รูปทีตกัขา้ว) 

630973 ค261787 ขา้วสารผสมธญัพืช 3 ก.ค. 49 30 พ.ค. 50 2 ก.ค. 69 ขา้วมาบุญครอง พลสั 

631808 ค260927 แป้งทอดกรอบขา้วหอมมะลิ 12 ก.ค. 49  17 พ.ค. 50 11 ก.ค. 69 แป้งทอดกรอบขา้วหอมมะลิ  

ตรามาบุญครอง 

677119 ค284193 ขา้วสาร ขา้วนึง ขา้วเหนียว 19 ต.ค. 50 12 มิ.ย. 61 18 ต.ค. 70 ขา้วหอมนพคุณ ตรามาบุญครอง 

(รูปลกัษณ์ใหม)่ 

709114 ค298240 ขา้ว 25 ก.ย. 51 1 พ.ค. 62 2 พ.ย. 71 ขา้วมาบุญครอง พลสั 

758673 ค330278 อาหารเสริมทาํจากนาํมนัรําขา้ว 

(ไม่ใชใ้นทางการแพทย)์ 

12 ก.พ. 53 28 ต.ค. 63 11 ก.พ. 73 มาบุญครอง พลสั นูทรา ออริส เท็น 

798401 ค382576 อาหารเสริมทาํจากนาํมนัรําขา้ว 

(ไม่ใชใ้นทางการแพทย)์ 

2 มี.ค. 54 17 ส.ค. 55 1 มี.ค. 64 “INNOFOOD”  เจา้ของเครืองหมาย

การคา้ คือ บริษทั อินโนฟู้ด  (ไทย

แลนด)์ จาํกดั 

837932 ค357701 ขา้ว 1 มี.ค. 55 29 พ.ย 55 28 ก.พ. 65 ขา้วสาร ตราร่มฉตัร 

831536 ค366229 ขนมทีทาํมาจากขา้ว 4 ม.ค. 55 10 มิ.ย. 56 3 ม.ค. 65 ตรามาบุญครอง 

831538 ค366223 นาํดืมบรรจุขวด 4 ม.ค. 55 10 มิ.ย. 56 3 ม.ค. 65 MBK 

828537 ค373221 ขา้ว 8 ธ.ค. 54 10 มิ.ย. 56 7 ธ.ค.  74 “INNOFOOD”  เจา้ของเครืองหมาย

การคา้ คือ บริษทั อินโนฟู้ด  (ไทย

แลนด)์ จาํกดั 



 

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

  บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 

คําขอเลขที 
ทะเบียน

เลขที 
ประเภทสินค้า 

วันจด

ทะเบียน 

วันทีออก

หนังสือ 
วันสินอายุ อนุสิทธิบัตร / เครืองหมายการค้า 

828135 ค373221 ผงสาํเร็จรูปใชช้งเป็นเครืองดืม 6 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 56 5 ธ.ค. 74 MBK 

828133 ค373220 อาหารเสริมทาํจากนาํมนัรําขา้ว 

(ไม่ใชใ้นทางการแพทย)์ 

6 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 56 5 ธ.ค. 74 MBK 

623690 บ32282 บริการอาหารและเครืองดืม 18 เม.ย. 49 23 ก.ย. 59 17 เม.ย. 69 “THE FIFTH food avenue”  เจา้ของ

เครืองหมายบริการ คือ  

บริษทั เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด ์

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

640493 ค267436 กระดาษและผลิตภณัฑก์ระดาษ 29 ก.ย. 49 12 ก.ย. 50 28 ก.ย.69 “THE FIFTH food avenue”  เจา้ของ

เครืองหมายการคา้ คือ  

บริษทั เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด ์

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

640494 ค267437 กล่องอาหารทาํดว้ยพลาสติก 29 ก.ย. 49 12 ก.ย. 50 28 ก.ย.69 “THE FIFTH food avenue”  เจา้ของ

เครืองหมายการคา้ คือ  

บริษทั เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด ์

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

640495 ค267438 แกว้นาํทาํดว้ยพลาสติก 29 ก.ย. 49 12 ก.ย. 50 28 ก.ย.69 “THE FIFTH food avenue”  เจา้ของ

เครืองหมายการคา้ คือ 

 บริษทั เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด ์

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

640496 บ33773 ผลิตรายการโทรทศัน์ช่องต่างๆ 

ผลิตรายการทางโทรทศัน์ เป็น

การสือสารภายใน 

29 ก.ย. 49 7 มิ.ย. 50 28 ก.ย.69 “THE FIFTH food avenue”  เจา้ของ

เครืองหมายบริการ คือ  

บริษทั เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด ์

เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

 



4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

     ทงันี สามารถดูนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้ทแีบบ 56-1 One Report ปี 2564 หัวข้อที 8.1.3 การกาํกบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประเภทธุรกิจ ชือบริษัท ทีตังสํานักงานใหญ่ ธุรกิจหลัก

ทุน

จดทะเบียน 

(พันบาท)

ทุนเรียก

ชําระแล้ว 

(พันบาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยตรง

(%)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยอ้อม

 (%)

วิธีราคาทุน

 (พันบาท)

วิธีส่วนได้เสีย

 (พันบาท)

ศูนยก์ารคา้ 1. บริษทั เอ็ม บี เค ชอ็ปปิง เซ็นเตอร์ จาํกดั กรุงเทพฯ การลงทุน 1,000,000 1,000,000 100.00                -                     1,000,000 1,514,345

2. บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค  จาํกดั กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้และใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 700,000 700,000 -                     100.00
/1 -                     -                       

3. บริษทั พาราไดซ์ รีเทล จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 37,500 37,500 -                     100.00
/5 -                     -                       

4. บริษทั พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง จาํกดั กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้และใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 4,050,000 4,050,000 -                     99.99
/7 -                     -                       

5. บริษทั กลาสเฮา้ส์ บิลดิง จาํกดั กรุงเทพฯ หยดุดาํเนินกิจการคา้ 195,000 195,000 -                     100.00
/5 -                     -                       

6. บริษทั กลาสเฮา้ส์ รัชดา จาํกดั กรุงเทพฯ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 270,875 270,875 100.00                -                     250,000 371,324

7.  บริษทั รักษาความปลอดภยั เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จาํกดั กรุงเทพฯ บริการรักษาความปลอดภยั 1,000 1,000 99.97                  -                     1,345 6,244

8. บริษทั เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ละ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

3,000,000 3,000,000 -                     100.00
/4

-                     -                       

9. บริษทั เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จาํกดั กรุงเทพฯ ใหเ้ช่าลานจอดรถ 2,000 2,000 99.99                  -                     2,000 9,342

10. บริษทั เอ็ม บี เค สแควร์ จาํกดั กรุงเทพฯ บริการดูแลอสงัหาริมทรพัย์ 100,000 100,000 100.00                -                     100,000 123,714

11. บริษทั เอ็ม บี เค ออนไลน์ จาํกดั กรุงเทพฯ ขายสินคา้ออนไลน์ 1,000 1,000 99.97                  -                     1,000 709

12. บริษทั เดอะไนน์ ติวานนท ์จาํกดั กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้ 500,000 500,000 -                     99.70
/1 -                     -                       

13. บริษทั เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตสี์ จาํกดั กรุงเทพฯ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 355,000 355,000 100.00                -                     350,010 373,386

14. บริษทั เอ็กซ์-เจน็ พรีเมียม จาํกดั กรุงเทพฯ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 90,000 90,000 100.00                -                     90,000 77,368

15. บริษทั  สยามพวิรรธน์ จาํกดั กรุงเทพฯ ศูนยก์ารคา้และใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 274,000 274,000 48.71                  -                     3,890,864 4,737,696

               เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ 31 ธันวาคม 2564

                          สัดส่วนเงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)



ประเภทธุรกิจ ชือบริษัท ทีตังสํานักงานใหญ่ ธุรกิจหลัก

ทุน

จดทะเบียน 

(พันบาท)

ทุนเรียก

ชําระแล้ว 

(พันบาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยตรง

(%)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยอ้อม

 (%)

วิธีราคาทุน

 (พันบาท)

วิธีส่วนได้เสีย

 (พันบาท)

โรงแรมและการ 16. บริษทั เอ็ม บี เค โฮเตล็ แอนด ์ทวัร์ริซึม จาํกดั กรุงเทพฯ รับจา้งบริหารโรงแรมและการท่องเทียว 130,000 130,000 100.00                -                     130,000 48,396

ท่องเทยีว 17. บริษทั เอ็ม บี เค การธุรกิจ จาํกดั กรุงเทพฯ จดัหาบุคลากร 240,000 240,000 100.00                -                     240,000 197,370

18. บริษทั เอ็ม บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั กรุงเทพฯ โรงแรม 2,200,000 2,200,000 100.00                -                     2,200,000 2,560,095

19. บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั กรุงเทพฯ โรงแรม (หยดุดาํเนินกิจการคา้) 505,325 505,325 100.00                -                     500,005 534,243

20. บริษทั ลนัตา แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั กรุงเทพฯ โรงแรม 340,000 340,000 100.00                -                     420,101 389,586

21. บริษทั เอ็ม บี เค แคปปิตอล จาํกดั กรุงเทพฯ ใหเ้ช่าทดิีน 5,000 5,000 -                     99.99
/9 -                     -                       

22. บริษทั แอ๊บโซลูท แทรเวลิ จาํกดั กรุงเทพฯ โรงแรม 125,000 125,000 -                     99.99
/6 -                     -                       

23. บริษทั เอ็ม จี 1 จาํกดั กรุงเทพฯ โรงแรม 550,000 550,000 100.00                -                     533,500 524,258

24. บริษทั ดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลบั จาํกดั กรุงเทพฯ ศูนยอ์อกกาํลงักาย 120,000 120,000 -                     99.97
/8 -                     -                       

25. บริษทั ซี แอล พ ีแมนเนจเมน้ท ์จาํกดั กรุงเทพฯ บริการดูแลอสงัหาริมทรพัย์ 2,000 500 -                     72.99/
13 -                     -                       

26. บริษทั แพมาลา สปา จาํกดั กรุงเทพฯ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 5,000 5,000 -                     25.00
/6 1,250                           -   

27. บริษทั ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตีส์ อินเวสเมน้ท ์ไพรเวท จาํกดั สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 6,013 6,013 -                     35.00/
9 2,294 8,591

28. บริษทั รีแฮ็ปปี พลสั จาํกดั กรุงเทพฯ กิจการสถานพยาบาล 5,000 5,000 -                     50.00/
8 2,500 430

กอลฟ์ 29. บริษทั ริเวอร์เดล กอลฟ์ แอนด ์คนัทรี คลบั จาํกดั กรุงเทพฯ สนามกอลฟ์และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4,000,000 4,000,000 100.00                - 3,999,992 4,543,403

30. บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ สนามกอลฟ์ โรงแรมและพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 200,000 160,000 -                     74.05
9/11 -                     -                       

31. บริษทั ภูเก็ต ล็อค ปาลม์ กอลฟ์ คลบั จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 2,000 2,000 -                     72.99
/12 -                     -                       

32. กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตฟัีนด ์1 กรุงเทพฯ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 

(ครบกาํหนดอายแุละเลิกกองทุน ตงัแต่วนัท ี

31 สิงหาคม 2558)

13,656 13,656 -                     72.45
/12 -                     -                       

33. บริษทั เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพร้ส จาํกดั กรุงเทพฯ สนามกอลฟ์และใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 2,454,000 2,454,000 100.00                - 2,910,888 3,385,169

34. บริษทั เอ็ม บี เค กอลฟ์ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั กรุงเทพฯ จดัหาบุคลากร 5,000 5,000 -                     100.00
/20 -                     -                       

35. บริษทั ลาํลูกกา กอลฟ์ แอนด ์คนัทรี คลบั จาํกดั ปทุมธานี สนามกอลฟ์ 1,308,600 1,308,600 46.96                  -                     314,083 299,475

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)



ประเภทธุรกิจ ชือบริษัท ทีตังสํานักงานใหญ่ ธุรกิจหลัก

ทุน

จดทะเบียน 

(พันบาท)

ทุนเรียก

ชําระแล้ว 

(พันบาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยตรง

(%)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยอ้อม

 (%)

วิธีราคาทุน

 (พันบาท)

วิธีส่วนได้เสีย

 (พันบาท)

อสงัหาริมทรัพย์ 36. บริษทั เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จาํกดั กรุงเทพฯ บริการดูแลอสงัหาริมทรพัย์ 1,000,000 1,000,000 100.00                -                     1,000,000 943,722

37. บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พอืขาย 

และบริการดูแลอสงัหาริมทรัพย์

200,000 200,000 -                     72.99
/12

-                     -                       

38. บริษทั คริสตลั เลค พร็อพเพอร์ตสี์ จาํกดั กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พอืขาย 8,000 8,000 -                     72.99
/12 -                     -                       

39. บริษทั แปลน แอพไพรซลั จาํกดั กรุงเทพฯ ใหบ้ริการสาํรวจและประเมินราคาทรัพยสิ์น 15,000 15,000 -                     72.99
/14 -                     -                       

40. บริษทั ลานบางนา จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 5,000 5,000 -                     72.99
/14 -                     -                       

41. บริษทั กะทู ้แลนด ์จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 4,000 4,000 -                     70.36
/9 -                     -                       

42. บริษทั เอ็ม บี เค เรซสิเดน้ซ์ จาํกดั กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พอืขาย 105,000 105,000 -                     100.00
/4 -                     -                       

43. บริษทั เอ็ม บี เค สุขมุวทิ จาํกดั กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พอืขาย 800,000 800,000 -                     100.00
/18 -                     -                       

44. บริษทั เอ็ม บี เค เรียลต ีจาํกดั กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พอืขาย 71,200 71,200 -                     69.00
/18 -                     -                       

45. บริษทั เอ็ม บี เค จรัญ จาํกดั กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 550,000 550,000 100.00                -                     550,000 549,425

46. บริษทั เอ็ม จี 6 จาํกดั กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,000 1,000 -                     99.97
/18 -                     -                       

47. บริษทั ธารธารา แกลอรี จาํกดั กรุงเทพฯ ใหเ้ช่าพนืที 2,500 2,500 -                     99.99
/18 -                     -                       

อาหาร 48. บริษทั พ ีอาร์ จี คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (เดิมชือ “บริษทั 

ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน)”)

ปทุมธานี ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุขา้วสาร 810,000 600,000 74.52                  -                     422,235 704,462

49. บริษทั พ ีอาร์ จี พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกดั ปทุมธานี ใหเ้ช่าคลงัสินคา้และทีดิน และขนส่ง 250,000 250,000 -                     74.52
/15 -                     -                       

50. บริษทั ราชสีมาไรซ์ จาํกดั ปทุมธานี จดัจาํหน่ายและปรับปรุงคุณภาพขา้ว 

และใหเ้ช่าอาคารโรงงาน

75,000 75,000 -                     74.52
/16

-                     -                       

51. บริษทั พ ีอาร์ จี โลจิสติกส์ จาํกดั (เดิมชือ “บริษทั สีมาแพค 

จาํกดั”)

ปทุมธานี ใหเ้ช่าอาคารโรงงาน และขนส่ง 10,000 10,000 -                     74.52
/15

-                     -                       

52. บริษทั อินโนฟู้ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั ปทุมธานี ใหเ้ช่าพนืทีพรอ้มอุปกรณ์เพอืประกอบ/จาํหน่าย

อาหารเครืองดืม (หยดุดาํเนินกิจการคา้)

5,000 5,000 -                     74.52
/19

-                     -                       

53. บริษทั เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด ์เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 350,000 350,000 -                     74.52
/15 -                     -                       

54. บริษทั เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด ์จาํกดั กรุงเทพฯ ศูนยอ์าหาร 300,000 300,000 -                     74.52
/15 -                     -                       

55. บริษทั เอ็ม บี เค เรสเตอรองท ์กรุ๊ป จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 16,875 16,875 -                     74.52
/15 -                     -                       

56. บริษทั เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วสิ จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 105,000 105,000 -                     74.52
/15 -                     -                       

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)



ประเภทธุรกิจ ชือบริษัท ทีตังสํานักงานใหญ่ ธุรกิจหลัก

ทุน

จดทะเบียน 

(พันบาท)

ทุนเรียก

ชําระแล้ว 

(พันบาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยตรง

(%)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยอ้อม

 (%)

วิธีราคาทุน

 (พันบาท)

วิธีส่วนได้เสีย

 (พันบาท)

การเงิน 57. บริษทั เอ็ม บี เค การันต ีจาํกดั กรุงเทพฯ ใหกู้ย้มืเงนิ 2,400,000 2,400,000 100.00                -                     2,504,800 2,636,129

58. บริษทั ไพรมาซี อิลิแกนซ์ อินเวสเมนท ์จาํกดั หมู่เกาะบริติชเวอร์

จนิ 

สถานทตีิดต่อ:

กรุงเทพฯ

การลงทุน 2,218 111 100.00                -                     111 465,518

59. บริษทั เอ็ม บี เค พรีเมียม จาํกดั กรุงเทพฯ ลีสซิงและให้เช่าซือ 132,080 132,080 100.00                -                     132,080 201,354

60. บริษทั ที ลีสซิง จาํกดั กรุงเทพฯ ใหเ้ช่าซือรถจกัรยานยนต์ 2,400,000 2,400,000 100.00                -                     2,433,000 2,807,881

61. บริษทั เอ็ม จี 3 จาํกดั กรุงเทพฯ ถือทรัพยสิ์นรอการขาย 5,000 5,000 -                     99.97
/5 -                     -                       

62. บริษทั เอ็ม จี 4 จาํกดั กรุงเทพฯ ถือทรัพยสิ์นรอการขาย 1,000 1,000 -                     99.97
/5 -                     -                       

63. บริษทั เอ็ม จี 7 จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 1,000 1,000 -                     99.97
/5 -                     -                       

64. บริษทั เอ็ม จี 8 จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 1,000 1,000 -                     99.97
/5 -                     -                       

65. บริษทั เอ็ม บี เค โบรกเกอร์ จาํกดั กรุงเทพฯ นายหนา้ประกนัภยั 3,550,000 3,550,000 -                     99.99
/10 -                     -                       

66. บริษทั บริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั กรุงเทพฯ บริหารสินทรัพย์ 40,000 40,000 16.56                  -                     6,624 61,843

การประมูล 67. บริษทั แอพเพลิ ออโต ้ออคชนั (ไทยแลนด)์ จาํกดั กรุงเทพฯ ประมูล 90,000 90,000 53.56                  -                     52,718 314,433

ศูนยส์นบัสนุน 68. บริษทั เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 1,000 1,000 -                     99.89
/17 -                     -                       

องคก์ร 69. บริษทั เอ็ม บี เค อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 2,000 2,000 99.99                  -                     2,000 2,083

70. บริษทั เอ็ม บี เค เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั กรุงเทพฯ บริการฝึกอบรมบริษทัในเครือ 3,000 3,000 99.99                  -                     3,000 3,370

 71. บริษทั เทคโนโลย ีเกตเวย ์จาํกดั (เดิมชือ “บริษทั เอ็ม บี เค 

เซอร์วสิ โซลูชนั  จาํกดั”)

กรุงเทพฯ ใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศแก่บริษทัในเครือ 37,500 37,500 100.00                -                     37,500 46,561

72. บริษทั เอ็ม บี เค แอสเซ็ท จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 75,000 75,000 100.00                -                     75,000 114,449

73. บริษทั เอ็ม บี เค เลเชอร์ จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 37,500 37,500 -                     100.00
/6 -                     -                       

74. บริษทั อินเทลลิเจน้ท ์ครีเอทีฟ แอนด ์มาร์เก็ตตงิ จาํกดั

 (เดิมชือ “บริษทั อินเทล ดาตา้ จาํกดั”)

กรุงเทพฯ ใหบ้ริการดา้นงานลูกคา้สมัพนัธ ์(CRM) 5,000 5,000 99.99                  -                     5,000 2,093                       

75. บริษทั เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเตม็ จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 720,000 720,000 99.99                  -                     628,121 730,242

76. บริษทั เอ็ม บี เค อินโนเวชนั จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 4,000 4,000 99.99                  -                     4,000 4,555

 77. บริษทั เอ็ม บี เค คอนแทคท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั กรุงเทพฯ คอลเซ็นเตอร์ 5,000 5,000 99.99                  -                     5,000 41,328                     

78. บริษทั เอ็ม บี เค เทรดดิง จาํกดั กรุงเทพฯ ซือขายสินคา้ 5,000 5,000 -                     90.00
/2 -                     -                       

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)



ประเภทธุรกิจ ชือบริษัท ทีตังสํานักงานใหญ่ ธุรกิจหลัก

ทุน

จดทะเบียน 

(พันบาท)

ทุนเรียก

ชําระแล้ว 

(พันบาท)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยตรง

(%)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นโดยอ้อม

 (%)

วิธีราคาทุน

 (พันบาท)

วิธีส่วนได้เสีย

 (พันบาท)

ศูนยส์นบัสนุน 79. บริษทั คิว มอลล ์จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 12,000 12,000 -                     99.99
/1 -                     -                       

องคก์ร (ต่อ) 80. บริษทั เพอืนพบแพทย ์จาํกดั กรุงเทพฯ ไม่ไดด้าํเนินกิจการคา้ 1,000 1,000 36.29                  -                     480 -                       

81. บริษทั ที เอ็ม คอมมิวนิเคชนัส์ แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์

จาํกดั

กรุงเทพฯ ใหบ้ริการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ออกแบบ 

ผลิตและติดตงัสือโฆษณา

5,000 5,000 50.00                  -                     2,500 3,850

หมายเหตุ  /1 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค ชอ้ปปิง เซ็นเตอร์ จาํกดั /11 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค พรีเมียม จาํกดั

/2 ถือหุน้โดยบริษทั เทคโนโลย ีเกตเวย ์จาํกดั (เดิมชือ “บริษทั เอ็ม

 บี เค เซอร์วสิ โซลูชนั  จาํกดั”)

/12 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน)

/3 ถือหุน้โดยบริษทั พาราไดซ์ พาร์ค  จาํกดั /13 ถือหุน้โดยบริษทั คริสตลั เลค พร็อพเพอร์ตสี์ จาํกดั

/4 ถือหุน้โดยบริษทั ริเวอร์เดล กอลฟ์ แอนด ์คนัทรี คลบั จาํกดั /14 ถือหุน้โดยบริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั

/5 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค การันตี จาํกดั /15 ถือหุน้โดยบริษทั พ ีอาร์ จี คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (เดิมชือ “บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน)”)

/6 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค การธุรกิจ จาํกดั /16 ถือหุน้โดยบริษทั พอีาร์จ ีพร็อพเพอร์ตสี์ จาํกดั

/7 ถือหุน้โดยบริษทั เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั /17 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั

/8 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค โฮเตล็ แอนด ์ทวัร์ริซึม จาํกดั /18 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จาํกดั

/9 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั /19 ถือหุน้โดยบริษทั ราชสีมาไรซ์ จาํกดั

/10 ถือหุน้โดยบริษทั ที ลีชซิง จาํกดั /20 ถือหุน้โดยบริษทั เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพร้ส จาํกดั

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)



 

           แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

                                              บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

รายละเอยีดเกยีวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

กลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินทรัพยสิ์นทใีชป้ระกอบธุรกิจ (ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

ลําดับ บริษัท ทรัพย์สินทีมีการประเมิน ทีตัง ผู้ทําการประเมิน 
ชือผู้ควบคุมการประเมิน   

/ ชือผู้ประเมินหลกั 
วัตถุประสงค์ 

วันทีในรายงาน 

ประเมิน 

ราคาประเมิน  

(บาท) 

1 บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) สิงปลกูสร้าง * แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

17-ธ.ค.-63 7,400,077,975 

2 บริษทั พี อาร์ จี คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

(มหาชน)  

ทีดินและสิงปลกูสร้าง ตาํบลลาดบวัขาว อาํเภอสีควิ 

จงัหวดันครราชสีมา 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

1-พ.ย.-62 763,250,000 

3 บริษทั พีอาร์จี พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั ทีดินและสิงปลกูสร้าง ตาํบลบางกระดี อาํเภอเมือง  

 จงัหวดัปทุมธานี 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

1-พ.ย.-62 541,970,000  

4 บริษทั ราชสีมาไรซ์ จาํกดั ทีดินว่างเปล่า ตาํบลนาเริง อาํเภอหนองแค  

 จงัหวดัสระบุรี 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

11-ก.พ.-63 22,430,000  

5 บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จาํกดั สิงปลกูสร้าง * แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

30-ธ.ค.-63 650,100,000 

6 บริษทั เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั ทีดินและสิงปลกูสร้าง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายกิตติศกัดิ บุญรืน ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

18-ธ.ค.-63 1,489,600,000 

7 บริษทั พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง 

จาํกดั 

สิงปลกูสร้าง * แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

30-ธ.ค.-63 823,400,000 

8 บริษทั กลาสเฮา้ส์ รัชดา จาํกดั สิงปลกูสร้าง * แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายกิตติศกัดิ บุญรืน ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

22-ธ.ค.-63 127,500,000 

9 บริษทั กลาสเฮา้ส์ รัชดา จาํกดั ทีดินและสิงปลกูสร้าง แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายกิตติศกัดิ บุญรืน ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

23-ธ.ค.-63 110,540,000 

10 บริษทั เอม็ บี เค เอ็นเตอร์ไพร้ส จาํกดั ทีดินและสิงปลกูสร้าง ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง  

จงัหวดัปทุมธานี 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

9-ธ.ค.-63 483,531,900 

11 บริษทั เอม็ บี เค เรซสิเดน้ซ์ จาํกดั ทีดินว่างเปล่า ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง  

จงัหวดัปทุมธานี 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายรพพล จนัทว ี ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

9-ธ.ค.-63 170,488,000 

12 บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ทีดินว่างเปล่า ตาํบลยางคราม อาํเภอดอยหล่อ 

จงัหวดัเชียงใหม ่

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

4-ม.ค.-64 1,450,000 



 

           แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

                                              บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

ลําดับ บริษัท ทรัพย์สินทีมีการประเมิน ทีตัง ผู้ทําการประเมิน 
ชือผู้ควบคุมการประเมิน   

/ ชือผู้ประเมินหลกั 
วัตถุประสงค์ 

วันทีในรายงาน 

ประเมิน 

ราคาประเมิน  

(บาท) 

13 บริษทั กะทู ้แลนด ์จาํกดั ทีดินว่างเปล่า ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้ 

จงัหวดัภูเก็ต 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

17-ธ.ค.-63 5,106,000 

14 บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั 

(มหาชน) 

ทีดินและส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้ 

จงัหวดัภูเก็ต 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายกิตติศกัดิ บุญรืน ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

18-ธ.ค.-63 776,100,000 

15 บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั ทีดินว่างเปล่า ตาํบลบา้นแป้ง อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

30-ธ.ค.-63 1,888,000 

16 บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั ทีดินและสิงปลกูสร้างบา้น ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้ 

จงัหวดัภูเก็ต 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

18-ธ.ค.-63 19,600,000 

17 บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั ทีดินและสิงปลกูสร้างบา้น ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้ 

จงัหวดัภูเก็ต 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

18-ธ.ค.-63 17,500,000 

18 บริษทั คริสตลั เลค พร็อพเพอร์ตส์ี 

จาํกดั 

ทีดินและสิงปลกูสร้าง ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้ 

จงัหวดัภูเก็ต 

บริษทั เคแทค แอพเพรซลั 

แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

นายชูเกียรติ  พยบัวิภาพงศ ์ ปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี 

18-ธ.ค.-63 30,000,000 

 หมายเหตุ :   * ทรัพยสิ์นถาวรหลกัตงัอยูบ่นทีดินทีเช่าตามสัญญาระยะยาว 


