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ข้อมูลส�าคัญทางการเงินของบริษัท�เอ็ม�บี�เค�จ�ากัด�(มหาชน)�และบริษัทย่อย
หน่วย  : พันบาท 

31/12/2559 ร้อยละ 31/12/2560 ร้อยละ 31/12/2561 ร้อยละ

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 42,517,701 100.00 46,552,390 100.00 49,095,942 100.00

หนี้สินรวม 22,165,520 52.13 24,367,690 52.34 26,411,924 53.80

ส่วนของผู้ถือหุ้น 20,352,181 47.87 22,184,700 47.66 22,684,018 46.20

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่�31�ธันวาคม

2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการบริการและให้เช่า 4,392,845 38.99 4,324,444 41.20 4,476,855 35.27

รายได้จากการขาย 3,412,569 30.29 2,376,266 22.64 2,580,657 20.33

รายได้จากกิจการโรงแรม 1,299,639 11.53 1,355,823 12.92 1,373,184 10.82

รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน 1,310,729 11.63 1,683,046 16.03 2,116,997 16.68

รายได้อื่น 851,890 7.56 757,516 7.21 2,145,210 16.90

รายได้รวม 11,267,672 100.00 10,497,095 100.00 12,692,903 100.00

ก�าไรขั้นต้น 4,309,866 41.38 4,067,610 41.76 4,449,773 42.19

ก�าไรสทุธ ิส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 2,054,515 18.23 1,840,851 17.54 2,881,298 22.70

อัตราส่วนทางการเงินของ�บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จ�ากัด�(มหาชน)�และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุด�วันที�่31�ธันวาคม

หน่วย 2559 2560 2561

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม % 18.23 17.54 22.70

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยA % 11.77 9.11 13.11

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย % 4.95 4.13 6.02

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นB บาท 1.54 1.38 2.17

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.66 0.70 0.75C

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 14.00 16.26 16.82

หมายเหต ุ A ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย)
 B ค�านวณจากจ�านวนหุ้นสามัญของบริษัท หักด้วยส่วนของหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือครองโดยบริษัทและบริษัทย่อย 
 C เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรจากบัญชีก�าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผล

ระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยก�าหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล  ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
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WITH GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE





 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 

ซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุน 

จากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชน  

ที่มีการกระจายตัวมากขึ้นของฐานรายได้ และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ 

การด�าเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ และการขยายตัวขึ้นจาก

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุน

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาว

สารจากคณะกรรมการบริษัท
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 ปี 2561 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) (MBK) และบริษัทย่อย (MBK GROUP) ด�าเนินธุรกิจด้วยศักยภาพขององค์กร และ
การปรับปรงุประสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ MBK GROUP ยงัคงมีอตัราการเตบิโต และสร้างผลตอบแทนให้กบัผูถ้อืหุน้ได้อย่างต่อเนือ่ง 
โดยมีผลการด�าเนินงานในภาพรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 คือ

 รายได้จากการด�าเนินงาน 12,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 และมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,040 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ในปี 2561 มีการรับรู้ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในหลัก
ทรพัย์เผือ่ขายในความต้องการตลาดแห่งหน่ึงทีป่ระกอบธรุกิจโรงแรม และเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมอกีแห่งหนึง่ทีป่ระกอบธรุกจิโรงแรม สทุธิ
จากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องรวมเป็นจ�านวน 1,163 ล้านบาท ส่วนฐานะการเงินของ MBK GROUP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อเทียบ
กับป ี  2560 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส� า คัญคือ มีสินทรัพย ์รวม 49,096 ล ้านบาท เพิ่มขึ้น 2,544 ล ้านบาท คิดเป ็น 
ร้อยละ 5 มีหนี้สินรวม 26,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,045 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 หนี้สินรวมดังกล่าวประกอบด้วย หนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ย 15,439 ล้านบาท และหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย 10,973 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 

 ปี 2561 MBK GROUP ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

 ธรุกจิศนูย์การค้า ในส่วนของศนูย์การค้า MBK Center ได้มกีารปรับปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่รกัษาการเป็นศนูย์การค้า
ที่เป็นจุดหมายของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Tourist Destination) โดยในส่วนของการปรับปรุงศูนย์การค้านั้น ได้ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่เช่า
และพื้นที่ส่วนกลาง ภายในอาคารบริเวณ ชั้น G โซน B ในการเปิดให้บริการร้านค้า “Take Home” ส�าหรับจ�าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 
และสนิค้า เพือ่ให้ลกูค้าและผูใ้ช้บริการสามารถเลอืกซือ้กลบับ้านได้สะดวกยิง่ขึน้ เนือ่งจากอยูใ่กล้กบับรเิวณจดุให้บรกิารรบัส่งแทก็ซ่ี การ
ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางบริเวณลานจอดรถ ชั้น G ถึงชั้น 6 พื้นที่ประมาณ 15,500 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ทันสมัย 
และเพิม่ความพงึพอใจให้กบัผูเ้ช่าและผูใ้ช้บริการได้อย่างครบครนั และจากการเปิดตวั MBK GROUP Application เมือ่กลางปี 2560 เพือ่
การน�าเสนอข่าวสาร โปรโมช่ัน กิจกรรมทางการตลาด ส่วนลดและสิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้า ปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่ใช้แอพพลิเคชั่นแล้ว
มากกว่า 60,000 ราย ซึง่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภคได้มากขึน้ ส�าหรบัศนูย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค และอาคาร
พาราไดซ์ เพลส ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ในโซนต่างๆ เพื่อให้มีความทันสมัย และมีสินค้า บริการ สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น โดย
การเปิดบริการของผู้เช่ารายใหม่ๆ เช่น The Olympic Fitness Club, ร้าน Discount Outlet, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน), ร้านเพื่อสุขภาพและความงาม แบรนด์ Matsumoto Kiyoshi เป็นต้น 

 ส�าหรับธุรกิจศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด (SPW) ในปลายปี 2560 ได้มีการต่อสัญญาเช่าที่ดินออกไปอีก 
30 ปี ซึง่สัญญาเช่าจะสิน้สดุในปี 2608 ซึง่เป็นท่ีตัง้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซน็เตอร์ สยามดิสคฟัเวอรี และอาคารสยามพวิรรธน์
ทาวเวอร์ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น SPW ประจ�าปี 2561 ได้มีมติให้เพิ่มทุนอีก 3,000 ล้านบาท ทาง MBK ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิม
และหุ้นเพิ่มทุนใน SPW จากเดิม 30.67% เป็น 47.98% ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของ
ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม (ICONSIAM) ส�าหรับในส่วนของคอนโดมิเนียมริมแม่น�า้เจ้าพระยาในโครงการไอคอนสยาม 2 อาคารคือ อาคาร
แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ความสูง 70 ชั้น มีห้องพักอาศัย 379 ยูนิต และอาคาร เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียน
เต็ล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยแบรนด์ “แมนดาริน โอเรียนเต็ล” แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสูง 52 ชั้น 
มีห้องพักอาศัย 146 ยูนิต ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 

 นอกจากนี้ SPW ได้ร่วมลงทุนกับไซม่อน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้น�าในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านค้าปลีกชั้นน�าของ
โลก เพื่อเปิด Luxury Premium Outlets แห่งแรกของกรุงเทพฯ บนเนื้อที่ 150 ไร่ โดยคาดการว่า จะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณ
กลางปี 2563   

 ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่
เป็นมาตรฐานระดับสากล และปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุง
ห้องพกั การบรกิาร การติดตัง้สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือเพิม่ความสะดวกสบาย ทนัสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
และผูใ้ช้บรกิาร เพือ่ให้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ เช่น การเปิดให้บรกิาร The Olympic Fitness Club ซึง่เป็นศนูย์ออกก�าลงักายทีใ่หญ่และ
สมบูรณ์ เพิ่มขึ้น 2 สาขา ได้แก่ สาขาพาราไดซ์ พาร์ค และสาขาโรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ การปรับปรุงขยายพื้นที่ Kids 
Club ที่โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เพื่อให้เด็กได้มีพื้นที่ในการท�ากิจกรรมมากขึ้น และเป็นแหล่งการเรียนรู้ส�าหรับเด็กอีกด้วย ใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มธุรกิจยังได้เปิดให้บริการ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงแรมระดับ 
3 ดาวครึ่ง ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ ซึ่งอยู่ติดกับสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ ใช้เวลาเดินทาง
เพียง 25 นาที จากสนามบินดอนเมือง ภายในโรงแรมเปิดให้บริการห้องพักหลากหลายสไตล์ จ�านวน 128 ห้อง รวมถึงห้องประชุม ห้อง
จัดเลี้ยง ห้องอาหาร ห้องสปาและ The Olympic Fitness Club
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รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)



 ในเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเทีย่ว ได้ขายหุน้ทัง้หมด จ�านวนร้อยละ 11.30 ของบรษิทั ดสุติ
ธานี จ�ากัด (มหาชน) และในเดือนกรกฎาคม 2561 ได้ขายหุ้น
ทั้งหมด จ�านวนร้อยละ 29.86 ของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ท�าให้ MBK GROUP รบัรูก้�าไรก่อน
ภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในปี 2561 รวมเป็นจ�านวน 
1,440 ล้านบาท

 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมปทุมวัน  
ปร๊ินเซส ได้รับรางวลัเกยีรตยิศ “Haute Grandeur Global Hotel 
Awards 2018” ซึ่งจัดขึ้นที่ดูไบ โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ 
โรงแรม ห้องอาหาร และสปา ทีไ่ด้รบัการตอบรบัทีด่จีากลกูค้าทาง
ด้านคุณภาพและบริการดีเยี่ยม

 ธุรกิจกอล์ฟ  มีสนามกอล์ฟให้บริการจ�านวนท้ังส้ิน 5 
สนาม โดยแบ่งออกเป็น 2 สนามในจังหวัดภูเก็ต คือ สนามกอล์ฟ 
เดอะ ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) และสนามกอล์ฟ เดอะ 
เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) โดยทั้ง 2 สนาม เป็นสนามที่
ได้รบัการยอมรบัจากนกักอล์ฟทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาตว่ิา เป็น
สนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย LPGC ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ เช่น IGOLF CHARTER an 8 Point Commitment 
for Environmental and Social Responsibility และ 
Tripadvisor Certificate of Excellence Winner 4 stars ส�าหรบั 
RMGC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น Asian Golf Award 
Monthly Best New Course in Asian, Hapa Best 5 in Asia 
Platinum Winner Hapa Golf Course of the Year และ Asian 
Golf Awards Best Course in Thailand (Top 10 List) เป็นต้น 
ส่วนอีก 3 สนามในจังหวัดปทุมธานี คือ สนามกอล์ฟ ริเวอร์ เดล 
กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (RDGC), สนามกอล์ฟ บางกอกกอล์ฟ 
คลับ (BKGC) และ สนามกอล์ฟ ล�าลูกกา คันทรี่ คลับ (LLKGC) 
ท้ังนี้ RDGC กับ BKGC จะเป็น 2 สนามที่ต้ังอยู่บริเวณเดียวกัน 
โดยที่ BKGC เป็นสนามกอล์ฟ มีการให้บริการทั้ง Day Golf และ 
Night Golf เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล ได้มกีารปรบัปรงุพฒันาคณุภาพของสนามอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งการปรับปรุงในส่วนของสภาพสนาม และคลับเฮาส์ เพื่อ
เพิม่ความพงึพอใจให้กับผูใ้ช้บรกิาร ทัง้นี ้การให้บริการสนามกอล์ฟ
ของทางกลุ่มธุรกิจ ได้มีการท�าสัญญาการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ร่วมกับสนามกอล์ฟชัน้น�าในต่างประเทศอกีหลายสนาม ท�าให้ธรุกจิ
กอล์ฟของ MBK GROUP มีความหลากหลายและสามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์ ด�าเนนิธรุกจิพฒันาทีด่นิเพือ่ขาย 
ธุรกจิรบับรหิารทรพัย์สนิ และธุรกจิให้ค�าปรกึษาและประเมนิมลูค่า
ทรัพย์สิน โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และความช�านาญในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ในไตรมาส 3 ปี 2561 ได้เปิดตัวโครงการที่อยู่
อาศยัประเภทอาคารชดุ “โครงการ ควนิน์ สขุมุวทิ 101” ประกอบ
ด้วย ห้องชดุรวม 347 ห้อง ทีช่่วยเตมิเตม็ความสมดลุระหว่างความ
สุขแบบชีวิตเมืองที่ง่ายๆ ผสานความหรูหราสงบส่วนตัวท่ามกลาง
ธรรมชาตอิย่างมเีอกลกัษณ์ บนท�าเลตดิกบัสถานรีถไฟฟ้าปณุณวถิี 

ทีท่�าให้การใช้ชวีติง่ายขึน้สอดรบักบัวถิชีวีติคนเมอืงทีต้่องการความ
รวดเร็ว และความสะดวก สบาย โดยโครงการดังกล่าวได้รับการ
ตอบรบัจากลกูค้าเป็นอย่างด ีนอกจากนีย้งัมแีผนพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั
ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ด้วยการเปิดโครงการบ้านพักอาศัย
บริเวณถนนพระราม 9 ด้วยรูปแบบบ้านที่ทันสมัย หรูหรา 
ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 600 ล้านบาท โดย
คาดว่า จะเปิดขายโครงการได้ภายในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2562

 ส�าหรับโครงการที่อยู ่อาศัยที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการ พาร์ค ริเวอร์เดล มูลค่าโครงการกว่า 700 
ล้านบาท และโครงการ รเิวอร์เดล เรสซเิดนซ์ มูลค่าโครงการเกอืบ 
2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต กลุ่ม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีแผนที่จะพัฒนาโครงการที่ดินเปล่า 
ส�าหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต 

 ธรุกจิอาหาร ด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัด้านอาหาร ซึง่ด�าเนนิ
งานโดยบรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจ�ากดั (มหาชน) (PRG) 
ในปี 2561 ธุรกิจข้าวไทยยังคงมีการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ต้องการใช้ 
จงึจ�าเป็นต้องปรับกลยทุธ์มาตรฐานของข้าวให้สอดคล้องกับสภาพ
การแข่งขัน PRG ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า การควบคุมต้นทุนการผลิต การขายและการตลาด เพื่อให้
สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ของคู่ค้าและผู้บริโภค ในปี 2561 ในส่วนธุรกิจข้าวทาง PRG 
ประสบปัญหาการปรบัราคาขายของข้าวสารในตลาดโมเดร์ินเทรน
ซึง่เป็นตลาดหลกั ไม่ทนัต่อการปรบัราคาเพิม่ขึน้ของต้นทนุวตัถดุบิ 
ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจากปี 2560

 PRG ยังคงด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุน
นโยบายการค้าของภาครฐั โดยเป็นผูผ้ลติข้าวสารให้กบักรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการ
ตกลงซือ้ขายข้าวแบบรฐับาลต่อรฐับาล ซึง่ได้ส่งออกไปยงัประเทศ
ต่างๆ ได้แก่ ประเทศจนี ฟิลปิปินส์ และเพือ่ตอบรบักระแสการดแูล
สุขภาพของคนรุ่นใหม่ PRG จึงต้องการส่งมอบสิ่งดีๆ สู่ผู้บริโภค 
โดยเพิ่มการจ�าหน่ายสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น ข้าวหอม ควินัว, 
ข้าวกล้องงอก นูทรา กาบาไรซ์, ข้าวไรซ์เบอรี่ ฯลฯ 

 นอกจากน้ีในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร ทาง PRG ไม่
สามารถขยายสาขาร้านอาหารได้ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ 
เนื่องจากผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย ประกอบกับ
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้บริการด้านอาหาร Delivery 
มากขึ้น ส�าหรับธุรกิจศูนย์อาหาร มีแผนเข้าไปบริหารศูนย์อาหาร
แห่งใหม่ในโครงการ สามย่าน มิตรทาวน์ ในปลายปี 2562 
เน่ืองจากผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย และไลฟ์สไตล์ 
การบริโภคอาหารแบบสตรีทฟู้ด (Street Food)

 ธุรกิจการเงิน ด�าเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย เพื่อ
ซือ้อาคารชดุ และสนิเชือ่ธรุกิจทีม่หีลกัประกนัเป็นอสงัหารมิทรพัย์
ที่มีมูลค่า ต้ังอยู่ในท�าเลท่ีดี มีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิง
พาณิชย์ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงสินเชื่อธุรกิจที่มี
หลักประกันเป็นสังหาริมทรัพย์ ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัท เอ็ม บี เค 
การนัต ีจ�ากดั โดยในปี 2561 พอร์ตสนิเชือ่เท่ากบั 6,763 ล้านบาท 
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 ส�าหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ 
ซึง่ให้บรกิารเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ท่ีเป็น รถจกัรยานยนต์ขนาดเลก็ 
จนถึงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัท 
ท ีลิสซิง่ จ�ากดั โดยในปี 2561 พอร์ตเช่าซือ้เท่ากบั 6,441 ล้านบาท 
คดิเป็นอตัราการเตบิโตจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 37 นอกจาก
นี้ยังมีธุรกิจประกันชีวิต ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ 
ประกนัชีวิต จ�ากัด (มหาชน) โดยให้บรกิารรบัประกนัชีวติรายบคุคล 
รบัประกนัชวีติกลุม่ ซึง่เป็นหลกัประกนัด้านการออมเงนิ ตลอดจน
ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ส�าหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และ
องค์กรทั่วไป ทั้งนี้ผลประกอบการในการด�าเนินธุรกิจ ในปี 2561 
ธุรกิจการเงินมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างน่าพึงพอใจ 

 ธุรกิจอื่นๆ ด�าเนินธุรกิจโดย บริษัท แอพเพิล ออโต้  
ออคช่ัน (ไทยแลนด์) จ�ากัด (AAA) โดยด�าเนินธุรกิจประมูลและ
บรกิารรบัฝาก ขนย้ายยานพาหนะ ทีน่�ามาตรฐานการประเมนิและ
ตรวจสอบสภาพยานพาหนะจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ 

 โดยในปี 2561 AAA มีการเพ่ิมสถานที่จอดรถในต่าง
จังหวัด เพื่อรองรับการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนรถที่เข้าประมูล โดย
ปัจจุบันมีสถานที่จอดรถครอบคลุมทั้งหมด 14 จังหวัดทั่วประเทศ 
และในปี 2562 มแีผนทีจ่ะเปิดบรกิารเพิม่อกี 4 จงัหวดัซึง่จะท�าให้ 
AAA มีสถานที่จัดเก็บรถเพิ่มเป็น 18 จังหวัด นอกจากนี้ ยังได้มี
การพัฒนาระบบ Apple Auto Trade ซึ่งเป็นตัวกลางในการซื้อ 
ขายรถ เพื่อเพิ่มการให้บริการอย่างครบวงจร และพัฒนาระบบ 
Apple e-Bidding เพื่อเป็นช่องทางการประมูล และอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายสามารถประมูลรถยนต์ และ/หรือสินค้า
ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

 หน่วยงานสนบัสนนุส่วนกลาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานส�าคญั
ในการเป็นทีป่รกึษาและสนบัสนนุการท�าธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทั 
เอ็ม บี เค ด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่
หลากหลายในธรุกจิ โดยการผลกัดนัให้มกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ใน
องค์กรเพื่อพัฒนา เพ่ิมศักยภาพและขีดความ สามารถของกลุ่ม
ธุรกิจต่างๆ ใน MBK GROUP โดยจะมีการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
คือ ด้านการบริการ โดยการปลูกฝังค่านิยมการบริการ พร้อมทั้ง 
มาตรฐานการบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้าน
กระบวนการ โดยการปรับปรุงลดขั้นตอนการท�างานด้วยการน�า 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย โดยได้น�าระบบ CRM 
(Customer Relationship Management), MBK Application, 
e-Procurement เข้ามาปรับใช้ ด้านการแบ่งปันทรัพยากร เช่น 
ด้านบัญชีการเงิน, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านจัดซ้ือ และด้าน
เทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ความได้เปรยีบในการแข่งขนัและเกดิประโยชน์
สูงสุด ในด้านการพัฒนาบุคลากรและทุนมนุษย์ โดยการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความเป็นมืออาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
องค์กรได้อย่างยั่งยืน ด้านการบริหาร Brand เพื่อสร้างเอกลักษณ์
ที่ชัดเจนของ MBK GROUP และเกิดความแข็งแกร่งของ Brand 
อย่างยั่งยืน

 ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึง
ภารกิจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามมาตรฐานสากล 
การบริหารงานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย
ความส�าเรจ็ดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ได้จากการได้รบัการประเมนิผล
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ 
(Excellent) หรอื 5 ดาว” ตดิต่อกนั 3 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้น
มา โดยในปี 2561 บรษิทัฯ เป็น 1 ใน 142 บรษิทัทีไ่ด้รบัการประเมนิ
ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว” จากบริษัทที่ได้รับการ
ส�ารวจทั้งหมด 657 บริษัท โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ 
ยังคงตระหนักและให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง ด้วยการน�าความ
เชี่ยวชาญของ บริษัทฯ มาสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและสังคมไป
พร้อมๆ กัน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 
การลดการใช้พลังงาน การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
ลดของเสียจากกระบวนการต่างๆ ในการท�าธุรกิจ การจัดการขยะ
อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนปลกูฝังให้พนกังานมจีติส�านกึในการแบ่ง
ปันและการท�ากจิกรรมสาธารณประโยชน์ ตอบแทนสงัคม เพือ่น�า
ไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ 

 ในนามของคณะกรรมการบรษิทัฯ ขอขอบคุณท่านผูถ้อื
หุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุน การด�าเนินธุรกิจของ MBK 
GROUP ด้วยดเีสมอมา จนท�าให้ MBK GROUP ประสบความส�าเรจ็
ในการด�าเนินธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้MBK GROUP จะยงัคงยดึม่ัน 
ในการด�าเนนิธรุกิจอยูบ่นหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีบรหิารงาน
อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ในการเป็น 
กลุ่มบริษัทชั้นน�าของประเทศ ที่มุ่งม่ันในการประกอบธุรกิจและ
การลงทนุ ทีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยนื เพือ่สร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ถอืหุน้
อย่างสม�่าเสมอตลอดไป 

นายบันเทิง�ตันติวิท
ประธานกรรมการบริษัท

นายศุภเดช�พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร

นายสุเวทย์�ธีรวชิรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะกรรมการ

นายบันเทิง�ตันติวิท
ประธานกรรมการ

นางผาณิต�พูนศิริวงศ์
กรรมการอิสระ�
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายศุภเดช�พูนพิพัฒน์
รองประธานกรรมการ�
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายปิยะพงศ์�อาจมังกร
กรรมการ

นายสุเวทย์�ธีรวชิรกุล
กรรมการ�
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นายหัชพงศ์�โภคัย
กรรมการ

ศาสตราจารย์ไพจิตร�โรจนวานิช
กรรมการอิสระ�
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอติพล�ตันติวิท
กรรมการ

นายกษมา�บุณยคุปต์
กรรมการอิสระ�
และกรรมการตรวจสอบ

นายประชา�ใจดี
กรรมการอิสระ�กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นายกษมา บุณยคุปต์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
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ผู ้บริหารระดับสูง

นายสุเวทย์�ธีรวชิรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อ�านวยการ

นายพงษ์ศักดิ์�ศัพทเสน
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

นางสาวยุพาพรรณ์�ปริตรานันท์
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายตรวจสอบภายใน

นายอภิชาติ�กมลธรรม
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายกฎหมาย
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นายสมพล�ตรีภพนารถ
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์�
และรักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายการตลาด

นายเกษมสุข�จงมั่นคง
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายการเงินและบริหาร

นายสาธิต�สายศร�
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายปฏิบัติการ

นางชนินทร์ชร�ปรีดีพร้อมพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
สายทรัพยากรบุคคล

นายศักดิ์ชัย�สุทธิพิพัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

หมายเหตุ : นายสมพล ตรีภพนารถได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการสายการตลาดเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายทรัพยากรบุคคลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการส�านักกรรมการผู้อ�านวยการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
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ผู ้บริหาร

ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ��ณ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ : นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
 นายเอกสิน ทอธราเมธา ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 2 ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายสุเวทย์�ธีรวชิรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อ�านวยการ

นายพงษ์ศักดิ์�ศัพทเสน
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

นายศักดิ์ชัย�สุทธิพิพัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

นายวิจารณ์�หีบพร
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการ�1�
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ�

แถวล่างจากซ้ายไปขวา�
นางสาวพัชรี�สมนันตา
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน

นางสาวจรูญรัตน์�สาลี
ผู้อ�านวยการ�1�ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ�

นายเอกสิน�ทอธราเมธา
ผู้อ�านวยการ�2�ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

แถวกลางจากซ้ายไปขวา
นางสาวไปรยาภรณ์�แข็งแรง
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการ�3�
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

นายจรูญ�ปัญญาฉัตรพร
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมโครงการ�

นางสาวดารารัตน์�หอมรสสุคนธ์
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ�
และเลขานุการบริษัท�
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สายการเงินและบริหาร��ณ 31 ธันวาคม 2561

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายเกษมสุข�จงมั่นคง
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายการเงินและ
บริหาร�

นางสาววันเพ็ญ�รุ่งโรจน์ชนาทิพย์
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการ�1�
สายการเงินและบริหาร�

นายสุรพล�เสนาจักร์
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการ�2�
สายการเงินและบริหาร�

นางสาวกาญจนา�ปัญญารัตนกุล
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสาวกฤษณี�เดชวรชัย
ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซ้ือและธุรการ

นายบุญเลิศ�รักวิจิตรศิลป์
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกิจจา�ศิลปวงษา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
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สายปฏิบัติการ�ณ 31 ธันวาคม 2561

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายสาธิต�สายศร
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ

นายศตวรรษ�หลักแหลม
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ
�

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสาวอรวรรณ�จึงประเสริฐศรี
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการ�

นายพงศ์วิกรานต์�วิศรุตโชติกุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย

นายประหยัด�บุญค�า�
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู ้บริหาร

หมายเหตุ : นายประหยัด บุญค�า ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
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สายพัฒนาธุรกิจ��ณ 31 ธันวาคม 2561

สายตรวจสอบภายใน��ณ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ : นางชัชมาศ เหลืองศักดิ์ศรี ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
 นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ : นายสมบูรณ์ ประสบพิบูล ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายพัฒนาธุรกิจและรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

จากซ้ายไปขวา
นายสุเวทย์�ธีรวชิรกุล
รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการสายพัฒนาธุรกิจ

นายสมบูรณ์�ประสบพิบูล
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายพัฒนาธุรกิจ
และรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายพงศ์ทิพย์�พงศ์ค�า
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการลงทุน

จากซ้ายไปขวา
นางสาวยุพาพรรณ์�ปริตรานันท์
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน

นางชัชมาศ�เหลืองศักดิ์ศรี
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน�1

นางสาวชลลดา�งามนิกุลชลิน
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน�2
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ผู ้บริหาร

สายทรัพยากรบุคคล��ณ 31 ธันวาคม 2561

สายการตลาด��ณ 31 ธันวาคม 2561

จากซ้ายไปขวา
นางชนินทร์ชร�ปรีดีพร้อมพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล�

นางสาวพัชรินทร์�พินทุนันท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : นางสาวสุกัญญา สิเด็น ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดดิจิตอล เมื่อวันที่ 1 พฤจิกายน 2561
 นางสาวศตกมล วรกุล ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
  

จากซ้ายไปขวา
นายสมพล�ตรีภพนารถ
รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการสายการตลาด

นางสาวสุกัญญา�สิเด็น
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและ
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดดิจิตอล�

นางสาวศตกมล�วรกุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร
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สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์�ณ 31 ธันวาคม 2561

สายกฎหมาย��ณ 31 ธันวาคม 2561

จากซ้ายไปขวา
นายสมพล�ตรีภพนารถ
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายบริหารพื้นที่เช่า
และผู้เช่าสัมพันธ์

นางสาวสหัพย์ภัค�โชควิจิตรกุล
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพื้นที่เช่า
และผู้เช่าสัมพันธ์

จากซ้ายไปขวา
นายอภิชาติ�กมลธรรม
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย

นายอุกฤษณ์�พิทักษ์ประชา
ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล

นายสุทธิฤกษ์�บ�ารุงชาติ
ผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรม-สัญญา

นายอภิชาติ�สุภาเดช
ผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรมธุรกิจการเงิน
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ณ�31�ธันวาคม�2561

99.99%

99.99%

99.99%

99.97%

99.70%

99.99%

99.97%

50.00%

47.98%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

25.00%

99.97%

35.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

46.18%

99.99%

99.99%

71.54%
1.06%

99.99%

99.99%

(1) (2)

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค
เรซสิเด้นซ�์จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
สุขุมวิท�จำ�กัด

99.99%

70.36%

99.97%

99.97%

99.99%

99.99%

99.99%

50.00%

99.99%

99.99%

99.97%

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�เรียลตี้
จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จรัญ
จำ�กัด

บริษัท�ที�คอนซัลแตนท์
จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จ�ี6
จำ�กัด

บริษัท�พาราไดซ์
รีเทล�จำ�กัด

บริษัท�พาราไดซ�์เพลส
สวนหลวง�จำ�กัด

บริษัท�กลาสเฮ้าส์
บิลดิ้ง�จำ�กัด

บริษัท�รักษาความปลอดภัย
เอ็ม�บี�เค

สมาร์ท�ฟอร์ซ�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค
เซ็นเตอร์�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
สแควร์�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
ออนไลน์�จำ�กัด

บริษัท�เดอะไนน์�
ติวานนท์�จำ�กัด

บริษัท�พีที�รีเทล�
คอร์ปอเรชั่น�จำ�กัด

บริษัท�สยามพิวรรธน์�
จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�โฮเต็ล
แอนด์�ทัวร์ริซึ่ม�จำ�กัด�

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
การธุรกิจ�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
โฮเต็ล�แอนด์�รีสอร์ท�

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค�
รีสอร์ท�จำ�กัด�
(มหาชน)

บริษัท�ทรัพย์สินธาน�ี
จำ�กัด

บริษัท�ลันตา�แลนด�์
ดีเวลลอปเม้นท�์

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
แคปปิตอล�จำ�กัด

บริษัท�ด�ิโอลิมปิค�
ฟิตเนส�คลับ�จำ�กัด

บริษัท�ธารธารา
แกลอรี�จำ�กัด

บริษัท�ซี�แอล�พี�
แมนเนจเม้าท�์จำ�กัด

บริษัท�แอ๊บโซลูท
แทรเวิล�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�1�จำ�กัด

บริษัท�ภูเก็ต�ล็อค�
ปาล์ม�กอล์ฟ�คลับ�

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�กอลฟ์�
แมนเนจเม้าท์�จำ�กัด

�บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
เอ็นเติอร์ไพร้ส�จำ�กัด

บริษัท�คริสตัล�เลค
พร็อพเพอร์ตี้ส�์จำ�กัด

บริษัท�แปลน
แอพไพรซัล�จำ�กัด

บริษัท�ลานบางนา�
จำ�กัด

บริษัท�กลาสเฮ้าส์�
รัชดา�จำ�กัด

บริษัท�เดอะไนน์�
เซ็นเตอร�์จำ�กัด

บริษัท�กะทู้�แลนด�์
จำ�กัด

โครงสร้างการถือหุ ้นของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

ธุรกิจกอล์ฟ
ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

99.99%

99.99%

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
ช็อปปิ้ง�เซ็นเตอร์�จำ�กัด

บริษัท�พาราไดซ์
พาร์ค�จำ�กัด

บริษัท�กลาสเฮ้าส์
รัชดา�จำ�กัด

บริษัท�เดอะไนน์
เซ็นเตอร์�จำ�กัด

บริษัท�แพมาลา
สปา�จำ�กัด

บริษัท�ริเวอร์เดล
กอล์ฟ�แอนด์

คันทร�ีคลับ�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
รีสอร์ท�จำ�กัด�
(มหาชน)

บริษัท�ลำ�ลูกกา�กอล์ฟ�
แอนด�์คันทรีคลับ�

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค
เรียล�เอสเตท�จำ�กัด

บริษัท�ริเวอร์เดล
กอล์ฟ�แอนด์

คันทร�ีคลับ�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค�
รีสอร์ท�จำ�กัด�
(มหาชน)

99.99% บริษัท�แปลน
เอสเตท�จำ�กัด

บริษัท�ดี�เอ็ม�เอส
พร็อพเพอร์ตี้ส�์

อินเวสเม้นท์�ไพรเวท�จำ�กัด
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บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จำ�กัด�(มหาชน)

49.99%

99.97%

99.99%

99.98%

99.99%

99.97%

99.99%

99.99%
89.99%

99.99%

99.90%

99.99%

74.52%

99.99%

99.99%

75.00%25.00%

50.99%

99.99%

99.99%

99.99%

48.99%

99.99%

100.00%

99.99%

99.99%

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

16.56%

99.99%

49.00%

49.00%

49.00%

25.14%

1.33%

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
ฟู้ด�ซิสเต็ม�จำ�กัด

หมายถึงบริษัทร่วม

หมายถึงการร่วมค้า

99.99%

36.29%

บริษัท�สีมาแพค�
จำ�กัด

บริษัท�ไพรมาซี�
อิลิแกนซ์

อินเวสเมนท์�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�3�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�4�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�8�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�7�จำ�กัด

บริษัท
บริหารสินทรัพย์
แม๊กซ�์จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค�ไลฟ�์
ประกันชีวิต

จำ�กัด�(มหาชน)

บริษัท
ท�ีเอ็ม�โปรกเกอร์

จำ�กัด

บริษัท�
เอ็ม�ที�เซอร์วิส�2016�

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
เรสเตอรองท์�กรุ๊ป�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
ฟู้ด�เซอร์วิส�จำ�กัด

บริษัท�แอพเพิล��
ออโต�้ออคชั่น�

(ไทยแลนด์)�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
รีสอร์ท�จำ�กัด�(มหาชน)

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
แอ็ดวานซ�์จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
เทรนนิ่ง�เซ็นเตอร์

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
อินชัวรันส�์

โบรกเกอร�์จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
ดิจิตอล�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
เซอร์วิส�โซลูชั่น�จำ�กัดบริษัท�เอ็ม�บี�เค�

เทรดดิ้ง�จำ�กัด

บริษัท�เอ็กซ์-เจ็น�
พรีเมี่ยม�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
แอสเซ็ท�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
เลเชอร์�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
คลับ�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
โปรกเกอร�์จำ�กัด

บริษัท�
เพื่อนพบแพทย์�

จำ�กัด

ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอื่นๆ ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท�ปทุมไรซมิล�
แอนด์�แกรนารี�
จำ�กัด�(มหาชน)

บริษัท�พีอาร์จี�
พืชผล�จำ�กัด

บริษัท�ราชสีมา�ไรซ์�
จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�ฟู้ด�
แอนด์�เอ็นเตอร์เทนเมนท์�

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
ฟู้ด�ไอแลนด์�จำ�กัด

บริษัท�อินโนฟู้ด
(ไทยแลนด์)�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค
การันต�ีจำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
พรีเมียม�จำ�กัด

บริษัท�ที�ลีสซิ่ง�จำ�กัด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

� 1.� ธุรกิจศูนย์การค้า
 ด�าเนินธุรกิจโดย�MBK�และบริษัทย่อยของ�
� MBK ได้แก่

 • บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (“TNC”) 

 • บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค  จ�ากัด (“PDP”) 

 • บริษัท พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง จ�ากัด (“PDPL”)

 • บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง จ�ากัด (“GHB”) 

 • บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จ�ากัด (“GHR”) ฯลฯ

� 2.� ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
 ด�าเนินธุรกิจโดย�บริษัทย่อยของ�MBK ได้แก่

 • บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จ�ากัด 

  (“MBK-HT”)

 • บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด 

  (“MBK-HR”) 

 • บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จ�ากัด (“MBK-BUS”) 

 • บริษัท ทรัพย์สินธานี จ�ากัด (“SSTN”) 

 • บริษัท ลันตา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (“LLD”) 

 • บริษัท แอ๊บโซลูท แทรเวิล จ�ากัด (“ALT”) ฯลฯ

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จ�ากัด�(มหาชน)�(“MBK”)�
และกลุ่มบริษัท�(“MBK�GROUP”)�ประกอบ
ธุรกิจหลัก�ดังนี้
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� 3.� ธุรกิจกอล์ฟ
 ด�าเนินธุรกิจโดย�บริษัทย่อยของ�MBK ได้แก่

 • บรษัิท เอ็ม บ ีเค รีสอร์ท จ�ากดั (มหาชน) (“MBK-R”) 

 • บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จ�ากัด 

  (“RDGCC”) 

 • บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพร้ส จ�ากัด 

  (“MBK-EP”) ฯลฯ

� 4.� ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ�MBK ได้แก่ 

 • บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จ�ากัด (“MBK-RE”)

 • บริษัท แปลน เอสเตท จ�ากัด (“PST”) 

 • บริษัท คริสตัล เลค พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด 

  (“CLP”) ฯลฯ

� 5.� ธุรกิจอาหาร
 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ�MBK ได้แก่ 

 • บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 

  (“PRG”) และบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่

 • บริษัท พีอาร์จี พืชผล จ�ากัด (“PRG-G”)

 • บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 

  (“MBK-FE”)

 • บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จ�ากัด (“MBK-FI”)

 • บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จ�ากัด (“INF”)

 • บรษัิท เอม็ บ ีเค เรสเตอรองท์ กรุป๊ จ�ากดั (“MBK-RG”) 

 • บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จ�ากัด (“MBK-FSV”) 

  ฯลฯ

� 6.� ธุรกิจการเงิน
 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ�MBK ได้แก่ 

 • บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ�ากัด (“MBK-G”) 

 • บริษัท ที ลีสซิ่ง จ�ากัด (“TLS”) 

 • บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 

  (“MBK-LIFE”)

 • บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ากัด (“TMB”) ฯลฯ

� 7.� ธุรกิจอื่นๆ
 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ�
� MBK ได้แก่ 

 • บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

  (“AAA”)

 • บริษัท เอ็ม บี เค เทรดดิ้ง จ�ากัด (“MBK-TD”) ฯลฯ

� 8.� ธุรกิจสนับสนุน
 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ�MBK ได้แก่ 

 • บรษิทั เอม็ บ ีเค เทรนนิง่ เซน็เตอร์ จ�ากดั (“MBK-TC”)

 • บริษัท เอ็ม บี เค คลับ จ�ากัด (“MBK-CB”) ฯลฯ
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทีส่�าคญัเกีย่วกบัลักษณะ
การประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
 ในปีที่ผ่านมามีธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญดังนี้

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จ�ากัด�(มหาชน)�(MBK)�และบริษัทย่อย
ปี�2561
 • เดือนเมษายน 2561 บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ�ากัด ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดย
อ้อมที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99% ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ ดังนี้
  • บริษัท เอ็ม จี 7 จ�ากัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 99.97% เพื่อประกอบธุรกิจให้ 
กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจ�านองอสังหาริมทรัพย์ โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงิน จากประชาชนและใช้
ประโยชน์จากเงินนั้น และการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์
  • บริษัท เอ็ม จี 8 จ�ากัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 99.97% เพื่อประกอบธุรกิจให้ 
กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจ�านองอสังหาริมทรัพย์ โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงิน จากประชาชนและใช้
ประโยชน์จากเงินนั้น และการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2561 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นเพิ่ม
จากผู้ถือหุ้นเดิมและหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทสยามพิวรรธน์ จ�ากัด ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทร่วมของ MBK 
จากเดิม 30.67% เป็น 47.98%
 • เดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด ซึ่งมีฐานะเป็น
บรษิทัย่อยโดยตรงที ่MBK ถอืหุน้อยู่ 99.99% ได้ขายหุ้นทัง้หมดของบรษิทั ดสุติธานี จ�ากดั (มหาชน) 
จ�านวนร้อยละ 11.30
 • เดือนกรกฎาคม 2561  ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 
(ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561)   โดยการลดจ�านวนหุ้นเฉพาะหุ้น MBK ที่ถือครอง
ในนามของบริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จ�ากัด จ�านวน 13,037,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ละ 1 บาท 
รวมเป็นเงินจ�านวน 13,037,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.763% จากทุนจดทะเบียนจ�านวน 
1,707,960,000 บาท โดยเปลี่ยนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 1,694,923,000 บาท
 • เดือนกรกฎาคม 2561 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด ซึ่งมีฐานะเป็น
บริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99% ได้ขายหุ้นท้ังหมดของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) จ�านวนร้อยละ 29.86
 • เดือนสิงหาคม 2561 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) เข้าลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จ�ากัด จากบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 
จ�านวน 1,090,910 หุ้น มีสัดส่วนการลงทุน 100%

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
1.�ธุรกิจศูนย์การค้า
ศูนย์การค้า�MBK�Center
 ศูนย์การค้า MBK Center ด�าเนินธุรกิจ โดย บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) (“MBK”)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ศูนย์การค้า MBK Center เป็นศูนย์การค้าครบวงจรภายใต้ Concept “One Stop 
Shopping” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ กว่า 23 ไร่ ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน 20 ชั้น  โรงแรมปทุมวัน 
ปริ๊นเซส 29 ชั้น และอาคารศูนย์การค้า 8 ชั้น ด�าเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่ส�าหรับธุรกิจค้าปลีก บนพื้นที่ 
140,000 ตารางเมตร บริหารงานโดย บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
	 อาคาร	MBK	Center	

	 มีพื้นที่ทั้งหมด	 	 270,685.57	 ตารางเมตร		 แบ่งเป็น

  •	 พื้นที่ส่วนศูนย์การค้า	 142,985.31	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่ส่วนส�านักงาน	 23,330.07	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่ส่วนโรงแรม	 47,096.53	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่จอดรถ	 57,273.66	 ตารางเมตร

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละส่วนของอาคาร	MBK	Center	มีดังนี้
	 1.	 ส่วนที่เป็นพื้นที่ให้เช่า		แบ่งเป็น

	 1.1	 พื้นที่ศูนย์การค้า	(ศูนย์การค้า	MBK	Center)	

	 	 มีพื้นที่รวม	 	 142,985.31	 ตารางเมตร		 แบ่งเป็น

  •	 พื้นที่ให้เช่าส�าหรับร้านค้าทั่วไป	 81,411.231	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่ส่วนกลาง	 61,574.08	 ตารางเมตร

	 1.2	 พื้นที่อาคารส�านักงาน	(MBK	Tower)	ชั้นที่	9-20	

	 	 มีพื้นที่รวม	 	 23,330.07	 ตารางเมตร	 แบ่งเป็น

  •	 พื้นที่ส�านักงานให้เช่า	 15,581.362	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่ส่วนกลาง		 7,748.71	 ตารางเมตร

 2.	 ส่วนที่ไม่เป็นพื้นที่ให้เช่า	แบ่งเป็น

	 2.1	 พื้นที่โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส		

	 	 มีพื้นที่รวม	 	 47,096.53	 ตารางเมตร	 แบ่งเป็น

  •	 ห้องพัก	จ�านวน	29	ชั้น		 26,127.61	 ตารางเมตร	

  •	 พื้นที่ส่วนกลาง	 20,968.92	 ตารางเมตร

	 2.2	 พื้นที่ลานจอดรถ		 57,273.66	 ตารางเมตร

1	 พื้นที่ส่วนศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	2561	เท่ากับ	371.24	ตารางเมตร	เนื่องจากพื้นที่ชั้น	5	โซน	THE	FIFTH	FOOD	A	VENUE	ชั้น	4	โซน	B	C	และพื้นที่ชั้น	6	โซน	B	C
2	 พื้นที่ส�านักงานให้เช่า	MBK	TOWER	เพิ่มขึ้นจากในระหว่างปี	2561	เท่ากับ	10.86	ตารางเมตร	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่เช่า	บริเวณชั้น		15
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	 MBK	แบ่งลักษณะของการให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า	MBK	Center	ออกเป็น	2	ประเภท	คือ
 1.	 การให้เช่าพืน้ทีร่ะยะยาว	มกี�าหนดระยะเวลาเช่ามากกว่า	3	ปี	พร้อมเกบ็ค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายสุญัญาเช่า	คดิเป็น

สัดส่วนประมาณ	21%	ของพื้นที่ที่มีผู้เช่า

 2.	 การให้เช่าพื้นที่ระยะสั้น	มีก�าหนดระยะเวลาเช่า	1	ปี	ถึง	3	ปี	เรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน	คิดเป็นสัดส่วนประมาณ	

79%	ของพื้นที่ที่มีผู้เช่า

	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 ปี	2561	มีการปรับเปลี่ยน	และปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การค้า	MBK	Center	ดังนี้

 •	 ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่เช่าและพื้นที่ส่วนกลาง	“Take	Home”	บริเวณ	ชั้น	G	โซน	B	พื้นที่ประมาณ	660	ตารางเมตร

 •	 ปรบัปรงุตกแต่งพืน้ทีเ่ช่า	และพ้ืนทีส่่วนกลาง		บรเิวณด้านหน้า	Food	Court	ช้ัน	G	โซน	C	พืน้ทีป่ระมาณ	160	ตารางเมตร

 •	 ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ส่วนกลาง	บริเวณลานจอดรถ	ชั้น	G	ถึงชั้น	6	พื้นที	่ประมาณ	15,500	ตารางเมตร

 •	 ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ส่วนกลาง	ป้ายบอกทางบริเวณ	ชั้น	G	ถึงชั้น	6		จ�านวน		135	ป้าย

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจศูนย์การค้า

	 1.	 ผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า
  • ผูเ้ช่าหลัก		ได้แก่		ผูเ้ช่าท่ีประกอบธรุกจิด้านบนัเทงิ,	โรงภาพยนตร์,	โบว์ลิง่,	ดีพาร์ทเมนท์สโตร์,	ศูนย์รวมโทรศัพท์

มือถือและอุปกรณ์,	 ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์,	 ศูนย์รวมอาหารนานาชาติ,	 ศูนย์รวมธนาคาร,	 ศูนย์รวมกล้องและอุปกรณ์	 เป็นต้น	 โดย	

MBK	Center	มีการคัดเลือกผู้เช่าที่มีความหลากหลาย	 เหมาะสม	ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผู้เช่าที่

สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

	 ผู้เช่าหลัก	10	ล�าดับแรก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561 (หน่วย	:	ตร.ม.)

	 1.	 บริษัท	เอส	เอฟ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 15,000.32	

	 2.	 บริษัท	กรุงเทพ-โตคิว	สรรพสินค้า	จ�ากัด	 12,000.00

	 3.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ไอแลนด์	จ�ากัด	 3,087.24

	 4.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	 2,491.77

	 5.	 บริษัท	เซ็นทรัล	ฟู้ด	รีเทล	จ�ากัด	 1,361.00

	 6.	 บริษัท	บิ๊ก	ฟู้ดคอร์ท	จ�ากัด 632.13

	 7.	 บริษัท	บิ๊กคัต	จ�ากัด	 616.97

	 8.	 บริษัท	สยามเวลเนสกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 615.49
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	 ผู้เช่าหลัก	10	ล�าดับแรก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561 (หน่วย	:	ตร.ม.)

	 9.	 บริษัท	เอฟ	ฟารีดา	อาร	ีบิวตี้	คลีนิค	จ�ากัด	 475.93

	 10.	 บริษัท	บาจา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 434.65

  • ผู้เช่ารายย่อย	ได้แก่	ร้านค้าปลีก	ที่จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป	โดย	MBK	Center	มีการคัดเลือกร้านค้าปลีกที่มีสินค้า	

และบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ

 2.	 ผู้ใช้บริการ		MBK	Center	รองรับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย	ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	นักเรียน	นักศึกษา	และกลุ่ม

คนวัยท�างาน	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธรุกจิศูนย์การค้า	MBK	Center
	 	 การขายพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า	MBK	 Center	 ใช้วิธีการเสนอขายพื้นที่โดยตรง

กบักลุ่มผู้เช่าเป้าหมาย	ทีเ่ป็นร้านค้าทีส่ามารถดงึดดูผูใ้ช้บรกิารให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า	และ

สามารถเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าได้มากขึ้น	

	 	 ทั้งนี้ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมาทางศูนย์การค้า	ไม่มีผู้เช่ารายใดที่ท�าให้	MBK	Center	ได้รับ

รายได้มากกว่าร้อยละ	30	ของรายได้รวม

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจศูนย์การค้า	
	 	 ในปี	2561	ผูป้ระกอบการหลายรายยงัคงให้ความส�าคัญกบัการสร้างความสมัพันธ์กับ

ลูกค้าผ่านการท�าการตลาดในรูปแบบ	CRM	 (Customer	 Relationship	Management)	 ร่วมกับ

กลยุทธ์การตลาดอื่นๆ	 เช่น	ลดราคาสินค้า	ขยายเวลาผ่อนช�าระสินค้า	0%	ออกแคมเปญโปรโมชั่น

ต่างๆ	 ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักในการกระตุ้นก�าลังซ้ือ	 และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้		 

รวมถึงการน�าเสนอสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	 เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการ	 การ

ปรับปรุงสาขาให้มีความทันสมัย	 ครบวงจร	 มีรูปแบบความเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์	 ตอบสนองความ

ต้องการของผูบ้ริโภคทีค่รบครัน		นอกจากน้ีผูป้ระกอบการหลายรายได้น�าเทคโนโลยเีข้ามาเพ่ิมความ

สะดวก	และเป็นช่องทางใหม่ในการขายสินค้าและบริการ	ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหันมา

ใช้สมาร์ทโฟน	 และแท็บเล็ตในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น	 การตลาดออนไลน์จึงมีบทบาทส�าคัญในการ

ด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว	 เช่น	 การซื้อ

ขายสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	การมอบส่วนลด	หรือรับสิทธิพิเศษผ่าน	Application	โดยข้อมูล

พฤติกรรมลูกค้าที่เกิดขึ้นจากทุกช่องทางจะถูกน�าไปวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก		เพื่อน�ามาเป็นข้อมูล

ในการปรับปรุงและน�าเสนอสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างแม่นย�าและตรงใจ

มากขึ้น	 โดย	MBK	Center	ได้จากการเปิดตัว	MBK	GROUP	Application	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	

2560	ถึงปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นแล้วมากกว่า	60,000	ราย

	 	 นอกจากนี้	 ยังมีการเกิด	 “ค้าปลีก”	 รูปแบบใหม่ๆ	 เช่น	 ตลาดนัดสวนรถไฟ,	 Truck	

Shop,	Art	Box,	ตลาดนัดตู้คอนเทนเนอร	์ฯลฯ	ซึ่งเน้นขายสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หลากหลายของผู้บริโภค	ที่เป็นนักเรียน	วัยรุ่น	หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่	ท�าให้เกิด

เป็นกระแสใหม่ให้ผู้บริโภคสนใจไปทดลอง	 ซึ่งสามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดจากศูนย์การค้าทั่วไป 

ได้ไม่น้อย
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	 	 ในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก	MBK	Center	ให้ความส�าคัญในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ลูกค้า	ผ่านช่องทางต่างๆ	ที่หลากหลาย	รวมทั้งมีการวิจัยตลาด	เพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกค้าทั้งในกลุ่มชาวไทย	และชาวต่างชาติ	และ

วัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ		เพื่อค้นหาความต้องการ	และความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไป	น�ามา

ใช้ประโยชน์ในการจดัท�ากลยทุธ์องค์กรในแต่ละปี	ทัง้กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร	มกีระบวนการคดัเลอืกร้านค้าทีจ่�าหน่ายสนิค้า

ให้ตรงใจ	 และมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา	 ส�าหรับกลยุทธ์ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด	 (Event)	 โดยทางศูนย์การค้า	MBK	

Center	มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ	ที่ทันกระแสผู้บริโภค	เช่น	ตลาดนัด	(Flea	Market)	ที่จ�าหน่ายสินค้าสไตล์แฮนด์เมด

และการออกบูธร้านอาหารประเภท	Food	Truck	รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่ตอกย�้าความเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์การค้า	 เช่น	

โชว์ศิลปะมวยไทย	 และการแสดงวัฒนธรรมไทยต่างๆ	 นอกจากนี้	 MBK	 Center	 ให้ความส�าคัญต่อการบริการของเจ้าหน้าท่ีในทุก

ระดับ	 ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีจิตในการให้บริการ	 โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�าคัญ	 ในทุกส่วนข้างต้นให้มีส่วนในการสร้าง

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ�้า	และยินดีที่จะบอกต่อ	ซึ่งปัจจุบัน	MBK	Center	ยังคงความเป็นศูนย์รวม 

มือถือ	กล้อง	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่	และทันสมัย	อีกทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	

โดยในปี	2561	มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากกว่า	13	ล้านคนต่อปี	

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจศูนย์การค้า
	 	 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี	2561-2563	โดยได้แรงหนุนจาก

	 	 1)	 เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มเตบิโตในอตัรา	4-5%	ต่อปี	จากเฉลีย่	2.4%	ในช่วงปี	2556-2559	และคาดว่าการบรโิภค

ภาคเอกชนจะเติบโตที่ระดับ	3-4%	ต่อปี

	 	 2)	 การเตบิโตของภาคท่องเทีย่ว	ปี	2561-2563	คาดว่าจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตใินไทยจะอยูท่ีร่ะดบั	39.0	-	39.5	

ล้านคนต่อปี	 เพิ่มขึ้นจาก	 35.4	 ล้านคน	 ในปี	 2560	 ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ภาคค้าปลีกโดยเฉพาะเมือง 

ท่องเที่ยว	

	 	 3)	 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ	เช่น	โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเฟส	2	(การสร้างงานสร้างอาชีพ)

	 	 4)	 ปัจจัยหนุนอ่ืนๆ	 เช่น	 การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่มีอ�านาจซ้ือสูงข้ึนตามรายได้	 การขยายตัวของชุมชนเมือง	

(Urbanization)	 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ	 (United	 Nations)	 ประเมินว่าระดับความเป็นเมืองของไทยจะ 

เพิ่มขึ้นจาก	49.2%	ในปี	2560	เป็น	51.4%	ในปี	2563	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 การเติบโตของธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่อาจถูกกดดันจาก	 อ�านาจซื้อที่อาจฟื้นตัวช้า	 เนื่องจากราคา

สินค้าเกษตรมีความไม่แน่นอนและปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงจะกระทบรายได้ของผู้บริโภคระดับกลางและระดับล่างซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่

ของประเทศ	และจากการแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น	ทั้งจากธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มเดียวกัน	ธุรกิจค้าปลีกข้ามกลุ่มที่มีลูกค้าเป้าหมาย

เดียวกัน	 และคู่แข่งรายใหม่จากในและต่างประเทศที่เห็นช่องทางการเติบโตของภาคค้าปลีกไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การเข้ามาชิง

ส่วนแบ่งตลาดจากร้านค้าออนไลน์	 (e-Commerce)	 ซึ่งมีผู้ประกอบการจ�านวนมาก	 รวมถึงผู้อยู่นอกธุรกิจค้าปลีก	 (Non-Retail)	 

และต่างชาติที่มีความพร้อมด้านเงินทุน	อาทิ	จีนและสิงคโปร์	 โดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดว่าในอีก	5	ปีข้างหน้ายอดขายออนไลน์	

จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น	5%	ของยอดค้าปลีกรวมจากปี	2560	ที่มีสัดส่วนน้อยกว่า	1%	ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่

ต้องเร่งปรับตัวจากการขายหน้าร้าน	(Off-line)	ควบคู่ไปกับการขายออนไลน์	(On-line)	เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
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	 	 ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด	 เนื่องจาก

จ�านวนสาขาท่ีครอบคลุมจะท�าให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น	 ขณะที่ผู้ประกอบการบางกลุ่มเดินหน้าขยายการลงทุนสู่

ต่างประเทศ

  การลงทุนในประเทศ:	 ผู้ประกอบการมีแนวโน้มขยายการลงทุน	 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในกรุงเทพฯ	 และ

จังหวัดเมืองรอง	พื้นที่ที่มีการลงทุนระบบคมนาคมขนส่ง	พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	และ

แนวตะเข็บชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า	หลายแห่งมีก�าหนดเปิดในป	ี2561-2563	

ส่วนการลงทุนร้านค้าขนาดเล็ก	อาจชะลอลงบ้าง	เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่เร่งขยายสาขาจ�านวนมากในช่วงที่ผ่านมา	แต่ยังมี

การลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน	เช่น	แนวรถไฟฟ้าใน	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

  การลงทุนตา่งประเทศ:	ผู้ประกอบการรายใหญ่มีแนวโน้มขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	ซึ่งเป็น

ตลาดท่ีมีศักยภาพการเตบิโตทัง้ด้านเศรษฐกิจ	จ�านวนประชากรและชนช้ันกลาง	โดยในปี	2563	คาดว่า	มลูค่าค้าปลกีของ	6	ประเทศ	

ในอาเซียนจะสูงถึง	1.6	ล้านล้านดอลลาร์เทียบกับ	1	ล้านล้านดอลลาร์	ในปี	2560	ทั้งนี้	ในปี	2560	ผู้ประกอบการค้าปลีกของไทย 

ที่มีศักยภาพได้ขยายการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มข้ึน	 25.2%	 จากป	ี 2559	 ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

แล้ว	อาท	ิกลุ่มทีซีซี	เน้นลงทุนในธุรกิจร้านค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ	ได้แก	่ห้างเอ็มเอ็ม	เมก้า	มาร์เก็ต	และร้านสะดวกซื้อบีสมาร์ท	

(เวียดนาม)	ร้านสะดวกซื้อ	M-point	mart	(ลาว)	และมีแผนลงทุนร้านค้าปลีกที่กัมพูชาและมาเลเซียในอนาคต	กลุ่มเซ็นทรัล	เปิด

ร้านซเูปอร์สปอร์ต	เพาเวอร์บาย	ศนูย์การค้าบิก๊ซ	ี(เปลีย่นชือ่เป็น	GO)	และห้างโรบนิส์	(เวยีดนาม)	ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล	(อนิโดนีเซยี)	

และเตรียมเปิดโครงการเซ็นทรัล	ไอ-ซิตี	้(มาเลเซีย)	ในปี	2561	

	 	 ส�าหรับความท้าทายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในระยะต่อไป	คือ	รูปแบบธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นท�าตลาด

แบบ	Mass	Marketing	มาเป็นการท�าตลาดแบบเฉพาะเจาะจง	 (Customization)	มากขึ้น	ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัว	

เช่น	น�าระบบเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก	เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและรักษาก�าไรต่อเนื่องในระยะยาว

	 4	 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า
	 	 ศูนย์การค้า	MBK	Center	ด�าเนินธุรกิจภายใต้การมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ให้ความส�าคัญกับการ

เติบโตทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	 ทั้งผู้เช่าพื้นท่ี	 และผู้ใช้บริการชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ภาพรวม

ความพึงพอใจ	ปี	2561	พบว่า	ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่	อยู่ที่	86.6%	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย	อยู่ที่	81.6%	และ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวต่างชาต	ิอยู่ที่	82.6%	ซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่สูงกว่า	80%	หรืออยู่ในเกณฑ์	“พอใจมาก”	โดย

เหตุผลมาจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	ส่วน	ทั้งการปรับปรุงและตกแต่งทางกายภาพ	ที่ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น	รวม

ถึงการปรับปรุงเพิ่มเติมร้านค้าใหม่	และการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ	

ความพึงพอใจผู้เช่าพื้นที่
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	 	 จากข้อมูลด้านความพึงพอใจของลูกค้า	สะท้อนให้เห็นถึงการให้บริการในด้านต่างๆ	ของศูนย์การค้า	MBK	Center	

ที่มีการรับฟังเสียงของลูกค้า	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด	ส�าหรับปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ	เพื่อ

น�าไปสู่การให้บริการในด้านต่างๆ	 ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าพื้นที่	 และกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม	

และสร้างความพึงพอใจได้อย่างสูงสุด		

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-

	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	 	 ตามที่ปรากฎในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประจ�าปี		2561	

	 	 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	 	 -	ไม่มี	-

	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของศูนย์การค้าอื่นๆ	
	 	 ส�าหรับศูนย์การค้าอื่นๆ	ที่ด�าเนินกิจการโดย		MBK	และ	บริษัทย่อย	ได้แก่

  •	 ศูนย์การค้า	พาราไดซ	์พาร์ค	(ชื่อเดิมศูนย์การค้า	“เสรีเซ็นเตอร์”)	ปัจจุบันด�าเนินกิจการโดย	บริษัท	พาราไดซ์	

พาร์ค	จ�ากัด

  •	 อาคารพาราไดซ์	 เพลส	 (ชื่อเดิม	 “ศูนย์การค้า	 HaHa”)	 ปัจจุบันด�าเนินกิจการโดย	 บริษัท	 พาราไดซ์	 เพลส	

สวนหลวง	จ�ากัด

  •	 ศูนย์การค้า	เดอะไนน	์เซ็นเตอร์	ด�าเนินกิจการโดย	บริษัท	เดอะ	ไนน	์เซ็นเตอร์	จ�ากัด

  •	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด	

  •	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด
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ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	และอาคารพาราไดซ	์เพลส
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
	 ศูนย์การค้า	 พาราไดซ์	 พาร์ค	 และอาคารพาราไดซ์	 เพลส	 ประกอบธุรกิ	 ศูนย์การค้าแบบให้เช่าพื้นที่ระยะสั้นและ 

ระยะยาว	โดยมุ่งเน้นการบรหิารให้เกดิรายได้จากการให้เช่าพืน้ทีเ่ปิดร้านค้าของผูป้ระกอบการ	รายได้จากการให้เช่าตดิตัง้ป้ายโฆษณา		

รายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้า	และอื่นๆ	

	 ศูนย์การค้า	 พาราไดซ์	 พาร์ค	 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ	23	 ไร่	 (37,784	 ตารางเมตร)	 ประกอบด้วย	พื้นที่พาณิชยกรรม 

(ร้านค้า)	ร้านอาหาร	สถานศึกษา	ส�านักงาน	โรงภาพยนตร	์และที่จอดรถยนต์	ซึ่งบริหารงานโดย	บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จ�ากัด		

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		

	 	 ศูนย์การค้า	พาราไดซ	์พาร์ค	มีพื้นที่ทั้งหมด	282,062.07	ตารางเมตร	แบ่งเป็น

  •	 พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม	 89,327.37	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่ส่วนส�านักงาน	 2,942.69	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่ส่วนกลาง	 73,845.58	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่จอดรถ	 115,946.43	 ตารางเมตร

	 	 อาคารพาราไดซ์	 เพลส	 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ	 8	 ไร่	 (12,930	 ตารางเมตร)	 ประกอบด้วย	 พื้นที่พาณิชยกรรม	 

(ร้านค้า)	ร้านอาหาร	สถานศึกษา	ส�านักงาน	และที่จอดรถยนต์	บริหารงานโดย	บริษัท	พาราไดซ์	เพลส	สวนหลวง	จ�ากัด	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	

	 	 อาคารพาราไดซ	์เพลส	มีพื้นที่ทั้งหมด	42,347.54	ตารางเมตร	แบ่งเป็น

  •	 พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม	 12,226.48	 ตารางเมตร	

  •	 พื้นที่ส่วนส�านักงาน	 6,941.56	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่ส่วนกลาง	 14,724.43	 ตารางเมตร

  •	 พื้นที่จอดรถ	 8,455.07	 ตารางเมตร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค
	 ในปี	2561	ศนูย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	ได้มกีารใช้งบประมาณ	48	ล้านบาท		เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีใ่นโซนต่างๆ	และซ่อมแซม

อุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ		เพื่อให้มีความทันสมัยและมีสินค้า	บริการ	สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	มากขึ้น	ได้แก่

031

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)



 •	 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ	ระบบไฟฟ้า	และระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์การค้า

 •	 การเปิดบรกิารของผูเ้ช่ารายใหม่ๆ	เช่น	Olympic	Fitness	Club,	ร้าน	Discount	Outlet,	ธนาคารอาคารสงเคราะห์,		

ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน),	ร้านเพื่อสุขภาพและความงาม	แบรนด	์Matsumoto	Kiyoshi		และ 

ร้านอาหาร	เช่น	ใบเมี่ยง,	Daruma	Sushi	Buffet	ฯลฯ	เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการแก่ลูกค้าให้

มากขึ้น

 •	 การปรับปรุง	ซ่อมแซม	และเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์	บันไดเลื่อน	

อาคารพาราไดซ์	เพลส
	 ในป	ี2561	อาคารพาราไดซ	์เพลส	ได้มีการใช้งบประมาณ	16	ล้านบาท	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในโซนต่างๆ	เพื่อให้มีความทัน

สมัยและมีสินค้า	บริการ	สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	มากขึ้น	ได้แก่

 •	 การเปิดบริการของผู้เช่ารายใหม่ๆ	เช่น		Paradise	Food	Arcade,	Chill	Out		Market,	ส�านักงานของบริษัทในเครือ	

MBK	GROUP	เป็นต้น	เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า	และผู้ใช้บริการให้มากขึ้น

 •	 โครงการปิดปรับปรุงพื้นวอยด์	ชั้น	2-4	เพื่อเพิ่มพื้นที่เช่าให้มากขึ้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจศูนย์การค้า
	 	 ลักษณะการหาผู้เช่าของศูนย์การค้า	 พาราไดซ์	 พาร์ค	 เน้นการคัดเลือกสินค้าและร้านค้าที่ตรงตามกลุ่มลูกค้า	 

ของศูนย์การค้า	โดยมีการจัดสรรพื้นที่ตามประเภทของร้านค้า	ได้แก	่กลุ่มธุรกิจอาหาร	แฟชั่น	ธนาคาร	สถาบันการศึกษา	ไอที	และ

มือถือ	 คลินิกความงาม	 จิวเวลรี่	 กลุ่มงานบริการ	 ธุรกิจสัตว์เลี้ยง	 และอื่นๆ	 โดยจะด�าเนินการคัดเลือกร้านค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นน�า	 

มีคุณภาพของสินค้า	และบริการระดับมาตรฐาน	หรือเหนือมาตรฐานในธุรกิจนั้นๆ

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจศูนย์การค้า
	 	 ในปี	2561	สภาพการแข่งขันในบริเวณใกล้เคียง	ได้แก่

	 	 1.	 ศูนย์การค้า	ซีคอน	สแควร์	ในปี	2561	ใช้งบประมาณจ�านวน	400	ล้านบาท	เพื่อเน้นความเป็นเอกลักษณ์	เน้น

การปรับปรุงโซนร้านอาหาร	 ช้ัน	 4	 ภายใต้ช่ือ	 CANOPY	 ด้วยงบประมาณ	 250	 ล้านบาท	 ส่วนอีเวนต์เฉลี่ยจัดปีละ	 30	 งาน	 

เน้นอีเวนต์สร้างความแตกต่างเป็นจุดขาย	ขณะที่งบการตลาดใช้ปีละ	150	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2560		ที่ใช้	120	ล้านบาท

	 	 2.	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	บางนา	ในปี		2561		มีการพลิกโฉม	ปรับดีไซน์การตกแต่งให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

มากขึน้	เพือ่ให้เป็น	“แหล่งช้อปป้ิงท่ีทนัสมยัทีส่ดุของกรงุเทพฯ	ฝ่ังตะวนัออก”	พร้อมคดัสรรแบรนด์ช้ันน�าทีเ่ปิดเป็นทีแ่รก	พร้อมเปิด
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ตัวโซนใหม่สุดพรีเมียม	 รวมถึง	 เซ็นทรัล	 ฟู้ด	 ฮอลล์	 (Central	 Food	Hall)	 ฟู้ดสโตร์ระดับเวิลด์คลาสที่ดีที่สุดในเอเชีย	 รวมสินค้า

คุณภาพด	ีและวัตถุดิบชั้นยอดหลากหลายชนิด	จากทั้งใน	และต่างประเทศ	รวมถึงสินค้าอื่นๆ	มากมาย	ทั้งไวน์น�าเข้าคุณภาพสูงกว่า	

600	ชนิด	และ	“ฟู้ด	บาโคนี่”	โซนร้านอาหารสุดพรีเมี่ยม	ที่คัดสรรมาเฉพาะเพื่อชาวบางนากว่า	20	ร้าน

	 	 3.	 ตลาดรถไฟ	 ในปี	 2561	 มีร้านค้ามากข้ึน	 และมีจ�านวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น	 โดยเปิดให้บริการ	 ทุกวัน

พฤหัสบด	ีศุกร์	 เสาร์	และอาทิตย์	อีกทั้งยังมีตลาดปาป้า	ตั้งอยู่ระหว่างตลาดรถไฟกับ	อาคารพาราไดซ์	 เพลส	ท�าให้การจราจรบน

ถนนศรีนครินทร์ในวันเสาร์-อาทิตย์		ตั้งแต่หน้าศูนย์การค้า	ซีคอน	สแควร	์จนถึงศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	ติดขัดเป็นอย่างมาก

	 	 4.	 เมกา	บางนา	(Mega	Bangna)	ในป	ี2561	เปิดให้บริการ	The	Marvel	Experience	Thailand	บนพื้นที่กว่า	

10,000	 ตารางเมตร	 ศูนย์รวมความบันเทิงในธีมจักรวาลมาร์เวล	 ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดทันสมัยและพร้อมสัมผัสประสบการณ์

แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ฮีโร่มากมาย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-

	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	 	 1.	 การบ�าบัดน�า้ทิ้งจากอาคาร
	 	 	 ศนูย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	ได้ใช้ระบบบ�าบัดน�า้เสยีแบบ	Activated	Sludge,	AS	ส�าหรบัอาคาร	1		และระบบ

บ�าบัดน�า้เสียแบบ	Sequencing	Batch	Reactor,	SBR	ส�าหรับอาคาร	2		และอาคาร	3		ตั้งแต่หลังการปรับปรุงศูนย์การค้า		เมื่อ

เดือนมิถุนายน	2553		ซึ่งการใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสียทั้ง	2	แบบดังกล่าว		เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณน�้าเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละอาคาร		

โดยอาคาร	1	 	มีปริมาณน�้าเสีย	500	ลูกบาศก์เมตร	 	ต่อวัน	 	ส�าหรับอาคาร	2	 	และ	อาคาร	3	 	มีปริมาณน�้าเสียประมาณ1,000	

ลกูบาศก์เมตรต่อวัน	และเมือ่เดือนพฤษภาคม	2560	ได้มกีารปรับปรุงระบบบ�าบัดน�า้เสยีใหม่ให้มปีระสทิธผิลทีด่ขีึน้	ท�าให้ระบบบ�าบดั

น�า้เสียของอาคาร	2	และ	อาคาร	3	สามารถรองรับปริมาณน�้าเสียได้ประมาณ	1,200	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

	 	 	 ในการด�าเนินงานควบคุมดูแลระบบบ�าบัดน�า้เสียนั้น	ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	มีการจด	บันทึกและรายงาน

ผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง		พร้อมทั้งมีการเก็บตัวอย่างน�้าส่งห้องปฏิบัติการเป็นประจ�าทุกเดือน		เพื่อตรวจสอบคุณภาพน�้า	และส่ง

รายงานให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ส�านักงานเขตประเวศทุกเดือน	 ซึ่งสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ตามมาตรฐานอาคาร

ประเภท	ก.	(อ้างอิง	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2535)	

   •	 กากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบ�าบัดน�า้เสีย	

	 	 	 	 ปริมาณกากของเสียทั้ง	3	อาคาร	มีปริมาณรวม	500	กิโลกรัมต่อสัปดาห์	โดยทางศูนย์การค้าได้จ้างผู้รับ

เหมาให้ด�าเนินการขนย้ายเพื่อน�าไปทิ้งให้ถูกสุขลักษณะต่อไป

   •	 คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร		เนื่องจากใช้ในระบบ	Cooling	Tower	

	 	 	 	 ระบบ	 Cooling	 Tower	 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบท�าน�้าเย็นเพื่อส่งลมเย็นภายในศูนย์การค้า	 โดยฝ่าย

วิศวกรรมได้มีการเฝ้าระวังในเรื่องการปนเปื้อนของ	Bacteria	(1)	Legionella	Spp.	(2)	Coliform	Bacteria	(3)	Escherichia	Coli	

ในระบบ	จึงมีการเก็บตัวอย่างน�้าจาก	Cooling	Tower	ส่งห้องปฏิบัติการ	เพื่อตรวจหา	Legionella	Bateria	จ�านวน	12	ครั้งต่อปี	

(เดือนละครั้ง)

   •	 คุณภาพอากาศภายในอาคาร

	 	 	 	 ศนูย์การค้าพาราไดซ์	พาร์ค	ได้ด�าเนินการเพ่ือปรบัปรงุคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในอาคาร	โดยการออกแบบ

ให้มีระบบเติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารเพื่อควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้เกิน	1,000	ppm	และจัดให้มีการ

ล้างท�าความสะอาดท่อส่งลมเย็น	ในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้า	เพื่อก�าจัดฝุ่นละออง	แบคทีเรีย	และเชื้อโรคต่างๆ	ที่สะสมอยู่ในท่อส่ง

ลมเย็น	เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร	โดยมีแผนด�าเนินการทุก	2	ปี
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   •	 คุณภาพน�้าประปาในอาคาร

	 	 	 	 ศูนย์การค้า	พาราไดซ	์พาร์ค	 	 ได้ด�าเนินการตรวจวัดคุณภาพน�า้ประปาตามจุดต่างๆ	 	ของอาคาร	 	และ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของน�า้ดื่ม		โดยมีแผนในการตรวจวัดทุก	1	ปี

	 	 2.	 การก�ากับดูแลจากส่วนราชการด้านสิ่งแวดล้อม
	 	 	 หน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้องท่ีท�าหน้าทีค่วบคมุดแูลให้เจ้าของอาคารด�าเนนิการเก่ียวกับผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

อันเกดิจากกจิกรรมของอาคาร		ให้เป็นไปตามมาตรฐาน		และข้อก�าหนดการควบคมุอาคาร		หน่วยงานราชการทีศ่นูย์การค้า	พาราไดซ์	

พาร์ค	ได้ร่วมปฏิบัติงานด้วย		ได้แก่

   •	 กรมควบคุมมลพิษ		กระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี		และสิ่งแวดล้อม

   •	 กรมอนามัย		กระทรวงสาธารณสุข

   •	 กองควบคุมคุณภาพน�้า		กรุงเทพมหานคร

	 	 3.	 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
	 	 	 ส�าหรับปี		2561	มีโครงการเพิ่มเติมดังนี้	คือ

	 	 	 3.1	 โครงการปรับปรุงแสงสว่างภายในศูนย์การค้า	จากเดิมเป็นโคมไฟ	Down	Light		หลอดตะเกียบ	เปลี่ยน

เป็นโคมไฟ	Down	Light	หลอด	LED	จ�านวน	2,500	หลอด	ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ		25,330	หน่วยต่อเดือน		

และในช่วงต้นปี	2562	มีโครงการปรับปรุงแสงสว่างโคมไฟ	Low	Bay	เป็นหลอด	LED	เพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้า	อีก

ประมาณ	290	หลอด	

	 	 	 3.2	 โครงการเปลี่ยนเครื่องท�าน�้าเย็น	 (Chiller)	ขนาด	1,000	ตัน	จ�านวน	1	เครื่อง	ซึ่งสามารถช่วยประหยัด

พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ	35,625	หน่วยต่อเดือน		โดยติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนเมษายน	2561	

ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
	 ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์		ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า	ประกอบด้วย

 •	 พื้นที่ส�านักงาน		 9,306	 ตารางเมตร

 •	 พื้นที่ค้าปลีก		 15,231	 ตารางเมตร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 1.	 การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่	 เพื่อสร้างความหลากหลายและตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการโดย

ศนูย์การค้า	เดอะไนน์	เซน็เตอร์	มร้ีานค้าใหม่เพิม่เตมิ	ได้แก่	ร้านสนิค้าออร์แกนิกส�าหรับคนรกัสุขภาพ	Healthy	Planet,	คลนิิคเสรมิ

ความงาม	 The	Wisdom	 Beauty&Wellness	 ร้านอาหารต่างๆ	 เช่น	 ร้าน	 FUKUMIMI	 YAKITORI,	 ก๋วยเต๋ียวเรือ	 กลางกรุง,	 

ร้าน	YUKANNA	ฯลฯ	

	 2.	 เปิดให้บรกิารทางเข้าศนูย์การค้า	ฝ่ังถนนพระราม	9	ด้านหน้าตลาดเสรมีาร์เก็ต	ทกุวนั	ตัง้แต่เวลา	08.00	น.	-	20:00	น.		

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ	และเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามเก้า

	 3.	 ศนูย์การค้า	เดอะไนน์	เซน็เตอร์	เพิม่สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนพกิาร	สตรมีีครรภ์	และผูส้งูอาย	ุเพือ่ให้สอดคล้อง

กับนโยบายของบริษัทฯ	และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในด้านงานบริการที่ดีที่สุด	
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจศูนย์การค้า
	 	 การให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเดอะไนน	์ เซ็นเตอร	์ 	 ใช้วิธีการเสนอขายพื้นที่โดยตรงกับกลุ่มผู้เช่าเป้าหมาย	 โดย 

คัดเลือกร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	ที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า	

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจศูนย์การค้า
  • คู่แข่งทางตรง 
	 	 	 ธัญญา	ช้อปปิ้ง	พาร์ค	บนถนนศรีนครินทร์,	The	Sence	(Town	in	Town)	และ	มาร์เก็ต	ทูเดย์	กรุงเทพกรีฑา	

เป็นคอมมูนิตี้มอลล์เช่นเดียวกับศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซ็นเตอร	์ที่มีร้านค้าและสินค้าในรูปแบบเดียวกัน	และอยู่ในรัศมี	10	กิโลเมตร

  • คู่แข่งทางอ้อม 

	 	 	 สภาวะการตลาดของศูนย์การค้าบริเวณใกล้เคียงได้แก่

   เซ็นทรัลแกรนด์	พระราม	9	โครงการตั้งอยู่ในเขตธุรกิจและสถานบันเทิงที่มีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงการ

เดินทางที่มีความสะดวกจากหลากหลายเส้นทาง	

   อาคาร	 The	 9th	 Towers	 เป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ประกอบด้วย	 ส�านักงาน	 3	 อาคาร	 ห้างสรรพสินค้า	 

คอนโด	อาคารส�านักงาน	A	สูง	36	ชั้น	อาคาร	B	สูง	34	ชั้น	พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคารประมาณ	33,000	ตารางเมตร	และ	23,000	ตาราง

เมตร	(ก่อสร้างในป	ี2556)	ความสูงของชั้น	2.80	เมตร	ที่จอดรถ	1,100	คัน

   เดอะ	ช็อปปส	์แกรนด	์พระราม	9	(The	Shoppes	Grand	Rama	9)	ตั้งอยู่ในโครงการ	นิว	ซี	บ	ีดี	เดอะ	

แกรนด์	พระราม	9	(New	CBD)	บนพื้นที่ขนาด	73	ไร่	หรือ	1.2	ล้านตารางเมตร	บนถนนพระราม	9	รัชดาภิเษก	พื้นที่บริเวณชั้น	G	

และ	2	ของทุกอาคารภายในโครงการ	นิว	ซ	ีบี	ด	ีเดอะ	แกรนด	์พระราม	9	ให้เป็นพื้นที่ค้าปลีกที่เชื่อมต่อกันทุกอาคาร	ไปจนถึง	MRT	

พระราม	9	บนพื้นที่กว่า	35,000	ตารางเมตร	โดยปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วที่คอนโดมิเนียม	เบ็ล	แกรนด	์พระราม9	และก�าลังจะ

เปิดให้บริการที่อาคารส�านักงาน	เดอะ	ไนน์	ทาวเวอร์ส	(The	9th	Towers)	ในเร็วๆ	นี้

   คอนโด	Belle	Grand	คอนโดหรูใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ถึง	8	อาคารตั้งอยู่บนพื้นที	่8	ไร่	1	งาน	จ�านวน

ห้อง	2,024	ยนูติ	ซึง่กลุม่อาคาร	นวิ	ซีบดี	ีตัง้อยูบ่ริเวณส่ีแยกรัชดาภเิษก	ห่างจากศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซน็เตอร์	ประมาณ	8	กโิลเมตร	

โดยผู้ใช้บริการหลักจะเป็นผู้ใช้บริการที่มาจากถนนรัชดาภิเษก	ส่วนผู้ใช้บริการบริเวณถนนพระราม	9	ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ

ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	นั้น	เน้นการเดินทางที่สะดวก	ซึ่งการไปใช้บริการที่อื่นอาจต้องประสบปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัด	

ดังนั้น	ผู้ใช้บริการย่านพระราม	9	รามค�าแหง	ศรีนครินทร์	และสวนหลวงจึงยังคงมาใช้บริการที่ศูนย์การค้า	เดอะไนน	์เซ็นเตอร	์อย่าง

ต่อเนื่อง	
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   โฮมโปรพระราม	9	มีเนื้อที่	26,000	ตารางเมตร	โดยการบริหารงานของ	บริษัท	โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	

(มหาชน)	 ถือเป็นคู่แข่งทางอ้อมของศูนย์การค้าเดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	 ภายใน	 โฮมโปร	 เน้นการจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน	

กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล	์เป็นหลัก	และมี	“Bike	Club”	ร้านจักรยานแบบครบวงจร	รวมถึงร้านอาหาร	เครื่องดื่ม	ในบางส่วนของพื้นที่

เท่านั้น	แต่ด้วยที่ตั้งของโฮมโปร	ตั้งอยู่ก่อนถึงทางลงทางพิเศษศรีรัช	ท�าให้ผู้ใช้บริการที่ลงจากทางพิเศษศรีรัช	ต้องผ่านศูนย์การค้า	

เดอะไนน	์เซ็นเตอร์	ก่อน	ที่จะกลับรถไปโฮมโปร	

	 3.	 การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่
	 	 -	ไม่มี	-			

	 4.	 สภาพแวดล้อมภายใน
	 	 ศูนย์การค้า	เดอะไนน	์เซ็นเตอร	์ตั้งอยู่บนถนนพระรามเก้า	ทิศใต้ติดถนนพระรามเก้า	ทิศตะวันออกติดซอยพระราม

เก้า	41	ประกอบด้วย	9	อาคาร	2	รูปแบบ	คือ	การให้บริการพื้นที่ค้าปลีก	และพื้นที่เช่าส�านักงาน	ในส่วนของพื้นที่ค้าปลีกประกอบ

ด้วยร้านค้ากว่า	100		ร้านค้า	หลากหลายธุรกิจจากผู้ประกอบการมืออาชีพ	เช่น	ร้านอาหารและเครื่องดื่ม,	กาแฟ,	เบเกอรี	่บริการ

ต่างๆ	เช่นโรงเรียน	สถาบันการศึกษา	สถานเสริมความงาม	สถานที่ออกก�าลังกาย	และสถาบันการเงิน	เน้นการคัดสรรร้านอาหารที่

โดดเด่นในเรือ่งรสชาติ	การตกแต่งร้าน	และการสร้างบรรยากาศท่ีประทบัใจให้กบัผูท้ีม่าใช้บรกิาร	โดยสอดคล้องกบัผลวจิยัเชิงส�ารวจ

จากศูนย์วิจัยเอแบค	นวัตกรรมทางสังคม	การจัดการ	และธุรกิจ	เรื่อง	ส�ารวจพฤติกรรม	และความคิดเห็นของคนกรุงเทพ	ที่มีต่อคอม

มูนิตี้	มอลล	์(Community	Mall)	ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครใช้บริการคอมมูนิตี้	มอลล์	อย่างน้อยเดือน

ละ1	ครั้ง	เพื่อรับประทานอาหาร	และใช้เป็นแหล่งนัดพบปะสังสรรค์	โดยให้เหตุผลที่เลือกไปคอมมูนิตี้	มอลล์	เนื่องจากเป็นห้างใกล้

บ้าน	ซ่ึงเป็นการให้ความส�าคญัมากกว่าการมสีนิค้าและบรกิารครบครนั	และทนัสมยัสอดคล้องกบัการตดัสนิใจของผูใ้ช้บรกิารทีเ่ลอืก

ใช้บริการ	เนื่องจาก	คอมมูนิตี้มอลล์	ตั้งอยู่ในท�าเลที่เหมาะสมเดินทางสะดวก

	 	 คอมมูนิตี้	 มอลล์	 	 มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าห้างสรรพสินค้า	 หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่	 ในเรื่องการเป็นแหล่งนัด

พบปะสังสรรค์	 และแหล่งรับประทานอาหาร	 ซ่ึงมีท�าเลที่ตั้งสะดวกใกล้ที่ท�างาน	 แหล่งพักอาศัย	 มีสินค้าและบริการตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า	เจาะกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นหลัก	มีความสะดวกสบายในการจับจ่าย	มีที่จอดรถเพียงพอ	มี

การแบ่งพื้นที	่จัดวางผังร้านค้าไม่ซับซ้อน	การตกแต่งสถานที่	บรรยากาศ	เน้นความร่มรื่นน่าพักผ่อน	โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่าง

จากห้างสรรพสินค้า	

	 	 หลังจากโครงการเปิดให้บริการมาแล้วเป็นเวลา	 7	 ปี	 พบว่ามีจ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	 ศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	

เซ็นเตอร์	เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น	มีลานกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สามารถจัดกิจกรรมการตลาดได้หลากหลายประเภทในทุกฤดูกาล	

มีกิจกรรมทางการตลาดที่สื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง	และเป็นคอมมูนิตี	้มอลล์	แห่งเดียวบนถนนพระราม	9	ที่ตอบโจทย์

ความต้องการของคนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี	 พร้อมท้ังการตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางให้มีสีสันตามเทศกาลต่างๆ	 ท�าให้ศูนย์การค้า	 เดอะ

ไนน์	เซน็เตอร์	มคีวามพร้อมทีจ่ะรองรบัก�าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคในย่านกรุงเทพฝ่ังตะวนัออก	และเป็นแหล่งนดัพบแห่งใหม่ท่ีตอบรบัทุก

ไลฟ์สไตล	์หลากหลายกิจกรรมในวันพักผ่อนภายใต้บรรยากาศที่คุณสัมผัสได้	
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-

	 	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	 	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติที่ด�าเนินการในปัจจุบัน
	 	 ศนูย์การค้า	เดอะไนน์	เซน็เตอร์	ตระหนักถงึการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้	ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ	สงัคม	และสขุภาพ	อาจก่อให้เกดิปัญหาด้านอนามัยต่อสิง่แวดล้อม	และส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยับรเิวณรอบศนูย์การค้า	

ทางศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	 เซ็นเตอร	์ จึงมีการพัฒนาและมุ่งเน้นที่การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อ

เป็นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 1.	 ระบบบ�าบัดน�า้เสีย
	 	 	 ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	ได้วางระบบบ�าบัดน�า้เสียที่ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน�้าสาธารณะ	

ซึ่งเป็นระบบบ�าบัดทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง	 โดยการน�าน�้าเสียไปผ่านกระบวน	การบ�าบัดด้วยการใช้ตะกอนจุลินทรีย์เป็นตัวหลัก

ในการบ�าบัด	และมีการเก็บตัวอย่างน�า้เสียส่งห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ	 เป็นประจ�าทุกเดือน	

เพ่ือตรวจสอบคณุภาพน�า้ก่อนท่ีจะทิง้ลงท่อสาธารณะ	ส่วนกากของเสยีทีเ่กิดข้ึนจากกระบวนการบ�าบดัน�า้เสยี	ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	

เซ็นเตอร์	ได้จ้างผู้รับเหมาให้ด�าเนินการขนย้ายไปทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะ

	 	 2.	 การตรวจสอบคุณภาพน�้าประปา
	 	 	 ศูนย์การค้า	เดอะไนน	์เซ็นเตอร์	ได้มีการดูดตะกอนภายในบ่อเก็บน�้า	จ�านวน	2	บ่อ	เพื่อท�าความสะอาดโดยทีม

งานผู้ช�านาญการ	รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน�า้ประปาที่ใช้	ซึ่งเก็บตัวอย่างน�้าประปาจาก	บ่อเก็บน�า้	โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ของน�้าดื่ม	ซึ่งคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

	 	 3.	 การป้องกันสัตว์พาหะ
	 	 	 ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	ได้มีการก�าหนดแผนงานป้องกันสัตว์พาหะภายในศูนย์การค้า	เพื่อไม่ให้ส่งผล 

กระทบต่อชุมชน	และยังเป็นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวมถึงมีการอบรมวิธีการควบคุมป้องกันก�าจัดแมลง	และ

สัตว์พาหะน�าโรคแบบบูรณาการ	(IPM)	และมีการแนะน�าเกี่ยวกับข้อควรระวังในการปฏิบัติก่อนและหลังการก�าจัดแมลง	สัตว์พาหะ	

แก่ผู้ประกอบการภายในศูนย	์

	 	 4.	 การดูแลรักษาพันธุ์ไม้
	 	 	 ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	ได้มีการก�าหนดแผนงานดูแลต้นไม้ภายในศูนย์การค้าโดยไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้วิธี

ทางธรรมชาติมาช่วย	ในการใช้น�า้สกัดชีวภาพมาใช้ก�าจัดศัตรูพืช	ซึ่งประกอบด้วยสารอินทรีย์ต่างๆ	และใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เก่าตากแห้ง	ซึ่ง

ปราศจากกลิ่นและไม่มีแมลงรบกวน	มาใช้บ�ารุงดิน	เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและผู้ใช้บริการ	

บริษัท	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	จ�ากัด
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจ	“ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์”	ประเภทอาคารส�านักงานให้เช่าทั้งแบบเช่าระยะ

ยาวและระยะสั้น	 โดยมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ	13,000	ตารางเมตร	 รายได้หลักมาจากการให้เช่าพื้นที	่ เพื่อเป็นที่ตั้งส�านักงานในการ

ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ	รวมถึงเป็นที่ตั้งสถานทูต	ได้แก	่ประเทศอาร์เจนติน่า	และประเทศเปร	ูและรายได้จากการให้บริการที่

จอดรถยนต	์โดยหน้าที่หลักมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการการให้บริการแก่ผู้เช่าส�านักงาน	ทั้งนี้	การบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ	ได้

ว่าจ้างให้บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	สแควร์	จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนินการทั้งหมด

037
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 ในป	ี2561	อาคารกลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	ได้ปรับปรุงระบบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจดังนี้

	 1.	 ปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า		 เพื่อรองรับโครงการระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง	ทั้งนี้	 เพื่อแก้

ปัญหาการใช้ไฟฟ้า	และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้เช่าและผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ปรบัปรงุถนนทางเข้าอาคารใหม่	เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่าและผูม้าตดิต่อ	โดยได้ประสานงานกบัส�านักงานเขต

คลองเตย	 เพื่อแก้ไขท่อระบายน�า้ทิ้งภายในซอย	โดยการบดอัดถนน	และลาดด้วยยางแอสฟัลท์	 (Asphalt)	ภายในซอยสุขุมวิท	25	

(แดงประเสริฐ)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจ	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	
	 	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด	เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้เช่าส�านักงานที่มีขนาด	100-200	ตารางเมตร	ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า

ต่างชาติที่เข้ามาเริ่มลงทุนในประเทศไทยและมีการแนะน�ากันต่อท�าให้มีผู้เช่ารายใหม่เพิ่มขึ้น

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจ	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง
	 	 ภาพรวมของ	 บริษัท	 กลาสเฮ้าส์	 บิลดิ้ง	 จ�ากัด	 ในปี	 2561	 จากปริมาณคู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมสูงข้ึน	 

ผนวกกับ	ความไม่แน่นอนในการต่อสัญญาเช่าที่ดินกับทางเจ้าของที่ดิน	ซึ่งท�าให้ไม่เอื้อต่อการปรับอัตราราคาค่าเช่าพื้นที่	ในปี	2561	

บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด	จึงได้ด�าเนินการวางแผนปรับกลยุทธ์	เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันโดย	ปรับปรุงพื้นที่เช่าให้

อยู่ในลักษณะตรงความต้องการของผู้เช่าปัจจุบันมากขึ้น	 เช่น	 ปรับขนาดพื้นที่เช่าให้เหมาะสมกับการเช่าโดยการปรับขนาดพื้นที่ให้

อยู่ขนาด	80	–	100	ตรม.	และมีการท�าสัญญาระยะสั้นให้กับผู้เช่า		เพื่อตอบสนองต่อพนักงานภายในอาคารส�านักงานและตรงกับ

ความต้องการของผู้เช่าในปัจจุบัน	ท�าให้ปัจจุบันอาคารกลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	ยังคงมีผู้เช่าในอัตราร้อยละ	90		อย่างไรก็ดี		จากความไม่

แน่นอนในการต่อสัญญาเช่า	ส่งผลท�าให้แนวโน้มอัตราการเช่าในอนาคตลดลง	

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจ	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด
	 	 ในปี	 2561	 บริษัท	 กลาสเฮ้าส์	 บิลด้ิง	 จ�ากัด	 มีการวางแผนกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต	 โดยการวางเป้าหมายการ

แข่งขันในการหาผู้เช่าที่มีศักยภาพ	และมีการต่อสัญญาระยะสั้น	พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่ขนาดใหญ่ของบริษัทในเครือ	ให้มีขนาดเล็ก

ลง	เพื่อสามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายย่อยเช่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

038
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด	มีทีมบริหารอาคารที่มีความเชี่ยวชาญ	มีประสบการณ์ในการบริหารอาคาร	อีกทั้งมี

กิจการอาคารในกลุ่มจ�านวนมาก	ท�าให้สามารถเจรจาต่อรองราคากับผู้รับเหมาช่วงในการบริการ	 เช่น	 งานบริการลิฟต์	 งานบริการ

รักษาความปลอดภัย	งานบรกิารรกัษาความสะอาด	งานบ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้า	ฯลฯ	ท�าให้บริษทัสามารถควบคมุคณุภาพ	การบริการ

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้

	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	 	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด		ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้อยู่อาศัย		และค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม	และชุมชน		ดังนี้

  • การลดผลกระทบด้านขยะ	ปัจจบุนัอาคาร	กลาสเฮ้าส์	บลิดิง้	ได้ท�าการคดัแยกขยะทีม่พีษิ		และขยะทัว่ไป		เช่น	

หลอดไฟ		เพื่อท�าลายโดยการว่าจ้าง		ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร	ในการท�าลายขยะดังกล่าว	

  • การลดผลกระทบด้านเสียง	เพื่อเป็นการลดมลภาวะด้านเสียงในที่ท�างานของผู้เช่า	อาคาร	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	

ได้จัดท�าแผนบ�ารุงรักษา		เครื่องจักรที่อยู่ตามชั้นต่างๆ	เป็นประจ�าทุกเดือน		เพื่อให้เกิดเสียงรบกวนการท�างานของผู้เช่าให้น้อยที่สุด

  • การลดผลกระทบด้านอากาศ	 ด้วยอาคาร	 กลาสเฮ้าส์	 บิลดิ้ง	 เป็นอาคารที่ท�าความเย็นด้วยระบบ	Cooling	

Tower	 ส�าหรับการท�าน�้าเย็น	 พร้อมทั้งจ่ายให้กับผู้เช่าภายในอาคารฝ่ายวิศวกรรมอาคารจึงจัดให้มีการล้างระบบจ่ายไอเย็น	 เป็น

ประจ�าทกุเดอืน	และท�าการน�าน�า้เยน็ทีจ่่ายเข้าระบบไปท�าการตรวจสอบในห้องปฏบัิติการทกุเดือน	อกีทัง้ยงัหมนุเวยีนอากาศบริสทุธิ์

ให้เข้ามายังภายในอาคาร	 เพื่อให้ผู้เช่าได้รับอากาศที่ดี	 และดูแลการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศภายนอกอาคาร	 โดยจัดให้มีระเบียบ

ควบคุมการเผาท�าลายวัสดุ	รวมถึงขยะภายในพื้นที่	เพื่อไม่ต้องการสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง

  • การลดผลกระทบด้านน�า้เสียที่ลงสู่แวดล้อม	อาคาร	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	ได้ตระหนักถึงผลกระทบเรื่องของการ

บ�าบัดน�้าเสียให้เป็นน�้าที่สะอาดก่อนปล่อยทิ้ง	ทั้งนี้	อาคารกลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	ได้แก้ไขปัญหาน�า้ที่ปล่อยลงสู่ระบบ	โดยอาศัยกรรมวิธี

ต่าง	ๆ 	เพื่อลด	หรือท�าลายความสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในห้องน�า้ได้แก	่ไขมัน	น�า้มัน	สารอินทรีย์	สารอนินทรีย์	สารพิษ	รวมทั้งเชื้อโรค

ต่างๆ	ให้หมดไปหรือให้ได้ตามมาตรฐานทีส่ดุก่อนปล่อยลงท่อน�า้ทิง้	โดยอาคารได้ท�าการส่งน�า้ทีผ่่านการบ�าบัดก่อนปล่อยลงสูส่าธารณะ

ทุกเดือนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	และมีการส่งรายงานต่อเขตทุกเดือน

บริษัท	กลาสเฮ้าส	์รัชดา	จ�ากัด
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจ	“ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์”	ประเภทอาคารส�านักงานให้เช่า	มีพื้นที่ส�านักงาน

ให้เช่า	ประมาณ	7,500	ตารางเมตร	โดยอาคารส�านักงานตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก	แนวรถไฟฟ้าใต้ดิน	MRT	ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เช่า	

เช่าเป็นส�านักงาน	เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ	ทั้งนี	้มีการท�าสัญญาทั้งระยะสั้น	และระยะยาว	

039
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 ในป	ี	2561อาคารกลาสเฮ้าส์	รัชดา	มีการปรับปรุงดังนี้	

	 1.	 เปลี่ยนเมนท่อน�า้ทิ้งระหว่างอาคารทั้งสองอาคารเพื่อลงสู่บ่อบ�าบัดใหม่

	 2.	 เปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับการท�างานของคูลิ่งทาวเวอร์	เพื่อให้การท�าระบบความเย็นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจกลาสเฮ้าส์	รัชดา
	 	 ปัจจุบันอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	มีพื้นที่เช่าอาคารเต็ม	100%	โดยผู้เช่า	เป็นธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	และมี

ร้านค้าปลีกท่ีเพิม่ขึน้	เพือ่ตอบสนองความต้องการต่อ	LifeStyle	ของคนท�างานในพ้ืนทีม่ากขึน้	อกีทัง้บรษิทัฯ	ได้มกีารพฒันาเวบ็ไซต์

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ	์อาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ	เช่น	ขนาดพื้นที	่พื้นที่ตัวอย่าง	และพื้นที่ขาย

งานโฆษณา	เพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ต้องการพื้นที่อาคารส�านักงาน	ในโซนรัชดา

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจกลาสเฮ้าส์	รัชดา
	 	 ด้วยปัจจุบันอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา		เป็นอาคารที่มีผู้เช่าเป็นธนาคารธนชาต	เป็นหลักในอัตรา	100%			

	 	 ภาวะการตลาด	ในโซนถนนรัชดา	ของอาคาร	กลาสเฮาส์	รัชดา	 เริ่มมีการขยายตัวหาพื้นที่เช่าอาคารส�านักงานเพิ่ม

ขึน้	เพือ่ลดการแออัดในพืน้ท่ีระดับ	A	อกีท้ังปัจจบุนัมกีารตดิต่อสือ่สารทีส่ะดวก	และการเดนิทางทีง่่ายขึน้	รวมถงึมกีารเปิดศูนย์การค้า

ต่างๆ	ในโซนถนนรัชดามากขึ้น	และการเติบโตของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม	ท�าให้ในอนาคต	พื้นที่เช่าในถนนเส้นดังกล่าวคง

มีความต้องการมากขึ้น	

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด	มีทีมบริหารอาคารที่มีความเชี่ยวชาญ	มีประสบการณ์ในการบริหารอาคาร	อีกทั้งมี

กิจการอาคารในกลุ่มจ�านวนมาก	ท�าให้สามารถเจรจาต่อรองราคากับผู้รับเหมาช่วงในการบริการ	 เช่น	 งานบริการลิฟต์	 งานบริการ

รักษาความปลอดภัย	งานบริการรักษาความสะอาด	งานบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า	ฯลฯ	ท�าให้บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด	สามารถ

ควบคุมคุณภาพ	การบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้

	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	 	 อาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	ตระหนักดีถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสิ่งแวดล้อม	ไม่ว่าจะเป็นโดยรอบอาคาร	หรือโดย

ทั่วไปก็ตาม	อีกทั้งยังคงเป็นนโยบายของบริษัทที่ให้ด�าเนินการ		และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	
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	 	 1.	 การลดผลกระทบด้านขยะ
	 	 	 ปัจจุบันอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	ได้ท�าการคัดแยกขยะที่มีพิษ	และขยะทั่วไป	เช่น	หลอดไฟ	เพื่อท�าลายโดยการ

ว่าจ้าง	ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร	เขตดินแดง	ในการท�าลายขยะดังกล่าว	

	 	 2.	 การลดผลกระทบด้านน�า้
	 	 	 ด้านผลกระทบด้านน�า้ที่มีผลต่อผู้เช่าอาคาร		ทั้งน�้าที่ออกสู่นอกระบบของอาคาร	(น�า้เสีย)	และน�้าที่เข้าสู่ระบบ

ของอาคาร		ซึง่อาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	ได้ตระหนกัถงึน�า้ทีเ่ข้าสูร่ะบบของอาคารเป็นอย่างด	ีโดยท�าการตรวจวดัน�า้ทีเ่ข้าสูร่ะบบของ

อาคารในด้านต่างๆ	ทุกๆ	6	เดือน	เพื่อให้ได้คุณภาพ	และสุขลักษณะตามมาตรฐานน�้าดื่มตามก็อกน�้าดื่ม		อีกทั้งยังระบุให้ผู้เช่าเพิ่ม

เครือ่งกรองน�า้ทกุชัน้	ส�าหรบัน�้าเสยีทีอ่อกสูร่ะบบภายนอกอาคาร	โดยอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รชัดา	ได้ท�าการบ�าบดัน�า้ให้ได้ตามคณุภาพ	

และยงัคงตรวจวัดคณุภาพน�า้ก่อนปล่อยออกสูร่ะบบสาธารณะทุกๆ	6	เดอืน	ส�าหรับกากทีเ่หลอืจากการบ�าบดัน�า้เสยี	อาคาร	กลาสเฮ้าส์	

รัชดา	ได้ท�าการท�าลายโดยการว่าจ้าง		ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร	เขตดินแดง	เพื่อน�าไปท�าประโยชน์	หรือท�าลายต่อไป

	 	 3.	 การลดผลกระทบด้านเสียง
	 	 	 เพื่อเป็นการลดมลภาวะด้านเสียงในที่ท�างานของผู้เช่า	 อาคาร	 กลาสเฮ้าส์	 รัชดา	 ได้จัดท�าแผนบ�ารุงรักษา		

เครื่องจักรที่อยู่ตามชั้นต่างๆ	เป็นประจ�าทุกเดือน		เพื่อให้เกิดเสียงรบกวนการท�างานของผู้เช่าให้น้อยที่สุด

	 	 4.	 การลดผลกระทบด้านอากาศ
	 	 	 ด้วยอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา		เป็นอาคารที่ท�าความเย็นด้วยระบบ	COOLING	TOWER	และท�าน�้าเย็น	พร้อม

ทั้งจ่ายให้กับผู้เช่าภายในอาคาร	ฝ่ายวิศวกรรมอาคารจึงจัดให้มีการล้างระบบจ่ายไอเย็น		เป็นประจ�าทุกเดือน	และท�าการน�าน�า้เย็น

ที่จ่ายเข้าระบบไปท�าการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการทุกเดือน	 อีกทั้งยังหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ให้เข้ามายังภายในอาคาร	 เพื่อให้ผู้

เช่าได้รับอากาศที่ดี	 และดูแลการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศภายนอกอาคาร	 โดยจัดให้มีระเบียบควบคุมการเผาท�าลายวัสดุ	 รวมถึง

ขยะภายในพื้นที	่เพื่อไม่ต้องการสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง

	 	 5.	 การลดผลกระทบด้านน�า้เสียที่ระบายสู่ภายนอกอาคาร	
	 	 	 อาคาร	 กลาสเฮ้าส์	 รัชดาได้ตระหนักถึงผลกระทบเรื่องของการบ�าบัดน�้าเสียให้เป็นน�้าที่สะอาดก่อนระบายทิ้ง	

ทั้งนี้	 อาคาร	 กลาสเฮ้าส์	 รัชดา	 ได้แก้ไขปัญหาน�้าท่ีระบายลงสู่ระบบโดยอาศัยกรรมวิธีต่างๆ	 เพื่อลดหรือท�าลายความสกปรกที่ปน

เป้ือนอยูใ่นห้องน�า้	ได้แก่	ไขมนั	น�า้มนัสารอนิทรย์ี	สารอนินทรย์ี	สารพษิ	รวมทัง้เช้ือโรคต่างๆ	ให้หมดไป	หรอืให้ได้ตามมาตรฐานทีสุ่ด

ก่อนระบายลงท่อน�้าทิ้ง	 โดยอาคารได้ท�าการส่งน�้าที่ผ่านการบ�าบัดก่อนระบายลงสู่สาธารณะ	ตรวจทุกเดือน	 เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน	และมีการส่งรายงานต่อเขตทุกเดือน
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ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม
	 บรหิารและก�ากบัดแูลโรงแรมในเครอืโดย		บริษทั	เอม็	บ	ีเค	โฮเตล็	แอนด์	ทวัร์ริซึม่	จ�ากัด	

(“MBK-HT”)	ด�าเนินธรุกจิโดย	บรษัิท	เอม็	บ	ีเค	การธรุกจิ	จ�ากัด	(“MBK-BUS”),	บรษัิท	เอม็	บ	ีเค	

โฮเตล็	แอนด์	รสีอร์ท	จ�ากัด	(“MBK-HR”),	บรษัิท	ทรพัย์สนิธาน	ีจ�ากัด	(“SSTN”),	บรษิทั	เอม็	บ	ีเค		

รีสอร์ท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“MBK-R”),	 บริษัท	 ลันตา	 แลนด์	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	 (“LLD”),											

บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จ�ากัด	(“ALT”)	โดยมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้ว	คือ	

	 1.	 โรงแรมปทุมวัน	 ปริ๊นเซส	 	 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 บริหารงานโดย	MBK-HT									

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี	2539	

	 2.	 โรงแรมดุสิตธาน	ีกระบี่	บีช	รีสอร์ท		ที่จังหวัดกระบี่	เปิดให้บริการตั้งแต่ต้นป	ี2546	

ได้ท�าการเปลี่ยนชื่อจาก	“เชอราตัน	กระบี่	บีช	รีสอร์ท”		เป็น	“ดุสิตธานี		กระบี่	บีช	

รีสอร์ท”		ตั้งแต่เดือน	กรกฎาคม	2558	

	 3.	 โรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง	บริหารงานโดย	MBK-HT	เปิดให้บริการอยู่แล้วโดยใช้ชื่อ	

รอยลั	ปร๊ินเซส	ระนอง	ก่อนที	่MBK	จะเข้าไปถอืหุน้โดย	SSTN	เม่ือวนัที	่20	สงิหาคม	

2545

	 4.	 โรงแรม	ทนิิด	ีอนิน์		ซึง่อยูบ่รเิวณเดียวกบัโรงแรม	ทนิิด	ีแอท	ระนอง	บรหิารงานโดย	

MBK-HT	เปิดให้บริการตั้งแต่กลางเดือนเมษายน	2554

	 5.	 โรงแรม	ทินิด	ีกอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต	ที่จังหวัดภูเก็ต	บริหารงานโดย	MBK-HT	

เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2553	

	 6.	 โรงแรมลยานะ	 	 ที่จังหวัดกระบี่	 	 บนเกาะลันตาใหญ่	 	 บริหารงานโดย	MBK-HT								

เปิดให้บริการอยู่แล้วก่อนที่	MBK	จะเข้าไปซื้อกิจการ		ตั้งแต่เดือนเมษายน	2554

	 7.	 โรงแรมทินิดี	โฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ	ซึ่งทาง	MBK-HT	ได้ซื้อกิจการมา

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2559	 โดยได้ท�าการปิดปรับปรุง	และจะเริ่มเปิดให้บริการ

อย่างเป็นทางการในวันที	่1	พฤศจิกายน	2561

	 MBK-HT	 ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	 2553	 เพื่อก�ากับดูแลบริหารโรงแรมในเครือ	 และรับจ้าง

บริหารโรงแรมให้กับโรงแรมต่างๆ	ทั้งภายในประเทศ	และต่างประเทศ	นอกจากก�ากับดูแลบริหาร

โรงแรมในเครือดังท่ีระบุในข้างต้น	MBK-HT	 ได้รับจ้างบริหาร	 Club	House	 ภายในสนามกอล์ฟ							

ที่สนามกอล์ฟ	ริเวอร	์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทร	ีคลับ,	สนามกอล์ฟ	เดอะ	ล็อค	ปาล์ม	กอล์ฟ	คอร์ส	

และ	สนามกอล์ฟ	เดอะ	เรด	เมาเทนิ	กอล์ฟ	คอร์ส	รวมถึงการเปิดสาขาของ	The	Olympic	Fitness	

Club	เพ่ิมขึน้อกีสองสาขาในปี	2561	ท�าให้ในปัจจบุนัม	ีFitness	Club	ภายใต้แบรนด์	The	Olympic	

Club	รวม	3	สาขา	อันประกอบไปด้วย	สาขา	ที่โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	สาขาที่พาราไดซ์	พาร์ค	

สาขาที่โรงแรมทินิดี	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ
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โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร	บริหารงานโดยบริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	โฮเต็ล	แอนด์	ทัวร์ริซึ่ม	จ�ากัด	

(MBK-HT)	เปิดให้บริการตั้งแต่ปี	2539	โดยมีการให้บริการด้านต่างๆ	เช่น	ห้องพักจ�านวน	455	ห้อง	ซึ่งเป็นห้องพักแบบห้ามสูบบุหรี่

ทั้งหมด	ห้องอาหาร	ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง	ห้องประชุม		ศูนย์ออกก�าลังกาย	และสปา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 แผนกแม่บ้าน
 •	 เพิ่มจ�านวนห้อง	Hollywood	Twin	15	ห้อง	เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า	ทั้งประเภท	TWIN	และ	KING	

ซึ่งในปัจจุบันทางโรงแรมมีห้องประเภทนี้ทั้งสิ้น	45	ห้อง

 •	 เปลี่ยน	Mattress	ในห้องอีกจ�านวน	200	ห้อง	เพื่อให้ครบ	455	ห้อง

 •	 ซื้อเครื่อง	Air	Purifier	และ	Humidifier	เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเข้าพัก	ทั้งในส่วนของห้องพักลูกค้า	และพื้นที่

ส่วนกลาง

 •	 ติดตั้งเครื่อง	Scent	Machine	ในส่วนต้อนรับ	เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า	ที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรม

 •	 เปลี่ยนผ้าม่านบาง	Sheer	Curtain	จ�านวนทั้งสิ้น	150	ห้อง

	 แผนกไอที
 •	 ปรับปรุงระบบคีย์การ์ดประตูห้องพัก	(Upgrade	Software	Vingcard)		และเปลี่ยนประเภทบัตรจากเดิมแบบแถบ

แม่เหล็ก	มาเป็น	RFID		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งาน

 •	 Upgrade	Interface	Vingcard	กับ	Opera		เพื่อลดเวลาในการท�าคีย์การ์ด	โดยผ่านระบบ	Opera	หลัง	Check	in	

ได้ทันที

 •	 เพิม่เครือ่ง	Scan	Passport	1	จดุ	ท่ีเคาร์เตอร์	GRO	เพือ่รองรบัจ�านวนลกูค้าทีเ่ข้ามา	Check	in	ในช่วงเวลาพร้อมๆ	กัน

 •	 เพิ่มเครื่อง	Encoder	1	เครื่อง	ที่	Front	Office	เพื่อท�าคีย์การ์ดไว้ล่วงหน้าก่อนลูกค้าเข้ามา	Check	in

 •	 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	เชื่อมต่อกับจอ	LED	ขนาดใหญ่ที่บริเวณ	ลานจอดรถด้านหน้าโรงแรม		เพื่อแสดงผลข้อมูล

โรงแรม

 •	 เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในส�านักงานจ�านวน	 60	 เครื่อง	 และ	 Notebook	 5	 เครื่อง	 เพื่อแทนระบบปฏิบัติการ	

Windows	XP	ที่ล้าสมัย

 •	 ติดตั้ง	Report	Down	Time	ในระบบ	Opera	ในกรณีที่ระบบ	Opera	ใช้งานไม่ได้	โดยตั้งเวลา	Run	Report	ทุกๆ	

4	ชั่วโมง		เพื่อเรียกดูข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ทั้งหมด
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	 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
	 t@Lobby
 •	 ปรับปรุง	t@Lobby	ใหม่ทั้งหมด	ทั้งในส่วนของโคมไฟเพดาน	โต๊ะ	เก้าอี้	และ	USB	Plug	เพื่อปรับภาพลักษณ์	ของ	

Lobby	ให้ดูสวยงามและทันสมัยมากขึ้น		ในขณะเดียวกันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า	

 TERRAZZA
 •	 ติดตั้งผ้าม่านบังแสง/ลม	 รอบห้องอาหารเพื่อช่วยให้บรรยากาศร่มรื่นขึ้นในช่วงเวลากลางวันและช่วยป้องกันฝนใน

ช่วงเวลาฝนตก

 Vista	Bar	Terrace
 •	 ปรับปรุงห้องน�้าที่ห้องอาหารใหม่เพื่อให้ดูสวยงามและได้ตามมาตรฐานของโรงแรม

 •	 เพิ่มเติมไฟ	ติดตั้งไฟที่ห้องอาหารเพิ่มเติม	เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับลูกค้าแขกที่มาทานเครื่องดื่มใช้บริการ	และ

เมื่อมองจากมุมสูงของตึก	ไฟที่ตกแต่งสามารถเชื้อเชิญแขกให้อยากลงมาดื่มเพิ่มมากขึ้น

 CiTi	Bistro
 •	 จัดโปรโมชั่น	Buffet	ที่หลากหลายขึ้น	เช่น	River	prawn	night,	Crab	night

 Studio	Bar
 •	 เพิ่มช่องทีวีรายการกีฬา	และเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าให้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้มากขึ้น

 Banquet
 •	 เปลี่ยนผ้าหุ้มเก้าอี้ในห้องจัดเลี้ยงทั้งหมด	300	ตัว

 •	 เพิ่มจ�านวนเก้าอี้ให้กับลูกค้าที่มาอบรมทั้งหมด	150	ตัว

	 แผนกวิศวกรรม
 •	 เปลี่ยนตู้นิรภัยภายในห้องพักลูกค้าจ�านวนทั้งหมด	350	ตู้

 •	 เปลีย่นเคร่ืองตรวจจับควัน	และเคร่ืองตรวจจบัความร้อน		เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจจบัควนัในกรณเีกดิเพลงิ

ไหม้	เพื่อให้แผนกรักษาความปลอดภัยสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันการณ์

 •	 เปลี่ยนกล้องวงจรปิด	ทั้งหมด	20	จุด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกภาพ	และเพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

ของลูกค้าและบุคคลภายในโรงแรม		

 •	 ตดิตัง้ป้ายไฟ	LED	บรเิวณด้านหน้าโรงแรม	เพ่ือให้ดสูวยงามและทนัสมยั	รวมถึงท�าให้สามารถมองเหน็ได้ชัดเจนมากยิง่ขึน้

	 แผนกสันทนาการ
 •	 ปรับปรุงสนามเทนนิสใหม่ทั้งหมด		เพื่อให้ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน	

 •	 สร้างสนามแบดมินตัน	In	Door	ในระดับมาตรฐานสากล	จ�านวน	4	คอร์ด	บนชั้น	8	โซนสปอร์ต	

 •	 ปรับปรุงห้องล็อกเกอร์ของสมาชิกผู้หญิงเพื่อเพิ่มจ�านวน	LOCKER	และเพิ่มความสวยงาม

 •	 เพิ่มจ�านวนเครื่องออกก�าลังกาย	เช่น	เครื่องลู่วิ่ง,		จักรยาน	และเครื่องโยก	เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า
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	 แผนกต้อนรับ
 •	 ติดตั้งระบบ	Credit	Card	Swapping	Devices	เพื่อเพิ่มความทันสมัยและรวดเร็วในการบริการขณะลูกค้า	Check	

in	และ	Check	out

	 แผนกรักษาความปลอดภัย
 •	 ซื้อเครื่องกู้ชีพ	AED	และให้พนักงานเข้าอบรมทักษะการใช้เครื่องและการกู้ชีพ	เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความพร้อม

ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

	 CSR
 •	 กิจกรรม	 Tree	 for	 Life	 มอบเงินบริจาคและท�าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กที่บ้าน 

นนทภูมิ	นนทบุรี

 •	 กิจกรรม	Earth	Hour	ปิดไฟ	เพื่อประหยัดพลังงาน	ลดโลกร้อน	

 •	 บริจาคสับปะรดให้แก่	 “มูลนิธิสันติสุข”	 และร่วมกิจกรรมแจกสับปะรด	 กับกลุ่ม

ธนาคารธนชาต	เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด		เนื่องจากราคาขายในตลาดต�่าลง

เป็นอย่างมาก	

 •	 แจกอาหารเจที่งาน	Roadmap	ท�าเนียบรัฐบาล			

 •	 ท�าบญุตักบาตรเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล	

อดุลยเดช	ร่วมกับ	MBK	GROUP

 •	 บรจิาคอปุกรณ์เครือ่งเขยีนให้กบัเดก็ๆ	ผูย้ากไร้ในถิน่ทรุกนัดารแก่มลูนิธพัินธกจิพระพร	

(ไทย)

 •	 บริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กๆ	มูลนิธิสันติสุข

 •	 เปิดงานกิจกรรม	Wishing	Tree	&	Christmas	Light	Up	2018

	 ด้านการตลาด	
 •	 พัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมอัตรา	และราคาการเข้าพักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

 •	 พัฒนาโปรแกรม	Loyalty	Program		“PPB	Member”	เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่		

 •	 รีวิวโรงแรมผ่านบล็อคเกอร์จากประเทศต่างๆ	

 •	 ท�าโฆษณาในรปูแบบใหม่เป็นภาพแบบ	360	องศา	ซึง่ท�าให้ชุดภาพดนู่าสนใจและทนั

สมัยขึ้น

 •	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อ	Online	และพัฒนาระบบ	Digital	Marketing	ผ่านช่อง

ทาง	Social	มากขึ้น

 •	 ท�า	Product	Training	ให้กับตลาด	Wholesales	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างการรับรู้	

และเป็นเจ้าภาพต้อนรับสื่อมวลชน	ทั้งในและต่างประเทศ	รวมทั้ง	Travel	Agency	

(Fam	Trip)	ที่มีศักยภาพทุกตลาด	รวมทั้งท�าโปรโมชั่นต่างๆ	กับ	Travel	Agent

	 รางวัลต่างๆ	ที่ได้รับในปี	2018
 •	 รางวัล	MICE	AWARDS	2018	by	TCEB

 •	 รางวัล	“Haute	Grandeur	Hotel	&	Restaurant	Awards	2018”	

 •	 รางวัล	“World	Luxury	Hotel	Awards	2018”

 •	 รางวัล	Ospitalità	Italiana	2018	for	“Terrazza”

	 นอกจากนี	้Chef	Roberto	ซึง่เป็นเชฟของห้องอาหาร	TERRAZZA	ยงัได้รับรางวลั	Haute	

Grandeur	Global	Restaurant	Awards	2018	“Best	Head	Chef	in	Thailand”
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กลุ่มลูกค้าของโรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส
 กลุ่มลูกค้าหลัก	 	 ได้แก่	ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย	สิงคโปร์	อิสราเอล	จีน	ฮ่องกง	และกลุ่มประเทศจากยุโรป	เช่น	

เยอรมนี	อังกฤษ	และแถบอาเซียน	เช่น	มาเลเซีย

 กลุ่มลูกค้ารอง		ได้แก่	
 •	 กลุ่มลูกค้าที่มีฤดูกาลท่องเที่ยวในบางช่วงของปี	ได้แก	่กลุ่มสแกนดิเนเวีย	และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

 •	 กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมน้อย	แต่มีศักยภาพในการใช้จ่าย	เช่น	ประเทศ	ญี่ปุ่น	กลุ่มประเทศทางยุโรปตะวันออก	

และอเมริกา		

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส
	 	 โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	ได้ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่าย		ดังต่อไปนี้

  •	 การเสนอขายโดยตรงกับบริษัทประกอบธุรกิจ	ห้างร้าน	และสถาบันการศึกษาต่างๆ

  •	 การเสนอขายผ่านบริษัททัวร์ตามภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลกทั้งใน		และต่างประเทศ

  •	 การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		หรือเว็บไซต์	โดยมุ่งเน้นเว็บไซต์ของโรงแรมเป็นหลัก

  •	 การเสนอขายผ่านระบบสายการบินชั้นน�าต่างๆ

  •	 การเสนอขายผ่านสิ่งพิมพ์		สื่อโฆษณา		และประชาสัมพันธ์

  •	 การเสนอขายตามงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ

  •	 การเสนอขายโดยผ่านช่องทางของเครือข่ายโรงแรม	ในเครือ	Dusit	International/MBK	GROUP

  •	 การเสนอขายโดยตรงกับหน่วยงานราชการ		รัฐวิสาหกิจ	สถานทูต	และสมาคมต่างๆ

	 2	 สภาพการแข่งขันของโรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส
	 	 เนื่องจากปัจจุบันจ�านวนโรงแรม	และห้องพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ	มีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะการเพิ่ม

จ�านวนของ	Budget	Hotel	และ	Hostel	รวมถึงการเพิ่มจ�านวนห้องพักของโรงแรมโดยมีผู้ประกอบการน�า	บ้าน	คอนโดมิเนียม	หรือ	

อพาร์ทเม้นท์	มาให้เช่าแบบโรงแรม	จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีโ่รงแรม	ต้องปรบัแผนกลยทุธ์การขาย	โดยมุง่เน้นไปยงักลุม่ตลาดนกัท่องเทีย่ว

ใหม่ๆ	รวมถงึการมุง่เน้นนโยบายการขาย	ไปยังกลุม่ประชมุสมัมนา	กลุม่ท่องเทีย่วตอบแทนผลงาน	(Incentive)	กลุม่ประชมุนานาชาต	ิ

และกลุ่มจัดนิทรรศการจากต่างประเทศ	 (MICE)	 มากยิ่งขึ้น	 โดยอาศัยความได้เปรียบของจ�านวนห้องประชุม	 และสถานที่ตั้งของ

โรงแรมซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าได	้เพื่อแข่งขันกับโรงแรมเล็กๆ	และ	Budget	Hotel	ที่เกิดขึ้นรายล้อม

	 	 เนือ่งจากพฤตกิรรมการจองห้องพกัของนักท่องเทีย่วได้เปลีย่นไป	โดยมกีารจองล่วงหน้าน้อย	(Last	minute	มากขึน้)	

โรงแรมจงึมีความจ�าเป็นต้องปรบัแผนกลยทุธ์	และเพ่ิมอตัราบคุลากร	เพือ่ทีจ่ะส�ารวจตดิตามการเปลีย่นแปลงของการเข้าพกัอยูต่ลอด

เวลา	โดยได้น�าระบบบรหิารรายได้	(Revenue	Management)	เข้าบรหิาร	และท�าการขายผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์	หรอืเวบ็ไซต์	ผนวก
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กับระยะเวลาในการจองห้องพักไม่ได้เตรียมการล่วงหน้านานมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ	ประมาณ	10-15วันก่อนเข้าพักเท่านั้น	อีกทั้ง

นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญกับการจองผ่านเว็บไซต์	(Online	Travel	Agent)	มากขึ้น	เนื่องจากช่องทางเหล่านี้ลูกค้าสามารถเข้าถึง

ได้ตลอดเวลา	24	ชัว่โมงและทางโรงแรมเองก็สามารถปรบัเปลีย่นราคาและท�าโปรโมชัน่ไปยงัจดุต่างๆ	ทีต้่องการได้ตลอดเวลาเช่นกัน	

	 	 ในป	ี 2561	 ทางโรงแรมยังคงมุ่งเน้นทางด้านงานจัดเลี้ยงทั้งภายใน	 และภายนอก	 โดยส่วนการจัดเลี้ยงภายใน	 ทาง

โรงแรมได้เพิ่มสถานที่บริเวณ	Vista	Bar	และสระว่ายน�า้	ชั้น	8	ในการจัดงานแต่งงานและงานเลี้ยงในโอกาสพิเศษต่างๆ	มากขึ้น	รวม

ทัง้ได้เพิม่ศกัยภาพ	และรูปแบบการตกแต่ง	และการจดังานเพ่ือสนองความต้องการของลกูค้า	ซึง่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากการจัด

งานเป็น	 Theme	 ต่างๆ	 รวมทั้งรูปแบบต่างๆ	 ตามสมัยนิยม	 ได้มีการท�าการตลาดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งมีการแนะน�า

โรงแรม	และท�า	Product	Training	ให้กับ	Wholesales	ต่างๆ	เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์	ท�าให้ในป	ี2561	อัตราการเข้าพัก

ของนักท่องเที่ยวสูงกว่าปีที่ผ่านมา	ท�าให้โรงแรมมีผลประกอบการดีกว่าปี	2560	ประมาณ	4%	อย่างไรก็ตามทางโรงแรมเชื่อมั่นว่า	

ในปี	 2562	 อัตราค่าห้องพักจะดีขึ้นหลังจากทางโรงแรมได้ท�าการปรับปรุงห้องพักใหม่บางส่วน	พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้

บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	และคุณภาพอาหารให้ดีขึ้นเทียบเท่าระดับสากล		

	 	 ด้วยเหตผุลดงักล่าว	จงึท�าให้โรงแรมปทมุวนั	ปริน๊เซส	สามารถดึงดูดกลุม่นักท่องเทีย่วซ่ึงเป็นตลาดหลกัได้อย่างเหนยีว

แน่น	โดยสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในเกณฑ์ด	ีเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของโรงแรมปทุมวัน		ปริ๊นเซส
	 	 ผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของโรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส		ได้แก่

  •	 ภาวะเศรษฐกจิและค่าเงนิดอลล่าร์	ของออสเตรเลยี	อนัเป็นตลาดขนาดใหญ่อ่อนตวัลง	รวมท้ังการเปลีย่นสถาน

ที่ท่องเที่ยวใหม่ของชาวออสเตรเลีย	จากประเทศไทยเป็นบาหลีและ	USA.	อีกทั้งนักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยว

ระยะสั้นภายในประเทศของออสเตรเลีย	มากขึ้น

  •	 ความไม่แน่นอนด้านการเมือง	เช่น	ก�าหนดการการเลือกตั้ง

  •	 เศรษฐกิจโดยรวมของโลก	 	 ท�าให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง	 โดยมีการเดินทางไปต่าง

ประเทศน้อยลง		หรอืมกีารเดนิทางแต่กจ็บัจ่ายใช้สอยน้อยลง	โดยเฉพาะในด้านของการใช้จ่ายในส่วนของอาหาร

และเครื่องดื่ม

  •	 ปัญหาการก่อการร้ายสากล	และข่าวลือการก่อการร้าย

  •	 นโยบายการขายตัดราคาของคู่แข่งของโรงแรมที่เปิดใหม่	ท�าให้ภาวะการแข่งขันสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ		

  •	 ปัญหาความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ

  •	 การผันผวนของค่าเงินสกุลหลักของโลก

  •	 มีโรงแรมที่เปิดแบบไม่ถูกกฎหมายเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก

  •	 ความไม่ชัดเจนเรื่องการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป	ของสหราชอาณาจักร	(BREXIT)

  •	 การประท้วง	และต่อต้านรัฐบาลในฝรั่งเศส
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	 	 ด้วยปัจจัยดังกล่าว	โรงแรม	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	ในการปรับแผนกลยุทธ์การขายโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประเทศที่

มีศักยภาพ	โดยยังคงรักษาตลาดซึ่งยังคงมีเสถียรภาพไว้ในขณะเดียวกัน

	 	 ทั้งนี้	มีการน�าเอาภาษาที่สาม	เช่น	ภาษาจีน	ภาษาฮีบรู	และภาษาเยอรมัน	เข้ามาผนวกในการท�าสื่อประชาสัมพันธ์

แขนงต่างๆ	ของโรงแรมอีกช่องทางหนึ่ง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-

	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	 	 โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	มีมาตรการด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับศูนย์การค้า	MBK	

Center	เนื่องจาก	โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	อยู่ในอาคารเดียวกันกับศูนย์การค้า	MBK	Center

โรงแรมดุสิตธานี	กระบี	่บีช	รีสอร์ท		
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรมดุสิตธาน	ีกระบี่	บีช	รีสอร์ท	ตั้งอยู่ที่หาดคลองม่วง	จังหวัดกระบี่	เปิดให้บริการตั้งแต่ปี	2546	ให้บริการด้านห้อง

พักจ�านวน	240	ห้อง	ห้องอาหาร	ห้องออกก�าลังกาย	ห้องสันทนาการ	ห้องสัมมนา	ห้องจัดเลี้ยง	สปา	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 ด้านการตลาด	
 •	 มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ด้านการขายในกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต	 เช่น	 กลุ่มประเทศในแถบยุโรป	 –	 เยอรมัน	

อังกฤษ	โปแลนด์	สเปน	กลุ่มประเทศในโซนเอเซีย	-	จีน	เกาหลี-	อินเดีย	และญี่ปุ่น	

 •	 รกัษาเสถยีรภาพและความต้องการของตลาดหลกั	โดยท�าแผนโปรโมชัน่เพือ่ส่งเสรมิการขายตามฤดกูาลท่องเทีย่วของ

แต่ละตลาด

 •	 ยังคงท�า	Product	Training	ให้กับตลาด	Wholesales	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับโรงแรมดุสิตธานี	กระบี	่

บีช	รีสอร์ท	และยังคงเป็นเจ้าภาพต้อนรับ	สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ง	Travel	Agency	ที่มีศักยภาพใน

ทุกตลาด		รวมทั้งท�าโปรโมชั่นกับ	Travel	Agent	ต่างๆ	ท�าให้สามารถเพิ่มฐานลูกค้าตลาด	Wholesales	มากขึ้นเป็น

ล�าดับ

 •	 มุ่งเน้นการการขาย	และขยายกลุ่มตลาด	งานจัดเลี้ยง,	ประชุม,		สัมมนา	ทั้งในและนอกสถานที่		รวมทั้ง	Mice	และ	

Incentive	Group	มากขึน้	ได้วางแผน	และปรบักลยทุธ์การโฆษณาในเรือ่งสมัมนา	และงานแต่งงาน		ให้น่าสนใจมาก

ขึ้น		และปรับปรุงเมนูอาหาร	ให้หลากหลายมากขึ้น		รวมถึงการจัดห้องประชุมในรูปแบบใหม่ๆ	
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 •	 ยังคงมุ่งเน้นการท�าการตลาดด้าน	E-Commerce	ท�าการขยายฐานลูกค้าผ่าน	ช่องทาง	ของ	Social	Media	และเพิ่ม

พันธมิตรทางธุรกิจ	กับบริษัท	Online	ต่างๆ	และยังพัฒนาฐานลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง	โดยมีการ

เพิ่มเติมข้อมูลของโรงแรม	 เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสาร	และ	Hotel	Promotions	ที่สะดวกต่อการตัดสินใจใน

การส�ารองห้องพัก

 •	 เนื่องจากการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีน	 จึงปรับกลยุทธ์ทางการตลาด	 เพื่อเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเน่ือง	

ทั้งจองผ่าน	Travel	Agency	หรือจองผ่าน	Onlineโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 •	 การท�าสัญญาต่อเนื่องและกลยุทธ์ส่งเสริมการขายกับกลุ่มตลาด	German	UK	และ	Scandinavian	ท�าให้การส�ารอง

ห้องพักล่วงหน้าในช่วง	High	Seasons	เกินความคาดหมายที่ตั้งไว้

 •	 เข้าร่วมงานส่งเสรมิการขายทัง้ในและต่างประเทศทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงาน	องค์กร	สถาบนัต่างๆ	เช่น	ITB,		Road	Show	

ประเทศต่างๆ	และงานไทยเที่ยวไทย	เป็นต้น

 •	 เข้าร่วมส่งเสริมการขายกับสายการบินต่างๆ	เช่น	Bangkok	Airways,	Nok	Air,	Thai	Smiles	และ	Qartar	Airways

 •	 สนับสนุนโปรแกรม	Loyalty	Program		ของ	Dusit	International	“Dusit	Gold”	เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่		

 •	 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดกับหนังสือพิมพ์ต่างๆ	

 •	 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดกับบัตรเครดิตต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		

 •	 ลงสื่อโฆษณาในนิตยสาร	ทั้งในและต่างประเทศ	ที่มีศักยภาพ

 •	 รีวิวโรงแรมผ่านบล็อคเกอร์จากประเทศต่างๆ	

 •	 เข้าร่วมงานของจังหวัด	เพื่อเป็นการโปรโมทโรงแรม	เช่น	งาน	Krabi		Naga	Festival	และงาน	Krabi	Adventure	

Race	Trophy	

 •	 ท�าการโปรโมชั่นร่วมกับ	Wholesales,	สมาคม	และธนาคาร

 •	 ท�า	Package	กับโรงแรมและธุรกิจในเครือ

	 ด้านงานวิศวกรรม	
 •	 ปรับปรุงห้องพักเดิมจ�านวน	5	ห้องให้เป็นเรียลทริปเปิ้ล	(Real	Triple)	โดยขยายห้องออกไปที่ระเบียง	ท�าให้สามารถ

จัดวางเตียงได	้3	เตียง	และท�าให้พื้นที่บริเวณระเบียงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้มากขึ้น

 •	 ปรับแต่งภายในห้องพัก	และบริเวณโรงแรม	ให้ดูสวยงาม	พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกตามมาตรฐานของโรงแรม

 •	 ติดตั้ง	 CCTV	 	 เพ่ิมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงแรม	 พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขบางจุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ		

 •	 ปรับปรุง	 Fitness	 (D-Fit)	 ให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าทั้งในและนอกโรงแรม	 เพื่อขยายฐานลูกค้าสมาชิก	

D-Fit	member	ให้มาใช้บริการในด้านต่างๆของโรงแรม

 •	 สร้างห้องพักรับรองส�าหรับลูกค้า	ที่มาเที่ยวบินเช้า	และลูกค้า	ที่ไปเที่ยวบินกลางคืน	
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 •	 สร้างสนาม	Tennis	มาตรฐานสากลใหม่	

 •	 ปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่าง	Cocovida	–	Limoncello	เพื่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในช่วงฤดูฝน

 •	 ปรับปรุงขยายพื้นที่	Kids	Club	และห้องน�้าส�าหรับเด็กให้ดูกว้างขวางและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 •	 เพิ่มห้องน�้าส�าหรับลูกค้าที่พักผ่อนบริเวณชายหาดฝั่ง	Water	Sport	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้ายิ่งขึ้น

 •	 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้องพักตึก	A	และตึก	H	เพื่อลดต้นทุนการซ่อมบ�ารุงและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

 •	 เปลี่ยน	Chiller	ใหม่	1	ตัว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าความเย็น	และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

 •	 สร้างรั้วคอนกรีตหลัง	DFIT	ป้ายหน้าโรงแรม	เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณโรงแรม

 •	 เปลี่ยนไม้ราวสะพานทางเดินในโรงแรม	เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและดูสวยงาม

	 ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 •	 การฝึกอบรมพนกังานฝ่ายครวัและฝ่ายบรกิาร	ให้มีความรูด้้านอาหารและเมนูอาหารทีป่รับเปลีย่นใหม่	เพือ่พนักงาน

สามารถอธิบาย	และตอบค�าถามของลูกค้าได้		ซึ่งเป็นช่องทางเพิ่มยอดขายได้

 •	 เปิด	Bamboo	Bar	by	Cocovida	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ	Cocovida	Bar	บริเวณชายหาด	เพื่อรองรับลูกค้าที่พักผ่อน

บริเวณชายหาด	ให้สามารถสั่งเครื่องดื่ม	และอาหารจากเมนูของ	Cocovida	Bar	ลดระยะการรอเครื่องดื่มของลูกค้า	

และเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น

 •	 เพิ่มการบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารมาลาตี	โดยเป็นห้องอาหารที่สามารถชมวิวทะเลได้	เพื่อรองรับปริมาณการใช้

บรกิารของลกูค้าท่ีต้องต่อควิใช้บรกิารห้องอาหาร	Mangosteen’s	จ�านวนมากในช่วงเช้า	ซ่ึงได้รบัการตอบรบัทีด่จีาก

ลูกค้า		และช่วยลดปัญหาการร้องเรียนจากการรอคิวในการเข้าใช้บริการ

 •	 การจัดแสดงโชว์การชกมวยไทย	 การควงกระบองไฟ	 การแสดงดนตรีไทย	 เช่น	 ขิม	 ระนาด	 เพื่อดึงดูดลูกค้า 

ในแต่ละวัน	

	 ด้านไอที	
 •	 ปรับปรุงระบบ	Back	Ground	Music	ส�าหรับทุกเอาท์เลท	เพื่อให้เข้ากับ	ดุสิตสไตล์

 •	 เพ่ิม	WiFi	Access	Point	ตามบริเวณเอาท์เลทใหม่ทัง้หมด	รวมถงึ	Access	Point	ทีห้่องประชมุเพือ่ให้รองรบัปรมิาณ

อุปกรณ์ได้จ�านวนมากว่า	300	อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน

 •	 เพิ่มสัญญาณโทรศัพท์	ในบริเวณโรงแรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	

 •	 ติดตั้งระบบ	WiFi	ใน	Fitness	ใหม่	(	D-FIT	)

 •	 เพิ่ม	Wireless	Access	Point	(AP)	ที่บริเวณ	Lobby	ด้านเค้าเตอร์เช็คอิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณ

 •	 ปรับเพิ่มระบบเพื่อรองรับการจ่ายเงินเพิ่มเติมอีก	2	ช่องทางคือ	Alipay	และ	WeChat.	

 •	 เพิ่มการรองรับการจ่ายเงินผ่าน	PayPal	Payment	ผ่านระบบ	Opera	System	จากระบบ	Reservation	Online	

ของทาง	Dusit	Corporation

 •	 ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต	โซน	Kids	Club	

 •	 ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมบริเวณชายหาดทั้งหมด	ทั้งนี้เพื่อ

  •	 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  •	 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงแรมในระดับชั้นน�า

  •	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าได้แชร์บรรยากาศที่ดีของโรงแรมไปยังสื่อ	 ออนไลน์ต่างๆ	 ได้ง่ายและ 

รวดเร็วขี้น

  •	 เพื่อรองรับระบบส่งเสริมการขายต่างๆ	เช่น	Mobile	POS	เป็นต้น

  •	 เพิ่มระบบการสแกน	Passport	เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ	Check	In		และความถูกต้องแม่นย�าของข้อมูล

ลูกค้าที่เข้าพัก	
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	 ด้านอื่นๆ	
 •	 สัญญาระหว่างโรงแรมและ	Mandara	Spa	สิ้นสุดไปเมื่อเดือนธันวาคม	2560	โดยโรงแรมได้บริหารสปาเองตั้งแต่วัน

ที	่1	มกราคม	2561	เป็นต้นมา	โดยใช้ชื่อใหม่	ชื่อว่า		Linger	Longer	Spa	ซึ่งเป็น	Brand	เดียวกับ	โรงแรมลยานะ	

รีสอร์ท	แอนด์	สปา	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ

 •	 ในปี	 2561	 ทางแผนก	DFiT	 Fitness	 ได้เปิดรับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพในจังหวัดกระบี่ให้สมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส	

แบบรายเดือน	ราย	6	เดือน	หรือรายปี	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	รวมทั้งได้เพิ่ม	Program	Wellness	ส�าหรับ

ลูกค้า	ที่มาพักและลูกค้าในพื้นที่เพื่อให้เข้ากับเทรนในยุคปัจจุบัน

	 นอกจากนี้	ตั้งแต่	ปี	2558	ต่อเนื่องจนถึงปี	2561	โรงแรมดุสิตธานี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท	ได้เข้าร่วมโครงการ	และ	ผ่านการ

รับรองมาตรฐาน	TCEB	(Thailand	Convention	and	Exhibition	Bureau)	ท�าให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการบริการของโรงแรม

มากขึ้น	และเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการตลาดไปอีก		

กลุ่มลูกค้าของโรงแรมดุสิตธาน	ีกระบี	่บีช	รีสอร์ท		
 กลุ่มลูกค้าหลัก	 	 ได้แก่	 ตลาดนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนเป็นหลัก	 	 ได้แก่	 นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป	สหราชอาณาจักร		

สแกนดิเนเวีย		ประเทศเยอรมัน		ประเทศอินเดีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศจีน		และ	สเปน	

 กลุ่มลูกค้ารอง		ได้แก่	กลุ่มสัมมนา	จากทางยุโรป	และ	สิงคโปร์	ที่ได้มีการจัดทัวร์เพื่อน�าเจ้าหน้าที่และพนักงานมาเป็น 

กลุ่ม	 Incentive	 Group	 และกลุ่มงานแต่งงาน	 ที่ยังคงมาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง	 บริษัทต่างๆ	 ที่ต้องการจัดงานโดยใช้พ้ืนที	่ 

สนามหญ้าหน้าหาด	ซึ่งอยู่ติดทะเลอันสวยงาม		

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรมดุสิตธานี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท
	 	 โรงแรมดุสิตธาน	ีกระบี	่บีช	รีสอร์ทได้ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่าย		ดังต่อไปนี้

  •	 การเสนอขายโดยตรงกับบริษัทประกอบธุรกิจ	และห้างร้านต่าง	ๆ

  •	 การเสนอขายผ่านบริษัททัวร์	ตามภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลกทั้งใน	และต่างประเทศ

  •	 การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือ	เว็บไซต์	โดยมุ่งเน้นเว็บไซต์ของโรงแรมเป็นหลัก

  •	 การเสนอขายผ่านระบบสายการบินชั้นน�าต่างๆ

  •	 การเสนอขายผ่านสิ่งพิมพ์	สื่อโฆษณา	และประชาสัมพันธ์	

  •	 การเสนอขายตามงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ

  •	 การเสนอขายผ่านช่องทางของเครือข่ายโรงแรมในเครือ	Dusit	International

  •	 การท�าโปรโมชั่นร่วมกับ	Travel	Agent	

  •	 การจัดท�า	Package	กับโรงแรมธุรกิจในเครือ
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	 2	 สภาพการแข่งขันของโรงแรมดุสิตธานี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท	
	 	 เนือ่งจากปัจจบุนัจ�านวนโรงแรม	และห้องพักของโรงแรมในจงัหวัดกระบี	่มกีารเพ่ิมจ�านวนมากขึน้	รวมถงึมผีูป้ระกอบ

การน�า	บ้าน	คอนโดมเินยีม	หรือ	อพาร์ทเม้นท์	มาให้เช่าแบบโรงแรมท�าให้โรงแรมต้องปรับแผนกลยทุธ์การขาย	โดยมุ่งเน้นไปยงักลุม่

ตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ๆ	รวมถึงการมุ่งเน้นนโยบายการขายไปยังกลุ่มประชุมสัมมนา	กลุ่มพนักงานหรือบุคคลที่สามารถด�าเนินงาน

ได้ตามเป้าหมายของบริษัทและมีรางวัลเป็นการท่องเที่ยว	 (Incentive)	 โดยอาศัยความได้เปรียบของชายหาดหน้าทะเลของโรงแรม	

ซึ่งสามารถจัดงานสังสรรค์ได้มากถึง	250	-300	ท่าน	รวมถึงห้องพักที่มีขนาดใหญ่และมีระเบียงส่วนตัว	พร้อมพัฒนาการบริการและ

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ที่ได้มาตรฐาน	เพื่อแข่งขันกับโรงแรมที่เกิดขึ้นรายล้อม

	 	 หลังจากที่เปลี่ยนชื่อโรงแรมมาเป็นดุสิตธานี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท	มาเป็นเวลากว่า	2	ปี		ส่งผลให้ได้รับผลตอบรับเป็น

อย่างด	ี	แต่อย่างไรกต็ามยงัคงท�าการตลาดอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง	พร้อมท้ังมกีารแนะน�าโรงแรมให้ข้อมลูเพิม่เตมิ	เพือ่ให้ลกูค้าทราบ

ถึงมาตรฐานการให้บริการที่เทียบเท่าระดับสากล	 ประกอบกับการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 มากข้ึน	 	 เช่น	 การปรับปรุง

ฟิตเนสใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ๆ	เช่น	สนามแบดมินตัน	ห้องซาวน่า	ห้องสตรีม	รวมถึงอุปกรณ์ในการ

ออกก�าลังกายที่หลากหลาย	และได้สร้างสนามเทนนิสใหม่	แทนสนามเดิมให้มีมาตรฐานระดับสากล	และที่ส�าคัญได้สร้างห้องรับรอง

ส�าหรับลูกค้าที่มาเที่ยวบินเช้า	ก่อนถึงเวลาเช็คอิน	และส�าหรับลูกค้าที่กลับเที่ยวบินกลางคืน	หลังจากเช็คเอาท์ได้พักผ่อนและท�าธุระ

ส่วนตวัก่อนเดนิทาง		และท�า	Product	Training	ให้กับ	Wholesales	ต่างๆ	เพ่ือสร้างความมัน่ใจในผลติภณัฑ์	ท�าให้ในปี	2561	อตัรา

การเข้าพักของนักท่องเที่ยวสูงกว่าปีที่ผ่านมา		ท�าให้โรงแรมมีผลประกอบการดีกว่าปี	2560	ถึง	9.93%	อย่างไรก็ตามทางโรงแรมเชื่อ

มั่นว่า	ในปี	2562	จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

	 	 โรงแรมดุสิตธาน	ีกระบี	่บีช	รีสอร์ท	มีศักยภาพในระยะยาวที่ดี		เนื่องจากเป็นที่รู้จักอันดับต้นของธุรกิจโรงแรมและ

เป็นทีย่อมรบัในมาตรฐานคณุภาพทัง้สถานทีแ่ละบรกิาร		อกีทัง้เป็นโรงแรมทีม่ขีนาดใหญ่สามารถรองรบักลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ได้		หรอื

รองรับกลุ่มลูกค้าที่มาพร้อมกันทีเดียวหลายๆ	 กลุ่มได้	 ผนวกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง	 มีการจัดท�าวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	 จากการท่องเที่ยว

แห่งประเทศอิตาลี,	 	 	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศเยอรมนี	 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศฝรั่งเศส	 ท�าให้ทั้งโรงแรมและสถานที่ท่อง

เที่ยวจังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดดังกล่าว		

	 	 ในปี	2561	ท่ีผ่านมาพฤติกรรมการจองห้องพกัของนักท่องเทีย่วได้เปลีย่นไป	โดยมกีารจองทีพั่กล่วงหน้าน้อยลง	(Last	

minute	มากขึ้น)	โรงแรมจึงมีความจ�าเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์	และเพิ่มอัตราบุคลากร	เพื่อที่จะส�ารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

การเข้าพกัอยูต่ลอดเวลา	โดยได้น�าระบบบรหิารรายได้	(Revenue	Management)	เข้าบรหิาร		และท�าการขายผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์	

หรือเว็บไซต์

	 	 นอกจากนี	้ทางโรงแรมยงัคงมุง่เน้นเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจดังานเลีย้งมากขึน้	โดยได้มกีารปรบัปรงุรปูแบบการตกแต่ง		

และการจัดงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า	ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

	 	 ในปี	 2561	 ได้มีองค์กรด้านการท่องเที่ยวและตัวแทนบริษัททัวร์	 เข้าเยี่ยมชมโรงแรมดุสิตธานี	 กระบ่ี	 บีช	 รีสอร์ท	 

ดังต่อไปนี้
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  •	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ได้น�าคณะสื่อมวลชนจากประเทศอิตาลี	 	ประเทศออสเตรเลีย	ประเทศอินเดีย		

ประเทศสวิสเซอร์แลนด	์กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย	ประเทศจีน	ประเทศเกาหลี	เข้าเยี่ยมชมโรงแรม

  •	 ส�านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	

  •	 ตัวแทนบริษัททัวร์จากยุโรป	และเอเซีย	

	 	 ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โรงแรมได้เป็นอย่างดี	 	 ตลอดจนการเข้าพักของผู้ที่มีชื่อเสียงและมีคนติดตามในสื่อ

ออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ�านวนมาก	 และได้รับการบอกต่อที่ดีในวงกว้าง	 พฤติกรรมการบอกต่อจากบรรดาลูกค้าที่เข้าพักและ

ประทับใจในการบริการของพนักงานทั้งแผนกต้อนรับและฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม	ที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์โรงแรม	ท�าให้โรงแรมได้

รับความนิยมมากขึ้นเป็นล�าดับ		ส่งผลให้ในปี	2561	สามารถท�ายอดขายห้องพักได้เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

	 	 ด้วยเหตผุลดังกล่าว	จงึท�าให้โรงแรม	สามารถดึงดดูกลุม่นกัท่องเทีย่วซึง่เป็นตลาดหลกัได้อย่างเหนยีวแน่น	โดยสามารถ

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในเกณฑ์ด	ีเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

	 3	 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคตของโรงแรม	ดสิุตธานกีระบี	่บชี	รีสอร์ท
	 	 ผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของโรงแรมดุสิตธานี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท		ได้แก่

  •	 การมีโรงแรม	เล็กๆ	เกิดขึ้น	รอบๆ	จังหวัด	หรือที่บริเวณอ่าวนาง	และการมีแผนที่จะขยาย	ธุรกิจโรงแรมที่มีชื่อ

เสียงเพิ่มที่จังหวัดกระบี่	ในระยะ	1-2	ปีข้างหน้า	ย่อมท�าให้ภาวะการแข่งขันสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ		

  •	 เศรษฐกิจโดยรวมของโลก	 	 ท�าให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง	 โดยมีการเดินทางไปต่าง

ประเทศน้อยลงถึงแม้เดินทางก็จับจ่ายใช้สอยน้อยลง	 โดยเฉพาะในด้านของการใช้จ่ายในส่วนของอาหารและ

เครื่องดื่ม

  •	 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในแถบยุโรปท่ีดีขึ้น	 ท�าให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง	 โดย

ท่องเที่ยวในแถบยุโรปมากกว่าที่จะเดินทางมาแถบเอเซีย

  •	 ภัยพิบัติทางทะเลตามที่ต่างๆ	ทั่วโลก	ท�าให้นักท่องเที่ยวลังเลในการท่องเที่ยวทางทะเล

  •	 ปัญหาอย่างต่อเนื่องของจ�านวนของเที่ยวบิน	 และการก�าหนดเวลาของเที่ยวบินที่ไปจังหวัดกระบี่	 ไม่เพียงพอ		

รวมถงึไม่สอดคล้องกบัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว	นอกจากนีส้ายการบนิส่วนใหญ่ทีเ่ชือ่มต่อกบัเมอืงหลกัๆ	เช่น	สงิคโปร์	

กัวลาลัมเปอร์	 ล้วนแต่เป็นโลว์คอสต์แอร์ไลน์	 ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นน�าไม่นิยม	 เน่ืองจากเห็นว่าไม่

ปลอดภัยและไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุหรือความไม่สะดวกต่างๆ	

  •	 ข้อจ�ากัดของท่าอากาศยานกระบี	่ ก็เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ศักยภาพการท่องเที่ยวลดลง	 ซึ่งได้มีการน�าเสนอต่อ

กรมการบินพาณิชย์แล้ว	ที่ท�าให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในหลายๆ	เรื่อง	

  •	 สายการบินแห่งชาติของไทยไม่ได้ให้การสนับสนุนในด้านราคาของตั๋วเคร่ืองบินเหมือนสายการบินแห่งชาติ

ประเทศใกล้เคียง	เช่น	เวียดนาม	มาเลเซีย	ท�าให้นักท่องเที่ยวหันไปท่องเที่ยวประเทศดังกล่าวแทน

  •	 การทีอ่งักฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกของกลุม่	EU	อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางออกนอกประเทศทีย่งัไม่

มั่นใจในสถานการณ์ดังกล่าว
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-	

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 โรงแรมดุสิตธานี	กระบี	่บีช	รีสอร์ท	มีการด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 	 1.	 เกี่ยวกับการก�าจัดน�้าเสีย

	 	 	 1.1	 มีบ่อบ�าบัด	และระบบการก�าจัดน�า้เสีย	

	 	 	 1.2	 มีการตรวจสอบคุณภาพของน�า้ทุกเดือน

	 	 	 1.3	 มีการน�าน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วไปใช้ในงานสวน

	 	 2.	 เกี่ยวกับการก�าจัดขยะ

	 	 	 2.1	 มีการคัดแยกขยะเปียก	ขยะแห้ง	และขยะรีไซเคิล

	 	 	 2.2	 มีห้องขยะเปียก	รักษาอุณหภูมิที่	15˚C

	 	 	 2.3	 มีรถขนขยะเปียกไปทิ้งทุกวัน

	 	 	 2.4	 มีการท�าปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดปริมาณขยะ

	 	 3.	 เกี่ยวกับมลภาวะทางด้านเสียง

	 	 	 การแต่งต้ังคณะกรรมการ	เพือ่ด�าเนินการด้านสิง่แวดล้อมและอนุรักษ์พลงังาน	และได้ท�าการปลกูต้นไม้ด้านหน้า

โรงแรม	เพื่อลดมลภาวะทางเสียงที่อาจจะกระทบต่อลูกค้าที่มาพักในโรงแรม

	 	 4.	 โรงแรมได้จัดท�ารายงานการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ในปี	2561	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 	 5.		 โรงแรมได้เข้าร่วมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่	 Smoke	 Free	Hotel	 พร้อมรับโล่ผู้ผ่าน	 เกณฑ์มาตรฐาน	 จาก

มูลนิธิ	ใบไม้เขียว	และยังคงเข้าร่วม	โครงการโรงแรมปลอดบุหรี่	Smoke	Free	Hotel	อย่างต่อเนื่อง

	 	 6.		 โรงแรมส่งเสรมิการปลกูผกัออแกนิค	ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน	2559	เพือ่น�ามาใช้ปรุงอาหารเอง	โดยเร่ิมต้นทีค่รวั

พนักงานก่อน	 	 และมีแผนจะเพิ่มจ�านวนการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นในปีถัดๆ	 ไป	ทั้งนี้ทางโรงแรมได้สนับสนุนการ

ปลกูผกัออแกนคิให้กบัโรงเรยีนและชุมชนและให้น�าผลผลติทีไ่ด้มาขายให้กบัโรงแรมเพือ่ส่งเสรมิและเพิม่รายได้

ให้กับชุมชน

	 	 7.	 โรงแรมได้ท�าการสร้าง	Retainer	Wall	ใหม่	บริเวณริมทะเล	เพื่อปกป้องรักษาต้นไม้

	 	 8.	 ปรบัปรุงพฒันาบ่อ	Sump	Pump	ทัง้หมดในโรงแรมเพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพในการส่งน�า้เสยีจากห้องพกัและอาคาร

ห้องอาหารต่างๆ	กลับไปบ�าบัด

	 	 9.	 ปรบัปรงุและพฒันาระบบ	Pump	และท�าความสะอาดบ่อบ�าบดัน�า้เสยีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาคณุภาพ

น�้า		เพื่อน�ามารดน�้าต้นไม้ได้อย่างมีคุณภาพ
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โรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง	และ	โรงแรมทินิด	ีอินน์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง	เดิมชื่อ	โรงแรมรอยัล	ปริ๊นเซส	ระนอง	ตั้งอยู่ที่จังหวัดระนอง	ด�าเนินการโดย	บริษัท	ทรัพย์สิน

ธานี	จ�ากัด	(“SSTN”)	ให้บริการห้องพัก	จ�านวน	138	ห้องโดยทุกห้องมีน�้าแร่บริการ	รวมทั้งมีห้องจัดเลี้ยง	ห้องสัมมนา	ห้องอาหาร	

ห้องออกก�าลังกาย	ห้องนวดตัว	สระว่ายน�า้	และบ่อแช่น�้าแร่

	 โรงแรม	ทินิดี	 อินน์	 ได้มีการปรับปรุงจากอาคารพาณิชย์	 เพื่อท�าเป็นห้องพักแบบประหยัด	 ให้บริการห้องพักจ�านวน	47	

ห้อง	รวมทั้งห้องอาหาร	โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน	2554	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 ทินิด	ีแอท	ระนอง
 •	 มกีารปรบัปรงุ	Thermostat	ในห้องพกัทัง้หมดเพือ่ให้	ระบบ	Air	condition	Temperature	Control	มปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น	โดยค�านึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า	และการประหยัดพลังงาน

 •	 มกีารปรบัปรงุ	ระบบ	Exhaust	ในห้องน�า้	ห้องพกัแขกทัง้หมด	เพือ่ให้ระบบถ่ายเทอากาศ	ในห้องพกัแขกมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น	และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า

 •	 มีการปรับปรุงระบบแผงจ่ายไฟ	(Main	Distribution	Board)		เพื่อให้มีประสิทธิภาพ	และความปลอดภัยสูงสุด

 •	 มีการปรับปรุง	 Pool	 Terrace	 ให้มีบรรยากาศสวยงามขึ้น	 เหมาะส�าหรับลูกค้าที่ต้องการ	 รับประทานอาหารหรือ

เครื่องดื่มริมสระว่ายน�้า

	 ด้านการตลาด	
 •	 มุ่งเน้นตลาด	ประชุม	สัมมนา	โดยจัดท�า	Meeting	Package	ที่มี	Unique	Selling	Point	โดยผสมผสาน	การท่อง

เทีย่วเข้าด้วยกนั	เจาะกลุม่หน่วยงานราชการในทกุจงัหวดั	โดยเริม่จากโซนภาคใต้	ซึง่ได้รบัการตอบรบัอย่างด	ีจะเหน็

ได้จากมีการจองเข้ามาจากทุกจังหวัดที่ไปท�าการตลาด

 •	 จัดท�า	Package	Tour	รวมห้องพัก	และ	Facilities	ต่างๆ	ของโรงแรม	ผนวกกับโปรแกรม	ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง	

โดยร่วมกับบริษัทน�าเที่ยวที่เป็นพันธมิตร

 •	 ขยายแผนพัฒนาช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ผ่าน	Website	ของโรงแรม	และ	Website	ของ

พันธมิตรเพิ่มมากขึ้น

 •	 เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย	“ไทยเที่ยวไทย”	เพื่อกระตุ้นตลาด	FIT	ภายในประเทศ

 •	 การเป็น	Alliance	กับ	Travel	Agent	เพื่อร่วมกัน	Promote	และขาย	Package	ร่วมกัน	

 •	 การหาพันธมิตรเพิ่มขึ้นเพื่อขยาย	Package	ต่างๆให้มากขึ้น	

 •	 เพิ่มตลาดในด้านห้องพัก	โดยเน้นกลุ่มธุรกิจต่างๆ	ในระนองให้ครอบคลุมมากขึ้น	

 •	 มุ้งเน้นตลาดทางด้านจัดเลี้ยงให้มากขึ้น
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	 ทินิด	ีอินน์	
 •	 ปรับปรงุทาสีภายในห้องพกัท้ังหมด	รวมถงึบนัไดทางขึน้	เป็นการรกัษามาตรฐานของโรงแรมให้ดใูหม่และสวยงามอยู่

ตลอด		

กลุ่มลูกค้าของโรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง		และ	โรงแรม	ทินิดี	อินน์
	 กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่
 •	 หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	ต่างๆ

 •	 กลุ่มบริษัท		ห้างร้าน		ที่ท�าธุรกิจต่างๆ	ในจังหวัดระนอง

 •	 กลุ่ม		Group	Incentive,	MICE

 •	 กลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย	ที่เริ่มนิยมหันมาเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

 •	 กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 •	 กลุ่มเจ้าหน้าที่ขายในเส้นทาง	ระนอง,	ภูเก็ต,	ชุมพร

 •	 กลุ่มนักท่องเที่ยว	ต่างชาต	ิStop	Over	ทางผ่านไปยัง	พังงา	ภูเก็ต	กระบี่

 •	 กลุ่มนักท่องเที่ยว	นักธุรกิจ	พ่อค้า	จากจังหวัดต่างๆ	

 •	 กลุ่มประชุม	สัมมนา	ระดับเขตและภาค	ในตอนใต้

 •	 กลุ่มนักท่องเที่ยว	ด�าน�้า	ตามหมู่เกาะ	ของประเทศเมียนมาร์	ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูง

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรม	ทินิด	ีแอท	ระนอง	และ	โรงแรม	ทินิดี	อินน์
  •	 การเสนอขายโดยตรงกับส่วนราชการ		กระทรวง		ทบวง		กรม	และประชุมสัมมนา		

  •	 การเสนอขายผ่านคนกลาง		เช่น		สมาคมโรงแรมไทย		สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว		

  •	 การเสนอขายโดยตรงกับบริษัทประกอบธุรกิจ	และห้างร้านต่าง	ๆ

  •	 การเสนอขายโดยแผ่นพับส�าหรับเทศกาลพิเศษในแต่ละช่วงของปี

  •	 การเสนอขายตามงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ	

  •	 การเสนอขายผ่าน	Travel	Agency	ทั้งแบบ	Domestic	และ	Overseas

  •	 การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์	หรือ	เว็บไซต์	โดยมุ่งเน้นเว็บไซต์ของโรงแรม

  •	 การเสนอขายผ่านป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	บนถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนหลักเข้าสู่ระนอง

  •	 การเสนอขายผ่านพันธมิตรต่างๆ

	 2	 สภาพการแข่งขันของโรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง	และ	โรงแรม	ทินิด	ีอินน์
  • โรงแรม	ทินิด	ีแอท	ระนอง
	 	 	 โรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง		เป็นโรงแรมซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทย		และชาวต่างชาติในเรื่องของมาตรฐานการให้

บริการและความปลอดภัย	 	 และเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ของจังหวัดระนอง	 ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาใหญ่ๆ	

ส�าหรับผลประกอบการของโรงแรมจะดีขึ้น	 แต่ก็ยังต�่ากว่าประมาณการที่ต้ังไว้	 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ	 และต่าง

ประเทศ	ยงัไม่ฟ้ืนตวั	โดยเฉพาะ	ธุรกจิประมงได้รบัผลกระทบจากการบงัคับใช้กฎหมาย	ควบคุม	อาชญาบัตร	ส�าหรบัเรอืประมง	ท�าให้

ภาคอุตสาหกรรมประมงทรุดตัวอย่างหนัก		จากสาเหตุดังกล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจประมง	หลายคน	ผันตัวเองมา

ท�าธุรกิจท่องเที่ยว	โดยเฉพาะด้านโรงแรมและที่พัก	ท�าให้ส่งผลต่อการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น	

	 	 	 ในปัจจุบัน	มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นที่รู้จักมากขึ้น	จึงเป็นจุดจูงใจ	ให้มีนักลงทุน	ด้านธุรกิจโรงแรม	และ

การท่องเท่ียวมากขึน้เกอืบเท่าตวั	ท�าให้ภาวการณ์แข่งขนั	มคีวามเข้มข้นมากขึน้	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาอยูต่ลอด	ทัง้ในตวัโรงแรม	

สิ่งอ�านวยความสะดวก	การบริการ	เทคโนโลยีต่างๆ	ถึงแม้ว่าระนองจะเป็นจังหวัดมาแรง	เพราะกระแสเที่ยวทะเลพม่า	อีกทั้งมีการ

โปรโมท	จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ให้เป็น	1	ในเมืองท่องเที่ยวต้องห้าม..พลาด
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  • โรงแรม	ทินิด	ีอินน์
	 	 	 เนือ่งจากมโีรงแรมขนาดเลก็เกดิขึน้ใหม่จ�านวนมาก	โดยมกีารดดัแปลงห้องแถวมาท�าเป็นโรงแรมและขายในราคา

ถกู	ท�าให้มลีกูค้าทีพ่กัรายเดอืนหายไปพกักับโรงแรมเหล่าน้ีบ้าง	แต่เน่ืองจากชือ่เสยีงของโรงแรมเป็นทีย่อมรบัและรู้จกัในเรือ่งมาตรฐาน

และความปลอดภัย	 ท�าให้โรงแรม	 ทินิดี	 อินน์	 ยังคงรักษาสัดส่วนตลาดอยู่ในเกณฑ์ดี	 นอกจากนี้	 ได้มีการรวมห้องอาหาร	 Shinju	

Ramen	และ	Suki	Rianthong	อยู่ในร้านเดียวกัน	เป็น	One	Stop	Service	เพิ่มความสะดวก	และความหลากหลายให้กับลูกค้า	

รวมถงึการให้เช่าพืน้ทีส่�าหรบัเปิดเป็นบรษิทัทัวร์น�าเทีย่วในตวัโรงแรม	อกีทัง้อยูร่ะหว่างการพฒันาห้องพกับางส่วน	โดยเพิม่ส่วนอ�านวย

ความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ	ไว้รองรับลูกค้าที่ต้องการพักในระยะยาว	

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคตของโรงแรม	ทินดิ	ีแอท	ระนอง	และ	โรงแรม	
ทินิดี	อินน์
	 	 ในอนาคตอุตสาหกรรมในจังหวัดระนอง	มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	เนื่องจาก

  •	 การรับรู้	ในเรื่องชื่อเสียงของน�า้แร่ในจังหวัดระนองว่าดีที่สุดของประเทศไทย		และเป็น	1	ใน	3	ของโลก

  •	 การรับรู้มากขึ้นของเกาะพยาม	ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ก�าลังได้รับความนิยมสูง

  •	 มีการค้นพบแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในประเทศเมียนมาร์	เช่น	เกาะหัวใจมรกต		เกาะก�า		เกาะค้างคาว	เกาะนาว

โอพ	ีเกาะญี่ปุ่น	อีกทั้งมีโปรแกรม	Dinner	Cruise	ไปตามเกาะต่างๆ	ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูง

  •	 การขยายถนน	เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง

  •	 การขยายท่าเรือ	เพื่อเพิ่มโอกาสในการขนส่งสินค้าทางเรือจากฝั่งอันดามัน

  •	 โครงการของภาครัฐ	ที่จะสร้างตลาดชายแดน	เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น

  •	 การมีสายการบิน	บินตรงมายังจังหวัดระนองทุกวัน	วันละ	2	เที่ยว		คือ	สายการบินนกแอร	์	และสายการบิน	

Air	Asia	

  •	 เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน	ที่มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้าน	เพื่อรองรับ	AEC

  •	 นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมด้าน	Health	Destination	ซึ่งจะส่งผลดีต่อระนอง

  •	 มีการขุดเจาะน�้ามัน	และคลังน�้ามันในพื้นที่

  •	 การโปรโมทจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ให้เป็น	1	ในเมืองท่องเที่ยวต้องห้าม...พลาด

	 	 สภาพการแข่งขัน
  •	 ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงห้องแถวท�าเป็นโรงแรมเพิ่มขึ้นหลายแห่ง	 โดยเน้นเป็นประเภทโรงแรมขนาดเล็ก	 

ซึ่งมีผลกระทบด้านการแข่งขันโดยตรงกับโรงแรม	ทินิดี	อินน	์แต่ไม่มีผลกระทบกับโรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง	

มากนัก
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  •	 การแข่งขันด้านบริการจัดประชุมสัมมนา		และจัดเลี้ยง	ซึ่งทางคู่แข่งจะได้เปรียบ	ในเรื่องขนาดของห้อง	ซึ่งทาง

โรงแรม	ได้ปรับกลยุทธ์	ดังนี้

   •	 มุ่งเน้นทางด้านคุณภาพ	และมาตรฐานของการบริการและที่จอดรถที่สะดวกสบาย

   •	 การจัดรูปแบบการจัดเลี้ยงที่สวยงามทันสมัย	และหลากหลาย

   •	 เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของห้องจัดเลี้ยง

   •	 ขยายฐานตลาดไปจงัหวดัอืน่ๆ	โดยเน้นในภาคใต้ท้ังหมด	เจาะกลุม่	ประชมุสมัมนาซึง่เป็นจดุได้เปรียบของ

โรงแรม	ทินิดี	ระนอง

  •	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงแรมให้ดีกว่าคู่แข่ง	ทางโรงแรมได้ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุง	ดังนี้

   •	 การปรับปรุง	Coffee	Shop	ให้ดูสะอาดและทันสมัย

   •	 การเปิดร้าน	Ramen	และชานมไข่มุกซึ่งเป็นเจ้าแรกในระนอง

   •	 การเปิดร้านอาหาร	สุกี้ยากี้	เหรียญทอง	ซึ่งให้บริการสุกี้สไตล์แต้จิ๋วต้นต�าหรับ	พร้อม	เมนูอาหารญี่ปุ่น	ที่

ได้รับความนิยม

   •	 ขยายห้อง	Gym	เพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

   •	 พัฒนาปรับปรุงงานระบบต่างๆ	เพื่อสร้างความปลอดภัยและเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

   •	 ได้ดัดแปลงห้องพัก	3	ห้อง	มาเป็นห้องนวดเพื่อสุขภาพ	โดยผู้เชี่ยวชาญ

   •	 พัฒนาปรับปรุงห้องพักให้ได้ตามมาตรฐานครบทุกห้อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -	ไม่มี	-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 โรงแรม	ทินิด	ีแอท	ระนอง		และ	โรงแรม	ทินิด	ีอินน์	มีการด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 	 1.	 เกี่ยวกับการก�าจัดน�้าเสีย

	 	 	 1.1	 มีบ่อบ�าบัดน�า้เสีย

	 	 	 1.2	 มีการตรวจสอบคุณภาพของน�้าทุก	3	เดือน

	 	 2.	 เกี่ยวกับการก�าจัดขยะ

	 	 	 2.1	 มีการคัดแยกขยะเปียก	ขยะแห้ง	และขยะรีไซเคิล

	 	 	 2.2	 มีรถเทศบาลจัดเก็บขยะไปทิ้งทุกวัน

	 	 3.	 การก�าจัดควันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเครื่องก�าเนิดไอน�้า

	 	 	 3.1	 มีการตรวจซ่อมบ�ารุงเครื่องก�าเนิดไอน�า้ประจ�าปี

	 	 	 3.2	 มีการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพการเผาไหม้โดยวิศวกร

	 	 นอกจากนี	้ทางโรงแรม	ได้มีการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ	โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

	 	 1.	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในการจัดการด้านความปลอดภัย		อาชีวอนามัย		และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน

	 	 2.	 การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน	ภายในอาคารและนอกอาคาร

	 	 3.	 การเข้าร่วม	 To	 Be	 Number	One	 โดยได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ	 ร่วมท�างานกับทางจังหวัด	 รณรงค ์

ต่อต้าน	และเสริมสร้างให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
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โรงแรม	ทินิดี	กอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรม	ทินิด	ีกอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต	เป็นโรงแรมระดับ	3	ดาว	ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ		เดอะ	ล็อค	ปาล์ม	กอล์ฟ	

คอร์ส	และสนามกอล์ฟ	เดอะ	เรด	เมาเทิน	กอล์ฟ	คอร์ส	จังหวัดภูเก็ต	บริหารงานโดย	MBK-HT		ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง	40	นาที	

จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต	 และเพียง	 15	 นาทีจากหาดป่าตอง	 ซึ่งรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและบรรยากาศที่สดชื่น	

พร้อมการรักษาความปลอดภัยตลอด	24	ชั่วโมง		มีศูนย์ออกก�าลังกายชื่อ	Centric	Life	ซึ่งมี	Fitness	และ	สระว่ายน�้า	มีเคาน์เตอร์	

ส�าหรับขายอาหารทานเล่น	และเครื่องดื่ม	นานาชนิดโดยลูกค้าที่พักโรงแรมสามารถใช้บริการ	Fitness	และสระว่ายน�้าฟรี	ส่วนลูกค้า

ภายนอกสามารถใช้บริการได้โดยมีการเปิดให้บริการทั้งแบบรายวัน	รายเดือน		และรายปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
 •	 มีการให้บริการมุมจ�าหน่ายสินค้าจ�าเป็นต่างๆ	แก่ผู้เข้าพัก	 (Convenient		Corner)	

บริเวณ	Reception		ของโรงแรม	

	 ด้านการตลาด
 •	 พฒันาช่องทางการขาย	เว็บไซต์	ของโรงแรม	โดยจัดท�าเว็บไซต์	ให้ลูกค้าสามารถท�าการ

จองกับทางโรงแรมได้โดยตรง	พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย	

 •	 ท�าการตลาดอย่างต่อเนื่อง	 และยังคงมอบราคาพิเศษในส่วนของห้องพักให้กับกลุ่ม

สมาชิกสนามกอล์ฟ	พันธมิตร	ทั้งในและต่างประเทศ	(Affiliate)	

 •	 ท�าแพ็คเกจรวมห้องพักกับสนามกอล์ฟ	 ส�าหรับตลาด	 Corporate	 โดยมีการปรับ

เปลี่ยนแนวทางในการโปรโมท	ท�าให้ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้น	รวมถึงการเข้าร่วมการขาย

แพคเกจในโอกาสพิเศษ	 ต่างๆ	 กับทางสนามกอล์ฟ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 และ	

แคมเปญ	ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

 •	 ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	โดยร่วมโปรโมทโรงแรมพร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษกับ	ผู้

ถือบัตรเครดิตการ์ดของ	ธนชาต	และ	MBK	Life

 •	 การท�าการตลาดอย่างต่อเนือ่ง	และขยายฐานลกูค้าตลาดจนี	ท�าให้ในปี	2561โรงแรม

ได้ผลตอบรบัเป็นทีน่่าพอใจโดยมจี�านวนนักท่องเทีย่วชาวจนีเพิม่ขึน้	และทางโรงแรม

ได้จัดท�าแผนการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าตลาดจีน	 และเพิ่มช่องทางในการขยาย

ตลาดนี้ให้มากขึ้นในปี	2562	ในขณะเดียวกัน	ก็หาตลาดใหม่ๆ	เพิ่มเติม

 •	 การร่วมออกบูธในงานโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	เช่น	งานไทยเที่ยวไทย	ได้

รับผลตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจในปี	 2561	 และวางแผนในการร่วมออกบูธอีกครั้งในปี	

2562

 •	 มีการเชิญ	 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายทอดประสบการณ์	 (Blogger)	 ทั้งในและต่าง	

ประเทศ	 มาเขียนแบ่งปันความประทับใจที่ได้รับจากการเข้าพักในโรงแรม	 และแบ่ง

ปันความสวยงามทัศนียภาพของสนามกอล์ฟ	ผ่านช่องทางเว็บไซต์	เช่น	palatiallife.

com	โดยในปี	2561	มี	Blogger	จาก	ญี่ปุ่น	และ	ในปี	2562	Blogger	จาก	เกาหล	ี

มีก�าหนดการ	เข้าพักเพื่อ	Review	โรงแรมในเดือนกุมภาพันธ์	

 •	 มีการเพิ่มห้องพักในโครงการ	Loch	Palm	Residence	เพื่อให้บริการลูกค้า	และนัก

กอล์ฟ	ที่	 ต้องการห้องพักที่มี	 2	ห้องนอน	พร้อมห้องนั่งเล่น	ห้องอาหารพร้อมครัว	

และสระว่ายน�า้	ทีเ่ป็นส่วนตวั	สะดวกสบายมากขึน้	ในระดบัห้อง	Suite	เพือ่เพิม่ชนิด

ของห้องพักให้หลากหลาย	เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าและยงัเป็นการเพิม่

ยอดขายให้กับโรงแรม
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กลุ่มลูกค้าของโรงแรม	ทินิดี	กอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต
 กลุ่มลูกค้าหลัก		ได้แก่	ลูกค้าจากบริษัท	ห้างร้าน	รวมถึงบริษัททัวร์ท่องเที่ยว	และนักกอล์ฟจากต่างประเทศและภายใน

ประเทศ

 กลุ่มลูกค้ารอง		ได้แก่	ลูกค้าจากหน่วยงานราชการ		รัฐวิสาหกิจ		องค์กรอิสระต่างๆ	นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียน

ต่างๆ	รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีการส�ารองห้องพักเข้ามาเองโดยตรง	และผ่านทางเว็บไซต์	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรมทินิด	ีกอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต
	 	 โรงแรม	ทินิด	ีกอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต	ได้ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่าย	ดังต่อไปนี้

  •	 การเสนอขายโดยตรงกับบริษัทประกอบธุรกิจ	และห้างร้าน	โรงเรียนสถาบันการศึกษา

  •	 การเสนอขายผ่านบริษัททัวร์ตามภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลกทั้งใน	และต่างประเทศ

  •	 การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์		หรือ		เว็บไซต	์โดยมุ่งเน้น	เว็บไซต์ของโรงแรม	รวมทั้ง	Social	Media

  •	 การเสนอขายผ่านระบบสายการบินชั้นน�าต่างๆ

  •	 การเสนอขายผ่านสิ่งพิมพ์		สื่อโฆษณา		และประชาสัมพันธ์

  •	 การเสนอขายตามงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ

  •	 การเสนอขายโดยผ่านช่องทางของเครือข่ายโรงแรมในกลุ่ม	MBK-HT

  •	 การเสนอขายผ่านพันธมิตร

  •	 การเสนอขายเป็นแพคเกจร่วมกับกอล์ฟ

  •	 การเสนอขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายกอล์ฟ

  •	 การเสนอขายแบบ	Group	Series	กับบริษัททัวร์

	 2	 สภาพการแข่งขันของโรงแรมทินิด	ีกอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต	
	 	 ทิศทางและการแข่งขันทางการตลาดของโรงแรม	ในจังหวัดภูเก็ต	ณ	ปัจจุบันลูกค้านิยมจองผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

เป็นส่วนใหญ่		เนื่องจากลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกที่พักที่ตนเองต้องการ	ในราคาที่พอใจ		ทางโรงแรมจึงได้ท�าโปรโมชั่นบนเว็บไซต์

เป็นจ�านวนมาก	 และโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะยังคงเลือกการเข้าพักโดยอิงสถานที่ชายทะเลเป็นหลัก	 	 ประกอบกับมีผู้ประกอบการน�า	

คอนโดมิเนียม	 อพาร์ทเม้นท์	 หรือบ้านพักส่วนตัวมาปล่อยให้เช่าเป็นรายวันแบบโรงแรมในราคาท่ีถูกกว่าโรงแรม	 เนื่องจากไม่ได้จด

ทะเบียนอย่างถกูกฎหมาย	โดยมสีิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	เช่นกัน	ท�าให้โรงแรมต้องมุง่เน้นเจาะกลุม่ลกูค้าท่ีชืน่ชอบการเล่นกอล์ฟ

เป็นหลัก	หรือ	กรุ๊ปทัวร์	ที่มีแพคเกจทัวร์รวมอยู่เรียบร้อยแล้ว	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	ตลอดจนได้เพิ่ม	Club	House	ซึ่งมี

ทั้ง	Fitness	และสระว่ายน�า้เพื่อเพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า	
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	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต	ของโรงแรม	ทินิดี	กอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	
ภูเก็ต	
	 ผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของโรงแรม	ทีนิด	ีภูเก็ต		ได้แก่

 •	 เศรษฐกิจโดยรวมของโลกที่ชะลอตัว	 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ท�าให้นักท่องเที่ยว

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง	 โดยมีการเดินทางไปต่างประเทศน้อยลง	 ถึงแม้เดินทางก็จับจ่ายใช้สอยน้อยลง	

โดยเฉพาะในด้านของการใช้จ่ายในส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม	

 •	 จ�านวนของเท่ียวบนิ	และการก�าหนดเวลาของเทีย่วบินทีไ่ปจงัหวดัภเูกต็ไม่เพยีงพอ	รวมถงึไม่สอดคล้องกบัจ�านวนนกั

ท่องเที่ยว	นอกจากนี้สายการบินส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่อกับเมืองหลักๆ	เช่น	สิงคโปร์	กัวลาลัมเปอร์	ล้วนแต่เป็นโลว์คอส

ต์แอร์ไลน์	 ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นน�าไม่นิยม	 เน่ืองจากเห็นว่าไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับการคุ้มครองจาก

ประกันอุบัติเหตุหรือความไม่สะดวกต่างๆ	

 •	 ข้อจ�ากัดของท่าอากาศยานกระบี	่นักท่องเที่ยวรอที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลานาน	ก็เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ศักยภาพ

การท่องเที่ยวลดลง	

 •	 การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของ	Budget	Hotel	มผีลท�าให้จ�านวนนักท่องเทีย่วทีจ่ะเข้าพกัในโรงแรมลดลง	เน่ืองจากภาค

รัฐไม่มีนโยบายควบคุมจ�านวนโรงแรมที่สร้างใหม่

 •	 การปรับราคาต�่าลงของโรงแรม	สี่ดาว	ที่ต้องการลูกค้าชาวจีน	(Tour	Group)	มีผลกระทบท�าให้โรงแรมสามดาวต้อง

ปรับราคาลง

 •	 ปัญหากรณีพิพาทเรือล่ม	และการให้บริการนักท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศไทย	ยังคงมีประเด็นที่ท�าให้นักท่อง

เที่ยวในจังหวัดภูเก็ต	ไม่คงที่	และมีจ�านวนลดลงกว่าการคาดหมาย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 มีการให้บริการขายสินค้า	 เบ็ดเตล็ดและของใช้ที่จ�าเป็นให้กับลูกค้า	 ลักษณะของ	 Convenient	 Corner	 ในราคา 

ย่อมเยาว์	

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโรงแรม	ทินิดี	ภูเก็ต	

	 	 1.	 เกี่ยวกับการก�าจัดน�้าเสีย

	 	 	 1.1		มีบ่อบ�าบัดน�า้เสีย

	 	 	 1.2		มีการตรวจสอบคุณภาพของน�้าทุก	3	เดือน

	 	 	 1.3		มีการน�าน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วไปใช้ในงานสวน

	 	 	 1.4	 มีการเติมจุลินทรีย์ธรรมชาติลงในบ่อปฏิกูลทุกเดือน
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	 	 2.	 เกี่ยวกับการก�าจัดขยะ

	 	 	 2.1		มีการคัดแยกขยะเปียก	ขยะแห้ง	และขยะรีไซเคิล

	 	 	 2.2		มีรถเทศบาลจัดเก็บขยะไปทิ้งทุกวัน

	 	 	 2.3		มีการใช้ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	เพื่อลดการใช้กระดาษ			

	 	 	 2.4	 มีนโยบายการใช้กระดาษรีไซเคิล	อย่างเคร่งครัด

	 	 3.	 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

	 	 	 3.1	 มีการติดตั้งกุญแจส�าหรับระบบตัดไฟฟ้าในห้องพัก	เพื่อประหยัดพลังงานทุกห้องพัก	

	 	 	 3.2	 การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน	 ภายในอาคารและด้านนอกอาคาร	 รวมทั้งการควบคุมการเปิด	 ปิดไฟ	

ระบบอัตโนมัติ	เพื่อให้เป็นไปตามเวลา	ที่ก�าหนด	

	 	 	 3.3	 มีการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานมานาน	เช่น	ตู้เย็น	และ	ทีวี

	 	 	 3.4	 มีการตรวจเช็คสายไฟและอุปกรณ์ที่คาดว่าจะเสื่อมจากอายุการใช้งาน	ให้ใหม่	และปลอดภัยมากขึ้น

	 	 	 3.5	 เปลี่ยนหลอดไฟ	เป็น	LED	ในจุดที่ส�าคัญๆ	พร้อมปรับตั้งเวลาเปิดปิดไฟ	ตามความเหมาะสม

โรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	บริหารงานโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	ทัวร์ริซึ่ม	จ�ากัด	(MBK-HT)	ตั้งอยู่ที่หาด

พระแอะ	เกาะลันตาใหญ	่จังหวัดกระบี่	บนพื้นที่	17	ไร่	เป็นบูติครีสอร์ท	ริมทะเลระดับ	5	ดาว	ซึ่งรายล้อมด้วยธรรมชาติเขตร้อนที่

เขียวขจ	ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา	และทะเล	โดยประกอบด้วยห้องพัก	จ�านวน	57	ห้อง	6	แบบ	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
 •	 ในปี	2561ได้มีการ	ปรับปรุง	Sundowners	Bar	โดยการขยายขนาดของบาร์ให้กว้างและทันสมัยมากขึ้น	และย้าย

บาร์เข้าไปไว้ในบรเิวณเลาจ์น		เพือ่ใช้พืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์มากขึน้	และเพือ่รองรับความต้องการของลกูค้าทีห่นาแน่น	

พร้อมกันนี้ยังได้ปรับปรุงและขยายพื้นที่	จุดชมพระอาทิตย์ตก	เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ทั่วถึงมากขึ้น

 •	 ได้มีการปรับปรุง	Linger	Longer	Spa	ใหม่ทั้งหมด		ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงภายในห้องนวด	เพื่อความสวยงามและสร้าง

บรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น

 •	 ได้มีการสร้างก�าแพงด้านข้างและด้านหลัง	La	Maison	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแก่ลูกค้า

 •	 มกีารจดัซือ้เรอื	Hobie	Wave	ล�าใหม่	เพือ่ทดแทนล�าเก่าทีห่มดสภาพการใช้งาน	และจดัซือ้	Paddle	Board	เพิม่เตมิ

อีก	2	ล�า	เพื่อเพิ่มความหลากหลายในกิจกรรมทางน�้าและเพื่อการสันทนาการแก่ลูกค้าที่เข้าพัก
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 •	 ในปี	2561	ทางโรงแรม	มีห้องพักพร้อมรองรับลูกค้าครบถ้วนทั้ง	57	ห้อง	ซึ่งประกอบด้วย

  •	 Garden	Pavillon			:		 44

  •	 Grand	Garden	Pavillon			:			 4	

  •	 Terrace	Suite			:			 2	

  •	 Ocean	Deluxe	Villa			:		 3

  •	 Beach	Villa			:	 3

  •	 La	Maison			:	 1

 •	 เพิ่มระดับความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต	ทั้งในส่วนของลูกค้าและพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

 •	 พฒันาทีด่นิทีซ้ื่อใหม่บนเกาะลนัตา	จ�านวน	10	ไร่	เพือ่ท�าบ่อเกบ็น�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภคภายในโรงแรม	เพือ่ยกระดบั

มาตรฐานของโรงแรม	

 •	 เพิ่มจ�านวนกล้อง	CCTV	ให้ครอบคลุมพื้นที่ในรีสอร์ทมากขึ้น	เพื่อให้ความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า

	 ด้านการตลาด
 •	 โรงแรม	 ได้รับเกียรติในการเป็นตัวแทนดูแลรับรองกลุ่ม	Product	Manager	Team	จากหลายๆ	บริษัททัวร์ที่มีชื่อ

เสียง	รวมถึงกลุ่มลูกค้าแอร์ไลน์ต่างๆ	เพื่อสัมผัสการบริการและรับประสบการณ์จากการเข้าพักจริงในโรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	

สปา	 ทั้งนี้ทางกลุ่ม	 Product	Manager	 ได้ชื่นชมถึงความสวยงามของโรงแรม	 และการให้บริการอันดีเยี่ยม	 รวมถึงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่จัดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าของโรงแรม

 •	 โรงแรมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ	สมาคมระดับโลก	อันได้แก่

  •	 Haute	Grounder	

  •	 Conde	Nast	Johansen	Spas		

	 	 	 โดยสมาคมท้ังสองนีจ้ะช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์	และการตลาดของโรงแรม	ให้ไปถงึกลุม่ลกูค้าระดบัสงูตามทีค่าด

หวัง

 •	 โรงแรมได้จัด	Package	เพื่อสุขภาพ	“Fusion	Fitness	and	Wellness	Being	Package”	เพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้าน

สุขภาพทีมุ่ง่เน้นการออกก�าลงักาย		และเสริมสร้างสขุภาพให้ดขีึน้แบบองค์รวม		ในระหว่างการพักผ่อนทีโ่รงแรม	โดย

ลูกค้าสามารถเลือกกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ	ที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ได้	อาทิ	โยคะ	โวคะ	(กิจกรรมการออกก�าลังกายใน

น�้า)		รวมถึงสปา	ทรีทเม้นต์ต่างๆ	และสามารถเลือกอาหารเพื่อสุขภาพตามชอบ

 •	 การเพิ่มกลยุทธ์ทางการขายบนเว็บไซต์ของ	บริษัท	ออนไลน์	รวมทั้งเว็บไซต์ของโรงแรม

 •	 การน�าเสนอขายแพ็คเกจใหม่บนเว็บไซต์ของโรงแรม	และโปรโมชั่นพิเศษ	เพื่อเพิ่มความดึงดูด	และความหลากหลาย

ให้กับลูกค้า

 •	 การท�าสัญญาร่วมกับบริษัททัวร์ในแถบเอเชียมากขึ้น	เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว		

 •	 การเข้าร่วม	Trade	Show	ในต่างประเทศมากขึ้น	

 •	 จัดท�าเว็บไซต์ภาษาจีนเพื่อดึงดูดลูกค้าชาวจีน

	 	 ให้เข้ามาพักในช่วง	Low	Season
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 •	 ด้านอาหารได้ยกระดับการให้บริการอาหารเช้าแบบ	Buffet	โดยมีอาหารให้ลูกค้าเลือกหลากหลายเพิ่มมากขึ้น	อาทิ	

อาหารเพื่อสุขภาพรายการพิเศษ	 อาหารปราศจากกลูเตน	 (Gluten	 Free)	 เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพ	 หรือลูกค้า							

ที่มีข้อจ�ากัดด้านโภชนาการได้มีทางเลือก	และมีความมั่นใจในการรับประทานอาหารเช้ามากขึ้น	

 •	 การรักษาฐานลูกค้าตลาดยุโรปให้คงเป็นอันดับ	1	และรักษามาตรฐานการบริการจึงได้รับรางวัลต่างๆ	มากมาย	เช่น	

  •	 2018	TripAdvisor	Travelers’	Choice	Award,	#1	Top	Hotel	in	Thailand

  •	 Haute	Grandeur	Global	Awards	2018

  •	 Best	Hideaway	Spa,	Asia

  •	 Best	Resort	Spa,	Asia

  •	 Best	Signature	Spa,	Treatment

  •	 Best	Relaxation	Retreat

กลุ่มลูกค้าของโรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา
 กลุ่มลูกค้าหลัก		ได้แก่	กลุ่มลูกค้าจากทวีปยุโรป	เช่น	ประเทศอังกฤษ	ประเทศเยอรมัน	สวิสเซอร์แลนด์	ซึ่งมักจะเข้าพัก

ในช่วงฤดูท่องเที่ยว	และกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นลูกค้าที่มาฮันนีมูน	วัยเกษียณ		และกลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้น		เนื่องจากทางโรงแรมไม่มี

นโยบายรับลูกค้าอายุต�่ากว่า	18	ปี		เข้าพัก

 กลุ่มลูกค้ารอง		ได้แก่	กลุ่มลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย,	จีน		ประเทศในแถบเอเชีย	โดยจองผ่านเว็บไซต์		และขายผ่าน	

Wholesale	ต่างๆ	ซึ่งจะเข้าพักในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว	ทั้งนี้ในปี	2561		ทางโรงแรมได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย

และชาวจีนเพิ่มมากขึ้น	ถือว่าเป็นโอกาสดีของโรงแรมที่ได้มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ	ที่มีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา
  •	 เสนอขายผ่านบริษัททัวร์	ตามภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศ

  •	 เสนอขายผ่านเว็บไซต์	โดยมุ่งเน้นเว็บไซต์ของโรงแรมหรือทาง	Social	Media	ต่างๆ

  •	 เสนอขายโดยผ่านตัวแทนที่อยู่ในประเทศต่างๆ		เช่น		อังกฤษ		เยอรมัน	สวีเดน	ออสเตรเลีย	

  •	 การเสนอขาย	เป็น	Package	กับโรงแรมในเครือ

  •	 จัดท�า	Package	พิเศษ	ส�าหรับแขกที่กลับมาพักซ�้าๆ

	 2	 สภาพการแข่งขันของโรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา
	 	 เนื่องจากโรงแรม	 มีการวางเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน	 	 เช่น	 การไม่รับเด็กต�่ากว่าอายุ	 18	 ปีเข้าพัก	 เพื่อ 

มุง่เน้นกลุม่ลกูค้าทีจ่ะมาฮนันมีนู	หรอืผูส้งูอายทุีต้่องการความสงบ	ความเป็นส่วนตวัจงึท�าให้โรงแรมเป็นผูน้�าบนเกาะลนัตา	ผลประกอบ
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การในปี	2561	สูงกว่าป	ี	2560	แต่ยังคงต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	สาเหตุหลักคือมีการปรับปรุงก่อสร้าง	Sundowner	Bar	ท�าให้ลูกค้า

ยโุรปชะลอการเข้าพกัในช่วงท่ีมกีารปรบัปรงุ	อกีท้ัง	ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั	ค่าเงนิยโูร	และค่าเงนิของสหราชอาณาจักร

อ่อนตัวลงอย่างมาก	 ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของโรงแรม	 รวมท้ังผลกระทบจากการจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของ 

สหราชอาณาจักร	ราคาตั๋วเครื่องบินมาไทยมีราคาสูงมากถ้าเทียบกับการไปเวียดนาม	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	หรืออเมริกา	ท�าให้เกิดการ

ชะลอตัวในการส�ารองห้องพัก	ท�าให้การใช้จ่ายต่างๆ	ในโรงแรมลดลงไปด้วย

	 3	 แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคตของโรงแรม	ลยานะ	รสีอร์ท	แอนด	์สปา
	 	 เนื่องจากจังหวัดกระบี่ยังมีปัญหาเรื่องจ�านวนลูกค้าที่มีปริมาณน้อยในช่วงเดือนพฤษภาคม	 ถึง	 เดือนกันยายน	 จึง

จ�าเป็นต้องเพิม่กลุม่ลกูค้าทีจ่ะมาช่วยสนบัสนนุในช่วงนอกฤดทู่องเทีย่ว	(Low	Season)	โดยใช้โรงแรมปทมุวนั	ปริน๊เซส	เป็นผูแ้นะน�า

ลูกค้ามาให้	และอาจเพิ่มกลุ่มลูกค้าฮันนีมูน	แต่ทั้งนี้ต้องศึกษาข้อจ�ากัดทางด้านเที่ยวบินที่บินไปยังกระบี่	เนื่องจากบางประเทศไม่มี

สายการบินที่บินตรงเข้ากระบี่	ในช่วง	Low	Seasons	จึงท�าให้ลูกค้า	มองว่าการเดินทางเข้าถึงไม่สะดวก	ซึ่งทางโรงแรมจะต้องอาศัย

เวลาในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	(Destination)	ของเกาะลันตาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	แต่จากการที่นักท่องเที่ยวที่อิ่มตัวกับ

จังหวัดภูเก็ต	จึงเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดกระบี่และเกาะลันตา

	 	 ทั้งนี้การสร้างสะพานข้ามเกาะ	 จากเกาะลันตาน้อยเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่	 ท�าให้การคมนาคมเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่	

สะดวกมากขึ้น	จึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่โดยรวมของเกาะลันตา

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
  •	 สินค้าและผลิตภัณฑ์ใน	Gallery	ซึ่งมีทั้งซื้อมาขายไป	และConsignment

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 โรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	มีการด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 	 1.	 การจัดการด้านน�า้

	 	 	 1.1	 ทางโรงแรมมีการบ�าบัดน�า้เสีย	ก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ

	 	 	 1.2	 ทางโรงแรมได้น�าน�า้ทีใ่ช้แล้วจากบริเวณหอพกัพนักงานมาบ�าบดั	เพือ่น�าไปใช้ในการ	รดน�า้ต้นไม้ทัว่บรเิวณ

โรงแรม

	 	 	 1.3	 โรงแรมได้ใช้บรรจุภัณฑ์น�้าดื่มแบบเปลี่ยนถังได้และรีไซเคิลได้

	 	 2.	 การจัดการด้านขยะ

	 	 	 2.1	 มีการรณรงค์ให้ภายในส�านักงานใช้กระดาษ	Reuse	และมีการแยกขยะเพื่อจ�าหน่าย
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	 	 3.	 การจัดการด้านพลังงาน

	 	 	 3.1	 โรงแรมได้ก�าหนดเกณฑ์การซือ้ผลติภณัฑ์และวสัดทุีผ่่านการรบัรองมาตรฐานสิง่แวดล้อม	และความปลอดภยั	

เช่น	ฉลากเบอร์ห้า

	 	 	 3.2	 โรงแรมได้ก�าหนดเกณฑ์การซื้อผักผลไม้	และอาหารตามฤดูกาล	เพื่อลดการปนเปื้อนของสารพิษ

	 	 	 3.3	 โรงแรมจัดให้มีการเดินทางทั้งภายใน	 และภายนอกด้วยการใช้พลังงานทดแทน	 เพื่อลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	และลดภาวะโลกร้อน	เช่น	รถจักรยาน	

	 	 	 3.4	 โรงแรมได้มีการจัดท�ารายงานการใช้ไฟฟ้า	 และการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบ	 เพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในโรงแรม

	 	 	 3.5	 โรงแรมได้ใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน	เพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน	และอนุรักษ์พลังงาน

	 	 	 3.6	 โรงแรมได้มีการใช้สวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างอัตโนมัติ	เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน

	 	 	 3.7	 โรงแรมได้ควบคมุมใิห้มกีารติดเครือ่งยนต์ขณะจอดรถรอภายในบรเิวณโรงแรม	เพือ่ลดการสญูเสยีเช้ือเพลงิ

	 	 4.	 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงแรม

	 	 	 4.1	 กระตุ้นให้พนักงานช่วยกันดูแลชายหาดด้านหน้าโรงแรม	ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ	ให้สะอาดอยู่เสมอ

	 	 	 4.2	 โรงแรมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 	 5.	 การช่วยเหลือสังคมใกล้เคียงโดยรอบ

	 	 	 5.1	 โรงแรมได้ให้การสนบัสนนุการฝึกอบรมแก่นักศึกษาจากมหาวทิยาลยับรูพา	หลกัสตูรบริหารจดัการโรงแรม

และการท่องเท่ียว	 เพื่อเสริมสร้างความรู้	 และสร้างทักษะการให้บริการลูกค้า	 ในบรรยากาศการท�างาน 

จากสถานที่จริง

	 	 	 5.2	 สนับสนุนงานกาชาด	อ�าเภอเกาะลันตา

	 	 	 5.3	 สนับสนุนการสร้าง	ป้อมจุดตรวจ	ตชด.เกาะกลาง

	 	 	 5.4	 สนับสนุนงานสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้านคลองนิล

	 	 	 5.5	 สนับสนุนกีฬาบ้านร่าหมาด

	 	 	 5.6	 สนับสนุนออกร้านงานวันเด็ก	อบต.ศาลาด่าน

โรงแรมทินิดี	โฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรม	ทินิดี	โฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ	เป็นโรงแรมระดับ	3	ดาวครึ่ง	เปิดด�าเนินการใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	

2561	และบริหารงานโดย	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	ทัวร์ริซึ่ม	จ�ากัด	(“MBK-HT”)	ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ	บางกอก	กอล์ฟ	

คลับ	 ซึ่งอยู่ติดกับสนามกอล์ฟ	 ริเวอร์เดล	 กอล์ฟ	 แอนด์	 คันทร่ี	 คลับในจังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง	 25	 นาที	 จาก 

สนามบินดอนเมือง	 โดยภายในโรงแรมเปิดให้บริการห้องพักหลากหลายสไตล์	จ�านวน	128	ห้อง	รวมถึง	ห้องประชุม	ห้องจัดเลี้ยง	

ห้องนวด	ห้องอาหาร	และฟิตเนสระดับ	5	ดาว		

	 ทั้งนี้บริเวณโรงแรม	ทินิด	ีโฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ	รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและบรรยากาศที่สดชื่น

ของสนามกอล์ฟทั้ง	2	สนาม	พร้อมระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด	24	ชั่วโมง	โดยเปิด	D	Health	Massage	ให้บริการนวด 

เพื่อสุขภาพ	 พร้อมศูนย์ออกก�าลังกาย	 ดิโอลิมปิค	 ระดับ	 5	 ดาว	 ที่มีเคร่ืองออกก�าลังกายครบครัน	 สระว่ายน�้าระบบน�้าเกลือ	 

คลาสเต้นต่างๆ	 ห้องสตรีมซาว์น่า	 สนามแบตมินตันและสนามเทนนิส	 รวมถึงบาร์เครื่องดื่มที่	 @	 Lobby	 และอาหารหลากหลาย 

ที่ห้องอาหาร	Café	Nidee	โดยโรงแรม	ทินิดี	โฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ	มุ่งเน้นการบริการจัดงานประชุม	สัมมนา	ซึ่งสามารถ

รองรับลูกค้าได้ถึง	500	ท่าน	งานเลี้ยงสังสรรค์	งานแต่งงานทั้ง	In	door	และ	Out	door	ตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการได้
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 ด�าเนนิการเปลีย่นช่ือโรงแรมจาก	โรงแรม	บางกอก	กอล์ฟ	คลบั	เปลีย่นเป็น	โรงแรมทนิิด	ีโฮเตล็	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลบั	

และมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ	ดังนี้

	 ด้านการตลาด
 •	 ขยายฐานลูกค้ากลุ่มสัมมนา	 และกลุ่มบริษัทเอกชน	 และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้	 บริการซ�้า	 ซึ่งได้รับผล 

ตอบรับเป็นอย่างดี		

 •	 ขยายฐานลูกค้ากลุ่มนักกอล์ฟเพิ่มขึ้น		

 •	 ต้อนรับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย	 (TFOPTA)	 เป็นเจ้าภาพส�าหรับสมาชิก 

ทั่วประเทศ	ซึ่งถือเป็นโอกาสในการโปรโมทโรงแรมไปในตัว

 •	 เข้าร่วมงานคาร์แรลลี่	กับจังหวัดปทุมธานี	เพื่อประชาสัมพันธ์โรงแรม	ให้หน่วยงานและบุคคลทั่วไปรู้จักโรงแรม		

 •	 ท�าแพ็คเกจห้องพักร่วมกับสนามกอล์ฟ	ส�าหรับตลาด	Corporate	และลูกค้าทั่วไป

 •	 ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	โดยร่วมโปรโมทโรงแรมพร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษกับ	ผู้ถือบัตรเครดิตการ์ดของธนาคาร	

Thanachart	และ	Citi	Bank

 •	 การร่วมออกบธูในงานโปรโมทการท่องเทีย่วอย่างต่อเน่ือง	เช่น	งานไทยเทีย่วไทย	เพือ่เป็นการประชาสมัพันธ์โรงแรม	

กลุ่มลูกค้าของ	โรงแรมทินิด	ีโฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ
 กลุ่มลูกค้าหลัก	 ได้แก่	ลูกค้าสัมมนาจากหน่วยงานราชการ	บริษัทเอกชน	บริษัททัวร์ที่เน้นลูกค้ามาพักและตีกอล์ฟจาก

ต่างประเทศ	บริษัทเอกชนในจังหวัดปทุมธานี	ที่มีการรับรองลูกค้าจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

 กลุ่มลูกค้ารอง	ได้แก่	ลูกค้าที่ต้องการจัดงานเลี้ยงรับรอง	งานสังสรรค์	งานแต่งงานขนาดเล็กถึงกลาง	กลุ่มลูกค้าที่มีการ

ส�ารองห้องพักเข้ามาเองโดยตรง	และผ่านทางเวบ็ไซต์	นกักอล์ฟในประเทศ	บรษิทัทวัร์ท่องเทีย่วทัว่ไปทีร่อพกัเพือ่เดนิทางทีส่นามบนิ

ดอนเมือง

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของ	โรงแรม	ทินิดี	โฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ
	 	 ได้ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่าย	ดังต่อไปนี้

  •	 การเสนอขายโดยตรงกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน	

  •	 การเสนอขายผ่านบริษัททัวร์กอล์ฟตามภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลกทั้งใน	และต่างประเทศ

  •	 การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์	หรือเว็บไซต์	โดยมุ่งเน้น	เว็บไซต์ของโรงแรม	รวมทั้ง	Social	Media

  •	 การเสนอขายผ่านระบบสายการบินชั้นน�าต่างๆ

  •	 การเสนอขายผ่านสิ่งพิมพ์	สื่อโฆษณา	และประชาสัมพันธ์
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  •	 การเสนอขายตามงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ

  •	 การเสนอขายโดยผ่านช่องทางของเครือข่ายโรงแรมในกลุ่ม	MBK-HT

  •	 การเสนอขายผ่านพันธมิตร	โดยจ่ายให้เป็นค่าคอมมิชชั่น

  •	 การเสนอขายเป็นแพ็คเกจร่วมกับการใช้บริการสนามกอล์ฟ	และนวดเพื่อสุขภาพ

  •	 การเสนอขายแบบ	Group	Series	กับบริษัททัวร์

	 2	 สภาพการแข่งขันของโรงแรมทินิด	ีโฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ
	 	 โรงแรม	ทินิด	ี โฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ	ได้ปรับปรุง	ตกแต่งอาคารและห้องพักใหม่ทั้งหมด	โดยออกแบบ

สไตล์สมัยใหม่	 มีห้องพักให้เลือกหลายแบบ	 มีห้องประชุม	 ห้องจัดเลี้ยง	 ห้องอาหาร	 ศูนย์ออกก�าลังกาย	 ห้องนวด	 เป็นโรงแรมที่ 

ทันสมัยที่สุดในจังหวัดปทุมธานี	มุ่งเน้นด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ	โดยวางแผนกลยุทธ์	ดังนี้

  •	 มุง่เน้นกลยทุธ์การขายทีต่ามความต้องการของลกูค้าหรือภายใต้งบประมาณท่ีลกูค้าพงึพอใจ	สามารถปรบัเปลีย่น

แพ็คเกจเพื่อให้ลูกค้าประทับใจที่สุด

  •	 มุ่งเน้นทางด้านคุณภาพ	มาตรฐานของการบริการ		และที่จอดรถที่สะดวกสบาย

  •	 ห้องพัก	มีการตกแต่งอย่างทันสมัย	และมีให้เลือกหลายประเภท	

  •	 การจัดรูปแบบการจัดเลี้ยงที่สวยงามทันสมัย	เน้นบริการ	และอาหารรสชาติดี

  •	 การบริการ	D	Health	Massage	เป็นการบริการนวด	แบบไทยดั้งเดิม	ระดับ	5	ดาว	ในราคา	3	ดาว	โดยเน้น

การมีอัตลักษณ์การนวดอย่างมืออาชีพภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย	สงบ	สบาย	และส่วนตัว		

  •	 การบรกิาร	The	Olympic	Fitness	Club	เป็นศนูย์ออกก�าลงักายทีใ่หญ่และสมบรูณ์แบบทีส่ดุในจงัหวดัปทมุธาน	ี

สามารถรองรบัการให้บริการลกูค้าได้จ�านวนมาก		พร้อมทัง้ให้บรกิารกบัลกูค้าทีม่าออกก�าลงักายอย่างมืออาชพี	

ทั้งทางด้านบุคลากร	และอุปกรณ์	อย่างอบอุ่นและสมดุล	

  •	 การบริการห้องอาหาร	 Café	 Nidee	 เป็นห้องอาหารที่ทันสมัย	 ภายใต้บรรยากาศสนามกอล์ฟท่ีผ่อนคลาย 

ซึ่งสามารถรับรองลูกค้าท่ัวไป	 หรือรับรองลูกค้าของบริษัทผู้มาเยือนโดยเน้นท่ีรสชาติ	 และบริการที่มีคุณภาพ	

เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

  •	 ขยายฐานตลาดให้มากขึ้น	เจาะกลุ่มสัมมนา	ตลาดทัวร์	ตลาดนักกอล์ฟ

	 3	 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต	ของ	โรงแรม	ทนิดิ	ีโฮเตล็	แอท	บางกอก	
กอล์ฟ	คลับ		
  •	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	 เมืองรอง	 เช่น	 ปทุมธานี	 เน้นท่องเที่ยว 

เชิงประวัติศาสตร์	 และเชิงสุขภาพ	 Health	 Destination	 โดยทางโรงแรมได้มีส่วนเสนอช่องทางการขาย 

D	 Health	Massage	 และช่องทางการขายห้องพัก	 ส�าหรับคณะที่มาอบรมสัมมนาที่จังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งมี 

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้อยู่หลายที่
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  •	 แนวโน้มขยายตลาดนักกอล์ฟเยาวชน	 (Academy)	 โดยมีโปรกอล์ฟเข้ามาติดต่อโรงแรม	 	 เพื่อน�านักกอล์ฟมา 

ฝึกซ้อมหรือจัดการแข่งขันและสนใจเข้าพักที่โรงแรม

  •	 มีการวางแผนกการตลาดท่องเที่ยวทางน�้าตามแผนการโปรโมทของจังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จต้นปี	

2562	

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -	ไม่มี-	

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 โรงแรมทินิดี	โฮเต็ล	แอท	บางกอก	กอล์ฟ	คลับ		ตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้องส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม	

โดยได้มีการพัฒนานโยบายที่จะปกป้องอนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

  •	 การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน	 (เช่น	 การปิดไฟ	 คอมพิวเตอร์	 น�้า	 เครื่องปรับอากาศ	 และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)

  •	 เปิดโอกาสให้ผูท้ีเ่ข้ามาพกัมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์พลงังาน		ซึง่สามารถแจ้งความประสงค์ทีจ่ะใช้ผ้าปเูตยีง	และ

ผ้าขนหนูซ�้า	 โดยใช้ป้ายวางบนหัวเตียงหรือแขวนป้ายแจ้ง	 เพื่อประหยัดน�้า	 แรงงาน	 และการใช้สารเคมีใน

กระบวนการท�าความสะอาด	

  •	 โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจ�านวนมาก	 (ล็อบบี้,	 ห้องอาหาร)	 เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศและติดตั้ง

พัดลม		และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ด้วยพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่หลายจุด

  •	 ห้องพักทุกห้อง	เป็นห้องปลอดบุหรี่

	 	 การก�าจัดขยะ
  •	 มีการคัดแยกขยะตามประเภท	เช่น	ขยะเปียก	ขยะแห้ง	ขยะที่เป็นอันตราย	และขยะรีไซเคิลอย่างเหมาะสม

  •	 การใช้ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อลดการใช้กระดาษ

	 	 การรีไซเคิล
  •	 การแยกและการขายขวด	กระดาษ	และน�้ามันพืชให้กับซัพพลายเออร์ที่รับซื้อขยะรีไซเคิล

  •	 การน�าดอกไม้มาใช้ซ�า้เท่าที่จะสามารถท�าได้

  •	 การใช้กระดาษรีไซเคิลภายในส�านักงาน		

  •	 การซื้อและการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

  •	 ซื้อสินค้าในท้องถิ่นตามฤดูกาล		เพื่อลดปริมาณการขนส่งและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  •	 การใช้กระดาษแทนโฟม	ส�าหรับการตกแต่งสถานที่จัดเลี้ยง

  •	 การขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ที่จะใช้ภาชนะประเภทอื่นแทนถุงพลาสติก	 	 หรือน�าถุงพลาสติกกลับมา

ใช้ซ�้าและหลีกเลี่ยงภาชนะโฟม			

	 	 การประหยัดพลังงาน
  •	 มีการติดตั้งกุญแจส�าหรับระบบตัดไฟฟ้าในห้องพัก	เพื่อประหยัดพลังงานทุกห้องพัก

  •	 การใช้หลอดไฟ	LED	เพื่อประหยัดพลังงาน	ภายในอาคารและด้านนอกอาคาร		รวมทั้งการควบคุมการเปิด	ปิด

ไฟระบบอัตโนมัต	ิ	เพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด

  •	 การน�าระบบปรับอากาศ	VRV	มาใช้ในการควบคุม		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปิด	ปิด	แอร์แยกเป็นโซน	หรือ

เป็นพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน
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	 	 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  •	 จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น	และพนักงานช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม

  •	 จัดวันท�าความสะอาดประจ�าเดือน	รวมถึงท�าความสะอาดในชุมชนใกล้เคียง

  •	 การท�าความสะอาดถนนหน้าโรงแรมเป็นประจ�าทุกเดือน

ธุรกิจกอล์ฟ	
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 ธุรกิจกอล์ฟด�าเนินธุรกิจ	โดย	บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“MBK-R”),	บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	 

คันทรี่	คลับ	จ�ากัด	(“RDGC”)	และ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด	(“MBK-EP”)	โดยมีรายละเอียดของธุรกิจ	ดังนี้

	 ธุรกิจกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ต	ด�าเนินธุรกิจ	โดย	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK-R”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่	

MBK	ถือหุ้นโดยอ้อมรวม	72.60%	มีสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการแล้วคือ	สนามกอล์ฟ	เดอะ	ล็อค	ปาล์ม	กอล์ฟ	คอร์ส	(“สนามกอล์ฟ	

Loch	Palm	Golf	Course:	LPGC”)	และ	สนามกอล์ฟ	 เดอะ	เรด	 เมาเทิน	กอล์ฟ	คอร์ส	 (“สนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	

Course:	RMGC”)	ตั้งอยู่ที่	อ�าเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต		

	 สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ป	ี2536	และกลุ่ม	MBK	ได้เข้ามาบริหารงาน	

ตั้งแต	่2545	มาจนถึงปัจจุบัน	ส�าหรับสนาม	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	นั้น	ท�าการพัฒนาและก่อสร้างโดย	MBK-R	ซึ่ง

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี	2551

	 สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	เป็นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐาน	18	หลุม	พาร์	72	บนเนื้อที่ประมาณ	

500	ไร่	มีการออกแบบสนามกอล์ฟให้สอดคล้องกบัลกัษณะภมูปิระเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่	แนวต้นปาล์มเขยีวชอุม่ยาว

เหยียด	ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสนาม	อีกทั้งมีสนามฝึกหัดกอล์ฟอยู่ในบริเวณเดียวกัน	เพื่อให้ความสะดวกส�าหรับนักกอล์ฟใน

การเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการออกรอบ	

	 ส่วนสนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	 (RMGC)	ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟแห่งที่สองของ	MBK-R	 เป็นสนามกอล์ฟ

ระดับมาตรฐาน	18	หลุม	พาร	์72	สร้างบนเนื้อที่กว่า	600	ไร่	ตั้งอยู่ในบริเวณข้างเคียงกับสนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	

(LPGC)	ทั้งนี	้คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	ตั้งอยู่บนเนินเขา	และในคลับเฮ้าส์จะมีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกครบถ้วน	โดยเป็นสถานที่ซึ่งสามารถนั่งชมวิวของสนามได้อย่างชัดเจน	นอกจากนั้น	ยังมีสนามไดร์ฟ	สนามซ้อมพัต	ซึ่ง

ดูแลรักษาสนามเหมือนกับภายในสนามจริงส�าหรับให้บริการนักกอล์ฟ	ซ้อมไดร์ฟและซ้อมพัตก่อนลงเล่นจริง	ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความเพลิดเพลินมากขึ้น

	 ส�าหรับธุรกิจกอล์ฟ	ในจังหวัดปทุมธานีด�าเนินธุรกิจ	โดย	บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่	คลับ	จ�ากัด	(“RDGCC”)	

มีสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนมิถุนายน	2553	ภายใต้ชื่อ	สนามกอล์ฟ	ริเวอร์	เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่	คลับ	(“สนามกอล์ฟ	

RDGC”)	เป็นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐาน	18	หลุม	พาร์	72	บนเนื้อที่ประมาณ	346	ไร่	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบางกระดี	จังหวัดปทุมธานี	 
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มีการออกแบบลักษณะของสนามโดยสร้างภูมิประเทศเลียนแบบหุบเขา	ลึกกว่า	 10	 เมตร	ท�าให้นักกอล์ฟรู้สึกเหมือนตีกอล์ฟอยู่ใน

หบุเขา	และมกีารออกแบบลกูเนนิต่างๆ	เพือ่ท้าทายความสามารถของนักกอล์ฟ	ในส่วนของคลับเฮ้าส์ได้ออกแบบอย่างทนัสมัย	พร้อม

สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน	นักกอล์ฟสามารถสัมผัสความสวยงามของสนามกอล์ฟจากบนคลับเฮ้าส์ได้ทั้งสนาม	เหมือนนั่งมอง

จากเนินเขาลงไปเบื้องล่าง	นอกจากนั้น	ยังมีสนามไดร์ฟ	และ	สนามซ้อมพัต	 โดยมีการดูแลรักษาสนามเหมือนกับภายในสนามจริง	

เพื่อให้นักกอล์ฟได้เตรียมตัวก่อนการออกรอบ

	 ในส่วนการบริหารจัดการของสนามบางกอก	กอล์ฟ	คลับ	(“สนามกอล์ฟ	Bangkok	Golf	Club:	BKGC”)	โดย	บริษัท	เอ็ม	

บี	เค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด	นั้น	เป็นสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงมายาวนาน	ตั้งอยู่ติดกับ	สนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	

เป็นสนามกอล์ฟ	18	หลุม	พาร	์72	ที่ให้บริการทั้ง	Day	Golf		และ	Night	Golf	เคยผ่านการจัดการแข่งขันระดับ	Asian	Tours	มา

แล้ว	โดยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการครบครันทั้งห้องอาหาร	ล็อคเกอร	์โปรชอป	และห้องส�าหรับจัดเลี้ยง	 เพื่อให้บริการ

แก่ผู้ใช้บริการอย่างครบวงจร	สนามฯ	มีจุดเด่นที่กรีนเร็ว	ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับนักกอล์ฟ	รูปแบบของสนามไม่ยาวนัก	แต่มีการ

ออกแบบให้เล่นสนุก	ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไป	จึงเป็นที่นิยมของนักกอล์ฟ	

	 ในปี	 2561	 ที่ผ่านมาธุรกิจกอล์ฟได้ต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับสนามกอล์ฟชั้นน�าในต่างประเทศ	ท�าให้

ธุรกิจกอล์ฟของกลุ่ม	เอ็ม	บี	เค	มีพันธมิตรทางธุรกิจกับสนามกอล์ฟต่างๆ	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	14		สนาม	ดังนี้

	 1.	 Montgomerie	Links	ประเทศเวียดนาม

	 2.	 Mount	Lawley	Golf	Club	ประเทศออสเตรเลีย

	 3.	 Tanah	Merah	Country	Club	ประเทศสิงคโปร์

	 4.	 Singapore	Island	Country	Club	ประเทศสิงคโปร์

	 5.	 Orchid	Country	Club	ประเทศสิงคโปร์

	 6.	 Bintan	Lagoon	Resort	ประเทศอินโดนีเซีย

	 7.	 Macau	Golf	&	Country	Club	ประเทศมาเก๊า

	 8.	 The	Royal	Selangor	Golf	Club	ประเทศมาเลเซีย

	 9.	 Kota	Permai	Golf	Club	ประเทศมาเลเซีย

	 10.	 Seletar	Country	Club,	Singapore	ประเทศสิงคโปร์

	 11.	 Ostravice	Golf	Club	สาธารณรัฐเช็ค

	 12.	 Pacific	Links	Int.	ประเทศอเมริกา	(ฮาวาย)	

	 13.	 Mission	Hills	Golf	Club	ประเทศจีน

	 14.	 Horizon	Hills	Golf	&	Country	Club	ประเทศจีน

	 นอกจากนัน้	ทางกลุม่ธุรกจิกอล์ฟได้ร่วมเป็นพันธมติรทางธรุกิจกอล์ฟร่วมกบั	กลุม่	Pacific	Links	International	ซึง่ปัจจบุนั

มีสนามกอล์ฟภายในกลุ่มรวม	95	สนาม	แบ่งเป็นใน	อเมริกา	42สนาม,	แคนาดา	5	สนาม,	อังกฤษและยุโรป	12	สนาม,	จีน	1	สนาม,	

ญี่ปุ่น	1	สนาม,	อินโดนีเซีย	4	สนาม,	สิงค์โปร์	1	สนาม,	ออสเตรเลีย	15	สนาม	,	ฟิลิปปินส	์3	สนาม,	เกาหลีใต้	1	สนามเวียดนาม	7	

สนาม	และประเทศอื่นๆ	3	สนาม

	 จากการเป็นพนัธมิตรทางธรุกจิร่วมกบัสนามกอล์ฟช้ันน�าในประเทศต่างๆ	น้ันรวมแล้ว	ท�าให้สนามกอล์ฟในกลุม่ธรุกจิเช่ือม

โยงกับสนามกอล์ฟรวม	 242	 สนาม	 ใน	 28	 ประเทศ	 ส่งผลให้ธุรกิจกอล์ฟมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสมาชิกแลกเปลี่ยนส่วนลดพิเศษจาก

สนามพันธมิตรของธุรกิจ	 (Reciprocal)	 นอกจากนี้	 สมาชิกสนามกอล์ฟ	 ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 จากสนามกอล์ฟที่เป็นสนาม

พันธมิตรของธุรกิจอีกด้วย	ทั้งนี	้ ธุรกิจกอล์ฟยังมีแผนที่จะเพิ่มจ�านวนสนามพันธมิตรในต่างประเทศ	(Reciprocal)	 เพิ่มขึ้นอีก	 เพื่อ

เป็นการเพิ่มจ�านวนนักกอล์ฟที่จะมาใช้บริการให้มีปริมาณมากขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 การเข้าบริหารจัดการสนามบางกอกกอล์ฟคลับ	ผ่าน	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด		โดยมีการให้บริการทั้ง	Day	

Golf	และ	Night	Golf	เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

	 ส�าหรับการประกอบธุรกิจกอล์ฟ	จะอาศัยช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ	แยกตามแต่ละสนามได้	ดังนี้

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจกอล์ฟ
	 สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	และ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	มี
ช่องทางการจ�าหน่าย	แบ่งตามกลุ่มลูกค้าได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่

 •	 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	
	 	 ส่วนใหญ่ลูกค้าชาวต่างชาติของสนามกอล์ฟ	Loch Palm Golf Course (LPGC) และ Red Mountain Golf 

Course (RMGC)	ได้แก่	นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป	ทวีปเอเชีย	และประเทศออสเตรเลีย	โดยอาศัยช่องทางการจ�าหน่าย	ดังนี้

  • ผ่านบริษัททัวร์ที่เป็นตัวแทนของสนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	และ	Red	Mountain	Golf	

Course	(RMGC)	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เช่น	เว็บไซต	์(www.mbkgolf.com)	หรือ	E-mail	นอกจากนี้ยังมีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	Facebook	อีกด้วย

  • สมาชิกแลกเปลี่ยนส่วนลดพิเศษจากสนามพันธมิตรของธุรกิจ	(Reciprocal)

  • บรษิทัในเครอืจากกลุม่ธุรกจิอืน่	ซึง่ได้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูลกูค้าเพือ่ขยายฐานของลกูค้า	(Share	Customer)

 •	 กลุ่มลูกค้าในประเทศ	
	 	 ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต	 และจังหวัดใกล้เคียง	 รวมถึงนักท่องเที่ยวในประเทศ	นอกจาก

นั้นจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก	และลูกค้าที่เข้ามาที่สนามด้วยตนเอง	โดยลูกค้าที่เป็นสมาชิก	แบ่งเป็น	6	ประเภท	คือ

  • สมาชิกตลอดชีพประเภทบุคคล	(เฉพาะสนามกอล์ฟ		LPGC)

  • สมาชิกตลอดชีพประเภทนิติบุคคล	(เฉพาะสนามกอล์ฟ	LPGC)

  • สมาชิกรายปีประเภทท้องถิ่น	(เฉพาะสนามกอล์ฟ	LPGC)

  • สมาชิกรายปีประเภทข้าราชการ	(เฉพาะสนามกอล์ฟ	LPGC)

  • สมาชิกราย	30	ปีประเภทเจ้าของบ้านในพื้นที่โครงการสนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	&	Red	

Mountain	Golf	Course	(RMGC)

  • สมาชิกระยะสั้น	1	ป	ีและ	2	ปี

	 	 นอกจากนี	้สนามกอล์ฟยงัสามารถรองรับการให้บริการจดัการแข่งขนัของสมาคมบริษทัหรอืหน่วยงานต่างๆ	ทีจ่ดัการ

แข่งขันกอล์ฟ

072

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)



	 ส�าหรับสนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	ช่องทางการจ�าหน่ายจะคล้ายกับ	สนามกอล์ฟ	
Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	และ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	โดยแบ่งเป็น	2	ประเภท	
ได้แก่

 •	 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	
	 	 ส่วนใหญ่ลูกค้าชาวต่างชาติของสนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	ได้แก	่นักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชียโดย

เฉพาะนักกอล์ฟจากญี่ปุ่นอาศัยช่องทางการจ�าหน่าย	ดังนี้

  • ผ่านบริษัททัวร์ที่เป็นตัวแทนของสนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	

  • ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เช่น	เว็บไซต	์(www.mbkgolf.com)	หรือ	E-mail	นอกจากนี้ยังมีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	facebook	อีกด้วย

  • สมาชิกแลกเปลี่ยนส่วนลดพิเศษจากสนามพันธมิตรของธุรกิจ	(Reciprocal)

  • บริษัทในเครือจากกลุ่มธุรกิจอื่น	 ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าเพ่ือขยายฐานฐานของลูกค้า	 (Shared	

Customer)

 •	 กลุ่มลูกค้าในประเทศ	
	 	 ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 และปริมณฑล	 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท�าธุรกิจหรือ

ท�างานในประเทศไทย	โดยเป็นลกูค้าทีเ่ป็นสมาชกิบตัรริเวอร์เดล	กอล์ฟ	คลบั	ซึง่จะมส่ีวนลดพิเศษให้กบัสมาชิกทีถ่อืบตัร	ลกูค้าทีเ่ข้า

มาที่สนามด้วยตนเอง	นอกจากนี้	ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ปิดสนามแข่งขัน	ที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่สร้างรายได้ให้แก่สนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	

Club	(RDGC)	เป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ	10	จากรายได้ของค่าบริการสนามทั้งหมด

	 ส�าหรับสนามกอล์ฟ	Bangkok	Golf	Club	 (BKGC)	ช่องทางการจ�าหน่ายจะคล้ายกับสนามกอล์ฟ	
Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	โดยแบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

 •	 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	
	 	 ส่วนใหญ่ลูกค้าชาวต่างชาติของสนามกอล์ฟ	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	ได้แก	่นักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งนักกอล์ฟชาวเกาหลี	อาศัยช่องทางการจ�าหน่าย	ดังนี้

  • ผ่านบริษัททัวร์ที่เป็นตัวแทนของสนามกอล์ฟ	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	

  • ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เช่น	เว็บไซต	์(www.mbkgolf.com)	หรือ	E-mail	นอกจากนี้ยังมีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	Facebook	อีกด้วย

 •	 กลุ่มลูกค้าในประเทศ	
	 	 ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 และปริมณฑล	 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท�าธุรกิจหรือ

ท�างานในประเทศไทย	โดยเป็นกลุ่มที่มีความต้องการการเล่นกอล์ฟในราคาที่ไม่สูงมากนัก	ซึ่งท�าให้มีความถี่ในการเล่นสูง	โดยเฉพาะ

กลุ่มข้าราชการ	นอกจากนี้	 ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงกลางคืน	Night	Golf	ที่เป็นรายได้หลักให้กับสนาม	และได้เพิ่มเติม

บัตร	MBK	Golf	Card	เพื่อเพิ่มปริมาณนักกอล์ฟในประเทศ

	 	 นอกจากนี้	สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC),	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC),	Riverdale	

Golf	Club	 (RDGC)	และ	Bangkok	Golf	Club	 (BKGC)	ยังจัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดในโอกาสพิเศษตามฤดูกาล	และยังเปิด

โอกาสให้มีการจัดการแข่งขันให้กับบริษัท	สมาคมและชมรมต่างๆ	ทั่วไป
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	 	 ธุรกจิกอล์ฟ	มเีป้าหมายในการด�าเนนิงานของกลุม่ธรุกิจในอนาคต	คอื	การเป็นผู้น�าทางด้านคณุภาพของสนามกอล์ฟ

ให้เทยีบเท่าสนามกอล์ฟชัน้น�า	และปรบัปรงุมาตรฐานการให้บรกิารในด้านต่างๆ	เช่น	การให้บรกิารด้านอาหารทีม่คีณุภาพและรสชาติ

ที่ด	ีการให้บริการของพนักงานที่เอาใจใส่และเป็นกันเองกับลูกค้า	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 สถานการณ์นักกอล์ฟทั่วโลกมีแนวโน้มที่ลดลง	 เนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่น้ัน	 มีความนิยมในการเล่นกอล์ฟน้อยลงตามยุค

สมัยที่เทคโนโลยีด้านดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	แต่อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันกอล์ฟได้ถูกสนับสนุนให้เป็นกิจกรรมสันทนาการและ

การท่องเที่ยว	จึงท�าให้ยังมีโอกาสของธุรกิจที่ดีในอนาคต

	 1	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจกอล์ฟ

  •	 ภูเก็ต
	 	 	 ในป	ี2561นั้น	สถานการณ์โดยรวมของธุรกิจกอล์ฟยังคงชะลอตัวเช่นเดียวกับปี	2560	และคาดว่าจะทรงตัวใน	

ปี		2562	เนื่องจากกลุ่มนักกอล์ฟจากต่างชาต	ิเริ่มมีแนวโน้มที่ทรงตัวและเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก	ในขณะที่นักท่องเที่ยวจาก

ประเทศจีนที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต	คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	ซึ่งส่วนใหญ่มาเพื่อท่องเที่ยวทางทะเล	ส่งผลให้สนาม

กอล์ฟในพื้นที่ยังคงมุ่งเน้นนักกอล์ฟในจังหวัดแทน	โดยใช้กลยุทธ์การลดราคาส�าหรับนักกอล์ฟท้องถิ่น

	 	 	 สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	และสนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	ยัง

มีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันภายในจังหวัดภูเก็ตคือ	ท�าเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้ตัวเมือง	และใกล้หาดป่าตอง	ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของ

จังหวัดภูเก็ต	 นอกจากนี้ท้ังสองสนามยังเป็นสนามกอล์ฟท่ีมีพื้นที่ขนาดใหญ่	 ท�าให้มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ	 เพิ่ม

เติมภายในสนามกอล์ฟได้มากขึ้น	ซึ่งท�าให้สนามกอล์ฟมีความแปลกใหม่	สวยงามตลอดเวลา	และมีทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติ	

	 	 	 สนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	และ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	ได้รับการตอบ

รบัจากนกักอล์ฟชาวต่างชาต	ิและนกักอล์ฟชาวไทยเป็นอย่างด	ีเนือ่งจาก	ลกัษณะสนามได้รับการออกแบบทีม่คีวามท้าทาย	ประกอบ

กับความสวยงามของภูมิประเทศ	รวมถึงมีการบ�ารุงรักษาสภาพสนามกอล์ฟอย่างสม�่าเสมอ	และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน	

ท�าให้ทั้งสนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	และ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	สามารถสร้างชื่อเสียงขึ้นมา

เป็นสนามกอล์ฟช้ันน�าของประเทศไทยได้ภายในระยะเวลาอันสั้น	 จนได้รับรางวัลต่างๆ	 จาก	 Tripadvisor,	 Asian	 Golf	 Award,	

HAPA,	Thailand	Best	Golf	Courses,	Best	of	Thailand	Awards	Voted	by	Chinese	Tourists,	IAGTO,	IGOLF	Charter			โดย

ทัง้	2	สนามยงัเป็นสนามทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากชาวต่างชาต	ิและนกักอล์ฟชาวไทยว่า	เป็นสนามกอล์ฟทีดี่ทีส่ดุสนามหน่ึงและจะต้อง

มาใช้บริการเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต
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  •	 กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
	 	 	 ในปี	2561	สนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	เปิดให้บรกิารเข้าสูปี่ที	่8	และเริม่มกีารแข่งขนัทางธรุกจิ

มากยิ่งขึ้นจากสนามกอล์ฟที่เกิดขึ้นใหม่	รวมทั้งสนามกอล์ฟอื่นๆ	ที่มีการปรับปรุงเลย์เอาท์	ให้มีความน่าสนใจ	ท้าทายมากยิ่งขึ้น	มี

การจัดกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดทีม่รีาคาเป็นตวัจงูใจและยงัมสีนามกอล์ฟทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ใหม่ในบรเิวณใกล้เคียง	ท�าให้นักกอล์ฟมี

ทางเลือกที่หลากหลาย	แต่สนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	ก็ยังมีความได้เปรียบในเรื่องของท�าเลที่ตั้ง	ที่อยู่ไม่ไกลจาก

ใจกลางเมอืงอย่างกรงุเทพฯ		นอกจากนีแ้ล้วจากรปูแบบสนามทีมี่การออกแบบโดดเด่น	ไม่เหมอืนคู่แข่งในบริเวณเดียวกนั	อกีทัง้ความ

สมบูรณ์และท้าทายของสนามกอล์ฟ	ท�าให้เป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างว่า	จะต้องมาเล่นกอล์ฟที่	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	ให้ได้

	 	 	 ในส่วนของสนาม	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเก่า	ให้

กลับมาใช้บริการใหม่	รวมถึงการปรับปรุงในส่วนของสนาม	คลับเฮาส์	และระบบไฟไนท์กอล์ฟด้วย	

	 2	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจกอล์ฟ

  •	 ภูเก็ต
   สนามกอล์ฟของ	MBK-R	ทั้ง	2	สนาม	จากเดิมที่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก	ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

ท�าให้ต้องปรับตัว	และหันกลับมาเพิ่มเติมในกลุ่มนักกอล์ฟท้องถิ่น	และนักกอล์ฟภายในประเทศมากขึ้น

	 	 	 คู่แข่งในอนาคต	ยังไม่มีสนามใหม่เกิดขึ้น	แต่เปลี่ยนจากคู่แข่ง	 เป็นการร่วมมือกันกับสนามกอล์ฟในภูเก็ต	เพื่อ

กระตุ้นนักกอล์ฟให้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น	อย่างไรก็ดีทั้ง	2	สนามก็ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับนักกอล์ฟท้องถิ่น	และนักกอล์ฟภายใน

ประเทศมากขึ้น	 และยังคงท�าตลาดต่อเนื่องกับนักกอล์ฟต่างชาติ	 เพื่อให้มีปริมาณนักกอล์ฟเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเร่ืองรูปแบบ

ของราคา	และเรื่องของการจองผ่านระบบออนไลน์

  •	 กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
	 	 	 สนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	และ	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย	และ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาท�าธุรกิจ	หรือท�างานในประเทศเป็นกลุ่มหลัก	เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ	นอกจากนี้	กลุ่มนัก

ท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาเล่นกอล์ฟ	และกลุม่ลูกค้าท่ีปิดสนามแข่งขนั	กเ็ป็นกลุม่ทีม่ศีกัยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่สนามกอล์ฟ	Riverdale	

Golf	Club	(RDGC)	และ	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	ในอนาคต	แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของ

สนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	และ	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	จึงขึ้นอยู่กับปัจจัย	และผลกระทบภายในประเทศ

เป็นหลัก	เช่น	สภาพเศรษฐกิจในประเทศ	และปัญหาทางการเมือง

	 	 	 ในอนาคตจะมีสนามกอล์ฟเปิดใหม่ในบริเวณปริมณฑล	ทั้งสนามใหม่	และสนามเดิมที่มีการปรับปรุง	อีกทั้งเดิม

ในพื้นที่มีคู่แข่งอยู่หนาแน่น	จะท�าให้ตลาดมีการแข่งขันสูง	อย่างไรก็ดีสนาม	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	และ	Bangkok	Golf	

Club	(BKGC)	มีความโดดเด่นในการออกแบบ	และการเดนิทางเข้าถงึทีส่ะดวก	รวมท้ังการบรกิารทีด่	ีมกีลุม่เป้าหมายทีช่ดัเจน	สามารถ

ท�าตลาดได้หลากหลายรูปแบบ	 ท�าให้สามารถแข่งขันได้	 โดยมีการเตรียมแผนการตลาดที่จะเพิ่มช่องทางจากตัวแทนจ�าหน่าย	 เช่น	

บริษัทท่องเที่ยว	หรือบริษัททัวร์	อีกทั้งยังมุ่งเน้นการจัดการแข่งขัน	แบบกลุ่ม	และแบบทัวร์นาเมนท	์ซึ่งยังมีความต้องการอยู่มาก	
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 ธุรกิจกอล์ฟ	มีการด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	กล่าวคือ	การด�าเนินงานของธุรกิจกอล์ฟ	อาจส่ง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีข้่างเคยีงของสนามกอล์ฟ	ซึง่เป็นผลจากการทีจ่ะต้องมกีารดแูลสนามให้มสีภาพทีส่มบูรณ์และสวยงาม

อยู่เสมอ	 ท�าให้ต้องมีการใส่ปุ๋ย	 และสารเคมีอยู่เป็นประจ�า	 อย่างไรก็ตามสนามกอล์ฟ	 Loch	 Palm	Golf	 Course	 (LPGC),	 Red	

Mountain	Golf	Course	(RMGC),	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	และ	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	ได้ค�านึงถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมดังกล่าว	จึงมีนโยบายที่ลดการใช้ปุ๋ย	และสารเคมีในการดูแลรักษาสภาพสนาม	และพยายามน�าปุ๋ยหมัก	และสารทดแทน

จากธรรมชาติมาใช้ดูแลรักษาสภาพสนามกอล์ฟ	 ซ่ึงจากการตรวจสอบคุณภาพน�้าในบ่อน�้าหรือแหล่งน�้าท่ีอยู่ในสนามเป็นประจ�า 

ทุกปี		พบว่าน�้าของบ่อน�้าภายในพื้นที่สนามกอล์ฟ		มีคุณภาพน�้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์ด�าเนินธุรกิจ	ดังนี้

	 1.	 ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย

	 2.	 ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน

	 3.	 ธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 ด�าเนินธุรกิจโดย	MBK-RE	โดยการพัฒนาที่ดินเปล่าเพื่อขายซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว	แบ่งเป็น	2	ประเภท	

คือ	บ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย	และบ้านสั่งสร้าง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 สืบเนื่องจากความส�าเร็จของโครงการ	ควินน์	คอนโด	กลุ่มธุรกิจฯ	จึงได้พัฒนาโครงการ	ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเพิ่ม

เตมิ	บรเิวณแนวรถไฟฟ้าย่านถนนสขุมุวิท	โดยมกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายตัง้แต่ระดบักลางถงึระดบับน	รวมมลูค่าโครงการกว่า	2,000	ล้าน

บาท	ซึ่งได้	เปิดตัวโครงการในไตรมาสที	่4	ของปี	2561	นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจฯ	มีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว	/	บ้าน

แฝด	ด้วยการเปิดโครงการบ้านพักอาศัยบริเวณถนนพระราม	9	ด้วยรูปแบบบ้านที่ทันสมัย	หรูหรา	ท่ามกลางธรรมชาติ	ซึ่งมีมูลค่า

โครงการกว่า	600	ล้านบาท	โดยคาดว่าจะเปิดขายโครงการได้ภายในช่วงไตรมาสที่	4	ของปี	2562	
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	 กลุ่มธุรกิจฯ	 มีแผนท่ีจะพัฒนาโครงการที่ดินเปล่า	 ในจังหวัดภูเก็ตส�าหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต	 ซึ่งปัจจุบันอยู่

ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และลักษณะของโครงการ	 ส�าหรับโครงการที่อยู ่อาศัยท่ีจังหวัดปทุมธานีซึ่งประกอบด้วย 

โครงการพาร์ค	ริเวอร์เดล	มูลค่าโครงการ	707	ล้านบาท			และโครงการเดอะริเวอร์เดล	เรสซิเดนซ	์มูลค่าโครงการ	1,968	ล้านบาท	

ซึ่งทั้งสองโครงการสามารถสร้างยอดรับรู้รายได	้ให้แก่กลุ่มธุรกิจได้มูลค่ารวมกว่า	300	ล้านบาท	อีกทั้งในอนาคตกลุ่มธุรกิจฯ	มีแผน

พัฒนาที่ดินรอบสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นอีก	1	โครงการ	

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
	 1.	 กลุม่ลกูค้าทีม่คีวามต้องการซือ้บ้านหลงัแรก	เป็นกลุ่มทีม่รีายได้ระดับปานกลางค่อนข้างสงูถงึระดับสงู	ทีต้่องการทีพ่กั

อาศัยในเขตใจกลางเมือง	หรือเขตชุมชน

	 2.	 กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อบ้านหลังที่สองไว้ส�าหรับพักผ่อนในต่างจังหวัด	 เป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางถึง

ระดับสูง

	 3.	 กลุ่มนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
	 	 MBK-RE	ได้ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ขายตรงโดยผ่านทีมงานขายของ	MBK-RE	และ	PST	

	 	 2.	 ขายผ่านตัวแทนขายต่างๆ	

	 	 3.	 จดัท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์	และโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ	ในรปูแบบผสมผสานทัง้ในช่องทาง	Online	

และ	Offline	เพือ่สร้างและขยายช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า	และเพือ่เผยแพร่ข้อมลูให้ลกูค้ารูจ้กัและยอมรับใน

ตัวสินค้ามากขึ้น

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
	 	 ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในปี	2561	มอัีตราเตบิโตขึน้	29%	เมือ่เทยีบกบัปี	2560	เน่ืองจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ขยาย

การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นหลัก	 อีกทั้งในตลาด

อสังหาริมทรัพย์เริ่มมีการพัฒนาโครงการในรูปแบบ	Mix	Used	รวมถึงการร่วมทุนกับต่างชาติ	เพื่อขยายความสามารถในการลงทุน

และฐานลูกค้า	อีกทั้งพบว่า	โครงการอสังหาริมทรัพย์ในปี	2561	มีจ�านวนหน่วยลดลง	ในขณะที่ราคาต่อหน่วยสูงขึ้น	สะท้อนให้เห็น

ว่าผู้ประกอบการในตลาดมุ่งเน้นลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง	 	 และลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้น	 ในขณะที่ภาพรวมมูลค่าการโอน

อสังหาริมทรัพย์ของปี	2561	 เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ถึง	18%	ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูง	 เห็นได้จากการขยายตัวทั้งในแง่ของ

ราคาและอัตราการดูดซับที่เพิ่มสูงขึ้น	 	 เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและความชัดเจนของระบบคมนาคมขนส่ง	ซึ่งจะ

ส่งผลดีไปถึงในช่วงต้นป	ี2562	ก่อนนโยบายการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ที่จะมีผลบังคับใช้ในไตรมาสที่	2	

ของป	ี2562	ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อลดลงในลูกค้าบางกลุ่ม
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	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
	 	 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปี	2562	คาดว่าอยู่ในสภาวะทรงตัวเมื่อเทียบกับปี	2561	เนื่องจากผลกระ

ทบจากปัจจัยเสี่ยง	เช่น	การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยและมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่จะประกาศใช้ใน

วันที่	1		เมษายน	2562	รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มีเสถียรภาพจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน		รวมถึงภาวะ

เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง	ในขณะที่ปัจจัยสนับสนุนในปี	2562	คือ	สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	3.5	

-	4.5		จึงคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในป	ี2562	จะมีการเปิดตัวโครงการน้อยกว่าปี	2561	ราคาต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น	ในขณะที่

ความต้องการซื้อของผู้บริโภค	(Demand)	บางกลุ่มลดลง	ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงในตลาด		ด้วยเหตุนี้ในป	ี2562		MBK-RE	จึง

มุ่งพัฒนาโครงการในท�าเลที่มีศักยภาพ	และยังคงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังคงมีอ�านาจซื้อในตลาด		รวมถึง

ศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามบริบทสังคม	และสภาพ

แวดล้อมอยู่เสมอ	 เช่น	 การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในที่อยู่อาศัยและบริการ	หรือการพัฒนาบ้านให้สะดวกต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอาย	ุ	

เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและอ�านวยความสะดวก		และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า	

ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 PST	รับด�าเนินการบริหารทรัพย์สินรอการขาย	และบริหารการขาย	ได้แก่

	 1.	 การดูแลบ�ารุงรักษาตลอดจนจัดการในด้านต่างๆ	เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมขาย

	 2.	 การให้บริการในด้านการปรับปรุงทรัพย์สิน

	 3.	 การประสานงานในด้านการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน

	 4.	 การรับเป็นตัวแทนนายหน้าขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินต่างๆ

	 ปัจจุบัน	 PST	 ได้เพิ่มบทบาทในการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 โดยรับบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งด้านการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง	 การดูแลบ�ารุงรักษาทรัพย์สิน	 การตลาดและการขาย	 เพ่ือเพิ่มมูลค่าของ

อสังหาริมทรัพย์ที่รับบริหาร	ผลงานโครงการที่บริษัทรับบริหารโครงการและบริหารชุมชน	ได้แก่	โครงการบ้านสวนพุทธมณฑล	สาย	

1,	โครงการบ้านสวนริมหาดชะอ�า,	อาคารกลาสเฮ้าส์	บิ้วดิ้ง	(สุขุมวิท),	อาคารกลาสเฮ้าส์	รัชดา	และอาคาร	เอ็ม	บี	เค	ทาวเวอร์

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
 ลูกค้าหลัก	ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินต่าง	ๆ	

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	แบ่งออก	ดังนี้

	 1.	 กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย	หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเอง

	 2.	 กลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อทรัพย์สินเพื่อการลงทุนหารายได้จากการเช่า

	 3.	 กลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม	และท�าการขายต่อ

	 4.	 กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่ซื้อทรัพย์สินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

	 5.	 กลุ่มลูกหนี้เดิมที่มีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สิน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
	 	 PST	ได้ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน	ดังต่อไปนี้

	 	 1	 ขายโดยทีมงานขายทรัพย์สินของ	PST

	 	 2	 ขายโดยการน�าทรัพย์สินออกประมูล	

	 	 3	 ขายโดยผ่านสื่อต่างๆ	เช่น	นิตยสารสิ่งพิมพ์	เว็บไซต์ของ	PST	โบว์ชัวส์	หรือ	Leaflet
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	 	 4	 ขายผ่านบริษัทตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

	 	 5	 ขายในลักษณะเป็น	Portfolio	ให้กับนักลงทุน		

	 	 6	 การร่วมมือกับสถาบันการเงิน	ธนาคารโดยออกบูธ	เพื่อประชาสัมพันธ์การขายและการให้ข้อมูลทรัพย์สินให้กับ

ผู้สนใจซื้อบ้านใหม่	และบ้านมือสอง

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
	 	 PST	 มีการด�าเนินงานบริหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันเม่ือเทียบกับคู่แข่ง	 เน่ืองจาก	 PST	 มีการบ�ารุงดูแลรักษา

ทรพัย์สินให้อยูใ่นสภาพท่ีด	ีและให้บรกิารครอบคลมุถงึการเจรจากบัผูบุ้กรุกในทรัพย์สนิรอการขายของสถาบันการเงิน	ซึง่เป็นปัญหา

ใหญ่ของสถาบันการเงิน

	 	 ส่วนธุรกจิรบับรหิารการขายโครงการนัน้	PST	ได้เริม่ด�าเนินการเมือ่ปี	2549	ส�าหรับธุรกจิน้ี	PST	มคู่ีแข่งขนัเป็นจ�านวน

มาก	อย่างไรก็ตาม	PST	มีการวางแผนก�าหนดกลยุทธ์ที่ดี	ทั้งในแง่ของการเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ	อีกทั้งมี

การปรบัเปล่ียนกลยทุธ์ไปตามสถานการณ์ตลาดให้เหมาะสม	เช่น	การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏบัิตงิาน	ซึง่คาดว่าธรุกจิ

นี้จะสามารถท�ารายได้ให้กับ	PST	ได้เป็นอย่างดี

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
	 	 แนวโน้มตลาดอสงัหารมิทรพัย์มือสองในปี	2562	ยงัมโีอกาสและทางเลอืกทีด่	ีเนือ่งจากผูซ้ือ้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์หรือซื้อเพื่อการลงทุน	 เพราะราคาอสังหาริมทรัพย์ใหม่มีแนวโน้มที่ต้องปรับราคาแพงขึ้นตามต้นทุนท่ีดินที่ปรับราคา

เพิ่มขึ้น

	 	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	ท�าให้สภาพแข่งขันยังคงอยู่ในระดับสูง	โดยทั้งสถาบันการเงินต่างๆ		และบริษัทนายหน้า

เอกชนจะต้องปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด	 ตลอดจนคุณภาพในการบริการให้ดีขึ้น	 และการจัดท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ	

อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขาย

ธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัท	แปลน	แอพไพรซัล	จ�ากัด	(“PAS”)	มีการให้บริการในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับโครงการ	

	 2.	 การประเมินราคาทรัพย์สินทั่วไป	เช่น	บ้าน	อพาร์ทเมนท์	โรงแรม

	 3.	 การให้ค�าปรึกษาด้านมูลค่า	และการใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย

	 4.	 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ	

	 5.	 การให้ความเห็นเรื่องการบริหารทรัพย์สินรอการขาย

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
	 1.	 กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน

	 2.	 กลุ่มผู้ประกอบการ	หรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

	 3.	 กลุ่มลูกค้าทั่วไป

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
	 	 PAS	แบ่งช่องทางการจ�าหน่ายในธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	เป็นดังนี้

	 	 1.	 กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน	ใช้วิธีเสนอการบริการโดยตรงผ่านฝ่ายประเมินราคา	หรือส�านักหลักประกันของทาง

สถาบันการเงินต่างๆ	
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	 	 2.	 กลุ ่มผู ้ประกอบการ	 หรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ใช้ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์	 และการส่งจดหมาย 

แนะน�าตัว

	 2	 สภาพการแข่งขันและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในอนาคตของธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สิน
	 	 ธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นธุรกิจที่มีลักษณะผันแปรไปในทิศทางเดียวกับสภาวะเศรษฐกิจ	โดยในปี	2562	การ

ปล่อยสินเชื่อของธนาคารมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากนโยบายการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย	ที่จะกระทบต่อการขยายตัวด้านสิน

เชื่อ	ทั้งสินเชื่อด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัย	ซึ่งคาดว่าจะส่งผลไปถึงตลาดของธุรกิจ

ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อาจชะลอตัวลงในป	ี2562		อย่างไรก็ตาม	ภายใต้สภาวะอุตสาหกรรมของปี	2562	PAS	ได้มุ่งเน้น

ขยายฐานลูกค้าของธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความหลายหลายมากขึ้น	เพื่อเกิดการเติบโตในอนาคต

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 การด�าเนนิการเพือ่ลดผลกระทบเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมของธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์มุ่งเน้นไปทีก่ารด�าเนนิธรุกจิพัฒนาทีด่นิ

เพือ่ขายของ	MBK-RE	ซ่ึงจะต้องด�าเนนิการเพือ่ลดผลกระทบเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทกุโครงการ	ทัง้น้ี	เนือ่งจากเป็นบทบงัคับโดยส�านกั

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Impact	

Evaluation	 Bureau)	 โดยการด�าเนินการจัดท�าโครงการบ้านจัดสรรเพื่อขายแต่ละโครงการ	MBK-RE	 จะต้องจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment,	EIA)	ก่อนการก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการทุกครั้ง

	 	 ส่วนทรัพย์สินรอการขายหรือการบริหารโครงการอาคารอื่นๆ	 PST	 ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของอาคารนั้นๆ	 อย่าง

ต่อเนื่อง

ธุรกิจอาหาร
	 ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด	(มหาชน)	(“PRG”)	และบริษัทย่อยของ	PRG	ประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัการผลติ	จ�าหน่ายข้าวสาร	และสนิค้าทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ภายในประเทศ	และเพ่ือการส่งออก	รวมทัง้ประกอบธรุกจิด้านร้านอาหาร

และศูนย์อาหาร	โดยมีผลิตภัณฑ์	และการจัดจ�าหน่าย	ดังนี้
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ผลิตภัณฑ์หลัก-ธุรกิจข้าว
	 ข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก	ขนาด	200	กรัม,	450	กรัม,	1	กิโลกรัม,		2	กิโลกรัม,	5	กิโลกรัม,	15	กิโลกรัม,	48	กิโลกรัม,	49	

กิโลกรัม	และ	50	กิโลกรัม	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“ข้าวมาบุญครอง”,	“ข้าวมาบุญครอง	พลัส”	และ	“ข้าวจัสมินโกลด์”	และใน

ป	ี2559	PRG	ได้เพิ่มการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	“ข้าวปันสุข”	และ	“ข้าวมาบุญครองอินทรีย์”	รายละเอียดดังนี้

 • ข้าวหอมมะลิ		เป็นข้าวที่ได้รับโล่รางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม�่าเสมอต่อเนื่องกัน	มากกว่า	

10	ปี	จึงท�าให้	PRG	 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส	และการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานดีพิเศษ	(★)	(รูปพนมมือ	ติดดาว)	เป็นรายแรกจากกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์	จึงมั่นใจได้ว่าข้าว

หอมมะลิมาบุญครองทุกถุงมีคุณภาพมาตรฐานสม�่าเสมอ		โดยแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ	ดังนี้

  • ข้าวหอมมะลิ	100%	(ถุงฟอยด์สีแดง)	เป็นข้าวหอมมะลิ	100%	ข้าวใหม่ต้นฤดู	โดยมีขนาดบรรจุ		5	กิโลกรัม	

  • ข้าวหอมมะลิ	100%	(ถุงแดง)	เป็นข้าวหอมมะลิ	100%	โดยมีขนาดบรรจุ		200	กรัม	2,	5	และ	15	กิโลกรัม	

  • ข้าวหอมมะลิ	100%	 (ถุงเขียว)	 เป็นข้าวหอมมะลิเก่า	100%	โดยมี	ขนาดบรรจุ	 1,	5,	15,	45,	49	และ	50	

กิโลกรัม	

  • ข้าวหอมมะลิ	5%	เป็นข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด	95%	และข้าวหอมมะลิหัก	5%	โดยมีขนาดบรรจุ	5	กิโลกรัม	

  • ข้าวหอมมะลิ	10%		เป็นข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด	90%	และข้าวหอมมะลิหัก	10%	โดยมีขนาดบรรจุ	5,	15,	48,	

49	และ	50	กิโลกรัม	

  • ข้าวหอมมะลิ	100%	จัสมินโกลด์	เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพิเศษบรรจุในถุงสุญญากาศ	โดยมีขนาดบรรจุ	2	

กิโลกรัม	

  • ข้าวกล้องหอมนพคุณ	เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ	100%	บรรจุในถุงสูญญากาศ	โดยมีขนาดบรรจ	ุ2	กิโลกรัม

  • ข้าวกล้องหอมมะลิ	10%	(ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์	10%)

  • ข้าวกล้องหอมมะลิ		5%	(ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์	5%)

 • ข้าวหอมทิพย์	เป็นข้าวหอมมะลิ	100%	จ�านวน	70%	กับข้าวขาว	100%	จ�านวน	30%		โดยมีขนาดบรรจุ	ข้าวหอม

ทิพย์	(เหลือง)	5	กิโลกรัม	ข้าวหอมทิพย์	(ชมพู)	5	กิโลกรัม	และข้าวหอมทิพย์	(กระสอบส้ม)	ขนาด	15,	48,	49	และ	

50	กิโลกรัม	

 • ข้าวหอม	100%	เป็นข้าวหอมมะลิ	20%	กับข้าวหอมปทุม	80%	โดยมีขนาดบรรจุ	5	กิโลกรัม	

 • ข้าวหอมปทมุ	100%	เป็นข้าวหอมทีพ่ฒันาสายพนัธุจ์ากข้าวหอมมะล	ิโดยมีขนาดบรรจ	ุข้าวหอมปทุม	(ส้ม)	5	กิโลกรมั		

และข้าวหอมปทุม	(เขียว)	5	กิโลกรัม		 	 	 	
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 • ข้าวขาว	100%	(ฟ้า)	ขนาด	5	กิโลกรัม			และข้าวรวงแก้ว	(น�า้เงิน)		โดยมีขนาดบรรจุ	1	และ	5	กิโลกรัม	

 • ข้าวเสาไห	้100%	เป็นข้าวเสาไห้	100%	(กระสอบน�้าเงิน)	โดยมีขนาดบรรจุ	15,	48,	49	และ	50	กิโลกรัม	

 • ข้าวขาว	15%	(น�้าตาล)		โดยมีขนาดบรรจุ	5	กิโลกรัม	และข้าวรวงทิพย์	(ม่วง)	ขนาดบรรจุ	5	กิโลกรัม		

 • ข้าวปันสุข	มีทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ	โดยมีขนาดบรรจุ	45,	48	และ	49	กิโลกรัม	

 • ข้าวมาบุญครองพลสั	เป็นข้าวหอมมะลไิทยโดยเพ่ิมคุณค่าจากผกั	และธญัพืช	ปราศจากสารปรงุแต่งเพือ่สขุภาพ	โดย

มี	7	ชนิด	ดังนี้

	 	 1.	 ข้าวธัญพืช	ประกอบด้วย	เมล็ดทานตะวัน	งาด�า		และฟักทอง	โดยมีขนาดบรรจุ	450	กรัม

	 	 2.	 ข้าวกระเทียมเห็ดหอม	ประกอบด้วย	กระเทียม	เห็ดหอม	และแครอท	โดยมีขนาดบรรจุ	450	กรัม

	 	 3.	 ข้าวห้าส	ีประกอบด้วย	ข้าวโพด	แครอท	เผือก		และถั่วลันเตา	โดยมีขนาดบรรจุ	450	กรัม

	 	 4.	 ข้าวหอมควินัว	ประกอบด้วย	ควินัว	แครอท	และลูกเดือย	โดยมีขนาดบรรจุ	450	กรัม

	 	 5.	 ข้าวกล้องงอก	นูทรา	กาบาไรซ์	 	 เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ	100%	ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อให้ได้สาร

อาหารมากขึ้น	ทั้งใยอาหาร	 วิตามิน	 แมกนีเซียม	 	 และสารต้านอนุมูลอิสระ	 ได้แก่	 สารกาบา	ที่ให้ปริมาณสูง

มากกว่าข้าวกล้องปกต	ิ 30	 เท่า	 ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ช่วยป้องกันการเกิดโรค	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 เบาหวาน	 

อัลไซเมอร์	ลดการตึงเครียด	รู้สึกผ่อนคลาย	โดยมีขนาดบรรจุ		1	กิโลกรัม

	 	 6.	 ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม	่ที่เป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างข้าวสีนิลกับข้าวหอมมะลิ	มีโปรตีนเป็น	

2	เท่าของข้าวหอมมะลิ	และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง		ได้แก	่	แอนโทไซยานิน,		เบต้าแคโรทีน,	แกมมาโอไรซา

นอล,	วิตามินอี,	แทนนิน,	สังกะสี,	โฟเลตสูง	และที่ส�าคัญมีน�า้ตาลต�่า	โดยมีขนาดบรรจุ	1	กิโลกรัม

	 	 7.	 ข้าวสี่พัฒน์	 เหมาะส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ	หรือผู้ท่ีเร่ิมต้นรับประทานข้าวกล้อง	 ชนิด

ของข้าวประกอบไปด้วย	ข้าวหอมมะลิ	100%	เกรดคัดพิเศษ,	ข้าวกล้องหอมมะลิ	100%,	ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่	

100%	และข้าวกล้องหอมมะลิแดง	เป็นการผสมผสานสุดยอดสายพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์สูงสุด	ภายใต้สูตรผสม

พเิศษของข้าวมาบญุครอง	ท�าให้ได้ข้าวคุณภาพหลงัหงุสกุสม�า่เสมอน่ารบัประทาน	โดยมีขนาดบรรจ	ุ1	กโิลกรมั

 • ข้าวมาบุญครองอินทรีย์	เป็นข้าวที่ปราศจากสารเคมีเจือปน	และได้รับมาตรฐานระดับสากล	ได้แก	่มาตรฐานระบบ

เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา	และ	มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป	โดยมี	3	ชนิด	ดังนี้

  • ข้าวหอมมะลิ	อินทรีย	์เป็นข้าวหอมมะลิ	100%	เกรดคัดพิเศษ	โดยมีขนาดบรรจุ	1	กิโลกรัม

  • ข้าวกล้องหอมมะลิ	อินทรีย์	เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ	100%	โดยมีขนาดบรรจุ	1	กิโลกรัม

  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่	อินทรีย์	เป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่	100%	โดยมีขนาดบรรจุ	1	กิโลกรัม	

 • น�้ามันร�าข้าวนูทราออริสเท็น	ผลิตจากร�าข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์สดใหม	่น�ามาบีบน�้ามันโดยวิธีบีบเย็นทันทหีลังจาก

การสีข้าว	ภายใน	24	ชั่วโมง		ใช้เครื่องบีบน�้ามันโดยตรง	ท�าให้ได้น�า้มันที่บริสุทธิ์	มีกลิ่นหอม	สด	เก็บได้นาน	ไร้กลิ่น

หนืและคงคณุค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน		จงึมัน่ใจได้ว่าไม่มสีารเคมปีนเป้ือน	ได้รบัการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์	จากส�านักงานมาตราฐานเกษตรภายในประเทศและสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ	(IFOAM)

 • น�้ามันร�าข้าวบริสุทธิ	์ 	 ผลิตจากร�าข้าวและจมูกข้าวข้าวหอมมะลิใหม่	 สด	สกัดแบบบีบเย็น	 ได้คุณภาพของน�้ามันร�า

ข้าวที่ดีที่สุด	โรงงานบีบน�้ามัน	ที่สะอาดได้มาตรฐาน

	 ผลิตภัณฑ์พลอยได้	
	 ปลายข้าว	ร�าข้าวขัด	และข้าว	Reject	เป็นเมล็ดข้าวหักที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว	เพื่อน�าไปผสมให้ได้

คุณภาพข้าวเกรดรองตามที่ต้องการ	 นอกจากนี้	 ปลายข้าวที่เป็นประเภทปลายเล็ก	 จะขายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์	 เพื่อน�าไปท�า 

อาหารสัตว์
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	 ผลิตภัณฑ์หลัก	-	ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย	ดังต่อไปนี้

ชื่อทางการค้า ประเภทธุรกิจ จ�านวนสาขา

MBK	Food	Island ศูนย์อาหารแบบสตรีท	ฟู๊ด	(Street	Food) 1

The	Fifth	Food	Avenue ศูนย์อาหารนานาชาติ 1

Hina	Japanese	Restaurant อาหารญี่ปุ่น	ซูชิ	ชาชิม	ิและอาหารชุด 1

FuYuu	Udon	and	Tempura อุด้ง	เทมปุระ	และอาหารชุด 1

Sukiyaki	Number	One สุกี้ยากี้สไตล์แต้จิ๋วต้นต�ารับ 3

MBK	Food	Service ด�าเนินธุรกิจครัวกลางสนับสนุนสาขาของร้านอาหารเครือข่าย 1

	 	 บริษัทย่อยของ	PRG		
 บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล		จ�ากัด	(“PRG-G”)	(ถือหุ้นโดย	PRG	99.99%)	

	 PRG-G	ด�าเนนิกจิการให้เช่าคลงัสนิค้าและทีด่นิ	ทัง้น้ีจะได้ให้บริการแก่	PRG	และบรษิทัอืน่ๆ	ทัว่ไป	โดยให้เช่าสิง่ปลกูสร้าง	

และทรัพย์สินทุกประเภท	(ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้ง	PRG)	เช่น	ที่ดินคลังสินค้า	และท่าเรือ	PRG-G	ให้บริการโดยให้

ท�าสัญญาเช่าเป็นปีต่อปี	และก�าหนดอัตราค่าบริการตามปริมาณการเก็บรักษา	หรือตามจ�านวนพื้นที่

 บริษัท	ราชสีมาไรซ์		จ�ากัด	(“RR”)	(ถือหุ้นโดย	PRG-G	99.99%)

	 RR	เปิดด�าเนินการเมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2540	โดยได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		เพื่อรับโอน

กิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก	PRG	เป็นผู้ผลิต		และจ�าหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขนาด	2	กิโลกรัม		และ	5	กิโลกรัม		เพื่อตลาดภายใน

ประเทศ	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“ข้าวมาบุญครอง”

	 RR	ได้ขอเลิกการส่งเสริมการลงทุน	โดยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2549	และได้ให้โรงงานผลิตข้าวถุงอื่นเช่า

เป็นระยะเวลา	1	ปี	แต่ปัจจุบัน	RR	เป็นผู้ผลิตหลักในการปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ	ในการด�าเนินการคัดและปรับปรุงคุณภาพ

ข้าวสาร	เพื่อบรรจุถุงให้กับ	PRG	และบุคคลภายนอก	ทั้งภายในประเทศ	และต่างประเทศ	นอกจากนี้	RR	ยังได้ด�าเนินธุรกิจด้านซื้อ

ขายข้าวสารให้แก่	PRG	และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

	 RR	ด�าเนนิธรุกจิผลติข้าวเพือ่สขุภาพ	คอื	ข้าวกล้องงอกหอมมะลเิสรมิสขุภาพนทูรากาบาไรซ์	(Nutra	GABA	Rice)	นอกจาก

นี้ยังมีการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพอื่นๆ	เช่น	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	ข้าวสี่สี	เป็นต้น	

 บริษัท	สีมาแพค	จ�ากัด	(“SMP”)	(ถือหุ้นโดย	PRG-G	99.99%)

	 SMP	ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2540	มีมติอนุมัติให้การส่งเสริม

ในประเภท	6.12	การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	หรือเคลือบด้วยพลาสติก	และเมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2549	SMP	ได้รับอนุมัติจาก

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 มีมติให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	 ผลิตสิ่งพิมพ์จากฟิล์มพลาสติกประเภท	 6.14	

กิจการผลิตสิ่งพิมพ	์SMP	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายถุงข้าวสาร	ให้แก่กลุ่ม	PRG

	 SMP	ได้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ	์โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ชนิด	8	สี	เครื่องท�าซอง	และเครื่อง

กรอและตัด	เพื่อรองรับการผลิตตามความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ในตลาดที่ลูกค้าต้องการ

	 SMP	 ได้เลิกการด�าเนินกิจการผลิตและจ�าหน่ายถุงพลาสติก	และเปลี่ยนมาด�าเนินกิจการให้เช่าอาคารโรงงาน	และเป็นผู้

จัดหาวัตถุดิบข้าวสารให้แก่บริษัทในเครือ	ตั้งแต่ปี	2559	
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 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	แอนด	์เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(“MBK-FE”)	(ถือหุ้นโดย	PRG	75.00%)

	 MBK-FE	ด�าเนินกิจการด้านศูนย์อาหารนานาชาติ	ตั้งอยู่บนชั้น	5	ของศูนย์การค้า	MBK	Center	ภายใต้คอนเซ็ปท์	New	

Definition	of	International	Food	Hall	ศูนย์อาหารนานาชาติ	รูปแบบใหม่ที่คุณสัมผัสได้”	มีร้านค้ากว่า	20	ร้าน	พร้อมที่นั่งรับ

ประทานอาหารกว่า	350	ที่นั่ง

 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ไอแลนด	์จ�ากัด	(“MBK-FI”)	(ถือหุ้นโดย	PRG	99.98%)

	 MBK-FI	ด�าเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร	 โดยได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวที่ชั้น	 6	ณ	ศูนย์การค้า	MBK	Center	จาก	

MBK	โดยมีที่นั่งรับประทานอาหารจ�านวนกว่า	1,000	ที่นั่ง	บนแนวคิดของศูนย์อาหารแบบ	Capital	Street	Food	of	Bangkok		ที่

มีความหลากหลาย	 สด	 สะอาด	 ราคาย่อมเยาว์	 โดยร้านค้าที่ได้รับการคัดสรรเป็นร้านค้าช่ือดัง	 ที่อยู่ในกระแสที่ได้รับการยอมรับ

มากกว่า	50	ร้าน	เพื่อตอบสนองการให้บริการให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของศูนย์การค้า	ทั้งชาวไทยและต่างชาติ	

 บริษัท	เอ็ม		บี	เค	เรสเตอรองท์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(“MBK-RG”)		(ถือหุ้นโดย	PRG	99.99%)

	 MBK-RG	ด�าเนนิกจิการผลติและจดัจ�าหน่ายอาหารประเภทสกุีย้าก้ี	แต้จ๋ิวต้นต�ารบั	และเครือ่งด่ืม	โดยได้น�าแบรนด์	สกุีย้ากี้	

นัมเบอร์วัน	 กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง	 ซ่ึงเป็นแบรนด์ที่จดจ�าของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน	บวกกับรสชาติสุก้ียากี้ดั้งเดิมที่อร่อย	

เป็นท่ีประทบัใจทนัททีีผู่บ้รโิภคได้รบัประทาน	ปัจจบุนัร้านอาหารสกุีย้ากีน้มัเบอร์วนัได้เปิดให้บรกิาร	3	สาขา	ได้แก่	ศนูย์การค้า	The	

Nine	Center	ชั้น	1,	อาคารส�านักงาน	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	ชั้น	2	และศูนย์การค้า	MBK	Center	ชั้น	6		

 บริษัท	อินโนฟู้ด	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“INF”)	(ถือหุ้นโดย	RR	99.99%)

	 INF	ด�าเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น	 	2	 	 	แบรนด์	คือ	Hina	Japanese	Restaurant	ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารญี่ปุ่น

ประเภท	ซูชิ	ซาชิมิ	อาหารชุด	และเครื่องดื่ม	ในรูปแบบภัตตาคารแบบบริการเต็มรูปแบบ	ในสไตล์โอซาก้า	(Osaka)	และ	Fuyuu	

Udon	and	Tempura	ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารญี่ปุ่นประเภทอุด้ง	เทมปุระ	อาหารชุด	โดยให้บริการ			อุด้งเส้นสดที่ผลิตใหม่วัน

ต่อวันพร้อมน�า้ซุปสูตรต้นต�ารับ	จากโอซาก้า	(Osaka)		

	 ปัจจุบันร้าน	 Hina	 Japanese	 Restaurant	 ได้เปิดจ�าหน่ายที่ชั้น	 6	 ของศูนย์การค้า	MBK	 Center	 ส่วนร้าน	 FuYuu	

Japanese	Restaurant	ได้เปิดจ�าหน่ายที่ชั้น	6		ศูนย์อาหาร	MBK	Food	Island	ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า	MBK	Center		

 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	เซอร์วิส	จ�ากัด		(“MBK-FSV”)	(ถือหุ้นโดย	PRG	51.00%)

	 MBK-FSV	เป็นบริษัทร่วมทุน	(Joint	Venture)	ระหว่าง	บริษัท	ปทุมไรซ์	มิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด	(มหาชน)	กับ	บริษัท	

เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	ทัวริซึ่ม	จ�ากัด	ได้เริ่มด�าเนินการในปี	2560		ในสัดส่วนการลงทุน	51%	และ	49%	ตามล�าดับ	ซึ่งด�าเนินธุรกิจ

การให้บริการครัวกลาง	และกระจายสินค้าด้านอาหารให้แก่	กลุ่มธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย	ธุรกิจโรงแรม	และสนามกอล์ฟ	

	 ในปี	2561	MBK-FSV	ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ	ในการ

ผลิตสินค้าส�าเรจ็รปู	และสนิค้ากึง่ส�าเรจ็รปู	รวมถงึการรวมศนูย์กลาง	การจดัซือ้สนิค้าด้านวตัถดุบิอาหาร	เคร่ืองปรงุ	อปุกรณ์และวสัดุ

สิ้นเปลือง	เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอาหาร	และงานจัดเลี้ยงใน	MBK	GROUP		

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 ธุรกิจข้าว
	 ปี	2561	นี้	ธุรกิจข้าวมีการแข่งขันสูง	สืบเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ต้องการใช้	ท�าให้

ราคาสนิค้าบางชนดิมรีาคาขายสงูขึน้	และจากคุณภาพสนิค้าและการปรบักลยทุธ์มาตรฐานของข้าวให้สอดคล้องกับการแข่งขนั	ท�าให้

ไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัเพิม่มากขึน้ในตลาดโลก	จากผลของอปุสงค์	และอปุทาน	(Demand	and	Supply)	นี	้นโยบายการลงทนุ

ในการจัดซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา	จะเป็นปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละผู้ประกอบการ	กลยุทธ์ทางด้าน

ราคาถกูน�ามาใช้เป็นปัจจยัหลกัในการแข่งขนั	ความเคลือ่นไหวต่างๆ	เหล่าน้ี	ท�าให้	PRG	ต้องวางแผนการด�าเนินธรุกจิอย่างระมดัระวงั	

	 ปี	2561	นั้น	PRG	ยังคงด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนนโยบายการค้าของภาครัฐ	โดย	PRG	เป็นผู้ผลิตข้าวสาร

ให้กับกรมการค้าต่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล	

(Government	to	Government:	G	to	G)	โดยในปี	2561	ได้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ	ได้แก่	ประเทศจีน	ฟิลิปปินส์		
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	 นโยบายของ	PRG	ที่ต้องการเป็น	Food	Solution	 ให้ผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น	PRG	 ไม่ได้เจาะจงเพียงแค่การเติบโตของ

ธุรกิจข้าวเท่านั้น	แต่ยังมีเป้าหมายเพิ่มความหลากหลายของสินค้าทางด้านอาหาร	เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงาน	โดย

มุง่ใช้ประสทิธภิาพทางด้านการขายและการตลาดทีม่อียูใ่ห้เกดิประสทิธผิลให้มากทีส่ดุ		แนวทางการด�าเนินงานจะมุง่เน้นทีภ่าพลกัษณ์

ของสินค้าทีมี่คุณภาพทีจ่ดัจ�าหน่ายภายใต้การด�าเนนิงานและตราสนิค้าข้าว	“มาบุญครอง”	และ	“มาบญุครอง	พลสั”	ทัง้ในและต่าง

ประเทศ	เพือ่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ในเรือ่งของคณุภาพสนิค้า	ภายใต้การด�าเนินงานของ	MBK	GROUP		ดังน้ันแนวทางการด�าเนนิ

งานได้มกีารปรบัเปลีย่นเพ่ือให้เหมาะสม	กบัทิศทางของแนวนโยบาย	ในส่วนของการด�าเนนิงานด้านการขายได้มกีารก�าหนดช่องทาง

เป็น	2	ช่องทางหลักคือ	ภายในประเทศ	และต่างประเทศ	ดังนี้

 การขายภายในประเทศ		แบ่งช่องการจ�าหน่ายเป็น	4		ช่องทาง

	 1.	 ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม	่(Modern	Trade	)	ประกอบด้วย	ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งหมด	ได้แก	่เทสโก้โลตัส	แม็คโคร,	

บิ๊กซี,	ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต,	แม็กซ์แวลู,	7-eleven,	ร้านสะดวกซื้อ	(Convenience	stores)	เป็นต้น	

	 2.	 ช่องทางค้าส่งและค้าปลีกทั่วไป	(Traditional	Trade)		ประกอบด้วย		ร้านค้าส่ง		และร้านโชห่วยทั่วประเทศ

	 3.	 ช่องทางบริการด้านขายตรง	 (HORECA)	ประกอบด้วย	 โรงแรม	 โรงพยาบาล	 ร้านอาหาร	 โรงงานอุตสาหกรรม	ผู้ที่

ให้การจัดการบริการอาหารต่างๆ	(Food	Service)		ฯลฯ

	 4.	 ช่องทางรับจ้างผลิต	Original	Equipment	Manufacturer	(OEM)	โดยท�าการรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

ให้กับธุรกิจห้างค้าปลีกและหน่วยงานต่างๆ	ส�าหรับจ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

 การขายต่างประเทศ			แบ่งพื้นที่การขายเป็น	4	ส่วน

	 1.	 ยุโรป	และอเมริกา

	 2.	 เอเชีย	และประเทศแถบตะวันออกกลาง

	 3.	 แอฟริกา

	 4.	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และหมู่เกาะด้านแปซิฟิก

	 ช่องทางการกระจายสินค้าจะแบ่งเป็น	2	รูปแบบคือ

	 1.	 กระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ	ที่จังหวัดปทุมธานี	สุราษฎร์ธานี	และนครราชสีมา

	 2.	 กระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้ซื้อโดยตรง	เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่ง

	 นอกจากนี้	ในส่วนของอาคารคลังสินค้าและพื้นที่ปทุมธานี	ทาง	PRG	ได้มีนโยบายพัฒนาที่ดินปทุมธานีพื้นที่ประมาณ	77	

ไร่	ให้เป็นสถานที่ส�าหรับจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้ง	(Amphitheater)	สถานที่พักผ่อนริมแม่น�้าเจ้าพระยา	แหล่งชุมนุมของผู้นิยมขับ

เรือส่วนตัวในแม่น�้า	 (Boat	Community	 Place)	 เพื่อเป็นการสร้างรายได้	 ส�าหรับพื้นที่สีคิ้ว	 ได้พัฒนาพื้นที่โดยด�าเนินการท�าสวน

เกษตรอุตสาหกรรม	 และการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืน	 และ

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
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	 ธุรกิจร้านอาหาร	และศูนย์อาหาร
	 นอกจากธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายข้าวสารแล้ว	ทาง	PRG	ยังประกอบธุรกิจด้านร้านอาหาร	และศูนย์อาหาร	มีรายละเอียด

ดังนี้

	 1.	 ศูนย์อาหารนานาชาต	ิTHE	FIFTH	Food	Avenue	(“THE	FIFTH”)
	 	 ศูนย์อาหาร	THE	FIFTH	ภายใต้การบริหารของ	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	ฟู้ด	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	เปิดด�าเนิน

การตั้งแต	่เดือนพฤษภาคม	2549		ตั้งอยู่บนชั้น	5	ของศูนย์การค้า	MBK	Center	น�าเสนอคอนเซ็ปท์	“THE	FIFTH	Food	Avenue,	

New	Definition	of	International	Food	Hall	ศูนย์อาหารนานาชาติ	รูปแบบใหม่ที่คุณสัมผัสได้”	ทั้งในด้านความหลากหลายของ

ประเภทอาหารและความสะดวกสบายในการใช้บริการได้ที	่ THE	FIFTH	ซึ่งมีอาหารหลากหลายนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น	 ไทย	ญี่ปุ่น	

อิตาเลียน	เวียดนาม	อินเดีย	มังสวิรัติ	อารบิก	กรีก	เทปปันยากิ	ซีฟู้ด	และบริการชั้นเลิศ	(Gourmet	Style)		โดยใช้ระบบบัตรศูนย์

อาหาร	เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย	ในการเลือก	ซื้อรับประทานอาหาร	พร้อมที่นั่งรับประทานอาหารกว่า	350		ที่นั่ง	โซนรับประทาน

อาหาร	(Dining	Zone)	กับครัวแบบเปิด	(Open	Kitchen)		ของอาหารนานาชาติหลากหลายชนิด	เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทาน

อาหาร

	 	 THE	FIFTH	Food	Avenue	ได้ด�าเนนิการปรับปรงุการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมของศนูย์อาหาร	เพือ่เสริมสร้างภาพ

ลกัษณ์ให้มคีวามทันสมยั	เพือ่ให้ผูใ้ช้บริการได้รับประสบการณ์ทีด่ใีนการใช้บรกิาร	เพือ่ความสะดวกสบายและความคล่องตวัแก่ลกูค้า

ผู้มาใช้บรกิารมากขึน้	โดยในปี	2561	ท่ีผ่านมาทางบรษัิท	เอม็	บ	ีเค	ฟูด้	แอนด์	เอน็เตอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	ได้ด�าเนินการปรับโครงสร้าง

การบริหารโดยปรับเปลี่ยนจากผู้บริหารศูนย์อาหารเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ศูนย์อาหาร	โดยยังคงให้บริการภายใต้แบรนด์	THE	FIFTH	

Food	Avenue

	 2.	 ศูนย์อาหาร	MBK	Food	Island	(“MBK-FI”)
	 	 ศูนย์อาหาร	MBK	Food	 Island	ภายใต้การบริหารงานของ	บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	ฟู้ด	 ไอแลนด์	จ�ากัด	ตั้งอยู่บนศูนย์

อาหารช้ัน	6	ณ	ศนูย์การค้า	MBK	Center	พร้อมทีน่ัง่รับประทานอาหารกว่า	1,000	ทีน่ั่ง	บนแนวคดิ	ของศูนย์อาหารในแนว	Capital	

Street	Food	of	Bangkok	ที่มีความหลากหลาย	สด	สะอาด	ราคาย่อมเยาว์	โดยร้านค้าที่ได้รับการคัดสรรเป็นร้านค้าชื่อดัง	ที่อยู่ใน

กระแสที่ได้รับการยอมรับมากกว่า	 50	 ร้าน	 เพื่อตอบสนองการให้บริการให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของศูนย์การค้า	 ทั้งชาวไทยและ 

ต่างชาติ	

	 	 ป	ี2561	ที่ผ่านมา	ศูนย์อาหาร	MBK	Food	Island	ได้เพิ่มพื้นที	่และความหลากหลายของร้านค้า	และอาหาร	โดย

การเพิ่มโซนร้านค้าในรูปแบบเทศกาลอาหารในธีมต่างๆ	 เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนน�าร้านค้าที่อยู่ในกระแสความนิยมมาให้บริการ

ลูกค้า	ในรูปแบบตลาดนัดอาหารของฝาก	(Food	Souvenir)	และ	ซื้อกลับ	(Takeaway)	เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าที่มาใช้

บริการอย่างต่อเนื่อง	
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	 3.	 ร้านอาหารญี่ปุ่น	
	 	 ร้านอาหารเครือข่าย	 (Restaurant	Chain)	 เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปลายป	ี2559	 โดย	บริษัท	อินโนฟู้ด	 (ไทยแลนด์)	

จ�ากัด	ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสไตล์ญี่ปุ่นแบบบริการเต็มรูปแบบ	ภายใต้แบรนด์	Hina	Japanese	Restaurant	

ให้บริการอาหารญี่ปุ่นในแบบภัตตาคารเต็มรูปแบบในสไตล์	Japanese	Fusion	ภายใต้	Concept	“Craft	Japanese	Culinary”	

และ	Brand		FuYuu	Udon	and	Tempura	ให้บรกิารอดุ้งเส้นสดทีผ่ลติใหม่วนัต่อวนัพร้อมน�า้ซปุสตูรต้นต�ารบั	รวมถงึข้าว	Donburi	

และอาหารชุดแบบต่างๆ	จากโอซาก้า	(Osaka)

	 	 โดยในปี	2561	ที่ผ่านมา	มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	ดังนี้

  • เปิดร้าน	FuYuu	Udon	and	Tempura	ที่ศูนย์อาหาร	MBK	Food	Island	ในรูปแบบร้าน	Kiosk	แบบ	Quick	

Service	Restaurant

	 4.	 ร้านสุกี้ยากี้	นัมเบอร์วัน
	 	 ร้านสุกี้ยากี	้นัมเบอร์วัน	บริหารงานโดย	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรสเตอรองท์	กรุ๊ป	จ�ากัด	

ภายใต้แนวคิดสกุีย้ากี	้แต้จิว๋ต้นต�ารบั	ทีไ่ด้รบัการยอมรบัมายาวนานกว่า	50	ปี	อย่าง	“สุก้ียาก้ี นมัเบอร์

วัน”	 กลับมาให้บริการอีกครั้ง	 เพื่อให้ได้สัมผัสรสชาติคลาสสิคตามแบบฉบับแต้จิ๋วโบราณร่วมสมัย	

ด้วยความรู้สึกที่ต้องการให้ผู้ที่มารับประทานอาหารที่นี่ได้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านของชาว

จีนโบราณที่น�ากลับมาตกแต่งให้ทันสมัย		จึงได้ตกแต่งให้เป็นแบบเรโทร	(Retro	Style)	ที่มีความทัน

สมัย	แต่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นจีนอยู่	ส�าหรับความโดดเด่นของเมนูที่แนะน�า	คือ		ชุดหมู	ชุดเนื้อ	

ชุดไก่	และชุดซีฟู้ด	คลุกเคล้ากับน�้าหมักสูตรต้นต�ารับ	หมักไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม	จนน�า้หมักซึม

เข้าในเนือ้	เพือ่ให้ได้สมัผสักบัความนุม่ของชดุเนือ้หมกัทีไ่ม่เหมอืนใคร	โดยในปี	2557	ได้เปิดให้บริการ

สาขาแรกที่สาขา	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์		

	 5.	 ครัวกลาง	(Comissary)		
	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	เซอร์วิส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน	(Joint	Venture)	ระหว่าง	

บริษัท	ปทุมไรซ์	มิล	แอนด์	แกรนารี่	จ�ากัด	(มหาชน)	กับ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	ทัวริซึ่ม	

จ�ากัด	ได้ด�าเนินการจัดตั้งในปี	2560	ในสัดส่วนการลงทุน	51%	และ	49%	ตามล�าดับ	โดยมีทุนจด

ทะเบียนทั้งสิ้น	5	ล้านบาท		เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบ	จัดเตรียม	ผลิต

ปรุงอาหาร	และ	ควบคมุคณุภาพในการผลติอาหารให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั	เพือ่กระจายสนิค้าไปยงั

สาขาของร้านอาหารเครือข่ายของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร	ธุรกิจโรงแรม	และสนามกอล์ฟ	โดยใน

ช่วง	 	ป	ี 2561	 ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่	 เพื่อด�าเนินงานเต็มรูปแบบ	 ในการผลิต

สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้ากึ่งส�าเร็จรูป	รวมถึงการรวมศูนย์การจัดซื้อสินค้าด้านวัตถุดิบอาหาร	เครื่อง

ปรุง	 อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง	 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอาหาร	 ภัตาคารและงานจัดเลี้ยง

ภายใน	MBK	GROUP	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจอาหาร
  1.1	 การจัดหน่ายภายในประเทศ	 :	 	 	 	 PRG	 ได้จ�าหน่ายข้าวสารบรรจุถุงภายใต้

เครื่องหมายการค้า	 “ข้าวมาบุญครอง”  และ	“ข้าวมาบุญครอง พลัส”	 ในเขตกรุงเทพฯ	 และ

ปริมณฑล	ประมาณร้อยละ	70	ของการจ�าหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด	ส่วนที่เหลือเป็นอีกร้อย

ละ	30	เป็นการจ�าหน่ายในพื้นที่อื่นๆ	ทั่วประเทศ	
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	 	 PRG	ได้แบ่งช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารเป็น	3	ประเภท	คือ

  • ร้านค้าขายส่งและร้านค้าปลีกแบบดัง้เดมิ PRG	มยีอดจ�าหน่ายประมาณร้อยละ		34	ของยอดจ�าหน่ายข้าวสาร

ในประเทศทั้งหมด	ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นร้านค้าที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับ	PRG	 เป็นเวลายาวนาน	ในปี	2561นี	้PRG	ได้

ขยายพื้นที่สู่ภูมิภาคมากขึ้น	 โดยมุ่งเน้นการกระจายตัวในแถบภาคเหนือให้เพิ่มมากขึ้น	 และมุ่งเน้นกลุ่มร้านค้าในแถบภูมิภาคที่เป็น 

กลุ่มร้านค้าส่ง-ปลีกที่มีรูปแบบเป็นกึ่ง	Local	Supermarket		เพื่อเป็นการกระจายข้าวถุงของ	PRG	ไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทุก

พื้นที่

  • เครือข่ายค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ เครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ต และสหกรณ์ PRG	มียอดจ�าหน่าย	ประมาณ

ร้อยละ	25	ของการจ�าหน่ายข้าวสารในประเทศทัง้หมด	พฤติกรรมของผู้บริโภคยงัคงนิยมใช้บริการในเครอืข่ายร้านค้าปลกีและค้าส่ง

สมยัใหม่	และซุปเปอร์มาร์เกต็มากข้ึน		เนือ่งจากมคีวามสะดวกและมสีาขาทีค่รอบคลมุทกุพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้	ซ่ึงในปัจจบุนั	PRG	มกีาร

วางจ�าหน่ายสินค้าเข้าสู่ทุกห้างค้าปลีก	 สหกรณ์	 ร้านสะดวกซื้อในทุกพื้นที่แม้กระท่ังร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการจ�าหน่ายน�้ามัน	

พร้อมทั้งมีแผนขยายสาขาให้เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของห้างค้าปลีกทั่วประเทศ	นอกจากนี	้ทาง	PRGได้เพิ่มช่องทางการจัดจ�า

หน่ายเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์	ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านช่องทางออนไลน์	เช่น		จัดจ�าหน่ายผ่าน	Lazada	เป็นต้น

  • การขายตรง PRG	มียอดจ�าหน่ายร้อยละ	3		ของการจ�าหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด	โดยจ�าหน่ายส�าหรับ

ร้านอาหารเครือข่าย	โรงงานอุตสาหกรรม	โรงแรม	โรงพยาบาล	สถาบันการศึกษา	เป็นต้น	โดยในปี	2561	PRG	มุ่งเน้นการขยายตัว

เข้าสู่สถาบันการศึกษาและกลุ่มร้านอาหารที่เป็น	Chain	Stores	มากขึ้น	เพื่อเป็นการขยายตลาด

  1.2	 การส่งออก		ในปีที่ผ่านมาทาง	PRG	ยังคงได้เข้าร่วมกับทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย	ด�าเนินการส่งออกสินค้า

ประเภทข้าวขาวตามโควต้าท่ีทางรัฐบาลได้รับและจัดสรรให้ทางสมาคมผู้ส่งออกฯ	 ในส่วนของข้าวหอมมะลิน้ัน	 ยังคงส่งออกให้แก่

ลกูค้ารายหลกั	และเพิม่รายลกูค้าให้มากขึน้	โดยในปี	2561	มยีอดการส่งออกผลติภณัฑ์ข้าวสารทีป่ระมาณร้อยละ	38	ของการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ข้าวสารทั้งหมดของบริษัท

  1.3	 การรับจ้างผลิต	Original	Equipment	Manufacturer	(OEM)	ในปี	2561	ทาง	PRG	ได้ขยายตลาดใน

ส่วนของการรับจ้างผลิตภายใต้แบรด์ของลูกค้า	 ส�าหรับน�าจ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น	 โดยด�าเนิน

การผ่าน	บริษัท	ราชสีมาไรซ์	จ�ากัด	โดยมุ่งเน้นการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และหน่วยงานต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น

	 2	 สภาพทางการตลาดของธุรกิจอาหาร
	 	 ตั้งแต่ต้นปี	 2561	 เป็นต้นมา	 คุณภาพข้าวไทยยังคงมีชื่อเสียง	 	 จากการปรับมาตรฐานข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับการ

แข่งขันในตลาดโลก	 ท�าให้ข้าวไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น	 ดังนั้น	 ในปี	 2561ประเทศไทยยังคงรักษาระดับการเป็นผู้ส่ง

ออกอันดับ	2	ของโลกรองจากประเทศอินเดีย	แต่อย่างไรก็ตามจากเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว	ท�าให้ก�าลังซื้อของตลาดโลกลดลง

ในส่วนของตลาดยุโรปและอเมริกา	 แต่ก�าลังซ้ือเพิ่มสูงขึ้นในตลาดทางภาคพื้นเอเซีย	 ซึ่งถือเป็นโอกาสของข้าวไทยที่มีชื่อเสียงอยู่ใน

ตลาดเหล่านี	้แต่จากปัญหาอปุสงค์อปุทานของข้าวหอมมะล	ิ	ในบางช่วงเวลาท�าให้ราคาข้าวปรบัตวัสงูขึน้	ส่งผลให้ผูซ้ือ้บางรายชะลอ

การส่ังซือ้เพือ่รอดสูถานการณ์	ท�าให้อปุสงค์ในตลาดไม่ต่อเน่ือง	จากเหตุการณ์เหล่าน้ีรวมถงึสถานการณ์การเมอืงในแต่ละประเทศที่

จะส่งผลกระทบระยะยาวในเรื่องนโยบายการค้า	ดังนั้นการแข่งขันจะมุ่งเน้นทางด้านราคาเป็นหลัก	เพื่อส่งเสริมยอดขายของแต่ละผู้

ประกอบการ	

	 	 ในส่วนของตลาดภายในประเทศนัน้	ถงึแม้ว่าราคาวตัถดิุบจะเพ่ิมสงูขึน้จากกรณีทีว่ตัถดิุบมไีม่เพียงพอ		แต่การแข่งขัน

ทางด้านราคาในตลาดนั้นยังคงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากว่า	ในปี	2561	ภาพรวมของตลาดไม่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นจากอัตราการบริโภค

ข้าวต่อคนที่ลดน้อยลงในแต่ละปี	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงได้พยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดกันอย่างเต็มที่โดยใช้

กิจกรรมส่งเสริมการขายมาเป็นปัจจัยหลัก

	 	 อย่างไรก็ตาม	ในปี	2562	ยังคงต้องพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ตลาดการค้าข้าว
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	 3	 ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอาหาร
	 	 จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเตอร์เน็ต	ดังนั้น	การ		สร้างความ

เชื่อถือในตราสินค้าของข้าวมาบุญครอง		เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของโลก	นโยบายของ	PRG	จึงจ�าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้น	การ

ปรับระบบการจัดการใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับการท�างานในทุกส่วน		เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจและผู้บริโภคมากขึ้น	กลยุทธ์

การขายจึงเป็นแบบผสมผสานระหว่าง	Online	 กับ	Offline	 หรือที่เรียกว่า	 Omni-Channel	 หรือการใช้ข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์

พฤติกรรมการซื้ออย่างละเอียด		เพื่อน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการสร้างสรรค์ตราสินค้า	 เพื่อก่อให้เกิดความแตกต่าง	และตอกย�้าให้ผู้บริโภคทราบถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของตราสินค้า	ที่	

PRG	ต้องการส่งต่อสิง่ดีๆ	สูผู้่บรโิภค	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของคณุภาพความปลอดภยัตัง้แต่ต้นกระบวนการจนถงึสิน้สดุการบรโิภค	ความ

หลากหลาย	ความสะดวก	ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	และการแบ่งปัน	เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้แก่ผู้อื่น		

	 	 PRG	ยังด�าเนินโครงการอีกหลากหลายโครงการ	เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารรายย่อย	ทั้งในเรื่องของ

การให้ค�าปรึกษา	การเพิ่มช่องทางการขาย	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	และ	PRG		ในส่วนของการ	เพิ่มความหลากหลายของ

สินค้า	เพื่อให้เป็น	Food	Solution	อย่างเต็มรูปแบบ

	 	 ในปัจจบุนัยงัคงกล่าวได้ว่า	ข้าวมาบญุครองยงัคงครองใจผูบ้รโิภคและมอีตัราการเตบิโตทีด่ตีลอดผูบ้รโิภคได้ให้ความ

เชื่อถือ	 เชื่อมั่นในตราสินค้าของ	PRG	ที่เป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายแรกที่บุกเบิกตลาดมาตั้งแต่ปี	 2527	จนมีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้	

อีกทั้งยังเป็นเพียงบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดีพิเศษ	(รูปพนมมือ	ติดดาว)	ของข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง

จากกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย	์ท�าให้	PRG	มีศักยภาพในการเป็นผู้จ�าหน่ายในระดับผู้น�าส�าหรับส่วนแบ่งการตลาดภายใน

ประเทศตลอดมา

	 	 นโยบายที่มุ่งเน้นสร้างระบบ	ระเบียบในการด�าเนินงานที่มีมาตรฐาน	โปร่งใส	ตรวจสอบได้นั้น	เป็นปัจจัยหลักในการ

ก่อให้เกิดสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	 กลยุทธ์ในทุกๆ	 ด้านถูกน�ามาปรับเปลี่ยนใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด	 โดยมุ่ง

เน้นการตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที	เป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จขององค์กร		

	 4	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก
	 	 จากสภาวะการณ์ของเศรษฐกจิทีช่ะลอตัว	รวมถงึพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ได้ส่งผลกระทบกับอปุสงค์	

และอุปทานในตลาด	ในช่วงปลายปี	2561	ปริมาณวัตถุดิบโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีในตลาดนั้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้จากภาวะ

ภัยแล้ง		ท�าให้แนวโน้มของราคาข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิมีราคาที่สูงกว่าช่วงต้นปี	2561	โดยคาดการณ์ว่า	การแข่งขันของตลาด

ข้าวสารบรรจถุงุในประเทศตัง้แต่ปี	2562	เป็นต้นไป	ผูป้ระกอบการหลายรายจะมุง่เน้นกลยทุธ์การแข่งขนัทางด้านราคาโดยเพ่ิมความ

หลากหลายของสินค้าเพ่ือตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภค	 พร้อมทั้งมุ่งเน้นการใช้การเทคโนโลยีในการส่ือสารเรื่องตรา 

สินค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น	

	 	 ความหลากหลายของสินค้า	 ไม่ว่าจะเป็นกระแสการรักษาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากความกลัวในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน	

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มองหาสิ่งใหม่ๆในผลิตภัณฑ์เดิมๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง	รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้า

ถงึกลุม่คนรุน่ใหม่	กจิกรรมการตลาดการขายทีต้่องปรบัเปลีย่นและเพ่ิมความหลากหลายให้เข้ากบักระแสไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภค	กลวธิี

ในการเข้าถึงผู้บริโภคในเรื่องของช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 	 เพื่อสร้างทางเลือกและเข้าถึงให้ได้มากที่สุด	 ประเด็นต่างๆ	 เหล่านี้ยังคง

เป็นโอกาส	และอปุสรรคของผูป้ระกอบการในการก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค	และสร้าง

ความแตกต่างในชนิดสินค้า	เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้น�า

	 5.	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร
	 	 ธุรกิจบริการอาหาร	(Food	Service)	ในประเทศไทยในปี	2561	มูลค่าตลาดของธุรกิจเท่ากับ	854,560		ล้านบาท	มี

อัตราการขยายตัวร้อยละ	3	เทียบกับป	ี2560	โดยมีอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ย	(CAGR)	5	ปีย้อนหลัง	ที่ร้อยละ5	โดยแนวโน้มของ

ธรุกจิบรกิารอาหารของไทยคาดว่าจะมกีารเจรญิเตบิโตของมลูค่าทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองจาก	854,560	ล้านบาท	ในปี	2561	เป็น	

944,000	ล้านบาทในปี	2563	หรือที่อัตราการเติบโตก้าวหน้า	(CAGR)	ที่ร้อยละ	4.0	ต่อปี
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ที่มา:	Euromonitor

	 	 ในปี	2561	มผีูป้ระกอบการรายใหม่เข้าสูธ่รุกิจอาหารมากขึน้ประกอบกบัมกีลุม่ทนุรายใหม่ๆ	ทัง้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธรุกจิ

อาหารและธุรกิจอื่นๆ	 เข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด	 ส่งผลให้ประเภทอาหารและร้านอาหารมีความหลากหลาย	 ในขณะเดียวกัน

สถานการณ์การแข่งขันในตลาดในธุรกิจอาหารก็เป็นไปอย่างรุนแรง	 ผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การน�าเข้า

แบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆ	การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ร้านอาหาร	การจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้บริการ	โดยมีผู้ประกอบการจ�านวน

ไม่น้อยที่ไม่ประสบความส�าเร็จและเลิกไป		อย่างไรก็ตามสถานการณ์ตลาดในระยะต่อไปก็คาดว่า	จะยังคงเติบโต	โดยเฉพาะธุรกิจที่

มีแนวคิดในการตอบสนองวิถีคนเมืองที่นิยมความรวดเร็ว	 สะดวกสบาย	 มีเวลาจ�ากัด	 แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ

ส�าหรับการบรโิภค	รวมถงึการให้บริการทีส่อดรับกบัพฤตกิรรมการใช้เวลากบัสงัคมออนไลน์มากขึน้	โดยต้องจบัตาตลาดบริการจดัส่ง

อาหาร	(delivery)	ที่เป็นตัวกลางให้บริการสั่งออนไลน์		และจัดส่งอาหารได้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

กับเชนร้านอาหารได้มากขึ้น

	 	 เมื่อพิจารณาการขยายตัวของธุรกิจบริการอาหารโดยแบ่งออกตามช่องทางการขาย	พบว่าแนวโน้มธุรกิจร้านอาหาร

ส่วนใหญ่เติบโตตามการขยายตัวของศูนย์การค้าและร้านค้าปลีก	 กล่าวคือ	 ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์	 มีกลยุทธ์ในการจัดสรร

พืน้ทีร้่านค้าปลกีให้เป็นทีน่่าสนใจและสามารถดงึดดูลกูค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการต่างๆ	โดยศูนย์การค้าและคอมมนิูต้ีมอลล์มรีาย

ได้ตามส่วนแบ่งยอดขายจากธุรกิจบริการอาหารที่เพิ่มขึ้น	 ส่วนรายได้จากช่องทางการขายแบบสาขาเดียว	 (Standalone)	 ที่มีแนว

โน้มการเจรญิเติบโตทีช้่าลง	โดยสดัส่วนยอดขายรวมของช่องทางการขายผ่านศนูย์การค้าและร้านค้าปลกีมส่ีวนแบ่งยอดขายในธรุกจิ

บริการอาหารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	24	เป็นร้อยละ	28	ในปี	2555	และปี	2560	ตามล�าดับ	และคาดว่าจะคงสัดส่วนดังกล่าวต่อไปในปี	

2563

หน่วย	:	ล้านบาท

684,332

854,560
944,383

การเติบโตของแนวโน้มอุตสาหกรรม
บริการอาหารของประเทศไทย

ยอดขายรวมบริการอาหารแบ่งตาม
พื้นที่ค้าปลีก

2555

2555

2560

2560

2563	(F)

2563	(F)

4% 4% 4%

5% 5% 5%

6% 6% 6%

24% 27% 28%

61% 58% 57%

Standalone โรงแรม

ศูนย์การค้าและร้านค้าปลีก

สถานีขนส่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่มา:	Euromonitor
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	 	 อย่างไรกดี็	หากพจิารณาถงึส่วนแบ่งยอดขายธรุกจิบรกิารอาหารในประเทศไทยตามประเภทของร้านอาหาร	(ประเภท

ที่มีสาขา	 และไม่มีสาขา)	 พบว่า	 ร้านอาหารประเภทไม่มีสาขา	 (Non-chain)	 ยังคงมีสัดส่วนมูลค่าทางธุรกิจที่มากกว่าร้านอาหาร

ประเภทมีสาขา	(Chain)	อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากร้อยละ	78	ในป	ี2555	เป็นร้อยละ	75	ในป	ี2560	และคาดว่าจะ

ลดลงไปเท่ากับร้อยละ	74	ในปี	2562	โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการขยายสาขา	ตลอดจน

ระบบการบริหารจัดการและเงินทุนที่เป็นส่วนส�าคัญในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร	ดังนั้น	สัดส่วนมูลค่าทางธุรกิจของร้านอาหาร

ประเภทมีสาขา	(Chain)	คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	22	ในปี	2552	เป็นร้อยละ	26	ในป	ี2563

ยอดขายธุรกิจอาหารแบ่งตามประเภท
ของร้านอาหาร	(ประเภทที่มีสาขาและ

ไม่มีสาขา)

2555 2560 2563	(F)

22.08% 24.83% 25.21%

77.92%

377,989

75.17%

455,945

74.79%

486,590

%	Independent

%	Chained

	 	 นอกจากนี้	ธุรกิจอาหารประเภทร้านอาหารบริการด่วน	ร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ	และร้านอาหารคาเฟ่และบาร์	

เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตในด้านยอดขายและจ�านวนร้านค้ามากที่สุดในช่วงปี	2555	ถึง	2560		โดยร้านอาหารบริการด่วน	ร้าน

อาหารบริการเต็มรูปแบบ	และร้านอาหารคาเฟ่และบาร์	มีมูลค่าทางการตลาดในปี	2558,	2559	และ	2560	เท่ากับ	111,000	ล้าน

บาท	73,000	ล้านบาท	และ	9,000	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เมื่อพิจารณาการเติบโตของจ�านวนร้านค้าเฉลี่ยป	ี2552	ถึง	2558	จะเห็น

ว่า	ร้านอาหารคาเฟ่และบาร์	ร้านอาหารบริการด่วน	และร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ	มีอัตราการเติบโตของจ�านวนร้านค้าสูงที่สุด	

โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย	5	ปีย้อนหลังที่ผ่านมาที่ประมาณร้อยละ	11	ต่อปี	ร้อยละ	6	–	8	ต่อปี	และร้อยละ	4	–	6	ต่อปี	ตามล�าดับ	

ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยของยอดขายรวมในปี	2555	ถึง	2560	ก็มีการเติบโตสูงเช่นกันที่ประมาณ	ร้อยละ	10	–	15	ต่อปี

อัตราการเติบโตของยอดขายและจ�านวนธุรกิจบริการอาหารประเภท	Chained

จำ	นวนร้านค้า	CAGR	2555	-	2560

Cafes	/	Bars

100%	Home	
Delivery	and	
Takeaway

QSR	/	Fast	Food

Street	Stalls	/	Kiosks Full-Service	Restaurants

Self-Service	cafeteria

ยอดขาย	CAGR	2555	-	2560

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

0% 5% 10% 15%

34
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	 	 ปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อการขยายตัวและการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการอาหารของประเทศไทย	 ได้แก่	

พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีนิยมการรับประทานอาหารนอกบ้าน	 ระดับรายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น	 การขยาย

ตัวของเมืองแลที่อยู่อาศัย	(Urbanization)	และการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 	 1)	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย

	 	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด	์แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่เลขที่	88	หมู่	2		ถนนติวานนท	์ต�าบลบางกะดี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000

	 	 บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล	จ�ากัด
	 	 ที่ตั้งโรงงานเลขท่ี	 	 	 88	 หมู่	 2	 	 ถนนติวานนท์	 ต�าบลบางกะดี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปทุมธานี	 12000	 ทรัพย์สิน 

ของบริษัทฯ	ที่ให้บริการเช่ามีดังนี้

	 	 1.	 โกดังเก็บข้าวสาร	ขนาดบรรจุรวม	30,000	ตัน	จ�านวน	5	หลัง

	 	 2.	 ท่าเรือ	เพื่อขนถ่ายสินค้าขนาด	3,000	ตัน/วัน

	 	 บริษัท	ราชสีมาไรซ์	จ�ากัด
	 	 ที่ตั้งโรงงานเลขที่	109		หมู่	14	ถนนมิตรภาพ	กม.	199		ต�าบลลาดบัวขาว	อ�าเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	30340	

มีก�าลังการผลิตดังนี้

  • การปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสารลงถุงก�าลังการผลิตสูงสุดประมาณ	120,000	ตันต่อปี

	 	 วัตถุดิบและผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)
	 	 เนื่องจากปัจจุบันทาง	PRG	ได้เลิกกิจการโรงสีข้าว	และคงมีแต่โรงปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าว	ดังนั้นวัตถุดิบหลัก

ที่ใช้ในการผลิตจึงเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารและข้าวกล้องแทน	ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ	ดังนี้

	 	 1.		 ข้าวสารนาป	ีคือข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกเจ้านาป	ีซึ่งจะปลูกได้ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม	และ

สามารถเกบ็เกีย่วพร้อมท้ังจ�าหน่ายสูต่ลาดได้ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม-กุมภาพันธ์	ข้าวเปลอืกนาปีเป็นข้าวทีม่รีสชาติ

ดีในการบรโิภค	คอืเมือ่สเีป็นข้าวสาร	หงุแล้วนุม่	ไม่แฉะ	เกบ็รกัษาด	ีเพราะมีความชืน้ต�า่	มลีกัษณะเป็นข้าวหนัก	

(ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต	่120	วันขึ้นไป	นับตั้งแต่เพาะกล้า)		ซึ่งส่วนใหญ่นิยมบริโภคภายในประเทศ

	 	 2.	 ข้าวสารนาปรัง	คือข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกเจ้านาปรัง	ซึ่งปลูกนอกฤดูกาลท�านาปกติ	สามารถปลูกได้

ตลอดปี	คอืปีละ	2-3	ครัง้	เน่ืองจากสามารถปลกูได้ในทีลุ่ม่และพืน้ทีท่ีม่กีารชลประทานทัว่ถงึ	ข้าวเปลอืกนาปรงั

เป็นข้าวที่มีความชื้นสูง	ต้องน�าเข้าอบให้แห้ง	มีลักษณะเป็นข้าวเบา	(ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต่	90-120	วันนับ

ตั้งแต่เพาะกล้า)	เมื่อสีเป็นข้าวสาร	รสชาติไม่อร่อย

	 	 3.	 ข้าวสารหอมมะล	ิคอื	ข้าวสารทีไ่ด้รับจากการสข้ีาวเปลอืกเจ้าหอมมะล	ิซึง่เป็นข้าวทีป่ลกูในพ้ืนทีท่ีเ่ป็นดนิทราย	

เช่น	บริเวณแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	มีลักษณะเด่น	คือเมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม	ข้าวจะนุ่ม	

และเม็ดสวยน่ารับประทาน
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	 	 แหล่งที่มาของข้าวสารนาปีและนาปรังนั้นจะมีอยู่ทั่วประเทศ	แต่ส่วนใหญ่จะมาจากโรงสีทางภาคกลาง	เช่น	จังหวัด	

นครสวรรค์	พจิติร	พษิณุโลก	สพุรรณบรุ	ีพระนครศรีอยธุยา	เป็นต้น	ส่วนข้าวสารหอมมะลน้ัิน		ส่วนใหญ่จะมาจากโรงสทีางภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ	เช่น	จังหวัดบุรีรัมย์	ขอนแก่น	ร้อยเอ็ด	ศรีสะเกษ	และมหาสารคาม	เป็นต้น	และโรงสีทางภาคกลางดังกล่าว

	 	 เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าเกษตร	 ซึ่งโดยทั่วไปสินค้าเกษตรจะมีราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ในระดับสูง	 นอกจากนี้ยังมี

ลักษณะเป็นสินค้าตามฤดูกาล	 กล่าวคือข้าวนาปีในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์	 จะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตสูง	 ราคาจึงต�่ากว่า 

ช่วงอื่น		

	 	 ในการรับซื้อข้าวสารนั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของข้าว	เช่น	ปริมาณความชื้น	ความยาวของเมล็ด	ปริมาณ

ข้าวเต็มเมล็ด	 ระดับการขัดสี	 สิ่งเจือปน	 และคุณสมบัติการหุงต้ม	 เป็นต้น	 ส�าหรับข้าวหอมมะลิจะส่งตรวจดีเอ็นเอ	 เพื่อหาการปน

ปลอมของข้าวชนิดอื่น

	 	 ในการรับซื้อข้าวสาร	ส่วนใหญ่ทางบริษัทจะรับซื้อตรงจากโรงสีข้าว	และซื้อผ่านนายหน้าเพียง		2	–	3	ราย	โดยมีการ

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวอย่างสม�า่เสมอ	เพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคาซื้อ		และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะน�ามา

ใช้ในการผลิต

	 	 2)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอาหาร
	 	 จากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 บริษัทยังคงมุ่งมั่นต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยยึดมั่นตามนโยบายสิ่ง

แวดล้อมที่ได้ตั้งไว้	 ซึ่งทุกขั้นตอนของกิจกรรมการด�าเนินงานจะต้องตระหนักและมุ่งมั่น	 ในการปรับปรุงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ

การป้องกันปัญหามลพิษ	 ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การรับวัตถุดิบ

จนถึงการขนส่งสินค้าปลายทาง	 อันได้แก่	 การจัดการฝุ่นในกระบวนการผลิตก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม,	 การตรวจวัดระดับเสียง

รบกวนรอบพืน้ทีโ่รงงาน,	การจัดการสารเคม,ี	การจัดการขยะให้ชมุชนรบัทราบ	และเปิดช่องทางการตดิต่อส�าหรบัการร้องเรยีนปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการเปิดโรงงานให้ชุมชนรอบข้างได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ชุมชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	ตามหลักความโปร่งใส	และถูกต้อง

ตามหลักนิติธรรม	ซึ่ง	20	ปีที่ผ่านมา	ทาง	PRG	ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	PRG		ยังด�าเนินโครงการลดการ

ใช้พลังงานอย่างต่อเนือ่งด้วยการปรบัปรงุการวางแผนการผลติและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	ท�าให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้	144,000	

บาท/ปี	 ในขณะท่ีก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้น	 5	%	 และมีแนวโน้มการใช้พลังงานลดลงต่อเนื่อง	 ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในด้านอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry)		และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 ด�าเนนิธรุกจิโดยบรษิทัย่อยของ	MBK	ได้แก่	บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	การนัต	ีจ�ากดั	(“MBK-G”),	บริษทั			ท	ีลสีซิง่	จ�ากดั	(“TLS”),	

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK-LIFE”)	และ	บริษัท	ที	เอ็ม	โบรคเกอร์	จ�ากัด	(“TMB”)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 -	ไม่มี	-
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กลุ่มลูกค้าของธุรกิจการเงิน
	 กลุ่มธุรกิจการเงินของ	MBK	มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดกลุ่มเฉพาะเจาะจง	โดยแบ่งการให้บริการเป็น	

4	ประเภท	ได้แก่

	 1)	 สินเชื่อทั่วไป	ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันต	ีจ�ากัด	(“MBK-G”)	มีธุรกิจหลักคือ	การให้สินเชื่อรายย่อย

เพื่อซื้ออาคารชุด	(Condominium	Loan)	และสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์	(Asset	Finance)	ตั้งอยู่ในท�าเลที่

ดี	มีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับธุรกิจที่ทาง	MBK	GROUP	ด�าเนินการอยู่หรือมีสภาพคล่องในการซื้อขาย	

เป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกันเป็นสังหาริมทรัพย์	 เช่น	หลักทรัพย์	 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ที่มีสภาพคล่อง	และเป็นหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานที่ดี

	 2)	 สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต	์ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	(“TLS”)	มีธุรกิจหลัก	คือ	การให้บริการสินเชื่อ

รถจักรยานยนต์ใหม่	ได้แก่	รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก	และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่	(Big	Bike)	รวมทั้งบริการหลังการขายควบคู่	

เช่น	 การต่อทะเบียน	 การประกันภัย	 เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่เช่าซื้อ	 โดยรถ

จักรยานยนต์ขนาดเลก็มีกลุม่ลกูค้าเป็นบคุคลธรรมดาทีอ่าศัยในพ้ืนทีก่ารให้บรกิาร	มรีะดบัรายได้น้อยถงึปานกลาง	และใช้จกัรยานยนต์

เป็นพาหนะหลัก	หรือใช้ในการประกอบอาชีพ	ส่วนรถ	Big	Bike	มีกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา	ที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงสูง	ใช้

จักรยานยนต์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตนเอง

	 3)		 ธรุกจิประกนัชวีติ	ด�าเนนิธรุกจิโดย	บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกนัชีวติ	จ�ากดั	(มหาชน)	(“MBK-LIFE”)	ประกอบธรุกิจ

ประกนัชวีติ	โดยให้บรกิารรบัประกนัชีวติรายบคุคล	รบัประกนัชีวติกลุม่	ซึง่เป็นหลกัประกนัด้านการออมเงนิ	ตลอดจนความคุ้มครอง

ชวีติและสขุภาพ	ส�าหรบับคุคล	ลกูค้าสถาบนั	และองค์กรทัว่ไป	โดยผ่านช่องทางการขายตรงของบริษทั	ประกอบด้วย	และช่องทางการ

ขายผ่านนายหน้านิติบุคคล	(Broker)	หรือช่องทางการขายอื่น	ๆ

	 	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของ	MBK-LIFE	มีผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์	ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา	ดังนี้

	 	 -	 MBK	 Life	 20/10M	 ระยะเวลาเอาประกันภัย	 20	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 10	 ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นป ี

กรมธรรม์ที่	1	-	19	รับเงินคืนร้อยละ	3	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	สิ้นปีกรมธรรม์ที่	20	รับคืนเมื่อครบก�าหนด

ร้อยละ	150	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	207	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

	 	 -	 MBK	Smart	Life	10/10	ระยะเวลาเอาประกันภัย	10	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัย	10	ป	ีโดยให้ความคุ้มครอง

ชีวิตร้อยละ	200	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับคืนเบี้ยประกันภัยรายปีที่ช�าระมา

แล้วทั้งหมด

	 	 -	 MBK	Smart	 Life	 10/5	 ระยะเวลาเอาประกันภัย	 10	ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 5	ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นป ี

กรมธรรม์ที่	1	-	6	รับเงินคืนร้อยละ	20	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	สิ้นปีกรมธรรม์ที่	7	-	9	รับเงินคืนร้อยละ	100	

ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	150	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	570	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
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	 	 -	 MBK	Smart	Sure	 10/7	ระยะเวลาเอาประกันภัย	10	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	7	ปี	ด้านเงินคืนสิ้นปี 

กรมธรรม์ที	่1	-	9	รับเงินคืนร้อยละ	5	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับคืนเมื่อครบก�าหนด

ร้อยละ	155	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	200	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

	 	 -	 MBK	Life	14/7	ระยะเวลาเอาประกันภัย	14	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	7	ปี	ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่	

1	-	5	รับเงินคืนร้อยละ	3	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น		สิ้นปีกรมธรรม์ที่	6	-	10	รับเงินคืนร้อยละ	4	ของทุนประกัน

ภัยเริ่มต้น	สิ้นปีกรมธรรม์ที่	11	-	13	รับเงินคืนร้อยละ	5	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	14	รับ

คนืเมือ่ครบก�าหนดร้อยละ	180	ของทนุประกนัภยัเร่ิมต้น	รวมรบัเงนิคืนตลอดสญัญาร้อยละ	230	ของทนุประกนั

ภัยเริ่มต้น

	 	 -	 ผลิตภัณฑ	์MBK	Easy	Saving	15/10	ระยะเวลาเอาประกันภัย	15	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	10	ปี	

โดย

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	100	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	1	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	165	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	2	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	230	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	3	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	295	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	4	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	360	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	5	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	425	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	6	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	490	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	7		และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	555	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	8	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	620	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	9	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	685	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	10-15		

	 	 	 ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที	่1-14	รับเงินคืนร้อยละ	10	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	15	รับ

คนืเมือ่ครบก�าหนดร้อยละ	570	ของทนุประกนัภยัเร่ิมต้น	รวมรบัเงนิคืนตลอดสญัญาร้อยละ	710	ของทนุประกนั

ภัยเริ่มต้น

	 	 -	 ผลิตภัณฑ	์MBK	Easy	Return	15/10	ระยะเวลาเอาประกันภัย	15	ป	ีช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	10	ปี	โดย

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	300	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	1	-	3	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	500	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	4	-	6	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	700	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	7	-	9	และ

   •	 ให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	800	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	10	-	15	

   ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่	5	รับเงินคืนร้อยละ	50	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	สิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับเงินคืน

ร้อยละ	50	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	และสิน้ปีกรมธรรม์ที	่15	รบัคืนเมือ่ครบก�าหนดร้อยละ	610	ของทนุประกนั

ภัยเริ่มต้น	รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	710	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
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	 	 -	 MBK	Happy	Pension	85/1	(บ�านาญแบบลดหย่อนได้)	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	1	ปี	ได้รับเงินคืนบ�านาญ

ในปีที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ	60	–	85	ปี	รวมรับเงินบ�านาญทั้งหมด	26	งวด	รวมร้อยละ	520	ของทุนประกัน

ภัยเริ่มต้น

	 	 -	 Healthy	Max	ระยะเวลาเอาประกัน	5	ปี	ช�าระเบี้ยประกัน	5	ปี	 ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี	ทั้ง

กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ	 โดยให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง	 100,000	 บาท	พร้อมความคุ้มครองด้านค่ารักษา

พยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน	 ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ	 ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงถึง	 200,000	 บาทต่อ

ครั้ง

	 	 -	 ผลิตภัณฑ	์MBK	Easy	Protection	Life	15/10	ระยะเวลาเอาประกันภัย	15	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	

10	ปี	โดยให้ความคุม้ครองชวีติร้อยละ	300	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที	่1	-	3	และให้ความคุม้ครอง

ชีวิตร้อยละ	500	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	4	-	6	และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	700	ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	7	–	9	และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	800	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปี 

กรมธรรม์ที่	10	-	15		ด้านเงินคืน	สิ้นปีกรมธรรม์ที่	15	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	730	ของทุนประกันภัย

เริ่มต้น	รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	730	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

	 	 ด้านผลติภณัฑ์ประกนัอุบตัเิหตสุ่วนบคุคล	มผีลติภณัฑ์ทีใ่ห้ความคุ้มครองทัง้การเสยีชวีติ	ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ	และ

การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ	 ตลอด	24	ชั่วโมง	 คุ้มครองอุบัติเหตุจากการ	 ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์	 ชดเชยรายได้

สูงสุด	365	วัน	สามารถเลือกท�าประกันได้ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบครอบครัว	โดยคุ้มครองสมาชิกที่มีอายุระหว่าง	1	-	65	ปี

	 	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่มของ	MBK-LIFE	 มีผลิตภัณฑ์ทั้งแบบที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองด้าน

สุขภาพ	โดยให้ความคุม้ครองท้ังในเวลาท�างานและนอกเวลาท�างาน	และรบัความคุม้ครองได้โดยไม่ต้องตรวจสขุภาพ	ด้วยเบีย้ประกนั

อัตราเดียวทุกเพศ	ทุกอายุ

	 	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ	MRTA	(Mortgage	Reducing	Term	Assurance)	เป็นผลิตภัณฑ์ที่

รับประกันภัยรายบุคคล	คุ้มครองสินเชื่อเพื่อไม่ให้การผ่อนเป็นภาระในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผู้กู	้ซึ่งให้ความคุ้มครองการ

เสยีชวีติและทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง	ด้วยจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัทีล่ดลงเป็นรายงวด	ซึง่อาจลดลงเป็นรายงวด	งวดละเท่าๆ	กนั	หรอื

ลดลงเป็นรายงวดด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

	 4)	 ธุรกิจนายหน้าประกันภัย	ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัท	ที	เอ็ม	โบรคเกอร์	จ�ากัด	(“TMB”)	ประกอบธุรกิจในการเป็นนาย

หน้าประกนัวนิาศภยัและนายหน้าประกนัชวีติ	โดยแนะน�าหรือน�าเสนอผลติภณัฑ์ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั	และบรษิทัประกนัชวิีต

บริษัทประกันวินาศภัย	และบริษัทประกันชีวิต	ให้กับลูกค้าของกลุ่ม	เอ็ม	บี	เค	และบุคคลทั่วไป	รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย	เช่น	การจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานและบุคคลทั่วไป

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

	 1	 สภาพการตลาดของธุรกิจการเงิน
	 	 ภาวะการแข่งขนัในระบบการเงนิ	ส�าหรบั	MBK-G	นอกจากการแขง่ขนัของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้ว	ยังมีการแข่งขัน

ของสถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคารพาณชิย์ทีเ่พิม่ขึน้ตามความต้องการสนิเช่ือท่ีเพิม่ขึน้	เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางการเงนิของ

ลูกค้า	 ในการสร้างความแตกต่างในการให้บริการที่ธนาคารพาณิชย์มีข้อจ�ากัดในการให้บริการ	 เช่น	กลุ่มชาวต่างชาติที่มีรายได้และ

ก�าลงัซือ้สงู	ซึ่งมคีวามตอ้งการซือ้อสงัหารมิทรพัย์		ทั้งเพือ่อยูอ่าศยัและเพือ่การลงทนุ	รวมถงึผู้ประกอบการทีต้่องการวงเงนิระยะสัน้

ในระยะเวลาอันรวดเร็ว	 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจหรือด�าเนินกิจการได้อย่างต่อเน่ือง	 โดยก�าหนดราคาที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่ดี	

และสามารถแข่งขันได้ในตลาด		

	 	 ส�าหรบัสนิเชือ่เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์	ยังเป็นธรุกจิทีม่กีารแข่งขนัค่อนข้างสงู	ซึง่	TLS	ยงัคงพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิาร

อย่างต่อเนื่อง	 และขยายสาขาและตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการลูกค้ามากขึ้น	 รวมทั้งการ

พัฒนาความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน			
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	 2	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจการเงิน
	 	 แนวโน้มของอุตสาหกรรมเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์	 คาดว่าจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ	 และยอดขายรถ

จักรยานยนต์ในประเทศ	 ในปี	 2561	มีจ�านวนที่ขอสินเชื่อเช่าซื้อ	 ประมาณ	500,000	คัน	 คิดเป็น	 30%	ของยอดรถจักรยานยนต์										

ที่จดทะเบียนโดยประมาณการ	1.8%	ซึ่งจ�านวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนทั่วประเทศจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ3	–	5%	เมื่อ

เทียบกับปี	 2560	 โดยกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูง	 ได้แก่	 รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก	 ซึ่งเติบโตมากกว่ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ	่										

(Big	Bike)	เมื่อเทียบกับป	ี2560	และหลายยี่ห้อย้ายโรงงานประกอบเข้ามาในประเทศไทย

	 	 สภาวะการแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในอนาคต	 มีการแข่งขันค่อนข้างสูง	 โดยผู้ประกอบการหลัก	 คือ										

ผูใ้ห้สนิเชือ่รายใหญ่	7	-	8	ราย	ซึง่มส่ีวนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ	80	การแข่งขนัจะให้ความส�าคัญเรือ่งการอนุมติัสนิเช่ือทีร่วดเร็ว

รวมทัง้การบรกิารทีส่ะดวก	และทัว่ถงึ	รวมถงึการให้บรกิารหลงัการขายทีส่ร้างความสะดวกและความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าเพือ่ช่วงชิง

ส่วนแบ่งทางการตลาด

	 	 TLS	มีจุดแข็งในด้านการอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว	และ	TLS	มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการอนุมัติ	สินเชื่อออนไลน์ที่ใช้

ด�าเนนิการอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง	และมเีป้าหมายทีน่�าเทคโนโลยเีข้ามาเสรมิการให้บริการด้านอืน่ๆ	แก่ลูกค้า	เพือ่ให้ได้รับความสะดวกและ

สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบัน	 รวมถึงวางแผนพัฒนาสินเชื่อในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 	 นอกเหนือ

จากสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการ	 TLS																			

ในอนาคต	

	 	 ส�าหรบัธุรกจิการให้สนิเช่ือทีม่อีสงัหาริมทรพัย์เป็นหลกัประกนั	บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	การนัต	ีจ�ากดั	ได้พฒันากระบวนการ

และขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็วโดยค�านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก	 และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการจัดรูปแบบวงเงิน

และเงือ่นไขสนิเช่ือให้เหมาะสม	ตรงต่อความต้องการของลกูค้ามากขึน้	เพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้ในธรุกจิและเป็นการรกัษาฐานลกูค้า

ของ	MBK-G	ไว้	ด้วยการให้บริการที่เข้าใจและเอาใจใส่

	 	 ในภาพรวม	การแข่งขนัของธุรกจิเริม่มคีูแ่ข่งหน้าใหม่เพิม่มากขึน้ในตลาด	เนือ่งจากเป็นธรุกจิทีมี่ผลตอบแทนทีด่	ีและ

มีแนวโน้มขยายตัวจากข้อจ�ากัดดังกล่าว	ทั้งนี้	MBK-G	วางเป้าหมายที่จะรักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมให้เกิดการใช้บริการซ�้า		รวมถึงการ

แนะน�าบริการต่อแก่บุคคลอื่นๆ	 และขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้น	 โดยขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวต่างชาติที่ต้องการถือครองสินทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทย	 ผ่านช่องทางผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์	 รวมถึงตัวแทน	 และนายหน้าอสังหาริมทรัพย	์

ส�าหรับสินเชื่อระยะสั้นนั้น	ยังคงใช้กลยุทธ์ให้สินเชื่อที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเป็นหลักประกัน	และเป็นที่ต้องการของตลาด	แต่มี

ข้อจ�ากัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินซึ่งไม่สามารถให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทุกราย

	 	 ส�าหรบักลยทุธ์ด้านการตลาดของ	MBK	LIFE	มุง่เน้นการด�าเนินกจิกรรมทางการตลาดส�าหรับลกูค้ารายบุคคล	ส�าหรบั

กลุม่ลกูค้าหลกัเป็นลกูค้าทีม่รีายได้ระดบักลางขึน้ไป	(Middle-Upper	Income)	โดยน�าเสนอผลติภณัฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ	สร้าง

ความสัมพันธ์และมอบการบริการให้กบัลกูค้า	โดยมช่ีองทางการจ�าหน่ายทีห่ลากหลายช่องทาง	เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้าน

การเงินและความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	 โดยช่องทางการขายหลักประกอบด้วย	 ช่องทางการขายผ่านทาง

โทรศัพท์	 (Telesales)	 ผ่านบริษัทนายหน้านิติบุคคล	 คือ	 บริษัท	 ที	 เอ็ม	 โบรคเกอร์	 จ�ากัด	 ช่องทางการขายผ่านกลุ่มพนักงาน	

Relationship	Management	ช่องทางการขายผ่านนายหน้านิติบุคคล	(Broker)	โดย	MBK	LIFE	มีนโยบายที่จะอาศัยเครือข่ายและ

ทรัพยากรของบริษัทผู้ถือหุ้น	 เพื่อสร้างช่องทางการจ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินและ

ความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	 โดยแบ่งช่องทางการจ�าหน่ายออกเป็นสองช่องทางหลัก	 ได้แก	่การขายตรงผ่าน

พนักงานของบริษัทในกลุ่ม	และการข่ายผ่านช่องทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 -ไม่มี-
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ธุรกิจอื่นๆ
	 ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“AAA”)	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ	MBK	โดยด�าเนิน

ธุรกิจประมูล	และบริการรับฝาก	ขนย้ายยานพาหนะ	ที่น�ามาตรฐานการประเมินและตรวจสอบสภาพยานพาหนะจากประเทศญี่ปุ่น

มาใช	้	และบริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(“MBK-TD”)	ซึ่งประกอบกิจการน�าเข้า	ซื้อ	ขาย	อุปกรณ์	เครื่องใช้ต่างๆ

	 	 ธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสอง
	 ธุรกิจประมูลรถมือสองด�าเนินธุรกิจโดยบริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“AAA”)	เป็นธุรกิจที่ให้บริการ

ด�าเนินการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสองจากผู้ขายกลุ่มต่างๆ	เช่น	สถาบันการเงิน	บริษัทเช่ารถยนต์	บริษัทประกันภัย	

เต็นท์รถยนต์	 ผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป	 เป็นต้น	 โดย	AAA	จะมีรายได้ซึ่งมาจากค่าธรรมเนียมการขายจากผู้น�ารถยนต์เข้าประมูล	 	 และค่า

ด�าเนนิการประมลูจากผูซ้ื้อในอตัราทีต่กลงในสญัญา	ในปี	2561มรีถยนต์เข้าประมลูมากกว่า	60,000	คนั	และได้มกีารเปิดการประมลู

รถจักรยานยนต์เพิ่มเติมจากเดิมที่มีเฉพาะการประมูลรถยนต์	โดยเริ่มการประมูลตั้งแต่เดือน	มิถุนายน	2553	เป็นต้นมา	ซึ่งได้มีการ

จัดประมูลทั้งในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 และในขณะน้ี	 AAA	 ได้เริ่มใช้งานระบบการประมูลออนไลน์ที่มีความทันสมัยเป็นอันดับ

หนึ่งของประเทศ	โดยสามารถท�าการประมูลได้ทั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์	และโมบาย	แอปพลิเคชัน	(Mobile	Application)	โดยจะ

รับชมได้ทั้งภาพ	และเสียงเสมอืนได้อยู่ที่ลานประมูล	รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารสต๊อคสินค้าของผู้ขาย	ซึ่งจะท�าให้ผู้ขายสามารถ

บริหารข้อมูลสินค้าผ่านระบบของ	AAA	ได้อย่างรวดเร็ว	ถูกต้อง	ท�าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานดังกล่าว

	 ท้ังนี้	 AAA	 ได้ตั้งเป้าหมายท่ีเป็นบริษัทประมูลที่สามารถบริการซื้อขาย	 แลกเปล่ียนรถยนต์ได้อย่างครบวงจร	 ตลอดจน

อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์	 เป็นรายแรกของประเทศไทยภายในปี	 2566	 ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้	 โดยจะมีการพัฒนา

องค์กรในหลายๆ	ด้าน	เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

	 	 ธุรกิจการน�าเข้า	ซื้อ	ขาย	อุปกรณ์	เครื่องใช้ต่างๆ
	 ด�าเนนิการโดยบรษิทั	เอ็ม	บ	ีเค	เทรดดิง้	จ�ากดั	(“MBK-TD”)	เริม่ด�าเนนิการอย่างเป็นทางการในปี	2560	โดยมวีตัถปุระสงค์	

เพื่อประกอบกิจการน�าเข้า	ซื้อ	ขาย	อุปกรณ์	เครื่องใช้ต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“AAA”)	เป็นตัวแทนประมูลขายทอดตลาดยานพาหนะ	ซึ่ง

ได้รับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากผู้ขายมาเพื่อตรวจสภาพ	 จัดท�าประวัติและเก็บรักษาไว้ในลานเก็บ	 เมื่อได้รับค�าสั่งจากผู้ขายก็

จะน�าเข้าประมูลโดยตั้งราคาเริ่มต้นเพื่อเปิดประมูล	 เมื่อลูกค้าประมูลได้ก็จะท�าหน้าที่รับช�าระเงินและน�าส่งให้แก่ผู้ขายตามก�าหนด

เวลาพร้อมทั้งช่วยประสานในการส่งมอบยานพาหนะที่ประมูลออก	รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ประมูลได้	โดย	AAA	จะได้ค่ารับ

ด�าเนินการจากผู้ซื้อและผู้ขายตามที่ตกลงในสัญญา
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 • บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(“MBK-TD”)		เป็นบริษัทฯ	ที่ประกอบกิจการน�าเข้า	ซื้อ	ขาย	อุปกรณ์	เครื่องใช้

ต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา

	 ธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสอง
	 มกีารเพ่ิมสถานทีจ่อดรถในต่างจงัหวัดเพ่ือรองรบัการเพิม่ขึน้ของจ�านวนรถยึดจากผูข้ายกลุม่ไฟแนนซ์	โดยปัจจบุนัมสีถาน

ที่จอดรถครอบคลุมทั้งหมด	14	จังหวัดทั่วประเทศ	และในปี	2562	มีแผนที่จะเปิดบริการเพิ่มอีก	4	จังหวัด	คือ	เชียงราย	เพชรบุรี	

นครราชสีมา	และสุรินทร	์ซึ่งจะท�าให้	AAA	มีสถานที่จอดรถเพิ่มเป็น	18	จังหวัด	

	 โดยในปี	2561	ได้เพ่ิมสถานทีป่ระมลูอกี	1	จงัหวดั	คือ	ระยอง	ส่วนปี	2562	จะเพิม่สถานทีป่ระมลูเพิม่ที	่จงัหวดั	นครราชสมีา

	 ในด้านเทคโนโลยี	ส�าหรับป	ี2561	บริษัทได้พัฒนาระบบต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 ระบบ	Apple	Auto	Trade	เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขายรถ	โดยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้บริการอย่างครบวงจร

ให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย

	 2.	 ระบบ	 Apple	 e-Bidding	 เพื่อเป็นช่องทางการประมูล	 และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ	 ผู้ขายสามารถประมูล

รถยนต	์และ/หรือสินค้าต่างๆ	ได้ทุกที่ทุกเวลา

	 ธุรกิจการน�าเข้า	ซื้อ	ขาย	อุปกรณ์	เครื่องใช้ต่างๆ
	 ในปี	2561	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	ได้น�าเข้าเครื่องออกก�าลังกายให้กับบริษัท	ด	ิโอลิมปิค	ฟิตเนส	คลับ	จ�ากัด	

เพื่อใช้ในการให้บริการแก่สมาชิกของ	The	Olympic	Club	และในปี	2562	มีแผนที่จะน�าเข้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ	ให้กับ	MBK	

GROUP

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 ธุรกิจประมูลรถยนต์	และรถจักรยานยนต์มือสอง
	 สภาวะการแข่งขันในธุรกิจประมูลรถยนต์มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง	 	 เนื่องจากผู้ขายรายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทปล่อยสิน

เชือ่ประเภทเช่าซ้ือ		และส่งรถยนต์เข้าประมลูจ�านวนมากมเีพยีง	2	-	3	ราย	ในขณะทีบ่รษิทัประมลูในประเทศมจี�านวนหลายรายและ

มีเพียง	2	-	3	รายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากผู้ขาย	AAA	จึงได้คิดค้นและใช้พัฒนาระบบปฏิบัติการ	ที่มีประสิทธิ

ภาพใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่ออ�านวยความสะดวกและเป็นกลยุทธ์ดึงดูดผู้ขายและผู้ซื้อให้เข้ามาใช้ระบบดังกล่าว	

	 ธุรกิจการน�าเข้า	ซื้อ	ขาย	อุปกรณ์	เครื่องใช้ต่างๆ
	 เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจ	มุ่งเน้นการซื้อมา	ขายไปภายใน	MBK	GROUP	จึงยังไม่มีการด�าเนินการเปรียบเทียบ

สภาวะการแข่งขัน	และอุตสาหกรรม	เพื่ออ้างอิงขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของธุรกิจการน�าเข้า	ซื้อ	ขาย	อุปกรณ์	เครื่องใช้

ต่างๆ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 ธรุกจิอืน่ๆ	มกีารด�าเนนิการเพือ่ลดผลกระทบเกีย่วกับส่ิงแวดล้อม		โดยมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์พลงังาน	ส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	 	 เน้นการประหยัดพลังงาน	 การใช้กระดาษรีไซเคิล	 รวมถึงการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะอย่างเป็น 

รูปธรรม	 นอกจากน้ีบริษัท	 แอพเพิล	 ออโต้	 ออคชั่น	 (ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขุด	 ลอก	 คลอง	 เพื่อช่วยลด 

ความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยแก่ชุมชนรอบข้าง

ธุรกิจสนับสนุน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 นอกจากการด�าเนนิธรุกจิหลกัซึง่แบ่งเป็น	7	กลุ่มแล้ว	กลุ่มบริษทัฯ	ยงัมธีรุกจิสนับสนุน	เป็นหน่วยงานทีป่รึกษาและสนับสนนุ

การท�าธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ	ด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในธุรกิจ	โดยมีบริษัทฯ	ที่ให้การ

สนับสนุนการด�าเนินงานดังนี้

 •	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(“MBK-TC”)	
	 	 ให้บริการด้าน	ปรึกษาการวางแผนพัฒนาบุคลากร	บริการจัดอบรม	สัมมนา	และการศึกษาดูงาน	 เพื่อเตรียมความ

พร้อมด้านบุคคลากร	รองรับการขยายตัวของธุรกิจภายใน	MBK		GROUP

 •	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	คลับ	จ�ากัด	(	“MBK-CB”)
	 	 เริม่เปิดด�าเนนิการอย่างเป็นทางการในปี	2558	โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้บริการด้านการบรหิารสทิธปิระโยชน์ต่างๆ

ให้แก่ผู้ถือบัตรสมาชิกประเภทต่างๆ	ของ	บริษัทภายใน	MBK		GROUP

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
	 -	ไม่มี	-

ลักษณะการบริการภาวะการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสนับสนุน
	 	 เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจเน้นการให้บริการด้านงานบริหารจัดการภายในองค์กร	 เพื่อจุดประสงค์ในด้าน

การถ่ายโอนและสะท้อนต้นทุนการด�าเนินธุรกิจที่แท้จริง	จึงยังไม่มีการด�าเนินการเปรียบเทียบสภาวะการแข่งขัน	และอุตสาหกรรม

เพื่ออ้างอิงขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของธุรกิจสนับสนุน

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย
	 	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธรุกจิเน้นการให้บริการด้านงานบริหารจดัการองค์กร	และความเชีย่วชาญในด้านวชิาชพี	

จึงยังไม่มีโครงการที่ประเมินว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องบริหารจัดการ
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งานที่ยังไม่ส่งมอบ	
	 ธุรกิจศูนย์การค้า	ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	ธุรกิจกอล์ฟ		ธุรกิจอาหาร	ธุรกิจการเงิน	ธุรกิจอื่นๆ	และธุรกิจสนับสนุน	

ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ

	 ส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ	ดังนี้

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2561	บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม	ตามที่ระบุ

ในสัญญาซื้อขาย	โดยแบ่งเป็นภาระผูกพันในแต่ละโครงการ	ดังนี้

ล�าดับ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง
บ้านรอส่งมอบ

จ�านวนหน่วย
(ยูนิต)

มูลค่าขาย 
(ล้านบาท)

1 โครงการควินน์	สุขุมวิท	101* ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพฯ 83 604.41

2 โครงการพาร์ค		ริเวอร์เดล** อ�าเภอบางกะดี	จังหวัดปทุมธานี 13 159.21	

3 โครงการเดอะ	ริเวอร์เดล	เรสสิเด้นท์** อ�าเภอบางกะดี	จังหวัดปทุมธานี 4 187.79

รวม 100	 951.41	

*	โครงการบริษัทย่อย	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สุขุมวิท	จ�ากัด)

**	โครงการบริษัทย่อย	(บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี	่คลับ	จ�ากัด)
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นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานในกลุ่ม
MBK	แบ่งธุรกิจออกเป็น	8	กลุ่ม	ดังนี้
1.	 ธุรกิจศูนย์การค้า •	 ด�าเนินธุรกิจโดย	MBK	และบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่
	 	 	 บริษัท	เดอะไนน	์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(“TNC”)	
	 	 	 บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค		จ�ากัด	(“PDP”)	
	 	 	 บริษัท	พาราไดซ์	เพลส	สวนหลวง	จ�ากัด	(“PDPL”)
	 	 	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด	(“GHB”)
	 	 	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด	(“GHR”)	ฯลฯ
2.	 ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	  •	 ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	โฮเต็ล	แอนด	์ทัวร์ริซึ่ม	จ�ากัด	(“MBK-HT”)
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	โฮเต็ล	แอนด	์รีสอร์ท	จ�ากัด	(“MBK-HR”)
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	การธุรกิจ	จ�ากัด	(“MBK-BUS”)	
	 	 	 บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จ�ากัด	(“SSTN”)
	 	 	 บริษัท	ลันตา	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ากัด	(“LLD”)	
	 	 	 บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จ�ากัด	(“ALT”)	ฯลฯ
3.	 ธุรกิจกอล์ฟ		 •	 ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK-R”)	
	 	 	 บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด	์คันทรี่	คลับ	จ�ากัด	(“RDGCC”)
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด	(“MBK-EP”)	ฯลฯ
4.	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์	 •	 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่	
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เรียล	เอสเตท	จ�ากัด	(“MBK-RE”)
	 	 	 บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด	(“PST”)	
	 	 	 บริษัท	คริสตัล	เลค	พร็อพเพอร์ตี้ส์	จ�ากัด	(“CLP”)	ฯลฯ
5.	 ธุรกิจอาหาร	 •	 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่	
	 	 	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	(“PRG”)	
	 	 	 และบริษัทย่อยของ	PRG	ได้แก่
	 	 	 บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล		จ�ากัด	(“PRG-G”)
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท	์จ�ากัด	(“MBK-FE”)	
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ไอแลนด์	จ�ากัด	(“MBK-FI”)																									
	 	 	 บริษัท	อินโนฟู้ด	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“INF”)
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรสเตอรองท์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(“MBK-RG”)	
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	เซอร์วิส	จ�ากัด	(“MBK-FSV”)	ฯลฯ
6.	 ธุรกิจการเงิน   •	 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่	
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	การันตี	จ�ากัด	(“MBK-G”)	
	 	 	 บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	(“TLS”)	
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK-LIFE”)	
	 	 	 บริษัท	ที	เอ็ม	โบรคเกอร์	จ�ากัด	(“TMB”)	ฯลฯ
7.	 ธุรกิจอื่นๆ  •	 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ	MBK	ได้แก	่
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(“MBK-TD”)
	 	 	 บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“AAA”)	ฯลฯ
8.	 ธุรกิจสนับสนุน   •	 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่	
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(“MBK-TC”)	
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	คลับ	จ�ากัด	(“MBK-CB”)		ฯลฯ

	 โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจของ	MBK	ทั้ง	8	กลุ่ม	จะแบ่งนโยบายการด�าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้แต่ละบริษัทท�าหน้าที่
ด�าเนินงานและรับผิดชอบอย่างชัดเจน	
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ปัจจัยความเส่ียง

1)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 ศูนย์การค้า	
ศูนย์การค้า	MBK	Center

 •	 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
	 	 ในปี	2561	ภาวะเศรษฐกจิไทยปรบัตวัขึน้เลก็น้อย

เมื่อเทียบกับป	ี2560		ซึ่งเป็นผลมาจาก	ภาคการท่องเที่ยวไทย

ท่ีมีการขยายตวัโดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วเอเชยี	และยโุรปทีเ่ติบโต

ขึ้น	 โดยในช่วงปลายปีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มที่

จงัหวดัภูเกต็	ส่งผลให้จ�านวนนกัท่องเทีย่วจากประเทศจนีลดลง		

อย่างไรก็ตามปัจจัยบวกจากการส่งออก	 และการท่องเที่ยว	 ก็

ท�าให้อปุสงค์ของภาคเอกชนภายในประเทศมกีารเติบโตขึน้บ้าง		

ทั้งการบริโภคจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 รวมถึงการกระตุ้นการ

ลงทนุจากภาครัฐ	ซึง่ส่งผลดีต่อรายได้	และการจ้างงานชดัเจนขึน้	

แม้จะมีการชะลอตัวลงของภาวะการค้าโลกระหว่างประเทศ

มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจก็ตาม

	 	 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี	2562	คาดว่าจะขยาย

ตัวร้อยละ	 3.5	 -	 4.5	 โดยมีแรงสนับสนุนส�าคัญ	 ประกอบด้วย	

การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและ

สนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง	การปรับตวัดี

ขึน้ของการลงทนุภาคเอกชนตามการเพิม่ขึน้ของอตัราการใช้ก�าลงั

การผลิต	 รวมถึงการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ	 ตามความ

คบืหน้าของโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญั	ๆ 	การเพ่ิม

ขึ้นจากภาคการท่องเท่ียว	 ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของ

จ�านวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเที่ยว	 รวมถึง	 การ

เปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า	 การผลิต	 และการลงทุนระหว่าง

ประเทศ	ซึง่จะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิ

โลก	ทั้งนี้	คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวเช่นกัน

	 	 ศูนย์การค้า	 MBK	 Center	 มีการจัดท�าแผน

กลยุทธ์ทางการตลาด	 และน�ากลยุทธ์มาปรับใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้การท�าการประชาสมัพันธ์ออนไลน์

และการจัดกิจกรรม	(Event)	รูปแบบใหม่ๆ	ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์

ความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	เพือ่กระตุ้นให้เกิดการเข้า

มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	 รวมถึงนโยบายการบริหารงานของ 

บริษัทฯ	ในเชิงรุก	ภายใต้แนวคิดการมุ่งเน้นลูกค้า	(Customer	

Focus)	 เป็นส�าคัญ	 ด้วยการรับฟังความคิดเห็น	 ความต้องการ	

และความคาดหวังของลูกค้าจากช่องทางต่างๆ	 ของการรับ 
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ฟังเสยีงของลูกค้า	เช่น	ความคดิเห็นของลกูค้าหลงัการใช้บรกิาร	

(After	 Service	 Survey)	 สื่อสังคมออนไลน์	 (Website,	

Facebook,	 Line@)	 Call	 Center	 กล่องรับความคิดเห็น	

(Suggestion	 Box)	 	 รวมถึงการจ้างบริษัทภายนอกให้ติดตาม

ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าว	 และเว็บบอร์ดต่างๆ	 เช่น	 Pantip	 หรือ	

MThai	ท�าให้สามารถตดิตามความคดิเหน็จากลกูค้าได้อย่างทนั

ท่วงที	 และสามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ	 อย่าง

สร้างสรรค์	เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความพงึพอใจและสร้างให้เกดิความ

ผูกพันในระยะยาว	โดยในปี	2561	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ด�าเนิน

การปรับปรุงจุดการให้บริการ	เช่น	ห้องละหมาด	จุดรับฝากของ	

และห้องรับรองลูกค้า	(MBK	Lounge)		รวมถึงการปรับปรุงรูป

แบบของกิจกรรม	 บรรยากาศ	 และการตกแต่งศูนย์ให้ทันสมัย		

และออกแบบพื้นที่เช่าใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้

บริการในแต่ละกลุ่ม

 •	 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
	 	 การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันมีความ

รนุแรงเพิม่มากข้ึน	จากการเปิดตัวโครงการใหม่จ�านวนมาก		โดย

เฉพาะโครงการทีต่ัง้รมิแม่น�า้เจ้าพระยา		ส่งผลให้ภาพรวมในเขต

กรงุเทพมหานคร	และพืน้ทีโ่ดยรอบมพีืน้ทีค้่าปลกีเพิม่สงูขึน้	รวม

ถึงการขยายสาขาในธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มต่างๆ	 ที่ยังคงมีอยู่

อย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นขยายสาขาไปพื้นท่ีต่างจังหวัด	 และ

เมืองหลักๆ	ของการท่องเที่ยว	เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองไลฟ์

สไตล์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา		ผู้ประกอบการหลายรายมกีารปรบัตัวโดยเน้นการให้ความ

ส�าคัญกับการสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นของโครงการที่จะเกิด

ใหม่มากขึน้		และในหลายโครงการทีเ่ปิดด�าเนนิโครงการมานาน	

ได้มีการพฒันาปรบัปรงุพืน้ท่ีใหม่	เพือ่ปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์ให้

มีความทันสมัยถูกใจผู้บริโภคมากขึ้น	 รวมถึงการใช้กลยุทธ์การ

ตลาดใหม่ๆ	ในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง	

	 	 ศูนย์การค้า	MBK	 Center	 ยังคงเป็นจุดหมาย

ปลายทางส�าหรับนักท่องเที่ยว	(Tourist	Destination)	ที่ดึงดูด

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิข้ามาใช้บรกิารในแต่ละวันเป็นจ�านวน

มาก	 	 ทั้งนี้	 MBK	 Center	 ได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมความต้องการ	และการส�ารวจความพึงพอใจ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง	 โดย	MBK	 Center	 จะน�า

ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ	 มาออกแบบ	 และปรับปรุงพื้นที่เช่า

ใหม่ให้สอดคล้องกบัความต้องการผูใ้ช้บรกิารในแต่ละกลุม่อย่าง

ครอบคลุม	 ทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการชาวไทยและชาวต่างชาติ	 การ

ปรับปรงุรูปแบบของกจิกรรมทางการตลาด	การปรบัปรงุการให้

บริการต่างๆ	เช่น	Free	Wifi		ลานจอดรถอัจฉริยะ	ห้องละหมาด		

และห้องรับรองลูกค้า	 (MBK	 Lounge)	 การปรับเปลี่ยนวิธีการ

ตกแต่งโดยร่วมกับศิลปินที่มีช่ือเสียงในการสรรค์สร้างผลงาน	

การตกแต่งทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ	MBK	Center	รวมถงึการพฒันา	

MBK	Application	เพือ่มอบสทิธปิระโยชน์จากร้านค้า	และการ

สะสมคะแนนจากยอดซื้อสินค้า	 เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่า

ประทับใจให้ผู้ใช้บริการและสร้างความยินดีที่จะบอกต่อ

 •	 ความ เ ส่ีย งด ้ านการ เป ล่ียนแปลง
เทคโนโลยี

	 	 ปัจจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศได้เข้ามามบีทบาท

ส�าคัญต่อธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น	 ผู้บริโภคนิยมค้นหาข้อมูลเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์	 (Social	

Media)	ท�าให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว	โดยเน้นกลยุทธ์

การท�าการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล	 (Digital	Marketing)	 มีการ

พฒันาแอปพลเิคช่ัน	(Application)	ทีช่่วยส่งเสรมิการขาย	และ

สร้างให้เกดิการมส่ีวนร่วมของกลุม่ลกูค้าผ่านสือ่ออนไลน์ภายใต้

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	

	 	 ศูนย์การค้า	MBK	 Center	 มีการปรับตัว	 และ

ลงทุนด้านเทคโนโลยีหลายโครงการ	 รองรับยุค	 Digital	

Transformer	ตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	ทีไ่ด้รับการสนับสนนุ

จากภาครัฐบาลที่มุ่นเน้นสู่ยุคดิจิทัล	 เช่น	 ระบบ	 Customer	

Database	&	Loyalty	Program	โครงการพัฒนากระบวนการ

ช�าระเงนิด้วย	Cashless	System		พฒันาระบบ	e-Tax	Invoice	

&	 e-Receipt	 และที่ส�าคัญการใช้การตลาดดิจิตอล	 (Digital	

Marketing)	เป็นสือ่กลางในการน�าเสนอข้อมลูข่าวสาร	กจิกรรม

ทางการตลาดต่างๆ	 ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย	 รวมถึง

กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อทางสื่อสังคมออนไลน์	 ร่วมกับการ

ตลาดทีร่วมผสานทุกช่องทางท่ีหลากหลายท้ังหมดของธรุกิจเข้า

มาไว้เป็นหน่ึงเดยีว	(Omni-Channel	Marketing)	ก่อนทีจ่ะวาง

รปูแบบสือ่สารไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายแต่ละกลุม่ในแต่ละช่อง

ทาง	ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์	MBK	Center	ยังเป็นช่องทางในการ

สื่อสารสองทางกับลูกค้า	 (2-way	 Communication)	 เพื่อให้

สามารถรับทราบปัญหาและความคิดเห็นของลูกค้า	และใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาสนิค้าและการบรกิารให้มคุีณภาพและเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด	
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	 ในช่วงป	ี2561	MBK	Center	มีการปรับตัว	เพื่อรับ

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนหลายส่วน	เช่น	การปรบัภาพ

ลักษณ์ในเชิงของการตลาดดิจิตอล	 ทั้งการสื่อสารผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์	 (Social	Media)	ผ่าน	Facebook,	 Instagram	ของ	

MBK	Center	ที่มีการอัพเดทข่าวสาร	โปรโมชั่น	และกิจกรรมที่

ทันสมัย	 ทันต่อเหตุการณ	์ นอกเหนือจากนี้	 ยังมีการสื่อสารกับ

กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม	 คือ	 กลุ่มผู้เช่า	 ผ่านทาง	 Line@	MBK	

Center	Shop	และ	กลุ่มไกด์และบริษัททัวร์	ผ่านทาง	Line@	

MBK	 Tourist	 ซึ่งจะมีการแจ้งอัพเดทข่าวสาร	 โปรโมช่ัน	 และ

กิจกรรมทางการตลาดล่วงหน้า	 	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการพัฒนา	

MBK	 GROUP	 Application	 เพื่อน�าเสนอข่าวสาร	 โปรโมชั่น	

กจิกรรมทางการตลาด	ตลอดจนส่วนลด	และ	สทิธิพิเศษส�าหรับ

ลูกค้า	 ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่	 7	

กรกฎาคม	2560	ที่ผ่านมา	ปัจจุบันมียอดผู้ดาวน์โหลดแอพพลิ

เคชั่นแล้วกว่า	60,000	ดาวน์โหลด	

ศูนย์การค้า	 พาราไดซ์	 พาร์ค	 และอาคาร	
พาราไดซ	์เพลส	

 •	 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
	 	 แม้ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี	2561	ปรบัตวัขึน้เลก็

น้อยเม่ือเทียบกับปี	2560		แต่อย่างไรก็ตามสนิค้าประเภทอาหาร

และเครื่องดื่ม	ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 	ดังนั้น	

ศูนย์การค้า	พาราไดซ	์พาร์ค	และอาคาร	พาราไดซ	์เพลส	ได้ใช้

กลยทุธ์ใน	การโฆษณา	ประชาสมัพนัธ์	การจัดกจิกรรมการตลาด

รูปแบบใหม่ๆ	 และการจัดโปรโมช่ันพิเศษต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	

โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มแฟชั่น	 	 สินค้าประเภทความงาม	 และ

กลุ่มอาหาร	 	 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นจ�านวนผู้ใช้บริการและเพิ่มยอด

การจับจ่ายใช้สอยสินค้าให้มากขึ้น	

 •	 ความเส่ียงจากการปรบัปรงุพืน้ทีบ่างส่วน
	 	 เนื่องจากศูนย์การค้า	 พาราไดซ์	 พาร์ค	 และ

อาคาร	พาราไดซ	์เพลส	เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาเป็น

ระยะเวลาหลายปีแล้ว	 จึงได้ท�าการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความ

เหมาะสมและทันสมัยมากขึ้น	 โดยมีการเพิ่มร้านค้าใหม่ๆ	ที่น่า

สนใจ	 การเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น	 การเพิ่มสิ่ง

อ�านวยความสะดวกต่างๆ	รวมถึงปรับปรุงบรรยากาศทั้งภายใน

และภายนอกศนูย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	ให้สวยงาม	และเหมาะ

แก่การจบัจ่ายใช้สอย	เพือ่ตอบสนองความต้องการและความพึง

พอใจแก่ลูกค้าได้สูงสุดในระยะยาว		และเพื่อเป็นการรักษาฐาน

ลูกค้ารายเก่าและเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่	 จึงส่งผลให้ลูกค้าอาจ

ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการบางพื้นที่ชั่วคราว

ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์
	 เน่ืองจากท�าเลที่ตั้งของศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	

เซ็นเตอร์	 อยู่ในย่านที่เป็นท�าเลศักยภาพที่ส�าคัญแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร	 เพราะนอกจากจะเป็นย่านธุรกิจแล้ว	 ยังเป็น

ย่านชมุชนขนาดใหญ่	หอพกั	คอนโดมเินยีม	รวมถึงโรงแรม	ดงันัน้

จงึมคีวามต้องการและก�าลงัซือ้ค่อนข้างสงู	อกีทัง้ร้านค้าส่วนใหญ่

ภายในศูนย์การค้า	เป็นธุรกิจประเภทร้านอาหาร	ซึ่งอาหารเป็น

ปัจจัยส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของผู้บริโภค	 จ�านวนผู้ใช้บริการที่

เข้ามาใช้บริการภายในศนูย์การค้า	จงึมเีพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองเมือ่

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ	 มา	 ผู้ใช้บริการของศูนย์การค้า	 ส่วน

ใหญ่เป็นผู้พักอาศัยที่อยู่ในหมู่บ้าน	 ชุมชน	 และพนักงานบริษัท

เอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง	 ที่เข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้าอุปโภค

บริโภคเป็นประจ�า	

	 อย่างไรก็ดทีางศูนย์การค้า	ได้มกีารจัดกจิกรรมส่งเสริม

ทางการตลาด	เพ่ือดงึดดูผูใ้ช้บรกิารและเพือ่กระตุน้ยอดการขาย

ของร้านค้า	และสนับสนนุผูป้ระกอบการในการด�าเนนิธรุกจิอย่าง

ต่อเน่ือง	 ประกอบกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ	

ท�าให้การจบัจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรอืน	ดขีึน้ในช่วงปลายปี	อกี

ทั้งศูนย์การค้า	มีความได้เปรียบด้านท�าเลที่ตั้ง	ที่อยู่ใกล้สถานที่

ส�าคญั	เช่น	สนามกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน	ซึง่มกีารจดักจิกรรม

และการแข่งขนักฬีาในระดบัประเทศอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้มีผูเ้ข้า

มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า	เป็นจ�านวนมากในวันที่มีการจัด

กิจกรรมและแข่งขันกีฬา	และได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่อ�านวย

ความสะดวกในการให้บริการท่ีจอดรถแก่ผู้ใช้บริการ	 ซึ่งเป็นสิ่ง

ส�าคัญส�าหรับธุรกิจกลางเมือง	 และศูนย์การค้าเป็นคอมมูนิต้ี	

มอลล์	แห่งสดุท้ายบนถนนพระราม	9	ทีต่ัง้อยูใ่กล้ทางลงจากทาง

พิเศษศรีรัชก่อนมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออก	และเป็นทางผ่านหลัก

ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด
	 ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจให้เช่าพ้ืนที่ภายในอาคาร 

กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	ณ	สิ้นปี	2561	มีผู้เช่าพื้นที่คิดเป็นประมาณ 

ร้อยละ	 90	 หรือคิดเป็นพื้นที่เช่าประมาณ	 11,335	 ตรม.	 ของ
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พื้นที่เช่าทั้งหมด		นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะ

ไม่ได้ต่อสัญญาเช่าทีด่นิกบัทางเจ้าของท่ีดนิทีส่ญัญาเช่าจะสิน้สดุ

ลงในเดือน	สิงหาคม	2563	ทางอาคาร	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จึงได้

มกีารต่อสญัญาให้กบัผูเ้ช่าเฉพาะสญัญาระยะสัน้	ท�าให้ผูเ้ช่าบาง

รายได้ขอคืนพื้นที่	มีผลท�าให้แนวโน้มอัตราการเช่าพื้นที่ลดลง

บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด
	 ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร	

กลาสเฮ้าส์	 รัชดา	 ในช่วงปี	 2561	 ไม่มีผลกระทบกับการให้เช่า

พืน้ทีภ่ายในอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รชัดา	ส่วนพืน้ท่ีอาคารส�านักงาน

ให้เช่าจ�านวน	 7,509	 ตารางเมตร	 ยังคงมีผู ้เช่าเต็ม	 100%	

เนือ่งจากพืน้ท่ีภายในอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รชัดา	ม	ีธนาคารธนชาต	

จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหญ่	รวมท้ังในส่วนพืน้ทีข่ยาย

เพิม่ของโครงการ	รเีทล	กลาสเฮ้าส์	โดยมพ้ืีนที	่1,827.93	ตาราง

เมตร	มีผู้เช่า	100%	

	 ทั้งนี้	จากการที่อาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	มีผู้เช่าพื้นที่

รายใหญ่รายเดียว	คือ	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งหาก

ผู้เช่าขอคืนพื้นที่	 อาจส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ	 แต่

อย่างไรกต็าม	แนวโน้มของธุรกิจให้เช่าอาคารส�านกังานบนถนน

รัชดาในอนาคต	 มีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างสูง	 เน่ืองจากมี

อัตราการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่เข้าถึงได้

ง่ายด้วยระบบขนส่งรถไฟฟ้าใต้ดิน	 ผนวกกับทางอาคาร	 กลาส

เฮ้าส	์รัชดา	ได้มีแผนกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนร้านค้าและบริการ

ภายในพื้นที่โครงการส่วน	 รีเทล	 กลาสเฮ้าส์	 ให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้เช่าในปัจจุบัน	 และการให้บริการส่ิงอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ	อาทิ	อาคารจอดรถ	2	ชั้น	ที่สร้างความพึงพอใจให้

กับผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ผู ้เช่าต่อสัญญากับบริษัทอย่าง 

ต่อเนื่องต่อไปอีก	3	ปี	

2)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
	 โรงแรมและการท่องเที่ยว
	 ส�าหรบัภาพรวมสถานการณ์ของธรุกจิโรงแรมและการ

ท่องเที่ยวในช่วงปี	 2561	ถือเป็นปีที่มีความผันผวน	แม้จ�านวน

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยตลอด

ปี	 จะอยู่ที่ประมาณ	 38.15	 ล้านคน	 ซึ่งคิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึน

ประมาณ	 7.20%	 จากปี	 2560	 โดยประเทศไทยยังคงเป็นจุด

หมายด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในระดับโลก	 แต่เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียด	 กลับมีเหตุการณ์และปัจจัยหลาย

ประการที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	เช่น	เหตุการณ์เรือของนักท่อง

เทีย่วจนีล่มทีจ่งัหวดัภเูกต็	หรอืการประกาศขยายการปิดอทุยาน

แห่งชาติ	 หมู่เกาะพีพี	 ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน	

หรือกระทั่งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	เช่น	เหตุการณ์สงครามการค้า

ของประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ	 รวมทั้งการจะออกจาก

การเป็นสมาชิกสหพันธ์ยุโรปของสหราชอาณาจักร	 รวมทั้งเหตุ

จราจลประท้วงในฝรั่งเศส	ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความต้องการ

ด้านการท่องเที่ยวที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

	 ในขณะเดียวกัน	 ปัจจัยด้านอุปทานท�าให้การแข่งขัน

ในตลาดมคีวามรุนแรงขึน้	รวมถงึคู่ค้าทีเ่พิม่มากขึน้	เช่น	On	Line	

Travel	Agent	(OTA)	เข้ามามีบทบาทในการให้บริการด้านการ

จองห้องพกั	และแหล่งท่องเทีย่วมากขึน้	จ�านวนโรงแรมและห้อง

พักท่ีเพิ่มสูงขึ้นในระยะที่ผ่านมา	 รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนอ่ืน	

เช่น	ห้องพกัรายวนัผ่านตวัแทนลกัษณะ	Platform	ทีก่�าลงัได้รบั

ความนิยม	(AirBNB)	รวมถึงห้องพักรูปแบบโฮลเทล	(Hostel)	ก็

มีส่วนท�าให้การแข่งขันในกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

	 ทั้งนี้ทางกลุ่มโรงแรมฯ	 จึงมีการปรับแผนกลยุทธ์การ

ขายโดยมุ ่งเน ้นไปยังกลุ ่มประเทศที่มีศักยภาพ	 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการ	 รวมถึงการขายในรูปแบบ	

e-Commerce	มากขึน้	เพือ่ให้อยูใ่นระดบัสากล		และเพือ่รักษา

ส่วนแบ่งทางการตลาดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

3)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 กอล์ฟ
	 ความเสีย่งซึง่ส่งผลต่อการด�าเนินงานของธรุกจิกอล์ฟ	

ส่วนใหญ่เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยภายนอก	 ซึ่งธุรกิจไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้	โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย

 •	 ความเสี่ยงจากฤดูกาล
	 	 สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	

และ	 สนามกอล์ฟ	 Red	Mountain	 Golf	 Course	 (RMGC)	 

ซึง่ตัง้อยูท่ี	่อ�าเภอกะทู	้จงัหวดัภเูกต็	โดยปกตจิะได้รบัผลกระทบ

จากฤดูกาลในช่วงฤดูฝน	 (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของ

ทกุปี)	ซึง่อาจท�าให้นกักอล์ฟไม่สามารถลงเล่นในสนามได้ในช่วง

ที่ฝนตกหนัก	อีกทั้งยังเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด

ภูเก็ต	 (Low	 Season)	 ท�าให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 
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ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของสนามกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ตลดลง	จึง

ส่งผลให้รายได้จากการให้บรกิารสนามกอล์ฟต�า่กว่าช่วงอืน่ๆ	ซึง่

เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	

ธุรกิจกอล์ฟ	 จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดนัก

กอล์ฟในช่วงฤดูฝน	ดังต่อไปนี้

	 	 •	 เสนอค่ากรีนฟีในราคาพิเศษ	 และร่วมมือ

กับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 เพื่อ

ดงึดดูนกักอล์ฟชาวไทย	และนักกอล์ฟจาก

นานาประเทศในช่วงนอกฤดกูาลท่องเทีย่ว

นีใ้ห้มาใช้สนามกอล์ฟของกลุม่ธรุกิจมากขึน้

	 	 •	 จัดรายการส่วนลดพิเศษเพิ่มให้แก่ตัวแทน

จ�าหน่ายในลกัษณะของการจ�าหน่ายคูปอง

ส่วนลด	เพื่อกระตุ้นยอดขาย

	 	 •	 ส่งเสริมการจัดแข่งขันกอล์ฟและทัวร์ 

นาเม้นท์ส�าหรับนักกอล์ฟท่ัวไปในช่วง	

Low	 Season	 เพื่อให้เกิดการใช้บริการ

สนามกอล์ฟมากขึ้น

	 	 ส�าหรับในส่วนสนามกอล์ฟ	 Riverdale	 Golf	

Club	(RDGC)	และ	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	ซึ่งตั้งอยู่ที่

จังหวัดปทุมธานีก็ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกัน	แต่

จะไม่เกิดผลกระทบมากถึงข้ันเป็นอุปสรรคเท่าท่ีจังหวัดภูเก็ต	

นอกจากนั้น	 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นนักกอล์ฟท้องถ่ินที่อยู่

ในกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	เป็นหลกั	อย่างไรกต็ามสนามกอล์ฟ	

Riverdale	 Golf	 Club	 (RDGC)	 และ	 Bangkok	 Golf	 Club	

(BKGC)	ก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	เพื่อเพิ่มยอดนักกอล์ฟ

ในช่วงฤดูฝน	ดังนี้

	 	 •	 การจดัการแข่งขนักอล์ฟ	และจดัทวัร์นาเม้นท์

ส�าหรับนักกอล์ฟท่ัวไปในช่วงนอกฤดูกาล

ท่องเที่ยว

	 	 •	 โปรโมชัน่พเิศษส�าหรบัช่วงบ่าย	แบบแพคเกจ	

รวมกรีนฟี	แค้ดดี้	รถกอล์ฟ	ส�าหรับ	BKGC	

	 	 •	 จัดโปรโมชั่นพิเศษส�าหรับผู้ถือบัตร	MBK	

Golf	Card		

	 	 •	 การเปิดให้นกักอล์ฟจอง	Tee	–	Time	ผ่าน	

Booking	 Online	 พร้อมโปรโมชั่นราคา

พิเศษ

	 	 •	 เพิ่มช่องทางจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย

มากขึ้น

 •	 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	
	 ในปี	 2561ไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงจนส่งผลต่อการ

ให้บรกิาร	โดยในจงัหวดัภเูกต็นัน้	แม้จะเกดิน�า้ท่วมในหลายพืน้ที่

ในช่วงฤดูฝน	แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ	อันเนื่องมาจาก

การระบายน�้าลงสู่ทะเลไม่ทัน	 ซึ่งไม่ได้มีการท่วมขังเป็นระยะ

เวลานาน	 จนท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการท่องเท่ียวและการให้

บริการ

 •	 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลก
	 	 ประเทศชั้นน�าของโลกในหลายประเทศทั้ง

อเมริกาและประเทศในแถบทวีปยุโรป	 ประสบปัญหาทาง

เศรษฐกิจ	หลายประเทศมีปัญหาด้านการเงิน	เริ่มมีสัญญาณที่ดี

ขึน้	แต่ยงัคงส่งผลกระทบกบัธรุกจิท่องเทีย่วซึง่รวมถงึธรุกจิสนาม

กอล์ฟน้อยลง	 โดยสนามกอล์ฟที่จังหวัดภูเก็ต	 ในช่วง	 High	

Season	กลุ่มลูกค้าหลัก	จะเป็นกลุ่มลูกค้าจากประเทศในแถบ

ยุโรป,	และออสเตรเลีย	ซึ่งเป็นนักธุรกิจและมีก�าลังซื้อที่จะเดิน

ทางมาท่องเทีย่วและเล่นกอล์ฟในประเทศไทย	ทัง้กรุงเทพฯ	และ

จังหวัดภูเก็ต	เมื่อลูกค้ากลุ่มนี้	มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจึงส่งผลกระทบ

ในแง่บวกต่ออัตราการขยายตัวของธุรกิจกอล์ฟ

4)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 อสังหาริมทรัพย์
 •	 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง
	 	 การด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น	 มี

ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงแก้ไข	และเพิ่ม

เติ ม 	 กฎหมายและกฎระ เบี ยบที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดการ

จดัสรรทีด่นิตาม	พ.ร.บ.	จดัสรรทีด่นิ	การวางผงัเมอืง	แนวเวนคนื	

การปรบัปรงุระบบขนส่งมวลชน	หรอืกฎหมายเกีย่วกบัการรักษา

สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
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	 	 อย่างไรกต็าม	เพือ่ลดความเสีย่งในเรือ่งดงักล่าว	

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ได้ตรวจสอบถึงข้อจ�ากัดทางกฎหมาย

ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องอย่างละเอยีดก่อนการตดัสนิใจลงทนุ	ตลอดจน

ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ	อย่างใกล้

ชดิตลอดเวลา	เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการปรบัเปล่ียนการ

ด�าเนินการพัฒนาโครงการท่ีอยู ่อาศัยให้สอดคล้องกับการ

เปลีย่นแปลงท่ีอาจเกดิขึน้ดังกล่าว	นอกจากน้ันบรษิทัมนีโยบาย

ในการด�าเนนิการขออนญุาตต่างๆ	ให้เสรจ็เรยีบร้อยก่อนเปิดขาย

โครงการ	 เช่น	 การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม	หรือ	สวล.	(Environmental	Impact	Assessment:	

EIA)	การขออนุญาตก่อสร้าง	เป็นต้น	เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่

ลูกค้าว่าสามารถพัฒนาโครงการได้อย่างแน่นอน

 •	 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคา
วัสดุก ่อสร้างและต้นทุนการพัฒนา
โครงการ

	 	 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	ตระหนกัถงึความเสีย่งดงั

กล่าว	 และมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิด

จากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม	 โดยจัดซื้อ

วัสดุก่อสร้างบางรายการจากผู้ผลิตโดยตรง	 โดยจัดให้มีการ

ประกวดราคา	 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ	 	การทดสอบคุณภาพ

วัสดุ	ราคาตลาด	เลือกราคาที่เหมาะสมที่สุด	และก�าหนดราคา

ส่งมอบวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่ม

ขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง	และได้จัดประมูลงานก่อสร้างเพื่อคัด

เลือกผู้รับเหมาโดยวิธีจัดประกวดราคา	 และการท�าสัญญาการ

ก่อสร้างแบบเบด็เสรจ็	(Turnkey	Construction	Contract)	ซึง่

จะท�าให้สามารถดูแลต้นทุนค่าก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณได	้

อีกทั้งกลุ่มธุรกิจได้มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบ	

(Building	 Information	Modeling)	 เพ่ือน�ามาใช้ส�าหรับการ

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	 เพื่อให้การบริหารต้นทุนค่า

ก่อสร้าง	และค่าควบคมุงานก่อสร้างของโครงการมปีระสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

	 	 นอกจากนี้แล้ว	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 มีคณะ

ท�างานตดิตามความเคลือ่นไหวของสถานการณ์ตลาดบ้านจดัสรร

และคอนโดมิเนียม	เพื่อติดตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้

ชิด	 และได้ค�านึงถึงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างที่น�ามาใช้อย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่า	 เพ่ือสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในตัว

สินค้า

 •	 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานและ
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ	

	 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผู ้รับเหมาที่ มี

คุณภาพย่อมส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างโครงการให้

แล้วเสร็จได้ตามแผนงาน	หรืออาจส่งผลต่อคุณภาพงาน	ซึ่งอาจ

น�าไปสู่ต้นทุนการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์	ได้มีมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง

ดังกล่าว	โดยด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 	 •	 การน�าเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างและน�า

วัสดุก่อสร้างส�าเร็จรูปมาใช้	 เพื่อทดแทน

แรงงานฝีมอืในการก่อสร้างมากขึน้และลด

การพึ่งพิงแรงงาน	 ตลอดจนศึกษาหา

เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในการก่อสร้างอยู่ตลอด

เวลาทั้งจากภายในประเทศ	 และต่าง

ประเทศ	 เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม	

และการน�ามาประยุกต์ใช้งาน

	 	 •	 ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์	ยงัให้ความส�าคญักับ

การสร้างความสมัพันธ์ท่ีดกีบัผูร้บัเหมาโดย

มีวิศวกรประจ�าโครงการคอยให้ความช่วย

เหลือกรณีที่ผู้รับเหมาประสบปัญหาหน้า

งาน	 เพื่อให้ผู ้รับเหมาสามารถส่งมอบ

โครงการที่มีคุณภาพได้ตามก�าหนด	

	 	 •	 ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	และผูร้บัเหมา

ทีม่คีณุภาพส่งผลให้ลกัษณะตลาดรบัเหมา

ก่อสร้างเปลี่ยนแปลง	 จากเดิมที่ผู้รับเหมา

ต้องประมูลงานกลายเป็นผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ต้องไปเสนองานให้	 โดย

พิจารณาจากชื่อเสียง	 ประสบการณ์การ

ท�างาน	 ความสามารถของผู้รับเหมา	 และ

จากการประเมนิผลงานการด�าเนินงานจรงิ

ที่ท�าให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

	 	 •	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์	 ได ้จัดท�าคู ่มือ

มาตรฐานการก่อสร้างบ้านและมีการจัด

อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 รวม

ทั้งบุคลากรของ	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ไป

พร้อมๆ	กัน	
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 •	 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
	 	 ตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์	เป็นธุรกิจ

ท่ีมกีารแข่งขนัสงู	เน่ืองจากเป็นธรุกจิทีส่ามารถเข้าออกจากตลาด

ได้อย่างเสร	ีประกอบกบัมผีูป้ระกอบการรายเดมิในตลาดจ�านวน

หลายราย	และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มา

เป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปี	 การแข่งขันในธุรกิจนี้ขึ้นอยู่

กบักลยทุธ์ของผูป้ระกอบการแต่ละราย	ว่าจะหากลยทุธ์อะไรมา

ใช้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาด	 และสามารถด�าเนินธุรกิจให้

ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้	

	 	 ทั้งนี	้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ได้ก�าหนดแนวทาง

ในการบริหารความเสี่ยงด้านการแข่งขัน	ดังต่อไปนี้

	 	 •	 ติดตามสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศัย	 และ

อสังหาริมทรัพย์	 โดยดูทิศทางเศรษฐกิจ	

และการปรับ ตัวของผู ้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดอย่างใกล้ชิด

	 	 •	 พิจารณาขนาดโครงการที่เหมาะสมใน

แต่ละท�าเล	และในแต่ละช่วงเวลาของการ

พัฒนาด้วยการใช้ฐานข้อมูลภายในองค์กร

ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็น

เครื่องมือในการตัดสินใจ

	 	 •	 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ

ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อน�ามาเป็น

ข้อมูลประกอบการพัฒนาโครงการบ้าน

เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้

	 	 •	 ใช้การตลาดและสร้างความแตกต่างเพื่อ

รักษายอดขาย	โดยการเพิ่มกลุ่มสินค้าให้มี

ความหลากหลาย	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและก�าลงัซือ้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

	 	 •	 สร ้างบ้านและคอนโดมิเนียมโดยเน้น

คุณภาพ	ควบคุมต้นทุน	ลดค่าใช้จ่าย

	 	 •	 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการ

ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า	 รวมไปถึงการดูแล

การให้บริการแก่ลูกค้า	 ซ่ึงเน้นการบริการ	

และเพิม่ความพึงพอใจของลกูค้าเป็นเกณฑ์	

ท�าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 มีความได้

เปรยีบในการแข่งขนัทัง้ในด้านความน่าเช่ือ

ถือและคุณภาพของสินค้าและบริการ

	 	 •	 มีการเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม	่รวมทั้ง

การเพิ่มสินค้า	 และช่องทางการขายใหม่

เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่

	 	 •	 พิจารณากระจายการลงทุนในพื้นที่ที่มี 

ศักยภาพอืน่ๆ	โดยให้ความส�าคัญต่อสภาพ

แวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ 

ที่พัฒนา	 เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการ 

คัดเลือกแปลงที่ดินที่พัฒนาต้องมีความ

เหมาะสม	เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่เชงิเศรษฐกจิ

ให้กับสังคม

	 	 •	 ด�าเนินกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง		

ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 เพื่อก่อให้เกิด

ความเชื่อมั่น	 และสร้างสัมพันธไมตรีอันดี

ระหว่าง	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	และชุมชน

รอบข้าง			

	 	 •	 เพิม่ความเข้มแข็งในการบริหารจดัการ	และ

การสื่อสารแบรนด์	“MBK	Real	Estate”	

เพือ่ก่อให้เกดิการรบัรูใ้นวงกว้าง	ซึง่จะช่วย

สนับสนนุกลยทุธ์การขยายท�าเลใหม่ในการ

พฒันาโครงการของบรษิทัให้ประสบความ

ส�าเรจ็	มุง่เน้นกลยทุธ์	การบริหารลกูค้าด้วย

การสร้าง	“ประสบการณ์”	อันจะน�ามาซึ่ง

คุณค่าของการบริการ	ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ	

“ความเชื่อมั่น”	ต่อแบรนด์

	 	 •	 ศึกษาและน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ

ออกแบบและการก่อสร้างอาคารมาช่วยใน

การก่อสร้างให้มปีระสทิธภิาพและควบคมุ

ต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น

	 	 •	 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ	

รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลภายในองค์กร	

(Big	Data)	เพือ่ให้สามารถสร้างและบรหิาร

กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป
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 •	 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
	 	 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี	 2561	 มีอัตราการ

เติบโตอย่างต่อเนือ่งจากปลายปี	2560	เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิ

ทีป่รับตวัดขีึน้	การลงทนุของภาครฐัในส่วนของโครงสร้างพืน้ฐาน	

(Infrastructure)	ซ่ึงส่งผลต่อความเชือ่มัน่ของทัง้ผูบ้รโิภคและผู้

ประกอบการ		อย่างไรก็ตามในปี	2562	มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้า

ระวังในเรื่อง	ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	อุปสงค์ที่อยู่อาศัย

จากตลาดต่างชาติมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะตลาดจีน	 	 รวมถึง

ผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ย	และมาตรการก�ากับดูแลสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย	์โดยการควบคุมสัดส่วนการ

ให้สนิเชือ่	(LTV:	Loan	to	Value)	จากนโยบายของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	ซึง่อาจส่งผลให้แนวโน้มตลาดอสงัหารมิทรัพย์ในปี	

2562	ทรงตัว	อีกทั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ	มีการแข่งขัน

ในด้านการขาย	และเร่งการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า		เพื่อระบาย

สต็อคที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ในตลาด	

	 	 อย่างไรก็ตามในป	ี2562	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียล	

เอสเตท	จ�ากดั	ได้มุง่เน้นทีจ่ะพฒันาโครงการในพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภาพ

สูง	 และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่อยู่

อาศยั	หรอืบรกิารของโครงการ		เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	ให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะตลาดปี	

2562	 ในส่วนของธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน	 และธุรกิจให้ค�า

ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	 ได้ด�าเนินการขยายกลุ่ม

ลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น	 จึงท�าให้ธุรกิจยังสามารถ

แข่งขัน	 และสร้างส่วนแบ่งการตลาดในส่วนนี้ได้ดีอย่างต่อเนื่อง		

ประกอบกบัความมัน่คงทางด้านการเงนิของ	MBK	GROUP	และ

การด� า เนินธุ ร กิจ โดยใช ้หลักความระมัดระวั ง 	 ธุ รกิ จ

อสังหาริมทรัพย์	 ยังคงสามารถมีผลการด�าเนินงานที่เติบโตต่อ

เนื่องและเชื่อว่าจะสามารถน�าพาธุรกิจก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้

อย่างราบรื่น		

5)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 อาหาร	
ธุรกิจข้าว

 •	 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ
	 	 ข้าว	เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติของบริษทัฯ	ซึง่

เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ	์ (Commodity)	 ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงราคาอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ของตลาด	 ไม่

ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ	การเมือง	สิ่งแวดล้อม	ปัจจัยเหล่านี้	จะเป็น

ตัวกระตุ้นในเรื่องของอุปสงค์	อุปทาน	ในปี	2561	นี้	อุปสงค์มี

ปริมาณมากกว่าอุปทานในส่วนของข้าวหอมมะลิ	 ท�าให้ราคา

วัตถุดิบอยู่ในระดับที่สูงกว่าปี	2560	ดังนั้น	การส่งออกของไทย

จึงมีความผันผวนในเรื่องของอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วง

เวลาตามการแข่งขัน	และสภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลก	ในภาพ

รวมปี	2561	ประเทศไทยยงัครองอนัดบัสองของการส่งออกข้าว	

ซึ่งเป็นรองจากอินเดีย	 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของข้าวไทยที่ยังคง

มีโอกาสในการเติบโตในต่างประเทศ	 	 ในส่วนของตลาดภายใน

ประเทศน้ัน	มกีารแข่งขนักนัสงูมากโดยเฉพาะตลาดการค้าปลกี

สมัยใหม่	(Modern	Trade)	ในปี	2561	จากสภาวะเศรษฐกิจที่

ชะลอตวั	ส่งผลกระทบกับก�าลงัซือ้ของผู้บริโภค	ดงันัน้การแข่งขนั

ทางด้านราคาจึงเป็นกลยุทธ์ที่ถูกน�ามาใช้ในปีนี้มากขึ้น		อย่างไร

กต็าม	PRG	วางแนวนโยบายในการด�าเนนิงาน	เพือ่ลดความเสีย่ง

จากความผันผวนของตลาดโดย

	 	 •	 จัดเก็บสินค้าบางชนิด	 อาทิ	 ข้าวหอมมะลิ	

ข้าวขาว	 ฯลฯ	 เพื่อเป็นปริมาณส�ารองใน

การผลิตในราคาที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการ

ตรวจสอบข้อมูลสถิติในทุกภาคส่วนก่อน

การตัดสินใจซื้อ

	 	 •	 สนิค้าทีม่กีารเคลือ่นไหวน้อย	หรอือายกุาร

จดัเกบ็สัน้กว่าข้าวชนิดอืน่	อาท	ิParboiled	

Rice	ใช้นโยบายในการสั่งซื้อแบบพอเพียง

กับปริมาณการขาย	 เพื่อลดปัญหาในเรื่อง

ของคุณภาพ	และราคาที่ผันผวน

	 	 ในส่วนของวตัถดิุบ	เพ่ือตลาดต่างประเทศนัน้	ใช้

นโยบายในการสั่งซื้อตามที่มีค�าสั่งซื้อ	เพื่อบรรเทาความเสี่ยงใน

เรื่องของราคาวัตถุดิบในคลังเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด
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 •	 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาขาย
	 	 ปี	2561	สภาวะเศรษฐกจิท่ียงัคงชะลอตวั	ท�าให้

ก�าลังซื้อของผู้บริโภคไม่เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ส่งผลให้กลไกราคา

ตลาดนั้นมีการใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคาท่ีสูงมากขึ้น

กว่าปีที่ผ่านมา		เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง	เพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขัน	 PRG	 ก�าหนดให้มีเป้าหมายในการเพิ่มแหล่งผลิตสินค้า

ของบรษัิทอีก	2	รายเป็นอย่างน้อย	เพือ่เป็นการลดความเสีย่งใน

เรื่องการขาดแคลนสินค้า	 เพื่อส่งมอบ	และเสริมสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขันให้แก่ทางบริษัทฯ	 โดยพัฒนาศักยภาพของแหล่ง

ผลิตให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท	 โดย

การควบคุมต้นทุน	 จะสามารถท�าให้การก�าหนดราคาขายของ

บริษัทสอดคล้องรองรับกับสถานการณ์ทางการตลาด		

	 	 PRG	ก�าหนดแนวนโยบายในการแข่งขนัในตลาด

ภายในประเทศเป็น	3	ส่วน	ดังนี้	

	 	 -	 ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ค ้ า ป ลี ก แ บบดั้ ง เ ดิ ม	

(Traditional	 Trade)	 นั้นจะมุ่งเน้นทาง

ด้านการเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 เพื่อ

กระจายสนิค้าข้าวภายใต้ตราสนิค้าออกไป

ให้มากขึ้น	 ราคาขายในช่องทางนี้จะมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแข่งขัน

ทางการตลาดและสอดคล ้องกับการ

เปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบ

	 	 -	 ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่	 (Modern	

Trade)	 กลยุทธ์ที่ใช้ในช่องทางนี้น้ันจะมุ่ง

เน้นการสร้างผลก�าไรและพยายามรักษา

พื้นที่การขายจึงจะใช้การท�า	 Promotion	

อย่างต่อเนือ่ง	การบรหิารพืน้ทีว่างจ�าหน่าย

ในแต่ละห้าง	และเพิม่ช่องทางการขายทาง	

Online		เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

ให้ได้มากที่สุด	

	 	 -	 ช่องทางการขายตรง	(HORECA)	ช่องทาง

น้ีจะมุ่งเน้นในเรื่องของความรวดเร็วและ

ความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักใน

ราคาที่เหมาะสม	 ดังนั้นจึงเริ่มมีการจัดหา

สินค้ากลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ	 ที่ลูกค้า

ต้องการ	ตามกลยุทธ์	One	Stop	Service	

ซึ่งจะช่วยรักษาฐานลูกค้า

 •	 ความเสี่ยงจากการส่งออก
	 	 การแข่งขนัในตลาดทีค่วามรุนแรงมากขึน้	ทัง้จาก

ความผนัผวนของเศรษฐกจิทีต่กต�า่ในบางประเทศ	และสงคราม

การค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน	 	 ท�าให้

ก�าลังซื้อของประเทศผู้น�าเข้าสินค้าข้าวหดตัวลง	 อุปสงค์และ

อุปทานในข้าวบางชนิดที่ไม่สอดคล้องกันอาทิ	 ข้าวหอมมะลิ		

ท�าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี	2560		จากการที่ก�าลังซื้อลด

ลง	ผลกระทบเหล่าน้ีท�าให้การแข่งขนัในตลาดมีสูงขึน้		เพือ่ทีจ่ะ

รักษายอดการขายของแต่ละผู้ประกอบการ	 ซึ่ง	 PRG	 ยังคง

สามารถเพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไว้ได้	 โดยที่	

ลกูค้าหลกัของ	PRG	ยงัคงให้ความเชือ่มัน่อย่างต่อเนือ่ง		นโยบาย

ที่	PRG	มุ่งเน้น	เพื่อลดความเสี่ยงจากการค้าต่างประเทศคือ	

	 	 •	 บริษัทจะตกลงท�าสัญญาซื้อขายต่อเมื่อมี

วัตถุดิบเพียงพอแล้วเท่านั้น

	 	 •	 บริษัทจะมีการเก็บวัตถุดิบในปริมาณที่

เหมาะสม	 โดยมีปริมาณขั้นต�่าตามที่ทาง

หน่วยงานราชการก�าหนดไว้

	 	 •	 การซื้อขายจะด�าเนินการธุรกรรมทางการ

เงนิผ่านธนาคารขนาดใหญ่ทีน่่าเชือ่ถอื	โดย

มีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าด้วย

	 	 •	 เพือ่เป็นการป้องกนัความผนัผวนของค่าเงนิ

บาท	 บริษัทก�าหนดให้มีการ	 Forward	

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

หลังจากได้รับค�าสั่งซื้อทันที

	 	 นโยบายในการรบัช�าระเงนิจากคู่ค้าในรปูแบบที่

มีความเสี่ยงน้อยที่สุด	 คือ	 การช�าระเงินแบบโอนเงินล่วงหน้า	

หรือ	รูปแบบตราสารเครดิต	(Letter	of	Credit)		

 •	 ความเสี่ยงของค่าเงินบาท
	 	 PRG	ไม่มนีโยบายในเรือ่งการท�าก�าไรของเงนิตรา

ต่างประเทศจากอัตราแลกเปลี่ยน	 ดังน้ัน	 PRG	 จะป้องกันการ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการประสานงานกับทาง

ธนาคาร	 เพื่อบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละกรณ	ีทุกครั้งที่มี

การซื้อขาย
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 •	 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
	 	 PRG	ก�าหนดนโยบายในการดูแลพื้นที่ต่างๆ	ใน

หลากหลายรูปแบบ	 เพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	 และ 

มิให้การปฏบิตังิานต้องชะงัก	อาท	ิการจดัเตรยีมพืน้ทีใ่นส่วนของ

คลังสินค้าให้พร้อมรองรับภาวะอุทกภัย	 โดยมีนโยบายในการ 

เตรยีมพาเลทเพือ่ยกสนิค้าให้สงูขึน้จากพืน้	การตรวจสอบสถาน

ท่ีโดยรอบตามระยะเวลา	 เพื่อเตรียมมาตรการการป้องกัน 

ล่วงหน้า	 ฯลฯ	 นโยบายเหล่านี้จะถูกก�าหนดเพื่อลดความเสี่ยง

เรื่อง	 การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 และความ 

เสียหายของบริษัท

 •	 ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้าหรอืผูจั้ด
จ�าหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

	 	 ในปี	 2561	 มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่	 10	

รายแรก	คิดเป็นร้อยละประมาณ	32ของรายได้รวม		และลูกค้า

รายใหญ่ท่ีสุด	มยีอดขายข้าวร้อยละไม่เกนิ	8	ของรายได้รวม		ซึง่	

PRG	พจิารณาว่ายอดขายของลกูค้ารายใหญ่นีไ้ม่เป็นความเสีย่ง		

นอกจากน้ัน	PRG	มคีวามมุง่มัน่ในการเพิม่รายได้จากธุรกจิอืน่ๆ	

อย่างต่อเนื่องและก�าหนดเป็นแผนการด�าเนินงานในการขยาย

เข้าสูธ่รุกจิร้านอาหารและศนูย์อาหาร	การคดัสรรสนิค้าอืน่ๆ	เพิม่

เติม		เพือ่ให้มีสินค้าทีห่ลากหลายและครบวงจร	รวมถงึการปรับ

กลยุทธ์		เพื่อรุกเข้าสู่ตลาดช่องทางบริการด้านขายตรงเพิ่มมาก

ขึ้น		เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง	และยั่งยืนต่อไปในอนาคต	

ธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร

 •	 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
	 	 PRG	 ได้ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์	 เพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัทางด้าน	คณุภาพของผลติภณัฑ์และ

บริการ	 การโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 และการจัดกิจกรรมการ

ตลาดรปูแบบต่างๆ	โดยเน้นการให้ความส�าคญักบัความต้องการ

ของผู้บริโภคเป็นหลัก	 รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการขยายสาขาใน

ท�าเลที่มีศักยภาพ	 และการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อตอบสนองการ

ขยายตัวของธุรกิจและบริษัท		

	 	 การเปลีย่นแปลงด้านโครงสร้างสงัคม	เศรษฐกจิ

และวฒันธรรมส่งผลให้ผูบ้รโิภคนยิมรบัประทานอาหารนอกบ้าน

เพิ่มมากขึ้น	 จึงท�าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารเพิ่มจ�านวน

ขึน้อย่างรวดเรว็	รวมถึงเพ่ิมความหลากหลายของผลติภณัฑ์	และ	

การแข่งขันด้านคุณภาพและราคา	ดังนั้น	PRG	ต้องแข่งขันกับคู่

แข่งกับผู้ประกอบธุรกิจอาหารนานาชนิดเป็นจ�านวนมาก	 คู่

แข่งขันเหล่านี้มีท้ังผู้ประกอบการกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารจาก

ต่างประเทศ	(International	Restaurant	Chains)	และ	กลุ่ม

ร้านอาหารที่ด�าเนินกิจการในประเทศมาอย่างยาวนาน	 (Local	

Restaurant	Chains)	รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่แสวงหา

โอกาสของการเปลีย่นแปลงของธรุกจิทีเ่ข้ามาในธรุกจิร้านอาหาร

อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี	้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเปิดรับ

ข่าวสารจากส่ือกระแสหลัก	 และเครือข่ายสังคมในอินเตอร์เน็ต	

(Social	 Network)	 ที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อสินค้าและ

บริการใหม่ๆ	 ที่มีมิติความกว้างและความลึกในด้านสินค้าและ

บริการ	 ท�าให้ต้นทุนในการเปลี่ยนใช้สินค้าและบริการลดต�่าลง	

(Lower	 Switching	 Costs)	 	 ซึ่งผู้ประกอบการในธุรกิจร้าน

อาหารล้วนให้ความส�าคัญกับโอกาสดังกล่าวในการแข่งขัน	โดย

มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการแข่งขันเชิงราคา	และ	คุณภาพของอาหาร	

ความหลากหลาย	และความรู้สึกที่คุ้มค่า	(Value	for	Money)	

รวมถึงการให้ความส�าคญักบัคณุภาพด้านการบรกิาร	จ�านวนและ

ต�าแหน่งที่ต้ังของร้านอาหาร	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม	่

(Menu	Visions)	 และกิจกรรมทางการตลาด	และการส่งเสริม

การขาย	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงและความแข็งแกร่งของ

แบรนด์		เพ่ือสร้างอปุสรรคในการเข้าสูต่ลาด	(Barrier	to	Entry)		

ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ	 	 ทั้งนี้หาก	 PRG	 ไม่สามารถ

แข่งขันในปัจจัยต่างๆ	 ที่กล่าวมาได้อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

ธุรกิจและผลการด�าเนินการของ	PRG	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 	 อย่างไรกต็าม		PRG	ได้ให้ความส�าคัญกับกลยทุธ์	

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ	การโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	และการจัด

กิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ	 โดยเน้นการให้ความส�าคัญกับ

ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก	 รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการ

ขยายสาขาในท�าเลทีม่ศีกัยภาพ	และการพฒันาบุคลากรเพ่ือตอบ

สนองการขยายตัวของธุรกิจและบริษัทฯ	

 •	 ความเส่ียงที่ไม่สามารถขยายสาขาใน
พื้นที่เป้าหมาย

	 	 เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขัน

ในอตุสาหกรรมค่อนข้างรนุแรง		และมผีูป้ระกอบการร้านอาหาร

ประเภทอื่นๆ	 เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 	 ท�าให้พื้นที่เช่าที่มี

ศักยภาพตามเกณฑ์ในการขยายสาขาของ	PRG	หายากขึ้น	อาจ

ท�าให้	PRG	มคีวามเสีย่งในการหาพ้ืนทีใ่นการเปิดสาขาใหม่ไม่ได้
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ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 	อย่างไรก็ตาม	PRG	 ได้เล็งเห็นถึงการ

จัดการความเสี่ยง	 จึงได้มุ่งเน้นด้านการให้ความส�าคัญในการ

เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานบริหารพื้นที่เช่าของ

ผูป้ระกอบการพืน้ทีเ่ช่า		(Landlord)		ศนูย์การค้าประเภทต่างๆ	

ได้แก่	 Shopping	Mall,	Hypermarket,	Community	Mall	

และ	Mix	Used	Complex	โดยจัดท�าแผนการขยายสาขา	และ

ฐานข้อมูลภายในของบริษัทส�าหรับพื้นที่เช่า	ทั้งในกรุงเทพและ

ปริมณฑล	 ตามกลยุทธ์ในการขยายสาขาของ	 PRG	 ร่วมกับ

พันธมิตรทางธุรกิจ	เพื่อลดความเสี่ยงในการไม่สามารถหาพื้นที่

เช่าได้ตามเป้าหมาย	 	 ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการ

ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย

	 	 นอกจากนี	้ ส�าหรับสาขาของธุรกิจร้านอาหารที่

ด�าเนินกิจการอยู่นั้น	ทาง	PRG	ท�าสัญญาเช่าครั้งละ	3	ปี	และ

สามารถต่ออายุได้	3	ครั้ง	ครั้งละ	3	ปี	ส�าหรับสัญญาระยะสั้น	

และท�าการจดกรรมสทิธิก์ารเช่าส�าหรบัสญัญาระยะยาว	เพือ่การ

บรหิารความเสีย่งด้านสญัญา	โดย	PRG	ตระหนกัถึงความส�าคัญ

ของการต่อสญัญาเช่าจงึได้เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูใ้ห้เช่า

พื้นที่โดยการปฏิบัติตามสัญญาเช่ามาโดยตลอด	 ไม่เคยมีปัญหา

กับผู้ให้เช่า	 รวมถึงร่วมกันแก้ปัญหา	 และด�าเนินกิจกรรมการ

ตลาดร่วมกับเจ้าของพื้นที่ให้เช่าเมื่อมีการร้องขอ	 เพื่อลดความ

เส่ียงจากการไม่ได้ต่อสญัญาเช่า	และความสามารถในการต่อรอง

เงื่อนไขในสัญญาเช่าในอนาคต

 •	 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
	 	 เนื่องจากธุรกิจของ	 PRG	 เป็นธุรกิจบริการ	 

ดังนั้น	 บุคลากรจึงเป็นกลไกส�าคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้	 ตาม

กลยุทธ์ของ	PRG	ที่มีแผนงานในการขยายสาขา	เพื่อเปิดสาขา

ใหม่ทุกปี	และทกุสาขาจะต้องใช้พนกังานอย่างน้อย	20	-	25	คน

ต่อสาขา	 โดย	 PRG	 จะต้องมีแผนในการสรรหาและว่าจ้าง

พนักงานใหม่จ�านวนมาก	 เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ตาม

แผนการขยายสาขา	รวมถงึการรบัพนกังานใหม่ทดแทนพนกังาน

เดมิทีล่าออกได้ทนัเวลา	ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

และการด�าเนินการของบริษัทได้อย่างมีนัยส�าคัญ

	 	 ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ	 และ	 ฝ่าย

จัดการของ	PRG	ที่ตระหนักต่อปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว	จึงให้

ความส�าคัญในขับเคลื่อน	 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลและทุนมนุษย์	ซึ่งเป็นฐานรากที่ส�าคัญ	 เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความสามารถ	ทักษะ	ความช�านาญ	และสามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความก้าวหน้าและมั่นคงใน

หน้าที่การงาน	 รวมถึงการให้ค่าตอบแทน	 สิทธิประโยชน์	 และ

สวัสดิการที่เป็นธรรมมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด	 และสามารถ

แข่งขนัได้ในตลาดแรงงาน		ตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อมในการ

ท�างานที่อบอุ่นและเป็นมิตร	 ผ่านทางการปลูกฝังวัฒนธรรม

องค์กร

 •	 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคา
วัตถุดิบ

	 	 ต้นทุนอาหารถือเป็นต้นทุนที่ส�าคัญที่สุดในการ

ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร	 โดยคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการ

ขายสูงถึงร้อยละ	35	และต้นทุนอาหารนั้นส่วนใหญ่เป็นต้นทุน

วัตถุดิบหลัก	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบในขณะนั้น		

อาจท�าให้ยงัไม่สามารถปรบัราคาขายให้สงูขึน้	เพือ่ชดเชยได้ทนั

กบัผลกระทบจากราคาวัตถดิุบทีเ่พิม่ข้ึนได้ทัง้หมด		หรอืหากปรบั

ก็อาจชดเชยได้เพียงบางส่วน	 ซึ่งราคาของวัตถุดิบเหล่านี้จะ

ผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด	 โดยได้รับผลกระทบ

จากสภาพอากาศ		ภัยธรรมชาติ		การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	

ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ	 PRG	 ซึ่งความ

ผนัผวนของระดบัราคาของวตัถดุบิดงักล่าว		ส่งผลกระทบเชงิลบ

ต่อผลการด�าเนินงานของ	PRG	อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ให้อยูใ่นราคาทีเ่หมาะสม	PRG	ได้มกีารด�าเนนิการประมาณการ

ปริมาณความต้องการของวัตถุดิบหลักที่มีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินการอย่างมนียัส�าคัญต่อต้นทนุโดยรวมของบรษิทั		เพือ่ใช้

ในการวางแผนการจดัซือ้วตัถุดบิได้ตามก�าหนดเวลาของแผนการ

ขาย	รวมถงึเป็นข้อมลูในการต่อรองกับผูผ้ลติและจ�าหน่ายในการ

จัดซื้อในปริมาณมาก	 	 มีรายงานการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ

อย่างสม�่าเสมอของการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่ส่งผล 

กระทบอย่างมีนัยส�าคญัต่อต้นทนุ	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปรบั

ขึน้ราคาขายในกรณทีีจ่�าเป็น		เพือ่ลดความเสีย่งจากการผนัผวน

ของราคาที่มีผลต่อราคาวัตถุดิบ	 และยังเป็นการควบคุมต้นทุน

วัตถุดิบให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้
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 •	 ความเส่ียงในการด�าเนนิกจิการของสาขา
ไม่เป็นไปตามคาดการณ์

	 	 ผลการด�าเนนิงานของธรุกจิร้านอาหารในแต่ละ

สาขา	เกีย่วข้องกับปัจจยัภายในและภายนอกต่างๆ	ปัจจยัภายใน

ที่สามารถควบคุมได้	 เช่น	 คุณภาพอาหาร	 การบริการ	 วัตถุดิบ

คุณภาพ	ส่วนปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	ความผันผวนของราคา

วตัถดิุบ	การขาดแคลนบุคลากร	การแข่งขนัทางธรุกจิ	สภาพภมูิ

อากาศ	 เศรษฐกิจ	ลักษณะด้านประชากร	จ�านวนร้านอาหารคู่

แข่ง	 หรือร้านอาหารทดแทนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง		 PRG	

บรหิารความเส่ียงดังกล่าว	โดยมกีารจดัการด้านข้อมลูสารสนเทศ

ของพื้นที่	ที่มีศักยภาพ	(Strategic	Location)	ส�าหรับการเปิด

สาขาในแต่ละแบรนด์ของร้านอาหารเครือข่าย	 เริ่มจากการ

แสวงหาท�าเลที่เหมาะสม	 โดยการศึกษาข้อมูลด้านประชากร	

พฤติกรรมผู้บริโภค	 ร้านค้าคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง	 การขยาย

ตัวของสาธารณูปโภคพื้นฐาน	และอุปสงค์	 -	อุปทาน	 ในแต่ละ

พ้ืนที่	 เพื่อน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาความเหมาะสม

ของพื้นที่	(Site	Analysis	and	Optimization)

	 นอกจากนี	้PRG	ยงัมกีารศกึษาข้อมลูส�าคญัท้ังในด้าน

การจัดหาวัตถุดิบ	 บุคลากร	 และการควบคุมคุณภาพ	 เพื่อน�า

ข้อมูลท้ังหมดมาใช้ส�าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ทางการ

ลงทนุ	(Feasibility	Study)	ก่อนทีจ่ะมกีารขยาย/เปิดสาขาใหม่

ทุกครั้ง	 มีการควบคุมค่าใช้จ่ายคงที่ให้อยู่ในระดับต�่า	 รวมท้ังมี

การวเิคราะห์และรายงานผลการด�าเนนิงานรายสาขาเป็นประจ�า	

ตลอดจนมีทีมงานในการปรบัเปลีย่น				กลยทุธ์ทางการตลาดให้

เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างทันท่วงท	ี

6)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 การเงิน
 •	 ความเส่ียงด้านเครดิตจากการด้อย

คุณภาพของสินเชื่อ	
	 	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหน้ีมีการผิดนัด

ช�าระ	หรอืไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขที	่ตกลงไว้ในสญัญากูไ้ด้	

โดยอาจเกิดจากการประสบภาวะปัญหาทางธุรกิจของลูกหนี้	

จากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ	หรอือาจเกดิจากความผดิพลาด

ในการบรหิารจดัการของลกูหนี	้ซึง่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ

กลุ่มธุรกิจการเงิน

	 	 อย่างไรกด็	ีทางกลุม่ธรุกจิการเงนิ	ได้ตระหนักถงึ

การบรหิารความเสีย่งจากการด้อยคณุภาพของสนิเชือ่	ซึง่ถอืเป็น

ธรรมชาติของธุรกิจการเงิน	 จึงให้ความส�าคัญกับระบบการ

บริหารติดตามหนี้	 ด้วยการก�าหนดนโยบาย	 และขั้นตอนการ

ติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ	 เริ่มจากการจัดให้มีการ

ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้	โดยมีหน่วยงานวิเคราะห์

สินเช่ือเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง	 เพื่อก�าหนดวงเงินสินเชื่อที่

เหมาะสม	 และเงื่อนไขต่างๆ	 ในการให้สินเชื่อแต่ละราย	 โดยมี

คณะกรรมการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์

เป็นผูท้ีม่อี�านาจในการพิจารณาอนุมตัสินิเชือ่	และควบคุมก�ากบั

การด�าเนินงาน	 นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครอง

วงเงนิสนิเชือ่เพือ่เป็นทางเลอืกให้ลกูค้าสามารถซือ้ความคุ้มครอง

ปกป้องความเสี่ยงต่อภาระหนี้ที่ยังมีอยู่กับบริษัท

 •	 ความเสี่ยงจากหลักประกัน		
	 	 ส�าหรับการให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นหลัก

ประกนั	ทางกลุม่ธรุกจิการเงนิก�าหนดให้มกีารวเิคราะห์	และจดั

ระดับคุณภาพของหลักประกันแต่ละประเภท	 โดยพิจารณาถึง

สภาพคล่องท�าเลที่ตั้ง	 (ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์)	 สภาวะการ

ผันผวนทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์	 (ส�าหรับ

สังหาริมทรัพย์	 –หุ ้น)	 	 และความเป็นที่ต้องการของตลาด	

(ส�าหรับจักรยานยนต์)	 ของหลักประกันน้ัน	 และน�าผลการ

วเิคราะห์ดงักล่าวไปใช้ประกอบในการพจิารณาสนิเชือ่	โดยหลกั

ประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์	 ต้องมีการประเมินราคาโดยผู้

ประเมินอิสระที่ยอมรับได้	 รวมทั้งการให้วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่า

หลักประกันในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้		เพื่อมั่นใจว่า	มีการ

บังคับหลักประกัน	เพื่อช�าระที่คุ้มมูลหนี้	ทั้งนี้หลักประกันที่เป็น

สิ่งปลูกสร้างได้มีการควบคุมติดตามให้มีการท�าประกันอัคคีภัย

ตลอดอายุสัญญาซึ่งจะช่วยชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต	และหลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์-หุ้น	ต้องมีการ

ตดิตามการเปลีย่นแปลงในตลาดหลกัทรัพย์เพือ่ตรวจสอบราคา

หุ ้น	 โดยได้มีการก�าหนดการเพ่ิมหลักประกันกรณีเกิดการ

เปล่ียนแปลงลดลงของราคาหุ้นเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจ

เกดิข้ึนภายหลงัเช่นกัน	ส�าหรบัธรุกจิเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์	โดย

บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	(“TLS”)	ซึ่งรถจักรยานยนต์ถือเป็นหลัก

ประกัน	และเป็นกรรมสิทธิข์องผูใ้ห้เช่าซือ้	หากลกูหนีไ้ม่สามารถ

ช�าระหนีไ้ด้	TLS	สามารถด�าเนินการครอบครองสนิทรพัย์ได้ทนัที	

เพื่อขายต่อผ่านการประมูลที่โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
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	 	 ดงันัน้	จงึอาจมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถยดึ

รถจกัรยานยนต์ทีเ่ป็นหลกัประกนัได้	รวมทัง้ความเสีย่งจากราคา

จ�าหน่ายผ่านการประมูลที่อาจจะไม่ครอบคลุมชดเชยต่อความ

เสียหายที่เกิดขึ้นได	้			

 •	 ความเสี่ยงด้านราคา	และอัตราดอกเบี้ย	
	 	 ความเสีย่งจากการเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้	

มีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน	และรายได้ของกลุ่มธรุกจิการ

เงิน	 โดยเฉพาะในธุรกิจเช่าซื้อ	ซึ่งมีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่

คิดกับลูกค้าแบบคงท่ี	 และยังมีผลกระทบต่อการตั้งส�ารอง

ประกันภัยส�าหรับธุรกิจประกันชีวิต

	 	 อย่างไรก็ดี	 ทางกลุ่มธุรกิจการเงิน	 ได้พิจารณา

ชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	 โดยการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใน

สญัญาในระดับทีแ่ข่งขนัได้	และมคีวามเหมาะสม	ตามความเส่ียง

ทีม่ากกว่าการให้สนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์	การก�าหนดเงือ่นไข

การให้สินเชือ่ทีอ่งิกบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั	และการก�าหนดให้มี

ค่าธรรมเนียมในการช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนด	และในส่วนของ

ธุรกจิประกนัชวีติได้ก�าหนดให้คณะกรรมการลงทุนพจิารณาปรับ

เปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มของสภาวะ

ดอกเบี้ยอยู่เสมอ		เป็นต้น

7)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจอื่นๆ
 •	 ความ เ ส่ียงจากจ� านวนรถยึดของ

ไฟแนนซ์ลดลง
	 	 ในธุรกจิประมลูรถยนต์	กลุม่ผูส่้งรถรายใหญ่	คอื	

กลุ่มสถาบันการเงิน	ส�าหรับ	AAA	จะมีสัดส่วนส่งรถเข้าประมูล

ทั้งหมด	80%	แต่เนื่องจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เคร่งครัด	

ตัง้แต่ปี	2558	–2561	มผีลให้รถยดึของกลุม่สถาบนัการเงนิ	เข้า

สู่ตลาดลดลง	ซึ่งหาก	AAA	ไม่สามารถเพิ่มจ�านวนรถจากกลุ่มผู้

ขายประเภทอื่นๆ	เช่น	กลุ่มรถเช่า	หรือผู้ใช้รถส่วนตัวทั่วไป	รวม

ท้ังการไม่สามารถเพิม่สดัส่วนจากผูข้ายรายเดมิทีส่่งให้	AAA	อยู่

แล้ว	อย่างไรก็ดี	เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวธุรกิจประมูลรถยนต์

จึงมุ่งเน้นการท�าตลาดในกลุ่มลูกค้า	End	User	เพิ่มมากขึ้น	

8)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 สนับสนุน
	 ปัจจยัความเสีย่งในการด�าเนนิงาน	ของธรุกจิสนบัสนนุ	

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงานสนับสนุนของ

องค ์กรน้ัน	 ส ่วนใหญ่เป ็นความเสี่ยงในด ้านปฏิบัติการ	

(Operational	 Risk)	 อันเป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมผล 

กระทบโดยการถ่ายโอนความเสีย่ง	และ	มาตรการควบคมุความ

เสี่ยงด้านต่างๆ	โดยเป็นความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน	ได้แก่

 •	 ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล	 และ	
การบริหารจัดการ		

	 	 การเปิดเสรีการค้าของกลุ่มประเทศ	 อาเซียน	

ภายใต้ข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงาน	(Mutual	Recognition	

Arrangement,	 “MRAs”)	 ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญจากภายนอก	

ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อองค์กร	ในด้านการเคลือ่นย้ายแรงงาน	โดย

เฉพาะบุคลากร	 ที่มีสมรรถนะ	 และ	 ศักยภาพสูง	 (Talented	

Workforce)	 ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ท้าทายของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล	 ที่จะเก็บรักษากลุ่มบุคคลากร	 ดังกล่าวไว้กับ

องค์กร	

	 	 ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ	 และ	 ฝ่าย

จดัการ	ทีต่ระหนกัต่อปัจจัยความเสีย่งดงักล่าว	จงึให้ความส�าคญั

ในขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 และทุน

มนุษย์	ซึ่งเป็นฐานรากที่ส�าคัญ	ที่จะท�าให้เกิดความมั่นคง	และ

เป็นการเพิม่มูลค่าให้แก่องค์กร	จากหลักคิดดังกล่าวองค์กรจงึได้

พยายามสร้างสภาวะแวดล้อมในการท�างานที่อบอุ่น	 และ	 เป็น

มิตร	 ผ่านทางการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	 และ	 พัฒนาระบบ

บริหารงานทรัพยากรมนุษย์	 ให้มีความเป็นมืออาชีพ	 เพื่อสร้าง

บคุคลากรทีย่ดึมัน่ในค่านยิมร่วมองค์กร	มคีวามเป็นหนึง่เดยีวกัน	

และ	 ปฏิบัติต่อกันอย่างสร้างสรรค์	 รวมถึงการเปิดโอกาส	 ช่อง

ทางให้พนักงานได้แสดงความสามารถ	กล้าคิดและกล้าท�าในสิ่ง

ใหม่ๆ	ซึง่จะท�าให้พนักงานรู้ถงึคุณค่าของตนเอง	และมุง่มัน่ท่ีจะ

น�าองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กร	เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถในการ

แข่งขันให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	
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 •	 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร
	 	 เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเทคโนโลยี

และการสื่อสารในปัจจุบันท�าให้โลกธุรกิจแคบลง	 การเข้าถึง

ลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่

ช่วงชิงความได้เปรียบในด้านการแข่งขันในการเข้าถึงลูกค้าและ

เพิ่มโอกาสในการน�าเสนอ	สินค้า/บริการ	และ	นวัตกรรมใหม่ๆ	

เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ	ซึ่งมีส่วนช่วยให้

สามารถควบคุมคุณภาพ	ก�าหนดกรอบเวลา	และ	บริหารต้นทุน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 กลุม่บริษทัฯ	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการบริหาร

ความเสี่ยงของ	 กลุ่มธุรกิจทั้ง	 8	 กลุ่ม	 โดยมีการจัดต้ังคณะ

กรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ( Information	

Technology	 Steering	 Committee)	 เพ่ือก�าหนดกรอบ

นโยบายและให้ความเห็นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ		ท้ังในส่วนกลางและและในกลุม่ธรุกจิ	เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการในการด�าเนินธุรกรรมของกลุ่มบริษัท	และ	ความ

ต้องการของลกูค้าในด้านการใช้บรกิาร	โดยในรอบปีทีผ่่านมาได้

พิจารณากรอบการด�าเนินการและพัฒนาโครงการด ้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในหลายโครงการ	 เพื่อรองรับการขยาย

ตัวทางธุรกิจ	 ได้แก่	 โครงการจัดท�าศูนย์กลางข้อมูล	 (Data	

Center)	 ศูนย์ส�ารองข้อมูล	 (Disaster	 Recovery	 Site)	 เพ่ือ

รองรับเหตุการณ์ที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่ศูนย์กลาง

ข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้	 พร้อมทั้งปรับปรุงระบบ	 AS/400,	

ระบบ	ERP	รวมถึง	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในกลุม่ธรุกจิทัง้	8	กลุม่	เพือ่สนับสนุนการท�าธรุกรรม

โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย	 และระบบบริหาร

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน	

Customer	Database	&	Loyalty	Program	เป็นต้น	นอกเหนอื

จากนี้ก�าลัง	 ขยายการให้บริการ	 Call	 Center	 &	 Central	

Concierge	 ไปยังกลุ่มบริษัทในเครือ	MBK	GROUP	 เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

และการปฏิบัติตามกฎหมาย	 จริยธรรมทางธุรกิจ	

และจรรยาบรรณของบริษัท	 พร้อมการบริหาร

จัดการที่ดี	 	 โดยถือเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญในการร่วม

ดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคมและส่ิงแวดล้อม

โดยรอบ	 รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 	 ด้วย

ตระหนักดีว่าการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง	 จะน�าไปสู ่การ

พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในทุก

มิติ		โดยบริษัทฯ	ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ

สังคมอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการน�าความเชี่ยวชาญ 

ของบริษัทฯ	 มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่

องค์กร	 และสังคมไปพร้อมๆ	 กัน	 และยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี	2561
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การมส่ีวนร่วมพฒันาสังคมเพือ่ความยัง่ยนื
	 ปี	 2561	 บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ 

บริษัทย่อยได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสังคม	 ชุมชน	 และสิ่ง

แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ	 (CSR-in-

process)	 และนอกกระบวนการธุรกิจ	 (CSR-after-process)	

ภายใต้การพฒันาความยัง่ยนืทัง้	3	ด้าน	ทีบ่รษิทัฯให้ความส�าคญั

และด�าเนินมาโดยตลอด	ได้แก่		

 ด้านสังคมและชุมชน:	 ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	

ยึดหลักตามแนวทางของการเป็น	 “องค์กรไทย	 หัวใจสีเขียว”	 

ทีส่่งเสรมิและสนับสนนุการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั	และการน�าองค์

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	

โดยการร่วมสนับสนนุหน่วยงานภาครฐั	องค์กร	และมลูนธิต่ิางๆ	

ทางด้านทุนทรัพย์	 และเปิดพ้ืนที่ให ้กลุ ่มนิสิต	 นักศึกษา	 

มูลนิธิต ่างๆ	 เพื่อน�าไปใช ้ ในกิจกรรมการกุศลและงาน

สาธารณประโยชน์ต่างๆ	

 ด้านส่ิงแวดล้อม:	 บริษัทฯ	 ร่วมดูแลและรับผิดชอบ

ต่อส่ิงแวดล้อมในทุกกระบวนการทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	

ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ค�านึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน	 

ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า	เน้นการประหยดัพลงังาน

และการรีไซเคิล	 โดยน�าส่ิงของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่	 เพื่อ 

ลดปริมาณขยะจากธรุกจิขององค์กรและจากชุมชน	การรณรงค์

ให้พนักงานในองค์กรมีจิตส�านึกที่ดีในร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม	

ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน	 คนรุ่นใหม่	

สถาบันการศึกษา	เพือ่เป็นต้นแบบหรอืผูน้�าในการจดัการปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์	 รวมทั้งการขยายความร่วมมือ

กบัพนัธมติรต่างๆ	เพือ่รกัษาความสมดลุในการด�าเนนิธรุกจิ	และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

 ด้านเศรษฐกจิ:	ด้วยความเป็นมอือาชพีในการพฒันา

ธรุกจิทีห่ลากหลาย		ด้วยการประกอบธุรกจิและการลงทนุอย่าง

มีศักยภาพ	 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน	 ท�าให้บริษัทฯ	 

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง	 และเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข	 และสร้างเสริมเศรษฐกิจไทยให้

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

	 ท้ังน้ีท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 รายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ		 

www.mbkgroup.co.th
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เบอร์โทรศัพท์	และโทรสารของนิติบุคคลที่	MBK	
ถือหุ ้นมากกว่า	10%	ขึ้นไป		

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
ประเภทธุรกิจ	 ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

ธรุกจิศูนย์การค้า 1
2
3
4
5

6

7
8

9
10

11
12
13
14

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ช็อปปิ้ง	เซ็นเตอร	์จ�ากัด
บริษัท	พาราไดซ	์พาร์ค		จ�ากัด
บริษัท	พาราไดซ	์รีเทล	จ�ากัด
บริษัท	พาราไดซ	์เพลส	สวนหลวง	จ�ากัด
บริษัท	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	จ�ากัด

บริษัท	กลาสเฮ้าส	์รัชดา	จ�ากัด	

บริษัท	รักษาความปลอดภัย	เอ็ม	บ	ีเค	สมาร์ท	ฟอร์ซ	จ�ากัด
บริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร	์จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร	์จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ออนไลน์	จ�ากัด
บริษัท	เดอะไนน์	ติวานนท	์จ�ากัด
บริษัท	พ	ีท	ีรีเทล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
บริษัท		สยามพิวรรธน์	จ�ากัด

0-2853-9000
0-2780-1000
0-2780-1000
0-2780-1000

ส�านักงานใหญ่	0-2853-9000
สาขา	0-2260-6117	-	9

ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000
สาขา		02-693-9388-9

0-2853-9000
ส�านักงานใหญ่	0-2853-9000

สาขา	0-2056-7999
0-2853-9000

ส�านักงานใหญ่	0-2853-9000
สาขา	0-2853-7070-9	

0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000

0-2658-1000	-	19

0-2853-7000
0-2780-1155
0-2780-1155
0-2780-1155

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา	0-2260-6055

ส�านักงานใหญ	่	0-2853-7000
สาขา	0-2260-6099

0-2853-7000
ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000

สาขา	0-2056-7998
0-2853-7000

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา	0-2620-6116

0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000

0-2658-1020	-	1

ธุรกิจโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

15

16
17
18

19

20

21
22
23
24
25

26
27

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	ทัวร์ริซึ่ม	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การธุรกิจ	จ�ากัด
บริษัท	ธารธารา	แกลอร	ีจ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จ�ากัด

บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จ�ากัด

บริษัท	ลันตา	แลนด	์ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	แคปปิตอล	จ�ากัด
บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	จี	1	จ�ากัด
บริษัท	ด	ิโอลิมปิค	ฟิตเนส	คลับ	จ�ากัด
บริษัท	แพมาลา	สปา	จ�ากัด

บริษัท	ซี	แอล	พี	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด
บริษัท	ด	ีเอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี	้อินเวสเม้นท์	ไพรเวท	จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่	0-2853-9000
สาขา	0-2216-3700
0-2216-3700-29

ส�านักงานใหญ่		0-2216-3700
ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000

สาขา		0-7562-8000
ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000

สาขา		0-7782-6003
ส�านักงานใหญ่	0-2853-9000

สาขาจังหวัดกระบี่	0-7560-7100
0-2853-9000
0-2147-5858
0-2853-9000

0-2216-3700	ต่อ	20805
0-2048-7038

สาขา		0-7562-8885
0-7631-1929

(960)	333-0678

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000	
สาขา	0-2611-4622

0-2216-3730
ส�านักงานใหญ	่	0-2216-3730
ส�านักงานใหญ	่	0-2853-7000

สาขา		0-7562-8048
ส�านักงานใหญ	่	0-2853-7000

สาขา		0-7783-5239
ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000	

สาขาจังหวัดกระบี่	0-7560-7199
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000

	-
	-

สาขา		0-7562-8028
	-

(960)	333-2515	

ธุรกิจกอล์ฟ 28

29

30

31
32
33

บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด	์คันทรี	่คลับ	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ภูเก็ต	ล็อค	ปาล์ม	กอล์ฟ	คลับ	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค		เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด		
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	กอล์ฟ	แมเนจเม้นท์		จ�ากัด
บริษัท	ล�าลูกกา	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรีคลับ	จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่	0-2853-9000
สาขา	0-2501-2789

ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000
สาขา		0-7632-1929

ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000
สาขา		0-7632-1929

0-2853-9000
0-2853-9000

0-2995-2300-4

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา	0-2501-1833

ส�านักงานใหญ	่	0-2853-7000
สาขา		0-7632-1927	-	8

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา		0-7632-1927	-	8

0-2853-7000
0-2853-7000
0-2995-2305
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ประเภทธุรกิจ	 ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

34

35

36

37

38
39
40
41
42
43
44
45

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียล	เอสเตท	จ�ากัด

บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด

บริษัท	คริสตัล	เลค	พร็อพเพอร์ตี้ส์	จ�ากัด

บริษัท	แปลน	แอพไพรซัล	จ�ากัด

บริษัท	ลานบางนา	จ�ากัด
บริษัท	กะทู้	แลนด์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรซสิเด้นซ์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สุขุมวิท	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียลตี้	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จรัญ	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	จี	6	จ�ากัด
บริษัท	ท	ีคอนซัลแตนท์	จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000
สาขา	0-2022-0000

ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000
สาขา	0-2022-0008

ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000
สาขา		0-7632-1929

ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000
สาขา	0-2022-0005

ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา	0-2022-0002

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา	0-2022-0009

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา		0-7632-1927	-	8

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา	0-2022-0003

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000

ธุรกิจอาหาร 46
47
48
49
50
51
52
53
54

บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล	จ�ากัด	
บริษัท	ราชสีมา	ไรซ์	จ�ากัด
บริษัท	สีมาแพค	จ�ากัด
บริษัท	อินโนฟู้ด	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ไอแลนด์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรสเตอรองท์	กรุ๊ป	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู๊ด	เซอร์วิส	จ�ากัด

0-2661-7900
0-2501-2160,	0-2501-2175

0-8126-53670,	0-8126-54085
0-8126-53670,	0-8126-54085

0-2583-9807
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000

0-2661-7901
0-2501-2176

	-
	-
	-

0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000

ธุรกิจการเงิน 55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันตี	จ�ากัด
บริษัท	ไพรมาซี	อิลิแกนซ์	อินเวสเมนท์	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	พรีเมียม	จ�ากัด
บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด
บริษัท		เอ็ม	จ	ี3	จ�ากัด
บริษัท		เอ็ม	จ	ี4	จ�ากัด
บริษัท		เอ็ม	จ	ี7	จ�ากัด
บริษัท		เอ็ม	จ	ี8	จ�ากัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท	ที	เอ็ม	โบรกเกอร์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	ที	เซอร์วิส	2016	จ�ากัด

0-2853-7878
ส�านักงานที่ติดต่อ
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2832-2555
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000

0-2217-8000	ต่อ	1021
0-2252-5070
0-2026-3541
0-2252-5070

0-2853-7879
ส�านักงานที่ติดต่อ
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2832-2556
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2611-9494
0-2252-7155
0-2252-7155
0-2252-7155

ธุรกิจอื่นๆ 67

68

บริษัท	แอพเพิล	ออโต	้ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่		0-2853-9000
สาขา		0-2399-2299	

0-2853-9000

ส�านักงานใหญ่		0-2853-7000
สาขา	0-2399-2244	

0-2399-2120	(การเงิน)
0-2853-7000

ธุรกิจสนับสนุน 69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ดิจิตอล	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	แอ็ดวานซ	์จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เซอร์วิส	โซลูชั่น		จ�ากัด
บริษัท	เอ็กซ์-เจ็น	พรีเมี่ยม	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	แอสเซ็ท	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เลเชอร์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	คลับ	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โบรกเกอร์	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ซิสเต็ม	จ�ากัด
บริษัท	เพื่อนพบแพทย	์จ�ากัด

0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000
0-2853-9000

0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
0-2853-7000
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ ้นตั้งแต่ร ้อยละ	10	ขึ้นไป

ณ	31	ธันวาคม	2561
ประเภทธุรกิจ	 ชื่อบริษัท ที่ตั้ง

ส�านักงาน
ใหญ่

ธุรกิจหลัก 	ทุน	
	จดทะเบียน	
	(บาท)	

	ทุนเรียก	
	ช�าระแล้ว	
	(บาท)	

	สัดส่วนการ	
	ถือหุ้น

โดยตรง	(%)	

สัดส่วนการ
ถือหุ้นโดย
อ้อม		(%)

ศูนย์การค้า 	 1.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ช็อปปิ้ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 2.	บริษัท	พาราไดซ	์พาร์ค		จ�ากัด
	 3.	บริษัท	พาราไดซ	์รีเทล	จ�ากัด
	 4.	บริษัท	พาราไดซ	์เพลส	สวนหลวง	จ�ากัด	
	 	 (เดิมชื่อ	“บริษัท	สยาม	เดลีซ	จ�ากัด”)
	 5.	บริษัท	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	จ�ากัด
	 6.	บริษัท	กลาสเฮ้าส	์รัชดา	จ�ากัด	
	 7.	บริษัท	รักษาความปลอดภัย	เอ็ม	บ	ีเค	
	 	 สมาร์ท	ฟอร์ซ		จ�ากัด
	 8.	บริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร	์จ�ากัด

	 9.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร	์จ�ากัด
	10.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร	์จ�ากัด
	11.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ออนไลน	์จ�ากัด
	12.	บริษัท	เดอะไนน์	ติวานนท์	จ�ากัด	
	 	 (เดิมชื่อ	“บริษัท	เอส	ซ	ีบี	บิลดิ้ง	จ�ากัด)
	13.	บริษัท	พีท	ีรีเทล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
	14.	บริษัท		สยามพิวรรธน์	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

การลงทุน
ศูนย์การค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์การค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริการรักษาความปลอดภัย

ศูนย์การค้า	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ให้เช่าลานจอดรถ
ให้เช่าและบริการดูแลอสังหาริมทรัพย์

ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ศูนย์การค้า

ขายปลีกในศูนย์การค้า
ศูนย์การค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

1,000,000,000
700,000,000

5,000,000
3,300,000,000

195,000,000
1,083,500,000

1,000,000

3,000,000,000

2,000,000
100,000,000

1,000,000
500,000,000

400,000,000
274,000,000

1,000,000,000
700,000,000

5,000,000
3,300,000,000

195,000,000
1,083,500,000

1,000,000

3,000,000,000

2,000,000
100,000,000

1,000,000
500,000,000

400,000,000
274,000,000

100.00
-
-
-

-
100.00
99.97

-

99.99
100.00
99.97

-

-
47.98

-
100.00/1

100.00/3

99.99/22

100.00/5

-
-

100.00/4

-
-
-

99.70/23

50.00/10

-

โรงแรม	และ
การท่องเที่ยว

	15.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	โฮเต็ล	แอนด	์ทัวร์ริซึ่ม	จ�ากัด
	16.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	การธุรกิจ	จ�ากัด
	17.	บริษัท	ธารธารา	แกลอร	ีจ�ากัด
	18.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	โฮเต็ล	แอนด	์รีสอร์ท	จ�ากัด
	19.	บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จ�ากัด
	20.	บริษัท	ลันตา	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ากัด
	21.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	แคปปิตอล	จ�ากัด
	22.	บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จ�ากัด
	23.	บริษัท	เอ็ม	จี	1	จ�ากัด
	24.	บริษัท	ดิ	โอลิมปิค	ฟิตเนส	คลับ	จ�ากัด	
	 	 (เดิมชื่อ	“บริษัท	เอ็ม	จี	5	จ�ากัด”)
	25.	บริษัท	ซ	ีแอล	พี	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด
26.	บริษัท	แพมาลา	สปา	จ�ากัด
	27.	บริษัท	ดี	เอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้ส	์อินเวสเม้นท์	
	 	 ไพรเวท	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สาธารณรัฐ
มัลดีฟส์

รับจ้างบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยว
จัดหาบุคลากร

ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม

ให้เช่าที่ดิน
โรงแรม
โรงแรม

ศูนย์ออกก�าลังกาย

บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

โรงแรม

130,000,000
570,000,000

2,500,000
2,200,000,000
505,325,000
340,000,000

5,000,000
125,000,000
466,000,000

1,000,000

2,000,000
5,000,000

1,157,527,525

130,000,000
570,000,000

2,500,000
2,200,000,000
505,325,000
340,000,000

5,000,000
125,000,000
466,000,000

1,000,000

500,000
5,000,000

1,157,527,525

100.00
100.00
-
100.00
100.00
100.00
-
-
-
-

-
-
-

-
-

99.99/6

-
-
-

99.99/9

99.99/6

100.00/5

99.97/85

72.59/13

25.00/6

35.00/9

กอล์ฟ 	28.	บรษิทั	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คนัทรี	่คลบั	จ�ากดั
	29.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)

	30.	บริษัท	ภูเก็ต	ล็อค	ปาล์ม	กอล์ฟ	คลับ	จ�ากัด

	31.	กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	1
 
32.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด
	33.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	กอล์ฟ	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด
	34.	บริษัท	ล�าลูกกา	กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ปทุมธานี

สนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สนามกอล์ฟ	โรงแรมและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
	(ครบก�าหนดอายุและเลิกกองทุน	ตั้งแต่วัน

ที่	31	สิงหาคม	2558)
สนามกอล์ฟและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

จัดหาบุคลากร
สนามกอล์ฟ

4,000,000,000
200,000,000

2,000,000

13,656,192

3,000,000,000
5,000,000

1,308,600,000

4,000,000,000
160,000,000

2,000,000

13,656,192

3,000,000,000
5,000,000

1,308,600,000

100.00
-

-

-

100.00
-
46.18

-
72.60/9/11

72.60/12

72.45/12

-
100.00/21

-

อสังหารมิทรพัย์ 	35.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียล	เอสเตท	จ�ากัด
36.	บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด
 
37.	บริษัท	คริสตัล	เลค	พร็อพเพอร์ตี้ส	์จ�ากัด
	38.	บริษัท	แปลน	แอพไพรซัล	จ�ากัด
	39.	บริษัท	ลานบางนา	จ�ากัด
	40.	บริษัท	กะทู้	แลนด	์จ�ากัด
	41.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค		เรซสิเด้นซ	์จ�ากัด
	42.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สุขุมวิท	จ�ากัด
	43.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียลตี้	จ�ากัด
	44.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จรัญ	จ�ากัด
	45.	บริษัท	เอ็ม	จ	ี6	จ�ากัด
	46.	บริษัท	ที	คอนซัลแตนท	์จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	และบริการ

ดูแลอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ให้บริการส�ารวจและประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รับก่อสร้างบ้าน

1,000,000,000
200,000,000

8,000,000
15,000,000
5,000,000
4,000,000

420,000,000
800,000,000
71,200,000

550,000,000
1,000,000
5,000,000

1,000,000,000
200,000,000

8,000,000
15,000,000
5,000,000
4,000,000

420,000,000
800,000,000
71,200,000

550,000,000
1,000,000
5,000,000

100.00
-

-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
-

-

72.60/12

72.60/12

72.60/14

72.60/14

70.36/9

100.00/4

100.00/18

55.00/18

-
99.97/18

100.00/18
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ประเภทธุรกิจ	 ชื่อบริษัท ที่ตั้ง
ส�านักงาน
ใหญ่

ธุรกิจหลัก 	ทุน	
	จดทะเบียน	
	(บาท)	

	ทุนเรียก	
	ช�าระแล้ว	
	(บาท)	

	สัดส่วนการ	
	ถือหุ้น

โดยตรง	(%)	

สัดส่วนการ
ถือหุ้นโดย
อ้อม		(%)

อาหาร 	47.	บรษิทั	ปทมุไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)
	48.	บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล	จ�ากัด	
	49.	บริษัท	ราชสีมาไรซ	์จ�ากัด

	50.	บริษัท	สีมาแพค	จ�ากัด
	51.	บริษัท	อินโนฟู้ด	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
	52.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	
	 	 จ�ากัด	

	53.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ไอแลนด	์จ�ากัด
	54.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรสเตอรองท	์กรุ๊ป	จ�ากัด
	55.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	เซอร์วิส	จ�ากัด

ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

ปทุมธานี
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร
ให้เช่าคลังสินค้าและขนส่ง

จัดจ�าหน่ายและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร	
และให้เช่าอาคารโรงงาน

ให้เช่าอาคารโรงงาน	และจดัจ�าหน่ายข้าวสาร
จ�าหน่ายอาหาร

ให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารและบริการ 
(หยุดด�าเนินกิจการศูนย์อาหารตั้งแต่เดือน	

เมษายน	2561)
ศูนย์อาหาร

จ�าหน่ายอาหาร
ประกอบกจิการครัวกลางและกระจายสนิค้าให้

กบัร้านอาหารเครือข่ายของกลุม่บรษิทั

900,000,000
500,000,000
300,000,000

150,000,000
71,000,000
50,000,000

500,000,000
150,000,000

5,000,000

600,000,000
500,000,000
300,000,000

150,000,000
71,000,000
50,000,000

500,000,000
150,000,000

5,000,000

74.52
-
-

-
-
-

-
-
-

-
74.52/15

74.52/16

74.52/16

74.52/19

62.14/7/15

74.52/15

62.14/15

87.00/8/15

การเงิน 	56.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันตี	จ�ากัด
	57.	บริษัท	ไพรมาซ	ีอิลิแกนซ	์อินเวสเมนท์	จ�ากัด

	58.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	พรีเมียม	จ�ากัด
	59.	บริษัท	ท	ีลีสซิ่ง	จ�ากัด
	60.	บริษัท	เอ็ม	จี	3	จ�ากัด
	61.	บริษัท	เอ็ม	จี	4	จ�ากัด
	62.	บริษัท	เอ็ม	จี	7	จ�ากัด
	63.	บริษัท	เอ็ม	จี	8	จ�ากัด
	64.	บริษัทบริหารสินทรัพย	์แม๊กซ์	จ�ากัด		
	65.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
	66.	บริษัท	ท	ีเอ็ม	โบรกเกอร์	จ�ากัด

	67.	บริษัท	เอ็ม	ท	ีเซอร์วิส	2016	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
หมู่เกาะบริติช	

เวอร์จิ้น
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ให้กู้ยืมเงิน
การลงทุน

ลีสซิ่งและให้เช่าซื้อ
ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ถือทรัพย์สินรอการขาย
ถือทรัพย์สินรอการขาย
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

บริหารสินทรัพย์
ประกันชีวิต

นายหน้าและที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและ
ประกันภัย

ให้บรกิารงานสนบัสนนุธรุกจิและงานสนบัสนนุอืน่ๆ

500,000,000
2,218,000

528,319,300
1,000,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

40,000,030
700,000,000
20,000,000

50,000,000

500,000,000
110,900

528,319,300
1,000,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

40,000,030
700,000,000
20,000,000

50,000,000

-
100.00

100.00
100.00
-
-
-
-
16.56
49.00
49.00

49.00

100.00/4

-

-
-

99.97/5

99.97/5

99.97/5

99.97/5

-
-
-

-

อื่นๆ 	68.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด
	69.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	ดิจิตอล	จ�ากัด
	70.	บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ซื้อขายสินค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

นายหน้าจดัการซือ้ขายรถยนต์	และรถจักรยานยนต์

5,000,000
5,000,000

90,000,000

5,000,000
5,000,000

90,000,000

-
99.99
49.99

90.00/2

-
-

สนับสนุน 	71.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	แอ็ดวานซ์	จ�ากัด
	72.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด
	73.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
	74.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เซอร์วิส	โซลูชั่น		จ�ากัด
	75.	บริษัท	เอ็กซ์-เจ็น	พรีเมี่ยม	จ�ากัด
	76.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	แอสเซ็ท	จ�ากัด
	77.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เลเชอร์	จ�ากัด
	78.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	คลับ	จ�ากัด
	79.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	ฟู้ด	ซิสเต็ม	จ�ากัด
	80.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	โบรกเกอร์	จ�ากัด
	81.	บริษัท	เพื่อนพบแพทย์	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

บริการฝึกอบรมบริษัทในเครือ
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

ให้บริการด้านงานลูกค้าสัมพันธ์	(CRM)
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

1,000,000
2,000,000
3,000,000

150,000,000
90,000,000

300,000,000
150,000,000

5,000,000
720,000,000

4,000,000
1,000,000

1,000,000
2,000,000
3,000,000

150,000,000
90,000,000

300,000,000
150,000,000

5,000,000
720,000,000

4,000,000
1,000,000

-
99.99
99.99

100.00
100.00
100.00
-
99.99
99.99
99.99
36.29

99.89/17

-
-
-
-
-

100.00/6

-
-
-
-

หมายเหตุ	 /1	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	ช้อปปิ้ง	เซ็นเตอร	์จ�ากัด		 /13	 ถือหุ้นโดยบริษัท	คริสตัล	เลค	พร็อพเพอร์ตี้ส	์จ�ากัด
	 /2	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	เซอร์วิส	โซลูชั่น		จ�ากัด	 /14	 ถือหุ้นโดยบริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด
	 /3	 ถือหุ้นโดยบริษัท	พาราไดซ	์พาร์ค		จ�ากัด	 /15	 ถือหุ้นโดยบริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 /4	 ถือหุ้นโดยบริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่	คลับ	จ�ากัด	 /16	 ถือหุ้นโดยบริษัท	พีอาร์จี	พืชผล	จ�ากัด
	 /5	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันตี	จ�ากัด	 /17	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด
	 /6	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	การธุรกิจ	จ�ากัด	 /18	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียล	เอสเตท	จ�ากัด
	 /7	 ถือหุ้นโดยบริษัท	แพมาลา	สปา	จ�ากัด	 /19	 ถือหุ้นโดยบริษัท	ราชสีมาไรซ์	จ�ากัด
	 /8	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด	์ทัวร์ริซึ่ม	จ�ากัด	 /20	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	แอนด	์เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด
	 /9	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด	์รีสอร์ท	จ�ากัด	 /21	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด
	 /10	 ถือหุ้นโดยบริษัท	พาราไดซ	์รีเทล	จ�ากัด	 /22	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 /11	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	พรีเมียม	จ�ากัด	 /23	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	ช็อปปิ้ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 /12	 ถือหุ้นโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

123



โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น
1)	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันที	่20	กันยายน	2561	(วันที่ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	เพื่อสิทธิใน

การได้รับเงินปันผล)

	 บริษัทฯ	มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า	0.5%	ของทุนเรียกช�าระแล้ว	จ�านวน	29	ราย	คิดเป็น	80.61%	ของทุนเรียกช�าระแล้ว		

และมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน	0.5%	ของทุนเรียกช�าระแล้ว	แต่ไม่ต�า่กว่า	100	หุ้น	ของทุนเรียกช�าระแล้ว	จ�านวน	3,234	ราย	คิดเป็น	

19.40%	และมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต�่ากว่า	100	หุ้น	จ�านวน	343	ราย	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ�านวน	3,646	หุ้น	โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น	10	

รายแรก	ดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อ *จ�านวนหุ้น
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(%)

1 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด	์แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน) 474,249,530 27.	981

บริษัท	พี	อาร์	จี	พืชผล	จ�ากัด 25,000,000 1.	475

499,249,530 29. 456

2 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 169,493,100 10.000

บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 75,603,000 4.461

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 57,829,300 3.412

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 34,365,000 2.028

337,290,400 19.900

3 บริษัท		ไทยเอ็นวีดีอาร	์	จ�ากัด 108,625,209 6.409

4 DBS	BANK	LTD 40,892,800 2.413

5 นายปริญญา		เธียรวร 38,000,000 2.242

6 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-THE	NORTHERN	TRUST	
COMPANY	RE	IEDP	AIF	CLIENTS	NORTRUST	NOMINEES	10	
PERCENT	ACCOUNT

36,183,227 2.135

7 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY 35,735,964 2.108

8 AIA	COMPANY	LIMITED-EQ3-P	 35,530,700 2.096

9 กองทุนเปิด	บัวหลวงหุ้นระยะยาว 20,596,600 1.215

10 มูลนิธิส่งเสริมไทย 20,182,000 1.191

รวม 1,172,286,430 69.165

*	 จ�านวนหุ้นดังกล่าวเป็นจ�านวนหุ้นที่ได้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา	258	ของ		พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที	่4)	พ.ศ.	2551
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2)	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ
หรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

	 -	ไม่มี	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 MBK	มนีโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยค�านวณจาก	“งบการเงนิรวม”	ทัง้นี	้ในการจ่ายเงนิปันผล	แต่ละครัง้จะต้องพิจารณา

พื้นฐานก�าไรสะสมจาก	“งบการเงินเฉพาะกิจการ”	โดยจะถือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลจาก

เงินก�าไรและห้ามจ่ายเงินปันผลหากมียอดขาดทุนสะสม	

	 ส�าหรับนโยบายการก�าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลนั้น	 หากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเกิดข้ึนบริษัท 

มีนโยบายทีจ่ะจ่าย	เงนิปันผลเป็นจ�านวนเงนิสทุธบิาทต่อหุน้ในงวดปัจจุบนัไม่น้อยกว่างวดทีผ่่านมา	ทัง้น้ี	เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้มเีสถยีรภาพ

ในการได้รับเงินปันผลจาก	การถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว	โดยถือเป็น	Dividend	Stock

	 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา

2557 2558 2559 2560 ส�าหรับงวด	6	เดือน	สิ้นสุด
วันที	่30	มิถุนายน	2561

เงินปันผลต่อหุ้น 0.60 0.63 0.66 0.70 0.37*

ก�าไร(ขาดทุน)	ต่อหุ้น
(งบการเงินรวม)

1.19 1.36 1.54 1.38 1.17

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

หมายเหตุ	 *	 เมื่อวันที	่5	กันยายน	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2561	จ�านวน	0.37	บาท

ต่อหุ้น	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที	่4	ตุลาคม	2561
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	 บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินกิจการของกลุ่มบริษัท	ได้แก่	กลุ่มบริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	
แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	(“PRG”)	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • บริษทั	ปทุมไรซมิล	แอนด	์แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี	โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราที่ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิ

หลังหักภาษีแล้ว

 • บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล	จ�ากัด	 	มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละป	ี

โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	95	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 • บริษัท	ราชสีมาไรซ์	จ�ากัด		มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี	โดย

มีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	95		ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 • บริษัท	สีมาแพค	จ�ากัด		มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่	ผู้ถือหุ้นแต่ละปี	โดยมี

อัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 • บริษัท	อินโนฟู้ด	 (ไทยแลนด์)	จ�ากัด	 	มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

แต่ละปี	 โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 50	 ของก�าไรสุทธิหลัง 

หักภาษีแล้ว

 • บรษัิท	เอม็	บ	ีเค	ฟู้ด	แอนด์	เอน็เตอร์เทนเมนท์	จ�ากดั		มนีโยบายเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นของบรษิทัจ่ายเงนิปันผล

ให้แก่ผูถ้อืหุน้แต่ละปี	โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการด�าเนนิงาน	และการวางแผนงานในการลงทนุใน

อนาคต

 • บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	ฟู้ด	ไอแลนด	์จ�ากัด		มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

แต่ละปี	โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการด�าเนินงาน	และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

 • บริษัท	 เอ็ม	บ	ี เค	 เรสเตอรองท์	กรุ๊ป	จ�ากัด		มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ 

ผูถ้อืหุ้นแต่ละปี	โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการด�าเนนิงาน	และการวางแผนงานในการลงทนุในอนาคต

 • บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	เซอร์วิส	จ�ากัด		มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

แต่ละปี	โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการด�าเนินงาน	และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
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โครงสร้างการจัดการ
(1)	โครงสร้างการจัดการ
	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	 	 และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง	 เพ่ือช่วยใน 
การบริหารจัดการงานที่มีความส�าคัญและงานต่างๆ	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีมติ	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ทั้งน้ียังม ี
คณะอนกุรรมการชุดย่อยต่างๆ	เช่น	คณะอนกุรรมการพจิารณาการปรบัอตัราค่าเช่า	และคณะกรรมการบรหิารธรุกิจอสงัหารมิทรพัย์	
เป็นต้น	รายละเอียดขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ		มีดังนี้

	 1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ		
	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	มีกรรมการทั้งสิ้น	จ�านวน	10	ท่าน	ประกอบด้วย	
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	ท่าน	
	 	 (เป็นกรรมการอิสระ	4	ท่าน	ซึ่งเกินกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ)
 •	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	

	 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ		

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง ความเชี่ยวชาญ
วันที่เข้าด�ารง
ต�าแหน่ง
กรรมการ

	 1)	 นายบันเทิง	 ตันติวิท* ประธานกรรมการ ด้านธุรกิจการเงิน	ธุรกิจสนามกอล์ฟ	
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

8	เม.ย.	37

	 2)	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์* รองประธานกรรมการ ด้านธรุกจิการเงิน	ธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเทีย่ว	และธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์

8	เม.ย.	37

	 3)	 ศาสตราจารย์ไพจิตร	 โรจนวานิช กรรมการอิสระ ด้านบัญชีและการเงิน 23	พ.ย.	42

	 4)	 นายประชา	 ใจดี กรรมการอิสระ ด้านกฎหมาย 14	พ.ย.	50

	 5)	 นายกษมา	 บุณยคุปต์ กรรมการอิสระ ด้านการเงินและการลงทุน 30	เม.ย.	61

	 6)	 นางผาณิต	 พูนศิริวงศ์* กรรมการอิสระ ด้านสื่อสารมวลชน	ธุรกิจสนามกอล์ฟ	
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

8	เม.ย.	37

	 7)	 นายปิยะพงศ์	 อาจมังกร กรรมการ ด้านการบริหารการเงินและการลงทุน	
ธุรกิจการเงิน

19	ต.ค.	41

	 8)	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล กรรมการ	และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร

ด้านการบริหารจัดการ	การบัญชี	การ
เงินและการลงทุน

1	พ.ย.	43

	 9)	 นายหัชพงศ์	 โภคัย กรรมการ ด้านการบริหารจัดการ	และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

1	พ.ย.	43

10)	นายอติพล	 ตันติวิท กรรมการ ด้านการบริหารจัดการ	และการลงทุน	
และธุรกิจกอล์ฟ

15	ต.ค.	46

*	หมายเหต	ุ:
	 1.	 บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 	 เดิมเป็นบริษัทเอกชนชื่อ	 บริษัท	 มาบุญครองอบพืชและไซโล	 จ�ากัด	 	 ได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็นบริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 พร็อพเพอร์ต้ีส์	 แอนด์	 

ดีเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2533	 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537		ในชื่อ”บริษัท	เอ็ม	บี	เค	พร็อพเพอร์ตี้ส์	แอนด์	 
ดีเวลล็อปเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2539	 	 ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 
ดีเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที	่20	พฤศจิกายน	2545	 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)		เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2546	กรรมการ
ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 นางผาณิต		พูนศิริวงศ	์		เข้าเป็นกรรมการในบริษัท	มาบุญครองอบพืชและไซโล		จ�ากัด	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2532
	 	 (2)	 นายบันเทิง		ตันติวิท		และนายศุภเดช		พูนพิพัฒน	์		เข้าเป็นกรรมการในบริษัท		มาบุญครองอบพืชและไซโล		จ�ากัด		เมื่อวันที่	19		กันยายน	2532
	 2.	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 เมื่อวันท่ี	 30	 เมษายน	 2561	 มีมติแต่งตั้ง	 นายกษมา	 	 บุณยคุปต์	 	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	 และกรรมการตรวจสอบ	 

แทนนางประคอง	ลีละวงศ์	กรรมการที่ออกตามวาระ	และไม่ประสงค์เป็นกรรมการต่อ		

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ	1	ครั้ง	โดยในปี	2561	มีการประชุมรวม	ทั้งสิ้น	12	ครั้ง
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	 นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ
	 นยิามและคณุสมบตัขิองความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองบริษทั	เอม็	บ	ีเค	จ�ากดั	(มหาชน)	

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	(ตลท.)		ดังนี้

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 1	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ		ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ	ด้วย

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวม

ถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็น	 บิดามารดา	 

คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง	การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ถอืหุน้ทีมี่นยั	หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิทฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษัิทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 

กว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บริษทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี		จากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพนั้นด้วย		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 7.	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ข้ึน	เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิทัฯ	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ
	 ทั้งนี้	ในปี	2558	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการทบทวนวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ	โดยมีมติให้กรรมการ

อิสระของบริษัท	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน	9	ปี	นับตั้งแต่ปี	2558	เป็นต้นไป

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบจัดการงานทัง้ปวงของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย		วตัถปุระสงค์

และข้อบังคับของบริษัทฯ	รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง	หรือหลายคน	หรือบุคคลอื่นกระท�าการอย่าง

ใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
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	 3.	 ชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	 	 คือ	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล	 และนายหัชพงศ์	 โภคัย		

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน	 และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	 กระท�าการแทนบริษัทฯ	 ได้ทุกกรณี	 

เว้นแต่	ในการรบัค�า้ประกนัหนี	้ความรบัผดิ	และการปฏิบติัตามสญัญาของบุคคลอืน่		จะต้องได้รับอนุมติัจากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการ		จึงจะกระท�าได้

	 4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจก�าหนด	และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือผูกพันบริษัทฯ	

	 5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัตินโยบาย	 กลยุทธ์การบริหารจัดการในการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 6.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอ�านาจในการก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

	 7.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้	ระดับไม่ต�่า

กว่า	INVESTMENT	GRADE	(ระดับ	BBB+	ขึ้นไป)	

	 8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน	

	 9.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร	และค่าใช้จ่ายในการขาย	

	 10.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอ�านาจในการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงินหรือการลงทุนในโครงการต่างๆ	 

ของบริษัทฯ		และบริษัทย่อย		โดยการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตามและประเมินผล

	 11.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ		

และบริษัทย่อย	

	 12.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจในการพจิารณาเกีย่วกบัโครงสร้างบริษัทฯ	(Organization	Chart)	อ�านาจด�าเนินการ	

โครงสร้างเงินเดือน	และโครงสร้างผลตอบแทนประจ�าปีของพนักงานและผู้บริหาร

	 13.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีของ 

บริษัทฯ	

	 14.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร

	 15.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 16.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นด�าเนินการแทน

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ		
	 1.	 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และก�ากับดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม	 รวมทั้งเอกสารต่างๆ	 เพ่ือให้คณะ

กรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

	 2.	 ท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ

บริษัทฯ	 และตามระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้	 เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยสนับสนุนให้ 

กรรมการบริษัทฯ	ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม		และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

	 3.	 ก�ากับดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน

	 5.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

	 6.	 การก�ากับ	ติดตามและดูแล	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 7.	 ก�ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม	 และการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี

	 8.	 ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้�านวยการก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ	เพ่ือก�ากับดแูลให้

เรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

	 9.	 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ	เพื่อให้ฝ่ายจัดการเสนอวาระได้	และเพียงพอให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นส�าคัญ

กันอย่างรอบคอบ		พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ	ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
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	 10	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และระหว่างคณะ

กรรมการและฝ่ายจัดการ

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
	 1.	 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมดพ้นจากต�าแหน่ง	ถ้าจ�านวน

กรรมการที่จะพ้นจากต�าแหน่งไม่อาจแบ่งออกเป็นสามส่วนได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	

	 	 	 การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก	 และปีที่สอง	 ให้ใช้วิธีจับฉลาก	 ส่วนในปีต่อๆ	 ไปให้

กรรมการซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้พ้นจากต�าแหน่ง	หากในคราวใดมกีรรมการหลายคนอยู่ในต�าแหน่งมานาน

เท่าๆ	กนัเป็นจ�านวนมากกว่าจ�านวนกรรมการทีต้่องพ้นจากต�าแหน่งในคราวนัน้	ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากต�าแหน่ง

โดยใช้วิธีจับฉลาก	ทั้งนี้	กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับต�าแหน่งอีกได้

	 2.	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 (1)	 ตาย

	 	 (2)	 ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ	

	 	 (3)	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

	 	 (4)	 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิห้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีง	และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดย	ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง

	 	 (5)	 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

	 3.	 ถ้าต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและ

ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราวถดัไปด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

	 4.	 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�านวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้	 กรรมการที่เหลืออยู่จะท�าการใน

นามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุม	 	 ผู้ถือหุ้น	 เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมด

เท่านั้น

	 5.	 กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทนตามข้อ	3	และ	4	ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

	 2)	คณะกรรมการบริหาร

	 รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

	 1)	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร

	 2)	 นายปิยะพงศ์	 อาจมังกร กรรมการบริหาร

	 3)	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล กรรมการบริหาร

	 4)	 นายอติพล	 ตันติวิท กรรมการบริหาร

	 5)	 นางสาวดารารัตน์	 หอมรสสุคนธ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหต	ุ:  
	 1.	 นายศุภเดช		พูนพิพัฒน	์	ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริหาร	ตั้งแต่ป	ี2546		และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร	แทน	นายบันเทิง		ตันติวิท	ตั้งแต่วันที	่1	

พฤษภาคม	2561

	 2.	 นายอติพล		ตันติวิท		ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2561

	 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ	1	ครั้ง	โดยในปี	2561	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง
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	 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	 ก�ากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ			

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	 พจิารณาเบือ้งต้นเกีย่วกบันโยบายกลยทุธ์การบริหารจัดการในการด�าเนินธรุกจิของ			บรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอื	เพือ่

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 2.	 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 3.	 พิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้	 ระดับไม่ต�่ากว่า	 INVESTMENT	GRADE	 (ตั้งแต่

ระดับ	BBB+	ขึ้นไป)	ในวงเงินไม่เกิน	200	ล้านบาท	ต่อรายการ	ทั้งนี้	ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบ	

เมื่อมีการอนุมัติรายการ

	 4.	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน	 เฉพาะในธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจหลัก	 (Core	 Business)	 ของ

กลุ่ม	เอ็ม	บี	เค

	 	 4.1	 เงินลงทุนในตราสารทุน	 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ในวงเงินไม่เกิน	 200	 ล้านบาท	 ต่อรายการ	 ท้ังนี้	 

ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ

	 	 4.2	 เงินลงทุนในตราสารทุน	 ที่ไม่ได้จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์	 ในวงเงินไม่เกิน	 50	 ล้านบาท	 ต่อรายการ	 ทั้งนี้	 

ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ

	 5.	 พิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน	 นอกเหนืองบประมาณในวงเงินไม่เกิน	 50	 ล้านบาท	 ต่อการพิจารณาใน	 1	 รอบการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ทั้งนี้	ให้รายงานคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ

	 6.	 พจิารณาอนมุติัค่าใช้จ่ายบริหาร	และค่าใช้จ่ายในการขาย	นอกเหนอืงบประมาณ	ในวงเงนิไม่เกนิ	20	ล้านบาทต่อการ

พิจารณาใน	 1	 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร	ทั้งนี้	 ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือทราบเมื่อมีการ

อนุมัติรายการ

	 7.	 พจิารณาอนมุติัวงเงนิสนิเช่ือในวงเงนิ	ไม่เกนิ	500	ล้านบาท	ต่อรายการ	และ	LTV	ไม่เกินร้อยละ	75	(Loan	to	Value)	

ทั้งนี้	ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ	

	 8.	 การบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน	หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ	ของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	โดย

การก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตามและประเมินผล	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 9.	 พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ	 	และบริษัทในเครือ	ก่อนน�าเสนอขอ

อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 10.	 พจิารณาเกีย่วกบัโครงสร้างบรษิทัฯ	(Organization	Chart)	อ�านาจด�าเนินการ	โครงสร้างเงนิเดอืน	และโครงสร้างผล

ตอบแทนประจ�าปีของพนักงาน	และผู้บริหารก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 11.	 ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 12.	 ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

	 13.	 รับทราบปัญหา	อุปสรรค	และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ

	 14.	 ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
	 ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการบริหาร	ด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	
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	 3)	คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ตั้งแต่วันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2542	 ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งมีคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุด

ปัจจุบัน	ประกอบด้วย

	 รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง หมายเหตุ

	 1)	 ศาสตราจารย์ไพจิตร	โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้	ประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงิน

	 2)	 นายประชา	 ใจดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้	ประสบการณ์
ด้านกฎหมาย

	 3)	 นายกษมา	 บุณยคุปต์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้	ประสบการณ์
ด้านการเงินและการลงทุน

	 4)	 นางสาวยพุาพรรณ์	 ปรติรานนัท์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งยังด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าสายตรวจ
สอบภายในของบริษัทฯ

หมายเหต	ุ:	 
	 	 นายกษมา		บุณยคุปต์		ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2561

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจ�าอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

นอกจากน้ี	 ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจ�าทุกปี	 โดยในปี	 2561	 คณะ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	16	ครั้ง

	 ทั้งนี้	 	 ในปี	 2561	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2561โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	control)	และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล

	 2.	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 3.	 พจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบประจ�าปีของบริษัทฯ	ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน			รวมทัง้งบประมาณท่ีใช้

ในกระบวนการตรวจสอบ	โดยค�านึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ	 และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น	

เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 5.	 สอบทานหลกัฐาน	หรอืไต่สวนภายในเมือ่มีข้อสงสยัว่ามกีารด�าเนินการทีอ่าจมผีลกระทบต่อองค์กร	อย่างมนัียส�าคญั	

หรือมีข้อบกพร่อง	 หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงาน	 หรือ	 ระบบการควบคุมภายใน	

และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

	 6.	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

	 7.	 ประเมนิผลการปฏิบติังานและพิจารณาอนมุตัค่ิาจ้าง	โบนสั	หรอืค่าตอบแทนอืน่ใดของบคุลากร	หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน

	 8.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	มรีายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง	เพยีงพอ	และเชือ่ถอืได้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป
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	 9.	 พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยง	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม	กฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 10.	 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมี

นัยส�าคัญ	หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท

	 11.	 พจิารณาคดัเลอืกหรอืเลกิจ้าง	เสนอค่าตอบแทน	และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ	เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ

บัญชีของบริษัทฯ

	 12.	 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 13.	 เสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทาน	หรอืตรวจสอบรายการทีเ่ห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเร่ืองส�าคญัในระหว่างการตรวจสอบ

บัญชีของบริษัทฯ	ได้

	 14.	 ตรวจสอบว่าบริษทัได้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์	หรอืกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ		

	 15.	 สอบทานหลักฐาน	 กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าใดๆ	 ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย	 หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎระเบยีบของหน่วยราชการ	ซึง่มหีรืออาจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิ	และผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 16.	 สอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 17.	 ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบของกลุม่บรษิทั	และให้สายตรวจสอบภายใน	สรปุรายงานผลการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบกิจการของกลุ่มบริษัททุกแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

	 18.	 ก�ากับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		และมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น

	 19.	 ในกรณีจ�าเป็น	คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบรษิทั	ให้มกีารว่าจ้าง	หรอืน�าผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ

ด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัทฯ	

	 20.	 ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

	 4)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 รายชือ่และต�าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง หมายเหตุ

	 1)	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

	 2)	 นางผาณิต	 พูนศิริวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

	 3)	 นายประชา	 ใจดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	

	 4)	 นายธเนศ	 ขันติการุณ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

	 โดยในปี	2561	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง
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	 วัตถุประสงค	์(Purpose)
	 คณะกรรมการบรษิทั	เอม็	บ	ีเค	จ�ากัด(มหาชน)	ได้ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	เพ่ือให้ช่วยเสนอแนะ

นโยบาย	รปูแบบและหลักเกณฑ์	การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	กรรมการ

ผู้อ�านวยการ	รองกรรมการผู้อ�านวยการ		และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	เพื่อให้การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทน	มีการปฏิบัติ

เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล	อีกทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	

	 หลักการสรรหาและการก�าหนดค่าตอบแทน	(Philosophy)
 •	 การสรรหากรรมการ	กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	กรรมการผู้อ�านวยการ	รองกรรมการผูอ้�านวยการและ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	 จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของหน่วยงาน

ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	โดยค�านึงถึงคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถ	เหมาะสมกับวัฒนธรรม	พันธกิจ	วิสัยทัศน์	

และค่านิยมขององค์กร		

 •	 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	กรรมการผู้อ�านวยการ	รองกรรมการผู้อ�านวย

การและผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	 จะต้องสอดคล้องกับขอบเขต	หน้าที่ความรับผิดชอบ	 และอยู่ในระดับที่เพียง

พอที่จะดึงดูด	รักษา	และจูงใจ	รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

 •	 การสรรหาและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 กรรมการผู ้อ�านวยการ	 

รองกรรมการผู้อ�านวยการและผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	 จะต้องมีขบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใส	 ปฏิบัติ

ตามหลักของบรรษัทภิบาล	สามารถตรวจสอบได้	

	 โครงสร้างของคณะกรรมการฯ	(Structure)
 •	 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	3	คน	โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 •	 กรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	และควรมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

 •	 เลขานุการคณะกรรมการฯ	แต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

	 หน้าที่และความรับผิดชอบ	(Responsibilities)
 •	 เสนอแนะนโยบายเกีย่วกบัการสรรหาและค่าตอบแทนของกรรมการ	กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	กรรมการ

ผู้อ�านวยการ	รองกรรมการผู้อ�านวยการและผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	ต่อคณะกรรมการบริษัท

 •	 เสนอแนะรูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	กรรมการในคณะกรรมการชุด

ย่อยต่างๆ	กรรมการผูอ้�านวยการ	รองกรรมการผูอ้�านวยการและผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ	ต่อคณะกรรมการบรษิทั

 •	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้�านวยการ	รองกรรมการผู้อ�านวยการ	และผูช่้วย

กรรมการผู้อ�านวยการ	เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี

 •	 พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	กรรมการในคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ	 กรรมการผู้อ�านวยการ	 รองกรรมการผู้อ�านวยการและผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	 เพื่อขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	

 •	 เสนอค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ	กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	กรรมการผู้อ�านวยการ	รองกรรมการ

ผู้อ�านวยการ		และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	ตามรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้ก�าหนดไว้	

 •	 ทบทวนนโยบาย	รปูแบบและหลกัเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	กรรมการในคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ	 กรรมการผู้อ�านวยการ	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	 และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	 ให้เหมาะสมกับ

หน้าที่	ความรับผิดชอบ	และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด

 •	 ติดตามและดูแลให้บริษัทฯ	มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม	ส�าหรับต�าแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูงและต�าแหน่งที่ส�าคัญ	ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 •	 ติดตามและดูแลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม		แข่งขันกับตลาดได้			และสามารถ

รักษาพนักงานที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้
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	 การประชุมคณะกรรมการ	(Meetings)
 •	 คณะกรรมการ	จะต้องมีการจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	

 •	 กรรมการ	เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนคณะกรรมการ	และจะต้องมีประธานกรรมการ	เข้าร่วมประชมุ

ด้วย	 ในกรณีที่ประธานกรรมการ	 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 ให้กรรมการที่เหลือเสนอแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนั้นๆ

 •	 มติที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากของกรรมการ	 ที่มาประชุมครบองค์ประชุม	 โดยกรรมการ	 ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้า

ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	

 •	 เอกสารประกอบการประชุมจะต้องส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า	7	วัน

 •	 ร่างรายงานการประชมุจะต้องด�าเนินการส่งให้คณะกรรมการ	ตรวจสอบความถกูต้องภายใน	14	วนันบัจากการประชมุ

	 การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่	(Reporting)
 •	 ก�าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	 ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท	 	 ภาย

หลังการประชุมทุกครั้ง	และรายงานสรุปในรายงานประจ�าปี

	 การเปิดเผยข้อมูล	(Disclosure)
 •	 ก�าหนดให้คณะกรรมการ	รายงานและน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในแต่ละปี	ให้กับผู้ถือหุ้นทราบ

 •	 เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 •	 เปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุม	และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

 •	 เปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ด�ารงต�าแหน่งตามวาระ

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ	

	 5)	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี และเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

	 1)	 นายบันเทิง	 ตันติวิท ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 2)	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 3)	 ศาสตราจารย์ไพจิตร		โรจนวานิช กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 4)	 นายประชา	 ใจดี กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 5)	 นายกษมา	 บุณยคุปต์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 6)	 นางผาณิต	 พูนศิริวงศ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 7)	 นายปิยะพงศ์	 อาจมังกร กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 8)	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 9)	 นายหัชพงศ์	 โภคัย กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

10)	 นายอติพล	 ตันติวิท กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

11)	 นางสาวดารารัตน์	 หอมรสสุคนธ์ เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหต	ุ:		
	 	 นายกษมา		บุณยคุปต์		ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2561

	 โดยในป	ี2561	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	1	ครั้ง

	 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	 พนักงานเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 1.	 พิจารณา	ทบทวน	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และข้อพึงปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัท	

และสอดคล้องกบัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล	ภายใต้กรอบกฎหมาย	หลักเกณฑ์	ข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	 ก�ากับดูแล	ให้ค�าแนะน�า	ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 3.	 ก�ากับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการบริษัทฯ	

	 6)	เลขานุการบริษัทฯ	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานบริษัทฯ	
	 บริษัทฯ	ได้แต่งตั้ง	นางสาวดารารัตน	์หอมรสสุคนธ์	ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ	ของ	MBK	ตามข้อก�าหนด	ของพระราช

บัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ	จดทะเบยีนในหมวดความรบัผดิชอบของคณะ

กรรมการ	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2551	โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุม		จัดท�า		และเก็บรักษาเอกสาร	ได้แก	่ทะเบียนกรรมการ	

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ	รายงานการประชมุคณะกรรมการ	รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ		หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	รายงาน

การประชุมผูถ้อืหุน้	และรายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการ/ผูบ้รหิาร	รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าข้อมลู/กฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการ

ต้องทราบและปฏบิตั	ิและรวมทัง้	ดแูลกจิกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการ	เพือ่ให้กรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล		และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ			

	 นอกจากนี	้นางสาวดารารตัน์	หอมรสสคุนธ์		ยังด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายก�ากบัดแูลกจิการ	เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบั

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์	และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง	

	 ทั้งนี้ใน	ปี	2561	เลขานุการบริษัท	ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท	ดังนี้

 •	 หลักสูตร	“การเปิดเผยข้อมูลตาม	CG	Code	ใหม่”	ซึ่งจัดโดยส�านักงาน	กลต.	

 •	 หลักสูตร	“แนวทางการเปิดเผยข้อมูล	CG	Code	ตามหลักการ	Apply	or	Explain”	ซึ่งจัดโดยส�านักงาน	กลต.	

 •	 หลักสูตร	“การพัฒนาบุคลิกภาพงานเลขานุการ	–	ธุรการ”		ซึ่งจัดโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่งเซ็นเตอร	์จ�ากัด
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	 7)	ผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

	 1)	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้อ�านวยการ

	 2)	 นายพงษ์ศักดิ์	 ศัพทเสน รองกรรมการผู้อ�านวยการ	ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

	 3)	 นายเกษมสุข	 จงมั่นคง รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายการเงินและบริหาร

	 4)	 นางสาวยุพาพรรณ	์	 ปริตรานันท์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายตรวจสอบภายใน

	 5)	 นายสมพล	 ตรีภพนารถ1 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์
รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายการตลาด

	 6)	 นายอภิชาต	ิ	 กมลธรรม รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายกฎหมาย

	 7)	 นายสาธิต	 สายศร	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฏิบัติการ

	 8)	 นางชนินทร์ชร	 ปรีดีพร้อมพันธุ์2 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายทรัพยากรบุคคล

	 9)	 นายศักดิ์ชัย	 สุทธิพิพัฒน์3 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

หมายเหตุ	 1.	 นายสมพล	ตรีภพนารถ		เข้าด�ารงต�าแหน่ง	รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายการตลาด		เมื่อ		10	สิงหาคม	2561

	 	 2.	 นางชนินทร์ชร		ปรีดีพร้อมพันธุ์		เข้าด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายทรัพยากรบุคคล	เมื่อ		1	กรกฎาคม	2561

	 	 3.	 นายศักดิ์ชัย		สุทธิพิพัฒน	์	เข้าด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ	เมื่อ		1	กรกฎาคม	2561

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 1.	 ก�ากบัดแูลการบริหารงานของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	ให้สอดคล้องกบั	วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	นโยบายของคณะกรรมการ		

มติของผู้ถือหุ้น	 	 ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย

	 2.	 บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	

นโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ	เพื่อรายงานความก้าวหน้า

ของผลการด�าเนินงาน	และผลประกอบการของบริษัทฯ		และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ

	 3.	 ก�าหนดนโยบายในการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล	และสนบัสนุนการด�าเนินงานในทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทาง

ที่คณะกรรมการก�าหนด		เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

	 4.	 ให้ค�าแนะน�าและถ่ายทอดประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ	 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 5.	 บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

	 6.	 ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 	 และ/หรือ	 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 

ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(2)	 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 การสรรหากรรมการ
	 ในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 	บริษัทฯ	 มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะ

แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ	ที่ต้องการ

สรรหา	 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับ	

ดังนี้

	 1.	 กรรมการของบริษทัฯ	จะมจี�านวนเท่าใดให้เป็นไปตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นก�าหนด	แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน	กรรมการ

จะถือหุ้นของบริษัทฯ	หรือไม่ก็ได	้แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่

ในราชอาณาจักร

	 2.	 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ	ให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์	และวิธีการดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 	 2.2	 ในการเลอืกตัง้กรรมการอาจใช้วิธกีารออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคน	หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร			แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้น

ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม	2.1	ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	 	 2.3	 บคุคลซ่ึงได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะ

พึงมี	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	 

ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 ทั้งนี้คณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจ�านวนรวมห้าท่าน	 ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการ 

บริษัทฯ	นั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ	ไว้ดังนี้

	 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
	 1)	 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

  •	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	

  •	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

  •	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

  •	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

  •	 ข้อบังคับของบริษัท	

  •	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

	 2)	 มีความรู้	 ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	

	 3)	 มีความอุตสาหะ	และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

	 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
	 การสรรหากรรมการผูอ้�านวยการ	รองกรรมการผูอ้�านวยการ		และผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ	จะต้องปฏบัิติตามกฎเกณฑ์

ของกฎหมายที่เก่ียวข้องและตามข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	 โดยค�านึงถึงคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถ	

เหมาะสมกับวัฒนธรรม	ภารกิจ	วิสัยทัศน์	และค่านิยมขององค์กร		

	 ทัง้นี้การสรรหา	กรรมการผูอ้�านวยการ	รองกรรมการผูอ้�านวยการและผูช่้วยกรรมการผู้อ�านวยการ	จะมขีบวนการและขัน้

ตอนที่ชัดเจนโปร่งใส	ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล	สามารถตรวจสอบได้

	 นอกจากนี้	 ในการคัดเลือกบุคคลท่ีได้แต่งตั้ง	 หรือจะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีการก�าหนด 

หลักเกณฑ์	และวธีิการสรรหา	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ

กรรมการผู้อ�านวยการ	เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์		และวิธีการสรรหา				
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(3)	 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ			
	 ในป	ี	2561	ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	มีประวัติการท�าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ	

	 1)	 การถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญา	ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	ความผิดลหุโทษ	หรือ

ความผิดในท�านองเดียวกัน	

	 2)	 การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	

	 3)	 การเป็นผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทฯ	 	หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือถูก

พิทักษ์ทรัพย์

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	ท�าหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการใน

เรือ่งเฉพาะภายในบริษทัฯ	ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง	เหมาะสม	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสดุต่อบรษิทัฯ			โดยแบ่งเป็นคณะ

กรรมการและคณะท�างานเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ	ดังนี้

	 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนากลุ่มบริษัท	เอ็ม	บี	เค	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	

	 2.	 คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริษัท	เอ็ม	บี	เค	

	 3.	 คณะกรรมการและคณะท�างานการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล	ให้แก่กลุ่มบริษัท	เอ็ม	บี	เค	

	 4.	 คณะกรรมการดูแล	และพัฒนาระบบงานคุณภาพ

	 	 4.1	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	กลุ่มบริษัท	เอ็ม	บี	เค	(MBK	GROUP)

	 	 4.2	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	Management	 Committee	 :RMC)	 กลุ่มบริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 (MBK	

GROUP)

	 5.	 คณะท�างานพัฒนาระบบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีของกลุ่มบริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	

	 6.	 คณะท�างานพัฒนาศูนย์กลางระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

	 7.	 คณะท�างานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าระหว่างกลุ่มธุรกิจ

	 8.	 ตวัแทนบรกิารลกูค้าสมัพนัธ์	(Customer	Representative	–	CR)	ส�าหรบัดแูลเรือ่งการปลกูฝังค่านยิมด้านการบรกิาร	

(MBK	Service	Value)

	 9.	 คณะกรรมการและคณะท�างานโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ	Back	Office	ทดแทน	AS/400

	 10.	 คณะท�างานพัฒนาระบบสารสนเทศ	กลุ่มบริษัท	เอ็ม	บี	เค

	 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ธุรกิจศูนย์การค้า	(SCB)

	 2.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	ธุรกิจศูนย์การค้า	(SCB)

	 3.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า	(SCB)	และธุรกิจสนับสนุน	(SB)	

	 4.	 คณะท�างาน	พฒันาการจดัการความรู้และส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กร	กลุม่ธรุกจิศูนย์การค้า	(SCB)	และธรุกจิสนบัสนนุ	

(SB)	

	 5.	 คณะกรรมการการจัดการและควบคุมคุณภาพงานบริการ	 ธุรกิจศูนย์การค้า	 (Committee	 of	 Service	Quality	

Management	for	Shopping	Center	:	CQMC)	

	 6.	 คณะท�างานการจดัการและควบคมุคณุภาพงานบริการ	ธรุกิจศูนย์การค้า	(Service	Quality	Management	Working	

Group)

	 7.	 คณะกรรมการป้องปรามผู้เช่าที่ท�าให้ศูนย์การค้าเสียหาย

	 8.	 คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

	 9.	 คณะกรรมการก�ากับการตกแต่งพื้นที่และดูแลภาพลักษณ์									

	 10.	 คณะกรรมการจัดท�าแผนเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ

	 11.	 คณะอนุกรรมการก�ากับการตกแต่งพื้นที่เช่าของศูนย์การค้า
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	 12.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า

	 13.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000

	 14.	 คณะท�างานผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน	(Internal	Quality	Audit)

	 15.	 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(TQA)

	 16.	 คณะท�างานจัดท�ารายงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(TQA	Application	Report	Working	Team)

	 17.	 คณะกรรมการและคณะท�างานพฒันาระบบการจดัท�างบการเงนิรวม	(Oracle	Hyperion	Financial	Management:	

HFM)

	 18.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ศูนย์การค้า	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร	์(MBK	Center)

	 19.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ศูนย์การค้า	เอ็ม	บ	ีเค	เซ็นเตอร์	(MBK	Center)

	 20.	 คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน		(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 21.	 คณะกรรมการสวัสดิการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 22.	 คณะกรรมการงานก่อสร้างโครงการ	THE	NINE	TIWANON

	 23.	 คณะท�างานติดตามแบบ	และตกแต่งพื้นที่เช่าโครงการ	THE	NINE	TIWANON

	 24.	 คณะกรรมการโครงการปรับปรุงระบบบริหารพื้นที่เช่า	และรายงานส�าหรับผู้บริหาร

	 25.	 คณะท�างานโครงการปรับปรุงระบบบริหารพื้นที่เช่า	และรายงานส�าหรับผู้บริหาร

	 26.	 คณะท�างาน	Paperless	&	Digital	Process	

	 27.	 คณะท�างาน	Cost	Effectiveness

	 28.	 คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท	(บริษัท	รักษาความปลอดภัย	เอ็ม	บี	เค	สมาร์ท	ฟอร์ซ	จ�ากัด)	

	 29.	 คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(บริษทั		รกัษาความปลอดภยั	เอม็	บ	ีเค	

สมาร์ท	ฟอร์ซ	จ�ากัด)

	 30.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร์	จ�ากัด)

	 31.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร	์จ�ากัด)

	 32.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	สแควร์	จ�ากัด)

	 33.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	เดอะไนน	์เซ็นเตอร์	จ�ากัด)

	 34.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	(บริษัท		เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด)

	 35.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	บริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร	์จ�ากัด

	 36.	 คณะท�างานผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน	(Internal	Quality	Audit)	(บริษัท	เดอะไนน	์เซ็นเตอร์	จ�ากัด)

	 37.	 คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์เดอะไนน์

	 38.	 คณะท�างานชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ	THE	NINE	TIWANON

	 39.	 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จ�ากัด

	 40.	 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	พาราไดซ์	รีเทล	จ�ากัด

	 41.	 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	สยาม	เดลีซ	จ�ากัด

	 42.	 คณะกรรมการนวัตกรรม

	 43.	 คณะท�างานนวัตกรรม

	 44.	 คณะกรรมการดูแลผลกระทบต่อสังคมและชุมชน		 	

	 45.	 คณะท�างานพัฒนาระบบ	e-Tax	Invoice	&	e-Receipt

 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว		

	 2.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	(HTB)

	 3.	 คณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	(HTB)
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	 4.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	(HTB)	

	 5.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	(HTB)	

	 6.	 คณะกรรมการบรหิารแผนกลยทุธ์และดัชนชีีวั้ดความส�าเรจ็	(BSC)	โรงแรมปทมุวนั				ปริน๊เซส	(PPB)	(บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	

จ�ากัด	(มหาชน)		สาขาโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส)

	 7.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขา	โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส)

	 8.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	โรงแรมดุสิตธานี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท	(DTKR)

	 9	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	โรงแรมดุสิต	ธานี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท	(DTKR)

	 10.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	โรงแรมทินิดี	ระนอง	(TNDR)	(บริษัท	ทรัพย์สิน

ธานี	จ�ากัด)

	 11.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	โรงแรมทินิดี	ระนอง	(TNDR)	(บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จ�ากัด)

 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจกอล์ฟ	ได้แก่

	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	ธุรกิจกอล์ฟ	

	 2.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ธุรกิจกอล์ฟ	(GB)	

	 3.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ธุรกิจกอล์ฟ	(GB)	

	 4.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจกอล์ฟ	(GB)

	 5.	 คณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจกอล์ฟ	(GB)

	 6.	 คณะกรรมการโครงการระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร				

	 7.	 คณะกรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 8.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน))

	 9.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)		(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน))

	 10.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน))

	 11.	 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน))

	 12.	 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	(บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน))	

	 13.	 คณะกรรมการบรหิารแผนกลยทุธ์และดชันีช้ีวดัความส�าเร็จ	(BSC)	บรษิทั	รเิวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คนัทร่ี	คลบั	จ�ากดั

	 14.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี	่คลับ	จ�ากัด)

	 15.	 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	(บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด	์คันทรี่	คลับ	จ�ากัด)

	 16.	 คณะท�างานก่อสร้างและออกแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ริเวอร์เดล	 กอล์ฟ	 แอนด์	 คันทรี	 คลับ	 (บริษัท	 

ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี	คลับ	จ�ากัด)

	 17.	 คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ	(บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด	์คันทร	ีคลับ	จ�ากัด)

	 18.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด)	

	 19.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด)

 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 2.	 คณะกรรมการจดัการและควบคมุคณุภาพงานบริการ	กลุม่ธรุกจิอสงัหาริมทรพัย์		(Service	Quality	Management	

Committee)

	 3.	 คณะท�างานการจดัการและควบคมุคณุภาพงานบริการ	กลุม่ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์	(Service	Quality	Management	

Working	Group)

	 4.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(REB)

	 5.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(REB)	

	 6.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(REB)
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	 7.	 คณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	(REB)

	 8.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	ซี	แอล	พ	ีแมนเนจเม้นท	์จ�ากัด)

	 9.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	ซี	แอล	พี	แมนเนจเม้นท	์จ�ากัด)

 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจอาหาร	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ธุรกิจอาหาร	(FSB)

	 2.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ธุรกิจอาหาร	(FSB)	

	 3.	 คณะกรรมการบรหิารแผนกลยทุธ์และดชันีชีว้ดัความส�าเร็จ	(BSC)	(บริษทั	ปทมุไรซมลิ	แอนด์	แกรนารี	จ�ากดั	(มหาชน))

	 4.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด	(มหาชน))

	 5.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร		

	 6.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร		

	 7.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจอาหาร	(FSB)		

	 8.	 คณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจอาหาร	(FSB)		

 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจการเงิน	ได้แก่

	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	ธุรกิจการเงิน	

	 2.	 คณะกรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันต	ีจ�ากัด

	 3.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ธุรกิจการเงิน	(FB)		

	 4.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ธุรกิจการเงิน	(FB)

	 5.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจการเงิน	(FB)

	 6.	 คณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจการเงิน	(FB)

	 7.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันตี	จ�ากัด)

	 8.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันตี	จ�ากัด)

	 9.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	การันตี	จ�ากัด)

	 10.	 คณะท�างานผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน	(Internal	Quality	Audit)	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันต	ีจ�ากัด)

	 11.	 คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันตี	จ�ากัด)

	 12.	 คณะท�างานพัฒนาระบบสารสนเทศ	(บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	การันต	ีจ�ากัด)

	 13.	 คณะกรรมการบริหาร	(บริษัท	ท	ีลีสซิ่ง	จ�ากัด)	

	 14.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	(บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด)

	 15.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด)

	 16.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด)

 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจอื่นๆ	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ธุรกิจอื่นๆ	(OB)	

	 2.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ธุรกิจอื่นๆ	(OB)	

	 3.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	(OB)

	 4.	 คณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	(OB)

	 5.	 คณะกรรมการบริหาร	(บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด)	

	 6.	 คณะกรรมการบรหิารแผนกลยทุธ์และดชันีชีว้ดัความส�าเรจ็	(BSC)	(บริษทั	แอพเพิล	ออโต้	ออคช่ัน	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั)

	 7.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด)

	 8.	 คณะกรรมการสวัสดิการ	(บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด)

	 9.	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 (บริษัท	 แอพเพิล	 ออโต้	 ออคชั่น	 

(ไทยแลนด์)	จ�ากัด)
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 คณะกรรมการของบริษัทฯ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาด้านบุคลากรในบริษัท	MBK	ได้แก่

	 1.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	MBK	GROUP

	 2.	 คณะกรรมการพิจารณาความดีและความผิดของพนักงานกลุ่มบริษัท	เอ็ม	บี	เค

	 3.	 คณะกรรมการสวัสดิการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด		(มหาชน)

	 4.	 คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย		และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 5.	 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์	เอ็ม	บ	ีเค	กรุ๊ป	จ�ากัด

	 6.	 คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน	เอ็ม	บี	เค	กรุ๊ป	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

	 7.	 คณะกรรมการทุนการศึกษา	ส�าหรับพนักงาน

	 8.	 คณะกรรมการพิจารณาการกระท�าทุจริตและการคอร์รัปชั่น

	 9.	 คณะท�างานตรวจสอบการกระท�าทุจริตและการคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมการของบริษัทฯ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย	ได้แก	่ผู้ใช้บริการ	ผู้เช่า	เจ้าหนี	้ลูกหนี้	

	 1.	 คณะกรรมการจัดหาพัสดุ

	 2.	 คณะกรรมการขายทรัพย์สิน

	 นอกจากนี้แล้วทางบริษัทฯ		ยังส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นคณะท�างานชุดต่างๆ	เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กร	ได้แก่

	 1.	 คณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน

	 2.	 คณะท�างานส่งเสริมกิจกรรม	5	ส.

	 3.	 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

	 4.	 คณะท�างานด้านกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(4)	 อ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ	
	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าระเบียบปฏิบัติการใช้อ�านาจด�าเนินการอนุมัติต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 	 เพื่อกระจายอ�านาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่

ด�ารงต�าแหน่งและหน้าที่ต่างๆ	มีอ�านาจในการอนุมัติ	สั่งการ	ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ	ก�าหนด		เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
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(6)	บุคลากร

	 6.1		 จ�านวนพนักงาน
	 	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2561	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	มีพนักงานทั้งสิ้น	563	คน	ประกอบด้วย	กรรมการ 

ผู้อ�านวยการ	รองกรรมการผู้อ�านวยการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	จ�านวน	9	คน	และ	พนักงานอีกจ�านวน	554	คน	รวมถึงบริษัท	

รักษาความปลอดภัย	เอ็ม	บ	ีเค	สมาร์ท	ฟอร์ซ	จ�ากัด	จ�านวน		184	คน	โดยมีจ�านวนพนักงานของแต่ละสายงาน	ดังนี้

สายงาน

จ�านวนพนักงาน	(คน)*

1	มกราคม	
2557	ถึง
31	ธันวาคม	

2557

1	มกราคม	
2558	ถึง
31	ธันวาคม	

2558

1	มกราคม	
2559	ถึง
31	ธันวาคม	

2559

1	มกราคม	
2560	ถึง
31	ธันวาคม	

2560

1	มกราคม	
2561	ถึง

31	ธันวาคม	
2561

	 1.	ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ 52 55 59 55 57

	 2.	สายกฎหมาย 18 20 20 21 22

	 3.	สายพัฒนาธุรกิจ 22 23 25 25 23

	 4.	สายการเงินและบริหาร 128 131 107 109 110

	 5.	สายตรวจสอบภายใน 28 30 27 25 26

	 6.	สายการตลาด 75 83 90 83 88

	 7.	สายปฏิบัติการ 145 147 151 160 171

	 8.	สายบริหารการขาย 29 32 31 30 36

	 9.	สายทรัพยากรบุคคล - - 28 28 31

	10.	บจก.	รักษาความปลอดภัย	 
	 	 เอ็ม	บี	เค	สมาร์ท	ฟอร์ซ	

195 181 172 168 184

หมายเหต	ุ:	จ�านวนพนักงาน	ค�านวณจากค่าเฉลี่ยของพนักงานในแต่ละปี

	 6.2	 ค่าตอบแทนแก่พนักงาน	(ไม่รวมกรรมการผู้อ�านวยการ	และผู้บริหารระดับสูง)
หน่วย	:	บาท

ค่าตอบแทน
1	มกราคม	2557

ถงึ
31	ธนัวาคม	2557

1	มกราคม	2558
ถงึ

31	ธนัวาคม	2558

1	มกราคม	2559
ถงึ

31	ธนัวาคม	2559

1	มกราคม	2560
ถงึ

31	ธนัวาคม	2560

1	มกราคม	2561
ถงึ

31	ธนัวาคม	2561

เงินเดือน	เงินโบนัส	
และกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ	(MBK)

252,345,850.89 271,750,739.82 293,123,868.67 303,377,249.51 322,436,193.29

เงินเดือน	เงินโบนัส	
และกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ	(MBK-SFS)

36,522,843.63 35,576,108.60 35,606,665.63 36,139,682.88 39,743,710.85
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	 6.3	 ค่าตอบแทนอื่นๆ
	 	 บริษัทฯ	ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ	นอกเหนือจากเงินเดือน	ได้แก่	เงินโบนัส	สหกรณ์ออมทรัพย์	ค่าปฏิบัติ

งานต่างจังหวัด	ค่าล่วงเวลา	ค่าเครื่องแบบ	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ค่ารักษาพยาบาล	ประกันภัยกลุ่ม	ประกันสังคม	และ

การตรวจสุขภาพประจ�าปี	เป็นต้น

	 	 บริษัทฯ	ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	“กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน	เอ็ม	บี	เค	กรุ๊ป	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	เมื่อ

วันที	่1	กรกฎาคม	2535	โดยบริษัทฯ	ได้ตกลงการจ่ายเงินสมทบและพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ	ตกลงจ่ายเงิน

สมทบเข้ากองทุนฯ	ตามเงื่อนไขข้อบังคับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ดังนี้

อัตราสะสมของ
พนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษัท การจ่ายเงินจากกองทุน

-	 สมาชิกสามารถเลือก
จ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนในอัตรา
มากกว่าร้อยละ	5	แต่
ไม่เกินร้อยละ	15	ของ
ค่าจ้าง

อายุสมาชิกภาพ
เริ่มเป็นสมาชิก
ครบ	2	ปี	-	น้อยกว่า	4	ปี
ครบ	4	ปี	-	น้อยกว่า	6	ปี
ครบ	6	ปี	-	น้อยกว่า	8	ปี
ครบ	8	ปี	-	น้อยกว่า	10	ปี
ครบ	10	ปี	ขึ้นไป

สะสมร้อยละ	5
	 ”	 6
	 ”	 7
	 ”	 8
	 ”	 9
	 ”	 10

อายุสมาชิกภาพ

น้อยกว่า	1	ปี
ครบ	1	ป	ี-	น้อยกว่า	3	ปี
ครบ	3	ป	ี-	น้อยกว่า	5	ปี
ครบ	5	ป	ี-		น้อยกว่า	7	ปี	
ครบ	7	ป	ีขึ้นไป

เงินสมทบรวมผล
ประโยชน์	(%)

0
30
50
70
100

	 6.4	 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร
	 	 บรษิทัฯ	ตระหนกัดว่ีา	พนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรทีม่คุีณค่าต่อการทีจ่ะท�าให้บริษทัฯ	สามารถบรรลเุป้าหมายหรอื

วิสัยทัศน์	 และขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ	 ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกระดับขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งในด้านทักษะ	ความรู	้ความ

สามารถ	ทัศนคติ	และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน		 (Competency)		ตามเส้นทางงานอาชีพ	(Career	Path)	ของ

แต่ละบุคคลเพือ่ให้เกดิจากการเรยีนรู	้ค้นคว้า	และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างไม่หยดุนิง่	ด้วยโปรแกรมการบริหารและพฒันาพนกังาน

ต่างๆ	 	มากมาย	ทั้งจากการพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล	การฝึกอบรม	การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/	

ปริญญาโท,	 	การทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ,	 	การวางแผนพัฒนาพนักงานและผู้บริหารเพื่อสืบทอดต�าแหน่ง

ส�าคัญในบริษัทฯ	 	 การบริหารจัดการผลงาน	 การสร้างความผูกพันของบุคลากร	 และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	 ซึ่งจะน�าพา

พนักงานและผู้บริหารไปสู่ความเป็นสุดยอดมืออาชีพ	

	 6.4.1	 การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล	

   6.4.1.1	 การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูส�าหรบัการบรหิารระบบฐานข้อมลูด้านทรพัยากรบคุคล	บรษัิทฯ	ก�าลงั

ด�าเนนิการตดิต้ังและพฒันาระบบบรหิารงานบคุคล		(Humatrix7)	ส�าหรบัธรุกจิในเครอื	ซึง่เป็นระบบทีม่ฟัีงก์ชัน่สนบัสนนุกระบวนการ

บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน	เช่น		ระบบการสรรหา	ระบบการจ้างงาน	ระบบเงินเดือน	ระบบการบันทึกเวลา	

ระบบการลา	ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน	ระบบการบริหารผูสื้บทอดต�าแหน่งงานและความก้าวหน้าทางอาชพี	เป็นต้น	พร้อม

กันนี้ระบบเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริหารตามสายงานและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ระบบส�าหรับการบริหารจัดการ	 (Self	

Service)	ต่างๆ	ได้	และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของฝ่ายต่างๆ	เป็น	Enterprise	Resources	Planning	(ERP)	อันจะช่วย

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 และปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งสามารถยกระดับความพึง

พอใจให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง		
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	 6.4.2	 การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถบุคลากร

   6.4.2.1	 การพัฒนา	Competency	Model	มาใช้ในการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล	โดยปี	2561	ฝ่าย

พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ	(Functional	Competency)	ร่วมกับธุรกิจในเครือ	เพื่อยกระดับ

คุณภาพของบุคลากรและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับความต้องการของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 	 รวมถึง

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และได้น�าสมรรถนะด้านวิชาชีพที่ปรับปรุงไปประยุกต์ใช้

ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน,	การฝึกอบรมพนักงาน,	การพัฒนาพนักงานในรูปแบบ	

Non	 Classroom	 Training,	 การวางแผนพัฒนาอาชีพ	 (Career	 Development),	 การพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและ

ศกัยภาพสงู	(High	Potential	Management	Program:	HIPO),	การวางแผนทดแทนและสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Planning),	

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	เป็นต้น	

   6.4.2.2	 การวางแผนอาชีพและความเติบโตของกลุ่มอาชีพ	(Career	Path	&	Career	Development)   
บริษัทฯ	น�าสมรรถนะ	(Competency)	มาต่อยอด	เพื่อท�าโมเดลการเติบโต	(Career	Model)	ของกลุ่มอาชีพต่างๆ	(Job	Family)	

ท้ังท่ีเติบโตตามสายงานในกลุม่อาชพีเดยีวกนัและทีส่ามารถเตบิโตข้ามสายงานหรือข้ามกลุม่อาชีพ	ส่งผลให้การพฒันาความสามารถ

บคุลากรมเีป้าหมายท่ีชดัเจนและตอบสนองทัง้ความต้องการทางธรุกจิและการเจรญิเติบโตในหน้าทีข่องบคุลากรด้วย	ในปี	2561	ฝ่าย

พฒันาทรพัยากรบคุคลได้ด�าเนนิการทบทวนเส้นทางการเตบิโตของกลุม่อาชพี	(Career		Path)	เพือ่ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร		

การปรบัปรงุและพฒันาสมรรถนะด้านวิชาชีพ	(Functional	Competency)	และจะเริม่การสือ่สารเส้นทางการเตบิโตของกลุม่อาชพี

ที่เป็นปัจจุบันให้พนักงานในแต่ละฝ่ายงานรับทราบในปี	2562

   6.4.2.3	 การฝึกอบรม	(Training)	เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	ที่

มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีขีดความสามารถ	(Competency)	สูงกว่ามาตรฐาน	สามารถแข่งขันกับบริษัทฯ	ชั้นน�าอื่นๆ	ใน

ธุรกิจได้	 ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาองค์กร	 	 เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นสถาบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 	 และยั่งยืน	 โดย

บริษัทฯ	ได้มีการจัดท�า	Individual	Development	Plan	(IDP)	บนพื้นฐานของ	Competency	ส�าหรับใช้เป็นแผน	พัฒนาบุคลากร

รายบุคคลในการจัดท�า	Training	Need	และแผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี	

	 	 	 ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 ได้สรรหาและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายใน	 และภายนอกที่เน้นการตอบสนอง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	(Strategic	Objective)	พัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์กร	(Core	Competency)	ขีดความสามารถ

ในการบริหาร	(Managerial	Competency)	และขีดความสามารถตามต�าแหน่งงาน	(Functional	Competency)	ดังนี้

    6.4.2.3.1 หลักสูตรกลางขององค์กร (MBK Core Course)	 เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับ

พนักงานทุกคน	ที่เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมอันพึงประสงค์	ตามอุดมการณ์	MBKYES	และเพื่อเป็นการส่งเสริม	

สนับสนุนจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯ	ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการก�ากับกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	

โดยเนื้อหาเน้นการมีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	จรรยาบรรณของพนักงานที่มีต่อตนเอง	เพื่อนร่วม

งาน	ต่อบริษัท	ต่อลูกค้า	และต่อสังคม	ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับที่พนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมเป็นประจ�าทุกปี	รวมถึงหลักสูตรที่น�า

ไปสู่การบรรลุภารกิจขององค์กร	 และการตอบสนองแผนธุรกิจขององค์กร	 ที่จัดให้พนักงานใหม่	 และพนักงานปัจจุบันได้เข้ารับการ

อบรมอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมอุดมการณ์	MBKYES	 ให้กับพนักงานได้พัฒนา

ตนเอง

    6.4.2.3.2 หลกัสตูรการบรหิารจัดการ (Managerial Course)	เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้เพือ่

เพิ่มพูนความรู้	และพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการ	ส�าหรับพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อให้สามารถบริหารงาน	บริหาร

ทีมงาน	และองค์กร	รวมทัง้เป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลงได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยหลกัสูตรแบ่งตาม	Managerial	Competency	ดงันี้		

	 	 	 	 1)	 Leader	of	Change		

	 	 	 	 2)	 Decisiveness		

	 	 	 	 3)	 People	Development	

	 	 	 	 	 ในปี		2561	บรษิทัฯ	ได้มีการพฒันาหลกัสูตร	และจดัอบรมให้กบัผูบ้รหิารทัง้ภายในและภายนอก	อีก

ทัง้ยงัส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารระดบัสงูสร้างเครอืข่ายกบับคุลากรและองค์กรต่างๆ	เพือ่เป็นพันธมติร	แลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์

ในการด�าเนินธุรกิจด้วย
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    6.4.2.3.3 หลักสูตรความรู้ในงานวิชาชีพ (Functional Course)	เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น

เพือ่พัฒนาความสามารถในงานเฉพาะด้าน	ตามขอบเขตของงานในสาขาวชิาชีพต่างๆ	โดยเน้นการให้ความรู้ในเน้ืองานทีพ่นักงานจะ

ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามต�าแหน่งของตนเอง	ซึ่งใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย	เช่น	การฝึกอบรม	(Training)	การสอน

ความรู้ในงาน	(OJT)	การสอนงาน	(Coaching)	การแบ่งปันความรู้ผ่านชุมชนนักปฎิบัต	ิ(CoP)	เป็นต้น

	 	 	 	 	 โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับการประเมินประสิทธิผลและ

ประสทิธภิาพของระบบการเรยีนรู	้ตลอดจนการพฒันาส�าหรบัหลกัสตูรทีส่นบัสนนุวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์การสรปุผลการพฒันาและ

การเรียนรู้	เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป	

    6.4.2.3.4 หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life Course)	เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัด

ขึ้นให้กับพนักงานภายในองค์กร	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่างๆ	ให้สามารถพัฒนาตนเองและท�างานได้อย่างมีความสุข	ทั้ง

ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ	การบริหารจัดการด้านการเงิน		ได้แก่	หลักสูตรสุขภาพกับคนวัยท�างาน	ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ	 ความรู้เก่ียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์	 โดยมีเนื้อหาการอบรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการออม	การ

บริหารหนี้	 และการเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ	 รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่

หลังเกษียณให้มีเงินใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต

    6.4.2.3.5 การให้ทุนการศึกษา	 บริษัทฯ	 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ	 และ

ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย	ปริญญาตรี	และ

ปริญญาโทภายในประเทศ	เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าและประสบความส�าเร็จในสายอาชพี

	 6.4.3	 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
   6.4.3.1	 การพฒันากลุ่มพนกังานทีม่ผีลการปฏิบตังิานและศักยภาพสูง	(High	Potential	Management	
และการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	บริษัทฯ	เตรียมความพร้อมของบุคลากรส�าหรับความต้องการในปัจจุบัน

และอนาคต	 	 เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ	 	 โดยมีโครงการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูง	 (High	

Potential	Management)	 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	 Planning)	 ของผู้บริหารระดับสูง	 และแผนพัฒนาราย

บุคคล	 (Individual	 Development	 Plan)	 ส�าหรับพนักงาน	 โดยพิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นสมรรถนะความสามารถเชิงวิชาชีพ	

(Functional	Competency)	สมรรถนะความสามารถหลัก	 (Core	Competency)	 	และสมรรถนะความสามารถด้านการบริหาร

จัดการ	(Managerial	Competency)	ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในงานปัจจุบันและโอกาสหน้าที่งานในอนาคต	

   6.4.3.2	 การบรหิารจัดการผลงาน	(Performance	Management	System)	บรษิทัฯ	มุง่เน้นให้ผูบ้ริหาร

และพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมและเข้าใจทิศทางเป้าหมายขององค์กร	 ผลงานที่คาดหวัง	 โดยมีการระดมความคิดและร่วมกัน

ก�าหนดเป้าหมายและแผนด�าเนนิการ	(Action	Plan)	ทัง้ในระดบัองค์กร	ระดบัฝ่าย	และระดับแผนก	เพ่ือให้มัน่ใจว่าผลงานและความ

ส�าเร็จของแต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จขององค์กร

	 	 	 การวัดผลการปฏิบัติงาน	 	 ก�าหนดให้มีปีละ	 1	 ครั้ง	 คือ	 รอบการประเมินปลายปี	 บริษัทฯ	 ได้น�าการประเมิน

สมรรถนะความสามารถหลัก	(Core	Competency)		สมรรถนะความสามารถตามวิชาชีพ	(Functional	Competency)	และความ

สามารถด้านการบรหิารจดัการ	(Managerial	Competency)		มาใช้ในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานเพ่ือวางแผนพฒันาปรบัปรงุผล

งานและความสามารถของพนักงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 6.4.4	 ความผูกพันของบุคลากร	 (Employee	 Engagement)	 บริษัทฯ	 ตระหนักว่าความผูกพันของ

บุคลากรเป็นส่วนส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดความทุ่มเทและอุทิศตนในการท�างานซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ	 มีความเป็นเลิศและมีผล

ประกอบการที่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว	้บริษัทฯ	จึงมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท�างาน	(Quality	of	Work	Life:	

QWL)	โดยให้ความเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง		รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ	

ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ		มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน		
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	 6.4.5	 การพฒันาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	และคณะท�างานพฒันาการจัดการความ
รู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	บริษัทฯ	จัดให้มีคณะกรรมการ	เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	และคณะท�างาน	เพื่อส่งเสริมให้

พนกังานต่ืนตัวและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	เป็นกลไกในการขบัเคลือ่น	และสนับสนนุวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ	และได้มกีารท�ากจิกรรม

อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน	และส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก	(Behavior)	ที่

ถือเป็นมาตรฐานในการบรรลุเป้าหมายองค์กร	

	 บรษัิทฯ	เลง็เหน็ว่าพนกังานมพีฤตกิรรมทีต่รงตาม	SMOOTH©	ซึง่เป็นค่านิยมหลกัขององค์กรครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว	ประกอบ

กบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิมคีวามเปลีย่นแปลง	จงึได้มีการก�าหนดอดุมการณ์	MBKYES	ขึน้มาเพ่ือพัฒนาพนักงานให้มคีวามรู	้ความ

สามารถ	และพฤติกรรมที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	โดยอุดมการณ์	MBKYES	ประกอบด้วย		

 MODERN	 มีความทันสมัยทั้งในการคิดและการกระท�า	มีทัศนคติเชิงบวกที่จะเปิดรับความ

ทนัสมยัอย่างเตม็ใจและเปิดใจ	มคีวามคดิรเิริม่ไม่หยดุนิง่	เข้าใจในเทคโนโลยแีละ

พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป	 มุ่งมั่นปรับตัวเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับ

อนาคตที่จะมาถึง	และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความทันสมัยล�้าหน้าในการท�า

ธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

 BELIEF		 ความสามารถในการสร้างให้เกิดความไว้วางใจ	 ความเชื่อถือ	 และความเชื่อมั่น

ของลูกค้าภายในและภายนอก	 ด้วยระบบและวัฒนธรรมการท�างานที่โปร่งใส	

การมคุีณธรรมจริยธรรม	ความซือ่สตัย์สจุริต	ความจรงิใจ	การรักษาค�ามัน่สญัญา

และการมีความรับผดิชอบ	ซึง่ท�าให้ลกูค้ารูส้กึได้ถงึความเป็นมอือาชพี	ทีส่ามารถ

ตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกต้องและตรงตามความคาดหวัง	 โดยยึดหลักปฏิบัติ

ตนด้วยความซือ่สตัย์สจุรติต่อตนเอง	ต่องาน	ต่อองค์กรและต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	ยดึ

มั่นในหลักคุณธรรม	และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

 KEYS	 	 การเข้าใจความต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้าทัง้ภายในและภายนอก	ทกุกลุ่ม

เป้าหมาย	และทุกสถานการณ์		สามารถน�าเสนอตัวเลือกหรือทางเลือกที่หลาก

หลายเพ่ือเป็นค�าตอบให้แก่ลกูค้าได้เสมอ	ด้วยการจัดหาสนิค้าและการบริการที่

ท�าให้ลกูค้าประทบัใจและรู้สกึว่าเราเป็นเพ่ือนร่วมงานทีด่	ี(ส�าหรบัลกูค้าภายใน)	

หรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเขา	(ส�าหรับลูกค้าภายนอก)

 YOU	 	 มีความเข้าใจและเข้าถึงลูกค้า	ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก	โดยการใส่ใจ	

สังเกต	 รับฟัง	 เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าแม้จะเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย	

เปิดใจยอมรับความต้องการของลกูค้าทีห่ลากหลายและทีเ่ปลีย่นแปลงไป	บรหิาร

ความต้องการของลูกค้าโดยมองให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	 Centric)	

ให้ความส�าคัญกบัการตอบสนองลกูค้าแต่ละรายด้วยการสร้างคุณค่าแก่ลกูค้าใน

ระยะยาว	(Customer	Lifetime	Value)	พร้อมให้ความส�าคัญกับประโยชน์ที่

ลกูค้าและองค์กรได้รบัร่วมกนั	เพือ่การพฒันาและขบัเคลือ่นองค์กรให้เป็นทีห่นึง่

ในใจลูกค้าอยู่เสมอ

 EASY	GOING	 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน	 และการท�าให้ลูกค้าและ

เพือ่นร่วมงาน	เข้าถงึหรอืตดิต่อกบัเราได้ง่าย	หรอืได้รบัความสะดวกสบายในการ

ติดต่อ	 รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการพูดคุยที่เป็นกันเอง	

และการมีทัศนคติที่ดีและความรู้สึกที่ดีต่อกัน	 จนเกิดความรู้สึกประทับใจและ

ความเป็นมิตรต่อกันอย่างยั่งยืน

 STYLE	 	 ความสามารถในการพัฒนารูปแบบการท�างาน	 สินค้า	 การบริการ	 และคนใน

องค์กรที่แตกต่างจากคู่แข่ง	 ส่งผลให้การบริการลูกค้ามีเอกลักษณ์และโดดเด่น	

จนท�าให้ลูกค้าจดจ�าและนึกถึงองค์กรของเราก่อนผู้อื่นเสมอ
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	 ทั้งนี	้ระดับหัวหน้างาน	นอกเหนือจากต้องยึดถือ	ประพฤติ	ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตาม	อุดมการณ์	MBKYES	แล้ว	ยัง

ก�าหนดให้มีค่านิยมเพิ่มเติม	 ส�าหรับระดับผู้บังคับบัญชา	 เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กรโดยก�าหนดค่านิยม	L	D	P 

 Leader	of	Change น�าการเปลี่ยนแปลง	เป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์	เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธา	เพื่อ

น�าองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง

 Decisiveness เชื่อมั่น	กล้าตัดสินใจ	กล้าตัดสินใจ	 บนพื้นฐานความรู	้ ข้อมูลที่มี	 และเหตุผล	

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์	 ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อให้การท�างาน

บรรลุเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์

 People	Development สร้างคนเก่งคนด	ีส่งเสริม	พฒันา	เปิดโอกาสให้บุคลากรมคีวามรู้	ความสามารถ	

มีคุณธรรม	และเติบโตก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ

	 ทัง้นีบ้รษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญัต่อการพฒันาบุคลากรให้เป็นคนด	ี	มส่ีวนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลอืสงัคม	ชมุชน		และ

สิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility)	โดยยึดหลักนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	

เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ			

	 นอกจากนี	้บรษิัทฯ	ได้น�าการจัดการความรู้	(Knowledge	Management:	KM)	มาเป็นกลยุทธห์นึ่ง	โดยมุ่งเน้นให้เกดิการ

เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการขยายธุรกิจและก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู	้ (Learning	Organization:	 LO)	 โดยมี

คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้	 ซ่ึงเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ	 ร่วมรับผิดชอบในการด�าเนินการตาม

ระบบ	KM	 เพื่อให้การจัดการความรู้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและสอดรับกันทั่วทั้งองค์กร	 โดยในป	ี 2561	บริษัทได้มีการพัฒนา

ฐานข้อมูลองค์ความรู้	 (KM	Website)	 โดยแบ่งชั้นความรู้ตามระบบงาน	 (Work	 System)	 การส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ	เช่น	ชุมชนนักปฏิบัต	ิ(Community	of	Practice	:	CoP)	การจัดงาน	KMOC	Day	เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้

ที่ผ่านจากการท�า	 CoP	 	 การจัดกิจกรรม	 Book	 Brief	 	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอ่าน	 และพัฒนาทักษะการน�าเสนอแบบ 

มืออาชีพ	 และยังขยายวงจรการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 เพ่ือเพิ่มความสามารถและพัฒนาศักยภาพท้ังในระดับบุคคล	 ระดับกลุ่ม	 

และระดับบริษัทฯ
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	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะบรหิารงาน	โดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีอนัจะน�ามาซึง่การด�าเนนิกจิการ

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	 	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยยึดหลัก	“หลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560”	(Corporate	Governance	Code:	“CG	Code”)	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได้ปรับปรุง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 	 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความ

ยัง่ยนืทางธรุกจิและสงัคม		รวมถงึการสร้างมลูค่าสงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้น	และเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุม่		ตลอดจนเป็นแนวทาง

ให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 โดยตั้งแต่ปี	2546	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมทั้งได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และของพนักงาน	อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยประกาศให้ผู้บริหาร	พนักงานทุกคนของบริษัทฯ	ลงนาม

รับทราบและยึดถือปฏิบัต	ิ

	 ทัง้นี	้บริษทัฯ	ได้จดัท�าเป็น	คูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและจริยธรรมในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	เอม็	บี	เค	จ�ากดั	

(มหาชน)	ซึ่งประกอบไปด้วย	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จริยธรรมทางธุรกิจ	จรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และของ

พนักงาน	 โดยก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นประจ�าทุกป	ี	

พร้อมส่งมอบให้กรรมการ	ผู้บริหาร		และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ	อบรม	และถือปฏิบัติ	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล	ความรู้	และ

ข่าวสารต่างๆ	ในเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการให้กบัผูบ้รหิาร		และพนกังานอย่างต่อเน่ืองในระบบ	Intranet		และ	Website	ของบรษิทัฯ	

รวมทัง้ในการปฐมนเิทศผูบ้รหิาร	และพนกังานใหม่	โดยได้ก�าหนดให้มหีวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ	และจรรยาบรรณของผูบ้รหิารและ

พนักงาน	เพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน			

	 นอกจากนี้	เมื่อบริษัทฯ	ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ	บริษัทฯ	ได้น�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไป

ใช้กับการด�าเนินธุรกิจของกิจการบริษัทย่อยด้วย	 เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความต้ังใจที่จะให้การด�าเนินธุรกิจทั้งปวงของ 

บริษัทฯ	เป็นไปอย่างถูกต้อง	โปร่งใส	ยุติธรรม	อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่างๆ	ของบริษัทฯ	และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ	ในระยะยาว	

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนไทย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies)	โดยได้ด�าเนินการปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน	ASEAN	CG	Scorecard	เพื่อเป็นการพัฒนาการก�ากับดูแล

กิจการตามโครงการ	CGR	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังได้พิจารณาและทบทวนการน�า	 	 “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจด

ทะเบียน	ปี	2560”	(Corporate	Governance	Code:	“CG	Code”)	ซึ่งออกโดย	ส�านักงาน	ก.ล.ต.		โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้

พิจารณาทบทวนแนวทางตามหลักปฏิบัติตาม	CG	Code		รวมถึงการทบทวนกลไกการปฏิบัติงาน	และการก�ากับดูแลองค์กร	โดยมี

การน�าหลักการดงักล่าวไปปรับใช้	และพัฒนากลไกการก�ากบัดแูลการด�าเนินงาน	การตัดสนิใจขององค์กร	และการบรหิารความเส่ียง

ขององค์กร	ให้บรรลุวัตถุประสงค์	เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว	และน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน	อันจะ

เป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัท	ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างต่อไป	

	 โดยในปี	2561	คณะกรรมการบริษัทฯ	ด�าเนินการพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

		 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาทบทวน	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คู่มือจริยธรรมธุรกิจ	จรรยาบรรณของ

กรรมการ	ผู้บริหาร	และของพนักงาน	โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์	ชัดเจน	และสอดคล้องกับแนวทางและ

หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน	ASEAN	CG	Scorecard		ตามโครงการ	CGR	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย		และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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	 2.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้พจิารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่	มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	

และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน		โดยได้มีการปรับปรุงนโยบายและมาตรการดังกล่าว		ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน		รวมถึงกฎระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

	 3.	 ก�าหนดให้การประชุมคณะกรรมการบรษิทั	ทีจ่ะต้องใช้มตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการ	จะต้องมกีรรมการเข้าร่วมประชมุ

ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และให้ถือมติคณะกรรมการเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งมีเสียง

หนึ่งเสียง	ถ้าเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง	 เป็นเสียงชี้ขาด	กรรมการผู้ใดมีส่วนได้

เสียเรื่องใด	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

	 4.	 ก�ากับให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ	 จ�านวน	 8	 กลุ่มธุรกิจ	 จัดท�าแผนปฏิบัติการ	 “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี”	 	 (Action	

Plan	GCG)	ให้สอดคล้องตามประเด็นที่ทางสายตรวจสอบเสนอให้มีการปรับปรุงตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	

	 5.	 จัดอบรมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 รวมทั้ง

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจให้กับ	กรรมการ	ผู้บริหารพนักงาน	MBK	GROUP

	 6.	 ก�าหนดให้ผูบ้รหิาร	และพนักงานทกุคนท�าแบบทดสอบเกีย่วกบั	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	นโยบายและแนวปฏบิตัใินการ

ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่	ผ่านระบบอนิทราเนต็ของบริษทัฯ	เป็นประจ�าทกุปี		เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูบ้รหิาร	และพนักงาน

ทกุคนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจ	และสามารถน�าไปปฏบิตั	ิหน้าทีไ่ด้อย่างถกูต้องเหมาะสม	โดยจะน�าผลการทดสอบมา

ประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงาน	เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง	และ

ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

	 7.	 รณรงค์ส่งเสริม	 และสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน	MBK	GROUP	อย่างต่อเนื่อง	

	 8.	 ท�าการเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์และเวบ็ไซต์		เพือ่สือ่สารให้คูค้่า	ลกูค้า	และตวัแทนทางธรุกิจรับทราบ		

และขอความร่วมมอืสนบัสนนุโครงการรณรงค์ต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน่	โดยการงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผูบ้ริหาร

หรือพนักงาน		ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด	

	 9.	 ก�าหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ	์MBK	YES	ขององค์กร	 	 เพื่อให้พนักงานทุก

คนในกลุ่มบริษัท	เอ็ม	บี	เค	น�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ		โดยมีสาระส�าคัญอยู่ในหมวด	BELIEF	ดังนี้

  BELIEF	 ความสามารถในการสร้างให้เกิดความไว้วางใจ	 ความเชื่อถือ	 และความเช่ือมั่น

ของลูกค้าภายในและภายนอก	 ด้วยระบบและวัฒนธรรมการท�างานที่โปร่งใส	

การมคุีณธรรมจริยธรรม	ความซ่ือสตัย์สจุริต	ความจรงิใจ	การรักษาค�ามัน่สญัญา

และการมีความรบัผิดชอบ	ซึง่ท�าให้ลกูค้ารูส้กึได้ถึงความเป็นมอือาชพี	ทีส่ามารถ

ตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกต้องและตรงตามความคาดหวัง	 โดยยึดหลักปฏิบัติ

ตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง	 ต่องาน	 ต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 

ยึดมั่นในหลักคุณธรรม	และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

	 10.	 ก�าหนดนโยบายให้บรษิทัย่อยของ	MBK	ประกาศเจตนารมณ์	เพือ่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต		โดยในปี	2561	บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จ�ากัด	(“PDP”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	MBK		ได้

เข้าร่วมโครงการ	“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

	 จากการที่บริษัทฯ	มุ่งมั่นและให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง	และ

ได้พัฒนาระดับการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดใีห้มปีระสทิธิภาพและเหมาะสมกบับรษิทัฯ	มาโดยตลอด		เป็นผลให้บรษัิทฯ	ได้รบัการประเมนิ

และรางวัลต่างๆ	จากองค์กรต่างๆ	ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

154



 •	 การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

	 	 	 ได้รับการประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ	 “ดีเลิศ	 (Excellent)	 หรือ	 5	 ดาว”	

ติดต่อกัน	3	ปีซ้อน	ตั้งแต่ปี	2559	เป็นต้นมา		โดยในปี	2561	โดยเป็น	1	ใน	142	บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ	

“ดีเลิศ	(Excellent)	หรือ	5	ดาว”	จากบริษัทที่ได้รับการส�ารวจทั้งหมด	657	บริษัท		ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 •	 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561

	 	 	 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 (AGM	Checklist)	ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่ง

เสริมผู้ลงทุนไทย	(Thai	Investors	Association)	โดยบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญ	และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 สม�่าเสมออย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพฯ	 100	

คะแนนเต็ม	ติดต่อกันเป็นปีที่	7	นับตั้งแต่ปี	2555	เป็นต้นมา

 •	 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	(ESG100)	

	 	 	 บริษัทฯ	 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน	 100	 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	

สังคม	และธรรมาธิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)	ติดต่อกัน	3	ปีซ้อน	จากการคัดเลือก

ทั้งหมดในปี	2561	จ�านวน	683,	ปี	2560	จ�านวน	656		และปี	2559	จ�านวน	621บริษัททั่วประเทศ

	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)		ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ	ดังนี้

	 1)	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 2)	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 3)	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งประกอบด้วย	ด้านลูกค้า	ด้านคู่ค้า	คู่แข่ง	และเจ้าหนี	้ด้านพนักงาน	และ

ด้านสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

	 4)	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส		

	 5)	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ			ซึ่งประกอบด้วย

	 	 5.1	 โครงสร้างคณะกรรมการ

	 	 5.2	 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ	

	 	 5.3	 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ		

	 	 5.4	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

	 	 5.5	 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ	

	 	 5.6	 การประชุมคณะกรรมการ		

	 	 5.7	 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	กับฝ่ายจัดการ		

	 	 5.8	 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ		

	 	 5.9	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	

	 	 5.10	 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์		

	 	 5.11	 เลขานุการบริษัท	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานบริษัท	

	 	 5.12	 แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ			

	 	 5.13	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง		

	 6)	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

	 7)		 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 8)	 จริยธรรมทางธุรกิจ	

	 9)	 ความขัดแย้งของผลประโยชน	์โดยครอบคลุมในเรื่อง	การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ		

	 10)	 การพิจารณาทางวินัย
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	 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 การด�าเนนิธุรกจิ		และการส่งเสริมให้กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานประพฤตปิฏบิตั	ิให้ถกูต้องตามกฎหมายและข้อ

บังคับ	ประกาศต่างๆ	และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม

	 2.	 มคีวามรบัผดิชอบ		และปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้	ด้วยความซ่ือสตัย์	สจุริต	เท่าเทียมกนั	รวมทัง้	มีช่องทางในการอ�านวยความ

สะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน	หรือสอบถามปัญหาต่างๆ	ของบริษัทฯ	

	 3.	 มีความรับผิดชอบ	 	 และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม	 เท่าเทียมกัน	 ด้วยความสัมพันธ์อันดี	 ให้ข้อมูลข่าวสาร

อย่างถูกต้อง	ทันเวลา	และรักษาความลับของลูกค้า	รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

	 4.	 มคีวามรบัผดิชอบ		และปฏบิตัต่ิอคูค้่า	คู่แข่งและเจ้าหน้าที	่ด้วยการปฏิบตัทิีเ่หมาะสม	เสมอภาคและเป็นธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจ	ภายใต้กรอบกติกา	ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ	ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ	รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน	หรือ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

	 5.	 มคีวามรบัผดิชอบ		และปฏิบตัต่ิอสงัคม	ชมุชน	สภาพแวดล้อม	ด้วยการให้ความช่วยเหลือ	ร่วมมอืกบัรัฐ	ชมุชน	สงัคม		

สิ่งแวดล้อม	 และสถาบันการศึกษา	 ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย	 

อาชีวอนามัย		สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด

	 6.	 มคีวามรบัผดิชอบ		และปฏิบตัต่ิอพนกังานด้วยความเป็นธรรม	และดแูลเอาใจใส่ในเรือ่งผลประโยชน์	สวสัดกิาร	สภาพ

แวดล้อม	ความปลอดภยั	พร้อมท้ังส่งเสรมิให้มกีารพัฒนา	ความรู	้ความสามารถ	ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารท�างาน	และมกีระบวนการ

รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

	 7.	 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร	หรือส่วนรวม

	 8.	 มิให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ใช้อ�านาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระส�าคัญการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการได้	ดังนี้
	 1	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัทฯ	และให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้น

พงึได้รบัตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และสทิธิอ่ืนๆ	อย่างเหมาะสม	เช่น	สทิธใินการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	เพือ่รับทราบผลการด�าเนนิงาน	

สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร/เงินปันผล	และการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ	เช่น	การเสนอวาระ

การประชุม	การเสนอรายชื่อคณะกรรมการกรณีสรรหาและแต่งตั้งใหม่	หรือส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้นรวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ	โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้น

ท่ีตนถอื	เป็นต้น	โดยบริษทัฯ	ได้ก�าหนดให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใช้สทิธใินเรือ่งต่างๆ	

โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

	 1.1	 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
	 	 การประชุมสามัญประจ�าปี	บริษัทฯ	ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“TSD”)	ใน

ฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์	 เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม	ทั้งฉบับภาษาไทย	และ

ภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 ทั้งนี้	 ในหนังสือเชิญประชุม	 จะมีการระบุวาระการประชุม	 โดยแต่ละวาระจะมีระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะ

ประชุม	พร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	ไว้อย่างชัดเจน		รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม		เช่น	รายงาน

งานประจ�าปี	งบการเงิน	เอกสารประกอบวาระต่างๆ	และหนังสือมอบฉันทะ	ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	เพื่อส่งให้แก่

ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น		ณ		วันที่บริษัทฯ	ประกาศงดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการล่วง

หน้าไม่น้อยกว่า	 14	 วันก่อนวันประชุม	 พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	 และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	30	วัน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ	ก่อนวันประชุม	รวมถึงได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 3	 วัน	 ก่อนวันประชุม	 เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม	 

ซึ่งเป็นไปตาม	พรบ.	บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535
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	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	บริษัทฯ	ได้ท�าการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วง

หน้าก่อนวันประชุม	 21	 วัน	 	 และได้น�าข้อมูลหนังสือเชิญประชุม	 ผู้ถือหุ้น	 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	ตั้งแต่วันที	่30	มีนาคม	2561		ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	32	วัน	ทั้งฉบับภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา

ข้อมูลต่างๆ	ก่อนวันประชุม	โดยบริษัทฯ	ได้จัดสถานที่	ก�าหนด	วัน	เวลา	ที่เหมาะสม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้

อย่างสะดวก	และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม	บริษัทฯ	ได้มีการจัดท�าหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบ

หมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ	หรืออีกช่องทางหนึ่งหาก

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ	 ตามวาระการประชุม	 ผู้ถือหุ้นก็

สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	ซึ่งก�าหนดไว้	2	ท่าน	ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม	

โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ	

	 1.2	การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	ภายในเวลาไม่เกิน	4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี

บญัชขีองบริษทัฯ	และในกรณีทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณพีเิศษ	(การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้น)	ซึง่เป็นเรือ่งท่ีกระทบ

ต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข	กฎเกณฑ์	กฎหมาย	ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยในปี	

2561	ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่	30	 เมษายน	2561	ณ	ห้องจามจุรี	บอลรูม	ชั้น	M	โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส	

กรุงเทพฯ	 โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียม

กันในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้ง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอ�านวยความสะดวก	บริษัทฯ	ได้ใช้ระบบ	

Barcode	ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว	โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า	1	ชั่วโมง	30	นาที	ก่อนเริ่มประชุม	

เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาวาระการประชุมวาระสุดท้าย

	 	 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทฯ	เข้าประชุมรวม	9	ท่าน	ในจ�านวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ	และ

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	 กล่าวคือ	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมด้วย	รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		

	 	 โดยม	ีนายสชุาติ		พฤกษ์มหาด�ารง	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	ซึง่เป็นผูส้อบบญัชอีสิระ	มไิด้เกีย่วข้องกบับรษิทัฯ	ท�าหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง	รวมทั้งมีนางสาวนงลักษณ์		พุ่มน้อย	ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม

ด้วย	โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ด�าเนนิการประชุมอย่างครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก�าหนด	ชีแ้จงกตกิาทัง้หมดรวมถงึวธินีบั

คะแนนเสยีงการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอย่างชดัเจน	โดยประธานกรรมการ	ได้รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	และวาระอืน่ๆ	

ของบริษัทฯ	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ	 รวมทั้ง	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และซักถามใน

แต่ละวาระ	โดยประธานและผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกค�าถาม	และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ	

	 	 วาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม	่ บริษัทฯ	 จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ทีละคน	 รวมทั้งผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้	 โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 และมีการจด

บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน		ทั้งนี้ในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ	ไม่มีกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่า

ร้อยละ	25	ของหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว

	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	บริษัทฯ	ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ	2	ชั่วโมง	

โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	12.30	น.	 เริ่มประชุมเวลา	14.01	น.	และเลิกประชุมเวลา	16.15	น.	 	 โดยไม่มีการเพิ่มวาระการ

ประชุม	หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญใดๆ	โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

	 1.3	การด�าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทฯ	จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)		

ภายใน	1	วัน	นับจากเสร็จสิ้นการประชุม		ตลอดจนด�าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ีต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	ภายในก�าหนด	14	วัน	รวมถึง

เผยแพร่รายงาน	วีดีทัศน์ของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ		http://www.mbkgroup.co.th	เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก

แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว	
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	 2	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	 เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 การได้รับข้อมูลสารสนเทศของ 

บริษัทฯ		การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี	การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่ง

ตั้ง	 ถอดถอนกรรมการ	 การได้รับเงินปันผล	 การเสนอวาระเพิ่มเติม	 ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ	ที่คณะ

กรรมการได้รายงานให้ทราบ		หรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นต้น		แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	ผู้ถือหุ้น

ย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น		หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ตามที่บริษัทฯ	ระบุรายชื่อไว้เข้าร่วมประชุมแทนได้เช่นกัน	โดย

กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ	 แนบพร้อมรายละเอียด	 และเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	

บริษัทฯ	จึงได้น�าแบบหนังสือมอบฉันทะ	พร้อมทั้งรายละเอียด	และขั้นตอนต่างๆ	ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	

30	 วัน	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ด�าเนินการได้	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

หน่วยงาน	นักลงทุนสัมพันธ์

	 นอกจากนี้	 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 เช่น	 ระบบเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	www.mbkgroup.co.th	รายงานประจ�าป	ีรายงาน	56-1	หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	เป็นต้น	รวมทั้งบริษัทฯ	ยังได้จัด

ตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อท�าหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน	

โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามที่อยู่ที่ระบุดังนี้		

 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
  ผู้ติดต่อ:	 นายพงศ์ทิพย์		พงศ์ค�า

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการลงทุน

  ที่อยู่:		 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 ชั้น	8	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์

	 	 	 	 444		ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่

	 	 	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	

  โทร:		 0	–	2853	–	7120

  โทรสาร:		 0	–	2853	–	7138

  Call	Center:	1285
  E-mail: inv@mbk-center.co.th

	 3	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ		ทั้งภายใน	และภายนอกบริษัทฯ		ได้แก่	

ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	พนักงานทุกระดับ	สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม	เสมอ

ภาคและเป็นธรรม	 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์	 และความร่วมมือที่ดีระหว่าง 

บริษัทฯ	กับผู้มีส่วนได้เสีย	อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ	สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม

กับทุกฝ่าย	 โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	การปฏิบัติ	 ตามข้อบังคับ	 และจรรยาบรรณ	 ในการด�าเนิน

ธุรกิจ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

158



	 ในป	ี2554		บริษัทฯ	ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต	โดยการเข้าร่วม	“โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”	 โดยโครงการดังกล่าวด�าเนินการโดยองค์กรร่วม	 8	 องค์กร	 ซึ่งประกอบด้วย	 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	หอการค้าไทย	หอการค้านานาชาต	ิสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคมธนาคารไทย	สภาธุรกิจตลาด

ทนุไทย		สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และ	สภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย		เพือ่แสดงเจตจ�านงในการด�าเนนิธรุกจิ

อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	ต่อต้านการคอรัปชั่น	ภายใต้การค�านึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย		

	 ทั้งนี้	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2559	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต		จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(คณะกรรมการ	CAC)		ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่นในการด�าเนินการตามเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
	 บริษัทฯ	มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยห้าม	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	

เข้าไปด�าเนนิการหรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมในการทจุรติคอร์รัปชัน่ทกุรปูแบบ	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรอืบรษิทัฯ	

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	 ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

www.mbkgroup.co.th

การประเมินความเสี่ยงจากการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 โดยให้หน่วยงานภายในองค์กรประเมินความเสี่ยง

ด้านการทจุรติคอร์รัปชัน่	โดยมกีารวเิคราะห์	ประเมนิ	ทบทวนการบรหิารจดัการความเสีย่งทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร		และ

ให้ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน	ท�าหน้าที่ในการประสานงาน	ให้ค�าปรึกษาและรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	มาตรการ	

วิธีการจัดการ	 และแนวทางควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	(RMC)	พิจารณา	พร้อมทั้งสอบทานข้อมูลผลการด�าเนินงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น		และจัดให้มีการ

ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ�าทุกปี

แนวปฏิบตัใินการก�ากบัดแูลและการควบคมุภายในเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลและการควบคุมภายใน	 	 โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

เหมาะสม		เพื่อป้องกันมิให้พนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ		ทั้งภายในและภายนอกองค์กร		รวมถึง

ให้มกีารรายงานทางการเงนิท่ีถูกต้อง	โปร่งใส	และการบรหิารความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัการทจุรติคอร์รปัชัน่		และจดัให้มกีระบวนการ

ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม�า่เสมอ		โดยก�าหนดให้มีขั้นตอนและระดับการอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	อย่างชัดเจน		เพื่อ

ให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส	 	 รวมทั้งจัดให้มีการสอบทานและทบทวน	 การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง

สม�า่เสมอ		เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของกฎหมาย

การสื่อสารและฝึกอบรม
	 บรษัิทฯ	ได้จดัให้มกีารเผยแพร่	ประชาสมัพนัธ์	นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชัน่	และนโยบายการแจ้งเบาะแส	หรอื

เรื่องร้องเรียน	 ให้กับกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 	 รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ	 ตลอดจนมีการรณรงค์ท�าจดหมายแจ้งลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน	 โดยขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่	หรือในโอกาสอื่นใด		เพื่อให้สอดรับและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต		

	 นอกจากนี้	 	บริษัทฯ	ยังได้มีการจัดอบรมและท�าแบบทดสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น	ผ่านช่องทางระบบออนไลน	์ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	และบริษัทในเครือ	ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจ�าทุกป	ี	เพื่อให้เกิดการรับรู้และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

159



นโยบายการแจ้งเบาะแส	หรือเรื่องร้องเรียน		
	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส	หรอืเรือ่งร้องเรยีน	จากการกระท�าผดิกฎหมาย	กฎระเบยีบ	จรยิธรรมและ

จรรยาบรรณพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม	และพฤตกิรรมท่ีอาจส่อไปในทางทจุรติหรือคอร์รัปช่ันของบุคคลในองค์กร		และผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทุกกลุ่ม	โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง	ผู้ร้องเรียน	ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต	และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น		รวมทั้งการ

เก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง	ผู้ร้องเรียน	ผู้ให้ข้อมูล	และผู้ที่ปฏิเสธการ

ทจุริตและคอร์รปัชัน่ดงักล่าว	โดยสามารถแจ้งเบาะแส	หรือเร่ืองร้องเรยีน	ผ่านช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส	หรอืเรือ่งร้องเรยีน	ดงันี้

	 1.	 ทาง	E-mail

  •	 คณะกรรมการตรวจสอบ

   E-mail	address:	ac@mbkgroup.co.th

  •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้อ�านวยการ

	 	 	 E-mail	address:	asksuvait@mbkgroup.co.th

  •	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน

	 	 	 E-mail	address:	ia@mbkgroup.co.th

	 2.	 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ชั้น	8	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์

	 	 444		ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

	 3.	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้อ�านวยการ

	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ตู้	ปณ.444	ปณศ.รองเมือง	กรุงเทพฯ	10330

	 การด�าเนินการในกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแส	หรือเรื่องร้องเรียน

	 1.	 ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนภายใน	7	วันท�าการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

	 2.	 เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	 หรือเรื่องที่อาจส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น	 ให้ส่งฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน1	และฝ่ายตรวจสอบภายใน2	ด�าเนินการตรวจสอบ		พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการพิจารณาการกระท�าทุจริต

คอร์รัปชั่น	หรือคณะท�างานตรวจสอบการกระท�าทุจริตคอร์รัปชั่น	ด�าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง		และแจ้งเรื่อง

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

	 3.	 เรือ่งร้องเรยีนอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการทุจรติคอร์รปัช่ัน	หรือไม่ส่อไปในทางทจุรติคอร์รปัช่ัน	ให้ส่งฝ่ายบรหิารทรพัยากร

ด�าเนินการตามระเบียบที่ก�าหนด		และแจ้งผลการด�าเนินการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

	 4.	 คณะกรรมการพจิารณาการกระท�าทจุรติคอร์รปัชัน่	หรอืคณะท�างานตรวจสอบการกระท�าทจุรติคอร์รปัชัน่	พจิารณา

ข้อเท็จจริงและสั่งการ		เพื่อด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนของบริษัทฯ	ต่อไป

	 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

	 บริษัทฯ	จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ผู้ร้องเรียน		หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม	หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

	 1.	 ไม่เปิดเผยข้อมลูและตวัตนของผูแ้จ้งเบาะแส		ผูร้้องเรียน	ผู้ให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิ		หรอืผูท้ีป่ฏเิสธการทจุริตคอร์รัปชัน่	หาก

เปิดเผยจะเปิดเผยข้อมลูเท่าท่ีจ�าเป็น	โดยค�านงึถงึความปลอดภยั	และความเสียหายของผูแ้จ้งข้อมลูและผูท้ีเ่กีย่วข้อง

	 2.	 ไม่ท�าการเปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน	เช่น	เลกิจ้าง	พกังาน	เปลีย่นงาน	ข่มขู่หรือการกระท�าใดๆ	ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผูแ้จ้ง

เบาะแส	ผู้ร้องเรียน	ผู้ให้ข้อมูล	หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 3.	 บคุคลใดๆ	ทีไ่ด้รบัทราบเรือ่งร้องเรยีน		หรอืข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งร้องเรยีนจะต้องปกปิดข้อมลูให้เป็นความลบั	ไม่

เปิดเผยต่อบุคคลอื่น		โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	และความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน		และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม	

หากจงใจฝ่าฝืนบุคคลนั้นๆ	จะถูกลงโทษทางวินัย	และ/หรือด�าเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
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การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	และลิขสิทธิ์	
	 บริษัทฯ	ก�าหนดมิให้พนักงานน�าเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในงานของบริษัทฯ	ในการจัดท�าสื่อโฆษณา	สื่อสิ่งพิมพ์	

หรือเป็นการน�ามาใช้ประกอบในงานใดๆ	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น		ถือว่าเป็นการกระท�าที่ละเมิดลิขสิทธิ์	

	 ดังนั้น	จึงก�าหนดระเบียบปฏิบัติในการน�าเอางานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต	(Internet)	หรือจากสื่อโฆษณา	สื่อสิ่งพิมพ์

ต่าง	ๆ	ของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้งานของบริษัทฯ	และในกลุ่มบริษัท	เอ็ม	บี	เค	โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ดังนี้	

	 1.	 ให้ท�าการตรวจจากอินเทอร์เน็ต	(internet)	หรือจากสื่ออื่น	ๆ	ของงานที่จะน�ามาจัดท�าสื่อโฆษณา	สื่อสิ่งพิมพ์	หรือ

ใช้ประกอบกับงานใดๆ	 ของบริษัท	 ก่อนทุกครั้งว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่	 โดยพิจารณาจากหลัก

เกณฑ์	ดังนี้

	 	 1.1	 น่าเช่ือว่าเป็นผลงานทีเ่กดิจากการใช้สติปัญญา	ความรู้ความสามารถ	ในเชิงสร้างสรรค์งาน	ซึง่ถอืว่าเป็นทรพัย์สนิ

ทางปัญญา

	 	 1.2	 มีเครื่องหมาย	“©”	ปรากฏบนผลงาน

	 	 1.3	 ระบุชื่อเจ้าของผลงาน	หรือเว็บไซต์ที่มาของผลงานนั้น

	 	 1.4	 มีการประทับด้วยลายน�า้หรือโลโก้	ซึ่งปรากฏบนผลงาน	

	 2.	 การน�าผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต	 (internet)	 หรือจากสื่ออื่น	 ๆ	 มาใช้ประกอบกับงานใดๆ	 ของบริษัทฯ	 

จะต้องด�าเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน	จึงจะสามารถน�ามาใช้งานได้	

	 3.	 ห้ามน�าผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต	(internet)	หรือจากสื่ออื่นๆ	ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์มาท�าซ�้า	ดัดแปลง	

หรือเผยแพร่	ต่อสาธารณชน	ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

	 4.	 ห้ามน�าผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต	(internet)	หรือจากสื่ออื่นๆ	ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์	มาใช้ประกอบกับ

งานใดๆ	ของบริษัทฯ	หรือของตนเองในเชิงการค้า	แสวงหาผลก�าไร	หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

เจ้าของลิขสิทธิ์	เว้นแต่เป็นการน�ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน	การศึกษา	อันมิใช่การแสวงหาผลก�าไร	

	 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นจะต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้ประกอบกับงานใดๆ		ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา	

ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป	และผ่านความเห็นชอบจากสายกฎหมายของบริษัทฯ	ก่อนทุกครั้ง	หากบริษัทฯ	พบ

ว่าพนกังานได้กระท�าการดังกล่าวข้างต้น	(ข้อ1-	4)	และส่งผลให้บรษิทัฯ	ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมดิลขิสทิธิต์ามพระราชบญัญติัลขิสทิธิ	์

พ.ศ.	2537	หรอืกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	ถอืว่าพนกังานไม่ปฏบิตัติามระเบยีบนี	้บรษิทัฯ	จะพจิารณาลงโทษทางวนิยัและตามระเบียบ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ	ต่อไป

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร
	 คณะกรรมการตระหนักถึงความจ�าเป็นของทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	 โดยให้ความส�าคัญในการร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ค�านึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน	ส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	โดยมีการทบทวน	ปรับปรุง	เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อ

เนื่อง	 โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลือกรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา	 และการขยายการ

ลงทุน	ในการสร้างโอกาสการเตบิโตทางธรุกจิขององค์กร	โดยการตัดสนิใจเลอืกรปูแบบธรุกจิการลงทนุทีต้่องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

และเป้าหมายหลักขององค์กร	 โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ	 จะท�าหน้าที่ในการศึกษา	 และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะลงทุน	

และมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต	 ผ่านแบบจ�าลองทางการเงิน	 เพื่อเปรียบเทียบข้อสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูล

ภายนอก	 และภายในของกลุ่มบริษัทฯ	 รวมถึงการคาดการณ์อัตราการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 ในการประมาณ

การกระแสเงินสดท่ีได้รับในอนาคต	 รวมถึงการประเมินด้านความเสี่ยงในแต่ละโครงการ	 ซึ่งจะผ่านกระบวนการพิจารณา 

ของคณะกรรมการฯ	ทกุโครงการ	โดยค�านงึถงึผลกระทบ	และความคุ้มค่าทีจ่ะเกิดข้ึนเทยีบกบัทรพัยากร	โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของ

การมีจริยธรรม	มีความรับผิดชอบ	และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย	

	 นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้พนักงานในองค์กร	 มีจิตส�านึกที่ดีในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม	 การให้ความรู้แก่ลูกค้า	 และ

บุคคลทั่วไป	รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ	เพื่อรักษาความสมดุลในการด�าเนินธุรกิจ	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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	 ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น	เพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1)	 ด้านลูกค้า
	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด	 ซึ่งมีต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ	 	 จึงได้มีการ

ก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการ	 เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า	 	 และ	การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม	 เพื่อให้ลูกค้า

เกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทฯ	ให้มากที่สุด	ดังนี้

	 1.	 การปฏบัิตต่ิอลกูค้าต้องถูกต้องตรงตามเงือ่นไขทีต่กลงกนั	กรณทีีไ่ม่สามารถด�าเนินการตามเง่ือนไขได้	ต้องหาแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข	

	 2.	 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม	และเท่าเทียมกัน

	 3.	 รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา	

	 4.	 ดูแลความปลอดภัย	สวัสดิภาพของลูกค้า

	 5.	 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	ทันต่อเหตุการณ์	และรักษาความลับของลูกค้า	รวมทั้งไม่น�าข้อมูล

ลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง	และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

	 6.	 จัดให้มีระบบ	หรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน	หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของบริษัทฯ	

	 2)	ด้านคู่ค้า		คู่แข่ง		และเจ้าหนี้	
	 บริษัทฯ	 มีการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้า	 คู่แข่ง	 และเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	 โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง	 เหมาะสม	บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 โดยมีแนว

ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 1.	 ด�าเนนิธรุกจิทีไ่ม่ขดัต่อขนบธรรมเนยีม	จารตีประเพณอีนัดงีาม	และประพฤติปฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนั

ที่ดี

	 2.	 ปฏบิตัติามเงือ่นไข	กฎข้อบงัคบั	หรอืข้อตกลงต่างๆ	กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบัิติตามเงือ่นไขต้องหาแนวทางปรับปรงุแก้ไข

ปัญหา

	 3.	 ให้ความส�าคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม	เสมอภาคและเป็นธรรม

	 4.	 ไม่เรียก	หรือไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริต	รวมทั้งไม่ละเมิด	หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

	 5.	 สนับสนุนให้มีระบบ	หรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื่อให้คู่ค้า	คู่แข่ง	และเจ้าหนี้	สามารถติดต่อได้

	 นอกจากแนวปฏิบติัดังกล่าวแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัได้มกีารก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินการคัดเลอืกคู่ค้า		โดยมกีระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการบริหารคุณภาพ	ISO	9001:2015

	 นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า		
	 1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า	เพื่อให้มีการด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรม

	 2.	 ก�าหนดให้มกีารประกวดราคาและคดัเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสมโดยผ่านคณะกรรมการจดัหาพัสดุ

ของบริษัทฯ

	 3.	 จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม	

	 4.	 มขีัน้ตอนการจดัหาและระบบการตดิตามรวมทัง้การควบคุมภายใน		เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบัิติตามเงือ่นไขอย่างครบ

ถ้วน	และเป็นธรรม

	 5.	 จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี	และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ		เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับปรุงคุณภาพ

สินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง		
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	 3)	ด้านสังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	
	 บริษัทฯ	 มีความประสงค์ท่ีจะด�าเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยเสมอมา	 เพื่อช่วย

เหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน	และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�าหนดการควบคุมอาคารของทางราชการ	 โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	 2.	 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน	ในกิจกรรมของชุมชน	สังคม	และสถาบันการศึกษา	รวมทั้ง

รักษาขนบธรรมเนียม	 ประเพณีท้องถิ่น	 ที่หน่วยงานของบริษัทฯ	 ตั้งอยู่	 และส่งเสริมให้บริษัทย่อย	 ประพฤติปฏิบัติ 

เช่นกัน

	 3.	 ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

	 4.	 สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ	ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

	 4)	ด้านพนักงาน	
	 บรษัิทฯ	ได้ตระหนักว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าและส�าคญัยิง่ทีส่ามารถให้บรษิทัฯ	บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้	โดย

ประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร	และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน	พนักงานจะได้รับการ

พัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	โดยมีแนวปฏิบัต	ิดังนี้

	 1.	 มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

	 2.	 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร	 และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร

	 3.	 ให้ความส�าคญัในการดแูลให้พนกังานมีสวสัดภิาพต่างๆ	เช่น	กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ	การรกัษาสขุภาพ	และดแูลความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	

	 4.	 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

	 5.	 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการที่ให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

	 4	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ	เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิ

ใจของผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสีย	โดยดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ	ถูกต้อง	เพียง

พอ	ทันเวลา	เป็นไปตามกฎเกณฑ	์มาตรฐาน	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	โดยค�านึงถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

	 ข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินซึ่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารด้านการ

เงิน	 รวมทั้งแหล่งของเงินทุน	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน	 เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	และ

ฐานะทางการเงินของบริษัท	 ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	 ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารระดับสูงทางด้าน

บัญชีและการเงินโดยการติดตาม	 และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการเป็นประจ�า	 และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร	 เป็น

ประจ�าทุกเดือน	เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงาน	ทั้งนี้จะมีการพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุ	และแนวทางการแก้ไขปัญหา	หากมีสัญญาณ

บ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิ	และความสามารถในการช�าระหนี	้และจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่พจิารณา

อนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปได้อย่างทันถ่วงที		

	 ในการด�าเนนิงานปกติฝ่ายจดัการ	ได้จดัท�าแผนรองรบัในกรณทีีม่แีนวโน้มทีจ่ะประสบปัญหาทางการเงนิ	โดยค�านงึถงึความ

เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั	ตลอดจนดแูลให้มกีารบรหิารสภาพคล่อง	เพือ่ให้เกดิความพร้อมในการช�าระคนื

หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	 เพื่อให้สามารถช�าระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้แม้ในภาวะที่ประสบวิกฤติด้าน

สภาพคล่อง

	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญ	 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 โดยได้ก�าหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูล

สารสนเทศที่ส�าคัญต่างๆ	ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน	ทันเวลา	และเชื่อถือได้	ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้
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	 4.1	 รายงานประจ�าปี	 ซ่ึงมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 	 (www.mbkgroup.co.th)	 โดย

ครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทฯ	ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก�าหนดแนวทางไว	้ได้แก่

	 	 1.	 งบการเงนิ	ค�าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงนิ	พร้อมทัง้รายงานความรับผดิชอบของกรรมการต่อรายงานทางการ

เงิน	แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

	 	 2.	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 3.	 รายการระหว่างกัน

	 	 4.	 นโยบายและรายงานการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 5.	 โครงสร้างคณะกรรมการ	 ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ		

บทบาท	หน้าที	่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง	และจ�านวนครัง้ในการเข้าประชมุ

ของกรรมการในแต่ละคณะ	

	 	 6.	 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ	และข้อมูลค่าตอบแทนของ

กรรมการ	 กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง	 โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น	 บริษัทฯ	

ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล	

	 	 7.	 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 	 8.	 โครงสร้างบริษัทฯ		และบริษัทย่อย

	 	 9.	 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

	 	 10.	 การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง	

	 4.2	 เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		(“กลต.”)โดยบริษัทฯ	ได้แจ้งข้อมูลและ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ตามที่	 กลต.	 ก�าหนดอย่างครบถ้วน	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ	 กลต.	

เช่น	รายงานประจ�าปี,	รายงาน	56-1,			งบการเงิน,	รายการระหว่างกัน	และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

เป็นต้น

	 4.3	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์(Investor	Relations)	บริษัทฯ	ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	เป็นผู้รับผิดชอบใน

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 	 (www.mbkgroup.

co.th)	ในหวัข้อนักลงทนุสมัพนัธ์	(Investor	Relations)	ซึง่รวบรวมข้อมลูของบริษัทฯ	ทีร่ายงานฯ	ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อมลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้	การวเิคราะห์	รวมทัง้วารสารนักลงทนุเป็นราย

ไตรมาส	(MBK	TODAY)	ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร	เช่น	ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส	ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น	ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ		

กิจกรรมของบริษัทฯ	ในไตรมาสที่ผ่านมา	เป็นต้น	โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ	เพื่อให้นักลงทุน	และผู้สนใจ

ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	ได้อย่างรวดเร็ว	และเท่าเทียมกัน	

	 บริษัทฯ	เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	อย่างเป็นธรรม	รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อสงสัยรวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	สามารถเกิดความเชื่อ

มั่นว่าบริษัทด�าเนินงานไปตามกฎเกณฑ์และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	

	 โดยในปี	2561	บริษัทฯได้มีการดูแลผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	ดังนี้

	 1.	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 1	ครั้ง

	 2.	 การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการทุกไตรมาส	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 4	ครั้ง

	 3.	 การจัดท�าวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส	(MBK	TODAY)		 4	ครั้ง

	 4.	 การพบปะนักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์			 15	ครั้ง

	 5.	 การตอบค�าถามจากการติดต่อทั้งทาง	Telephone	Call	และ	Email		

	 6.	 การจัดกิจกรรม	“บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”	(Opportunity	Day)		 1	ครั้ง

	 ในการเข้าร่วมกจิกรรม	“บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ”	ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยน้ัน	บรษิทัฯ	มวีตัถปุระสงค์

เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 แก่	 ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 นักลงทุน	 และสื่อมวลชนท่ีมา 

ร่วมงานให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	และเท่าเทียมกัน
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	 ทั้งนี	้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	ตระหนักและให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส�าคัญ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 เกิดความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

และเป็นธรรม	

	 ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	ได้ที่

  ผู้ติดต่อ:	 นายพงศ์ทิพย์		พงศ์ค�า

	 	 	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการลงทุน

  ที่อยู่:		 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 ชั้น	8	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์

	 	 	 	 444		ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่

	 	 	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	

  โทร:		 0	–	2853	–	7120

  โทรสาร:		 0	–	2853	–	7138

  Call	Center:	1285
  E-mail: inv@mbk-center.co.th

  Website: www.mbkgroup.co.th

	 การแจ้งเรื่องร้องเรียน	และการขอข้อมูลต่างๆ
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในการด�าเนนิธรุกจิให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายพึงพอใจ	โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถแจ้งเรือ่งร้องเรียน	

ข้อเสนอแนะ	 และขอข้อมูลต่างๆ	 รวมทั้งการแจ้งข่าว	 และเบาะแส	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 	 โดยผ่านช่องทางต่างๆ	 ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร	ได้แก่	ระบบ	Intranet,	Web	board,	โทรศัพท์	หรือ	หนังสือแจ้ง	รวมทั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ	จัดท�าไว้

ทั้งภายในส�านักงาน	และภายในศูนย์การค้า	ดังนี้

	 1.	 โทรศัพท์:			 Call	Center			1285

	 2.	 Website:		 www.mbkgroup.co.th

	 3.	 หน่วยลงทุนสัมพันธ์:		 E-mail:	inv@mbk-center.co.th

	 4.	 กล่องรับเรื่องร้องเรียน

  •	 กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในส�านักงานบริเวณประชาสัมพันธ์

  •	 กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในศูนย์การค้า	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	ที่จัดตั้งไว้ทุกชั้น

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	และยึดหลักในการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ	ของ

ลูกค้าไว้เป็นความลับ	โดยข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะ	และการขอข้อมูลต่างๆ	รวมทั้งการแจ้งข่าว/เบาะแส	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	โดย

ให้สายตรวจสอบภายในร่วมดูแลการเปิดกล่องข้อร้องเรียนทั้งหมดและรวบรวมข้อร้องเรียน	 ข้อเสนอแนะ	 ต่างๆ	 น�าเสนอต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าการพิจารณาด�าเนนิการต่อไป	ตลอดจนมอบหมายให้ฝ่ายจดัการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการแก้ไข

ปรับปรุงข้อร้องเรียนต่างๆ	พร้อมแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้	เพื่อทราบถึงการด�าเนินการทุกเรื่อง	

	 5	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้		ความเชี่ยวชาญ		และประสบการณ์การท�างานจากหลากหลาย

สาขา		เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่	ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ		เพื่อที่

จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ	อย่างสูงสุด

	 5.1	โครงสร้างคณะกรรมการ		
	 	 1)		 มีจ�านวนกรรมการของบริษัทฯ	ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด	แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน	

	 	 2)		 มีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ

	 	 3)		 มีคุณสมบัต	ิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด
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	 	 4)	 การแต่งต้ังกรรมการมีความโปร่งใส	 ชัดเจน	 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 หรือคณะกรรมการใน

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

	 5.2	ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ	
	 	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	ตามรายละเอียดในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	หน้าที่	128

	 	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีกรรมการอิสระจ�านวน	4	ท่าน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	40.00	ได้แก่

	 	 1.	 ศาสตราจารย์ไพจิตร	 โรจนวานิช

	 	 2.	 นายประชา	 ใจดี

	 	 3.	 นายกษมา	 บุณยคุปต์

	 	 4.	 นางผาณิต	 พูนศิริวงศ์

	 5.3	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 	 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	หมายถงึ	กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงานตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาด

ทุน	ที่	ทจ.	28/2551	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ก�าหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า	

กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร	 กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการใดๆ	 เยี่ยงผู้บริหาร	 และให้หมายความรวมถึง

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน	 เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว	 และ

เป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น	ในปี	2561	บริษัทฯ	มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	10.00	ได้แก่	

นายสุเวทย์		ธีรวชิรกุล

	 5.4	กรรมการที่มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	
	 	 กรรมการที่มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ		ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ	ได้แก่

	 	 1.	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล

	 	 2.	 นายหัชพงศ์	 โภคัย

	 	 โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	

	 5.5	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ		
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์

และข้อบังคับของบริษัทฯ		รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 5.6	คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ	
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ	ขึ้น	 	 เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่ส�าคัญ	การ

ศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจ�าเป็นและเหมาะสม		ดังนี้

	 	 5.6.1	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 5.6.2	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 5.6.3	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 5.6.4	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 5.6.5	 คณะกรรมการชุดต่าง	ๆ

	 	 โดยก�าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม	 ตลท.	 ก�าหนด	 และกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนด

ขอบเขต	หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง	 ๆ	 อย่างชัดเจน	 และก�าหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ	ทราบทุกครั้ง
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	 5.7	การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ		
	 	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้พจิารณาความเหมาะสมของการจดัสรรเวลาในการปฏบัิตหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละท่านที่

ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทต่างๆ	 	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 ในการก�ากับดูแลให้แต่ละบริษัทมีนโยบาย		

และด�าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	 	 ด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่ม	จึงได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ไม่เกิน	 5	 แห่ง	 ทั้งนี้	 ไม่นับรวมบริษัทย่อย	 บริษัทในเครือ	 และบริษัทร่วมทุนของบริษัท	 ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดูแลการ

บริหารงานโดยไม่มีข้อยกเว้น

	 	 นอกจากนี	้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ	ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ	ให้ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน	3	แห่ง	ทั้งนี้	ไม่นับรวมบริษัทย่อย	บริษัท

ในเครือ	และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ		ซึ่งบริษัทฯ	มีความจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดูแลการบริหารงาน		เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัท	และให้การบริหารจัดการงานของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 ทั้งนี้ในปี	 2561	 ไม่มีคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	 ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า	2	แห่ง

	 5.8	การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	กับฝ่ายจัดการ		
	 	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนด		และแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ		และของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ	ได้อย่างชัดเจน	

โดยประธานกรรมการ	และกรรมการผูอ้�านวยการของบรษิทัฯ		เป็นคนละคนกัน	อกีทัง้บริษัทฯ	ได้มกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีร่ะหว่าง

ประธานกรรมการ	กับกรรมการผู้อ�านวยการอย่างชัดเจน			เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ		และได้จัดให้มีระบบการ

แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ	โดยเป็นไปตามหลกัการแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างกันตาม

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอ�านาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน	โดยฝ่ายจัดการ

มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	หรือการบริหารจัดการภายใต้อ�านาจด�าเนินการที่ก�าหนดไว้		ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีการจัดท�าคู่มืออ�านาจ

ด�าเนินการขึ้น		เพื่อก�าหนดบทบาทและอ�านาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุง

คู่มืออ�านาจด�าเนินการให้มีความเหมาะสม	ทันสมัย	ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ		ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการด�าเนิน

งานอย่างใกล้ชิด

	 5.9	การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ		
	 	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ	 โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุก

ท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทฯ		เช่น	วิสัยทัศน์	พันธกิจ		กลยุทธ์		เป้าหมาย		หนังสือบริคณห์สนธิ		

ข้อบังคับบริษัทฯ	 	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 	 จริยธรรมทางธุรกิจ	

จรรยาบรรณของกรรมการ	 และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้อง		 กฎระเบียบต่างๆ	 อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่	 	 รวมทั้ง	

บริษัทฯ	ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	หรือ	สถาบันอื่นๆ	บริษัทฯ	มีการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ	 ให้

กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม�า่เสมอ		เพือ่ช่วยให้กรรมการสามารถท�าหน้าทีแ่ละก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	อย่างมปีระสิทธิภาพ	

โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ได้แก่	
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ชื่อกรรมการ ชือ่หลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

	 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)
-	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)
-	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)
-	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)

	 3.	 ศาสตราจารย์ไพจิตร		 โรจนวานิช -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)
-	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	
-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)

	 4.	 นายประชา	 ใจดี -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)
-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)

	 5.	 นายกษมา	 บุณยคุปต์ -	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)

	 6.	 นางผาณิต	 พูนศิริวงศ์ -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)
-	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	
-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)
-	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)

	 7.	 นายปิยะพงศ์	 อาจมังกร -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

	 8.	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล -	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	
-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)
-	 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)

	 9.	 นายหัชพงศ์	 โภคัย -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

	10.	 นายอติพล	 ตันติวิท -	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	

	 ทั้งนี้	 ในปี	2561	คณะกรรมการบริษัท	ได้มีการเข้าอบรมหลักสูตร	เพื่อเป็นการส่งเสริม	และพัฒนาความรู้ของกรรมการ

อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้	

ชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม สถาบัน วันที่อบรม

	 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561
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ชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม สถาบัน วันที่อบรม

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561

	 3.	 ศาสตราจารย์ไพจิตร	โรจนวานิช ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561

	 4.	 นายประชา	 ใจดี ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561

	 5.	 นายกษมา	 บุณยคุปต์ ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561

	 6.	 นางผาณิต	 พูนศิริวงศ์ ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561
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ชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม สถาบัน วันที่อบรม

	 7.	 นายปิยะพงศ์	 อาจมังกร ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561

	 8.	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์

สถาบันวิทยาการ
การค้า	
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	
(TEPCoT)

17	มีนาคม	2561	–
18	ตุลาคม	2561

แนวคิด	CSR	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	
เทรนนิ่งเซ็นเตอร	์
จ�ากัด

22	มิถุนายน	2561

ภาวะเศรษฐกิจภาพรวม	(Macro
Economic)

บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	
เทรนนิ่งเซ็นเตอร	์
จ�ากัด

11	กรกฎาคม	
2561

ศึกษาดงูานนวตักรรมขององค์กรช้ันน�า บริษัท	3M	
(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

14	พฤศจิกายน	
2561

	 9.	 นายหัชพงศ์	 โภคัย ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561
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ชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม สถาบัน วันที่อบรม

Behavioral	Risk	Scoring	เพื่อการ
คัดเลือกและบริหารลูกค้า

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร	์จ�ากัด

3	เมษายน	2561

MD	FORUM	2018 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร	์จ�ากัด

4-5	พฤษภาคม	
2561

 กลยุทธ์การบริหารการตลาดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์	
(TEAM	Collaboration)

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร	์จ�ากัด

4-5	พฤษภาคม	
2561

แนวคิด	CSR	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร	์จ�ากัด

22	มิถุนายน	2561

ภาวะเศรษฐกิจภาพรวม	(Micro
Economic)

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร	์จ�ากัด

11	กรกฎาคม	
2561

การจัดการภาวะวิกฤตออนไลน์
(Online	Crisis	and	
Communication
Management)

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร	์จ�ากัด

14	กันยายน	2561

10.	นายอติพล	 ตันติวิท ประกาศ	ปปช.	เรื่อง	แนวทางก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
ส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
หน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ

โดยผู้บริหาร
บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
จ�ากัด	(มหาชน)

5	กันยายน	2561

	 5.10	ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์		
	 	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้ก�าหนดวิสยัทศัน์		และภารกิจของบรษิทัฯ		รวมทัง้ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ	นโยบายกลยทุธ์

และเป้าหมายต่างๆ	ของบริษัทฯ	อย่างชัดเจน	โดยก�าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกป	ี	เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางใน

การจัดท�าแผนงานต่างๆ	ในการด�าเนินธุรกิจ	และงบประมาณ		รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	ในอนาคต	เพื่อสร้างความมั่นคง

และเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ	ต่อไป
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	 	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ทบทวนและก�าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ	ดังนี้

  วิสัยทัศน์	 “กลุม่บรษิทัชัน้น�าของประเทศ	โดยมุง่มัน่ในการประกอบธุรกจิและการลงทนุ	ทีเ่ตบิโตอย่าง

ยั่งยืน	เพื่อให้ผลตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ”

  ภารกิจ	 	 1.	 มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ

	 	 	 	 2.	 ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ

	 	 	 	 3.	 ด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้า	อย่างมีระบบและ	เป็นธรรม	เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

	 	 	 	 4.	 สร้าง	Brand	และ	ภาพลักษณ์องค์กร	อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 5.	 พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 6.	 สร้างความพึงพอใจของลูกค้า

	 	 	 	 7.	 เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ	และเกิด

	 	 	 	 	 ความผูกพัน

	 	 	 	 8.	 พัฒนาระบบงาน	ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล	และระบบเทคโนโลย	ีสารสนเทศ			

	 	 	 	 	 ให้มีประสิทธิภาพ

	 	 	 	 9.	 พัฒนานวัตกรรมการบริการ

	 	 	 	 10.	 บริหารงาน	โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 นโยบายการทบทวนกลยุทธ์	วิสัยทัศน์และภารกิจ
	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	จะ	ทบทวน	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเป็นประจ�าทุกปี	โดยก�าหนด

กรอบเวลาของการวางแผนระยะยาวไว้ที่	 5	 ปี	 เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและวงจรการลงทุนของธุรกิจ	 ทั้งนี้จะน�า

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติก่อนด�าเนินการ	และในทุกเดือนจะทบทวนผลการด�าเนินงาน	เพื่อให้องค์กรปรับตัวทัน

ต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยมคีณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูพ้จิารณา

ผลการด�าเนินงานดังกล่าว	โดยในปี	2562-2566	ได้ก�าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 บรหิารสดัส่วนของ	Business	Portfolio	อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมสงูสดุ	ภายใต้ระดบัความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้	

	 2.	 มีอัตราการเติบโตของรายได	้และก�าไรสุทธิมากกว่า	10%	ต่อปี	อย่างต่อเนื่อง

	 3.	 เป็นกลุ่มบริษัทที่มีจิตบริการต่อลูกค้าด้วยกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	

	 4.	 สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า	(CRM)	ด้วยการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในทุกช่องทางที่ลูกค้ามาสัมผัส

	 5.	 เป็นกลุ่มบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกัน	รวมทั้งสร้างความผูกพันให้กับพนักงานของกลุ่ม

บริษัทในเครือ

	 6.	 เป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งสู่ดิจิตอล	และนวัตกรรม

	 7.	 สร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์	MBK	GROUP	ให้เกิดความแข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างยั่งยืน

	 ทั้งนี้		คณะกรรมการบริษัทฯได้ก�าหนดให้มีกระบวนการในการติดตาม	และประเมินผลในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	

มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ	โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวิเคราะห์	อาทิ	SWOT	Analysis,	GAP	Analysis	

รวมทัง้มกีารน�าข้อมลูด้านนวตักรรมมาใช้	ประกอบการวางแผนกลยทุธ์ประจ�าปี	เพ่ือให้เกดิความยัง่ยนือย่างแท้จรงิแก่องค์กร	นอกจาก

นี	้บริษัทฯ	ได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัต	ิโดยน�า	KPI	ในระดับองค์กรถ่ายทอดลงสู่ระดับ	สาย/ฝ่าย/แผนก/บุคคล	

ตามล�าดับ	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ยังน�าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียไปเป็นข้อมูลส�าหรับก�าหนดกลยุทธ์ที่สร้างสมดุลกับความต้องการ/

ความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสยี	เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนปฏบิตักิารจะสามารถบรรลไุด้อย่างมปีระสิทธผิลและเกดิประโยชน์สงูสดุในห่วง

โซ่อุปทาน	ทั้งนี้ได้น�า	Software	KPI	มาบันทึกแผนงานและ	KPI	เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผล	หากไม่ได้ตามเป้าหมายที่วาง

ไว้จะมีการหาแนวทางการแก้ไข	ผ่านคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งผลการด�าเนินงานดังกล่าว	จะน�าไปใช้ในการประเมินผลงานประจ�าปี

ต่อไป
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	 5.11	เลขานุการบริษัทฯ	
	 	 รายละเอียดในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	หน้าที่	136

	 5.12	แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ			
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	และความต่อเนื่องในการบริหาร

งานที่เหมาะสมตั้งแต่ต�าแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายงานขึ้นไป		เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับ

การขยายธุรกิจ	โดยดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร	ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม	

รวมทัง้ตดิตามผลการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้�านวยการเป็นผูร้ายงานผลการด�าเนนิตาม

แผนสบืทอดต�าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู	(ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิาร	4	รายแรก	นับต่อจากผูบ้รหิารสงูสุดลงมา		ผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่ง

เทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่	4	ทุกราย)		ต่อคณะกรรมการรับทราบอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.13	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง		
  ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสม	และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ	ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	และ

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งท�าให้บริษัทฯ		ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์	และมีคุณสมบัติเหมาะสม	รวม

ทัง้มีนโยบายทีจ่ะก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน	ทีส่ะท้อนภาระหน้าที	่และความรบัผดิชอบของแต่ละคน	สถานะทางการ

เงินของบริษัทฯ	 และระดับอัตราค่าตอบแทน	 โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

	 	 ทัง้นี	้การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลกัษณะของเบ้ียประชมุ	บ�าเหนจ็กรรมการหรอืผลตอบแทน

รูปแบบอื่น	 และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	

เป็นต้น	จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม	ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

	 	 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2561	มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของ

บริษัท	เป็นเงิน	13,500,000	บาท	และสิทธิประโยชน์ต่างๆ	(การใช้บริการต่างๆ	ในกลุ่มธุรกิจในเครือส�าหรับกรรมการเท่านั้น		โดย

ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดแทนได้	เช่น	ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	ธุรกิจสนามกอล์ฟ	เป็นต้น)	คิดเป็นเงิน	1,600,000	บาท	รวม

เป็น	15,100,000	บาท	แก่	คณะกรรมการบริษัท,	คณะกรรมการบริหาร,	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 -	 ประธานกรรมการ	 115,000	 บาท	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 	 -	 รองประธาน	 70,000	 บาท	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 	 -	 กรรมการ	 58,000	 บาท		 ต่อคนต่อเดือน

	 	 2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

	 	 	 -	 ประธาน	 105,000	 บาท	 ต่อคนต่อครั้ง

	 	 	 -	 รองประธาน	 58,000	 บาท			 ต่อคนต่อครั้ง

	 	 	 -	 กรรมการ	 35,000	 บาท			 ต่อคนต่อครั้ง

	 	 3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 -	 ประธาน	 70,000	 บาท	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 	 -	 กรรมการ	 35,000	 บาท	 ต่อคนต่อเดือน

	 	 4.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 	 -	 ประธาน	 70,000	 บาท	 ต่อคนต่อครั้ง

	 	 	 -	 กรรมการ	 35,000	 บาท	 ต่อคนต่อครั้ง
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	 	 5.	 ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ	คณะกรรมการบริษัท

	 	 	 -	 ประธาน	 	 120,000	 บาท	 ต่อคนต่อปี

	 	 	 -	 รองประธาน	 	 120,000	 บาท	 ต่อคนต่อปี

	 	 	 -	 กรรมการ	 	 120,000	 บาท			 ต่อคนต่อปี

	 	 นอกจากนี้	ได้มีมติอนุมัติค่าบ�าเหน็จให้แก่คณะกรรมการ		เป็นเงินจ�านวน	11,900,000	บาท	โดยให้คณะกรรมการ

จัดสรรบ�าเหน็จจ�านวนดังกล่าวกันเอง			

	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 	 คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	 ในระยะสั้น	 โดยการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�าทุกปีบนพ้ืนฐานของระบบ	PMS	 (Performance	Management	 System)	 ซึ่ง

ประกอบด้วยปัจจยัในการประเมนิงาน	2	ด้าน	คอื	(1)	ตวัช้ีวดัผลงานหลกั	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	เป็นภารกจิส�าคญั

ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทฯ	 ในแต่ละปีท่ีสนับสนุน	 เป้าหมาย	 กลยุทธ์	 ผลการด�าเนินงาน	 และผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

ของบริษัทฯ	 ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่	 ความรับผิดชอบของผู้บริหาร	 และ	 (2)	 สมรรถนะในการท�างาน	 (Competency)	 เป็น 

เคร่ืองมือส�าหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม	 ซ่ึงก�าหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายองค์กรอย่างมีคุณภาพ		

	 	 ทั้งนี	้ 	 การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง	 ในระยะสั้น	 ได้จ่ายเป็นเงินเดือนโบนัสหรือผลตอบแทนรูปแบบอื่น

ตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	และผลการปฏบิตังิานของผูบ้ริหาร	ซึง่เปรียบเทยีบได้กบัเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกนั

	 	 ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรปูของเงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	ทีบ่รษัิทฯ	สบทบให้พร้อมกับส่วน

ของพนักงาน	ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ก�าหนด	และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัทฯ		ทั้งนี้คณะกรรมการยังมีการติดตามให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน

	 	 ส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการผูอ้�านวยการ	ได้ก�าหนดภายใต้หลกัเกณฑ์ทีชั่ดเจน	โปร่งใส	เป็นธรรม	และสมเหตสุมผล	

โดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดยมีคณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เป็นผู้พิจารณา

	 	 ซ่ึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารประจ�าปี	2561	บริษทัฯ	ได้แสดงอยู่ในหวัข้อการจดัการ	ในหน้าที	่144-146

	 5.14	การประชุมคณะกรรมการ
	 	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการชดุต่างๆ	ได้แก่	คณะกรรมการบรษิทัฯ		คณะกรรมการบรหิาร	และคณะ

กรรมการตรวจสอบ	 ได้มีก�าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดท้ังปี	 โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจ�าเดือนละคร้ัง	

และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	 เพ่ือรับทราบและติดตามผลการด�าเนินงานในเร่ือง

ต่างๆ	ของบริษัทฯ		

	 	 ทั้งนี้ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ที่จะต้องใช้มติในที่ประชุมคณะกรรมการ	 จะต้องมีกรรมการเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และให้ถือมติคณะกรรมการเสียงข้างมาก	กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง	

ถ้าเสยีงเท่ากนั	ให้ประธานทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีง	เป็นเสยีงช้ีขาด	กรรมการผู้ใดมส่ีวนได้เสยีเรือ่งใด	ไม่มสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น

	 	 ส�าหรับการน�าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 เข้าชี้แจงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน 

วาระนัน้ๆ	ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยตรง	โดยบรษิทัฯ	จะจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่าน

ล่วงหน้า	ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย	5	วันท�าการ	 เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวัน

ประชุม	ทัง้นีห้ากคณะกรรมการต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมสามารถตดิต่อขอข้อมลูได้จากเลขานกุารบรษิทั	หรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

และกรรมการผู้อ�านวยการได	้ 	 โดยในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ	 รวมทั้งมี

การจดบนัทกึการประชุมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพือ่จดัเกบ็ไว้ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องใช้ตรวจสอบอ้างองิต่อไป	ส่วนคณะกรรมการสรรหา
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และพิจารณาค่าตอบแทน	 จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหาบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูอ้�านวยการ	ส่วนคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการจะจดัให้มกีารประชมุเมือ่มกีารพิจารณา	

ทบทวน	นโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีรวมถงึการสอบทานการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	

เป็นต้น	ซึ่งในปี	2561	นี้	คณะกรรมการชุดต่างๆ	ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่ก�าหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม�่าเสมอ

	 การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2561

รายชื่อ

การประชุมคณะกรรมการ		(การเข้าร่วมประชุม	/	การประชุมทั้งหมด)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

รวม	12	ครั้ง

คณะ
กรรมการ	
บริหาร

รวม	12	ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ	
รวม	16	
ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

รวม		2	ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
รวม	1	ครั้ง

1.	นายบันเทิง		ตันติวิท* 12/12 4/4 - - 1/1

2.	นายศุภเดช		พูนพิพัฒน์ 12/12 12/12 - 2/2 1/1

3.	ศาสตราจารย์ไพจิตร		โรจนวานิช 12/12 - 16/16 - 1/1

4.	นายประชา	 	ใจดี 12/12 - 16/16 2/2 1/1

5.	นายกษมา	บุณยคุปต์	* 8/8 - 11/16 - 1/1

6.	นางผาณิต		พูนศิริวงศ์ 12/12 - - 2/2 1/1

7.	นายปิยะพงศ์		อาจมังกร 12/12 12/12 - - 1/1

8.	นายสุเวทย์		ธีรวชิรกุล 12/12 12/12 - - 1/1

9.	นายหัชพงศ์		โภคัย 11/12 - - - 1/1

10.	นายอติพล	 		ตันติวิท* 12/12 7/8 - - 1/1

หมายเหตุ 
	 1.	 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน	:	

	 	 -	คณะกรรมการบริหาร	จ�านวน	4	ท่าน		 ได้แก่ล�าดับที่		2,	7,	8	และ10

	 	 -	คณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	3	ท่าน	 ได้แก่ล�าดับที่		3,	4	และ	5

	 	 -	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จ�านวน	3	ท่าน				 ได้แก่ล�าดับที่	2,	5	และ	6

	 	 -	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จ�านวน	10	ท่าน				 ได้แก่ล�าดับที่	1-10

	 2.	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	เมื่อวันที	่30	เมษายน	2561	มีมติแต่งตั้ง	นายกษมา		บุณยคุปต	์	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	

แทนนางประคอง		ลีละวงศ	์กรรมการที่ออกตามวาระ	และไม่ประสงค์เป็นกรรมการต่อ		

	 3.	 นายบันเทิง		ตันติวิท	ได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร		ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2561

	 4.	 นายอติพล		ตันติวิท		ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร	ตั้งแต่วันที	่1	พฤษภาคม	2561

	 นอกจากนี	้ในปี	2561	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	(Non	Executive	Director	:	NED)	มโีอกาสประชุมระหว่างกนัเอง		เพือ่

อภิปรายปัญหาต่างๆ	เกีย่วกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมประชมุด้วย	โดยประเดน็หลกัในการพิจารณาของ

คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	คอื	ธุรกจิของ	MBK	GROUP	มคีวามหลากหลาย	(Diversification)	โดยองค์กรจะต้องมคีวามช�านาญ

เฉพาะทางในแต่ละธรุกิจ	รวมถึงการวางแผนด้านกลยทุธ์	และบรหิารความเสีย่งทัง้ระยะสัน้	กลาง	และยาว	ซึง่ถอืว่าส�าคัญ		นอกจาก

นี้สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	การพัฒนาด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มธุรกิจ

	 ทั้งนี้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจ�านวน	2	ครั้ง		ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม	
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย

	 1.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 บรษัิทฯ	ได้จดัให้มีการประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ทัง้แบบรายคณะ		และประเมนิกรรมการ

รายบุคคล	เป็นประจ�าทุกป	ี	โดยใช้แบบประเมินตนเอง	(Board	Self-Assessment)	ซึ่งเป็นแบบประเมินที	่	สอดคล้องกับแนวทาง

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีม่กีารปรบัปรงุ	เพือ่ให้สามารถสะท้อนถงึประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน	และเป็นไปตามหลกั

การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี	โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัทฯ		เป็นผู้จัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 	 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะ	และรายบุคคล	 ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตนเองของคณะกรรมการ	จะก�าหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบและส่งให้เลขานุการบริษัทฯ	น�ามาสรุป	 และน�าเสนอผลการ

ประเมินต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ		เพือ่น�าผลประเมนิมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ	

และทบทวนผลงาน	ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ		ในระหว่างปีทีผ่่านมา		และช่วยให้การท�างานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	มปีระสทิธผิล

มากขึ้น		นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯกับฝ่ายจัดการอีกด้วย		

  •	 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ	ตามแบบประเมินตนเอง		ในแต่ละหัวข้อการประเมิน	

แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ	

	 	 	 	 0		=		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น

	 	 	 	 1		=		ไม่เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	

	 	 	 	 2		=		เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

	 	 	 	 3		=		เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี

	 	 	 	 4		=		เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  •	 เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ	แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ	

		 	 	 	 มากกว่า		90		เท่ากับ		ดีเลิศ,	

	 	 	 	 มากกว่า		80		เท่ากับ		ดีมาก,

	 	 	 	 มากกว่า		70	เท่ากับ		ดี,	

	 	 	 	 มากกว่า		60	เท่ากับ		พอใช้,	

	 	 	 	 ไม่เกิน				60		เท่ากับ		ควรปรับปรุง

	 	 ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ประจ�าปี	2561	สรุปได้ดังนี้

	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อการประเมิน
(ประเมินกรรมการรายคณะ)

ผลการประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย

1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 20.00 19.77

2)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 30.00 29.59

3)	 การประชุมคณะกรรมการ 15.00 14.71

4)	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ 15.00 14.84

5)	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 10.00 9.90

6)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 10.00 9.89

รวมคะแนน 100.00 98.70
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	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน
(ประเมินกรรมการรายบุคคล)

ผลการประเมิน	

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย

1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 30.00 29.25

2)	 การประชุมของคณะกรรมการ 30.00 29.81

3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 40.00 39.60

รวมคะแนน 100.00 98.66

	 2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
	 	 ในปี	2561		บรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ	ได้แก่คณะกรรมการ

บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		โดยใช้

แบบประเมนิตนเอง	(Board	Self-Assessment)	ซึง่เป็นแบบประเมนิที่	สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ที่มีการปรับปรุง	 เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	 และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 	 โดยมี

กระบวนการให้เลขานุการบริษัทฯ	 หรือ	 เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ	 	 เป็นผู้จัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะ

กรรมการชุดต่างๆ		เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน	ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ	จะก�าหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผูต้อบ	และส่งให้เลขานุการบริษทัฯ	หรอืเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ	น�ามาสรปุ	

และน�าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		รับทราบเป็นประจ�าทุกปี			

  •	 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ	ตามแบบประเมินตนเอง		ในแต่ละหัวข้อการประเมิน	

แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ	

	 	 	 	 0		=		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น

	 	 	 	 1		=		ไม่เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	

	 	 	 	 2		=		เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

	 	 	 	 3		=		เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี

	 	 	 	 4		=		เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  •	 เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ	แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ	

		 	 	 	 มากกว่า		90		เท่ากับ		ดีเลิศ,	

	 	 	 	 มากกว่า		80		เท่ากับ		ดีมาก,

	 	 	 	 มากกว่า		70	เท่ากับ		ดี,	

	 	 	 	 มากกว่า		60	เท่ากับ		พอใช้,	

	 	 	 	 ไม่เกิน			60		เท่ากับ		ควรปรับปรุง

	 	 ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2561	สรุปได้ดังนี้
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	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หัวข้อการประเมิน
(ประเมินกรรมการรายคณะ)

ผลการประเมิน

คะแนน
เต็ม

คะแนนเฉลี่ย

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจ
สอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

1)	 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 20.00 20.00 20.00 20.00 19.50

2)	 การประชุมของคณะกรรมการ 20.00 20.00 19.52 20.00 19.88

3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

60.00 60.00 58.59 60.00 59.40

รวมคะแนน 100.00 100.00 98.11 100.00 98.78

	 2)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ
	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และกรรมการผูอ้�านวยการเป็น

ประจ�าทุกปี		ทั้งนี้ในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาและกลัน่กรองในเบือ้งต้น		โดยพจิารณาตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย		

และผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ		รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ	และเปรียบเทียบกับ

อตัราค่าตอบแทนของบรษัิทในอุตสาหกรรมท่ีมลีกัษณะใกล้เคียงกัน	เพือ่รายงานผลการประเมนิท่ีได้ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั	

พิจารณาอนุมัติต่อไป

	 	 ทั้งนี้	 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ	ถือเป็นความลับ

เฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได	้	โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น	2	ส่วนดังนี้

	 	 ส่วนที่	1	:	 การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน	(KPI	–	Key	Performance	Indicator)

	 	 ส่วนที่	2	:	 การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ	(Competency)

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2561	 ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 	แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์การประเมินของ

โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies)	และ	

ASEAN	CG	Scorecard	ในบางเรื่อง		ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

	 	 -	 ประธานกรรมการมไิด้เป็นกรรมการอสิระ	เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผูท้รงคุณวฒิุ	ทีม่คีวามรู้ความสามารถ	

และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย	ที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง		

	 	 -	 การก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกล่าว	ยังไม่เหมาะกับวิธีการนับคะแนนของบริษัทฯ

	 	 -	 การก�าหนดให้กรรมการหรือผูบ้รหิารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการหรอืผูท้ีก่รรมการมอบหมายเกีย่วกับการซือ้	

ขายหุน้ของบรษิทัตนเองอย่างน้อย	1	วนัล่วงหน้า	ก่อนท�าการซือ้ขาย		เนือ่งจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนด

มาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	โดยก�าหนดห้ามคณะกรรมการ	ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้

รับทราบข้อมูลภายใน	 	 เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งห้าม 

มิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน
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	 	 -	 การก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ควรประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า	50%	นั้น	บริษัทฯ	มีการ

ก�าหนดนโยบาย	และแนวทางในการปฏิบัติเรื่อง	ความขัดแย้งของผลประโยชน์		โดยมีข้อก�าหนดมิให้กรรมการ

ผู้ที่มีส่วนได้เสีย	 หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องที่ต้องมีการตัดสินใจอนุมัติต่างๆ	 ในการประชุมคณะ 

กรรมการบริษัทฯ	 	 	 ทั้งนี้	 หากวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสีย	 หรือเกี่ยวข้อง	

กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว

6.	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมการบริษัทฯ	

เพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้น		โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์		ความเป็นอิสระตาม

ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงคุณภาพการสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา

	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2561	ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 นางสาวรัตนา	 จาละ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3734			และ/หรือ

	 2.	 นางนงลักษณ์	 พุ่มน้อย		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4172			และ/หรือ

	 3.	 นางสาวรัชดา	 ยงสวัสดิ์วาณิชย์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่4951			และ/หรือ

	 4.	 นางสาวณริศรา	 ไชยสุวรรณ			 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4812			

	 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง	4	คน	ที่เสนอมีรายชื่อปรากฎเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	

	 6.1	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช	ี(Audit	Fee)
	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	ได้แก่

  •	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	(นางนงลักษณ์	พุ่มน้อย	หรือนางสาวรัตนา	จาละ	หรือนางสาว	รัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์	

หรือนางสาวณริศรา	ไชยสุวรรณ)	

	 	 	 ในรอบปีที่ผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	-0-	บาท

  •	 ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	(บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด)	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ

บัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	 มีจ�านวนเงินรวม	 12,004,500	บาท	

โดยมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 	 	 -	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	 2,317,500		บาท

	 	 	 -	 บริษัทย่อย	 9,687,750		บาท

	 6.2	ค่าบริการอื่น

	 	 บรษิทัฯ	และบรษัิทย่อยจ่ายค่าบรกิารอืน่ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดั	(บรษิทั	ส�านักงาน	อวีาย	จ�ากดั)	

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	 โดยมีค่าธรรมเนียม

รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 650,000	 บาท	 ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวเป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้โดยผู้สอบบัญชีภายใต้กรอบของข้อบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชีเรื่อง	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

	 	 การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัท	และฝ่ายจัดการ	ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายใน	โดยมีการก�ากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องด้วย

ตระหนักว่า	 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทฯ	 สามารถด�าเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน	 เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว	 การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน	 การรายงาน

ข้อมูลทางการเงิน	และการด�าเนินงานมีความน่าเชื่อถือ	การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	ตลอดจนป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงจากการกระท�าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ	 รวมท้ังประเมินการปฏิบัติงานตาม

แนวทางการก�ากับกับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance	:	GCG)	และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามหลักเกณฑ์

ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	 :	

CAC)	โดยคณะกรรมการบริษัท	ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ	และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน	รวมทั้งก�ากับดูแล

ให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่	โดยก�าหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอ�านาจ	และการ

ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว	เหมาะสม	รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ	และดัชนีชี้วัดผล

ส�าเร็จ	 (Key	 Performance	 Indicators:	 KPI)	 เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการด�าเนินงาน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ	

	 จากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 และจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของ 

บรษัิทฯ	นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่	และนโยบายการรบัแจ้งเบาะแสหรือเรือ่งร้องเรยีน	การก�าหนดบทลงโทษ

กรณีกระท�าผิดระเบียบวินัย	 และความผิดขั้นร้ายแรง	 บริษัทฯ	 ได้มีการก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ	 ดังกล่าว	 การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตส�านึกและปฏิบัติตามอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน	อีกทั้งทบทวน	และปรับปรุงคู่มืออ�านาจด�าเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานของระบบงาน

ต่างๆ	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน	และช่วยให้การด�าเนินธรุกจิมีความคล่องตัว	และเป็นระบบ	โดยพจิารณาถงึขอบเขตหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ	 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม	 สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	 และค�านึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจมีในอนาคต

	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน	

ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง	ระบบการก�ากบัดแูลกจิการ	และการปฏบิตัติามนโยบาย	และมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน 

ของบรษัิทฯ	ให้มีความเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ	รวมถงึการดแูลให้บริษัทฯ	มกีารปฏบัิตติามข้อก�าหนด	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	

การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน	เพื่อป้องกันมิให้เกิด

การทุจรติหรอืประพฤติมชิอบ	โดยบริษทัฯ	ได้จดัให้มกีลไกการตรวจสอบ	และถ่วงดลุ	โดยมสีายตรวจสอบภายในซึง่มคีวามเป็นอสิระ

ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ	 ท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบ	 และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน	ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง	ระบบการก�ากบัดแูลกจิการ	ในการปฏบัิตงิานของทกุหน่วยงานทัง้ของบริษทัฯ	และบรษิทั

ย่อย	 โดยน�ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ	 COSO	 (The	 Committee	 of	 Sponsoring	

Organizations	of	the	Treadway	Commission)	และกรอบการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร	(Enterprise	Risk	Management)	

และหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)	 มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งการตรวจ

สอบการปฏิบติัตามนโยบาย	และมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน	เพือ่ให้การด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของบริษทัฯ	มปีระสทิธภิาพ	

และประสิทธิผลมากที่สุด

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทั	ได้มกีารตดิตามและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ�าทกุปี	ตาม

แนวทางของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	 (กลต.)	 ตามกรอบการควบคมุภายในของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยทีอ้่างอิงจาก	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	ทัง้	5	

องค์ประกอบ	17	หลกัการย่อย	ทัง้น้ี	บรษิทัฯ	ไม่พบข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัต่อระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ	
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	 	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจทั้ง

จากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee:	RMC)	ของบริษัทฯ	ที่

ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่	 ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้	 และ

ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งเพือ่ให้ทกุคนถือปฏบัิต	ิโดยประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกและภายใน

องค์กรให้ครอบคลมุความเสีย่งด้านต่างๆ	เช่น	ด้านกลยทุธ์	การด�าเนนิงาน	การเงนิ	การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	และด้านเหตกุารณ์ต่างๆ	

รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยแบ่งเป็นระดับ	MBK	GPOUP	ระดับกลุ่มธุรกิจ	ระดับองค์กร	และระดับฝ่ายงาน	เพื่อ

บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม	และทันเวลา	โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ควบคุมดูแล	และก�าหนดให้

มีการประชุมประจ�าทุกไตรมาส	รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอก	และภายในที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อองค์กรเป็นประจ�าทุกปี	นอกจากน้ียงัก�าหนดให้มกีารรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ	เป็นประจ�า

ทุกไตรมาส	เพื่อให้มั่นใจว่า	การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติของบริษัทฯ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

	 	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)
	 บรษิทัฯ	มมีาตรการควบคมุภายใน	สอดคล้องกบัความเสีย่ง	และเหมาะสมกบัประเภทธรุกิจ	เพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ของ

องค์กรโดยจดัให้มโีครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผดิชอบของแต่ละต�าแหน่งงานอย่างชดัเจน	เพ่ือให้การปฏบัิตงิาน

มีความเหมาะสมคล่องตัว	และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	คู่มืออ�านาจด�าเนินการ	และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ควบคมุทกุกระบวนการ	และมคีวามเหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร	และการปฏบิตังิานโดยมกีารทบทวนให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ	

โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอ�านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วน

ที่มคีวามเสีย่งส�าคญั	เพือ่ปอ้งกนัและลดข้อผดิพลาด	เช่น	ธุรกรรมดา้นการเงิน	การขาย	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดูแลทรพัยส์ิน	และการ

บรหิารทรพัยากรบุคคล	เป็นต้น	ทัง้นีไ้ด้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที	่สอบทานระบบการควบคุมภายใน	โดยมสีาย

ตรวจสอบภายใน	ด�าเนนิการสอบทานผลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	คูม่อือ�านาจด�าเนนิการและคูม่อืการปฏบิตัิ

งานต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	และเหมาะสมการปฏิบัติงานโดยรวมมี

ประสิทธิภาพ	 รวมถึงการสอบทานการจัดการด้านระบบสารสนเทศที่น�ามาใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบช่วย

ให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ในการท�าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ให้ถือปฏิบัติเป็น

ไปในแนวทางเดียวกนั	เช่น	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ให้มีความถกูต้อง	โปร่งใส	และเป็นธรรม	โดยค�านงึ

ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ตามหลักเกณฑ์ของ	ตลท.	และ	กลต.	

	 	 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล	 (Information	 and	
Communication)
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ง	

เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ	 มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและทันต่อสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งพฤติกรรม 

ผู้บริโภค	โดยได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล	ตั้งแต่การรวบรวม

ข้อมูล	ประมวลผลข้อมูล	จัดเก็บ	และติดตามผลข้อมูล	เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน�าข้อมูลที่ส�าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของ

กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ	และภายในเวลาที่เหมาะ

สม	 เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ	 รวมทั้งมีการก�าหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล	 เพื่อให้

มั่นใจว่า	บริษัทฯ	มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม
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	 บรษัิทฯ	จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารทีห่ลากหลายให้ผูร้บัข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่าง

สะดวก	รวดเร็ว	เช่น	ระบบ	Intranet	และ	Internet	เป็นต้น	เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร	เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย	ระเบียบข้อบังคับ	

คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข่าวสารส�าคัญ	หรือรับข้อเสนอแนะ	และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	รวม

ทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	 (Whistle	 Blowing)	 ผ่านช่องทางต่างๆ	ที่บริษัทฯ	 ก�าหนดที่

หลากหลาย	

	 	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)
	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	จดัให้มรีะบบการประเมนิ	และติดตามผลการด�าเนินธรุกจิโดยเปรียบเทยีบผลการด�าเนินงานเปรยีบ

เทียบกับเป้าหมายของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการบริษัท	 เป็นประจ�าทุกเดือน	 รวมทั้งการประเมินผล	

และตดิตาม	ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุทุกด้าน	เช่น	ด้านบญัชีและการเงิน	การปฏบิติัตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ	และการดูแลทรัพย์สิน	และเรื่องทุจริต	ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยส�าคัญ	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม

ภายในยงัคงด�าเนนิไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามท่ีก�าหนดไว้	และสามารถจัดการกบัความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างทนัท่วงทใีนแต่ละ

ช่วงเวลา	ซึ่งเรื่องที่มีผลต่อการควบคุมภายใน	จะถูกรายงานต่อผู้รับผิดชอบ	โดยเรื่องที่มีนัยส�าคัญจะถูกรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	

คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรษัิทฯ	ภายในเวลาทีเ่หมาะสม	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	มอบ

หมายให้	คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบตดิตามและประเมนิ

ผลการปฏิบติังาน	เพือ่ให้มัน่ใจว่า	เรือ่งทีต่รวจพบจากการตรวจสอบหรอืสอบทานทีม่ผีลต่อการควบคมุภายในได้รบัการปรบัปรงุแก้ไข

อย่างเหมาะสมทันท่วงท	ีนอกจากนี้	 ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตและน�าเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ�าทุกไตรมาส	และทุกปี	ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตและสายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น	ที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	

	 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัท	 ได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน	และได้หารือพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ร่วมกับฝ่ายจัดการ	 โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี

	 	 การตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ก�ากบัดแูลให้สายตรวจสอบภายในปฏบัิตหิน้าทีด้่วยความเป็นอสิระ	เทีย่งธรรม	มจีรรยา

บรรณ	 และปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน(International	 Standards	 for	 the	 Professional	 Practice	 of	

Internal	Auditing	 :	 IIA)	ในการสร้างความเชื่อมั่น	 (Assurance)	และให้ค�าปรึกษา	(Consulting)ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม	ในการ

ตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในครอบคลมุกระบวนการปฏิบัติงานการปฏบัิตติามกฎหมาย	ระเบยีบ	

ข้อบังคับ	และความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุก

เดือน	รวมทัง้การตดิตามผลการปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการปฏบัิตงิานให้เหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ	โดยเฉพาะในประเดน็ทีส่�าคัญหรอื

มีความเสี่ยงสูง	และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ	เช่น	กรณีทุจริต	การปฏิบัติงานผิดพลาด	เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน

ความเสียหายหรืออาจเกิดขึ้นซ�้า	 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	 เหมาะสม	และมี

ประสิทธิภาพ	ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง	ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ	ยอมรับได	้และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	เพื่อให้

บรรลุวตัถปุระสงค์การด�าเนนิงานขององค์กร	โดยมกีฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ	และสายตรวจสอบภายใน	และจรรยาบรรณ

ผูต้รวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานอย่างชดัเจนและมกีารทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจ�าทกุปี	โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบได้เห็นชอบให	้นางสาวยุพาพรรณ	์ปริตรานันท	์ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าสายตรวจสอบภายใน	ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ	ความรู้	ความ

สามารถ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และสายตรวจสอบภายใน	 เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ	 โดยได้รับมอบหมายให้เป็นช่องทางหน่ึงที่

รับแจ้งเบาะแส	หรือเรือ่งร้องเรยีนหรอืข้อมลูอืน่ๆ	ท�าให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัมกีระบวนการจดัการการรบัแจ้งเบาะแส	หรือเร่ืองร้องเรียน

ข้อมูลอื่นๆ	ที่ได้รับอย่างโปร่งใส	และเป็นธรรมตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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	 ทัง้นี	้สายตรวจสอบภายในได้พฒันางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน	

(International	Standards	for	the	Professional	Practice	of	Internal	Auditing	:	IIA)	โดยได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ช่วยในการตรวจสอบ	 และการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหารหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ	 นอกจากนี้	 มีการก�าหนด	 Audit	

Competency	เพือ่ใช้ประเมนิผลคณุภาพงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่พฒันาและปรับปรงุการปฏบิตังิานของสายตรวจ

สอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเน่ือง	ท�าให้ทราบถงึสถานภาพและผลการปฏบัิติงานทีเ่ป็นอยูอ่ย่างแท้จรงิ	เพือ่

ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา	อปุสรรค	และข้อจ�ากดัต่างๆ	ในการปฏบิตังิานของตนเองอย่างเหมาะสม	ซึง่สอดคล้องกบัการพฒันาผูต้รวจ

สอบภายในให้มีทักษะความรู้	 และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล	 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมท้ังความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 และด้านธุรกิจต่างๆ	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 

รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ	และสอบเพื่อรับวุฒิบัตรวิชาชีพต่างๆ	เป็นต้น

	 	 การบริหารความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง	(Risk	Management	Committee)	กลุม่	บรษัิท	
เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	(MBK	GROUP)

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 1.	 ก�าหนดนโยบาย	และแนวทางการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษิทัฯ	เพ่ือให้ผลการด�าเนินงานของกลุม่บรษิทัฯ	บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

	 2.	 วิเคราะห์และประเมนิความเสีย่งท่ีเกดิข้ึน	หรอือาจจะเกดิขึน้	ในระดบักลุม่บรษิทัฯ	ให้มคีวามต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี

	 3.	 พิจารณาอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี

	 4.	 ทบทวนและติดตามการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ

	 5.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ	เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความ

เสี่ยงที่ส�าคัญ

	 6.	 สนับสนุน	ติดตาม	และพัฒนาการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง

	 กลุ่มบริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	จ�ากัด	(มหาชน)	ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญและเป็นเครื่องมือใน

การบริหารงานที่จะท�าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้	โดยมีการก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง	

ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	และแนวทาง

ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้สอดคล้อง

กับระบบบริหารงานคุณภาพ	(ISO	9001	:	2015)	โดยด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้จัดท�าความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการด�าเนินงาน	 โดยครอบคลุมทุกระดับ	 ได้แก่	 ระดับกลุ่ม

บริษัท	 (MBK	 GROUP),	 ระดับกลุ่มธุรกิจ	 (Business	 Unit:	 BU),	 ระดับสายงานที่ส�าคัญ,	 ระดับบริษัทในเครือ	 (Sub	 Business	 

Unit	:	SBU)	และความเสี่ยงของศูนย์การค้า	MBK	Center	ทั้งนี้	เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ในแต่ละระดับ	

	 ส�าหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร	ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจโดยตรง	ออกเป็น	5	

ด้าน	ได้แก่	

 • ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)	เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ซึ่งอาจ

เกิดจากการก�าหนดแผนกลยทุธ์และการปฏบัิตติามแผนกลยทุธ์อย่างไม่เหมาะสม	รวมถงึความไม่สอดคล้องกนัระหว่าง

นโยบาย	เป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงสร้างองค์กร	ภาวะการแข่งขัน	ทรัพยากร	การปฏิบัติตามแผน	และสภาพแวดล้อม	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

องค์กรอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้
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 • ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน	 (Operational	Risk)	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ	ขั้นตอน	 โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ	อุปกรณ์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากรในการปฏิบัติงาน	ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรได้	 ท้ังน้ี	 บริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดข้ันตอนการด�าเนินงานที่ชัดเจน	 รวมถึงมี
มาตรการในการดแูลการด�าเนนิงานของหน่วยงานต่างๆ	ทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเน่ือง	เพ่ือ
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • ความเส่ียงด้านการเงิน	 (Financial	 Risk)	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ	 ปัญหา
ทางการเงนิ	รวมทัง้ความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิขององค์กร	โดยบรษัิทฯ	ได้ค�านงึ
ถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ	 เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ	 ของ 
บริษัทฯ	ได้

 • ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	(Compliance	Risk)	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้	หรือกฎระเบียบ	หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม	หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน	ทั้งนี	้บริษัทฯ	ได้ค�านึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	รวมถึงกฎหมาย
ต่างๆ	ทีส่�าคญั	โดยได้มกีารดูแลและตรวจสอบให้มกีารด�าเนนิการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบยีบ
และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	(Hazard	Risk)	เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิต
ของผูใ้ช้บรกิาร	ผูเ้ช่า	และพนกังาน	รวมถงึทรพัย์สินขององค์กร	ซึง่อาจมีสาเหตทุัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก	
ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด	เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	ซึ่ง
อาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ	ได้

	 นอกจากนี้	ในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ในแต่ละระดับ	(MBK	GROUP	/	
BU	/	MBK	Center)	ได้ก�าหนดให้การขออนุมัติงบลงทุนในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่	10	ล้านบาทขึ้นไป	จะต้องมีการวิเคราะห์ความ
เสีย่งประกอบการขออนมุตัจิากคณะกรรมการทีเ่ก่ียวข้อง	และรายงานให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	(RMC)	ทีเ่กีย่วข้องรบัทราบ
ทุกครั้ง	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านการลงทุนต่างๆ	ของบริษัทฯ	ด้วย
	 ทัง้นี	้กลุม่บริษทัฯ	ยงัคงมกีารติดตามการด�าเนนิงานบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งต่อไป	โดยในทกุระดบัจะมกีารรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส	ทั้งนี้	เพื่อติดตาม	ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	รวมทั้ง	ก�าหนด
ให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจ�าทุกปีด้วย	

	 	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	เพื่อให้
กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และ 
เท่ียงธรรม	เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจบรรลวัุตถปุระสงค์	โดยค�านึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่	ได้แก่	ผูถ้อืหุ้น	ลกูค้า	คู่ค้า/ 
คู่แข่ง	เจ้าหนี้	พนักงาน	สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม	และ	เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	อันจะน�ามาซึ่งความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ	
อีกทั้ง	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	
	 โดยในป	ี2561	คณะกรรมการได้ทบทวนคู่มือจริยธรรมของธุรกิจ	และจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร	และพนักงาน	
ให้สอดคล้องกบันโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีรวมถงึนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	โดยประกาศ	และจดัท�า
เป็นคู่มือให้แก	่กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที	่โดยพนักงานทุกคนจะ
ได้รับการอบรมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณ	 เพ่ือสร้างความเข้าใจในการน�าไปประพฤติปฏิบัติ	 รวมทั้งมีการให้ความรู้และสร้าง
จิตส�านึกกับทุกคนในบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และจรรยาบรรณของกรรมการ	
ผูบ้รหิารและพนกังาน	โดยก�าหนดให้พนกังานของบริษทัฯ	ทกุคนต้องลงนามรบัทราบและท�าความเข้าใจคู่มอืจริยธรรมในการด�าเนนิ
ธุรกิจที่บริษัทฯ	จัดท�าขึ้น	เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และเที่ยงธรรม	ผู้ละเว้นถูกสอบสวนและลงโทษ
ทางวินัยตามความเหมาะสม	 ทั้งนี้	 อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน	 หรือถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระท�านั้นผิด
กฎหมาย
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	 	 ความขัดแย้งของผลประโยชน์	
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งของผล
ประโยชน์	 โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยให้บุคลากรของบริษัทฯ	 ทุกคนต้องค�านึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ในการตัดสินใจด�าเนินการต่างๆ	ทางธุรกิจ	โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ	ยดึหลกัความซือ่สตัย์	สจุรติ	มเีหตมุผีลและเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรมทีด่	ีตลอดจนมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 โดยรวมเป็นส�าคัญ	 ได้มีข้อก�าหนดมิให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย	หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเร่ืองที่ต้องมี
การพจิารณาตัดสนิใจอนมุตัต่ิางๆ	โดยในปีทีผ่่านมาของการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	หากวาระใดมกีารพิจารณาเร่ืองทีก่รรมการ
ท่านใดอาจมส่ีวนได้เสยีหรอืเกีย่วข้อง	กรรมการท่านน้ันจะงดออกความเหน็ในวาระดงักล่าว	และคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่
พจิารณาให้ความเหน็ต่อรายการเกีย่วโยงหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	อย่างเหมาะสม	รอบคอบ	เป็นธรรม	และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	รวมทั้งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี
	 ทัง้นีร้ายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
อย่างเหมาะสม	 รอบคอบ	 เป็นธรรม	และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ	เพือ่พิจารณาอนมุตักิารท�ารายการดงักล่าว	รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี
	 นอกจากนี้	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทฯ	จึงได้จัดให้กรรมการ	และผู้บริหาร	ท�าหน้าที่รายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเลขานุการ 
บรษิทัฯ	เพือ่ให้บรษิทัฯ	ใช้เป็นข้อมลูในการตดิตาม	ดแูลการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ	และผูบ้รหิาร	รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	ในการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
	 โดยในปี	2561	ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤต	ิหรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

	 	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บรษัิทฯ	ให้ความส�าคญัในการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน	จงึก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่	และจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของบรษัิทฯ	โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรอืข้อมลูทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ	ผูบ้ริหาร	หรอืพนักงานในการหาประโยชน์
ส่วนตน	 หรือท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	 หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	 รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้น 
ของบริษัทฯ	หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	รวมทั้งให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นใดด้วย
ความระมัดระวัง	ได้แก่

	 	 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
	 บริษัทฯ	ได้มีการออกเป็นระเบียบปฏิบัต	ิเรื่อง	ระยะเวลาห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	โดยก�าหนดช่วงระยะเวลา
ห้ามคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน	ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	6	
วันก่อนวันที่บริษัทส่งงบการเงินต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	(ตลท.)	จนถึงภายใน	24	ชั่วโมง	นับแต่วันที่บริษัทส่งงบการเงิน	และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก	หรือ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว	เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
	 หากบุคคลใดฝ่าฝืนระเบียบนี้	อาจต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	(ตามที่
มีการแก้ไขเพิม่เตมิ)	และหากเป็นเจ้าหน้าที	่หรอื	พนกังานของบริษทั	อาจต้องรบัโทษตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท�างานของบริษทัด้วย
	 โดยในปี	2561	ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤต	ิหรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

	 	 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	
	 ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารระดับสูง	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร	4	รายแรก	นับต่อจากผู้บริหาร
สูงสุดลงมา	 ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่	 4	 ทุกราย	 และผู้ด�ารงต�าแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่า 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 จะต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ	 กลต.	 ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ภายใน	3	วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง	
	 นอกจากนีย้งัก�าหนดให้กรรมการต้องรายงานการซือ้ขาย	และ/หรอื	การถอืครองหลักทรพัย์ของบรษิทัทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบทุกครั้ง
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อาย	ุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

คณะกรรมการ

1	 นายบันเทิง	ตันติวิท
	 ประธานกรรมการ

74 -	 ปริญญาโท	สาขาการเงิน	
Massachusetts	
institute	of	
Technology	(M.I.T)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - นายบันเทิง		ตันติวิท
เป็นบิดาของ
นายอติพล		ตันติวิท

7 2 - 2549-ปัจจุบัน
2537-เม.ย.	2561
2537-2549
ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2558-ก.พ.	2560
2540-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน

-	 ประธานกรรมการ
-	 ประธานกรรมการบริหาร
-	 รองประธานกรรมการ	
-	 ประธานกรรมการ	และกรรมการ
-	 กรรมการ
-	 ประธานกรรมการ	
-	 กรรมการ
-	 ประธานกรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK”)
-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 บริษัท	บี.วี.โฮลดิ้ง	จ�ากัด
-	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ดุสิตธานี	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ดีบุก	จ�ากัด
-	 บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด

✓ DAP 2547 ไม่มี

2	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์
	 รองประธานกรรมการ	

และ
	 ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

68 -	Master	of	Science,	
University	of	
Wisconsin,	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

 

- - - - - - - - 	- 7 3 - 2549-ปัจจุบัน
พ.ค.	2561-ปัจจุบัน
2546-เม.ย.	2561
2558-ปัจจุบัน
2545-2558
ปัจจุบัน
2550-ก.ค.	2561
2550-ก.ค.	2561
2548-ปัจจุบัน	

ก.ย.	2547-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
ก.ย.	2555-ปัจจุบัน
ก.ย.	2555-ธ.ค.	2560
2554-ก.ย.	2555
2550-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

-	 รองประธานกรรมการ
-	 ประธานกรรมการบริหาร
-	 รองประธานกรรมการบริหาร
-	 ประธานกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
-	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
-	 ประธานกรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 ประธานกรรมการ	
-	 ประธานกรรมการบริหาร
-	 รองประธานกรรมการ
-	 รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
-	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
-	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	

-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 บริษัท	โรงแรม	รอยัลออคิด		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จ�ากัด
-	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากัด
-	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

✓

✓

✓

✓

DAP
RCC
RCP
FGP

2547
2555
2555
2555

ไม่มี

รายละเอียดของคณะกรรมการและผู ้บริหารของบริษัท

(1)	 รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	 และประวัติการท�างานของ 
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

คณะกรรมการ

1	 นายบันเทิง	ตันติวิท
	 ประธานกรรมการ

74 -	 ปริญญาโท	สาขาการเงิน	
Massachusetts	
institute	of	
Technology	(M.I.T)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - นายบันเทิง		ตันติวิท
เป็นบิดาของ
นายอติพล		ตันติวิท

7 2 - 2549-ปัจจุบัน
2537-เม.ย.	2561
2537-2549
ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2558-ก.พ.	2560
2540-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน

-	 ประธานกรรมการ
-	 ประธานกรรมการบริหาร
-	 รองประธานกรรมการ	
-	 ประธานกรรมการ	และกรรมการ
-	 กรรมการ
-	 ประธานกรรมการ	
-	 กรรมการ
-	 ประธานกรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK”)
-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 บริษัท	บี.วี.โฮลดิ้ง	จ�ากัด
-	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ดุสิตธานี	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ดีบุก	จ�ากัด
-	 บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด

✓ DAP 2547 ไม่มี

2	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์
	 รองประธานกรรมการ	

และ
	 ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

68 -	Master	of	Science,	
University	of	
Wisconsin,	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

 

- - - - - - - - 	- 7 3 - 2549-ปัจจุบัน
พ.ค.	2561-ปัจจุบัน
2546-เม.ย.	2561
2558-ปัจจุบัน
2545-2558
ปัจจุบัน
2550-ก.ค.	2561
2550-ก.ค.	2561
2548-ปัจจุบัน	

ก.ย.	2547-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
ก.ย.	2555-ปัจจุบัน
ก.ย.	2555-ธ.ค.	2560
2554-ก.ย.	2555
2550-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

-	 รองประธานกรรมการ
-	 ประธานกรรมการบริหาร
-	 รองประธานกรรมการบริหาร
-	 ประธานกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
-	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
-	 ประธานกรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 ประธานกรรมการ	
-	 ประธานกรรมการบริหาร
-	 รองประธานกรรมการ
-	 รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
-	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
-	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	

-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 บริษัท	โรงแรม	รอยัลออคิด		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จ�ากัด
-	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	สยามพิวรรธน	์จ�ากัด
-	 บริษัท	สยามพิวรรธน	์โฮลดิ้ง	จ�ากัด
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

✓

✓

✓

✓

DAP
RCC
RCP
FGP

2547
2555
2555
2555

ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อาย	ุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

3	 ศาสตราจารย์ไพจิตร		
โรจนวานิช

	 กรรมการอิสระ	และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

90 -	 ปรญิญาโท	สาขาการคลงั
	 มหาวทิยาลัยเพนซลิเวเนยี	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

-	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบัญชี	(เทียบเท่า
ปริญญาโท)

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 นิติศาสตร์บัณฑิต			
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 ปริญญาบัตรหลักสูตร
ป้องกันราชอาณาจักร

	 รุ่นที่		25		ปี	พ.ศ.	2525		
วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร

5,000 0.003 5,000 - - - - - 	- 2 2 - ปัจจุบัน

2536-ปัจจุบัน
2528-ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	ประธานกรรมการ
-	 ประธานกรรมการ

-	MBK
-	บริษัท		จี	สตีล		จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ส�านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
-	 บริษัท	กาญจน์เจียน	จ�ากัด

✓

✓

✓

ACP
DAP
DCP

2549
2547
2546

ไม่มี

4	 นายประชา		ใจด	ี	
	 กรรมการอิสระ	และ

กรรมการตรวจสอบ
	 และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่า
ตอบแทน

63 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ	

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

- - - - - - - - 	- 2 1 - 2550-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ
-	ที่ปรึกษา

-	MBK

-	บริษัท	หินอ่อนบาตัน	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)

✓

✓

ACP
DAP

2550
2547

ไม่มี

5	 นายกษมา	บุณยคุปต์
	 กรรมการอิสระ	และ

กรรมการตรวจสอบ

56 -	 ปริญญาโท		
บริหารธุรกิจ	สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

	 มหาวทิยาลัยบรดิจ์พอร์ต	
รัฐคอนเนตทิคัต	

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - 	- 	- 2 - 2561-ปัจจุบัน
2557-2560

2557-2559

2547-2557

-	 ประธาน	คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
-	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
-	 กรรมการ	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจคณะกรรมการนโยบาลรัฐวิสาหกิจ

-	 กรรมการอิสระ	คณะกรรมการก�ากับการด�าเนินงาน	และ
คณะกรรมการการลงทุน

-	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากบัยทุธศาตร์และการปฏิรปู
-	 กรรมการ	และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-	 บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

-	 กองทุนวายุภักษ์	และกองทุนวายุภักษ์1

-	 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	เซ็น	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
-	 บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

✓ DCP 2547 ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

3	 ศาสตราจารย์ไพจิตร		
โรจนวานิช

	 กรรมการอิสระ	และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

90 -	 ปรญิญาโท	สาขาการคลงั
	 มหาวทิยาลัยเพนซลิเวเนยี	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

-	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบัญชี	(เทียบเท่า
ปริญญาโท)

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 นิติศาสตร์บัณฑิต			
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 ปริญญาบัตรหลักสูตร
ป้องกันราชอาณาจักร

	 รุ่นที่		25		ปี	พ.ศ.	2525		
วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร

5,000 0.003 5,000 - - - - - 	- 2 2 - ปัจจุบัน

2536-ปัจจุบัน
2528-ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	ประธานกรรมการ
-	 ประธานกรรมการ

-	MBK
-	บริษัท		จี	สตีล		จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ส�านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
-	 บริษัท	กาญจน์เจียน	จ�ากัด

✓

✓

✓

ACP
DAP
DCP

2549
2547
2546

ไม่มี

4	 นายประชา		ใจดี		
	 กรรมการอิสระ	และ

กรรมการตรวจสอบ
	 และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่า
ตอบแทน

63 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ	

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

- - - - - - - - 	- 2 1 - 2550-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ
-	ที่ปรึกษา

-	MBK

-	บริษัท	หินอ่อนบาตัน	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)

✓

✓

ACP
DAP

2550
2547

ไม่มี

5	 นายกษมา	บุณยคุปต์
	 กรรมการอิสระ	และ

กรรมการตรวจสอบ

56 -	 ปริญญาโท		
บริหารธุรกิจ	สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

	 มหาวทิยาลัยบรดิจ์พอร์ต	
รัฐคอนเนตทิคัต	

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - 	- 	- 2 - 2561-ปัจจุบัน
2557-2560

2557-2559

2547-2557

-	 ประธาน	คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
-	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
-	 กรรมการ	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจคณะกรรมการนโยบาลรัฐวิสาหกิจ

-	 กรรมการอิสระ	คณะกรรมการก�ากับการด�าเนินงาน	และ
คณะกรรมการการลงทุน

-	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากบัยุทธศาตร์และการปฏิรปู
-	 กรรมการ	และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-	 บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

-	 กองทุนวายุภักษ์	และกองทุนวายุภักษ์1

-	 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	เซ็น	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
-	 บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

✓ DCP 2547 ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

189



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อาย	ุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

6	 นางผาณิต		พูนศิริวงศ์
	 กรรมการอิสระ	และ

กรรมการสรรหาและ
	 พิจารณาค่าตอบแทน

70 -	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์

	 คณะวารสารศาสตร์	
และสื่อสารมวลชน

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 ปริญญาโท
	 คณะวารสารศาสตร์	
และสื่อสารมวลชน

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

404,990	 0.024 404,990	 - - - - - 	- 4 1 9 2549-ปัจจุบัน	

ปัจจุบัน
2517-ปัจจุบัน
2531-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2528-2539
2536-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน
2537-2558
2543-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2551-2557

-	 กรรมการอิสระ	และ
	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
-	ประธานที่ปรึกษา	และผู้จัดการทั่วไป	
-	 กรรมการบริหาร	
-	 กรรมการผู้จัดการ	
-	 รองประธานกรรมการ
-	 อุปนายก
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	 ประธานกรรมการ
-	 กรรมการเลขาธิการ	
-	 กรรมการอ�านวยการ	และ
	 ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
-	 ผู้ประนีประนอม
-	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการ

-	 กรรมการ
-	 อนุกรรมการ
-	 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
-	 รองประธานกรรมการ
-	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	(ให้ค�าปรึกษา)

-	MBK

-	 บริษัท	หนังสือพิมพ์แนวหน้า	จ�ากัด
-	 บริษัท	เวิลด์เอ๊กซเปรส	จ�ากัด
-	 บริษัท	แนวหน้า	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด
-	 บริษัท	เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟ	รีสอร์ท	จ�ากัด
-	 สมาคมธรรมศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์
-	 สมาคมธรรมศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์
-	 กองทุนพันบาทเพื่อตึกธรรมศาสตร์	60	ปี	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	 มูลนิธิช่วยการศึกษา	กรุงเทพมหานคร
-	 มูลนิธิช่วยการศึกษา	กรุงเทพมหานคร
-	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย

-	 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
-	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	เยาวชน	
	 สตรี	ผู้สูงอายุ		คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส	ของวุฒิสภา
	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-	 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย
-	 สิทธิมนุษยชน	เด็ก	และการศึกษา
-	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-	 มูลนิธิวัดธาตุทอง	(โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง)
-	 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

✓

✓

✓

✓

RCC
ACP
DCP
DAP

2552
2549
2548
2547

ไม่มี

7	 นายปิยะพงศ์	อาจมงักร
	 กรรมการ

61 -	 ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ		
สาขาภาษีอากร

	 มหาวิทยาลัยเซ้าเทิร์น
แคลิฟอร์เนีย

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

3,000,000	 0.176 3,000,000	 - - - - - 	- 1 1 - 2541-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2548-2560
2559-ปัจจุบัน
2548-ก.พ.	2552
2544-2551
2543-2551
2548-2550

-	 กรรมการ
-	 กรรมการบริหาร
-	 รองกรรมการผู้จัดการ
-	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร
-	 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

-	MBK
-	MBK
-	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด
-	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จ�ากัด
-	 บริษัท	โรงแรม	รอยัลออคิด		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

✓ DAP 2547 ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

6	 นางผาณิต		พูนศิริวงศ์
	 กรรมการอิสระ	และ

กรรมการสรรหาและ
	 พิจารณาค่าตอบแทน

70 -	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์

	 คณะวารสารศาสตร์	
และสื่อสารมวลชน

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 ปริญญาโท
	 คณะวารสารศาสตร์	
และสื่อสารมวลชน

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

404,990	 0.024 404,990	 - - - - - 	- 4 1 9 2549-ปัจจุบัน	

ปัจจุบัน
2517-ปัจจุบัน
2531-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2528-2539
2536-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน
2537-2558
2543-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2551-2557

-	 กรรมการอิสระ	และ
	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
-	ประธานที่ปรึกษา	และผู้จัดการทั่วไป	
-	 กรรมการบริหาร	
-	 กรรมการผู้จัดการ	
-	 รองประธานกรรมการ
-	 อุปนายก
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	 ประธานกรรมการ
-	 กรรมการเลขาธิการ	
-	 กรรมการอ�านวยการ	และ
	 ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
-	 ผู้ประนีประนอม
-	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการ

-	 กรรมการ
-	 อนุกรรมการ
-	 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
-	 รองประธานกรรมการ
-	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	(ให้ค�าปรึกษา)

-	MBK

-	 บริษัท	หนังสือพิมพ์แนวหน้า	จ�ากัด
-	 บริษัท	เวิลด์เอ๊กซเปรส	จ�ากัด
-	 บริษัท	แนวหน้า	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด
-	 บริษัท	เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟ	รีสอร์ท	จ�ากัด
-	 สมาคมธรรมศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์
-	 สมาคมธรรมศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์
-	 กองทุนพันบาทเพื่อตึกธรรมศาสตร์	60	ปี	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	 มูลนิธิช่วยการศึกษา	กรุงเทพมหานคร
-	 มูลนิธิช่วยการศึกษา	กรุงเทพมหานคร
-	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย

-	 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
-	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	เยาวชน	
	 สตรี	ผู้สูงอายุ		คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส	ของวุฒิสภา
	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-	 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย
-	 สิทธิมนุษยชน	เด็ก	และการศึกษา
-	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-	 มูลนิธิวัดธาตุทอง	(โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง)
-	 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

✓

✓

✓

✓

RCC
ACP
DCP
DAP

2552
2549
2548
2547

ไม่มี

7	 นายปิยะพงศ์	อาจมงักร
	 กรรมการ

61 -	 ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ		
สาขาภาษีอากร

	 มหาวิทยาลัยเซ้าเทิร์น
แคลิฟอร์เนีย

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

3,000,000	 0.176 3,000,000	 - - - - - 	- 1 1 - 2541-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2548-2560
2559-ปัจจุบัน
2548-ก.พ.	2552
2544-2551
2543-2551
2548-2550

-	 กรรมการ
-	 กรรมการบริหาร
-	 รองกรรมการผู้จัดการ
-	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร
-	 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

-	MBK
-	MBK
-	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด
-	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จ�ากัด
-	 บริษัท	โรงแรม	รอยัลออคิด		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

✓ DAP 2547 ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อาย	ุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

8	 นายสุเวทย์		ธีรวชิรกุล
	 กรรมการ	และ

กรรมการผู้อ�านวยการ

59 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ

	 Wagner	College,	
นิวยอร์ค

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับ
สูง	

		สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน	(วตท.)	

-	 หลักสูตรนักบริหาร
ยุทธศาสตร์การป้องกัน

	 และปราบปรามการ
ทุจริตระดับสูง		

	 สถาบันการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

	 แห่งชาติ	สัญญา	ธรรม
ศักดิ์	(นยปส.)

-	 หลักสูตรผู้บริหารระดับ
สูงด้านวิทยาการ
พลังงาน

	 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน	(วพน.)	

-	 หลักสูตรผู้บริหารระดับ
สูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์

	 สถาบันวิทยาการการค้า	
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

	 (TEPCoT)

1,403,000	 0.083 1,383,000	 20,000	 465,000	 0.027% 315,000	 150,000	 	- 82 4 - 2545-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน

ธ.ค.	2560-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2550-ก.ค.	2561
2543-2550

-	 กรรมการ	และกรรมการผู้อ�านวยการ
-	 กรรมการบริหาร
-	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-	 ประธานกรรมการ	และกรรมการ
-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
-	 รองประธานกรรมการบริษัท
-	 รองประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-	ประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการบริหาร

-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 บริษัท	ไอ	เอฟ	เอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	จ�ากัด		(มหาชน)	

-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	โรงแรม	รอยัลออคิด		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	โรงแรม	รอยัลออคิด		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

✓

✓

✓

SFE
ACP
DCP

2553
2549
2544

ไม่มี

9	 นายหัชพงศ	์	โภคัย
	 กรรมการ

57 -	 ปริญญาโท		
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- - - - - - - - - 11 1 - 2543-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน	
2543-2550
2542-2547	

-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด
-	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

✓ DAP 2547 ไม่มี

10	นายอติพล		ตันติวิท
	 กรรมการ

42 -	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
(ผู้บริหาร)

		สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์	

		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,300,000 0.076 1,300,000 - 5,150,000	 0.304% 5,150,000	 - นายอติพล		ตันติวิท
เป็นบุตรของ
นายบันเทิง		ตันติวิท

10 1 - 2546-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

-	 กรรมการ
-	 กรรมการผู้จัดการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	MBK
-	บริษัท	บี.วี.โฮลดิ้ง	จ�ากัด
-	 บริษัท	ยี.เอ็ม.อาร์	จ�ากัด
-	 บริษัท	กะตะวิลเล็จ	จ�ากัด
-	 บริษัท	แหลมไทร	วิลเล็จ	จ�ากัด
-	 บริษัท	ภูเก็ต	ดีเวลลอปเม้นท์		จ�ากัด
-	 บริษัท	เอ.ที.	ดีไซน์แอนด์จิวเวลรี่	จ�ากัด
-	 บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด
-	 บริษัท	บี.วี.	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอส.แอล.เอส	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอ.ที.เว็นเชอร์	มีเดีย	จ�ากัด

✓ DCP 2549 ไม่มี

ผู้บริหาร
1	 นายสุเวทย์		ธีรวชิรกุล
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ	
	 กรรมการผู้อ�านวยการ

	 	 รายละเอียดประวัตินายสุเวทย	์ธีรวชิรกุล	ปรากฏอยู่ในส่วนประวัติคณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

8	 นายสุเวทย์		ธีรวชิรกุล
	 กรรมการ	และ

กรรมการผู้อ�านวยการ

59 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ

	 Wagner	College,	
นิวยอร์ค

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
-	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับ
สูง	

		สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน	(วตท.)	

-	 หลักสูตรนักบริหาร
ยุทธศาสตร์การป้องกัน

	 และปราบปรามการ
ทุจริตระดับสูง		

	 สถาบันการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

	 แห่งชาติ	สัญญา	ธรรม
ศักดิ์	(นยปส.)

-	 หลักสูตรผู้บริหารระดับ
สูงด้านวิทยาการ
พลังงาน

	 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน	(วพน.)	

-	 หลักสูตรผู้บริหารระดับ
สูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์

	 สถาบันวิทยาการการค้า	
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

	 (TEPCoT)

1,403,000	 0.083 1,383,000	 20,000	 465,000	 0.027% 315,000	 150,000	 	- 82 4 - 2545-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน

ธ.ค.	2560-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2550-ก.ค.	2561
2543-2550

-	 กรรมการ	และกรรมการผู้อ�านวยการ
-	 กรรมการบริหาร
-	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-	 ประธานกรรมการ	และกรรมการ
-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
-	 รองประธานกรรมการบริษัท
-	 รองประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-	ประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการบริหาร

-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 บริษัท	ไอ	เอฟ	เอส	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร	์จ�ากัด		(มหาชน)	

-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด		(มหาชน)
-	 บริษัท	โรงแรม	รอยัลออคิด		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	โรงแรม	รอยัลออคิด		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

✓

✓

✓

SFE
ACP
DCP

2553
2549
2544

ไม่มี

9	 นายหัชพงศ์		โภคัย
	 กรรมการ

57 -	 ปริญญาโท		
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- - - - - - - - - 11 1 - 2543-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน	
2543-2550
2542-2547	

-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด
-	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

✓ DAP 2547 ไม่มี

10	นายอติพล		ตันติวิท
	 กรรมการ

42 -	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
(ผู้บริหาร)

		สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์	

		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,300,000 0.076 1,300,000 - 5,150,000	 0.304% 5,150,000	 - นายอติพล		ตันติวิท
เป็นบุตรของ
นายบันเทิง		ตันติวิท

10 1 - 2546-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

-	 กรรมการ
-	 กรรมการผู้จัดการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	MBK
-	บริษัท	บี.วี.โฮลดิ้ง	จ�ากัด
-	 บริษัท	ยี.เอ็ม.อาร์	จ�ากัด
-	 บริษัท	กะตะวิลเล็จ	จ�ากัด
-	 บริษัท	แหลมไทร	วิลเล็จ	จ�ากัด
-	 บริษัท	ภูเก็ต	ดีเวลลอปเม้นท์		จ�ากัด
-	 บริษัท	เอ.ที.	ดีไซน์แอนด์จิวเวลรี	่จ�ากัด
-	 บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด
-	 บริษัท	บี.วี.	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอส.แอล.เอส	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอ.ที.เว็นเชอร์	มีเดีย	จ�ากัด

✓ DCP 2549 ไม่มี

ผู้บริหาร
1	 นายสุเวทย์		ธีรวชิรกุล
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ	
	 กรรมการผู้อ�านวยการ

	 	 รายละเอียดประวัตินายสุเวทย์	ธีรวชิรกุล	ปรากฏอยู่ในส่วนประวัติคณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

193



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อาย	ุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

2	 นายพงษ์ศักดิ	์ศัพทเสน
	 รองกรรมการผูอ้�านวยการ
	 ส�านักกรรมการ 

ผู้อ�านวยการ

67 -	 ปริญญาโท		สาขา	
Industrial	
Management,

	 Marywood	College	
Scranton	P.A.

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 3 1 - 2549-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2543-2549

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ
-	 	กรรมการ
-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK

✓ DCP 2547 ไม่มี

3	 นายเกษมสุข		จงมั่นคง
	 รองกรรมการผู้อ�านวย

การสายการเงินและ
บริหาร

59 -	 ปริญญาโท	บัญชีมหา
บัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- - - - - - - - - 74 2 - 2546-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายการเงินและบริหาร
-	 กรรมการ	

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200

✓ DCP 2547 ไม่มี

4	 นางสาวยุพาพรรณ์		
ปริตรานันท์

	 รองกรรมการผู้อ�านวย
การสายตรวจสอบ
ภายใน

54 -	 ปริญญาโท		
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	 Certified		Internal	
Auditor	(CIA)	,

			The	Institute	of		
Internal		Auditors,	
U.S.A.

	61,000	 0.004 61,000	 	- 	- 	- 	- 	- 	- 1 1 - 2552-ปัจจุบัน
2543-2552
2543-2556
2547-ปัจจุบัน
2543-2546

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน
-	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบการบริหาร
-	 กรรมการ
-	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ

-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK

✓ DCP 2548 ไม่มี

5	 นายสมพล		ตรภีพนารถ
	 รองกรรมการผู้อ�านวย

การ	สายบริหาร 
พื้นที่เช่า	และผู้เช่า
สัมพันธ์

60 -	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร	์

- - - - - - - - - 9 1 	- 2556-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
2551-2556
2545-2549
2549-2550

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่า
สัมพันธ์

-	 กรรมการ
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
-	 กรรมการอิสระ

-	MBK

-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
-	 บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอื้อวิทยา	จ�ากัด	(มหาชน)

✓ DCP 2549 ไม่มี

6	 นายอภิชาติ	กมลธรรม
	 รองกรรมการผู้อ�านวย

การสายกฎหมาย

58 -	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
-	 เนติบัณฑิตไทย
	 ส�านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งบณัฑติยสภา

- - - - - - - - - 55 1 - ปัจจุบัน
2553-2559

2550-2553
2548-2550

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย
-	 กรรมการ
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย-เร่งรัดหนี้สิน

-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK
-	บริษัท	นวลิสซิ่ง	จ�ากัด		(มหาชน)

✓ DCP 2554 ไม่มี

7	 นายสาธิต		สายศร
	 รองกรรมการผู้อ�านวย

การ	สายปฏิบัติการ

54 -	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร	์

240,000	 0.014 10,000	 230,000	 - - - - - 11 1 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2559
2554-2558

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฏิบัติการ
-	 กรรมการ
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฎิบัติการ
-	 กรรมการผู้จัดการ

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK
-	บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จ�ากัด

- ✓ DCP
FSD

2559
2559

ไม่มี

8	 นางชนินทร์ชร	
	 ปรีดีพร้อมพันธุ์
	 ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้อ�านวยการ	สาย
ทรัพยากรบุคคล

49 -	 ปริญญาโท	สาขา
วิทยาศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

35,000	 0.002 	- 35,000	 	- 	- 	- 	- 	- 1 1 - ก.ค.2561-ปัจจุบัน
ก.ย.2561-ปัจจุบัน
ม.ค.	2560-มิ.ย.
2561
2546-	2559

-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ		สายทรัพยากรบุคคล
-	 กรรมการ
-	 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการ2	ส�านักกรรมการผู้
อ�านวยการดูแลงานด้านบริหารกลยุทธ์และระบบงาน

-	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK

-	MBK

ไม่มี

9	 นายศักดิ์ชัย	
	 สุทธิพิพัฒน์
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้

อ�านวยการ	ส�านัก
กรรมการผู้อ�านวยการ

46 -	 ปริญญาโท	สาขาการเงิน
	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- - - - 	- 	- 	- 	- 	- 6 1 - ก.ค.2561-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ต.ค.	2556-มิ.ย.	
2561
มี.ค.	2553-ก.ย.	
2556

-	 ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ		ส�านกักรรมการผูอ้�านวยการ
-	 กรรมการ
-	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

-	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบริหารการลงทุน

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK

-	MBK

ไม่มี
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

2	 นายพงษ์ศักดิ์	ศัพทเสน
	 รองกรรมการผูอ้�านวยการ
	 ส�านักกรรมการ 

ผู้อ�านวยการ

67 -	 ปริญญาโท		สาขา	
Industrial	
Management,

	 Marywood	College	
Scranton	P.A.

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 3 1 - 2549-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2543-2549

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ
-	 	กรรมการ
-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK

✓ DCP 2547 ไม่มี

3	 นายเกษมสุข		จงมั่นคง
	 รองกรรมการผู้อ�านวย

การสายการเงินและ
บริหาร

59 -	 ปริญญาโท	บัญชีมหา
บัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- - - - - - - - - 74 2 - 2546-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายการเงินและบริหาร
-	 กรรมการ	

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200

✓ DCP 2547 ไม่มี

4	 นางสาวยุพาพรรณ์		
ปริตรานันท์

	 รองกรรมการผู้อ�านวย
การสายตรวจสอบ
ภายใน

54 -	 ปริญญาโท		
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	 Certified		Internal	
Auditor	(CIA)	,

			The	Institute	of		
Internal		Auditors,	
U.S.A.

	61,000	 0.004 61,000	 	- 	- 	- 	- 	- 	- 1 1 - 2552-ปัจจุบัน
2543-2552
2543-2556
2547-ปัจจุบัน
2543-2546

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน
-	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบการบริหาร
-	 กรรมการ
-	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ

-	MBK
-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK

✓ DCP 2548 ไม่มี

5	 นายสมพล		ตรภีพนารถ
	 รองกรรมการผู้อ�านวย

การ	สายบริหาร 
พื้นที่เช่า	และผู้เช่า
สัมพันธ์

60 -	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	

- - - - - - - - - 9 1 	- 2556-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
2551-2556
2545-2549
2549-2550

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่า
สัมพันธ์

-	 กรรมการ
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
-	 กรรมการอิสระ

-	MBK

-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
-	 บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอื้อวิทยา	จ�ากัด	(มหาชน)

✓ DCP 2549 ไม่มี

6	 นายอภิชาติ	กมลธรรม
	 รองกรรมการผู้อ�านวย

การสายกฎหมาย

58 -	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
-	 เนติบัณฑิตไทย
	 ส�านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งบณัฑิตยสภา

- - - - - - - - - 55 1 - ปัจจุบัน
2553-2559

2550-2553
2548-2550

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย
-	 กรรมการ
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย-เร่งรัดหนี้สิน

-	MBK
-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK
-	บริษัท	นวลิสซิ่ง	จ�ากัด		(มหาชน)

✓ DCP 2554 ไม่มี

7	 นายสาธิต		สายศร
	 รองกรรมการผู้อ�านวย

การ	สายปฏิบัติการ

54 -	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	

240,000	 0.014 10,000	 230,000	 - - - - - 11 1 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2559
2554-2558

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฏิบัติการ
-	 กรรมการ
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฎิบัติการ
-	 กรรมการผู้จัดการ

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK
-	บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จ�ากัด

- ✓ DCP
FSD

2559
2559

ไม่มี

8	 นางชนินทร์ชร	
	 ปรีดีพร้อมพันธุ์
	 ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้อ�านวยการ	สาย
ทรัพยากรบุคคล

49 -	 ปริญญาโท	สาขา
วิทยาศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยมหิดล

35,000	 0.002 	- 35,000	 	- 	- 	- 	- 	- 1 1 - ก.ค.2561-ปัจจุบัน
ก.ย.2561-ปัจจุบัน
ม.ค.	2560-มิ.ย.
2561
2546-	2559

-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ		สายทรัพยากรบุคคล
-	 กรรมการ
-	 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการ2	ส�านักกรรมการผู้
อ�านวยการดูแลงานด้านบริหารกลยุทธ์และระบบงาน

-	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK

-	MBK

ไม่มี

9	 นายศักดิ์ชัย	
	 สุทธิพิพัฒน์
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้

อ�านวยการ	ส�านัก
กรรมการผู้อ�านวยการ

46 -	 ปริญญาโท	สาขาการเงิน
	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- - - - 	- 	- 	- 	- 	- 6 1 - ก.ค.2561-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ต.ค.	2556-มิ.ย.	
2561
มี.ค.	2553-ก.ย.	
2556

-	 ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ		ส�านกักรรมการผูอ้�านวยการ
-	 กรรมการ
-	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

-	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบริหารการลงทุน

-	MBK
-	 บรษัิทย่อย	และบริษทัร่วมของ	MBK	ตามทีป่รากฏในหน้าที	่198-200
-	MBK

-	MBK

ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อาย	ุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

เลขานุการบริษัท

1	 นางสาวดารารัตน์		
	 หอมรสสุคนธ์
	 เลขานุการบริษัท

51 -	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต

	 Applied	Economic	
Policy	Analysis,	

	 Northeastern	
University,	Boston,	
MA.,	USA

-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ	สาขาการเงนิ

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

-	 ปริญญาตรี	พาณิชย- 
ศาสตร์	สาขา	การเงิน
และการธนาคาร

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 Company	Secretary	
Program	(CSP	#	
32/2009)

-	 Effective	Minute	
Taking	(EMT	#	
19/2011)

1,394,600 0.082 1,215,000 179,600	 - - - - 	- 1 2 	- มิ.ย.	2561-ปัจจุบัน

2551-พ.ค.	2561

2548-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2548-2552

-	 เลขานุการบริษัท	และ	ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายก�ากับดูแล
กิจการ

-	 เลขานุการบริษัท	และ	ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแล
กิจการ

-	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
-	 เลขานกุารบรษิทั	และหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการลงทุน

-	MBK

-	MBK

-	MBK
-	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด		(มหาชน)
-	MBK

✓

✓

✓

CSP
EMT
BRP

2552
2554
2559

ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง

อายุ	
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ้น	MBK	ของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว		

Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การ
กระท�า
ผิดจ�านวน

บริษัท
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ใน

ปัจจุบัน	
(แห่ง)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	 ยังไม่ผ่าน
การ
อบรม

ผ่านการ
อบรม

หลักสูตร	
IOD	

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
2561

(%) 31	ธ.ค.	
2560

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

เลขานุการบริษัท

1	 นางสาวดารารัตน์		
	 หอมรสสุคนธ์
	 เลขานุการบริษัท

51 -	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต

	 Applied	Economic	
Policy	Analysis,	

	 Northeastern	
University,	Boston,	
MA.,	USA

-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ	สาขาการเงนิ

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

-	 ปริญญาตรี	พาณิชย- 
ศาสตร์	สาขา	การเงิน
และการธนาคาร

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 Company	Secretary	
Program	(CSP	#	
32/2009)

-	 Effective	Minute	
Taking	(EMT	#	
19/2011)

1,394,600 0.082 1,215,000 179,600	 - - - - 	- 1 2 	- มิ.ย.	2561-ปัจจุบัน

2551-พ.ค.	2561

2548-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2548-2552

-	 เลขานุการบริษัท	และ	ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายก�ากับดูแล
กิจการ

-	 เลขานุการบริษัท	และ	ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแล
กิจการ

-	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
-	 เลขานุการบรษิทั	และหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏิบตังิาน
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการลงทุน

-	MBK

-	MBK

-	MBK
-	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด		(มหาชน)
-	MBK

✓

✓

✓

CSP
EMT
BRP

2552
2554
2559

ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท เอ็ม บี เค ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค  จ�ากัด

บริษัท พาราไดซ์ รีเทล จ�ากัด

บริษัท พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง จ�ากัด

บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง จ�ากัด

บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จ�ากัด 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ  จ�ากัด

บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค สแควร์ จ�ากัด

บริษัท พี ที รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค ออนไลน์ จ�ากัด

บริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ จ�ากัด

บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด

บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท สยามพารากอน รีเทล จ�ากัด

บริษัท สยามพิวรรธน์ ไซม่อน จ�ากัด

บริษัท ลาดกระบัง เรสซิเดนซ์ จ�ากัด

บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด

บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

บรษิัท ด ิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั

บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัท สยามริเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด

บริษัท ทรัพย์สินธานี จ�ากัด

บริษัท ลันตาแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค แคปปิตอล จ�ากัด
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คณ
ะก

รร
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าร
 แ

ละ
ผ

ู้บร
ิหา

ร

บร
ิษัท

บริษัท ธารธารา แกลอรี จ�ากัด

บริษัท แอ๊บโซลูท แทรเวิล จ�ากัด

บริษัท ดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลับ จ�ากัด

บริษัท ซี แอล พี แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม จี 1 จ�ากัด

บริษัท แพมาลา สปา จ�ากัด

บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จ�ากัด

บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ภูเก็ต ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค กอล์ฟ แมเนจเม้นท์  จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพร้ส จ�ากัด

บริษัท ล�าลูกกา กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จ�ากัด

บริษัท แปลน เอสเตท จ�ากัด

บริษัท คริสตัล เลค พร็อพเพอร์ตี้ส์ จ�ากัด

บริษัท แปลน แอพไพรซัล จ�ากัด

บริษัท ลานบางนา จ�ากัด

บริษัท กะทู้ แลนด์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เรซสิเด้นซ์ จ�ากัด

บริษัท  เอ็ม บี เค สุขุมวิท จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เรียลตี้ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค จรัญ จ�ากัด

บริษัท ที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม จี 6 จ�ากัด

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท พีอาร์จี พืชผล จ�ากัด

บริษัท ราชสีมา ไรซ์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จ�ากัด
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บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จ�ากัด

บริษัท สีมาแพค จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท  เอ็ม บี เค การันตี  จ�ากัด

บริษัท ไพรมาซี อิลิแกนซ์ อินเวสเมนท์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค พรีเมียม จ�ากัด

บริษัท ที ลีสซิ่ง จ�ากัด

บริษัท เอ็ม จี 3 จ�ากัด

บริษัท เอ็ม จี 4 จ�ากัด

บริษัท เอ็ม จี 7 จ�ากัด

บริษัท เอ็ม จี 8 จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอ็ม โบรกเกอร์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ�ากัด

บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค ดิจิตอล จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เทรดดิ้ง จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เซอร์วิส โซลูชั่น  จ�ากัด

บริษัท เอ็กซ์-เจ็น พรีเมี่ยม จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค แอสเซ็ท จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค เลเชอร์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค คลับ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค  โบรกเกอร์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จ�ากัด

บริษัท เพื่อนพบแพทย์ จ�ากัด
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รายการระหว่างกัน

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันของ	MBK
	 คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการ

ทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบรษิทั	และบรษิทัย่อย		โดยยึดหลกัความระมดัระวงั	ความสมเหตสุมผล	ยตุธิรรม	และค�านงึ

ถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีของบริษทั		รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ในปี	2561	ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง	MBK	และบริษัทย่อย	กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ซึ่ง	MBK	ได้เปิด

เผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2561	 (ข้อ	6)	ทั้งนี้	มีข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 

เพิ่มเติม	ดังนี้

	 การซื้อหุ้นของ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ซิสเต็ม	จ�ากัด
	 1.	 วัน	เดือน	ปี	ที่เกิดรายการ	 9		สิงหาคม		2561

	 2.	 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	

	 	 2.1	 ผู้ซื้อ		 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค		จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK”)

	 	 2.2	 ผู้ขาย	 	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด	(มหาชน)	(“PRG”)

	 3.	 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

	 	 3.1	 ผู้ซื้อ

	 	 	 ฐานะของ		MBK		 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	PRG	ถือหุ้นอยู่	74.52%	ของทุนช�าระแล้ว

	 	 3.2	 ผู้ขาย

	 	 	 (1)	 ฐานะของ	MBK-FS		 เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที	่PRG	ถือหุ้นอยู่	100.00%	

	 	 	 (2)	 ฐานะของ	PRG	 -	 เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่	MBK	ถือหุ้นอยู่	74.52%	

	 	 	 	 	 	 	 ของทุนช�าระแล้ว

	 	 	 	 	 	 -	 เป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น		MBK	อยู่	27.98%	ของทุนช�าระแล้ว

	 4.	 รายละเอียดของหุ้นที่ซื้อขาย	

	 	 4.1	 ประเภทหุ้นที่ซื้อ		 หุ้นสามัญของ	MBK-FS

	 	 4.2	 ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ		 ประกอบธุรกิจอาหาร

	 	 4.3	 ทุนจดทะเบียน	และทุนที่เรียกช�าระ

	 	 	 4.3.1	 ทุนจดทะเบียน	 109,091,000		 บาท	

	 	 	 4.3.2	 ทุนที่เรียกช�าระ	 109,091,000		 บาท

	 	 	 4.3.3	 จ�านวนหุ้นสามัญ	 	 1,090,910	 หุ้น

	 	 	 4.3.4	 มูลค่าหุ้น	 	 100	 บาทต่อหุ้น
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	 	 4.4	 จ�านวนหุ้นที่ซื้อขาย

รายการ

จ�านวนหุ้น	ก่อน	ซื้อขาย จ�านวนหุ้น	หลัง	ซื้อขาย

หุ้นสามัญ สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)

หุ้นสามัญ สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)

1.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค		จ�ากัด	(มหาชน) - - 1,090,910 100.00

2.	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	 1,090,910 100.00 - -

รวม 1,090,910 100.00 1,090,910 100.00

	 	 4.5	 วิธีการในการก�าหนดราคาซื้อขาย	 ซื้อขายในราคาตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ	“Net	Present	Value”

	 5.	 แหล่งเงินทุนที่ใช้		 เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

	 6.	 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท�ารายการ

	 	 เนื่องจาก	MBK	เข้าท�ารายการกับ	PRG	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	MBK	อยู่เท่ากับ	27.98%	ของทุนช�าระแล้ว	ทั้งนี้	

MBK	ก็ถือหุ้น	PRG	อยู่เท่ากับ	74.52%	ของทุนช�าระแล้วเช่นกัน

	 7.	 การค�านวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน	(ค�านวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561)

	 	 7.1	 ราคาที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น		 17,211,687	 	 บาท	

	 	 7.2	 ค�านวณขนาดของรายการได	้เท่ากับ	 0.0797%	ของ	NTA

	 8.	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	8/61	วันที่	1	สิงหาคม	2561

	 	 8.1	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์

	 	 8.2	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล

	 9.	 ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า	การที่	บริษัท	เอ็ม		บี		เค	จ�ากัด	(“MBK”)	

ได้ด�าเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	ฟู้ด	ซิสเต็ม	จ�ากัด	 (“MBK-FS”)	จาก	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	

(มหาชน)	(“PRG”)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	MBK	เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล	เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

ภายในกลุ่ม	MBK	GROUP	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจสูงสุด	ทั้งนี้ราคาที่ซื้อขายหุ้นได้ใช้ราคา	Net	Present	Value	ซึ่งเป็นวิธี

ที่เหมาะสม

รายงานประจ�าปี 2561  บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

202



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ	 และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมถึง

ข้อมลูสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	ซึง่งบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2561	จัดท�าขึน้ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 และ

ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เพ่ือให้

สามารถสะท้อนฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั่วไป	และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	โดย

ในการตรวจสอบ	บริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	

และการก�ากบัดแูลท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิผล	เพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมูลทางบญัชีมคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษา

ไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง	ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระทั้งส้ินเป็นผู้ดูแล 

รับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญช	ี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 การสอบทานระบบการควบคุม

ภายใน	การตรวจสอบภายใน	และระบบการบรหิารความเสีย่ง	ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการเกีย่วโยงระหว่างกันอย่าง

ครบถ้วน	 เพียงพอ	 และเหมาะสม	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม	และสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ	และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	

ธนัวาคม	2561	มคีวามเชือ่ถอืได้	โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และปฏบัิติถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้อง

	 นายบันเทิง		ตันติวิท	 นายสุเวทย์		ธีรวชิรกุล
	 ประธานกรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 ซึ่งเป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญช	ีการเงิน	กฎหมาย	และการบริหาร	ดังนี้	

	 1.	 ศาสตราจารย์ไพจิตร	 โรจนวานิช		 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นายประชา		 ใจดี		 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายกษมา	 บุณยคุปต์	 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยมี	นางสาวยพุาพรรณ์	ปรติรานนัท์	รองกรรมการผูอ้�านวยการสายตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที ่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในรอบระยะเวลาบัญชี 

ปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม	16	ครัง้	เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ	โดยได้มกีารหารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการ	สายตรวจสอบ

ภายในและผูส้อบบญัชใีนเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง	รวมทัง้มกีารประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายจดัการ	และประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง	สรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้	

รายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	งบการเงินประจ�าปี	งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ร่วมกับผู้สอบบัญชี	 ผู้บริหารของสายการเงินและบริหาร	 	 และสายตรวจสอบภายใน	 โดยมีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของ 

งบการเงิน	การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ	การประมาณการทางบัญช	ีความเหมาะสมของนโยบายบัญชี	การแสดงความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีในประเด็นที่ส�าคัญ	 รวมทั้งมาตรฐานการสอบบัญชี	 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่มีการเปล่ียนแปลง		

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอทันเวลา	 และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน	 โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มี

เงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัท	 และบริษัทย่อยก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้ถือหุ้นตามที่ก�าหนด	 โดยถือหลักความถูกต้อง	

ระมัดระวัง	 ความสมเหตุสมผล	 และความโปร่งใส	 ค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัท	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน	และการบรหิารความเสีย่งรวมถงึมาตรการ

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน	และการรบัแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรยีนของบริษทั	และบรษัิทย่อย	โดยพจิารณาในเร่ืองการด�าเนินงาน	

การดูแลทรัพย์สิน	การป้องกันความผิดพลาดเสียหายหรือทุจริต	การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	โดยพิจารณาจาก

รายงานของสายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี	 ที่มีนัยส�าคัญ	 การแก้ไขปรับปรุงประเด็นส�าคัญตามรายงานการตรวจสอบ	 

และรับทราบการบริหารจัดการความเสี่ยงส�าคัญของบริษัท	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความ

เพียงพอเหมาะสม	ความโปร่งใส	ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน	และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท	
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การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�าเนินงานของบริษัท	ว่าเป็นไปตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดของบริษัทที่ก�ากับ

ดูแลรวมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบรหิารจดัการ	การถอืปฏบัิตติามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ของบริษัท	และบริษัทในเครือที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ	และกฎบัตรสายตรวจสอบภายใน	พิจารณาความเป็น

อิสระ	ความมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลของสายตรวจสอบภายใน	ขอบเขตการปฏบัิตงิาน	แผนการตรวจสอบประจ�าปี	การปฏบิตัิ

ตามแผน	พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ	 การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	 รับทราบข้อ

ร้องเรยีนหรอืการแจ้งเบาะแส	และผลการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิของเรือ่งดงักล่าว	รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าในการพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตัิ

งานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ	 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นสากล	 พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณ	

จ�านวนบุคลากร	 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร	 	 พิจารณาตัวชี้วัดความส�าเร็จ	 (KPI)	 และประเมินผลงานประจ�าปีของ 

รองกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายในและบุคลากรของสายตรวจสอบภายใน	

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี	 จากบริษัทส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 

โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี	 ความรู	้ ความสามารถ	ประสบการณ์	 ความเป็นอิสระตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

หรอืหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง	และคณุภาพงานการสอบบญัชใีนรอบปีทีผ่่านมา	โดยเหน็ว่าเป็นผูม้คีวามเข้าใจธรุกิจของบรษิทัเป็นอย่าง

ดี	โดยเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนมุตัต่ิอท่ีประชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้บริษทัส�านักงาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั	

ประจ�าปี	2561	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 	 สอดคล้องกับกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ		และความระมัดระวัง	รอบคอบ	มีความเป็นอิสระ	และแสดงความเห็นอย่าง

ตรงไปตรงมาตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	 31	

ธันวาคม	 2561	 บริษัทได้จัดท�างบการเงินโดยถูกต้อง	 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ		 

รวมทั้งการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	 	 	การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	มีการถือปฏิบัติตามข้อก�าหนด

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 ศาสตราจารย์ไพจิตร	โรจนวานิช
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 22	กุมภาพันธ์	2562
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร	 โดยปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวน	4	ท่าน	ดังนี้	

	 1.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นายปิยะพงศ์		 อาจมังกร	 กรรมการบริหาร

	 3.	 นายสุเวทย์		 ธีรวชิรกุล	 กรรมการบริหาร

	 4.	 นายอติพล	 ตันติวิท	 กรรมการบริหาร

	 โดยมี	นางสาวดารารัตน	์	หอมรสสุคนธ์	ท�าหน้าที่เป็น	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหาร	 ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการบริหารจัดการในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือของฝ่าย

จัดการ	ให้สามารถด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว	้และสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	และมีประสิทธิภาพ	พร้อม

พัฒนาสู่การต่อยอดการขยายธุรกิจ	 เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน	 โดยจะช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณากลั่นกรอง	 และตรวจ

สอบเรื่องที่ส�าคัญก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณา	

	 ทั้งนี้ส�าหรับป	ี2561	คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	เพื่อพิจารณา	และกลั่นกรอง	พร้อมเสนอแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา	และข้อเสนอแนะในเรื่องส�าคัญต่างๆ	ของบริษัทฯ	ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได	้ดังนี้

พิจารณาก�าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
	 คณะกรรมการบริหารได้ท�าหน้าที่ในการพิจารณา	และให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการใน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ		พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ	งบประมาณประจ�าปี	โดยได้มีการติดตาม

ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน	 	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรและการ

ด�าเนนิงานตามกลยทุธ์		เพือ่รองรบัการขยายการเติบโตในอนาคต	และพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวขององค์กร		

พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ	ของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ
	 คณะกรรมการบริหารได้ท�าหน้าที่ในการพิจารณา	กลั่นกรอง	และให้ความเห็นต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ	ของบริษัทฯ	

และบริษัทในเครือ	 โดยวิเคราะห์โอกาส	 อุปสรรคในการลงทุน	 และก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน	

หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ	ของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	รวมถึงติดตามและประเมินผลก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ		

เพื่อสร้างโอกาสในการเลือกลงทุนอย่างมีศักยภาพ	และให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ	
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พิจารณาโครงสร้างบริษัทฯ	อ�านาจด�าเนินการ	
	 คณะกรรมการบรหิารได้ท�าหน้าทีใ่นการพจิารณา	เกีย่วกบัโครงสร้างบรษิทัฯ	อ�านาจด�าเนินการ	ก่อนน�าเสนอขออนุมตัต่ิอ

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ก�ากับดูแลการบริหารจัดการขององค์กร	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
	 คณะกรรมการบริหารได้ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	เพื่อไม่

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ตลอดจนควบคุมดูแลการบริหารจัดการงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 ให้ท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

	 คณะกรรมการบริหาร		ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	ใน

การปฏิบติัหน้าทีอ่ย่างรอบคอบ	ระมดัระวงั	สมเหตุสมผล		เพือ่ทีจ่ะบริหารจดัการธรุกจิให้บรรลตุามวสิยัทศัน์	ภารกจิ	เป้าหมาย	และ

กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ		โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย		

ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการด�าเนินงานและก�ากับดูแลการบริหารกิจการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ	และยั่งยืนสืบไป

	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์
	 ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2550	

ปัจจุบัน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้	

	 1.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 2.	 นางผานิต	 พูนศิริวงศ์	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)

	 3.	 นายประชา		 ใจดี	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)

	 โดยมี	นายธเนศ		ขันติการุณ	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการ

พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์	 วิธีการสรรหา	 และแต่งตั้งบุคคล	 ที่เห็นสมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 รวมถึงเสนอนโนบาย

พิจารณาค่าตอบแทน	 และผลประโยชน์อื่นๆ	 ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	 คณะกรรมการชุดต่างๆ	 เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ	หรอืทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้		ตลอดจนท�าหน้าทีส่รรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและผลการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	

และกรรมการผู้อ�านวยการ	รองกรรมการผูอ้�านวยการ	และผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ	และมส่ีวนร่วมในการทบทวนหลกัเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูง	ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ	

	 ทั้งนี้ส�าหรับปี	2561	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มีการประชุมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	

และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	โดยสรุปสาระส�าคัญที่พิจารณา	ได้ดังนี้

 •	 พิจารณาทบทวน	 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ	โดยพิจารณาสรรหา	คัดเลือก	และเสนอ

ชื่อบุคคล	 ที่มีคุณวุฒิ	 ประสบการณ์	 และความรู้ความสามารถ	ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ 

บรษิทัฯ	เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาต่อไป	ทัง้นีก้รรมการ

ที่มีส่วนได้เสีย	จะงดออกเสียง

 •	 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดต่างๆ	โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	สถานะทางการเงินของบริษัทฯ	และระดับอัตราค่าตอบแทน	ซึ่งเปรียบเทียบได้

กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติ	

 •	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	สามารถเสนอวาระส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี	2562	และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	27	กันยายน	2561	ถึง	วันที่	28	ธันวาคม	2561

 •	 พจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้อ�านวยการ	รองกรรมการผู้อ�านวยการ	และผูช่้วย

กรรมการผู้อ�านวยการ	พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	และผลการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัโดยเปรยีบเทยีบกับเป้าหมายของบริษทัฯ	รวมท้ังสภาพความเป็นจรงิทางเศรษฐกจิ	โดยเปรียบ

เทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
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 •	 ติดตามและดูแลให้บริษัทฯ	มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม		ส�าหรับต�าแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูงและต�าแหน่งที่ส�าคัญ	 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ

ขยายธุรกิจ

 •	 ติดตามและดูแลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม	 	สามารถแข่งขันกับตลาดได้	 และ

รักษาพนักงานที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

 •	 จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจ�าปี	2561	และรายงาน

ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่น�ามาพัฒนาการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพ		พร้อมทัง้เปิดเผยผลการ

ประเมินในรายงานประจ�าปี

	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 ด้วยความระมัดระวัง	

รอบคอบ	โปร่งใส	เที่ยงธรรม	และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	

นักลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ	

	 นายศุภเดช		พูนพิพัฒน์
	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2558	โดยคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	10	ท่าน	ดังนี	้

	 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 3.	 ศาสตราจารย์ไพจิตร	 โรจนวานิช	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 4.	 นายประชา	 ใจดี	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 5.	 นายกษมา	 บุณยคุปต์	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 6.	 นางผาณิต	 พูนศิริวงศ์	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 7.	 นายปิยะพงศ์	 อาจมังกร	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 8.	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 9.	 นายหัชพงศ์	 โภคัย	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 10.	 นายอติพล	 ตันติวิท	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 โดยมี	นางสาวดารารัตน	์	หอมรสสุคนธ์		เลขานุการบริษัท	และผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ		ท�าหน้าที่เป็น

เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีท�าหน้าทีใ่นการพจิารณา	ทบทวน	นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ี	และข้อพงึปฏบิตัิ

ในการก�ากบัดูแลกจิการทีเ่หมาะสมกบับรษิทั		เพือ่ให้สอดคล้องกบัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล		ภายใต้กรอบกฎหมาย	

หลกัเกณฑ์	ข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้อง		พร้อมทัง้ก�ากบัดแูลและให้ค�าแนะน�า	ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีตลอดจนก�ากบั

ดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 ในปี	2561	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	1	ครั้ง	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับ

ผิดชอบที่ได้ระบุไว้	ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดการ

ด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	

 •	 พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และนโยบายการแจ้ง

เบาะแสหรอืเรือ่งร้องเรยีน	โดยได้มีการปรบัปรุงนโยบายและมาตรการดงักล่าว		ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบัุน		

รวมถึงกฎระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

 •	 พจิารณาปรับปรงุคูม่อืนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่	ีและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั		เพือ่ให้คูม่อื

มคีวามครบถ้วน	ชดัเจน	และเป็นปัจจุบนั	สอดคล้องกบัแนวทางและหลกัเกณฑ์ตามมาตรฐาน	ASEAN	CG	Scorecard		

ตามโครงการ	 CGR	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	 และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น	

 •	 พจิารณาผลการประเมนิโครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน	(Corporate	Governance	Report	

of	Thai	Listed	Companies:	CGR)		และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการตามโครงการส่งเสริม

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	 	 โดยมุ่งเน้นให้มีการด�าเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี
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 •	 ให้ความเห็นชอบในการก�ากับดูแลให้บริษัท	 และบริษัทในเครือ	 จัดท�าแผนปฏิบัติการ	 “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี”		

(Action	Plan	GCG)	ให้สอดคล้องตรงตามประเด็นที่ทางสายตรวจสอบภายในของบริษัท	เสนอให้มีการปรับปรุง

 •	 ก�ากับดูแล	 และติดตามการด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)		ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	MBK	GROUP

 •	 ก�าหนดให้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนท�าแบบทดสอบเกีย่วกบั	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคับ	นโยบายและแนวปฏบัิตใินการ

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	ผ่านระบบอนิทราเน็ตของบรษัิทเป็นประจ�าทกุปี		เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูบ้รหิาร	และพนกังาน

ทกุคนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจ	และสามารถน�าไปปฏบิตั	ิหน้าทีไ่ด้อย่างถกูต้องเหมาะสม	โดยจะน�าผลการทดสอบมา

ประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง	 และ

ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

 •	 ก�าหนดนโยบายให้บรษิทัย่อยของ	MBK	ประกาศเจตนารมณ์	เพือ่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต

 •	 ก�ากับดูแล	 และติดตามการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย

ของบรษิทัฯ		โดยส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแขง็ของชุมชน	สงัคม	และส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	ด้วยการน�าความ

เชี่ยวชาญของบริษัทฯ	 มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร	 และสังคมไปพร้อมๆ	 กัน	 และยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติภายในองค์กร

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กร	ให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับ

ดูแลกจิการทีดี่	และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิอย่างเคร่งครดั		รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความยัง่ยนื	ในการสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

	 นายบันเทิง		ตันติวิท	
	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัท เอ็ม บี เค จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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งบการเงิน
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รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อ บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MBK

ประเภทธุรกิจ	 ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่		 444	ชั้น	8	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	ถนนพญาไท

	 แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

เลขทะเบียนบริษัท		 บมจ.	0107537001102

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	 1,694,923,000	บาท

ชนิดของหุ้น	 หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วของบริษัท	 1,694,923,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้	 หุ้นละ	1.00	บาท

โทรศัพท์		 0-2853-9000

โทรสาร	 0-2853-7000

เว็บไซต ์ www.mbkgroup.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง 93	ชั้น	14	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์			 0-2009-9000	

โทรสาร				 0-2009-9991	

E - mail SETContactCenter@set.or.th

เว็บไซต	์		 http://www.set.or.th/tsd
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บุคคลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง	 1222	ถนนพระรามที่	3		แขวงบางโพงพาง		เขตยานนาวา

	 กรุงเทพฯ	10120

โทรศัพท์			 0-2296-2000,	0-2683-1000	

โทรสาร				 0-2683-1304

เว็บไซต์   www.krungsri.com

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง	 44	ถนนหลังสวน		แขวงลุมพินี		เขตปทุมวัน		กรุงเทพฯ	10330

โทรศัพท์			 0-2638-8000,	0-2626-7000

โทรสาร				 0-2657-3333

เว็บไซต	์		 www.cimbthai.com

ผู้สอบบัญชี	 นางสาวรัตนา	จาละ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3734		และ/หรือ

	 นางนงลักษณ์	พุ่มน้อย	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4172		และ/หรือ

	 นางสาวรัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4951	และ/หรือ

	 นางสาวณริศรา	ไชยสุวรรณ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4812

ที่ตั้ง	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

	 เลขที่	193/136-137		ชั้น	33	อาคารเลค	รัชดา	

	 ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

โทรศัพท์	 0-2264-9090

โทรสาร				 0-2264-0789-90
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การแสดงรายการที่ก�าหนด ตามแบบ 56-2
ในรายงานประจ�าปี

หัวข้อ หน้า

	 1.	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 102
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	 4.	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	 340

	 5.	 ผู้ถือหุ้น	 124
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ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำ ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.set.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท เอ็ม บี เค จำ กัด (มหำชน) www.mbkgroup.co.th



บริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหำชน)
MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
ชั้น 8 อำคำร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เลขที่ 444 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2853 9000  โทรสำร: +66 (0) 2853 7000

8th Fl., MBK Center Building, 444 Phayathai Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Telephone: +66 (0) 2853 9000  Facsimile: +66 (0) 2853 7000 

www.mbkgroup.co.th
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