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1

วิสัยทัศน์
“กลุ่มบริษัทชั้นนำ�ของประเทศ�
โดยมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ
และการลงทุน�ที่เติบโตอย่างยั่งยืน�
เพื่อให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำ�เสมอ”

ภารกิจ
1.� มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2.� ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำ�เสมอ
3.� ดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้า�อย่างมีระบบและ�เป็นธรรม�เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
4.��สร้าง�Brand�และ�ภาพลักษณ์องค์กร�อย่างต่อเนื่อง
5.��พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
6.��สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
7.�� เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ�และ
� เกิดความผูกพัน
8.�� พัฒนาระบบงาน�ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล�และระบบเทคโนโลยี�
� สารสนเทศ�ให้มีประสิทธิภาพ
9.��พัฒนานวัตกรรมการบริการ
10.��บริหารงาน�โดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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เติบโตอย่างยั่งยืน
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จุดเด่นทางด้านการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินของ�บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จ�ากัด�(มหาชน)�และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที�่31�ธันวาคม

หน่วย 2558 2559 2560

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม % 14.86 18.23 17.54

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย A % 11.61 11.77 9.11

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย % 4.63 4.95 4.13

กำาไรสุทธิต่อหุ้น B บาท 1.36 1.54 1.38

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.63 0.66 0.70 C

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 12.13 14.00 16.26

หมายเหต ุ A ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย)
 B คำานวณจากจำานวนหุ้นสามัญของบริษัท หักด้วยส่วนของหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือครองโดยบริษัทและบริษัทย่อย 
 C เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรจากบัญชีกำาไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำาหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผล

ระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยกำาหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล  ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

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

12/31/2558 ร้อยละ 12/31/2559 ร้อยละ 12/31/2560 ร้อยละ

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 40,549,382 100.00 42,517,701 100.00 46,552,390 100.00

หนี้สินรวม 22,608,741 55.76 22,165,520 52.13 24,367,690 52.34

ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,940,641 44.24 20,352,181 47.87 22,184,700 47.66

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที�่31�ธันวาคม

2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการบริการและให้เช่า 4,374,712 35.82 4,392,845 38.99 4,324,444 41.20

รายได้จากการขาย 4,832,696 39.57 3,412,569 30.29 2,376,266 22.64

รายได้จากกิจการโรงแรม 1,250,929 10.24 1,299,639 11.53 1,355,823 12.92

รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน 1,091,900 8.94 1,310,729 11.63 1,683,046 16.03

รายได้อื่น 662,646 5.43 851,890 7.56 757,516 7.21

รายได้รวม 12,212,883 100.00 11,267,672 100.00 10,497,095 100.00

กำาไรขั้นต้น 4,301,127 37.24 4,309,866 41.38 4,067,610 41.76

กำาไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,815,185 14.86 2,054,515 18.23 1,840,851 17.54
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“
สารจากคณะกรรมการบริษัท

� ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี� 2560� มีสัญญาณการฟื้นตัวใน
ทิศทางที่ดีขึ้น� โดยมีอัตราการขยายตัวจากปีก่อนประมาณร้อยละ� 4� โดยเป็นการ��������
ฟื้นตัวภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยว� ประกอบกับแรงหนุนหลักจาก
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ� ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐโครงการ� 9101� ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี� เพื่อการ
พฒันาการเกษตรอย่างยัง่ยนื�และการอดัฉดีงบประมาณพเิศษ�แม้ว่าสภาพเศรษฐกจิ
ในปี�2560�จะดขีึน้กว่าปี�2559�ท่ีผ่านมากต็าม��แต่บรษิทั�เอม็�บ�ีเค�จ�ากดั�(มหาชน)�
(“MBK”)�และบริษัทย่อย�(“กลุ่มบริษัท”)�ยังมีบางกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยในการด�าเนินธุรกิจในภาพรวมอยู่บ้าง�อย่างไรก็ตาม�กลุ่มบริษัท�เอ็ม�บี�เค�ยัง
คงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง�และพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กร�ให้สามารถรักษา
การสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

“

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)6



 กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค มีผลการดำาเนินงานในภาพรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2559 โดยมรีายได้จากการดำาเนนิงาน 10,497 ล้านบาท ลดลง 771 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 และมีกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 1,841 ล้านบาท ลดลง 214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
10  โดยธุรกิจท่ีมีผลประกอบการที่ดีขึ้นได้แก่ ธุรกิจการเงิน ซึ่ง
เตบิโตตามพอร์ตการให้สนิเชือ่ ส่วนธรุกจิทีม่ผีลประกอบการลดลง
ได ้แก ่  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ เนื่องจากโครงการ ควินน ์ 
คอนโดมิเนียม ได้สร้างเสร็จ และรับรู้รายได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว ใน
ปี 2558 และปี 2559 และจากธุรกิจอาหารที่ลดลงเนื่องจากคำาสั่ง
ซื้อข้าวภายใต้โครงการรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to 
Government : G to G) ลดลง ส่วนฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท 
เอ็ม บี เค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีการ
เปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัคอื มสีนิทรพัย์รวม 46,552 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
4,034 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 มีหนี้สินรวม 24,367 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 2,201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 หนี้สินรวมดังกล่าว
ประกอบด้วยเงินกู้ยืม 12,858 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงินระยะยาว 5,000 ล้านบาท ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 
1,602 ล้านบาท หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี1,627 ล้านบาท 
และหนี้สินอื่นๆ 3,280 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
22,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 

 โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ได้มีการดำาเนิน
การที่สำาคัญ ดังนี้

 ธุรกิจศูนย์การค้า ในส่วนของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การค้า เอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร์ อย่างต่อเน่ือง เพื่อยังคงมุ่งรักษาการเป็นศูนย์การค้าที่
เป็นจดุหมายอนัดบัต้นๆ ของกลุม่นกัท่องเทีย่ว โดยในส่วนของการ
ปรับปรุงศูนย์การค้าภายนอกอาคารน้ัน ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ 
นอกจากนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร์ เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร์ ในการเป็น “Local Professional Art” ท่ีถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการเป็นเมอืงแห่งสสีนัทีห่ลายหลายในแบบ Local 
Lifestyle ที่น่าค้นหา เหนือความคาดหมาย และเพื่อตอกยำ้าการ
เป็นแลนด์มาร์คแห่งความสุขสดใสในย่านปทุมวัน โดยการผนึก
กำาลังร่วมกับพันธมิตรในย่านสยาม ในโครงการ “สมาคมการค้า
พลังสยาม” ท่ีสร้างการเชือ่มต่อทางกายภาพด้วย “วนัสยาม สกาย
วอร์ค” เพือ่การสร้างความแขง็แกร่งให้ย่านสยาม ให้เป็นทีรู่จ้กัของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ  และตอกยำ้าความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้บริการ
ชาวไทย  ตลอดจนมีการปรับปรุงพ้ืนที่เช่า และพ้ืนที่ส่วนกลาง 
ภายในอาคารบรเิวณ ชัน้ G, 4, 6 และเพิม่บนัไดเลือ่นชัน้ 3 สำาหรบั
ขึ้นลงชั้น 4 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ทันสมัย และเพิ่มความพึง
พอใจให้กับผู้เช่าและผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน นอกจากนี้เมื่อ
กลางปี 2560 ศนูย์การค้า เอม็ บ ีเค เซน็เตอร์ ได้มกีารเปิดตวั MBK 
GROUP Application ในการนำาเสนอข่าวสาร โปรโมชัน่ กจิกรรม

ทางการตลาด ส่วนลดและสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้า ซึ่งมีฐานลูกค้า
ที่ใช้ แอพพลิเคชั่นแล้วมากกว่า 33,000 ราย ตอบสนองไลฟ์สไตล์
การใช้ชวีติทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค โดยในเดอืนกรกฎาคม บรษิทั
ย่อยของ MBK ได้ซื้อหุ ้นเพิ่มขึ้นของบริษัท ที่ดำาเนินธุรกิจ
ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค และบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจอาคาร 
พาราไดซ์ เพลส ซึง่เดมิชือ่ ศนูย์การค้า HaHa ทำาให้สดัส่วนการถอื
หุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 100% ทั้งสองบริษัท

 สำาหรับธุรกิจศูนย์การค้า ที่บริษัทร่วม ได้ร่วมลงทุนกับ
กลุม่พนัธมติรทางธรุกจิ ในโครงการ “ไอคอนสยาม (ICONSIAM)” 
เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้า และคอนโดมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่บนถนน
เจริญนคร โดยปัจจุบันโครงการไอคอนสยามยังอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในส่วน
ของศูนย์การค้าได้ประมาณปลายปี 2561

 ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางกลุ่มธุรกิจยังคง  
มุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพในการให้บรกิารทีเ่ป็นมาตรฐานระดบั
สากล และปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงห้องพัก            
การบริการ การติดตั้งสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบาย ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะเห็นได้จากผล
ประกอบการของ โรงแรมดสุติธาน ีกระบี ่บชี รสีอร์ท ทีม่อีตัราการ
เติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการ 
และผ่านการรบัรองมาตรฐาน TCEB (Thailand Convention and 
Exhibition Bureau) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ทำาให้ลูกค้า 
และผู้ใช้บริการม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานการบริการของ
โรงแรม ผนวกกบัทศันยีภาพทีส่วยงามของโรงแรม ทำาให้ได้รบัความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ยุโรป และ
สแกนดิเนเวีย 

 นอกจากนีใ้นส่วนของโรงแรม ทนิดิ ีกอล์ฟ รสีอร์ท แอท 
ภูเก็ต เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ เดอะ ล็อค ปาล์ม 
กอล์ฟ คอร์ส และสนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ส 
จงัหวดัภเูกต็ มกีารเพิม่ห้องพกั ในโครงการ ลอ็ค ปาล์ม เรสซเิดนซ์ 
เพื่อให้บริการลูกค้า และ นักกอล์ฟ ที่มีความหรูหรา และเป็นส่วน
ตัวมากขึ้น ในระดับห้อง Suite เพื่อเพิ่มชนิดของห้องพักให้หลาก
หลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและยังเป็นการเพิ่ม
ยอดขายให้กับโรงแรมมากยิ่งขึ้น

 ธุรกิจกอล์ฟ มีสนามกอล์ฟให้บริการจำานวนทั้งสิ้น 5 
สนาม โดยแบ่งออกเป็น 2 สนามในจังหวัดภูเก็ต คือ สนามกอล์ฟ 
เดอะ ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส และสนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมา
เทิน กอล์ฟ คอร์ส  โดยทั้ง 2 สนาม เป็นสนามที่ได้รับการยอมรับ
จากนักกอล์ฟทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติว่า เป็นสนามกอล์ฟที่
มีชื่อเสียงของประเทศไทย และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
มากมาย จาก Tripadvisor, Asian Golf Award, HAPA, Thailand 
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Best Golf Courses, Best of Thailand Awards Voted by 
Chinese Tourists เป็นต้น ส่วนอีก 3 สนามในจังหวัดปทุมธานี 
คือ สนามกอล์ฟ ริเวอร์ เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ และ สนาม
กอล์ฟ บางกอกกอล์ฟ คลับ ซึ่งที่สนาม บางกอกกอล์ฟ คลับมีการ
ให้บริการทั้ง Day Golf และ Night Golf เพื่อความสะดวกของ        
ผู ้ใช้บริการที่อยู ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และได้มีการ
ปรบัปรงุพฒันาคณุภาพของสนามอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การปรบัปรงุใน
ส่วนของสภาพสนาม และคลับเฮาส์ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับ
ผูใ้ช้บรกิาร  และสนามกอล์ฟอกี 1 สนามคอื สนามกอล์ฟ ลำาลกูกา 
คันทรี คลับ ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเช่นกัน ทั้งน้ี ได้มีการทำา
สญัญาการเป็นพนัธมติรทางธรุกจิร่วมกบัสนามกอล์ฟชัน้นำาในต่าง
ประเทศอีกหลายสนาม ทำาให้ธุรกิจกอล์ฟของกลุ่ม เอ็ม บี มีความ
หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็น
อย่างดี

 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ดำาเนนิธรุกจิพฒันาทีด่นิเพือ่ขาย 
ธุรกจิรบับรหิารทรพัย์สนิ และธรุกจิให้คำาปรกึษาและประเมนิมลูค่า
ทรัพย์สิน โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และความชำานาญในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2560 รายได้หลักจากโครงการ ควินน์ 
คอนโดมีเนียม ท่ีประสบความสำาเร็จ และได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี ซึ่งได้ทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 2559 ไปทั้งจำานวนแล้ว        
แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มธุรกิจ ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการพัฒนาที่อยู ่อาศัยประเภทอาคารชุดเพ่ิมเติม 
บริเวณแนวรถไฟฟ้าย่านสุขุมวิท ซ่ึงมีมูลค่าโครงการกว่า 2,000 
ล้านบาท  โดยคาดว่าจะเปิดตวัโครงการภายในไตรมาส 3 ปี 2561 
และมีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ด้วยการ
เปิดโครงการบ้านพกัอาศยับรเิวณถนนพระราม 9 ด้วยรปูแบบบ้าน
ทีท่นัสมยั หรหูรา ท่ามกลางธรรมชาต ิซึง่มมีลูค่าโครงการกว่า 500 
ล้านบาท โดยคาดว่า จะเปิดขายโครงการได้ภายในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2561 

 สำาหรับโครงการที่อยู ่อาศัยที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการ พาร์ค ริเวอร์เดล มูลค่าโครงการ 700 ล้าน
บาท  และโครงการ รเิวอร์เดล เรสซเิดนซ์ มลูค่าโครงการกว่า 1,500 
ล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างยอดรับรู้รายได้ในปี 2560 ให้แก่กลุ่ม
ธุรกิจได้รวมกว่า 200 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถปิดขายทั้ง
สองโครงการได้ภายในปี 2562  นอกจากนี ้โครงการทีอ่ยูใ่นจงัหวดั
ภูเก็ต ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเปิดขาย
โครงการ ล็อค ปาล์ม เรสซิเดนซ์ ที่ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ เดอะ 
ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส จำานวน 4 แปลง มูลค่าโครงการ 70 ล้าน
บาท และยังมีแผนจะปรับปรุงและพัฒนาที่ดินแปลงอื่นๆ รอบ
สนามกอล์ฟในระยะถัดไปอีกด้วย

  ธุรกิจอาหาร  ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหาร ซึ่ง
ดำาเนนิงานโดยบรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจำากดั (มหาชน) 
หรือ PRG โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ธุรกิจข้าว ยังต้องเผชิญกับ
ความท้าทายอย่างต ่อเนื่อง ทั้งจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวน                

การแข่งขันที่รุนแรงทางด้านราคา แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ
อาหาร ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า           
การควบคุมต้นทุนการผลิต การขายและการตลาด ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอกยำ้าให้ผู้
บริโภคทราบถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่กลุ่ม
ธุรกิจต้องการส่งมอบสิ่งดีๆ สู่ผู้บริโภค ในเรื่องของคุณภาพความ
ปลอดภัย ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดการบริโภค จากการ
จัดจำาหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” 
และ “ข้าวมาบุญครอง พลัส” ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับ
ความเชื่อถือให้เข้าร่วมเป็นผู้ผลิตข้าวสารให้กับกรมการค้าต่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลง
ซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ทั้งนี้จากการพัฒนา
และรกัษาคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง ทำาให้ PRG ได้รบัมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือติดดาว ซึ่งเป็น
รางวัลรับรองให้แก่ข้าวคุณภาพดี และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สมำา่เสมอ โดยได้รบัรางวลันีอ้ย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่10 จากกรมการ
ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 นอกจากนี ้ ในส่วนของธรุกจิร้านอาหารและศนูย์อาหาร 
กลุ่มธุรกิจได้ขยายการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร
อย่างต่อเนือ่ง  โดยมุง่เน้นกลยทุธ์ในการสร้างมาตรฐานการบรกิาร
และพฒันาผลติภณัฑ์ทีม่ศีกัยภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ในปี 2560 รวมทั้งมีการปรับปรุง 
Re-brand และ Re-product concept ของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของ Brand Hina Japanese Restaurant ให้มีจุดขายที่โดดเด่น 
แบบ Japanese Fusion ภายใต้ Concept “Craft Japanese 
Culinary” เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและ
กลุม่ลกูค้าของศนูย์การค้าทีร้่านอาหารตัง้อยู ่ รวมถงึได้มกีารขยาย
การลงทนุเพิม่เตมิ  โดยดำาเนนิการครวักลาง เพือ่การเพิม่มาตรฐาน
คุณภาพของวัตถุดิบ และอาหารภายในร้าน สำาหรับรองรับการ
ขยายสาขาของธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ดีธุรกิจร้านอาหารและ
ศนูย์อาหารนัน้ ยงัเป็นธรุกจิทีม่ขีนาดเลก็อยู ่จงึส่งผลให้รายได้และ
กำาไรในส่วนนี้ ยังไม่มีนัยสำาคัญต่อกลุ่มบริษัทโดยรวม 

 ธุรกิจการเงิน ดำาเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย เพื่อ
ซือ้อาคารชดุ และสนิเชือ่ธรุกจิทีม่หีลกัประกนัเป็นอสงัหารมิทรพัย์
ที่มีมูลค่า ต้ังอยู่ในทำาเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิง
พาณิชย์ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงสินเชื่อธุรกิจที่มี
หลักประกันเป็นสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังดำาเนินธุรกิจการให้
บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ และธุรกิจประกันชีวิต โดยให้
บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล รับประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลัก
ประกันด้านการออมเงิน ตลอดจนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ 
สำาหรบับคุคล ลกูค้าสถาบนั และองค์กรทัว่ไป ทัง้นีผ้ลประกอบการ
ในการดำาเนินธุรกิจในปี 2560 ธุรกิจการเงินมีผลประกอบการที่
เติบโตอย่างน่าพึงพอใจ จากการเติบโตของพอร์ตการให้สินเชื่อ
อย่างต่อเนือ่ง และธรุกจิให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มกีารขยายตลาด
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� นายบันเทิง�ตันติวิท� นายศุภเดช��พูนพิพัฒน์� นายสุเวทย์��ธีรวชิรกุล
� ประธานกรรมการ�� �รองประธานกรรมการ� ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การให้สนิเชือ่ไปยงักลุม่รถจกัรยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่
มากขึ้น ทำาให้รายได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปี 2559  นอกจากนี้ กลุ่ม
ธรุกจิการเงนิยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น  

 ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทย
แลนด์) จำากดั (“AAA”) ดำาเนนิธรุกจิประมลูรถยนต์ ซึง่นำามาตรฐาน
การประเมนิและตรวจสอบสภาพยานพาหนะจากประเทศญีปุ่น่มา
ใช้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีการเพิ่มสถานที่จัดเก็บรถในต่างจังหวัด 
เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำานวนรถที่เข้าประมูล  โดยปัจจุบันมี
สถานที่จัดเก็บรถครอบคลุมทั้งหมด 13 จังหวัดทั่วประเทศ  และ
ในปี 2561 มีแผนที่จะเปิดบริการเพิ่มอีก 3 จังหวัด ซึ่งจะทำาให้ 
AAA มีสถานที่จัดเก็บรถเพิ่มเป็น 16 จังหวัด  นอกจากนี้ยังได้มี
การพัฒนาระบบการตรวจสอบสภาพรถผ่าน Tablet  รวมทั้งได้มี
การพัฒนาระบบราคากลาง ในชื่อ Apple Auction Book เพื่อให้
ลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถดูราคากลางของรถที่จบประมูล 
หรือราคารถจบประมูลเป็นรายคันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด
จนมีการพัฒนา / re-design website ของ AAA ให้มีรูปแบบที่
ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย  นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำา Mobile 
Live Bid Application เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่
ต้องการประมูลออนไลน์ ผ่านทั้งระบบ Android และ IOS 

 หน่วยงานสนบัสนนุส่วนกลาง ซึง่เป็นหน่วยงานสำาคญั
ในการเป็นท่ีปรึกษาและให้สนับสนุนการทำาธุรกิจหลักของกลุ่ม
บริษัท เอ็ม บี เค ด ้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ที่หลากหลายในธุรกิจ โดยการผลักดันให้มีการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพ่ือพัฒนา เพ่ิมศักยภาพและขีดความ
สามารถของกลุม่ธรุกจิต่างๆ ในกลุม่บรษิทั เอม็ บ ีเค  โดยจะมกีาร
สนับสนุนในด้านต่างๆ คือ ด้านการบริการ โดยการปลูกฝังค่านิยม
การบรกิาร พร้อมทัง้ มาตรฐานการบรกิาร เพือ่ตอบสนองความพงึ
พอใจของลกูค้า ด้านกระบวนการ โดยการปรบัปรงุลดขัน้ตอนการ
ทำางานด้วยการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย โดยได้นำา
ระบบ CRM (Customer Relationship Management), MBK 
Application, E-Procurement เข้ามาปรับใช้ ด้านการแบ่งปัน
ทรพัยากร เช่น ทรพัยากรด้านบคุลากร, ด้านจดัซือ้, ด้านเทคโนโลยี 
เพือ่เพิม่ความได้เปรยีบในการแข่งขนัและเกดิประโยชน์สงูสดุ ด้าน
การพัฒนาบุคลากรและทุนมนุษย์ โดย การปลูกฝังวัฒนธรรม

องค์กร และพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรมนษุย์ให้มคีวามเป็นมอื
อาชพี เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองค์กรได้อย่าง
ยั่งยืน ด้านการบริหาร Brand เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของ 
กลุม่ บรษิทั เอม็ บ ีเค และเกดิความแขง็แกร่งของ Brand อย่างยัง่ยนื

 ด้านการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่ ทุม่เท 
และยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิภายใต้กรอบการกำากบัดแูลกจิการที่
ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคำานึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยัง่ยนื ดำาเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทียม  โดยสะท้อนให้เห็นได้จากการประกาศผลการประเมินการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำาป ี  2560 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
2017) โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยเป็น 1 ใน 110 
บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 
ดาว” จากจำานวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม 620 บริษัท 

 ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  บรษิทัฯ 
ยังคงตระหนักและให้ความสำาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง ผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การลดการใช้พลังงาน ลดของ
เสียจากกระบวนการต่างๆ ในการทำาธุรกิจ การจัดการขยะอย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำานึกในการแบ่งปัน
และการทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตอบแทนสังคม  เพื่อนำาไป
สู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ  

 ในนามของคณะกรรมการบรษิทัฯ ขอขอบคณุท่านผูถ้อื
หุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า  คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุน การดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท เอ็ม บี เค ด้วยดีเสมอมา  ทั้งนี้  ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเท 
ในการบรหิารงานอย่างมอือาชพีของกลุม่บรษิทั เอม็ บ ีเค ทีไ่ม่หยดุ
นิ่งที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า ในการหาโอกาสการขยายการลงทุนสู่
ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี  เพื่อก้าวสู่
การเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำาของประเทศในอนาคต ที่สามารถสร้าง
มลูค่าเพิม่ในการลงทนุอย่างมศีกัยภาพ  และสร้างการเตบิโตให้กบั
ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน และมั่นคงตลอดไป

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 9



คณะกรรมการ

R�นายบันเทิง�ตันติวิท
� ประธานกรรมการ

R�นางผาณิต�พูนศิริวงศ์
� กรรมการอิสระ�
� และกรรมการสรรหา
� และพิจารณาค่าตอบแทน

R�นายศุภเดช�พูนพิพัฒน์
� รองประธานกรรมการ�
� และประธานกรรมการสรรหา
� และพิจารณาค่าตอบแทน

R�นายสุเวทย์�ธีรวชิรกุล
� กรรมการ�
� และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

R�นายปิยะพงศ�์อาจมังกร
� กรรมการ
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R�นายประชา�ใจดี
� กรรมการอิสระ�กรรมการตรวจสอบ
� และกรรมการสรรหา
� และพิจารณาค่าตอบแทน

R�นางประคอง�ลีละวงศ์
� กรรมการอิสระ�
� และกรรมการตรวจสอบ

R�นายอติพล�ตันติวิท
� กรรมการ

R�ศาสตราจารย์ไพจิตร�โรจนวานิช
� กรรมการอิสระ�
� และประธานกรรมการตรวจสอบ

R�นายหัชพงศ์�โภคัย
� กรรมการ
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ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเวทย�์ธีรวชิรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อ�านวยการ

นายพงษ์ศักดิ์�ศัพทเสน
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

นายเกษมสุข�จงมั่นคง
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายการเงินและบริหาร�
และรักษาการรองกรรมการ
ผู้อ�านวยการสายทรัพยากรบุคคล

นางสาวยุพาพรรณ์��
ปริตรานันท์
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายตรวจสอบภายใน�
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นายสมพล�ตรีภพนารถ
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายบริหารการขาย

นายอภิชาติ�กมลธรรม
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายกฎหมาย

นายสาธิต�สายศร�
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
สายปฏิบัติการ

นางสาวศิรฐา�สุขสว่าง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
สายการตลาด

หมายเหตุ : นายสาธิต สายศร ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้อำานวยการสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560
 นายสมพล ตรีภพนารถได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้อำานวยการสายบริหารการขาย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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ผู้บริหาร

ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ��ณ 31 ธันวาคม 2560

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายสุเวทย�์ธีรวชิรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อ�านวยการ

นายพงษ์ศักดิ์�ศัพทเสน
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

นายวิจารณ�์หีบพร
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการ�1�
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ�

นางชนินทร์ชร�ปรีดีพร้อมพันธุ์
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการ�2�
ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ�
ดแูลงานด้านบรหิารกลยทุธ์และระบบงาน�

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

แถวล่างจากซ้ายไปขวา�
นายศักดิ์ชัย�สุทธิพิพัฒน์
ผู้อ�านวยการอาวโุสส�านกักรรมการผู้อ�านวยการ�1�

นายจรูญ�ปัญญาฉัตรพร
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมโครงการ�

นางสาวดารารัตน์�หอมรสสุคนธ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ�
และเลขานุการบริษัท�

นางสาวพัชรี�สมนันตา
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน

นางสาวจรูญรัตน์�สาลี
ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ�2

หมายเหตุ : นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำานวยการ 2 
 สำานักกรรมการผู้อำานวยการดูแลงานด้านบริหารกลยุทธ์และระบบงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
 นางสาวพัชรี สมนันตา ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน 
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
 นางสาวไปรยาภรณ์ แข็งแรง ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำานวยการ 3 
 สำานักกรรมการผู้อำานวยการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
 นางสาวจรูญรัตน์ สาลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักกรรมการผู้อำานวยการ 2 
 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)14



สายการเงินและบริหาร��ณ 31 ธันวาคม 2560

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายเกษมสุข�จงมั่นคง
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายการเงินและบริหาร�

นางสาววันเพ็ญ�รุ่งโรจน์ชนาทิพย์
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายการเงิน�
และบริหาร�ดูแลงานด้านบัญชีและงบประมาณ�
ด้านการเงิน�รวมถึงด้านจัดซื้อและธุรการ

นายสุรพล�เสนาจักร์
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายการเงิน
และบริหาร�ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสาวกาญจนา�ปัญญารัตนกุล
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน

นางสาวกฤษณี�เดชวรชัย
ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

นายบุญเลิศ�รักวิจิตรศิลป์
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกิจจา�ศิลปวงษา
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

หมายเหตุ : นายกิจจา ศิลปวงษา  ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 15



สายปฏิบัติการ�ณ 31 ธันวาคม 2560

จากซ้ายไปขวา�
นายสาธิต�สายศร
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ

นายศตวรรษ�หลักแหลม
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ
�

นายพงศ์วิกรานต์�วิศรุตโชติกุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย

นางสาวอรวรรณ�จึงประเสริฐศรี
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการ

นายประหยัด�บุญค�า�
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม�

ผู้บริหาร

หมายเหตุ : นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายบริการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
 นายประหยัด บุญคำา ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการผู้อำานวยการฝ่ายวิศวกรรม เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2561

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)16



สายตรวจสอบภายใน��ณ 31 ธันวาคม 2560

จากซ้ายไปขวา
นางสาวยุพาพรรณ์�ปริตรานันท์
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน

นางชัชมาศ�เหลืองศักดิ์ศรี
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน�1

นางสาวชลลดา�งามนิกุลชลิน
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน�2

สายพัฒนาธุรกิจ��ณ 31 ธันวาคม 2559

จากซ้ายไปขวา
นายสุเวทย์�ธีรวชิรกุล
รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการสายพัฒนาธุรกิจ

นายสมบูรณ์�ประสบพิบูล
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายพงศ์ทิพย์�พงศ์ค�า
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการลงทุน

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 17



สายทรัพยากรบุคคล��ณ 31 ธันวาคม 2560

จากซ้ายไปขวา
นายเกษมสุข�จงมั่นคง
รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการสายทรัพยากรบุคคล

นางชนินทร์ชร�ปรีดีพร้อมพันธุ์
รักษาการผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�านวยการสายทรัพยากรบุคคล
และรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล�

นางสาวพัชรินทร์�พินทุนันท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

สายการตลาด��ณ 31 ธันวาคม 2560

จากซ้ายไปขวา
นางสาวศิรฐา�สุขสว่าง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายการตลาด

นางสาวกนกรัตน์�จุฑานนท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร�

นางสาวสุวรรณา�เหล่าผลเจริญ�
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด

ผู้บริหาร

หมายเหตุ : นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำานวยการสายทรัพยากรบุคคล 
 และรักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)18



สายบริหารการขาย��ณ 31 ธันวาคม 2560

จากซ้ายไปขวา
นายสมพล�ตรีภพนารถ
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายบริหารการขาย

นางสาวสหัพย์ภัค�โชควิจิตรกุล
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขายและผู้เช่าสัมพันธ์

สายกฎหมาย��ณ 31 ธันวาคม 2560

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายอภิชาติ�กมลธรรม
รองกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย

นายอุกฤษณ์�พิทักษ์ประชา
ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล

แถวล่างจากซ้ายไปขวา�
นายสุทธิฤกษ์�บ�ารุงชาติ
ผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรม-สัญญา

นายอภิชาติ�สุภาเดช
ผู้อ�านวยการฝ่ายนิติกรรมธุรกิจการเงิน

หมายเหตุ : นางสาวสหัพย์ภัค  โชควิจิตรกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขายและผู้เช่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 19



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม

ณ�31�ธันวาคม�2560

99.99%

99.99%

99.99%

99.97%

99.97%

99.99%

99.97%

50.00%

30.72%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99% 99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

25.00%

29.86%

35.00%

99.99%

99.99%

99.99%

45.83%

99.70%

99.99%

99.99%

71.54% 1.06%

99.99%

99.99%

(1) (2)

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
เรซสิเด้นซ�์จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
สุขุมวิท�จำ�กัด

99.99%

99.99%

99.99%

70.36%

99.97%

99.99%

99.97%

99.99%

99.99%

55.00%

99.97%

99.99%

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�เรียลตี้
จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จรัญ
จำ�กัด

บริษัท�ที�คอนซัลแตนท์
จำ�กัด

ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

ธุรกิจกอล์ฟ
ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

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

บริษัท�พาราไดซ์
พาร์ค�จำ�กัด

บริษัท�พาราไดซ์
รีเทล�จำ�กัด

บริษัท�สยาม�เดลีซ
จำ�กัด

บริษัท�กลาสเฮ้าส์
บิลดิ้ง�จำ�กัด

บริษัท�กลาสเฮ้าส์
รัชดา�จำ�กัด

บริษัท�รักษาความปลอดภัย
เอ็ม�บี�เค

สมาร์ท�ฟอร์ซ�จำ�กัด

บริษัท�เดอะไนน์
เซ็นเตอร์�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
เซ็นเตอร์�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
สแควร�์จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
ดิจิตอล�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
ออนไลน�์จำ�กัด

บริษัท�พี�ที�รีเทล
คอร์ปอเรชั่น�จำ�กัด

บริษัท�สยามพิวรรธน์�
จำ�กัด

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

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค
การธุรกิจ�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค
โฮเต็ล�แอนด�์รีสอร์ท�

จำ�กัด

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

บริษัท�ทรัพย์สินธาน�ี
จำ�กัด

บริษัท�ลันตา�แลนด์�
ดีเวลลอปเม้นท�์

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค
แคปปิตอล�จำ�กัด

บริษัท�ธารธารา
แกลอร�ีจำ�กัด

บริษัท�แอ๊บโซลูท
แทรเวิล�จำ�กัด

บริษัท�แพมาลา
สปา�จำ�กัด

บริษัท�โรงแรม�รอยัล�
ออคิด�(ประเทศไทย)�
จำ�กัด�(มหาชน)

บริษัท�ดี�เอ็ม�เอส
พร็อพเพอร์ตี้ส

อินเวสเม้นท์�ไพรเวท�จำ�กัด

บริษัท�ริเวอร์เดล
กอล์ฟ�แอนด์

คันทร�ีคลับ�จำ�กัด

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

บริษัท�ภูเก็ต�ล็อค�
ปาล์ม�กอล์ฟ�คลับ�

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
กอล์ฟ�แมเนจเม้นท�์

จำ�กัด

�บริษัท�เอ็ม�บี�เค
เอ็นเตอร์ไพร้ส�

จำ�กัด

บริษัท�เอส�ซี�บี�
บิลดิ้ง�จำ�กัด

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

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
เรียล�เอสเตท�จำ�กัด

บริษัท�ริเวอร์เดล
กอล์ฟ�แอนด์

คันทรี�คลับ�จำ�กัด

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

บริษัท�แปลน
เอสเตท�จำ�กัด

บริษัท�คริสตัล�เลค
พร็อพเพอร์ตี้ส�์จำ�กัด

บริษัท�ซ�ีแอล�พี
แมนเนจเม้นท์�จำ�กัด

บริษัท�แปลน
แอพไพรซัล�จำ�กัด

บริษัท�ลานบางนา�
จำ�กัด

บริษัท�กลาสเฮ้าส�์
รัชดา�จำ�กัด

บริษัท�เดอะไนน์�
เซ็นเตอร�์จำ�กัด

บริษัท�กะทู้�แลนด�์
จำ�กัด

99.99%

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)20



บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จำ�กัด�(มหาชน)

49.99%

99.99%

99.98%

99.99%

99.97%

99.99%

99.99%

99.99%

99.90%

89.99%

74.52%

99.99%

99.99%

75.00%
25.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

48.99%

50.99%

99.99%

100.00%

99.99%

99.99%

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

99.97%

99.99%

16.56%

49.00%

49.00%

49.00%

27.77%

1.46%

บริษัท�
เพื่อนพบแพทย�์

จำ�กัด

หมายถึงการร่วมค้า

หมายถึงบริษัทร่วม

36.29%

ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอื่นๆ ธุรกิจสนับสนุน

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

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

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค
การันต�ีจำ�กัด

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�สีมาแพค�
จำ�กัด

บริษัท�ไพรมาซี�
อิลิแกนซ์

อินเวสเมนท�์จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค
พรีเมียม�จำ�กัด

บริษัท�ที�ลีสซิ่ง�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�1�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�3�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�4�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�5�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�จี�6�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
โบรกเกอร�์จำ�กัด

บริษัท
บริหารสินทรัพย์
แม๊กซ์�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
ไลฟ์�ประกันชีวิต
จำ�กัด�(มหาชน)

บริษัท
ที�เอ็ม�โบรกเกอร์

จำ�กัด

บริษัท
เอ็ม�ที�เซอร์วิส�2016

จำ�กัด

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

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

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

บริษัท�แอพเพิล��
ออโต�้ออคชั่น�

(ไทยแลนด์)�จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค
แอ็ดวานซ�์จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บ�ีเค�
เทรนนิ่ง�เซ็นเตอร์

จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
อินชัวรันส�์

โบรกเกอร�์จำ�กัด

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�
เซอร์วิส�โซลูชั่น�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�บ�ีเค
เทรดดิ้ง�จำ�กัด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จ�ากัด�(มหาชน)�(“MBK”)�และกลุ่มบริษัท�MBK
ประกอบธุรกิจหลัก�ดังนี้

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

   p บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำากัด (“TNC”) 

   p บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค  จำากัด (“PDP”) 

   p บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลดิ้ง จำากัด (“GHB”) 

   p บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จำากัด (“GHR”) ฯลฯ

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

   p บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำากัด (“MBK-HT”)

   p บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำากัด (“MBK-HR”) 

   p บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จำากัด (“MBK-BUS”) 

   p บริษัท ทรัพย์สินธานี จำากัด (“SSTN”) 

   p บริษัท ลันตา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (“LLD”) ฯลฯ
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3.� ธุรกิจกอล์ฟ��� ด�าเนินธุรกิจโดย�บริษัทย่อยของ�MBK�ได้แก่

   p บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำากัด (มหาชน) (“MBK-R”) 

   p บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำากัด (“RDGCC”) 

   p บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพร้ส จำากัด (“MBK-EP”) ฯลฯ

6.� ธุรกิจการเงิน��� ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ�MBK�ได้แก่�
   p บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำากัด (“MBK-G”) 

   p บริษัท ที ลีสซิ่ง จำากัด (“TLS”) 

   p บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) (“MBK-LIFE”)

   p บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำากัด (“TMB”) ฯลฯ

4.� ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�์�� ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ�MBK�ได้แก่�
   p บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำากัด (“MBK-RE”)

   p บริษัท แปลน เอสเตท จำากัด (“PST”) 

   p บริษัท คริสตัล เลค พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำากัด (“CLP”) ฯลฯ

5.� ธุรกิจอาหาร�� ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ�MBK�ได้แก่�
   p บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำากัด (มหาชน) (“PRG”) 

    และบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่

   p บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำากัด (“PRG-G”)

   p บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (“MBK-FE”)

   p บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำากัด (“MBK-FI”)

   p บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำากัด (“INF”)

   p บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำากัด (“MBK-RG”) 

   p บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำากัด (“MBK-FSV”) ฯลฯ

7.� ธุรกิจอื่นๆ�� ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทร่วมของ�MBK�ได้แก่�
   p บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด (“AAA”)

8.� ธุรกิจสนับสนุน��� ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ�MBK�ได้แก่�
   p บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำากัด (“MBK-TC”)

   p บริษัท เอ็ม บี เค คลับ จำากัด (“MBK-CB”)

   p บริษัท เอ็ม บี เค เทรดดิ้ง จำากัด (“MBK-TD”) ฯลฯ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจในปีที่ผ่านมา
 ในปีที่ผ่านมามีธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญดังนี้

บริษัท�เอ็ม�บี�เค�จ�ากัด�(มหาชน)�(MBK)�และบริษัทย่อย
� ปี�2560
 p เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยของ MBK ได้ซื้อหุ้นเพิ่ม ดังนี้

  p บริษัท เอ็ม บี เค ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จำากัด (“MBK-SC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 99.99% 

ได้ซื้อหุ้นของบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำากัด โดยจากเดิม MBK-SC ถือหุ้นอยู่ 50.00% ได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 50.00% รวมเป็น 100%

  p บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำากัด (“TNC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 99.99% ซื้อหุ้นของ

บริษัท สยาม เดลีซ จำากัด โดยจากเดิม TNC ถือหุ้นอยู่ 50.00% ได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 50.00% รวมเป็น 100%

 p เดือนสิงหาคม  2560  บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 

99.99%  และ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 74.52%   ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง

บริษัทใหม่ ดังนี้

  p บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำากัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 99.99%  เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการวัตถุดิบ 

ผลิต จำาหน่าย สินค้าสำาเร็จรูป สินค้ากึ่งสำาเร็จรูป

 p เดือนตุลาคม  2560  บริษัท เอ็ม บี เค เซอร์วิส โซลูชั่น จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MBK มีสัดส่วนการลงทุน 99.99%  

ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ ดังนี้

  p บริษัท เอ็ม บี เค เทรดดิ้ง จำากัด โดยมีสัดส่วนการลงทุน 89.99% เพื่อประกอบธุรกิจนำาเข้า ซื้อ ขาย เครื่องออก

กำาลังกาย รวมอุปกรณ์สำาหรับการออกกำาลังกายทุกชนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในการตกแต่งทุกชนิด

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
1.�ธุรกิจศูนย์การค้า
ศูนย์การค้า�MBK�Center
 ศูนย์การค้า MBK Center ดำาเนินธุรกิจ โดย บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) (“MBK”)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ศูนย์การค้า MBK Center เป็นศูนย์การค้าครบวงจรภายใต้ Concept “One Stop Shopping” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ กว่า 23 ไร่ 

ประกอบด้วย อาคารสำานกังาน 20 ชัน้, โรงแรมปทมุวนัปริน๊เซส 29 ชัน้ และอาคารศนูย์การค้า 8 ชัน้ ดำาเนนิธรุกจิให้เช่าพืน้ทีส่ำาหรบัธรุกจิ

ค้าปลีก บนพื้นที่ 140,000 ตารางเมตร บริหารงานโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน)
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1	 พื้นที่รวมของอาคาร	ลดลง	32.37	ตรม.	จากการเจาะติดตั้งบันไดเลื่อนชั้น	4	โซน	A
2	 พื้นที่ส่วนศูนย์การค้าลดลง	32.37	ตรม.	จากการเจาะติดตั้งบันไดเลื่อนชั้น	4	โซน	A
3	 พื้นที่ส่วนศูนย์การค้าลดลง	จากช่วง	1	มกราคม	2560-31	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมาเท่ากับ	362.46	ตารางเมตร	จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่เช่าชั้น	G	โซน	B	เป็นพื้นที่กิจกรรม,	การปรับปรุงพื้นที่ชั้น	

2	โซน	D,	การปรับปรุงพื้นที่ชั้น	6	โซน	BC	และชั้น	4	โซน	A

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
	 อาคาร	MBK	Center	

	 	 มีพื้นที่ทั้งหมด	 	 270,685.571	 ตารางเมตร		 แบ่งเป็น

  p	 พื้นที่ส่วนศูนย์การค้า	 142,935.31	 ตารางเมตร

  p	 พื้นที่ส่วนส�านักงาน	 23,330.07	 ตารางเมตร

  p	 พื้นที่ส่วนโรงแรม	 47,096.53	 ตารางเมตร

  p	 พื้นที่จอดรถ	 57,273.66	 ตารางเมตร

	 รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละส่วนของอาคาร	MBK	Center	มีดังนี้
	 1.	 ส่วนที่เป็นพื้นที่ให้เช่า		แบ่งเป็น

	 1.1	 พื้นที่ศูนย์การค้า	(ศูนย์การค้า	MBK	Center)	

	 	 มีพื้นที่รวม		 	 142,935.312	 ตารางเมตร		 แบ่งเป็น

  p	 พื้นที่ให้เช่าส�าหรับร้านค้าทั่วไป	 81,039.993	 ตารางเมตร

  p	 พื้นที่ส่วนกลาง	 61,945.32	 ตารางเมตร

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

	 	 มีพื้นที่รวม				 	 23,330.07	 ตารางเมตร	 แบ่งเป็น

  p	 พื้นที่ส�านักงานให้เช่า	 15,570.50	 ตารางเมตร

  p	 พื้นที่ส่วนกลาง		 7,759.57	 ตารางเมตร

	 2.	 ส่วนที่ไม่เป็นพื้นที่ให้เช่า	แบ่งเป็น

	 2.1	 พื้นที่โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส

	 	 มีพื้นที่รวม		 	 47,096.53	 ตารางเมตร		 แบ่งเป็น

  p	 ห้องพัก	จ�านวน	29	ชั้น		 26,127.61	 ตารางเมตร	

  p	 พื้นที่ส่วนกลาง	 20,968.92	 ตารางเมตร

	 2.2	 พื้นที่ลานจอดรถ		 57,273.66		 ตารางเมตร

	 MBK	แบ่งลักษณะของการให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า	MBK	Center	ออกเป็น	2	ประเภท	คือ
 1.	 การให้เช่าพื้นที่ระยะยาว	 มีก�าหนดระยะเวลาเช่ามากกว่า	 3	 ปี	 พร้อมเก็บค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายุสัญญาเช่า	 คิดเป็น

สัดส่วนประมาณ	21%	ของพื้นที่ที่มีผู้เช่า
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 2.	 การให้เช่าพืน้ทีร่ะยะสัน้	มีก�าหนดระยะเวลาเช่า	1	ปี	ถงึ	3	ปี	เรยีกเกบ็ค่าเช่าเป็นรายเดอืน	คดิเป็นสดัส่วนประมาณ	79%	ของ 

พื้นที่ที่มีผู้เช่า

	 ปี	2560	มีการปรับเปลี่ยน	และปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การค้า	MBK	Center	ดังนี้

  p	 ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่เช่าและพื้นที่ส่วนกลางบริเวณ	ชั้น	6	โซน	B	และโซน	C	พื้นที่ประมาณ	4,500	ตารางเมตร

  p	 ปรับปรุง	ตกแต่ง	พื้นที่เช่าและพื้นที่ส่วนกลาง	บริเวณ	ชั้น	4	โซน	A	พื้นที่ประมาณ	3,500	ตารางเมตร

  p	 เพิ่มบันไดเลื่อน	ชั้น	3	ขึ้นลงชั้น	4	โซน	A	จ�านวน	2	ชุด

  p	 ปรับปรุง	ตกแต่ง	พื้นที่เช่าและพื้นที่ส่วนกลาง	บริเวณ	ชั้น	4	โซน	B,C	พื้นที่ประมาณ	4,500ตารางเมตร

  p	 ปรับปรุง	ตกแต่ง	พื้นที่เช่าและพื้นที่ส่วนกลาง	บริเวณ	ชั้น	G	โซน	Rama	Hall	พื้นที่ประมาณ	800ตารางเมตร

  p	 ปรับปรุง	ตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางโถงทางเข้าจากลานจอดรถ	ชั้น	G,	2,	3,	4,	5,	6	พื้นที่ประมาณ	2,000ตารางเมตร

  p	 ปรับปรุงทาสีฝ้าเพดานทางเดินส่วนกลาง	บริเวณ	ชั้น	G	,2,	3,	5	พื้นที่ประมาณ	16,000	ตารางเมตร

	 กลุ่มลูกค้าของธุรกิจศูนย์การค้า
	 1.	 ผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า
  p ผู้เช่าหลัก		ได้แก่		ผู้เช่าที่ประกอบธุรกิจด้านบันเทิง,	โรงภาพยนตร์,	โบว์ลิ่ง,	ดีพาร์ทเมนท์สโตร์,	ศูนย์รวมโทรศัพท์

มือถือและอุปกรณ์,	ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์,	ศูนย์รวมอาหารนานาชาติ,	ศูนย์รวมธนาคาร,	ศูนย์รวมกล้องและอุปกรณ์	เป็นต้น	โดย	MBK	มี

การคดัเลอืกผูเ้ช่าทีม่คีวามหลากหลาย	เหมาะสม	ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้บรกิารกลุม่เป้าหมายรวมทัง้ผูเ้ช่าทีส่ามารถดงึดดูผูใ้ช้บรกิาร

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ผู เ้ช า่หลัก	10	ล�าดับแรก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 (หนว่ย	:	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	 2,920.96

	 4.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท	์จ�ากัด	 2,395.99

	 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

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

	 10.	 บริษัท	บาจา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 434.65
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  p ผู้เช่ารายย่อย	ได้แก	่ร้านค้าปลีก	ที่จ�าหน่ายสินค้าทั่วไป	โดย	MBK	มีการคัดเลือกร้านค้าปลีกที่มีสินค้า	และบริการ

ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ

 2.	 ผู้ใช้บริการ	และซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้า	ได้แก่	บุคคลที่เข้าไปใช้บริการภายในศูนย์การค้า		ซึ่งครอบคลุมไป

ถึงบุคคลหลายกลุ่ม	เช่น		นักเรียน	นักศึกษา		คนวัยท�างาน		และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธรุกจิ
ศูนย์การค้า	MBK	Center
	 การขายพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า	MBK	 Center	 ใช้

วิธีการเสนอขายพื้นที่โดยตรงกับกลุ่มผู้เช่าเป้าหมายที่เป็นร้านค้า	

ที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า	 และ

เพื่อเสริมภาพลักษณ์กับศูนย์การค้าได้มากขึ้น	

	 ทั้งนี้ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมาทางศูนย์การค้า	ไม่มีผู้เช่าราย

ใดที่ท�าให้	MBK	ได้รับรายได้มากกว่าร้อยละ	30	ของรายได้รวม

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจศูนย์การค้า
	 ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในปี	 2560	 ที่ผ่านมาแม้ว่า

จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน	 ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลก	

และเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว	 แต่การแข่งขันของธุรกิจ

ค้าปลีกยังคงมีการแข่งขันสูง	 ดังจะเห็นได้จากที่ผู้ประกอบการ

ทั้งรายเดิมและรายใหม่	 ได้เร่งขยายสาขา	 และเปิดตัวโครงการ

ใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ทั้งในรูปแบบของ

ศนูย์การค้าขนาดใหญ่,	ศนูย์การค้าขนาดเลก็	(Community	Mall),	

ไฮเปอร์มาร์เก็ต	 (Hypermarket)	 และ	 แหล่งการค้าอื่นๆ	 อาทิ	

ไอคอนสยาม,	เกษรวิลเลจ,	ดิเอ็มสเฟียร์,	วิซดอม	101,	สเตชั่นวัน,	 

วันแบ็งค็อก,	 สามย่านมิตรทาวน์,	 หลังสวนวิลเลจ,	 สเตเดี่ยมวัน,	 

ซัมเมอร์ฮิลล์,	แบงค็อกมอลล์,	ซีคอนซิตี้,	 เมกาซิตี้	 เป็นต้น	ท�าให้

ภาพรวมธรุกจิค้าปลกีมพีืน้ทีเ่พิม่ขึน้กว่า	4.4	แสนตารางเมตร	และ

ส่งผลให้อุปทานพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 เพ่ิมขึ้น	

เป็น	7.69	ล้านตารางเมตร	

	 ในปี	 2560	 ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกทั้งปีเติบโตขึ้น	

3-4%	 ใกล้เคียงกับปี	 2559	 ซึ่งการขยายตัวเป็นไปแบบค่อยเป็น

ค่อยไป	 โดยได้แรงหนุนจากนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ	การผลักดันการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ตลอด

จนความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง	 ก็ช่วยสร้างความเชื่อ

มั่นให้แก่ภาคธุรกิจ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนได้	นอกจากนี้	

การเปิดตัวโครงการค้าปลีกรูปแบบใหม่	 เช่น	 การเปิดศูนย์การค้า

เซ็นทรัลมหาชัย,	 การปรับโฉมใหม่	 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	 เซ็นทรัล

บางนา	 เซ็นทรัลพระราม	 3	 เซ็นทรัลเวิลด์	 เซ็นทรัลเอมบาสซี่	 

อัมรินทร์พลาซ่า	 เซ็นเตอร์พอยท์	 ออฟ	 สยามสแควร์	 และ	

เดอะมอลล์รามค�าแหง	รวมถึงการเปิดโครงการ	ดิ	 ไอคอน	สยาม	

โครงการเกษรวิลเลจ	 โครงการ	 ด	ิ เอ็มสเฟียร์	 โครงการ	Market	

Bangkok	 โครงการ	 เมกะบางนา	 เฟส	 2	 โครงการวิสดอม	 101	

โครงการสเตช่ันวัน	 โครงการวันแบงค็อก	 โครงการสเตเดียมวัน	

โครงการสามย่านมิตรทาวน์	 ฯลฯ	 ก็ช่วยสร้างความแปลกใหม่	 

ส่งผลดีต่อธุรกิจค้าปลีก	
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	 นอกจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในย่านใจกลาง

เมืองแล้ว	 ผู้ประกอบการหลายรายยังมีการเจาะตลาดธุรกิจค้า

ปลีกในต่างจังหวัด	ที่เป็นหัวเมืองรอง	และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	อาทิ	

นครราชสีมา	ภูเก็ต	และ	ชลบุรี	อีกด้วย

	 ในปี	 2560	 ผู ้ประกอบการหลายรายหันมาท�าการ

ตลาด	CRM	(Customer	Relationship	Management)	ร่วมกับ 

กลยุทธ์อื่นๆ	 มากขึ้น	 โดยน�าเสนอสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	

เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการ	 การปรับปรุงสาขาให้

มีความทันสมัย	 ครบวงจร	 มีรูปแบบความเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์	

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ครบครัน	 	 และนอกจาก

การท�ากลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบเดิมๆ	 ผ่านทางจุดขายที่

เป็นช่องทางหลัก	 เช่น	 ลดราคาสินค้า	 ขยายเวลาผ่อนช�าระสินค้า	

0%	 ออกแคมเปญ	 ลด	 แลก	 แจก	 แถม	 ต่างๆ	 ที่ถือเป็นกลยุทธ์

หลักในการกระตุ้นก�าลังซื้อ	 และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่วางไว้	 ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายได้น�าเทคโนโลยีเข้า

มาเพิ่มความสะดวก	 และเป็นช่องทางใหม่ในการขายสินค้าและ

บริการ	 ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาใช้สมาร์ทโฟน	

และแท็บเล็ตในชีวิตประจ�าวันค่อนข้างสูง	 การตลาดออนไลน์จึง

มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว	 ทั้งในรูปแบบของ 

อีคอมเมิร์ช	 (E-Commerce)	 การซื้อสินค้าผ่านช่องทางที่หลาก

หลาย	 (Omni-Channel	 Marketing)	 เช่น	 การซื้อขายสินค้า

ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	 การใช้งานแอพพลิเคชั่น	 เพื่อใช้เป็น

ส่วนลด	หรือรับสิทธิพิเศษ	ข้อมูลของลูกค้าในส่วนนี้จะถูกน�าไปสู่

การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบอินไซต	์ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ได้อย่างแม่นย�าและตรงใจมากขึ้น	ซึ่ง	MBK	Center	ได้มีการเปิด

ตัว	MBK	GROUP	Appication	เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2560	ถึง

ปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่ใช้งานแอพพลิเคช่ันแล้วมากกว่า	 33,000	

ราย	นอกจากนี้	ยังมีการเกิด	“ค้าปลีก”	รูปแบบใหม่ๆ	เช่น	ตลาด

นัดสวนรถไฟ,		Truck	Shop,		Art	Box,	ตลาดนัดตู้คอนเทนเนอร	์

ฯลฯ	ซึง่เน้นขายสนิค้าทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั	ตอบสนองไลฟ์สไตล์

การใช้ชีวิตท่ีหลากหลายของผู้บริโภค	 ที่เป็นนักเรียน	 วัยรุ่น	 หรือ

กลุ่มคนรุ่นใหม่	ท�าให้เกิดเป็นกระแสใหม่ให้ผู้บริโภคอยากไปลอง		

ซึ่งสามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดจากศูนย์การค้าทั่วไปได้ไม่น้อย

	 ในสภาวะการแข่งขนัของธรุกจิค้าปลกี	ศนูย์การค้า	MBK	

Center	ให้ความส�าคญัในการรบัฟังความคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะ

ของลกูค้า	ผ่านช่องทางต่างๆ	ทีห่ลากหลาย	รวมทัง้มกีารวจิยัตลาด	

เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมลกูค้าทัง้ในกลุม่ชาวไทย	และชาวต่างชาต	ิและ

วัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อค้นหาสารสนเทศ

เกี่ยวกับความต้องการ	 และความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่

เปล่ียนแปลงไป	 น�ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท�ากลยุทธ์องค์กรใน

แต่ละปี	 ทั้งกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	 	 มีกระบวนการคัด

เลือกร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าให้ตรงใจ	 และมีคุณภาพเหมาะสม 

กบัราคา	ส�าหรบักลยทุธ์ด้านการจดักจิกรรมทางการตลาด	(Event)	

โดยทางศนูย์การค้า	MBK	Center	มกีารจดักจิกรรมทางการตลาด

ใหม่ๆ	ที่ทันกระแสผู้บริโภค	อย่างเช่น	ตลาดนัด	 (Flea	Market)	

ที่ตอบสนองแนวคิดความต้องการของลูกค้า	 มีการจ�าหน่ายสินค้า

สไตล์แฮนด์เมด	 หรือร้านค้าที่มาออกบูธอย่าง	 Food	 Truck		

และกิจกรรมทางการตลาดที่ตอกย�้าความเป็นเอกลักษณ์ของ

ศูนย์การค้า	เช่น	โชว์ศิลปะมวยไทย	นอกจากนี้	MBK	Center	ให้

ความส�าคัญต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ	 ปลูกฝังให้

พนักงานทุกคนในองค์กรมีจิตใจในการให้บริการ	 	 มุ่งเน้นลูกค้า

เป็นส�าคัญ	 ในทุกส่วนข้างต้นให้มีส่วนในการสร้างประสบการณ์ที่

น่าประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ�้า	 	 และยินดีที่จะบอกต่อ		

ซึ่งปัจจุบันศูนย์การค้า	MBK	 Center	 ยังคงเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้น

น�าที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ	โดยในปี	2560		มี

จ�านวนนกัท่องเทีย่วเข้ามาใช้บรกิารมากกว่า	13	ล้านคนต่อปี	และ

ยังคงความเป็นศูนย์รวมมือถือ	และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส	์รวมถึง

ศูนย์รวมกล้องที่ใหญ	่และทันสมัย	การร่วมผนึกก�าลังในโครงการ

สมาคมการค้าพลังสยาม	น�าโดย	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	

บรษิทั	สยามพิวรรธน์	จ�ากดั	กลุม่ธรุกจิสยามสแควร์	และ	พนัธมติร

ในย่านสยาม	 เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้ย่านสยามเป็นที่รู้จักต่อ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ	 และตอกย�้าความแข็งแรงให้กับผู้ใช้บริการ

ชาวไทย		การเชื่อมต่อทางกายภาพด้วย	“วันสยาม	สกายวอร์ค”	 

แล้ว	ยังเป็นการร่วมกันท�าการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ	

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของธุรกิจศูนย์การค้า
	 แม้ว่าในป	ี2560	ก�าลังซื้อของผู้บริโภคจะยังคงไม่ขยาย

ตัวมากนัก		เนื่องจากถูกแรงกดดันจากปัญหาค่าครองชีพ	และหนี้

ภาคครัวเรือน	 ซ่ึงแม้จะลดลงจากปี	 2559	 แต่ก็ยังทรงตัวอยู่ใน

ระดับสูงเม่ือเทียบกับรายได้ของครัวเรือน	 ท�าให้ผู้บริโภคต้องจับ

จ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวัง	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ทางผู้ประกอบการ

ค้าปลีก	ยังคงมีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นศนูย์การค้า	หรอืห้างสรรพ

สนิค้า	ไฮเปอร์มาร์เก็ต	หรอืแม้แต่ร้านค้าปลกีขนาดเลก็อย่างคอนวี

เนยีนสโตร์		ท�าให้ภาพรวมธรุกจิตลาดค้าปลกียงัคงเตบิโตอย่างต่อ

เนือ่ง	โดยหากไม่มปัีจจยัลบหรอืสถานการณ์ใดทีร่นุแรงจะส่งผลให้

ปี	2561	มีการเติบโตไม่น้อยกว่า	4-5%	

	 เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 	 เต็ม

รูปแบบ	 ผู ้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกไทยต่างต่ืนตัวมากขึ้นใน

การขยายการลงทุนในอาเซียน	 เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก

อาเซียนรวมกันที่มีมูลค่ามากกว่า	320	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	หรือ	

ประมาณ	 6	 เท่าของตลาดค้าปลีกในประเทศไทย	 	 โดยปัจจัย
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ส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจค้าปลีกในอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัว	คือ	การ

บริโภคสนิค้าของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป	เริม่มคีวามหลากหลาย	

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคมสมัยใหม่ที่เข้าสู่ความเป็นเมือง	

(Urbanization)	ด้วยรายได้ที่มากขึ้นท�าให้มีก�าลังซื้อมากขึ้น	และ

การขยายตวัของภาคการท่องเทีย่วอาเซยีนทีม่จี�านวนนกัท่องเทีย่ว

ทีเ่ดนิทางมาในแถบอาเซยีนทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ไม่ต�า่กว่า	120	ล้าน

คน	นบัเป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการกระตุน้ภาคธรุกจิค้าปลกีให้มแีนว

โน้มขยายตวัตามไปด้วย	เน่ืองจากการชอ็ปป้ิง	(Shopping)	นบัเป็น

อกีหนึง่กจิกรรมทีไ่ด้รบัความนยิมจากนกัท่องเทีย่วต่างชาต	ิตลอด

จนการได้รบัประโยชน์จากการเปิดการค้าเสร	ีจงึเป็นแนวโน้มและ

โอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนการ

ขยายการลงทุนของผู้ประกอบการค้าปลีก	ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง	

ไม่ใช่แค่ในเขตพืน้ทีม่ศีกัยภาพของกรงุเทพฯ	และในอาเซยีนเท่านัน้	

หากแต่รวมถึงจังหวัดที่เป็นหัวเมืองรองและจังหวัดชายแดนหรือ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เช่น	 นครสวรรค์	 พิษณุโลก	 ตาก	 อุดรธานี	

ศรีษะเกษ	 อุบลราชธานี	 หนองคาย	 มุกดาหาร	 สระแก้ว	 ตราด	

เชยีงราย	เป็นต้น	ซึง่ธรุกจิค้าปลกีตามเขตชายแดนได้รบัความนยิม

จากผู้บริโภคอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลาว	กัมพูชา	และ

พม่า	ในการใช้จ่ายซื้อสินค้าในประเทศไทยมากขึ้น

	 นอกจากนี	้แนวโน้มของการค้าปลกีออนไลน์	(Retailing	

in	 Electronic	 Commerce	 :	 E-Tailing)	 จะมีการแข่งขันที่

รุนแรงมากขึ้น	 ดังจะเห็นได้ว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีช่อง

ทางออนไลน์เกือบทุกห้างในการท�าการ	Digital	Marketing	 ซ่ึง

มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	 	 เนื่องจากเข้าสู่เทคโนโลยียุค	 4G	

ประกอบกับจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ใช้อุปกรณ์ไอทีไร้สาย	

อาท	ิNotebook	Tablet	Smart	Phone	ในประเทศไทยมมีากกว่า	

46	ล้านคน	และมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ในทกุปี	ในจ�านวนนีเ้ป็นการ

ใช้งานผ่านโทรศพัท์มอืถอื	ประมาณ	30	ล้านคน	ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวาม

มั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าในอดีต	เพราะเชื่อถือระบบ

การช�าระเงินที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็น

แรงหนุนให้ภาคธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นไปด้วย	

	 4	 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า
	 ศูนย์การค้า	 MBK	 Center	 ด�าเนินธุรกิจภายใต้การ

มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ให้ความส�าคัญกับการ

เติบโตทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	

ทัง้ผูเ้ช่าพืน้ที	่และผูใ้ช้บรกิารชาวไทยและชาวต่างชาต	ิส�าหรบัภาพ

รวมความพึงพอใจ	 ปี	 2560	พบว่า	 ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที	่

อยู่ที่	84.5%	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย	อยู่ที่	82.6%		

และความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารชาวต่างชาต	ิอยูท่ี	่83.0%	ซึง่เพิม่

ขึน้จากปี	2559	ซึง่อาจจะเป็นการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในหลายๆ	

ส่วน	 ทั้งการปรับปรุงและตกแต่งทางกายภาพ	 ที่ทันสมัยและน่า

สนใจมากขึ้น	 รวมถึงการปรับปรุงเพิ่มเติมร้านค้าที่ทันสมัย	 และ	

การจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ	ที่ท�าให้	ลูกค้า	

ทั้งผู้เช่าพื้นที่	และผู้ใช้บริการ	มีระดับความพึงพอใจที่สูงกว่า	80%	

หรืออยู่ในเกณฑ์	“พอใจมาก”	
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	 จากข้อมูลด้านความพึงพอใจของลูกค้า	สะท้อนให้เห็น

ถึงการให้บริการในด้านต่างๆ	ของศูนย์การค้า	MBK	Center	ที่มี

การรบัฟังเสยีงของลกูค้า	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกลยทุธ์

ทางการตลาด	ส�าหรบัปรบัปรงุและพฒันาการให้บรกิาร	เพ่ือน�าไป

สู่การให้บรกิารในด้านต่างๆ	ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้เช่าพืน้ท่ี	และกลุม่ลกูค้าทีม่าใช้บรกิารได้อย่างเหมาะสม	และสร้าง

ความพึงพอใจได้อย่างสูงสุด		

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-

	 2	 การด�าเนินการเพ่ือลดผลกระทบเก่ียวกับสิ่ง
แวดล้อม
	 ตามที่ปรากฎในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ประจ�าป	ี	2560	

	 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม			
	 -ไม่มี-	

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของศูนย์การค้าอื่นๆ 

	 ส�าหรับศูนย์การค้าอื่นๆ	 ที่ด�าเนินกิจการโดย	 MBK	

บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ	MBK	ได้แก่

 p	 ศูนย์การค้า	พาราไดซ	์พาร์ค	(ชื่อเดิมศูนย์การค้า	

“เสรีเซ็นเตอร์”)	ปัจจุบันด�าเนินกิจการโดย	MBK	

 p	 อาคาร	 พาราไดซ์	 เพลส	 (ช่ือเดิม	 “ศูนย์การค้า	

HaHa”)	ปัจจุบันด�าเนินกิจการโดย	MBK	

 p	 ศนูย์การค้า	เดอะไนน์	เซน็เตอร์	ด�าเนนิกจิการโดย	

MBK

 p	 บริษัท	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	จ�ากัด	

 p	 บริษัท	กลาสเฮ้าส	์รัชดา	จ�ากัด

ศูนย์การค้า	พาราไดซ	์พาร์ค
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
	 ศนูย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	ประกอบธรุกจิ	ศนูย์การค้า

แบบให้เช่าพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว		โดยมุ่งเน้นการบริหารให้

เกิดรายได้จากการให้เช่าพื้นที่เปิดร้านค้าของผู้ประกอบการ	 ราย

ได้จากการให้เช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	 	 รายได้จากการจัดกิจกรรม

เปิดตัวสินค้า	 และอื่นๆ	 หัวใจส�าคัญของการบริหารงานจึงมุ่งเน้น

ให้ศูนย์การค้า	พาราไดซ	์พาร์ค	เป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการในระยะ

เวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง	 รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้ประกอบการที่เป็นผู้เช่าทั้งรายเล็ก	 และรายใหญ่ให้สามารถ

ประกอบธุรกิจที่มีผลประกอบการดี	 ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราค่าเช่าที่

จะสามารถปรับสูงขึ้นในรอบต่อสัญญาต่อๆ	ไปเพื่อเพิ่มรายได้ของ

ศูนย์การค้าในระยะยาว
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 การปรับปรุงพื้นที่เช่า	 เพิ่มผู้เช่ารายใหม่และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ

	 ในป	ี2560	ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	ได้มีการใช้งบ

ประมาณมากกว่า	33	ล้านบาท	เพือ่ปรบัปรงุพืน้ทีใ่นโซนต่างๆ	เพ่ือ

ให้มคีวามทนัสมยัและมสีนิค้า	บรกิาร	ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ	

มากขึ้น	ได้แก่

 p	 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับ

อากาศ,	ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์การค้า

 p	 การปรับปรุงพื้นที่และพื้นทางเท้า	 Zone	Pet	&	

Garden	

 p	 การปรับปรุงจอ	 LED	 และปรับปรุงสวนแนวตั้ง

บริเวณ	Zone	Royal	Park,	True	Shop	และ	Starbucks

 p	 การเปิดบริการของผู้เช่ารายใหม่ๆ	 เช่น	 Sushi	

Hana,	Honaji	Ramen,	Anello,	MINISO,	Dunlop	Pillo,	Charm	

Beauty,	Mercury	 Clinic	 ฯลฯ	 เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของ

สินค้าและบริการแก่ลูกค้าให้มากขึ้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธรุกจิ
ศูนย์การค้า
	 ลักษณะการหาผู้เช่าของศูนย์การค้า	พาราไดซ์	 พาร์ค	

เน้นการคดัเลอืกสนิค้าและร้านค้าทีต่รงตาม	Concept	หรอืการจดั

โซนนิ่งของศูนย์การค้า	ซึ่งประกอบด้วย	กลุ่มธุรกิจอาหาร	แฟชั่น	

ธนาคาร	 สถาบันการศึกษา	 ไอทีและมือถือ	 เครื่องส�าอาง	 คลินิก

ความงาม	จิวเวลรี	่กลุ่มงานบริการ	ธุรกิจสัตว์เลี้ยง	และอื่นๆ	โดย

จะด�าเนินการคัดเลือกร้านค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นน�า	 มีคุณภาพของ

สินค้า	และบรกิารระดบัมาตรฐาน	หรอืเหนอืมาตรฐานในธรุกจินัน้ๆ

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจศูนย์การค้า
	 ในปี	2560	สภาพการแข่งขันในบริเวณใกล้เคียง	ได้แก่

	 1.	 ศนูย์การค้า	ซคีอน	สแควร์	ใน	2560	มกีารตกแต่ง

ด้านหน้าศูนย์ฯ	ด้วยจอ	LED	และมีการเปิดใช้อาคารที่จอดรถใหม	่

เพือ่แก้ไขปัญหาทีจ่อดรถยนต์ไม่เพยีงพอ	รวมท้ังปรบัปรงุทีจ่อดรถ

คนพิการ	เมื่อเทียบกับศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค	การให้บริการ

ลานจอดรถ	ปัจจุบันสามารถรองรับรถยนต์ได้อย่างเพียงพอ	 รวม

ทัง้ศนูย์ฯ	จดัให้มทีีจ่อดรถคนพกิารใกล้กบัประตทูางเข้ามากถงึ	33	

ช่องจอด	พร้อมมีสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน	เช่น	เก้าอี้รถเข็น

ส�าหรับคนป่วยหรือคนพิการที่มีให้บริการครบทุกชั้น

	 2.	 ศนูย์การค้าเซน็ทรลั	บางนา	ในปี	2560	มีการพลกิ

โฉม	ปรบัดไีซน์การตกแต่งให้เหมาะกบัไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่มากขึน้	

เพื่อให้เป็น	 “แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดของกรุงเทพฯ	 ฝั่งตะวัน

ออก”	 พร้อมคัดสรรแบรนด์ชั้นน�าที่เปิดเป็นที่แรก	 พร้อมเปิดตัว

โซนใหม่สุดพรีเมียม	รวมถึง	เซ็นทรัล	ฟู้ด	ฮอลล์	(Central	Food	

Hall)	ร้านอาหารระดับโลก	(World	Class)	ที่หรูหราและทันสมัย

ที่สุดในเครือเซ็นทรัลฯ

	 3.	 ตลาดรถไฟ	 ในป	ี2560	มีร้านค้ามากขึ้น	และ

มีจ�านวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น	 โดยเพ่ิมวันเปิดให้บริการ	

จากเดิม	ทุกวันศุกร	์เสาร์	และอาทิตย	์เป็น	ทุกวันพฤหัสบด	ีศุกร์	

เสาร	์และอาทิตย์	อีกทั้งยังมีตลาดปาป้า	ตั้งอยู่ระหว่างตลาดรถไฟ

กับ	อาคาร	พาราไดซ	์เพลส	ท�าให้การจราจรบนถนนศรีนครินทร์

ตั้งแต่หน้าศูนย์การค้า	ซีคอน	สแควร	์จนถึงศูนย์การค้า	พาราไดซ	์

พาร์ค	ติดขัดเป็นอย่างมาก
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	 4.	 เมกา	บางนา	(Mega	Bangna)	ในป	ี2560	ใช้งบ

ลงทุน	 2,000	 ล้านบาท	 สร้างลานจอดรถเพ่ิมเติม	 ซึ่งรองรับผู้มา

ใช้บริการได้ประมาณ	1,200	คัน	โดยการสร้างส่วนต่อขยายพื้นที่

ขนาด	20,000	ตารางเมตร	เพ่ือเชือ่มต่อกบัโซนฟูด๊วอล์คด้วย	ร้าน

อาหารดงักว่า	30		ร้าน	ซูเปอร์มาร์เกต็	ท�าให้โดยรวมมทีัง้หมด	900	

ร้านค้า	โดยในขณะนีม้	ี800	ร้านค้า	การสร้างถนนด้านหลงัโครงการ	

เพื่อท�าให้การเข้า-ออกโครงการสะดวกขึ้น	

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-

	 2	 การด�าเนินการเพ่ือลดผลกระทบเก่ียวกับสิ่ง
แวดล้อม
	 1.	 การบ�าบัดน�้าทิ้งจากอาคาร
	 ศูนย์การค้า	 พาราไดซ์	 พาร์ค	 ได้ใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

แบบ	Activated	Sludge,	AS	ส�าหรับอาคาร	1		และระบบบ�าบัด

น�า้เสียแบบ	Sequencing	Batch	Reactor,	SBR	ส�าหรับอาคาร	

2		และอาคาร	3		ตั้งแต่หลังการปรับปรุงศูนย์การค้า		เมื่อเดือน

มิถุนายน	2553		ซึ่งการใช้ระบบบ�าบัดน�า้เสียทั้ง	2	แบบดังกล่าว		

เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณน�้าเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละอาคาร	 	 โดย

อาคาร	 1	 	 มีปริมาณน�้าเสีย	 500	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 	 ส�าหรับ

อาคาร	2		และ	อาคาร	3		มปีรมิาณน�า้เสยีประมาณ1,000	ลกูบาศก์

เมตรต่อวนั	และเมือ่เดอืนพฤษภาคม	2560	ได้มกีารปรบัปรงุระบบ

บ�าบัดน�้าเสียใหม่ให้มีประสิทธิผลที่ดีขึ้น	 ท�าให้ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ของอาคาร	 2	 และ	 อาคาร	 3	 สามารถรองรับปริมาณน�้าเสียได้

ประมาณ	1,200	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

	 ในการด�าเนินงานควบคุมดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสียนั้น	

ศูนย์การค้า	 พาราไดซ์	 พาร์ค	 มีการจดบันทึกและรายงานผลการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง		พร้อมทั้งมีการเก็บตัวอย่างน�า้ส่งห้องปฏิบัติ

การเป็นประจ�าทกุเดอืน		เพ่ือตรวจสอบคณุภาพน�า้	และส่งรายงาน

ให้กับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	 ส�านักงานเขตประเวศ

ทุกเดือน	ซึ่งสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ตามมาตรฐานอาคารประเภท	

ก.	 (อ้างอิง	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

พ.ศ.	2535)	

	 1.1	 กากของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการบ�าบดัน�า้เสยี	

	 	 ปริมาณกากของเสียทั้ง	 3	 อาคาร	 มีปริมาณรวม	

500	 กิโลกรัมต่อสัปดาห์	 โดยทางศูนย์การค้าได้จ้างผู้รับเหมาให้

ด�าเนินการขนย้ายเพื่อน�าไปทิ้งให้ถูกสุขลักษณะต่อไป

	 1.2	 คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร	 	 เน่ืองจากใช้ใน

ระบบ	Cooling	Tower	

	 	 ระบบ	Cooling	Tower	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของระบบ

ท�าน�้าเย็นเพื่อส่งลมเย็นภายในศูนย์การค้า	 โดยฝ่ายวิศวกรรมได้มี

การเฝ้าระวังในเรื่องการปนเปื้อนของ	 Bacteria	 (1)	 Legionella	

Spp.	(2)	Coliform	Bacteria	(3)	Escherichia	Coli	ในระบบ	จึง

มีการเก็บตัวอย่างน�้าจาก	Cooling	Tower	ส่งห้องปฏิบัติการ	เพื่อ

ตรวจหา	Legionella	Bateria	จ�านวน	12	ครั้งต่อปี	(เดือนละครั้ง)

	 1.3	 คุณภาพอากาศภายในอาคาร

	 	 ศูนย์การค้าพาราไดซ์	 พาร์ค	 ได้ด�าเนินการเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร	 โดยการออกแบบให้

มีระบบเติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารเพื่อควบคุม

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้เกิน	 1,000	 ppm	 และจัดให้มี

การล้างท�าความสะอาดท่อส่งลมเย็น	 ในพื้นที่ส่วนกลางและร้าน

ค้า	 เพื่อก�าจัดฝุ่นละออง	แบคทีเรีย	และเชื้อโรคต่างๆ	ที่สะสมอยู่

ในท่อส่งลมเย็น	 เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร	 โดยมี

แผนด�าเนินการทุก	3	ปี

	 1.4	 คุณภาพน�้าประปาในอาคาร

	 	 ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค		ได้ด�าเนินการตรวจ

วัดคุณภาพน�า้ประปาตามจุดต่างๆ		ของอาคาร		และเปรียบเทียบ

กับค่ามาตรฐานของน�า้ดื่ม		โดยมีแผนในการตรวจวัดทุก	12	เดือน

	 2.	 การก�ากบัดแูลจากส่วนราชการด้านสิง่แวดล้อม
	 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ท�าหน้าที่ควบคุมดูแล

ให้เจ้าของอาคารด�าเนินการเก่ียวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อันเกิดจากกิจกรรมของอาคาร	 	 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 	 และ

ข้อก�าหนดการควบคุมอาคาร	 	 หน่วยงานราชการท่ีศูนย์การค้า	

พาราไดซ	์พาร์ค	ได้ร่วมปฏิบัติงานด้วย		ได้แก่

	 2.1	 กรมควบคุมมลพิษ	 	 กระทรวงวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี		และสิ่งแวดล้อม

	 2.2	 กรมอนามัย		กระทรวงสาธารณสุข

	 2.3	 กองควบคุมคุณภาพน�า้		กรุงเทพมหานคร

	 3.	 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
	 ส�าหรับปี	2560	มีโครงการเพิ่มเติมดังนี	้คือ

	 3.1	 โครงการปรบัปรงุแสงสว่างภายในศนูย์การค้า	จาก

เดมิเป็นหลอดตะเกยีบ	เปลีย่นเป็นหลอด	LED	จ�านวน	536	หลอด	

ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ	 5,263	 หน่วยต่อ

เดือน	และจะขยายโครงการปรับปรุงแสงสว่างเป็นหลอด	LED	นี้

เพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์ฯ	 อีกประมาณ	 2,500	 หลอด	

ในช่วงปลายปี	2560	และคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี	2561

	 3.2	 โครงการเปลี่ยนเครื่องท�าน�้าเย็น	(Chiller)	ขนาด	

1,000	ตนั	จ�านวน	1	เคร่ือง	ซึง่สามารถช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้า

ได้มากขึ้น	โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน	เมษายน	2561
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ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
	 ศูนย์การค้า	เดอะไนน	์เซ็นเตอร	์	ประกอบธุรกิจให้เช่า

พื้นที่ภายในศูนย์การค้า	ประกอบด้วย

 p	 พื้นที่ส�านักงาน		 9,306	 ตารางเมตร

 p	 พื้นที่ค้าปลีก		 15,247	 ตารางเมตร

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 1.	 การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่	 เพ่ือสร้างความหลาก

หลายและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยศูนย์การค้า	

เดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับผังร้านค้าบาง

ส่วน	เช่น	ร้าน	Resting	Thai	massage,	Nice	@	Spa,	Dental	

Smart	 Clinic,	 พฤกษา	 คลินิก	 และมีร้านค้าใหม่เพิ่มเติม	 ได้แก่	

The	Fitness	society,	สถาบันการศึกษา	King	Class	Academy,	 

ครูยักษ์	สปอร์ต	ยิม	เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและครบวงจร

ให้กับผู้ใช้บริการ

	 2.	 เปิดให้บรกิารทางเข้าศนูย์การค้า	ฝ่ังถนนพระราม	9	 

ด้านหน้าตลาดเสรมีาร์เกต็	ในช่วงเวลาเร่งด่วน	ต้ังแต่เวลา	16:00	น.	 

-	20:00	น.	ทุกวัน	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ	และ

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดด้านหน้าศูนย์การค้า	

	 3.	 ศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	 เพิ่มความครบ

ครันให้กับผู ้ใช้บริการ	 ด้วยการเพ่ิมพื้นที่จอดรถจักรยานยนต	์

บริเวณ	อาคาร	A	ชั้น	2	ที่สามารถรองรับปริมาณผู้ใช้บริการด้วย

รถจักรยานยนต์	 กว่า	 200	คัน	 เพื่อตอบสนองความต้องการและ

เพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธรุกจิ
ศูนย์การค้า
	 การขายพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าเดอะไนน	์เซ็นเตอร	์	

ใช้วธิกีารเสนอขายพืน้ทีโ่ดยตรงกบักลุม่ผูเ้ช่าเป้าหมายทีเ่ป็นร้านค้า	

โดยคัดเลือกร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	ที่สามารถดึงดูดผู้

ใช้บริการให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า	

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจศูนย์การค้า
 p คู่แข่งทางตรง 
	 	 ธัญญา	ช้อปปิ้ง	พาร์ค	บนถนนศรีนครินทร์,	The	

Sence	(Town	in	Town)	และ	มาร์เก็ต	ทูเดย	์กรุงเทพกรีฑา	เป็น

คอมมนูติีม้อลล์เช่นเดยีวกบัศนูย์การค้า	เดอะไนน์	เซน็เตอร์	ทีม่ร้ีาน

ค้าและสินค้าในรูปแบบเดียวกัน	และอยู่ในรัศมี	10	กิโลเมตร

 p คู่แข่งทางอ้อม 

	 	 สภาวะการตลาดของศูนย์การค้าบริเวณใกล้เคียง

ได้แก่

  เซ็นทรลัแกรนด์	พระราม	9	โครงการตัง้อยูใ่นเขต
ธรุกจิและสถานบนัเทงิทีม่รีะบบขนส่งมวลชนเชือ่มโยงการเดนิทาง

ที่มีความสะดวกจากหลากหลายเส้นทาง	

  อาคาร	The	9th	Towers	เป็นกลุ่มอาคารขนาด

ใหญ่ประกอบด้วย	ส�านักงาน	3	อาคาร	ห้างสรรพสินค้า	คอนโด

อาคารส�านักงาน	A	สูง	36	ชั้น	อาคาร	B	สูง	34	ชั้น	พื้นที่ให้เช่า

ทั้งอาคารประมาณ	33,000	ตารางเมตร	และ	23,000	ตารางเมตร	

(ก่อสร้างในปี	2556)	ความสูงของชัน้	2.80	เมตร	ทีจ่อดรถ	1,100	คนั

  เดอะ	 ช็อปปส์	 แกรนด์	 พระราม	 9	 (The	
Shoppes	Grand	Rama9)	ตั้งอยู่ในโครงการ	นิว	ซี	บี	ด	ี เดอะ	

แกรนด์	พระราม	9	(New	CBD)	บนพื้นที่ขนาด	73	ไร่	หรือ	1.2	

ล้านตารางเมตร	บนถนนพระราม	9	รัชดาภิเษก	พื้นที่บริเวณชั้น	

G	และ	2	ของทุกอาคารภายในโครงการ	นิว	ซี	บี	ด	ีเดอะ	แกรนด์	

พระราม	 9	 ให้เป็นพื้นที่ค้าปลีกที่เชื่อมต่อกันทุกอาคาร	 ไปจนถึง	

MRT	พระราม	9	บนพื้นที่กว่า	35,000	ตารางเมตร	โดยปัจจุบัน

เปิดให้บริการแล้วที่คอนโดมิเนียม	 เบ็ล	 แกรนด์	 พระราม9	 และ

ก�าลังจะเปิดให้บริการที่อาคารส�านักงาน	 เดอะ	 ไนน์	 ทาวเวอร์ส	

(The	9th	Towers)	ในเร็วๆ	นี้
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  คอนโด	Belle	Grand	คอนโดหรูใจกลางเมืองที่

มีขนาดใหญ่ถึง	8	อาคารตั้งอยู่บนพื้นที	่8	ไร่	1	งาน	จ�านวนห้อง	

2,024	ยนูติ	ซึง่กลุม่อาคาร	นิว	ซีบดี	ีต้ังอยูบ่รเิวณสีแ่ยกรชัดาภเิษก	

ห่างจากศนูย์การค้า	เดอะไนน์	เซน็เตอร์	ประมาณ	8	กโิลเมตร	โดย

ผู้ใช้บริการหลักจะเป็นผู้ใช้บริการที่มาจากถนนรัชดาภิเษก	 ส่วน

ผู้ใช้บริการบริเวณถนนพระราม	 9	 ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ

ศูนย์การค้า	เดอะไนน	์เซ็นเตอร	์นั้น	เน้นการเดินทางที่สะดวก	ซึ่ง

การไปใช้บรกิารทีอ่ืน่อาจต้องประสบปัญหาด้านการจราจรทีต่ดิขดั	

ดังนั้น	 ผู้ใช้บริการย่านพระราม	 9	 รามค�าแหง	 ศรีนครินทร์	 และ

สวนหลวงจึงยังคงมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	

อย่างต่อเนื่อง	

  โฮมโปรพระราม	9	มีเนื้อที	่26,000	ตารางเมตร	

โดยการบริหารงานของ	 บริษัท	 โฮมโปรดักส์	 เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ถอืเป็นคูแ่ข่งทางอ้อมของศนูย์การค้าเดอะไนน์	เซน็เตอร์	

ภายใน	โฮมโปร	เน้นการจ�าหน่ายอปุกรณ์เครือ่งใช้ภายในบ้าน	กลุม่

สินค้าไลฟ์สไตล์	เป็นหลัก	และมี	“Bike	Club”	ร้านจักรยานแบบ

ครบวงจร	รวมถึงร้านอาหาร	เคร่ืองดืม่	ในบางส่วนของพ้ืนทีเ่ท่านัน้	

แต่ด้วยทีต่ัง้ของโฮมโปร	ตัง้อยูก่่อนถงึทางลงทางพเิศษศรรีชั	ท�าให้

ผู้ใช้บริการที่ลงจากทางพิเศษศรีรัช	ต้องผ่านศูนย์การค้าเดอะไนน์	

เซ็นเตอร์	ก่อน	ที่จะกลับรถไปโฮมโปร	

	 3.	 การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่
	 	 -	ไม่มี	-			

	 4.	 สภาพแวดล้อมภายใน
	 	 ศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	 ตั้งอยู่บนถนน

พระรามเก้า	 ทิศใต้ติดถนนพระรามเก้า	 ทิศตะวันออกติดซอย

พระรามเก้า	 41	ประกอบด้วย	 9	อาคาร	 2	 รูปแบบ	คือ	 การให้

บริการพื้นที่ค้าปลีก	 และพื้นที่ส�านักงาน	 ในส่วนของพื้นที่ค้าปลีก

ประกอบด้วยร้านค้ากว่า	 100	 	 ร้านค้า	 หลากหลายธุรกิจจากผู้

ประกอบการมืออาชีพ	 เช่น	 ร้านอาหาร	 กาแฟ	 เบเกอรี่	 บริการ

ต่างๆ	โรงเรียน	สถาบันการศึกษา	สถานเสริมความงาม	ออกก�าลัง

กาย	และสถาบันการเงนิ	ลานกิจกรรมทีอ่อกแบบมาให้สามารถจดั

กจิกรรมการตลาดได้หลากหลายประเภทในทกุฤดกูาล	พร้อมด้วย

ที่จอดรถสะดวกสบาย	โดยเน้นการคัดสรรร้านอาหารที่โดดเด่นใน

เรื่องรสชาติ	 การตกแต่งร้าน	 และการสร้างบรรยากาศที่ประทับ

ใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ	 โดยสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงส�ารวจจาก

ศูนย์วิจัยเอแบค	นวัตกรรมทางสังคม	การจัดการ	และธุรกิจ	เรื่อง	

ส�ารวจพฤตกิรรม	และความคดิเหน็ของคนกรงุเทพ	ทีม่ต่ีอคอมมนูติี้	

มอลล์	 (Community	Mall)	 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าผู้ที่พักอาศัยใน

เขตกรงุเทพมหานครใช้บรกิารคอมมนูติี	้มอลล์	อย่างน้อยเดอืนละ1	

ครั้ง	 เพื่อรับประทานอาหาร	 และใช้เป็นแหล่งนัดพบปะสังสรรค	์

โดยให้เหตุผลที่เลือกไปคอมมูนิต้ี	 มอลล์	 เนื่องจากเป็นห้างใกล้

บ้าน	ซ่ึงเป็นการให้ความส�าคญัมากกว่าการมสีนิค้าและบรกิารครบ

ครัน	และทันสมัยสอดคล้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการที่เลือก

ใช้บริการ	เนื่องจาก	คอมมูนิตี้มอลล	์ตั้งอยู่ในท�าเลที่เหมาะสมเดิน

ทางสะดวก

	 	 คอมมูนิต้ี	 มอลล์	 	 มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นกว่า

ห้างสรรพสินค้า	หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ	่ในเรื่องการเป็นแหล่ง

นัดพบปะสังสรรค์	 และแหล่งรับประทานอาหาร	 ซ่ึงมีท�าเลที่ตั้ง

สะดวกใกล้ที่ท�างาน	 แหล่งพักอาศัย	 มีสินค้าและบริการตรงตาม

ความต้องการของลูกค้า	เจาะกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้

เคียงเป็นหลัก	มีความสะดวกสบายในการจับจ่าย	มีที่จอดรถเพียง

พอ	มีการแบ่งพื้นที	่จัดวางผังร้านค้าไม่ซับซ้อน	การตกแต่งสถาน

ที่	บรรยากาศ	เน้นความร่มรื่นน่าพักผ่อน	โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

แตกต่างจากห้างสรรพสินค้า	

	 	 หลังจากโครงการเปิดให้บริการมาแล้วเป็นเวลา	

3	ปี	พบว่ามีจ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	

เซ็นเตอร์	เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น	มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด

ที่สื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง	และเป็นคอมมูนิตี	้มอลล์	

แห่งเดียวบนถนนพระราม	9	ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนใน

พื้นที่ได้เป็นอย่างดี	พร้อมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางให้มีสีสัน

ตามเทศกาลต่างๆ	ท�าให้ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	 เซ็นเตอร	์มีความ

พร้อมทีจ่ะรองรบัก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในย่านกรงุเทพฝ่ังตะวนัออก	

และเป็นแหล่งนัดพบแห่งใหม่ที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์	 หลากหลาย

กิจกรรมในวันพักผ่อนภายใต้บรรยากาศที่คุณสัมผัสได	้

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-

	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม
	 การดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและแนวปฏบิตัทิีด่�าเนนิการ
ในปัจจุบัน
	 ศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	 ตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ	สงัคม	และสขุภาพ	อาจก่อให้เกดิปัญหาด้าน

อนามยัต่อสิง่แวดล้อม	และส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยับรเิวณรอบ

ศูนย์การค้า	ทางศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	 เซ็นเตอร	์ จึงมีการพัฒนา

และมุ่งเน้นที่การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม	เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 1.	 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

	 ศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	 ได้วางระบบบ�าบัด

น�้าเสียที่ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน�้าสาธารณะ	 ซ่ึง
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เป็นระบบบ�าบัดทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง	 โดยการน�าน�้าเสียไป

ผ่านกระบวนการบ�าบัดด้วยการใช้ตะกอนจุลินทรีย์เป็นตัวหลักใน

การบ�าบัด	 และมีการเก็บตัวอย่างน�้าเสียส่งห้องปฏิบัติการที่ผ่าน

การรับรองมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ	 เป็นประจ�าทุกเดือน	

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน�้าก่อนที่จะทิ้งลงท่อสาธารณะ	 ส่วนกาก

ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย	ศูนย์การค้า	เดอะ

ไนน์	เซ็นเตอร์	ได้จ้างผู้รับเหมาให้ด�าเนินการขนย้ายไปทิ้งอย่างถูก

สุขลักษณะ

	 2.	 การตรวจสอบคุณภาพน�า้ประปา

	 ศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	 ได้มีการดูดตะกอน

ภายในบ่อเก็บน�า้	 จ�านวน	 2	 บ่อ	 เพื่อท�าความสะอาดโดยทีมงาน

ผู้ช�านาญการ	 รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน�้าประปาที่ใช้	 ซึ่งเก็บ

ตัวอย่างน�้าประปาจากบ่อเก็บน�้า	 โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ของน�้าดื่ม	ซึ่งคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

	 3.	 การป้องกันสัตว์พาหะ

	 ศูนย์การค้า	 เดอะไนน์	 เซ็นเตอร์	 ได้มีการก�าหนดแผน

งานป้องกันสัตว์พาหะภายในศูนย์การค้า	 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ

ต่อชุมชน	 และยังเป็นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่

ดี	 รวมถึงมีการอบรมวิธีการควบคุมป้องกันก�าจัดแมลง	 และสัตว์

พาหะน�าโรคแบบบูรณาการ	 (IPM)	 และมีการแนะน�าเกี่ยวกับข้อ

ควรระวงัในการปฏบิตัก่ิอนและหลงัการก�าจดัแมลง	สตัว์พาหะ	แก่

ผู้ประกอบการภายในศูนย์	

	 4.	 การดูแลรักษาพันธุ์ไม้

	 ศนูย์การค้า	เดอะไนน์	เซน็เตอร์	ได้มกีารก�าหนดแผนงาน

ดแูลต้นไม้ภายในศนูย์การค้าโดยไม่ใช้สารเคมแีต่ใช้วธิทีางธรรมชาติ

มาช่วย	ในการใช้น�า้สกดัชวีภาพมาใช้ก�าจดัศตัรพูชื	ซึง่ประกอบด้วย

สารอินทรีย์ต่างๆ	และใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เก่าตากแห้ง	ซึ่งปราศจากกลิ่น

และไม่มีแมลงรบกวน	 มาใช้บ�ารุงดิน	 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมและผู้ใช้บริการ	

บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
	 บริษัท	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจ	“ให้เช่า

อสงัหารมิทรพัย์”	ประเภทอาคารส�านกังานให้เช่าทัง้แบบเช่าระยะ

ยาวและระยะสั้น	โดยมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ	13,000	ตารางเมตร	

รายได้หลักมาจากการให้เช่าพื้นที่	 เพ่ือเป็นที่ตั้งส�านักงานในการ

ประกอบธรุกจิประเภทต่างๆ	รวมถงึเป็นทีต่ัง้สถานทตู	ได้แก่	ประเทศ 

อาร์เจนติน่า	และประเทศเปรู	และรายได้จากการให้บริการที่จอด

รถยนต์	โดยหน้าทีห่ลกัมุง่เน้นด้านการบรหิารจดัการการให้บรกิาร

แก่ผู้เช่าส�านักงาน	ทั้งนี้	การบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ	ได้ว่าจ้าง

ให้บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร	์จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนินการทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 ในปี	2560	อาคารกลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	 ได้ปรับปรุงพื้นที	่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจดังนี้

	 1.	 ร้านอาหารไทยแนวสมัยไหม่	 รวมถึงมีเมนูเครื่อง

ดื่มให้เลือกมากมาย	 ในบรรยากาศสบายๆ	 และการให้บริการท่ี

เป็นกันเอง	 ต้ังอยู่บริเวณติดกับร้านทรูคอฟฟี่	 ใช้พื้นที่ร่วมกับร้าน 

ทรูคอฟฟี	่เปิดให้บริการวันจันทร์	-	วันอาทิตย์

	 นอกจากนี้	 ในปี	 	 2560	 อาคารกลาสเฮ้าส์	 บิลดิ้ง	 ได้

ปรับปรุงระบบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจดังนี้

	 1.	 ปรบัปรงุระบบไฟฟ้า	ลงใต้ดนิเพือ่รองรบัโครงการ

ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง	ทั้งนี้	เพื่อแก้ปัญหา

การใช้ไฟฟ้า	 และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้เช่าและ

ผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้น	
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	 2.	 ได้ด�าเนนิการเปลีย่นแปลงระบบการแจ้งซ่อมและ

เรือ่งร้องเรยีน	โดยเปลีย่นจากการแจ้งเข้าหน่วยงาน	เป็นผ่านระบบ	

Call	Center	โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์	02-853-9000	ทั้งนี้	เพื่อ

เพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารทีด่	ีและมคีณุภาพมากยิง่ขึน้	อกี

ทั้ง	เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธรุกจิ	
กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	
	 บริษัท	 กลาสเฮ้าส์	 บิลดิ้ง	 จ�ากัด	 เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้

เช่าส�านักงานที่มีขนาด	 100-200	 ตารางเมตร	 ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้า

ต่างชาติท่ีเข้ามาเริ่มลงทุนในประเทศไทยและมีการแนะน�ากันต่อ

ท�าให้มีผู้เช่ารายใหม่เพิ่มขึ้น

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจ	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง
	 ภาพรวมของ	บรษิทั	กลาสเฮ้าส์	บลิดิง้	จ�ากดั	ในปี	2560	

จากปรมิาณคูแ่ข่งขนัรายใหม่ทีเ่ข้าสูต่ลาดเพิม่สงูขึน้	ผนวกกบัความ

ไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ	 ซ่ึงท�าให้ไม่เอ้ือต่อการปรับอัตรา

ราคาค่าเช่าพื้นที่	ในปี	2560	บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด	จึง

ได้ด�าเนินการวางแผนปรับกลยุทธ์	 เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการ

แข่งขันโดยการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 เช่น	 ปรับปรุง

ภาพลักษณ์ภายในอาคารส�านกังาน,โครงการเปลีย่นหลอดไฟ	LED	

และ	ปรบัเปล่ียนร้านอาหารภายในอาคารส�านกังาน	เพ่ือตอบสนอง

ต่อพนกังานภายในอาคารส�านกังานและตรงกบัความต้องการของ			

ผู้เช่าในปัจจุบัน	รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีภาษาที่หลากหลาย

และการสร้างการค้นหาสถานทีข่องอาคารส�านกังานด้วย	Google	

Map	 ซึ่งสามารถดึงดูดผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของอาคารส�านักงาน	ท�าให้อาคารกลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	ยังคงมีผู้เช่า

ในอัตราร้อยละ	97	อย่างต่อเนื่อง	

	 	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของธุรกิจ	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด
	 ในปี	2561	บริษัท	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	จ�ากัด	ได้วางแผน

กลยุทธ์ในการเติบโตอนาคต	 โดยการวางเป้าหมายการแข่งขันใน

การหาผู้เช่าที่มีศักยภาพ	 โดยเฉพาะผู้เช่าต่างชาติเข้ามาทดแทน

บริษัทในเครือ	ที่มีการย้ายฐานของพื้นที่เช่าให้อยู่ในท�าเลที่มีราคา

ต�า่ลง	 ส่งผลให้ในช่วงแรกของปีอาจมีพื้นที่ว่างในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	

แต่จากกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถท�ารายได้ต่อตารางเมตรเพิ่มสูงขึ้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย

	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด	มีทีมบริหารอาคารที่มี

ความเชีย่วชาญ	มปีระสบการณ์ในการบรหิารอาคาร	อกีทัง้มกีจิการ

อาคารในกลุม่จ�านวนมาก	ท�าให้สามารถเจรจาต่อรองราคากบัผูร้บั

เหมาช่วงในการบรกิาร	เช่น	งานบรกิารลฟิต์	งานบรกิารรกัษาความ

ปลอดภยั	งานบรกิารรกัษาความสะอาด	งานบ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้า	

ฯลฯ	ท�าให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพ	การบริการที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพได้

	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม
	 บริษัท	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	จ�ากัด	 	 ได้ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยสูงสุดของผู้อยู่อาศัย	 	 และค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม		และชุมชน		ดังนี้

 p การลดผลกระทบด้านขยะ	 ปัจจุบันอาคาร	

กลาสเฮ้าส์	 บิลดิ้ง	 ได้ท�าการคัดแยกขยะที่มีพิษ	 	 และขยะ

ทั่วไป		เช่น	หลอดไฟ		เพื่อท�าลายโดยการว่าจ้าง		ส�านักงานเขต

กรุงเทพมหานคร	ในการท�าลายขยะดังกล่าว	

 p การลดผลกระทบด้านเสียง	 เพื่อเป็นการลด

มลภาวะด้านเสียงในที่ท�างานของผู้เช่า	อาคาร	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	

ไดจ้ดัท�าแผนบ�ารุงรกัษา		เครือ่งจกัรทีอ่ยูต่ามชัน้ตา่งๆ	เปน็ประจ�า

ทุกเดือน		เพื่อให้เกิดเสียงรบกวนการท�างานของผู้เช่าให้น้อยที่สุด

 p การลดผลกระทบด้านอากาศ	ด้วยอาคาร	กลาส

เฮ้าส	์บิลดิ้ง	เป็นอาคารที่ท�าความเย็นด้วยระบบ	Cooling	Tower	

ส�าหรับการท�าน�้าเย็น	พร้อมทั้งจ่ายให้กับผู้เช่าภายในอาคาร	ฝ่าย

วิศวกรรมอาคารจงึจดัให้มกีารล้างระบบจ่ายไอเยน็	เป็นประจ�าทกุ

เดือน	และท�าการน�าน�้าเย็นที่จ่ายเข้าระบบไปท�าการตรวจสอบใน

ห้องปฏิบัติการทุกเดือน	 อีกทั้งยังหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ให้เข้า

มายงัภายในอาคาร	เพ่ือให้ผูเ้ช่าได้รบัอากาศทีด่	ีและดแูลการปล่อย

มลพษิสูบ่รรยากาศภายนอกอาคาร	โดยจดัให้มรีะเบยีบควบคมุการ

เผาท�าลายวสัด	ุรวมถึงขยะภายในพืน้ที	่เพือ่ไม่ต้องการสร้างผลกระ

ทบกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง

 p การลดผลกระทบด้านน�้าเสียที่ลงสู่แวดล้อม 

อาคาร	 กลาสเฮ้าส์	 บิลดิ้ง	 ได้ตระหนักถึงผลกระทบเรื่องของการ	

บ�าบัดน�้าเสียให้เป็นน�้าที่สะอาดก่อนปล่อยทิ้ง	 ทั้งนี้อาคาร	 กลาส

เฮ้าส์	บลิดิง้	ได้แก้ไขปัญหาน�า้ทีป่ล่อยลงสูร่ะบบ	โดยอาศยักรรมวธิี

ต่าง	 ๆ	 เพื่อลดหรือท�าลายความสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในห้องน�้า

ได้แก่	ไขมัน	น�้ามัน	สารอินทรีย	์สารอนินทรีย์	สารพิษ	รวมทั้งเชื้อ

โรคต่างๆ	ให้หมดไปหรือให้ได้ตามมาตรฐานที่สุดก่อนปล่อยลงท่อ

น�้าทิ้ง	 โดยอาคารได้ท�าการส่งน�้าที่ผ่านการบ�าบัดก่อนปล่อยลงสู่

สาธารณะตรวจทุกเดือนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	และมีการส่ง

รายงานต่อเขตทุกเดือน
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บริษัท	กลาสเฮ้าส	์รัชดา	จ�ากัด
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจ	“ให้เช่า

อสังหารมิทรพัย์”	ประเภทอาคารส�านกังานให้เช่า	มพีืน้ทีส่�านกังาน

ให้เช่า	 ประมาณ	 7,500	 ตารางเมตร	 โดยอาคารส�านักงานตั้งอยู่

บริเวณถนนรัชดาภิเษก	 แนวรถไฟฟ้าใต้ดิน	MRT	 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้

เช่า	เช่าเป็นส�านักงาน	เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ	ทั้งนี้	

มีการท�าสัญญาทั้งระยะสั้น	และระยะยาว	

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 ในปี		2560	อาคารกลาสเฮ้าส์	รชัดา	มกีารปรบัปรงุดงันี้	

	 1.	 เพิม่กล่องไฟ	Light	Box	เพ่ือบอกทาง	และชือ่ร้าน

ค้าต่างๆ	รวมถึง	ทางไปสถานที่ต่างๆ	โดยรอบอาคาร	เพื่อให้ร้าน

ค้าส่วนงานโครงการรเีทล	กลาสเฮ้าส์	เพ่ิมความโดดเด่นให้กบัพืน้ที ่

อาคารกลาสเฮ้าส์	รัชดา

	 2.	 เปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับการท�างานของคูลิ่ง

ทาวเวอร์	เพื่อให้การท�าระบบความเย็นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

	 3.	 ได้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการแจ้งซ่อม

และเรื่องร้องเรียน	โดยเปลี่ยนจากการแจ้งเข้าหน่วยงาน	เป็นผ่าน

ระบบ	Call	Center	โดยใช้หมายเลขโทรศพัท์	1285	ทัง้นี	้เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดี	และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	อีกทั้ง	

เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร

ตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธรุกจิ
กลาสเฮ้าส์	รัชดา
	 ปัจจุบันอาคาร	กลาสเฮ้าส	์รัชดา	มีพื้นที่เช่าอาคารเต็ม	

100%	โดยผู้เช่า	เป็นธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	มีร้าน

ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น	เพื่อตอบสนองความต้องการต่อ	LifeStyle	ของ

คนท�างานในพื้นที่มากขึ้น	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 อาคาร	 กลาสเฮ้าส์	 รัชดา	 เกี่ยว

กับรายละเอียดต่างๆ	เช่น	ขนาดพื้นที่	พื้นที่ตัวอย่าง	และพื้นที่ขาย

งานโฆษณา	 เพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ต้องการพื้นที่อาคาร

ส�านักงาน	ในโซนรัชดา

	 2	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจกลาสเฮ้าส	์รัชดา
	 ด้วยปัจจุบันอาคาร	กลาสเฮ้าส	์รัชดา	 เป็นอาคารที่มีผู้

เช่าเป็นธนาคารธนชาต	เป็นหลักในอัตรา	100%			

	 ภาวะการตลาด		ในโซนถนนรชัดา	ของอาคาร	กลาสเฮาส์	 

รัชดา	เริ่มมีการขยายตัวหาพื้นที่เช่าอาคารส�านักงานเพิ่มขึ้น		เพื่อ

ลดการแออัดในพื้นที่ระดับ	 A	 อีกทั้งปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารที่

สะดวก	และการเดนิทางทีง่่ายขึน้	รวมถึงมกีารเปิดศนูย์การค้าต่างๆ	

ในโซนถนนรัชดามากขึ้น			และการเติบโตของที่อยู่อาศัยประเภท

คอนโดมิเนียม	 ท�าให้ในอนาคต	 พ้ืนที่เช่าในถนนเส้นดังกล่าวคงมี

ความต้องการมากขึ้น	

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 บริษัท	กลาสเฮ้าส	์รัชดา	จ�ากัด	มีทีมบริหารอาคารที่มี

ความเชีย่วชาญ	มปีระสบการณ์ในการบรหิารอาคาร	อกีทัง้มกีจิการ

อาคารในกลุม่จ�านวนมาก	ท�าให้สามารถเจรจาต่อรองราคากบัผูร้บั

เหมาช่วงในการบรกิาร	เช่น	งานบรกิารลฟิต์	งานบรกิารรกัษาความ

ปลอดภยั	งานบรกิารรกัษาความสะอาด	งานบ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้า	

ฯลฯ	ท�าให้บรษิทั	กลาสเฮ้าส์	รชัดา	จ�ากดั	สามารถควบคุมคณุภาพ	

การบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้

	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม
	 อาคาร	กลาสเฮ้าส์	รชัดา	ตระหนกัดถีงึผลกระทบทีอ่าจ

จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม	 ไม่ว่าจะเป็นโดยรอบอาคาร	 หรือโดยทั่วไป

ก็ตาม	 	 อีกทั้งยังคงเป็นนโยบายของบริษัทที่ให้ด�าเนินการ	 	 และ

ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	
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 p การลดผลกระทบด้านขยะ
	 	 ปัจจบุนัอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รชัดา	ได้ท�าการคดัแยก

ขยะที่มีพิษ		และขยะทั่วไป		 เช่น	หลอดไฟ		เพื่อท�าลายโดยการ

ว่าจ้าง		ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร	เขตดินแดง	ในการท�าลาย

ขยะดังกล่าว	

 p การลดผลกระทบด้านน�้า
	 	 ด้านผลกระทบด้านน�้าที่มีผลต่อผู้เช่าอาคาร	 	ทั้ง

น�้าที่ออกสู่นอกระบบของอาคาร	 (น�้าเสีย)	 และน�้าที่เข้าสู่ระบบ

ของอาคาร		ซึ่งอาคาร	กลาสเฮ้าส	์รัชดา		ได้ตระหนักถึงน�้าที่เข้าสู่

ระบบของอาคารเป็นอย่างด	ี 	 โดยท�าการตรวจวัดน�า้ที่เข้าสู่ระบบ

ของอาคารในด้านต่างๆ	ทุกๆ	6	 เดือน	 	 เพื่อให้ได้คุณภาพ	 	และ

สุขลักษณะตามมาตรฐานน�้าดื่มตามก็อกน�้าดื่ม	 	 อีกทั้งยังระบุ

ให้ผู้เช่าเพิ่มเครื่องกรองน�้าทุกช้ัน	 	 ส�าหรับน�้าเสียที่ออกสู่ระบบ

ภายนอกอาคาร	โดยอาคาร	กลาสเฮ้าส	์รัชดา		ได้ท�าการบ�าบัดน�้า

ให้ได้ตามคุณภาพ	 	 และยังคงตรวจวัดคุณภาพน�้าก่อนปล่อยออก

สู่ระบบสาธารณะทุกๆ	6	เดือน	ส�าหรับกากที่เหลือจากการบ�าบัด

น�้าเสีย		อาคาร	กลาสเฮ้าส์		รัชดา	ได้ท�าการท�าลายโดยการว่าจ้าง		

ส�านกังานเขตกรงุเทพมหานคร	เขตดนิแดง		เพ่ือน�าไปท�าประโยชน์	

หรือท�าลายต่อไป

 p การลดผลกระทบด้านเสียง
	 	 เพื่อเป็นการลดมลภาวะด้านเสียงในที่ท�างานของ 

ผู้เช่า		อาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	ได้จดัท�าแผนบ�ารงุรกัษา		เครือ่งจกัร

ทีอ่ยูต่ามชัน้ต่างๆ	เป็นประจ�าทกุเดอืน		เพือ่ให้เกดิเสยีงรบกวนการ

ท�างานของผู้เช่าให้น้อยที่สุด

 p การลดผลกระทบด้านอากาศ
	 	 ด้วยอาคาร	 กลาสเฮ้าส์	 รัชดา	 	 เป็นอาคารที่

ท�าความเย็นด้วยระบบ	COOLING	TOWER	และท�าน�้าเย็น	พร้อม

ทัง้จ่ายให้กบัผูเ้ช่าภายในอาคาร	ฝ่ายวศิวกรรมอาคารจงึจดัให้มกีาร

ล้างระบบจ่ายไอเย็น	เป็นประจ�าทุกเดือน	และท�าการน�าน�้าเย็นที่

จ่ายเข้าระบบไปท�าการตรวจสอบในห้องปฏบิตักิารทกุเดอืน	อกีทัง้

ยังหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ให้เข้ามายังภายในอาคาร	 เพื่อให้ผู้เช่า

ได้รับอากาศที่ดี	 และดูแลการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศภายนอก

อาคาร	โดยจดัให้มีระเบยีบควบคุมการเผาท�าลายวสัดุ	รวมถงึขยะ

ภายในพืน้ที	่เพือ่ไม่ต้องการสร้างผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมโดยตรง

 p การลดผลกระทบด ้านน�้ า เสียที่ ร ะบายสู ่
ภายนอกอาคาร	
	 	 อาคาร	กลาสเฮ้าส์	รชัดาได้ตระหนกัถงึผลกระทบ

เรื่องของการบ�าบัดน�้าเสียให้เป็นน�้าที่สะอาดก่อนระบายทิ้ง	 ทั้งนี้	

อาคาร	กลาสเฮ้าส์	รชัดา	ได้แก้ไขปัญหาน�า้ทีร่ะบายลงสูร่ะบบ	โดย

อาศยักรรมวธิต่ีาง	ๆ 	เพ่ือลดหรอืท�าลายความสกปรกทีป่นเป้ือนอยู่

ในห้องน�้า	 ได้แก่	 ไขมัน	น�้ามันสารอินทรีย	์ สารอนินทรีย์	 สารพิษ	

รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ	ให้หมดไป	หรือให้ได้ตามมาตรฐานที่สุดก่อน

ระบายลงท่อน�้าทิง้	โดยอาคารได้ท�าการส่งน�า้ทีผ่่านการบ�าบดัก่อน

ระบายลงสู่สาธารณะตรวจทุกเดือน	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	

และมีการส่งรายงานต่อเขตทุกเดือน

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม
	 บริหารและก�ากับดูแลโรงแรมในเครือโดย		บริษัท	เอ็ม	

บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	ทัวร์ริซึ่ม	จ�ากัด	(“MBK-HT”)	ด�าเนินธุรกิจโดย	

บรษิทั	เอ็ม	บ	ีเค	โฮเตล็	แอนด์	รสีอร์ท	จ�ากดั	(“MBK-HR”),	บรษิทั	

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

จ�ากัด	(“SSTN”),	และบริษัท	ลันตา	แลนด	์ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ากัด	

(“LLD”)	โดยมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้ว	คือ	

	 1.	 โรงแรมปทมุวนั	ปริน๊เซส		ทีจ่งัหวดักรงุเทพมหานคร	

บริหารงานโดย	MBK-HT	เปิดให้บริการตั้งแต่ป	ี2539	

	 2.	 โรงแรมดสุติธาน	ีกระบี	่บชี	รสีอร์ท		ทีจ่งัหวดักระบี่	

เปิดให้บรกิารตัง้แต่ต้นปี	2546	ได้ท�าการเปลีย่นชือ่จาก	“เชอราตนั	

กระบี่	บีช	รีสอร์ท”		เป็น	“ดุสิตธาน	ี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท”		ตั้งแต่

เดือน	กรกฎาคม	2558	

	 3.	 โรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง	บริหารงานโดย	MBK-

HT	เปิดให้บริการอยู่แล้วโดยใช้ชื่อ	รอยัล	ปริ๊นเซส	ระนอง	ก่อนที	่

MBK	จะเข้าไปถือหุ้นโดย	SSTN	เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2545

	 4.	 โรงแรม	ทินิดี	อินน์		ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับโรงแรม	

ทินิดี	แอท	ระนอง	บริหารงานโดย	MBK-HT	เปิดให้บริการตั้งแต่

กลางเดือนเมษายน	2554

	 5.	 โรงแรม	 ทินิดี	 กอล์ฟ	 รีสอร์ท	 แอท	 ภูเก็ต	 ท่ี

จังหวัดภูเก็ต	บริหารงานโดย	MBK-HT	 เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน	2553	โดยได้เปลี่ยนชื่อจากโรงแรม	ทินิดี	ภูเก็ต	เมื่อ

ปี	2557

	 6.	 โรงแรมลยานะ	 	 ที่จังหวัดกระบี่	 	 บนเกาะลันตา

ใหญ่		บริหารงานโดย	MBK-HT		เปิดให้บริการอยู่แล้วก่อนที	่MBK	

จะเข้าไปซื้อกิจการ		ตั้งแต่เดือนเมษายน	2554

	 MBK-HT	 ได้ก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี	 2553	 เพื่อก�ากับดูแล

บริหารโรงแรมในเครือ	 และรับจ้างบริหารโรงแรมให้กับโรงแรม

ต่างๆ	 ทั้งภายในประเทศ	 และต่างประเทศ	 นอกจากก�ากับดูแล

บริหารโรงแรมในเครือดังที่ระบุในข้างต้น	MBK-HT	 ได้รับจ้าง

บริหาร	Club	House	ภายในสนามกอล์ฟ	ที่สนามกอล์ฟ	 ริเวอร์	

เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี	คลับ,	สนามกอล์ฟ	 เดอะ	ล็อค	ปาล์ม	

กอล์ฟ	คอร์ส	และ	สนามกอล์ฟ	เดอะ	เรด	เมาเทิน	กอล์ฟ	คอร์ส	

ตั้งแต่เดือนกันยายน	2554

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)38



โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรมปทมุวนั	ปร๊ินเซส	ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดักรงุเทพมหานคร	

บริหารงานโดยบริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 โฮเต็ล	 แอนด์	 ทัวร์ริซึ่ม	 จ�ากัด	

(MBK-HT)	 เปิดให้บริการตั้งแต่ปี	 2539	 โดยมีการให้บริการด้าน

ต่างๆ	เช่น	ห้องพักจ�านวน	455	ห้อง	ซึ่งเป็นห้องพักแบบห้ามสูบ

บุหรีท่ัง้หมด	ห้องอาหาร	ห้องสัมมนาและจดัเลีย้ง	ห้องประชมุย่อย	

ศูนย์ออกก�าลังกาย	และสปา

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 แผนกแม่บ้าน
 p	 ตดิตัง้เครือ่งเป่ามอือตัโนมตั	ิเพ่ือเป็นการประหยดั

ทรัพยากรทางธรรมชาติ	 เช่น	 กระดาษเช็ดมือ	

เป็นต้น	

 p	 ติดตั้งเครื่องจ่ายโฟมล้างมือแบบอัตโนมัติ	 เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าและการดแูลความ

สะอาดที่ง่ายขึ้น

 p	 เปลี่ยนหนังหุ้มหัวเตียงพร้อมที่นอนใหม่	 จ�านวน	

225	ห้อง	 เพื่อให้ห้องพักดูหรูหราและทันสมัยยิ่ง

ขึน้	อีกทัง้เป็นการรกัษามาตรฐานของโรงแรม	และ

เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 p	 สั่งเพิ่มที่แขวนสูทในห้อง	 SUITE	 ทั้งหมด	 เพื่อ

เป็นการยกระดับมาตราฐานของโรงแรมและเพิ่ม

ความพึงพอใจให้กับแขกที่มาพักห้องสวีท	

 p	 เปลี่ยนเตียง	 Twin	 มาเป็น	 Hollywood	 Twin	

จ�านวน	30	ห้อง	เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าใน

การพักผ่อน	

	 แผนกไอที
 p	 เปลีย่นเซร์ิฟเวอร์ระบบ		PMS	เพือ่ให้สามารถเกบ็

ข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

 p	 การน�า	 Technology	 มาใช้แทนการใช้กระดาษ	

(Paperless	 Project)	 เพ่ืออ�านวยความสะดวก

ให้กับลูกค้าอีกทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 p	 เปลี่ยน	UPS	30KVA	ที่ห้องเซิร์ฟเวอร	์เพื่อส�ารอง

ไฟได้นานขึ้น	เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

 p	 ติดตั้งระบบ	 2	Way	 Interface	 เพื่อลดขั้นตอน

การปฏบิตังิานของพนกังานแผนกจองห้องพกัของ

ลูกค้าที่จอง	Online	ในขณะเดียวกัน	ลูกค้าจะได้

รับการ	Confirm	การเข้าพักได้เร็วขึ้นและแม่นย�า	

เพือ่เพิม่ความสะดวกสบาย	รวดเรว็ให้ให้กบัลกูค้า

ในการจองห้องพัก	

 p	 ติดตั้งระบบ	Cash	Management	System	เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้แก่คูค้่า	และลดขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน	

 p	 ตดิตัง้ระบบ	Passport	Scanner	(E-RC,	E-Folio)	

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ	CHECK-IN	ของลกูค้า	

และสอดคล้องกบันโยบายการลดการใช้กระดาษ

 p	 ติดตั้งระบบ		FCS	Upgrade	(Telaphone	Call	

Accounting,	Mini	 bar)	 เพื่อให้การจัดเก็บคลัง

สนิค้าของ	Mini	bar	และสนิค้าภายในห้องพกัแขก

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
	 t@Lobby
 p	 ปรับปรุง	 t@Lobby	 ใหม่	 เพ่ือปรับภาพลักษณ	์

ของ	Lobby	ให้ดสูวยงามและทนัสมยัขึน้		ในขณะ

เดียวกันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า	
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 TERRAZZA
 p	 เปลี่ยนชื่อพร้อมปรับรูปลักษณ์ของห้องอาหาร	 

อิตาเลี่ยน	จากเดิมชื่อ	LOOP	เป็น	TERRAZZA	

 p	 ปรบัปรงุห้องน�า้ใหม่ทีห้่องอาหาร	TERRAZZA	ให้

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	1	ห้อง	เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน

ของโรงแรม

 p	 ติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ	 เพื่อเพิ่มความสะดวก

ให้กับลูกค้า	 ในการเข้าออก	 และเพ่ือเป็นการ

ประหยัดพลังงาน

	 Vista	Bar	Terrace
 p	 น� า เ ทค โน โ ลยี ที่ ทั น สมั ย ม าช ่ ว ย โ ดยก า ร	

Implement	Menu	Led

 p	 ปรบัปรงุห้องน�า้ทีห้่องอาหารใหม่เพือ่ให้ดสูวยงาม

และได้ตามมาตรฐานของโรงแรม

	 แผนกวิศวกรรม
 p	 เปลีย่นกล้องวงจรปิดจากกล้อง	Analog	เป็นกล้อง	

Digital	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบันทึกภาพ	

อีกทั้งเพ่ิมความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของลูกค้า

และบุคคลภายในโรงแรม		

 p	 เปล่ียนคาปาซิเตอร์ที่หม้อแปลงไฟฟ้าหมายเลข	

10,	11	และ	17	เพื่อรองรับจ�านวนกระแสไฟฟ้า

ภายในโรงแรมที่เพิ่มมากขึ้น

 p	 เปลี่ยนหม้อต้มน�้าร้อนให้ใหญ่ขึ้น	 เพื่อเป็นการ

รองรับการจ่ายน�้าร้อนให้เพียงพอต่อลูกค้าที่มา

เข้าพัก

 p	 ปรับปรุงและพัฒนาสระว่ายน�้าของโรงแรม	 เพื่อ

พัฒนาให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน	 รวมถึง

ความสะดวกสบายและความสวยงามท่ีเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น

 p	 เทพ้ืนกันไฟในห้องชาร์ฟที่ชั้น	 20,	 22	 และ	 24	

เพื่อป้องกันการลุกลามของอัคคีภัย	โดยทยอยท�า

ที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปี	2561

 p	 ท�าบันไดเชื่อมชั้นดาดฟ้าบริเวณชั้น	 29	 เพ่ือเพิ่ม

ช่องทางการหนีไฟให้สอดคล้องกับกฏหมายใหม่

ที่ก�าหนดไว้

 p	 ตดิตัง้ล�าโพงฉกุเฉนิ	(Emergency	Speaker)	เพิม่

เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกส่วนในโรงแรม

	 แผนกสันทนาการ
 p	 สร้างลู่วิ่ง	(Jogging	Track)	ลอยฟ้าบนชั้น	8	ของ

โรงแรม

 p	 สร้างสนามชกมวยที่ได้มาตรฐานระดับสากล

 p	 เพิ่มและเปลี่ยนเครื่องออกก�าลังกายและอุปกรณ์

การสร้างกล้ามเนื้อ

	 CSR
 p	 งาน	Wishing	Tree	บริจาคและมอบสิ่งของให้กับ

เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กพิการ	และทุพพลภาพ	

ปากเกร็ด	(บ้านนนทภูมิ)	

 p	 มอบเงนิให้กบัมลูนธิเิดก็อ่อนในสลมัในพระอปุถมัภ์	

(คลองเตย)	

 p	 จัดปลูกป่าที่บางกระเจ้า	จ�านวน	1,500	ต้น	

	 ด้านการตลาด
	 แผนการตลาดของกลุ่มภายในป	ี2560	ที่ผ่านมา

 p	 รกัษาเสถยีรภาพและความต้องการของตลาดหลกั	

โดยท�าแผนโปรโมช่ันเพ่ือส่งเสริมการขายตาม

ฤดกูาลท่องเทีย่วของแต่ละตลาด

 p	 มุ ่งเน ้นการเสนอขายงานจัดเลี้ยง,	 ประชุม,	

สัมมนา	ทั้งในและนอกสถานที่	รวมทัง้	Mice	และ	

Incentive	Group	มากขึ้น	ทั้งนี้	เนื่องจากที่ได้มี

การเพิม่และปรบัปรงุห้องประชมุสมัมนา	และเพิม่

ความหลากหลายในเมนู	 และรูปแบบของการจัด

งานให้หลากหลาย	ตรงตามความต้องการมากขึ้น

 p	 ปรับปรุงภาพลักษณ์ของเว็บไซต์	 ของโรงแรมให้

มีความทันสมัยสะดวกและง่ายต่อการจองห้อง

พักมากยิ่งขึ้น	 รวมถึงเพิ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร

ประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุม่ลกูค้า	และกลุม่เป้าหมาย

มากยิ่งขึ้น	

 p	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อ	Online	 และพัฒนา

ระบบ	Digital	Marketing	ผ่านช่องทาง	 Social	

Media	มากยิ่งขึ้น

 p	 พฒันาปรบัปรงุระบบควบคมุอตัรา	และราคาการ

เข้าพักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

 p	 มุง่เน้นการขายผ่านเวบ็ไซต์	ทัง้ของโรงแรมโดยตรง	

และเว็บไซต์ของ	Online	Travel	Agent	ต่างๆ

 p	 มุ้งเน้นการท�าการตลาดด้าน	 	 E-Commerce	

ท�าการขยายฐานลูกค้าผ่าน	ช่องทาง	ของ	Social	

Media	 และเพ่ิมพันธมิตรทางธุรกิจ	 กับบริษัท	

Online	 ต่างๆ	 และยังพัฒนาฐานลูกค้าผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของโรงแรมโดยตรง	โดยมกีารปรบัเปลีย่น

รปูภาพ		เพ่ิมเตมิข้อมลูของโรงแรม	เพือ่ให้ลกูค้าได้

รับข้อมูลข่าวสาร	และ	Hotel	Promotions	เพื่อ

สะดวกต่อการตัดสินใจในการส�ารองห้องพัก
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 p	 ขยายฐานลูกค้าชาวจีนอย่างต่อเนื่อง	ทั้งจองผ่าน	

Travel	 Agent	 ชั้นน�าของประเทศจีน	 หรือจอง

ผ่าน	Online	ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ชาวจีนที่ดูแลเรื่อง

นี้โดยตรง

 p	 การท�าสัญญาต่อเนื่องและกลยุทธ์ส่งเสริมการ

ขายกับกลุ่มตลาด	Israel	และ	Europe	ท�าให้การ

ส�ารองห้องพักในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้	

 p	 เข้าร่วมงานส่งเสรมิการขายทัง้ในและต่างประเทศ

ทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงาน	องค์กร	สถาบนัต่างๆ	อย่าง

ต่อเนื่อง	เช่น	ITB,	WTM,		Road	Show	ประเทศ

ต่างๆ	รวมทั้ง	งานไทยเที่ยวไทย	และ	Wedding	

Fair	เป็นต้น

 p	 เข้าร่วมส่งเสริมการขายกับสายการบินต่างๆ	 เช่น	

Thai	Airways,	Bangkok	Airways,	Nok	Air	และ	

Air	Asia

 p	 พัฒนาโปรแกรม	 Loyalty	 Program	 “PPB	

Member”	เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม	่	

 p	 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดกับ

หนังสือพิมพ	์ต่างๆ	

 p	 ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิการขายและการตลาดกบับตัร

เครดิตต่างๆ		

 p	 ลงสือ่โฆษณาในนติยสาร	ทัง้ในและต่างประเทศ	ที่

มีศักยภาพ

 p	 รีวิวโรงแรมผ่านบล็อคเกอร์จากประเทศต่างๆ	

 p	 ท�าโฆษณาในรปูแบบใหม่เป็นภาพแบบ	360	องศา	

ซึ่งท�าให้ชุดภาพดูน่าสนใจและทันสมัยขึ้น

 p	 มุ้งเน้นการการท�าตลาดด้าน	Online	 โดยเฉพาะ	

Website	 ของโรงแรม	 ซึ่งอยู่ในระหว่างท�าการ

ปรบัปรงุ	Booking	Engine	ใหม่

 p	 การท�าโปรโมชั่นร่วมกับ	Wholesales,	 สมาคม,	

ธนาคารในบางโอกาส	 และในกรณีที่ต้องการ 

ลูกค้าใหม่

 p	 ท�า	Package	กับโรงแรมและธุรกิจในเครือ

กลุ่มลูกค้าของโรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส
 กลุ่มลูกค้าหลัก		ได้แก่	ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย	

สิงคโปร์	 อิสราเอล	 และกลุ่มประเทศจากยุโรป	 เช่น	 เยอรมนี	 

สวิตเซอร์แลนด์	อังกฤษ	และเอเชีย	

 กลุ่มลูกค้ารอง		ได้แก่	
 p	 กลุ่มลูกค้าที่มีฤดูกาลท่องเที่ยวในบางช่วงของปี	

ได้แก่	 กลุ่มสแกนดิเนเวีย	 และกลุ่มประเทศใน

ตะวันออกกลาง

 p	 กลุม่ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารโรงแรมน้อย	แต่มีศกัยภาพใน

การใช้จ่าย	เช่น	ประเทศจีน	ญี่ปุ่น	มาเลเซีย	และ

กลุ่มประเทศทางยุโรปตะวันออก	และอเมริกา		

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรมปทมุวนั	ปริน๊เซส
	 โรงแรมปทมุวนั	ปริน๊เซส	ได้ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่าย		

ดังต่อไปนี้

 p	 การเสนอขายโดยตรงกบับรษิทัประกอบธรุกจิ	ห้าง

ร้าน	และสถาบันการศึกษาต่างๆ

 p	 การเสนอขายผ่านบรษิทัทวัร์ตามภมูภิาคต่างๆ	ท่ัว

โลกทั้งใน		และต่างประเทศ

 p	 การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		หรือเว็บไซต์	

โดยมุ่งเน้นเว็บไซต์ของโรงแรมเป็นหลัก

 p	 การเสนอขายผ่านระบบสายการบินชั้นน�าต่างๆ

 p	 การเสนอขายผ่านสิ่งพิมพ์	 ส่ือโฆษณา	 และ

ประชาสัมพันธ์

 p	 การเสนอขายตามงานส่งเสรมิการท่องเทีย่วต่างๆ	

ทั้งในและต่างประเทศ

 p	 การเสนอขายโดยผ่านช่องทางของเครือข่าย

โรงแรม	ในเครือ	Dusit	International

 p	 การเสนอขายโดยตรงกับหน่วยงานราชการ		

รัฐวิสาหกิจ	สถานทูต	และสมาคมต่างๆ

	 2	 สภาพการแข่งขนัของโรงแรมปทมุวนั	ปริน๊เซส
	 เนือ่งจากปัจจบุนัจ�านวนโรงแรม	และห้องพกัของโรงแรม

ในกรงุเทพฯ	มีการเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะการเพิม่จ�านวน

ของ	 Budget	 Hotel	 และ	 Hostel	 รวมถึงการเพิ่มจ�านวนห้อง

พักของโรงแรมโดยมีผู้ประกอบการน�า	 บ้าน	 คอนโดมิเนียม	 หรือ	 

อพาร์ทเม้นท์	 มาให้เช่าแบบโรงแรม	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่โรงแรม	

ต้องปรับแผนกลยุทธ์การขาย	 โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มตลาดนัก 

ท่องเที่ยวใหม่ๆ	 รวมถึงการมุ่งเน้นนโยบายการขาย	 ไปยังกลุ่ม

ประชุมสัมมนา	กลุ่มท่องเที่ยวตอบแทนผลงาน	(Incentive)	กลุ่ม

ประชมุนานาชาต	ิและกลุ่มจดันทิรรศการจากต่างประเทศ	(MICE)	

มากย่ิงขึ้น	 โดยอาศัยความได้เปรียบของจ�านวนห้องประชุม	 เพ่ือ

แข่งขันกับโรงแรมเล็กๆ	และ	Budget	Hotel	ที่เกิดขึ้นรายล้อม

	 เนื่องจากพฤติกรรมการจองห้องพักของนักท่องเท่ียว

ได้เปลี่ยนไป	 โดยมีการจองล่วงหน้าน้อย	 (Last	minute	 มาก

ขึ้น)	 โรงแรมจึงมีความจ�าเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์	 และเพิ่ม

อัตราบุคลากร	 เพ่ือที่จะส�ารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของการ

เข้าพักอยู่ตลอดเวลา	 โดยได้น�าระบบบริหารรายได้	 (Revenue	

Management)	เข้าบริหาร	และท�าการขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์

หรือเว็บไซต์
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	 ในปี	2560	ทางโรงแรมยังคงมุ่งเน้นทางด้านจัดเลี้ยงทั้ง

ภายใน	และภายนอกมากขึน้	โดยการงานจัดเลีย้งภายนอกนัน้	ทาง

โรงแรมสามารถรับงาน	outside	catering	ใหญ่ๆ	ได้	ส่วนการจัด

งานเลี้ยงภายในได้เพิ่มศักยภาพ	และรูปแบบการตกแต่ง	และการ

จดังานให้	ตามความต้องการของลกูค้า	ซึง่ได้ผลตอบรบัเป็นอย่างดี

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 จึงท�าให้โรงแรมปทุมวัน	 ปริ๊นเซส	

สามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวซ่ึงเป็นตลาดหลักได้อย่างเหนียว

แน่น	 โดยสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในเกณฑ์ด	ี เมื่อ

เทียบกับคู่แข่งขัน

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของโรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส
	 ผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการ

แข่งขันในอนาคตของโรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส		ได้แก่

 p	 ภาวะเศรษฐกิจและค ่า เ งินดอลล ่าร ์ 	 ของ

ออสเตรเลีย	 อันเป็นตลาดขนาดใหญ่อ่อนตัว

ลง	 รวมทั้งการเปล่ียนสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของ

ชาวออสเตรเลีย	 จากประเทศไทยเป็นบาหลีและ	

Hawaii	 อีกทั้งนักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยวระยะ

สั้นภายในประเทศของออสเตรเลีย	มากขึ้น

 p	 ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ	 โดยรวมของกลุ่มประเทศ

ภูมิภาคยุโรป

 p	 ปัญหาการก่อการร้ายสากล	 และข่าวลือการก่อ 

การร้าย

 p	 นโยบายการขายตัดราคาของคู่แข่ง	และโรงแรมที่

เปิดใหม่	

 p	 ปัญหาความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง

ของประเทศ

 p	 การผันผวนของค่าเงินสกุลหลักของโลก

 p	 มีโรงแรมที่เปิดแบบไม่ถูกกฎหมายเกิดขึ้นเป็น

จ�านวนมาก		

	 ด้วยปัจจัยดังกล่าว	 โรงแรม	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	

ในการปรับแผนกลยุทธ์การขายโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประเทศท่ี

มีศักยภาพ	 โดยยังคงรักษาตลาดซึ่งยังคงมีเสถียรภาพไว้ในขณะ

เดียวกัน

	 ทั้งนี้	มีการน�าเอาภาษาที่สาม	เช่น	ภาษาจีน	และภาษา

เยอรมัน	เข้ามาผนวกในการท�าสื่อประชาสัมพันธ์แขนงต่างๆ	ของ

โรงแรมอีกช่องทางหนึ่ง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-

	 2	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม
	 โรงแรมปทุมวัน	 ปริ๊นเซส	 มีมาตรการด�าเนินการเพื่อ

ลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับศูนย์การค้า	 MBK	

Center	เนื่องจาก	โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	อยู่ในอาคารเดียวกัน

กับศูนย์การค้า	MBK	Center

โรงแรมดุสิตธานี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท		
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรมดสุติธาน	ีกระบี	่บชี	รสีอร์ท	ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดักระบี	่

เปิดให้บรกิารตัง้แต่ปี	2546	ให้บรกิารด้านห้องพกัจ�านวน	240	ห้อง	

ห้องอาหาร	ห้องออกก�าลังกาย	ห้องสันทนาการ	ห้องสัมมนา	ห้อง

จัดเลี้ยง	และสปา	ในปี	2559	ได้ท�าการปรับห้องอาหารจาก	Sand	

Bar	เป็นห้องอาหารมาลาต	ีบีชบาร์	เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสชายหาด

ริมทะเลอย่างใกล้ชิด	ได้ปรับปรุงห้องอาหารอิตาลี่	และเปลี่ยนชื่อ

จาก	Gecko	เป็น	Limoncello	และ	Renovate	Coco	Vida	ให้

มีรูปแบบและบรรยากาศของ	Pool	and	Beach
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	 การบริการในด้านอื่นนั้น	 มีการให้บริการลูกค้า	 เช่น	

การจัดให้สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์	 	 www.

pressreader.com	ซึ่งมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างๆ	ให้บริการลูกค้า

ครอบคลมุทกุภาษาหลกัๆ	ในโลก	และ	มใีห้เลอืกอย่างมากมาย	ซึง่

จะท�าให้ลกูค้าประทบัใจ	และรู้สกึคุม้ค่า	และทนัสมยัในบรกิารของ

โรงแรมยิ่งขึ้นไปอีก	

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา

ด้านการขายและการตลาด
 p	 ยงัคงท�า	Product	Training	ให้กบัตลาด	Wholesales	

อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือสร้างการรบัรูใ้ห้กบัโรงแรมดสุติ

ธานี	กระบี	่บชี	รสีอร์ท	และยังคงเป็นเจ้าภาพต้อนรบั	

สื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศรวมทั้ง	 Travel	

Agency	ทีม่ศีกัยภาพในทกุตลาด		โดยการท�าโปรโม

ช่ันกับ	Travel	Agent	ต่างๆ	และท�าให้สามารถเพิม่

ฐานลูกค้าตลาด	Wholesales	มากขึน้เป็นล�าดบั

 p	 ได้วางแผนและปรับกลยุทธ์การโฆษณาในเรื่อง

สัมมนา	 และงานแต่งงาน	 โดยเพิ่มเติมรูปภาพให้

น่าสนใจมากขึ้นรวมทั้งปรับปรุงเมนูอาหารว่าง	

อาหารมื้อกลางวัน	และมื้อค�า่	รวมถึงการจัดห้อง

ประชุมในรูปแบบใหม่ๆ

 p	 มุ ่งเน้นการท�าการตลาดด้าน	 E-Commerce	

ท�าการขยายฐานลูกค้าผ่าน	ช่องทาง	ของ	Social	

Media	 และเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ	 กับบริษัท	

Online	 ต่างๆ	 และยังพัฒนาฐานลูกค้าผ่านทาง

เว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง	 โดยมีการเพ่ิมเติม

ข้อมลูของโรงแรม	เพ่ือให้ลกูค้าได้รบัข้อมลูข่าวสาร	

และ	Hotel	Promotions	ที่สะดวกต่อการตัดสิน

ใจในการส�ารองห้องพัก

 p	 ขยายฐานลูกค้าชาวจีนอย่างต่อเน่ืองทั้งจองผ่าน	

Travel	Agency	ชั้นน�า	ของประเทศจีน	หรือจอง

ผ่าน	Online	โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	

 p	 การท�าสญัญาต่อเนือ่งและกลยทุธ์ส่งเสรมิการขาย

กับกลุ่มตลาด	German	UK	และ	Scandinavian	

ท�าให้การส�ารองห้องพักล่วงหน้าในช่วง	 High	

Seasons	 เกินความคาดหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งมากกว่า	Budget	ที่ตั้งไว้

 p	 เข้าร่วมงานส่งเสรมิการขายทัง้ในและต่างประเทศ

ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน	องค์กร	สถาบันต่างๆ	เช่น	

ITB,		Road	Show	ประเทศต่างๆ,	งานไทยเที่ยว

ไทย	เป็นต้น

 p	 เข้าร่วมส่งเสริมการขายกับสายการบินต่างๆ	 เช่น	

Bangkok	Airways,	Nok	Air,	Thai	Smiles	และ	

Qartar	Airways.

 p	 สนบัสนนุโปรแกรม	Loyalty	Program		ของ	Dusit	

International	“Dusit	Gold”	เพือ่เพิม่ฐานลกูค้าใหม่

 p	 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดกับ

หนังสือพิมพ์	ต่างๆ	

 p	 ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิการขายและการตลาดกบับตัร

เครดิตต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		

 p	 ลงสือ่โฆษณาในนติยสาร	ทัง้ในและต่างประเทศ	ท่ี

มีศักยภาพ

 p	 รีวิวโรงแรมผ่านบล็อคเกอร์จากประเทศต่างๆ	

 p	 เข้าร่วมงานของจังหวัด	 เพ่ือเป็นการโปรโมท

โรงแรม	เช่น	งาน	Krabi		Naga	Festival	และงาน	

Krabi	Adventure	Race	Trophy	

 p	 ท�าโฆษณาในรปูแบบใหม่เป็นภาพแบบ	360	องศา	

ซึ่งท�าให้ชุดภาพดูน่าสนใจและทันสมัยขึ้น

 p	 ท�าการโปรโมชั่นร่วมกับ	Wholesales	 ,สมาคม,	

ธนาคาร

 p	 ท�า	Package	กับโรงแรมและธุรกิจในเครือ
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ด้านงานวิศวกรรม
 p	 ปรับแต่งภายในห้องพัก	 และบริเวณโรงแรม	 ให้

ดูสวยงาม	 พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกตาม

มาตรฐานของโรงแรม

 p	 งานติดตั้งป้ายหินอ่อนโรงแรมด้านหน้าหาด	

 p	 ติดตั้งทีวี	 ในห้องอาบน�้าของห้องสวีท	 เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น	

 p	 เปลี่ยนตู้นิรภัย	ในห้องพักใหม	่

 p	 ปรับปรุง	Lobby	บริเวณ	Reception	Area	จาก

แบบยนืให้เป็นแบบนัง่	เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้

กับลูกค้า	

 p	 ซ้ือ	 Beach	 Cleaner	 และ	 Tractor	 ใหม่	 เพื่อ

ทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณชายหาด

 p	 ติดตั้ง	 CCTV	 	 เพ่ิมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ

โรงแรม	พร้อมทัง้ปรบัปรงุแก้ไขบางจดุให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

 p	 ซื้อเครื่องซักผ้าใหม่	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า	

 p	 ปรบัปรงุ	Fitness	(D-Fit)	ให้กว้างขวางมากข้ึนเพือ่

รองรบัลกูค้าทัง้ในและนอกโรงแรม	เพือ่ขยายฐาน

ลูกค้าสมาชิก	D-Fit	member	ให้มาใช้บริการใน

ด้านต่างๆของโรงแรม

 p	 สร้างห้องพกัรบัรองส�าหรบัลกูค้า	ทีม่าเทีย่วบนิเช้า	

และลูกค้า	ที่มาเที่ยวบินกลางคืน	

 p	 สร้างสนาม	Tennis	มาตรฐานสากลใหม่

ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 p	 ปรบัปรงุห้องอาหารอติาเลีย่นให้ดสูวยงามทนัสมยั

ขึ้น	 โดยมีการปรับปรุงส่วนหน่ึงให้เป็นห้องปรับ

อากาศ	 เพื่อรองรับลูกค้าชาวเอเชีย	 ซึ่งจะเข้ามา

ใช้บรกิารจ�านวนมากในช่วงนอกฤดกูาลท่องเทีย่ว	

และได้เปลี่ยนชื่อจาก	Gecko		เป็น	Limoncello		

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศอาหารอิตาเลี่ยนมากขึ้น	

 p	 ปรับปรุง	CocoVida	Barให้ดูสวยงามทันสมัยขึ้น	

โดยเน้นโทนสีขาว	พร้อมประดับด้วยเรอืพาย	และ

แขวนไว้ด้านบนห้องอาหาร	 เพื่อสร้างบรรยากาศ

รมิทะเล	นอกจากน้ียงัมกีารแสดงดนตรสีด	ทกุวนั

พุธ,	วันพฤหัสบดี,	วันศุกร	์และวันเสาร์

 p	 เพิ่มความหลากหลายให้กับ	คู่รัก	คู่ฮันนีมูน	หรือ

ครบรอบแต่งงานภายใต้โปรแกรม	Just	For	You	

ดินเนอร์ส่วนตัว	ริมชายหาด	ซึ่งได้รับการตอบรับ

ที่ดี	ตั้งแต่ปี	2559	เป็นต้นมา

 p	 การเปิดตัว	 Malati	 Beach	 Bar	 	 เพ่ือให้ลูกค้า

สัมผัส	 บรรยากาศริมหาดคลองม่วงอันสวยงาม	

โดยปรับพื้นที่แทนที่	 Sand	 bar	 เดิม	 เป็นทาง

เลือกใหม่ให้ลูกค้า	 	และได้มีที่นั่งดื่มค็อกเทลเพื่อ

ชมพระอาทิตย์ตกดิน	

ด้านไอที
 p	 ปรับปรุงระบบ	Back	Ground	Music	ส�าหรับทุก

เอาท์เลท	เพื่อให้เข้ากับ	ดุสิตสไตล์

 p	 เพิม่	WiFi	Access	Point	ตามบรเิวณเอาท์เลทใหม่

ทั้งหมด	รวมถึง	Access	Point	ที่ห้องประชุมเพื่อ

ให้รองรับปริมาณอุปกรณ์ได้จ�านวนมากว่า	 300	

อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน

 p	 เพิ่ม	Data	Storage	มากขึ้น	เพื่อรองรับข้อมูลที่มี

จ�านวนมากขึ้นของพนักงาน

 p	 เปลี่ยนระบบให้บริการ	 SMS	 จาก	 AIS	 Smart	

Message	 เป็น	 SmartComm	 เพ่ือเป็นการลด

ต้นทุน

 p	 ไมเกรดระบบอเีมล์ของโรงแรมจาก	On-Permise	

Server	ไป	Office365	ทั้งหมดทุกแอคเคาท์เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและพื้นที่ในการเก็บ

อีเมล์อย่างไม่จ�ากัด

 p	 เพิม่การใส่	Encryption	ก่อนการเข้าถงึ	Database	

ของ	 Opera	 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้สูงขึ้น	

ป้องกนัผูอ้ืน่น�าข้อมลูของโรงแรมออกไปภายนอก

 p	 เพิ่มตัวเชื่อมต่อของลูกค้าตลาด	OTA	ให้สามารถ

เชื่อมต่อกับ	PMS	ของโรงแรมโดยตรง

 p	 ปรับปรุงสัญญาณ	WiFi	 ตามเอาท์เลทต่างๆโดย

การค�านวณหาจุดติดตั้ง	Access	Point	ใหม	่เพื่อ

ให้มกีารกระจายสญัญาณให้ครอบคลมุพืน้ทีใ่ช้งาน

จริงให้มากที่สุด

 p	 เพิ่มสัญญาณโทรศัพท์	 ในบริเวณโรงแรมให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด	

 p	 ติดตั้งระบบ	WiFi	ใน	Fitness	ใหม่	(	D-FIT	)

ด้านอื่นๆ
 p	 สญัญาระหว่างโรงแรมและ	Mandara	Spa	สิน้สดุ

ไปเมื่อเดือนธันวาคม	2560	โดยโรงแรมได้ชื่อใหม	่

ชื่อว่า		Linger	Longer	Spa	ซึ่งเป็น	Brand	เดียว

กับ	โรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	
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	 นอกจากนี	้ตัง้แต่	ปี	2558	ต่อเนือ่งจนถงึปี	2560โรงแรม

ดุสิตธานี	 กระบ่ี	 บีช	 รีสอร์ท	 ได้เข้าร่วมโครงการ	 และ	 ผ่านการ

รับรองมาตรฐาน	TCEB	(Thailand	Convention	and	Exhibition	

Bureau)	ท�าให้ลกูค้ามัน่ใจในมาตรฐานการบรกิารของโรงแรมมาก

ขึ้น	และเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการตลาดไปอีก		

กลุ่มลูกค้าของโรงแรมดุสิตธานี	 กระบ่ี	 บีช	
รีสอร์ท
 กลุ่มลูกค้าหลัก	 	 ได้แก่	 ตลาดนักท่องเที่ยวที่มาพัก

ผ่อนเป็นหลัก	ไดแ้ก่	นักท่องเที่ยวจากทวปียโุรป	สหราชอาณาจักร		

สแกนดิเนเวีย	 	 ประเทศเยอรมัน	 	 ประเทศอินเดีย	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	ประเทศสิงคโปร์		ประเทศจีน		และ	สเปน	

 กลุ่มลูกค้ารอง		ได้แก่	กลุ่มสัมมนา	จากทางยุโรป	และ	

จีน	 ท่ีได้มีการจัดทัวร์เพ่ือน�าเจ้าหน้าที่และพนักงานมาเป็นกลุ่ม	

Incentive	 Group	 และกลุ่มงานแต่งงานของลูกค้าอินเดีย	 ที่ยัง

คงมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง	บริษัทต่างๆ	ที่ต้องการจัดงานโดยใช้

พื้นที	่สนามหญ้าหน้าหาด	ซึ่งอยู่ติดทะเลอันสวยงาม		

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรมดุสิตธานี	
กระบี่	บีช	รีสอร์ท
	 โรงแรมดุสิตธานี	 กระบี่	 บีช	 รีสอร์ทได้ก�าหนดช่อง

ทางการจ�าหน่าย		ดังต่อไปนี้

 p	 การเสนอขายโดยตรงกบับรษิทัประกอบธรุกจิ	และ

ห้างร้านต่าง	ๆ

 p	 การเสนอขายผ่านบริษัททัวร์	 ตามภูมิภาคต่างๆ	

ทั่วโลกทั้งใน	และต่างประเทศ

 p	 การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือ	เว็บไซต	์

โดยมุ่งเน้นเว็บไซต์ของโรงแรมเป็นหลัก

 p	 การเสนอขายผ่านระบบสายการบินชั้นน�าต่างๆ

 p	 การเสนอขายผ่านส่ิงพิมพ์	 สื่อโฆษณา	 และ

ประชาสัมพันธ์	

 p	 การเสนอขายตามงานส่งเสรมิการท่องเทีย่วต่างๆ	

ทั้งในและต่างประเทศ

 p	 การเสนอขายผ่านช่องทางของเครอืข่ายโรงแรมใน

เครือ	Dusit	International

 p	 การท�าโปรโมชั่นร่วมกับ	Travel	Agent	

 p	 การจัดท�า	Package	กับโรงแรมธุรกิจในเครือ

	 2	 สภาพการแข่งขันของโรงแรมดุสิตธานี	 กระบี่	
บีช	รีสอร์ท	
	 การเปลี่ยนแปลงบริษัทบริหารจาก	Sheraton	มาเป็น	

Dusit	 International	 เป็นเวลากว่า	 2	 ปี	 ได้ท�าการตลาดอย่าง

จรงิจงัและต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้มกีารแนะน�าโรงแรม	และท�า	Product	

Training	 ให้กับ	Wholesales	 ต่างๆ	 เพ่ือสร้างความม่ันใจใน

ผลติภณัฑ์	ท�าให้ในปี	2560	ถงึแม้ว่าราคาห้องพกัจะไม่สงูเมือ่เทยีบ

กบัปีทีผ่่านมามากนกั	แต่อตัราการเข้าพกัของนกัท่องเทีย่วสงูกว่าปี

ที่ผ่านมามาก	ท�าให้โรงแรมมีผลประกอบการดีกว่าปี	2559	สูงถึง	

30%	อย่างไรก็ตามทางโรงแรมเชื่อมั่นว่า	ในปี	2561	อัตราค่าห้อง

พักจะดีขึ้นหลังจากทางโรงแรมได้ท�าการพิสูจน์ให้ลูกค้าทราบถึง

มาตรฐานการให้บริการซึ่งสามารถเทียบเท่าระดับสากล	ประกอบ

กับการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆมากขึน้ให้กบัลกูค้า	เช่น	

การปรับปรุงฟิตเนสใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	 พร้อมสิ่งอ�านวยความ

สะดวกใหม่ๆ	 เช่น	สนามแบดมินตัน	ห้องซาวน่า	ห้องสตรีม	รวม

ถึงอุปกรณ์ในการออกก�าลังกายที่หลากหลาย	 และได้สร้างสนาม

เทนนสิใหม่	แทนสนามเดิมให้มมีาตรฐานระดบัสากล	และทีส่�าคญั

ได้สร้างห้องรับรองส�าหรับลูกค้าที่มาเที่ยวบิน	 เช้า	 ก่อนถึงเวลา 

เชค็อนิ	และส�าหรบัลกูค้าทีเ่ทีย่วบนิ	กลางคืน	หลงัจากเชค็เอาท์	ได้

พักผ่อนและท�าธุระส่วนตัวก่อนเดินทาง
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	 โรงแรมดุสิตธานี	กระบี่	บีช	รีสอร์ท	มีศักยภาพในระยะ

ยาวที่ดี	 	 เนื่องจากโรงแรมดุสิตธานี	 ซึ่งเป็นที่รู้จักอันดับต้นของ

ธรุกจิโรงแรมและเป็นทีย่อมรบัในมาตรฐานคณุภาพทัง้สถานทีแ่ละ

บริการ		อีกทั้งเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับกลุ่มลูกค้า

ขนาดใหญ่ได	้ 	หรือรองรับกลุ่มลูกค้าที่มาพร้อมกันทีเดียวหลายๆ	

กลุ่มได้	 จากการถ่ายท�าวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

จงัหวดักระบี	่จาก	การท่องเท่ียวแห่งประเทศอติาล,ี	การท่องเทีย่ว

แห่งประเทศเยอรมณ	ีและการท่องเทีย่วแห่งประเทศฝรัง่เศส	ท�าให้

โรงแรมเป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดดังกล่าว		

	 ในปี	 2560	 ได้มีองค์กรด้านการท่องเที่ยวและตัวแทน

บริษัททัวร์	เข้าเยี่ยมชมโรงแรมดุสิตธาน	ีกระบี	่บีช	รีสอร์ท	ดังต่อ

ไปนี้

 p	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ได ้น�าคณะ

สือ่มวลชนจากประเทศอติาล	ี	ประเทศออสเตรเลยี	

ประเทศอินเดีย		และประเทศสวิสเซอร์แลนด์	เข้า

เยี่ยมชมโรงแรม

 p	 ส�านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี	่

 p	 ตัวแทนบริษัททัวร์จากยุโรป	และเอเซีย	

	 ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โรงแรมได้เป็นอย่างดี	 

ตลอดจนการเข้าพักของผู ้ที่มีชื่อเสียงและมีคนติดตามในสื่อ

ออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ�านวนมาก	 และได้รับการบอกต่อที่

ดีในวงกว้าง	 พฤติกรรมการบอกต่อจากบรรดาลูกค้าที่เข้าพักและ

ประทับใจในการบริการของพนักงานทั้งแผนกต้อนรับและฝ่าย

อาหารและเครื่องด่ืม	 ก็ต่างช่วยกันประชาสัมพันธ์โรงแรม	 ท�าให้

โรงแรมได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นล�าดับ	 ส่งผลให้ในปี	 2560	

สามารถท�ายอดขายห้องพักได้เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขนัในอนาคตของโรงแรม	ดสุติธานกีระบี	่บชี	รสีอร์ท
	 ผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการ

แข่งขันในอนาคตของโรงแรมดุสิตธาน	ีกระบี	่บีช	รีสอร์ท		ได้แก่

 p	 การมีโรงแรม	 เล็กๆ	 เกิดขึ้น	 รอบๆ	จังหวัด	หรือ

ที่บริเวณอ่าวนาง	และการมีแผนที่จะขยาย	ธุรกิจ

โรงแรมที่มีชื่อเสียงเพิ่มที่จังหวัดกระบี่	 ในระยะ	

1-2	ปีข้างหน้า	 ย่อมท�าให้ภาวะการแข่งขันสูงขึ้น

โดยอัตโนมัติ		

 p	 เศรษฐกิจโดยรวมของโลก	 	 ท�าให้นักท่องเที่ยว

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเดนิทาง	โดยมกีารเดนิ

ทางไปต่างประเทศน้อยลงถึงแม้เดินทางก็จับจ่าย

ใช้สอยน้อยลง	 โดยเฉพาะในด้านของการใช้จ่าย

ในส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม	

 p	 ภยัพบิตัทิางทะเลตามทีต่่างๆ	ทัว่โลก	ท�าให้นกัท่อง

เที่ยวลังเลในการท่องเที่ยวทางทะเล

 p	 จ�านวนของเที่ยวบิน	 และการก�าหนดเวลาของ

เทีย่วบนิทีไ่ปจงัหวดักระบี	่ ไม่เพียงพอ	 	 รวมถึงไม่

สอดคล้องกบัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว	นอกจากนีส้ายการ

บนิส่วนใหญ่ทีเ่ชือ่มต่อกบัเมอืงหลกัๆ	 เช่น	สงิคโปร์	

กวัลาลมัเปอร์	 ล้วนแต่เป็นโลว์คอสต์แอร์ไลน์	 ซึง่ผู้

บรหิารระดบัสงูของบรษิทัชัน้น�าไม่นยิม	 เนือ่งจาก

เห็นว่าไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับการคุ้มครองจาก

ประกนัอบุตัเิหตหุรอืความไม่สะดวกต่างๆ	

 p	 ข้อจ�ากดัของท่าอากาศยานกระบี	่กเ็ป็นส่วนส�าคญั

ทีท่�าให้ศกัยภาพการท่องเทีย่วลดลง	ซึง่ได้มกีารน�า

เสนอต่อกรมการบินพาณิชย์แล้ว	ที่ท�าให้ลูกค้าไม่

ได้รับความสะดวกในหลายๆ	เรื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-	

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 โรงแรมดุสิตธานี	 กระบี่	 บีช	 รีสอร์ท	 มีการด�าเนินการ

เพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 1.	 เกี่ยวกับการก�าจัดน�้าเสีย

	 	 1.1	 มีบ่อบ�าบัด	และระบบการก�าจัดน�้าเสีย	

	 	 1.2	 มีการตรวจสอบคุณภาพของน�า้ทุกเดือน

	 	 1.3	 มีการน�าน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วไปใช้ในงานสวน

	 2.	 เกี่ยวกับการก�าจัดขยะ

	 	 2.1	 มีการคัดแยกขยะเปียก	 ขยะแห้ง	 และขยะ

รีไซเคิล

	 	 2.2	 มีห้องขยะเปียก	รักษาอุณหภูมิที	่15˚C

	 	 2.3	 มีรถขนขยะเปียกไปทิ้งทุกวัน

	 	 2.4	 มีการท�าปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดปริมาณขยะ

	 3.	 เกี่ยวกับมลภาวะทางด้านเสียง

	 	 การแต่งตั้งคณะกรรมการ	 เพื่อด�าเนินการด้านสิ่ง

แวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน	 และได้ท�าการปลูกต้นไม้ด้านหน้า

โรงแรม	เพือ่ลดมลภาวะทางเสยีงทีอ่าจจะกระทบต่อลกูค้าทีม่าพกั

ในโรงแรม

	 4.	 โรงแรมได้จัดท�ารายงานการปฎิบัติตามมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม	และมาตรการตดิตามตรวจ

สอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ในปี	2560	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 5.	 โรงแรมได้เข้าร่วมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี	่

Smoke	Free	Hotel	พร้อมรับโล่ผูผ่้าน	เกณฑ์มาตรฐาน	จากมลูนธิ	ิ

ใบไม้เขียว	และยังคงเข้าร่วม	โครงการโรงแรมปลอดบุหรี	่Smoke	

Free	Hotel	อย่างต่อเนื่อง
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	 6.		 โรงแรมส่งเสริมการปลูกผักออแกนิค	 ต้ังแต่เดือน

พฤศจิกายน	 2559	 เพื่อน�ามาใช้ปรุงอาหารเอง	 โดยเริ่มต้นที่ครัว

พนักงานก่อน		และมีแผนจะเพิ่มจ�านวนการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นใน

ปีถดัๆ	ไป	ในปี	2560	ทางโรงแรมได้สนบัสนนุการปลกูผกัออแกนคิ

ให้กบัโรงเรยีนและชมุชนและให้น�าผลผลติทีไ่ด้มาขายให้กบัโรงแรม

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

	 7.	 โรงแรมได้ท�าการสร้าง	Retainer	Wall	ใหม่	บรเิวณ

ริมทะเล	เพื่อปกป้องรักษาต้นไม้

โรงแรม	ทนิดิ	ีแอท	ระนอง	และ	 
โรงแรมทนิดิ	ีอินน์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรม	ทินิด	ีแอท	ระนอง	เดิมชื่อ	โรงแรมรอยัล	ปริ๊น

เซส	ระนอง	ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัระนอง	ด�าเนนิการโดย	บรษิทั	ทรพัย์สนิ

ธาน	ีจ�ากัด	(“SSTN”)	ให้บริการห้องพัก	จ�านวน	138	ห้องโดยทุก

ห้องมีน�้าแร่บริการ	รวมทั้งมีห้องจัดเลี้ยง	ห้องสัมมนา	ห้องอาหาร	

ห้องออกก�าลังกาย	ห้องนวดตัว	ห้องนวดฝ่าเท้า	สระว่ายน�้า	และ

บ่อแช่น�้าแร่

	 โรงแรม	ทนิดิ	ีอนิน์	ได้มีการปรบัปรงุจากอาคารพาณชิย์	

เพือ่ท�าเป็นห้องพกัแบบประหยดั	ให้บรกิารห้องพกัจ�านวน	47	ห้อง	

รวมท้ังห้องอาหารโดยได้เปิดให้บริการต้ังแต่เดือนเมษายน	 2554	

ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา

ทินิดี	แอท	ระนอง
 p	 การทาสภีายนอกตวัอาคาร	ด้านฝ่ังสระน�า้	เพือ่ให้

ได้ทัศนียภาพที่สวยงาม	ของตัวอาคาร

 p	 การ	 Convert	 ห้องพัก	 3	 ห้อง	 เพ่ือเปลี่ยนเป็น	

Health	Massage	 โดยมีพนักงานนวดที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นพิเศษ	 	 เพ่ือรองรับกับ

ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

 p	 การขยายห้อง	Gym	ใน	Fitness	Center	ให้มพีืน้ที่

มากขึ้น	 รวมทั้งเพิ่มจ�านวนอุปกรณ์	 เพ่ือรองรับ

ลูกค้าสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น

 p	 มีการปรับปรุง	 Thermostat	 ในห้องพักทั้งหมด

เพื่อให้	 ระบบ	 Air	 condition	 Temperature	

Control	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยค�านึงถึง

ความสะดวกสบายของลูกค้า	 และการประหยัด

พลังงาน

 p	 มกีารปรบัปรงุ	ระบบ	Key	Tag	Lighting	Control	

ในห้องพักทั้งหมด	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดย

ค�านึงถึง	เรื่องประหยัดพลังงาน

 p	 มีการปรับปรุง	 ระบบ	 Exhaust	 ในห้องน�้า	 ห้อง

พักแขกทั้งหมด	 เพ่ือให้ระบบถ่ายเทอากาศ	 ใน

ห้องพักแขกมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และเพ่ือเพิ่ม

ความสะดวกสบายให้ลูกค้า

 p	 มีการปรับเปลี่ยน	ระบบ	Satellite	TV	 	 ในห้อง

พกัแขกทัง้หมด	จากระบบ	Analog	มาเป็น	ระบบ	

Digital	 เพ่ือให้ได้	 ภาพและเสียง	 คมชัดมากขึ้น	

เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงแรม

 p	 มีการปรับปรุง	 ระบบแอร์ใน	 Lobby	 ให ้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อรักษามาตรฐานของ

โรงแรม

 p	 มีการพัฒนาระบบ	 Central	 Air	 ของโรงแรม	

โดยเปลี่ยน	Chiller	ใหม่	รวมถึงระบบ	Cooling	

Tower	ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

และเป็นการประหยัดพลังงาน
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 p	 ด้านการตลาด	 แผนการตลาดของกลุ่มภายในปี	

2560	ที่ผ่านมา	

	 	 •	 มุ่งเน้นตลาด	 ประชุม	 สัมมนา	 โดยจัดท�า	

Meeting	 Package	 ที่มี	 Unique	 Selling	

Point	โดยผสมผสาน	การท่องเที่ยวเข้าด้วย

กนั	เจาะกลุม่หน่วยงานราชการในทกุจงัหวดั	

โดยเริ่มจากโซนภาคใต้	ซึ่งได้รับการตอบรับ

อย่างด	ีจะเห็นได้จากมกีารจองเข้ามาจากทกุ

จังหวัดที่ไปท�าการตลาด

	 	 •	 พัฒนาและจัดระบบทีมงานฝ ่ายขายที	่

Property	 ใหม่	 โดยแบ่งความรับผิดชอบ	

ตาม	Segment	ต่างๆ	เพื่อให้คลอบคลุมได้

ทั่วถึง	 รวมถึงการพัฒนาระบบ	 Customer	

Profile	ใหม่	เพื่อง่ายต่อการติดตาม

	 	 •	 จัดท�า	 Package	 Tour	 รวมห ้องพัก	

และFacilities	ต่างๆ	ของโรงแรม	ผนวกกับ

โปรแกรมท่องเทีย่วในจงัหวดัระนอง	โดยร่วม

กับบริษัทน�าเที่ยวที่เป็นพันธมิตร

	 	 •	 ขยายแผนพัฒนาช่องทางการขายผ่าน

เว็บไซต	์ต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ผ่าน	Website	

ของโรงแรม	และ	Website	ของพนัธมติรเพิม่

มากขึ้น

	 	 •	 เข้าร่วมงานส่งเสรมิการขาย	“ไทยเทีย่วไทย”	

เพื่อกระตุ้นตลาด	FIT	ภายในประเทศ

	 	 •	 การเป็น	Alliance	กับ	Grand	Travel	เพื่อ

ร่วมกัน	 Promote	 และขายร่วมกันกับ	

Package	ด�าน�า้ในหมูเ่กาะพม่าทีก่�าลงัได้รบั

ความนยิมมาก	เช่น	กลุม่หมูเ่กาะหวัใจมรกต

	 	 •	 เพิ่มตลาดในด้านห้องพัก	 โดยเน้นกลุ่ม	 ขุด

เจาะน�้ามันในทะเลเพื่อนบ้าน	 เช่น	 MM	

Logistic	 ,	 Ben	 Line,	 Halliburton	 ,	

Schlumberger,	Scomi	Oil	Tools,	PTT

	 	 •	 เพิม่ตลาดในกลุม่ธรุกจิแพปลา	ซึง่มกี�าลงัซือ้

สูง	ทั้งด้านห้องพัก	ห้องอาหาร	และด้านจัด

เลี้ยง	โดยเฉพาะงานมงคลสมรส	

ทินิดี	อินน์	
 p	 ท�าการทาสีอาคารภายนอกทั้งหมด	 เพื่อให้ดู

สวยงาม	ใหม่	และโดดเด่น

 p	 ปรับปรุง	 ฟุตบาทหน้าอาคารทั้งหมด	 ด้วยการปู

กระเบื้อง	เพื่อให้ดูสวยงาม	และง่ายต่อการรักษา

และท�าความสะอาด

 p	 ปรับปรุงทาสีภายในห้องพักทั้งหมด	รวมถึงบันได

ทางขึ้น	 เป็นการรักษามาตรฐานของโรงแรมให้ดู

ใหม่และสวยงามอยู่ตลอด	

กลุม่ลกูค้าของโรงแรม	ทนิดิ	ีแอท	ระนอง		และ	
โรงแรม	ทินิดี	อินน์

กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่
 p	 หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	ต่างๆ

 p	 กลุม่บรษิทั		ห้างร้าน		ท่ีท�าธรุกจิประมง		หรอืเกีย่ว

เนื่องกับธุรกิจประมง

 p	 กลุ่มบริษัท	ห้างร้าน	ที่ท�าธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับงาน

ขุดเจาะและคลังน�้ามัน

 p	 กลุ่ม		Group	Incentive,	MICE

 p	 กลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย	 ที่เริ่มนิยมหันมาเท่ียว

ภายในประเทศมากขึ้น

 p	 กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 p	 กลุม่เจ้าหน้าทีข่ายในเส้นทาง	ระนอง,	ภูเกต็,	ชมุพร

 p	 กลุ่มนักท่องเที่ยว	ต่างชาต	ิStop	Over	ทางผ่าน

ไปยัง	พังงา	ภูเก็ต	กระบี่

 p	 กลุ่มนักท่องเที่ยว	 นักธุรกิจ	 พ่อค้า	 จากจังหวัด	

เกาะสอง	ประเทศเมียนมาร์

 p	 กลุม่ประชมุ	สัมมนา	ระดบัเขตและภาค	ในตอนใต้

 p	 กลุม่นกัท่องเทีย่ว	ด�าน�า้	ตามหมู่เกาะ	ของประเทศ

เมียนมาร	์ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูง

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรม	ทินิด	ีแอท	ระนอง	
และ	โรงแรม	ทินิด	ีอินน์
 p	 การเสนอขายโดยตรงกับส่วนราชการ		กระทรวง		

ทบวง		กรม	และประชุมสัมมนา		

 p	 การเสนอขายผ่านคนกลาง		เช่น		สมาคมโรงแรม

ไทย		สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว		

 p	 การเสนอขายโดยตรงกบับรษิทัประกอบธรุกจิ	และ

ห้างร้านต่าง	ๆ

 p	 การเสนอขายโดยแผ่นพบัส�าหรบัเทศกาลพเิศษใน

แต่ละช่วงของปี

 p	 การเสนอขายตามงานส่งเสรมิการท่องเทีย่วต่าง	ๆ 	

 p	 การเสนอขายผ่าน	 Travel	 Agency	 ทั้งแบบ	

Domestic	และ	Overseas

 p	 การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์	หรือ	เว็บไซต์	

โดยมุ่งเน้นเว็บไซต์ของโรงแรม

 p	 การเสนอขายผ่านป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	บนถนน

เพชรเกษมซึ่งเป็นถนนหลักเข้าสู่ระนอง
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 p	 การเสนอขายผ่านพันธมิตรต่างๆ

2	 สภาพการแข่งขนัของโรงแรม	ทนิดิ	ีแอท	ระนอง	และ	
โรงแรม	ทินิดี	อินน์
 p โรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง
	 	 โรงแรม	 ทินิดี	 แอท	 ระนอง	 	 เป็นโรงแรมซึ่งเป็น

ที่รู้จักของชาวไทย	 	 และชาวต่างชาติในเรื่องของมาตรฐานการให้

บรกิารและความปลอดภยั		และเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ของจงัหวดั

ระนอง	 ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาใหญ่ๆ	

ส�าหรับผลประกอบการของโรงแรม	ถึงแม้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา	แต่

ก็ยังต�่ากว่าประมาณการที่ต้ังไว้	 	 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทั้งใน

ประเทศ	 และต่างประเทศ	 ยังไม่ฟื้นตัว	 ประกอบกับทางประเทศ

พม่าได้ปิดน่านน�า้ไม่ให้ไปจับปลา	รวมทั้งเริ่มท�าแพปลาเอง	 	รวม

ถึงได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย	ควบคุม	อาชญาบัตร	

ส�าหรบัเรอืประมง	ท�าให้ภาคอตุสาหกรรมประมงทรดุตวัอย่างหนกั		

จากสาเหตุดังกล่าวมาข้างต้น	 ท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจประมง	

หลายคน	 ผันตัวเองมาท�าธุรกิจท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะด้านโรงแรม

และทีพ่กั	ท�าให้ส่งผลต่อการแข่งขนัและส่วนแบ่งตลาดทีเ่พิม่สงูขึน้	

	 	 ในปัจจุบัน	 มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นที่รู้จัก

มากขึ้น	จึงเป็นจุดจูงใจ	ให้มีนักลงทุน	ด้านธุรกิจโรงแรม	และการ

ท่องเที่ยวมากขึ้นเกือบเท่าตัว	ท�าให้ภาวการณ์แข่งขัน	มีความเข้ม

ข้นมากขึ้น	จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาอยู่ตลอด	ทั้งในตัวโรงแรม	

ส่ิงอ�านวยความสะดวก	การบริการ	เทคโนโลยีต่างๆ	ถงึแม้ว่าระนอง

จะเป็นจังหวัดมาแรง	 เพราะกระแสเที่ยวทะเลพม่า	 อีกทั้งมีการ

โปรโมท	จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ให้เป็น	1	ในเมืองท่อง

เที่ยวต้องห้าม..พลาด

 p โรงแรม	ทินิดี	อินน์
	 	 เนือ่งจากมโีรงแรมขนาดเลก็เกดิขึน้ใหม่มาก	โดยมี

การดัดแปลงห้องแถวมาท�าเป็นโรงแรมและขายในราคาถูก		ท�าให้

มลีกูค้าทีพ่กัรายเดอืนหายไปพกักบัโรงแรมเหล่านีบ้้าง	แต่เนือ่งจาก

ชื่อเสียงของโรงแรมเป็นที่ยอมรับและรู้จักในเร่ืองมาตรฐานและ

ความปลอดภัย	ท�าให้โรงแรม	ทินิด	ีอินน	์ยังคงรักษาสัดส่วนตลาด

อยู่ในเกณฑ์ดี	นอกจากนี้	ได้มีการเปิด	ร้าน	RAMEN	ชานมไข่มุก	

สุกี้ยากี้สูตรโบราณภายใต้ชื่อ	 “สุกี้ยากี้เหรียญทอง”	 และให้เช่า

พื้นที่ส�าหรับเปิดเป็นบริษัททัวร์น�าเที่ยวในตัวโรงแรม	 	 	 อีกทั้งอยู่

ระหว่าง	 การพัฒนาห้องพักประเภท	 Service	 Apartment	 ท่ีมี

อุปกรณ์จ�าเป็นมากขึ้น	เหมาะแก่การพักระยะยาว		

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของโรงแรม	 ทินิดี	 แอท	 ระนอง	 	 และ	
โรงแรม	ทินิด	ีอินน์
	 ในอนาคตอุตสาหกรรมในจังหวัดระนอง	มีแนวโน้มที่ดี

ขึ้น	เนื่องจาก

 p	 การรบัรู	้ในเรือ่งชือ่เสยีงของน�า้แร่ในจงัหวดัระนอง

ว่าดทีีส่ดุของประเทศไทย		และเป็น	1	ใน	3	ของโลก

 p	 การรับรู้มากขึ้นของเกาะพยาม	 ซึ่งเป็นสถานท่ี 

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ก�าลังได้รับความนิยมสูง

 p	 มีการค้นพบแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในประเทศ 

เมียนมาร์	 เช่น	 เกาะหัวใจมรกต	 เกาะก�า	 เกาะ

ค้างคาว	 เกาะนาวโอพี	 เกาะญี่ปุ ่น	 อีกทั้งมี

โปรแกรม	Dinner	Cruise	ไปตามเกาะต่างๆ	ซึ่ง

ก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูง

 p	 การขยายถนน	 เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการเดิน

ทางและขนส่ง

 p	 การขยายท่าเรอื	เพ่ือเพิม่โอกาสในการขนส่งสนิค้า

ทางเรือจากฝั่งอันดามัน

 p	 โครงการของภาครฐั	ทีจ่ะสร้างตลาดชายแดน	เพือ่

ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น
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 p	 การมีสายการบิน	บินตรงมายังจังหวัดระนอง	คือ	

สายการบินนกแอร	์บินทุกวันวันละ	2	เที่ยว	และ

อยู่ในระหว่างเพ่ิมสายการบิน	 Air	 Asia	 เป็นอีก 

ทางเลือก

 p	 เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน	ที่มีโอกาสต้อนรับนัก

ท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้าน	เพื่อรองรับ	AEC

 p	 นโยบายของรัฐบาลที่ส ่งเสริมด้าน	 Health	

Destination	ซึ่งจะส่งผลดีต่อระนอง

 p	 มีการขุดเจาะน�้ามัน	และคลังน�า้มันในพื้นที่

 p	 การโปรโมทจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	ให้

เป็น	1	ในเมืองท่องเที่ยวต้องห้าม...พลาด

สภาพการแข่งขัน
 p	 ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงห้องแถวท�าเป็นโรงแรม

เพ่ิมข้ึนหลายแห่ง	 โดยเน้นเป็นประเภทโรงแรม

ขนาดเล็ก	ซึ่งมีผลกระทบด้านการแข่งขันโดยตรง

กับโรงแรม	 ทินิดี	 อินน์	 แต่ไม่มีผลกระทบกับ

โรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง	มากนัก

 p	 การแข่งขันด้านบริการจัดประชุมสัมมนา	 และ 

จัดเลี้ยง	 ซึ่งทางคู่แข่งจะได้เปรียบ	 ในเรื่องขนาด

ของห้อง		ซึ่งทางโรงแรม	ได้ปรับกลยุทธ์	ดังนี้

	 	 •	 มุ่งเน้นทางด้านคุณภาพ	 และมาตรฐานของ

การบริการและที่จอดรถที่สะดวกสบาย

	 	 •	 การจดัรปูแบบการจดัเลีย้งทีส่วยงามทนัสมยั	

และหลากหลาย

	 	 •	 เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาด

ของห้องจัดเลี้ยง

	 	 •	 ขยายฐานตลาดไปจังหวัดอ่ืนๆ	 โดยเน้นใน

ภาคใต้ทั้งหมด	เจาะกลุ่ม	ประชุมสัมมนาซึ่ง

เป็นจุดได้เปรียบของโรงแรม	ทินิด	ีระนอง

 p	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงแรมให้ดีกว่าคู่แข่ง	 ทาง

โรงแรมได้ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุง	ดังนี้

	 	 •	 การปรบัปรงุ	Coffee	Shop	ให้ดสูะอาดและ

ทันสมัย

	 	 •	 การเปิดร้าน	Ramen	และชานมไข่มกุซึง่เป็น

เจ้าแรกในระนอง

	 	 •	 การเปิดร ้านสุกี้ยากี้ โบราณ	 ภายใต้ชื่อ	

“สุก้ียาก้ีเหรียญทอง”	 ต้นต�าหรับเดียวกับ	

“สุกี้ยากี้	นัมเบอร์วัน”

	 	 •	 ขยายห้อง	Gym	เพ่ือรองรบักบัความต้องการ

ที่เพิ่มขึ้น

	 	 •	 พัฒนาปรับปรุงงานระบบต่างๆ	 เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยและเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

	 	 •	 ได้ดัดแปลงห้องพัก	3	ห้อง	มาเป็นห้องนวด

เพื่อสุขภาพ	โดยผู้เชี่ยวชาญ

	 	 •	 พัฒนาปรับปรุงห้องพักให้ได้ตามมาตรฐาน

ครบทุกห้อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ

จ�าหน่าย
	 -	ไม่ม	ี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 โรงแรม	ทินิดี	แอท	ระนอง		และ	โรงแรม	ทินิดี	อินน์	มี

การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 1.	 เกี่ยวกับการก�าจัดน�้าเสีย

	 	 1.1	 มีบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

	 	 1.2	 มีการตรวจสอบคุณภาพของน�า้ทุก	3	เดือน

	 	 1.3	 การปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียใหม่ทั้งหมด	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบ�าบัด	 อีกท้ัง

ระบบใหม่	 ท�าให้โรงแรมสามารถน�าน�้าท่ี

บ�าบดัแล้ว	กลับมาใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากกว่าเดิม

	 2.		 เกี่ยวกับการก�าจัดขยะ

	 	 2.1	 มีการคัดแยกขยะเปียก	 ขยะแห้ง	 และขยะ

รีไซเคิล

	 	 2.2	 มีรถเทศบาลจัดเก็บขยะไปทิ้งทุกวัน

	 3.		 การก�าจัดควันจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงเครื่อง

ก�าเนิดไอน�้า

	 	 3.1	 มีการตรวจซ่อมบ�ารุงเครื่องก�าเนิดไอน�้า

ประจ�าปี

	 	 3.2	 มีการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพการ

เผาไหม้โดยวิศวกร

	 4.	 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน	 โดยการปรับปรุง

ระบบ	Cooling	Tower	ทัง้หมด	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ	การระบาย

ความร้อน	เพื่อช่วยประหยัดพลังงานให้กับ	Chiller		

	 นอกจากนี้	 ทางโรงแรม	 ได้มีการจัดการเพื่อป้องกัน

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ		โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

	 1.	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในการจัดการ

ด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 2.	 การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน	 ภายในอาคาร

และนอกอาคาร

	 3.	 การเข้าร่วม	To	Be	Number	One	โดยได้รับแต่ง

ตั้งเป็นคณะกรรมการ	 ร่วมท�างานกับทางจังหวัด	 รณรงค์ต่อต้าน	

และเสริมสร้างให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
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โรงแรม	ทินิดี	กอลฟ	์รีสอร์ท	แอท	
ภูเก็ต
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรม	ทินิดี	กอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต	 เป็นโรงแรม

ระดับ	3	ดาว	ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ	เดอะ	ล็อค	ปาล์ม	กอล์ฟ	

คอร์ส	และสนามกอล์ฟ	เดอะ	เรด	เมาเทิน	กอล์ฟ	คอร์ส	จังหวัด

ภูเก็ต	บริหารงานโดย	MBK-HT		ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง	40	นาที	

จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต	และเพียง	15	นาทีจากหาดป่าตอง	

ซึ่งรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและบรรยากาศที่สดชื่น	

พร้อมการรักษาความปลอดภัยตลอด	24	ชั่วโมง		มีศูนย์ออกก�าลัง

กายชื่อ	Centric	Life	ซึ่งม	ีFitness	และ	สระว่ายน�า้	มีเคาน์เตอร์

ส�าหรบัขายอาหารทานเล่น	และเครือ่งดืม่	นานาชนดิโดยลกูค้าทีพ่กั

โรงแรมสามารถใช้บริการ	Fitness	และสระว่ายน�า้ฟร	ีส่วนลูกค้า

ภายนอกสามารถใช้บริการได้โดยมีการเปิดให้บริการทั้งแบบราย

วัน	รายเดือน	และรายปี

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
 p	 มกีารปรบัปรงุรปูแบบห้องพกับางส่วน	ส�าหรบัห้อง	

Deluxe	โดยการเพ่ิมสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	

ปรับขยายขนาดห้องอาบน�้าให้สะดวกสบายและ

ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 p	 มีการให้บริการมุมจ�าหน่ายสินค้าจ�าเป็นต่างๆ	แก่

ผู้เข้าพัก	(Convenient		Corner)	ในโรงแรม	

 p	 ได้มีการจัดซื้อรถใหม่ส�าหรับบริการรับส่ง	 ลูกค้า	

ของโรงแรม

 p	 ด้านการตลาด	 แผนการตลาดของกลุ่มภายในปี	

2560	ที่ผ่านมา

	 	 •	 การต้อนรับคณะนักกีฬา	 จากนักเรียน

โรงเรียนนานาชาติจากต่างประเทศในการ

แข่งขันกีฬาประจ�าปี	 2560	 ซ่ึงเป็นการจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

	 	 •	 เพิ่มการให้บริการรถรับ-ส่ง	 ให้กับลูกค้าไป

ยงัหาดป่าตอง	และ	ห้างสรรพสนิค้า	ในเมอืง

ภูเก็ต	โดยคิดอัตราค่าโดยสารในราคาพิเศษ

	 	 •	 พัฒนาช่องทางการขาย	 เว็บไซต ์	 ของ

โรงแรม	 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนปรับปรุง	 โดยจัด

ท�าเว็บไซต์ให้น่าสนใจมากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่ม

เตมิข้อมลูของโรงแรมล่าสดุ	และยงัคงท�าการ

ตลาดอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรทางบริษัท	

ออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย	ท�าให้

ยอดขายทางบริษัทออนไลน์เพิ่มขึ้น

	 	 •	 ท�าการตลาดอย่างต่อเนื่อง	 และยังคงมอบ

ราคาพิเศษในส่วนของห้องพักให้กับกลุ่ม

สมาชกิสนามกอล์ฟ	พันธมติร	ทัง้ในและต่าง

ประเทศ	(Affiliate)	

	 	 •	 ท�าแพ็คเกจรวมห้องพักกับสนามกอล์ฟ	

ส�าหรับตลาด	 Corporate	 โดยมีการปรับ

เปลี่ยนแนวทางในการโปรโมท	 ท�าให้ได้ผล

ตอบรับที่ดีขึ้น

	 	 •	 ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยร่วม

โปรโมทโรงแรมพร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษกับ	

ผูถ้อืบตัรเครดติการ์ดของ	ธนชาต	และ	MBK	

Life
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	 	 •	 การท�าการตลาดอย่างต่อเนือ่ง	และขยายฐาน

ลูกค้าตลาดจีน	ท�าให้ในปี	2560	โรงแรมได้

ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจโดยมีจ�านวนนัก

ท่องเที่ยวชาวจีนเพ่ิมขึ้น	 และ	 ทางโรงแรม

ได้จัดท�าแผนการตลาดเพ่ือรักษาฐานลูกค้า

ตลาดจนีและเพิม่ช่องทางในการขยายตลาด

ให้มากขึ้นในป	ี2561

	 	 •	 การร่วมออกบธูในงานโปรโมทการท่องเทีย่ว

อย่างต่อเนื่อง	เช่น	งานไทยเที่ยวไทย	ได้รับ

ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจในปี	 2560	 และ

วางแผนในการร่วมออกบธูอกีครัง้ในปี2561

	 	 •	 มีการเชิญ	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายทอด

ประสบการณ์	 (Blogger)	 ทั้งในและต่าง

ประเทศ	 มาเขียนแบ่งปันความประทับใจที่

ได้รับจากการเข้าพักในโรงแรม	และแบ่งปัน

ความสวยงามทัศนียภาพของสนามกอล์ฟ	

ผ่านช่องทางเว็บไซต์	เช่น	palatiallife.com

	 	 •	 มีการเพิ่มห้องพัก	ในโครงการ	Loch	Palm	

Residence	 เพื่อให้บริการลูกค้า	 และ	 นัก

กอล์ฟ	ทีม่คีวามหรหูรา	และเป็นส่วนตวัมาก

ขึ้น	 ในระดับห้อง	 Suite	 เพื่อเพ่ิมชนิดของ

ห้องพักให้หลากหลาย	 เพื่อตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้าและยังเป็นการเพิ่มยอด

ขายให้กับโรงแรม

กลุ่มลูกค้าของโรงแรม	ทินิดี	กอล์ฟ	รีสอร์ท	
แอท	ภูเก็ต
 กลุ่มลูกค้าหลัก		ได้แก่	ลูกค้าจากบริษัท	ห้างร้าน	รวม

ถึงบริษัททัวร์ท่องเที่ยว	และนักกอล์ฟจากต่างประเทศและภายใน

ประเทศ

 กลุ่มลูกค้ารอง	 	 ได้แก่	 ลูกค้าจากหน่วยงานราชการ		

รัฐวสิาหกจิ		องค์กรอิสระต่างๆ	นกัเรยีนและผูป้กครองจากโรงเรยีน

ต่างๆ	 รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีการส�ารองห้องพักเข้ามาเองโดยตรง	

และผ่านทางเว็บไซต์	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรมทินิดี	 กอล์ฟ	
รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต
	 โรงแรม	ทินิดี	กอล์ฟ	รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต	ได้ก�าหนดช่อง

ทางการจ�าหน่าย	ดังต่อไปนี้

 p	 การเสนอขายโดยตรงกบับรษิทัประกอบธรุกจิ	และ

ห้างร้าน	โรงเรียนสถาบันการศึกษา

 p	 การเสนอขายผ่านบรษิทัทวัร์ตามภมูภิาคต่างๆ	ท่ัว

โลกทั้งใน	และต่างประเทศ

 p	 การเสนอขายผ่านสือ่อเิลก็ทรอนคิส์		หรอื		เวบ็ไซต์	

โดยมุ่งเน้น	 เว็บไซต์ของโรงแรม	 รวมทั้ง	 Social	

Media

 p	 การเสนอขายผ่านระบบสายการบินชั้นน�าต่างๆ

 p	 การเสนอขายผ่านสิ่งพิมพ์	 ส่ือโฆษณา	 และ

ประชาสัมพันธ์

 p	 การเสนอขายตามงานส่งเสรมิการท่องเทีย่วต่างๆ

 p	 การเสนอขายโดยผ่านช่องทางของเครือข่าย

โรงแรมในกลุ่ม	MBK-HT

 p	 การเสนอขายผ่านพันธมิตร

 p	 การเสนอขายเป็นแพคเกจร่วมกับกอล์ฟ

 p	 การเสนอขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายกอล์ฟ

 p	 การเสนอขายแบบ	Group	Series	กับบริษัททัวร์

	 2	 สภาพการแข่งขันของโรงแรมทินิดี	 กอล์ฟ	
รีสอร์ท	แอท	ภูเก็ต	
	 ทิศทางและการแข่งขันทางการตลาดของโรงแรม	 ใน

จังหวัดภูเก็ต	ณ	 ปัจจุบันลูกค้านิยมจองผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
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เป็นส่วนใหญ	่	เนื่องจากลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกที่พักที่ตนเอง

ต้องการ	ในราคาที่พอใจ		ทางโรงแรมจึงได้ท�าโปรโมชั่นบนเว็บไซต์

เป็นจ�านวนมาก	 และโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะยังคงเลือกการเข้าพัก

โดยอิงสถานที่ชายทะเลเป็นหลัก		ประกอบกับมีผู้ประกอบการน�า	

คอนโดมิเนียม	 อพาร์ทเม้นท์	 หรือบ้านพักส่วนตัวมาปล่อยให้เช่า

เป็นรายวนัแบบโรงแรมในราคาทีถ่กูกว่าโรงแรม	เน่ืองจากไม่ได้จด

ทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย	โดยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	เช่น

กนั	ท�าให้โรงแรมต้องมุง่เน้นเจาะกลุม่ลกูค้าทีช่ืน่ชอบการเล่นกอล์ฟ

เป็นหลกั	หรอื	กรุป๊ทวัร์	ทีม่แีพคเกจทวัร์รวมอยูเ่รยีบร้อยแล้ว	เพ่ือ

เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั	ตลอดจนได้เพ่ิม	Club	House	ซ่ึงมทีัง้	

Fitness	และสระว่ายน�า้เพือ่เพิม่สิง่อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า	

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขนัในอนาคต	ของโรงแรม	ทนิดิ	ีกอล์ฟ	รสีอร์ท	แอท	
ภูเก็ต	
	 ผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการ

แข่งขันในอนาคตของโรงแรม	ทีนิดี	ภูเก็ต		ได้แก่

 p	 เศรษฐกจิโดยรวมของโลกทีช่ะลอตวั	ความผนัผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ท�าให้

นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง	

โดยมกีารเดนิทางไปต่างประเทศน้อยลง	ถงึแม้เดนิ

ทางกจ็บัจ่ายใช้สอยน้อยลง	โดยเฉพาะในด้านของ

การใช้จ่ายในส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม	

 p	 จ�านวนของเที่ยวบิน	 และการก�าหนดเวลาของ

เที่ยวบินที่ไปจังหวัดภูเก็ตไม่เพียงพอ	 รวมถึงไม่

สอดคล้องกับจ�านวนนักท่องเที่ยว	นอกจากนี้สาย

การบินส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่อกับเมืองหลักๆ	 เช่น	

สิงคโปร์	 กัวลาลัมเปอร์	 ล้วนแต่เป็นโลว์คอสต์ 

แอร์ไลน์	 ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นน�าไม่

นิยม	 เน่ืองจากเห็นว่าไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับ

การคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุหรือความไม่

สะดวกต่างๆ	

 p	 ข้อจ�ากดัของท่าอากาศยานกระบี	่นักท่องเทีย่วรอ

ทีต่รวจคนเข้าเมอืงเป็นเวลานาน	ก็เป็นส่วนส�าคญั

ที่ท�าให้ศักยภาพการท่องเที่ยวลดลง	

 p	 การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของ	Budget	Hotel	มผีล

ท�าให้จ�านวนนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเข้าพกัในโรงแรมลด

ลง	 เน่ืองจากภาครัฐไม่มีนโยบายควบคุมจ�านวน

โรงแรมที่สร้างใหม่

 p	 การปรับราคาต�่าลงของโรงแรม	สี่ดาว	ที่ต้องการ

ลูกค้าชาวจีน	 (Tour	 Group)	 มีผลกระทบท�าให้

โรงแรมสามดาวต้องปรับราคาลง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 มกีารให้บรกิารขายสนิค้า	เบ็ดเตลด็และของใช้ทีจ่�าเป็น

ให้กับลูกค้า	ลักษณะของ	Convenient	Corner	ในราคาย่อมเยาว์	

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ของโรงแรม	ทินิดี	ภูเก็ต	

	 1.	 เกี่ยวกับการก�าจัดน�้าเสีย

	 	 1.1	 มีบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

	 	 1.2	 มีการตรวจสอบคุณภาพของน�า้ทุก	3	เดือน

	 	 1.3	 มีการน�าน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วไปใช้ในงานสวน

	 	 1.4	 มีการเติมจุลินทรีย์ธรรมชาติลงในบ่อปฏิกูล

ทุกเดือน

	 2.	 เกี่ยวกับการก�าจัดขยะ

	 	 2.1		มีการคัดแยกขยะเปียก	 ขยะแห้ง	 และขยะ

รีไซเคิล

	 	 2.2		มีรถเทศบาลจัดเก็บขยะไปทิ้งทุกวัน

	 	 2.3		มกีารใช้ระบบสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์	(E-mail)	

เพื่อลดการใช้กระดาษ

	 	 2.4	 มีนโยบายการใช้กระดาษรีไซเคิล	 อย่าง

เคร่งครัด

	 3.	 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

	 	 3.1	 มีการติดตั้งกุญแจส�าหรับระบบตัดไฟฟ้าใน

ห้องพัก	เพื่อประหยัดพลังงานทุกห้องพัก	

	 	 3.2	 การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน	 ภายใน

อาคารและด้านนอกอาคาร	 รวมทั้งการ

ควบคุมการเปิด	ปิดไฟ	ระบบอัตโนมัต	ิเพื่อ

ให้เป็นไปตามเวลา	ที่ก�าหนด	

	 	 3.3	 มีการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุ

การใช้งานมานาน	เช่น	ตู้เย็น	และ	ทีวี

	 	 3.4	 มีการตรวจเช็คสายไฟและอุปกรณ์ที่คาด

ว่าจะเสื่อมจากอายุการใช้งาน	 ให้ใหม่	 และ

ปลอดภัยมากขึ้น

	 	 3.5	 เปลี่ยนหลอดไฟ	 เป็น	 LED	 ในจุดที่ส�าคัญๆ	

พร้อมปรับตั้งเวลาเปิดปิดไฟ	 ตามความ

เหมาะสม
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โรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 โรงแรมลยานะ	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 บริหารงานโดย

บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 โฮเต็ล	 แอนด์	 ทัวร์ริซึ่ม	 จ�ากัด	 (MBK-HT)	 

ตัง้อยูท่ีห่าดพระแอะ	เกาะลนัตาใหญ่	จงัหวดักระบี่	บนพืน้ที	่17	ไร่	

เป็นบูตคิรสีอร์ท	รมิทะเลระดบั	5	ดาว	ซึง่รายล้อมด้วยธรรมชาตเิขต

ร้อนทีเ่ขยีวขจ	ีสามารถมองเหน็ทศันยีภาพอนังดงามของภเูขา	และ

ทะเล	โดยประกอบด้วยห้องพัก	จ�านวน	57	ห้อง	6	แบบ	

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
 p	 ในปี	2560	ได้มีการ	ปรับปรุง	(Renovate)	พร้อม

ขยายพ้ืนที่ห้อง	 Ocean	 Deluxe	 Villa	 จ�านวน	

3	 หลัง	 เพื่อให้มีความหรูหราและทันสมัยสะดวก

สบายขึ้น	 ซึ่งเหมาะกับความต้องการของลูกค้า

ตลาดบนซื่งเป็นตลาดใหญ่ของลยานะ

 p	 ท�าให้ในปี	 	 2560	 ทางโรงแรม	 มีห้องพักพร้อม

รองรบัลกูค้าครบถ้วนทัง้	57	ห้อง	ซึง่ประกอบด้วย

	 	 •	 Garden	Pavillon	:		 44

	 	 •	 Grand	Garden	Pavillon	:			 4

	 	 •	 Terrace	Suite	:			 2

	 	 •	 Ocean	Deluxe	Villa	:		 3

	 	 •	 Beach	Villa	:	 3

	 	 •	 La	Maison	:	 1	

 p	 ในปี	2560	ท�าการเปล่ียนหลงัคาห้องพักแขก	ทีเ่หลอื

ทัง้หมด	หลงัจากได้ด�าเนนิการมาแล้วบางส่วนในปี	

2559	รวมทัง้ปรับปรุงหลังคาห้องน�า้ของร้านอาหาร	

THE	 TIDES	 โดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากขึ้น	

เพ่ือความสวยงามและแก้ปัญหาน�า้รัว่	

 p	 ด�าเนนิการตดิตัง้พดัลมเพดาน	บรเิวณระเบยีงห้อง

พัก	 Garden	 Pavilion	 ชั้นบนทุกห้องเพื่อความ

สะดวกสบายของลูกค้าขณะพักผ่อน

 p	 ด�าเนินการติดตั้งมุ้งลวดแบบเปิดปิดได้	 บริเวณ

ระเบียงห้องพัก	Garden	Pavilion	ทุกห้อง

 p	 มีการแก้ไขปัญหาระบบท่อน�้าในห้องพัก	 เพื่อ

ปรบัปรงุระบบส่ง	และระบายน�า้	ให้มปีระสทิธภิาพ	

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากขึ้น		

 p	 เปลี่ยนระบบ	 PMS	 ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

เก็บฐานข้อมูลของลูกค้า	พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารการเข้าพักของลูกค้า	 และการให้

บริการลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น	

 p	 เพิ่มระดับความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต	 ทั้ง

ในส่วนของลูกค้าและพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	

 p	 พัฒนาที่ดินที่ซื้อใหม่บนเกาะลันตา	จ�านวน	10	ไร่	 

เพ่ือท�าบ่อเก็บน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคภายใน

โรงแรม	เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงแรม	

 p	 เพิ่มจ�านวนกล้อง	 CCTV	 ให้ครอบคลุมพื้นท่ีใน

รีสอร์ทมากขึ้น	เพื่อให้ความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า

 p	 ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องซักรีด		

เพ่ือยกระดับการให้บริการดูแลเสื้อผ้าของลูกค้า	

และพนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

 p	 ตกแต่งภายใน	 และปรับปรุงระบบเครื่องเสียงใน

เรือสปีดโบ้ท	1	 (Layana	1	Speed	Boat)	 เพื่อ

เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า

 p	 ปี	2560	ได้มกีารปรบัปรงุเรอื	เรอืสปีดโบ้ท	ลยานะ1	 

และ	 ลยานะ2	 รวมถึงเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ	 

ลยานะ2	เพ่ือเพมิประสทิธภิาพในการรบัส่งลกูค้า

 p	 ซือ้เครือ่งท�าความสะอาดชายหาด	เพ่ือทศันยีภาพ

ทีส่วยงามบรเิวณชายหาด	และสร้างความประทบั

ใจให้กับลูกค้า	

	 ด้านการตลาด	 แผนการตลาดของกลุ่มภายในป	ี 2560	

ที่ผ่านมา

 p	 โรงแรม	 ได้รับเกยีรตใินการเป็นตวัแทนให้การดแูล

รบัรองกลุม่	Product	Manager	Team	จากหลายๆ	

บริษัททัวร์ที่มีชื่อเสียง	 รวมถึงกลุ่มลูกค้าแอร์ไลน์

ต่างๆ	 เพื่อสัมผัสการบริการและรับประสบการณ์

จากการเข้าพกัจรงิในโรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	

สปา	ทัง้นีท้างกลุม่	 Product	Manager	 ได้ช่ืนชม

ถงึความสวยงามของโรงแรม	และการให้บรกิารอนั

ดเียีย่ม	รวมถึงคณุภาพของผลติภณัฑ์ต่างๆ	ทีจ่ดัไว้

ให้บรกิารแก่ลกูค้าของโรงแรม

 p	 โรงแรมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ	 สมาคมระดับโลก	

อันได้แก่

	 	 •	 Hideaways	Hotels	

	 	 •	 Conde	Nast	Johansen	Spas		

 	 	 โดยสมาคมทั้งสองนี้จะช่วยส่งเสริมภาพ

ลักษณ์	 และการตลาดของโรงแรม	 ให้ไปถึงกลุ่ม

ลูกค้าระดับสูงตามที่คาดหวัง

 p	 โรงแรมได้จัด	 Package	 เพ่ือสุขภาพ	 “Fusion	

Fitness	and	Wellness	Being	Package”	เพื่อ

ส่งเสริมการรับรู้ด้านสุขภาพที่มุ ่งเน้นการออก
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ก�าลังกาย	และเสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นแบบองค์

รวม		ในระหว่างการพักผ่อนที่โรงแรม	โดยลูกค้า

สามารถเลือกกฬีาและกจิกรรมอืน่ๆ	ทีท่างโรงแรม

จัดไว้ให้ได้	 อาทิ	 โยคะ	 โวคะ	 (กิจกรรมการออก

ก�าลังกายในน�า้)	รวมถึงสปาทรีตเม้นต์ต่างๆ	และ

สามารถเลือกอาหารเพื่อสุขภาพตามชอบ

 p	 การเพิม่กลยทุธ์ทางการขายบนเวบ็ไซต์ของ	บริษทั	

ออนไลน	์รวมทั้งเว็บไซต์ของโรงแรม

 p	 การน�าเสนอขายแพ็คเกจใหม่บนเว็บไซต์ของ

โรงแรม	และโปรโมชั่นพิเศษ	เพื่อเพิ่มความดึงดูด	

และความหลากหลายให้กับลูกค้า

 p	 การท�าสัญญาร่วมกับบริษัททัวร์ในแถบเอเชีย

มากข้ึน	 เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าพักในช่วงนอกฤด ู

ท่องเที่ยว		

 p	 การเข้าร่วม	Trade	Show	ในต่างประเทศมากขึ้น	

 p	 จัดท�าเว็บไซต์ภาษาจีนเพ่ือดึงดูดลูกค้าชาวจีนให้

เข้ามาพักในช่วง	Low	Season

 p	 ท่าเทยีบเรอืใหม่ทีบ้่านร่าหมาด	ได้มกีารด�าเนนิการ

ให้บรกิารแก่ลกูค้าตัง้แต่ต้นปี	2558	เพ่ือเพิม่ความ

เป็นส่วนตวั	และสะดวกแก่แขกของโรงแรมมากขึน้	

ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

 p	 ด้านอาหารได้ยกระดับการให้บริการอาหารเช้า

แบบ	 Buffet	 โดยมีอาหารให้ลูกค้าเลือกหลาก

หลายเพิม่มากขึน้	อาท	ิอาหารเพือ่สขุภาพรายการ

พเิศษ	อาหารปราศจากกลูเตน(Gluten	Free)	เพือ่

ให้ลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพ	 หรือลูกค้าที่มีข้อจ�ากัด

ด้านโภชนาการได้มีทางเลือก	 และมีความม่ันใจ

ในการรับประทานอาหารเช้ามากขึ้น	

 p	 การรักษาฐานลูกค้าตลาดยุโรปให้คงเป็นอันดับ	

1	 และรักษามาตรฐานการบริการจึงได้รับรางวัล

ต่างๆ	มากมาย	เช่น	

  TripAdvisor

	 	 •	 2017	 TripAdvisor	 Travelers’	 Choice	

Awards,	Top	Hotel	 in	Thailand,	Best	

Service	 Hotel	 in	 Thailand	 and	 Best	

Luxury	Hotel	in	Thailand	#1

	 	 •	 2017	 TripAdvisor	 Travelers’	 Choice	

Awards,	Top	Hotel	in	Asia	#19

	 	 •	 2017	 TripAdvisor	 Travelers’	 Choice	

Awards,	Best	Service	Hotel	in	Thailand	

#1

	 	 •	 2017	 TripAdvisor	 Travelers’	 Choice	

Awards,	Best	Luxury	Hotel	in	Thailand	

#1

	 	 •	 2017	 TripAdvisor	 Travelers’	 Choice	

Awards,	Best	Luxury	Hotel	in	Asia	#17

	 	 •	 2017	 TripAdvisor	 Travelers’	 Choice	

Awards,	 Best	 Hotel	 Romance	 in	

Thailand	#2

	 	 •	 2017	 TripAdvisor	 Travelers’	 Choice	

Awards,	Best	Hotel	Romance	in	Asia	

#2

	 	 •	 2017	 TripAdvisor	 Travelers’	 Choice	

Awards , 	 Best 	 Hotel 	 Romance	

Worldwide	#13

	 	 •	 TripAdvisor	 World	 Hall	 of	 Fame	

h t t p s : / / w w w . t r i p a d v i s o r .

com/Trave le r sCho i ce -Hote l s -

cHallofFame-g		

  World	Luxury	Awards
	 	 •	 2017	World	 Luxury	 Hotel	 Awards/	

Luxury	Adult	Beach	Resort

	 	 •	 2017	World	 Luxury	 Hotel	 Awards/	

Luxury	Romantic	Beach	Resort
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  Other	Awards
	 	 •	 Seven	Star	Awards/	Seven	Star	Global	

Luxury	 Hospitality	 and	 Lifestyle	

Awards	2017:	Country	Winner	Thailand

	 	 •	 2017	 World	 Luxury	 Spa	 Awards/	

Country	Winner:	Luxury	Destination	Spa

	 	 •	 2017	 Thailand’s	 Leading	Wellness	

Resort	-	World	Travel	Awards

	 	 •	 2017	Asia’s	Leading	Wellness	Resort	

-	World	Travel	Awards

	 	 •	 Thailand	 Excellence	 Green	 Awards,	

Green	 step	 –	 Tourism	 Authority	 of	

Thailand

	 	 •	 2017	 Haute	 Grandeur	 Global	 Spa	

Awards	-	Best	Health	&	Wellness	Spa	

in	Asia

	 	 •	 2017	 Haute	 Grandeur	 Global	 Spa	

Awards	-	Most	Unique	Guest	Experience	

in	Thailand;	Best	Relaxation	Retreat	in	

Thailand.

กลุ่มลูกค้าของโรงแรมลยานะ	รีสอร์ท	แอนด์	
สปา
 กลุ่มลูกค้าหลัก		ได้แก่	กลุ่มลูกค้าจากทวีปยุโรป	เช่น	

ประเทศอังกฤษ	ประเทศเยอรมัน	สวิสเซอร์แลนด	์ซึ่งมักจะเข้าพัก

ในช่วงฤดทู่องเทีย่ว	(เดอืนพฤศจกิายน	ถงึ	เดอืนเมษายน)	และกลุม่

เป้าหมายหลักจะเป็นลกูค้าทีม่าฮนันมีนู	วยัเกษยีณ		และกลุม่ผูใ้หญ่

เท่านั้น		เนื่องจากทางโรงแรมไม่มีนโยบายรับลูกค้าอายุต�า่กว่า	18	

ปี				เข้าพัก

 กลุ ่มลูกค้ารอง	 	 ได้แก่	 กลุ ่มลูกค้าจากประเทศ

ออสเตรเลีย	 	 ประเทศในแถบเอเชีย	 โดยจองผ่านเว็บไซต์	 	 ซึ่งจะ

เข้าพกัในช่วงนอกฤดทู่องเทีย่ว	(เดอืนพฤษภาคม	ถงึ	เดอืนตลุาคม)		

ทั้งนี้ในปี	 	 2560	 ทางโรงแรมได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาว	

ออสเตรเลียและชาวจีนเพ่ิมมากขึ้นในช่วง	 เดือนพฤษภาคม	 ถึง	

เดือนตุลาคม	 โดยทางโรงแรมได้ท�าโปรโมชั่น	 ผ่านตัวแทนที่อยู่ใน

ประเทศนั้นๆ	 และท�าการจองห้องพักในระยะเวลาสั้น	 ถือว่าเป็น

โอกาสดขีองโรงแรมทีไ่ด้มกีลุม่ลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ	ทีม่กี�าลงัซือ้เพิม่ขึน้

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของโรงแรมลยานะ	รสีอร์ท	
แอนด์	สปา
 p	 เสนอขายผ่านบรษิทัทวัร์	ตามภูมภิาคต่างๆ	ทัว่โลก

ทั้งในและต่างประเทศ

 p	 เสนอขายผ่านเว็บไซต์	 โดยมุ่งเน้นเว็บไซต์ของ

โรงแรมหรือทาง	Social	Media	ต่างๆ

 p	 เสนอขายโดยผ่านตัวแทนที่อยู่ในประเทศต่างๆ		

เช่น		ออสเตรเลีย		อังกฤษ		เยอรมัน	

 p	 การเสนอขาย	เป็น	Package	กับโรงแรมในเครือ

 p	 จัดท�า	Package	พิเศษ	ส�าหรับแขกที่กลับมาพัก

ซ�้าๆ

	 2	 สภาพการแข่งขันของโรงแรมลยานะ	 รีสอร์ท	
แอนด	์สปา
	 เนือ่งจากโรงแรม	มีการวางเป้าหมายของกลุม่ลกูค้าอย่าง

ชดัเจน		เช่น	การไม่รบัเดก็ต�่ากว่าอาย	ุ18	ปีเข้าพกั	เพ่ือมุง่เน้นกลุม่

ลูกค้าที่จะมาฮันนีมูน	หรือผู้สูงอายุที่ต้องการความสงบ	ความเป็น

ส่วนตัว	จึงท�าให้โรงแรมเป็นผูน้�าบนเกาะลนัตา	ผลประกอบการใน

ปี	2560	สงูกว่าปี		2559	เพียงเลก็น้อย		แต่ยังคงต�า่กว่าเป้าหมายที่

ตัง้ไว้	สาเหตหุลกัคอืมกีารปรบัปรงุก่อสร้างห้อง	Ocian	Villa	ท�าให้

ลูกค้ายุโรปชะลอการเข้าพักในช่วงที่มีการปรับปรุง	 อีกทั้ง	 ปัญหา

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชลอตัวและค่าเงินยูโร	และค่าเงินของสหราช

อาณาจักรอ่อนตัวลงอย่างมาก	ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของโรงแรม	รวม

ทั้งผลกระทบจากการออกจากสมาชิกของสหราชอาณาจักรจาก

กลุม่สมาชกิยโุรป	ท�าให้เกดิการชะลอตวัในการส�ารองห้องพกั	ท�าให้

การใช้จ่ายต่างๆ	ในโรงแรมลดลงไปด้วย

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขนัในอนาคตของโรงแรม	ลยานะ	รสีอร์ท	แอนด์	สปา
	 เนื่องจากจังหวัดกระบี่ยังมีปัญหาเรื่องจ�านวนลูกค้าที่มี

ปริมาณน้อยในช่วงเดือนพฤษภาคม	ถึง	เดือนกันยายน	จึงจ�าเป็น

ต้องเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่จะมาช่วยสนับสนุนในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว	

(Low	Season)	โดยใช้โรงแรมปทมุวนั	ปร๊ินเซส	เป็นผูแ้นะน�าลกูค้า

มาให้	และอาจเพิ่มกลุ่มลูกค้าฮันนีมูน	แต่ทั้งนี้ต้องศึกษาข้อจ�ากัด

ทางด้านเที่ยวบินที่บินไปยังกระบี่	 เน่ืองจากบางประเทศไม่มีสาย

การบินที่บินตรงเข้ากระบี่	 ในช่วง	Low	Seasons	จึงท�าให้ลูกค้า	

มองว่าการเดินทางเข้าถึงไม่สะดวก	 ซ่ึงทางโรงแรมจะต้องอาศัย

เวลาในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	 (Destination)	 ของ

เกาะลันตาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	แต่จากการที่นักท่องเที่ยวที่อิ่มตัว

กับจงัหวดัภเูกต็	จงึเป็นโอกาสทีด่ขีองจงัหวดักระบีแ่ละเกาะลนัตา

	 ทั้งนี้การสร้างสะพานข้ามเกาะ	จากเกาะลันตาน้อยเข้า

สู่เกาะลันตาใหญ	่ท�าให้การคมนาคมเข้าสู่เกาะลันตาใหญ	่สะดวก

มากข้ึน	 จึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่โดยรวมของ

เกาะลันตา

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)56



การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
 p	 สนิค้าและผลติภณัฑ์ใน	Gallery	ซ่ึงมทีัง้ซือ้มาขาย

ไป	และConsignment

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 โรงแรมลยานะ	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 มีการด�าเนินการ

เพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 1.		 การจัดการด้านน�า้

	 	 1.1	 ทางโรงแรมมีการบ�าบัดน�้าเสีย	 ก่อนปล่อย

ออกสู่ธรรมชาติ

	 	 1.2	 ทางโรงแรมได้น�าน�้าที่ใช้แล้วจากบริเวณ

หอพกัพนกังานมาบ�าบัด	เพือ่น�าไปใช้ในการ	

รดน�า้ต้นไม้ทั่วบริเวณโรงแรม

	 	 1.3	 โรงแรมได้ใช้บรรจภุณัฑ์น�า้ดืม่แบบเปลีย่นถงั

ได้และรีไซเคิลได้

	 2.	 การจัดการด้านขยะ

	 	 2.1	 มีการรณรงค์ให้ภายในส�านักงานใช้กระดาษ	

Reuse	และมีการแยกขยะเพื่อจ�าหน่าย

	 3.	 การจัดการด้านพลังงาน

	 	 3.1	 โรงแรมได้ก�าหนดเกณฑ์การซือ้ผลติภณัฑ์และ

วัสดุที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	

และความปลอดภัย	เช่น	ฉลากเบอร์ห้า

	 	 3.2	 โรงแรมได้ก�าหนดเกณฑ์การซือ้ผกัผลไม้	และ

อาหารตามฤดูกาล	เพื่อลดการปนเปื้อนของ

สารพิษ

	 	 3.3	 โรงแรมจัดให้มีการเดินทางทั้งภายใน	 และ

ภายนอกด้วยการใช้พลังงานทดแทน	 เพื่อ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และลดภาวะ

โลกร้อน	เช่น	รถจักรยาน	

	 	 3.4	 โรงแรมได้มีการจัดท�ารายงานการใช้ไฟฟ้า	

และการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับ

ทราบ	เพือ่เป็นการกระตุน้ให้พนกังานมส่ีวน

ร่วมในการประหยัดพลังงานในโรงแรม

	 	 3.5	 โรงแรมได้ใช้หลอดไฟแบบประหยดัพลงังาน	

เพ่ือรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน	 และ

อนุรักษ์พลังงาน

	 	 3.6	 โรงแรมได้มกีารใช้สวทิซ์ควบคมุอปุกรณ์แสง

สว่างอัตโนมัต	ิเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน

	 	 3.7	 โรงแรมได้ควบคุมมิให้มีการติดเครื่องยนต์

ขณะจอดรถรอภายในบริเวณโรงแรม	 เพื่อ

ลดการสูญเสียเชื้อเพลิง

	 4.	 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงแรม

	 	 4.1	 ร่วมมือกับ	 กลุ่ม	 เอ็ม	 บี	 เค	 และ	 ธนาคาร 

ธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในการด�าเนิน

กจิกรรม	Grow	Happiness	ซึง่เป็นโครงการ

สร้างความสุข	 ณ	 บ้านล่าหมาด	 ในเดือน

กรกฎาคม	2559

	 	 4.2	 กระตุ ้นให้พนักงานช่วยกันดูแลชายหาด

ด้านหน้าโรงแรม	ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ	 ให้

สะอาดอยู่เสมอ

	 	 4.3	 โรงแรม	 ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการรณรงค์

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ร่วมกับการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย

	 5.	 การช่วยเหลือสังคมใกล้เคียงโดยรอบ

	 	 5.1	 โรงแรม	 ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมแก่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา	 หลักสูตร

บรหิารจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	เพือ่

เสริมสร้างความรู้	 และสร้างทักษะการให้

บริการลูกค้า	 ในบรรยากาศการท�างานจาก

สถานที่จริง

	 	 5.2	 สนับสนุนงานกาชาด	อ�าเภอเกาะลันตา

	 	 5.3	 สนับสนุนการสร้าง	 ป้อมจุดตรวจ	 ตชด. 

เกาะกลาง

	 	 5.4	 สนับสนุนงานสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้าน

คลองนิล

	 	 5.5	 สนับสนุนกีฬาบ้านร่าหมาด

	 	 5.6	 สนบัสนนุออกร้านงานวนัเดก็	อบต.ศาลาด่าน

ธุรกิจกอล์ฟ	
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 ธุรกิจกอล์ฟด�าเนินธุรกิจ	โดย	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“MBK-R”),	 บริษัท	 ริเวอร์เดล	 กอล์ฟ	 แอนด	์ 

คนัทรี	่คลับ	จ�ากดั	(“RDGC”)	และ	บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	

จ�ากัด	(“MBK-EP”)	โดยมีรายละเอียดของธุรกิจ	ดังนี้

	 ธุรกิจกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ต	 ด�าเนินธุรกิจ	 โดย	 บริษัท	

เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK-R”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ที	่MBK	ถอืหุน้โดยอ้อมรวม	72.61%	มสีนามกอล์ฟทีเ่ปิดให้บรกิาร

แล้วคอื	สนามกอล์ฟ	เดอะ	ลอ็ค	ปาล์ม	กอล์ฟ	คอร์ส	(“สนามกอล์ฟ	

Loch	Palm	Golf	Course:	LPGC”)	และ	สนามกอล์ฟ	เดอะ	เรด	 

เมาเทิน	 กอล์ฟ	 คอร์ส	 (“สนามกอล์ฟ	 Red	Mountain	 Golf	

Course:	RMGC”)	ตั้งอยู่ที่	อ�าเภอกะทู	้จังหวัดภูเก็ต		
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	 สนามกอล์ฟ	 Loch	Palm	Golf	Course	 (LPGC)	 ได้

เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี	 2536	 และกลุ่ม	MBK	 ได้เข้ามาบริหาร

งาน	ตั้งแต่	2545	มาจนถึงปัจจุบัน	ส�าหรับสนาม	Red	Mountain	

Golf	Course	(RMGC)	นัน้	ท�าการพฒันาและก่อสร้างโดย	MBK-R	

ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อป	ี2551

	 สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	เป็น

สนามกอล์ฟระดับมาตรฐาน	18	หลุม	พาร	์72	บนเนื้อที่ประมาณ	

500	 ไร่	 มีการออกแบบสนามกอล์ฟให้สอดคล้องกับลักษณะ

ภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่	 แนวต้นปาล์มเขียว

ชอุ่มยาวเหยียด	ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสนาม	อีกทั้งมีสนาม

ฝึกหัดกอล์ฟอยู่ในบริเวณเดียวกัน	 เพื่อให้ความสะดวกส�าหรับนัก

กอล์ฟในการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการออกรอบ	

	 ส่วนสนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	

ซึง่เป็นสนามกอล์ฟแห่งทีส่องของ	MBK-R	 เป็นสนามกอล์ฟระดบั

มาตรฐาน	18	หลมุ	พาร์	72	สร้างบนเนือ้ทีก่ว่า	600	ไร่	ตัง้อยูใ่นบรเิวณ

ข้างเคยีงกบัสนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	ทัง้นี	้คลบั

เฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	ตัง้อยู่

บนเนนิเขา	และในคลบัเฮ้าส์จะมส่ิีงอ�านวยความสะดวกครบถ้วน	โดย

เป็นสถานทีซ่ึง่สามารถน่ังชมววิของสนามได้อย่างชัดเจน	นอกจากนัน้	

ยงัมสีนามไดร์ฟ	สนามซ้อมพัต	 ซ่ึงดูแลรักษาสนามเหมอืนกบัภายใน

สนามจรงิส�าหรบัให้บริการนักกอล์ฟ	ซ้อมไดร์ฟและซ้อมพตัก่อนลงเล่น

จรงิ	ช่วยให้ผูใ้ช้บริการเกิดความเพลิดเพลินมากขึน้

	 ส�าหรบัธรุกิจกอล์ฟ	 ในจงัหวดัปทมุธานีด�าเนินธรุกจิ	 โดย	

บรษัิท	รเิวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คนัทร่ี	คลบั	จ�ากัด	(“RDGCC”)	มีสนาม

กอล์ฟทีเ่ปิดให้บรกิารเมือ่เดือนมถินุายน	2553	ภายใต้ช่ือ	สนามกอล์ฟ	

รเิวอร์	เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คนัทรี	่คลบั	(“สนามกอล์ฟ	RDGC”)	เป็นสนาม

กอล์ฟระดบัมาตรฐาน	18	หลมุ	พาร์	72	บนเนือ้ทีป่ระมาณ	346	ไร่	ตัง้

อยูท่ีอ่�าเภอบางกระด	ี จังหวดัปทมุธาน	ีมกีารออกแบบลกัษณะของ

สนามโดยสร้างภมิูประเทศเลียนแบบหบุเขา	ลกึกว่า	10	 เมตร	ท�าให้

นกักอล์ฟรูส้กึเหมอืนตีกอล์ฟอยูใ่นหบุเขา	และมกีารออกแบบลกูเนนิ

ต่างๆ	 เพือ่ท้าทายความสามารถของนกักอล์ฟ	 ในส่วนของคลบัเฮ้าส์

ได้ออกแบบอย่างทนัสมยั	พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั	นกั

กอล์ฟสามารถสมัผสัความสวยงามของสนามกอล์ฟจากบนคลบัเฮ้าส์

ได้ทัง้สนาม	เหมอืนนัง่มองจากเนนิเขาลงไปเบือ้งล่าง	นอกจากนัน้	ยงั

มสีนามไดร์ฟ	และ	สนามซ้อมพตั	โดยมกีารดแูลรกัษาสนามเหมอืนกบั

ภายในสนามจรงิ	เพือ่ให้นกักอล์ฟได้เตรยีมตวัก่อนการออกรอบ

	 ในส่วนการบริหารจัดการของสนามบางกอก	 กอล์ฟ	

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

เอ็ม	บ	ีเค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากดั	นัน้	เป็นสนามกอล์ฟทีม่ชีือ่เสยีงมา

ยาวนาน	ตัง้อยูต่ดิกบั	สนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	

เป็นสนามกอล์ฟ	 18	 หลุม	 พาร์	 72	 ที่ให้บริการทั้ง	 Day	 Golf		

และ	Night	Golf	เคยผ่านการจัดการแข่งขันระดับ	Asian	Tours	 

มาแล้ว	 โดยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการครบครันท้ัง

ห้องอาหาร	 ล็อคเกอร	์ โปรชอป	 และห้องส�าหรับจัดเลี้ยง	 เพื่อให้

บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างครบวงจร	 สนามฯ	 มีจุดเด่นที่กรีนเร็ว	

ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับนักกอล์ฟ	 รูปแบบของสนามไม่ยาวนัก	

แต่มีการออกแบบให้เล่นสนุก	ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไป	จึงเป็น

ที่นิยมของนักกอล์ฟ	

	 ในปี	 2560	 ท่ีผ่านมาธุรกิจกอล์ฟได้ต่อสัญญาการเป็น

พนัธมติรทางธรุกจิร่วมกบัสนามกอล์ฟชัน้น�าในต่างประเทศ	ท�าให้

ธรุกจิกอล์ฟของกลุม่	เอม็	บ	ีเค	มพีนัธมติรทางธรุกจิกบัสนามกอล์ฟ

ต่างๆ	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	14	สนาม	ดังนี้

	 1.	 Montgomerie	Links	ประเทศเวียดนาม

	 2.	 Mount	Lawley	Golf	Club	ประเทศออสเตรเลยี

	 3.	 Tanah	Merah	Country	Club	ประเทศสิงคโปร์

	 4.	 Singapore	 Island	 Country	 Club	 ประเทศ

สิงคโปร์

	 5.	 Orchid	Country	Club	ประเทศสิงคโปร์

	 6.	 Bintan	Lagoon	Resort	ประเทศอินโดนีเซีย

	 7.	 Macau	Golf	&	Country	Club	ประเทศมาเก๊า

	 8.	 The	 Royal	 Selangor	 Golf	 Club	 ประเทศ

มาเลเซีย

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)58



	 9.	 Kota	Permai	Golf	Club	ประเทศมาเลเซีย

	 10.	 Seletar	 Country	 Club,	 Singapore	 ประเทศ

สิงคโปร์

	 11.	 Ostravice	Golf	Club	สาธารณรัฐเช็ค

	 12.	 The	Eastern	Golf	Club	ประเทศออสเตรเลีย

	 13	 Warner	Inter	Golf	Club	สาธารณรฐัประชาชนจนี

	 14.	 Pacific	Links	Int.	ประเทศอเมริกา	(ฮาวาย)

	 นอกจากน้ัน	 ทางกลุ่มธุรกิจกอล์ฟได้ร่วมเป็นพันธมิตร

ทางธุรกิจกอล์ฟร่วมกับ	 กลุ่ม	 Pacific	 Links	 International	

ซึ่งปัจจุบันมีสนามกอล์ฟภายในกลุ่มรวม	 24	 สนาม	 แบ่งเป็น

ใน	 อเมริกา	 8	 สนาม,	 อินโดนีเซีย	 2	 สนาม,	 สิงค์โปร์	 1	 สนาม,	

ออสเตรเลีย	7	สนาม	และเวียดนาม	6	สนาม

	 จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับสนามกอล์ฟชั้น

น�าในประเทศต่างๆ	 นั้นรวมแล้ว	 ท�าให้สนามกอล์ฟในกลุ่มธุรกิจ

เชื่อมโยงกับสนามกอล์ฟรวม	37	สนาม	 ใน	 9	ประเทศ	ส่งผลให้

ธุรกิจกอล์ฟมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากสมาชิกแลกเปลี่ยนส่วนลดพิเศษ

จากสนามพันธมิตรของธุรกิจ	 (Reciprocal)	 นอกจากนี้	 สมาชิก

สนามกอล์ฟ	 ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 จากสนามกอล์ฟที่เป็น

สนามพันธมิตรของธุรกิจอีกด้วย	 ทั้งน้ี	 ธุรกิจกอล์ฟยังมีแผนที่จะ

เพิ่มจ�านวนสนามพันธมิตรในต่างประเทศ	 (Reciprocal)	 เพิ่มขึ้น

อกี	เพือ่เป็นการเพิม่จ�านวนนกักอล์ฟทีจ่ะมาใช้บรกิารให้มปีรมิาณ

มากขึ้น

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 การเข้าบริหารจัดการสนามบางกอกกอล์ฟคลับ	 ผ่าน	

บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 เอ็นเตอร์ไพร้ส	 จ�ากัด	 	 โดยมีการให้บริการทั้ง	

Day	Golf	และ	Night	Golf	เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่อยู่

ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

	 ส�าหรับการประกอบธุรกิจกอล์ฟ	จะอาศัยช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ	แยกตามแต่ละสนามได	้ดังนี้

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจกอล์ฟ

สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	และ	
Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	มชีอ่งทางการ
จ�าหน่าย	แบ่งตามกลุ่มลูกค้าได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่
 p กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

	 ส่วนใหญ่ลูกค้าชาวต่างชาติของสนามกอล์ฟ	 Loch	

Palm	Golf	Course	(LPGC)	และ	Red	Mountain	Golf	Course	

(RMGC)	ได้แก่	นกัท่องเทีย่วจากทวปียโุรป	ทวปีเอเชยี	และประเทศ

ออสเตรเลีย	โดยอาศัยช่องทางการจ�าหน่าย	ดังนี้

	 •	 ผ่านบริษัททัวร์ที่เป็นตัวแทนของสนามกอล์ฟ	

Loch	Palm	Golf	 Course	 (LPGC)	 และ	Red	

Mountain	Golf	Course	(RMGC)	ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

	 •	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 เว็บไซต์	 (www.

mbkgolf.com)	 หรือ	 E-mail	 นอกจากนี้ยัง

มีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	

Facebook	อีกด้วย

	 •	 สมาชิกแลกเปลี่ยนส ่วนลดพิเศษจากสนาม

พันธมิตรของธุรกิจ	(Reciprocal)

	 •	 บริษัทในเครือจากกลุ่มธุรกิจอื่น	 ซึ่งได้มีการแลก

เปลี่ยนข้อมูลลูกค้าเพื่อขยายฐานของลูกค้า	

(Share	Customer)
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 p กลุ่มลูกค้าในประเทศ 

	 ส่วนใหญ่จะเป็นและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

ภูเก็ต	และจังหวัดใกล้เคียง	และนักท่องเที่ยวในประเทศ	นอกจาก

น้ันจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก	 และลูกค้าที่เข้ามาที่สนามด้วย

ตนเอง	โดยลูกค้าที่เป็นสมาชิก	แบ่งเป็น	6	ประเภท	คือ

	 •	 สมาชิกตลอดชีพประเภทบุคคล	 (เฉพาะสนาม

กอล์ฟ		LPGC)

	 •	 สมาชิกตลอดชีพประเภทนิติบุคคล	(เฉพาะสนาม

กอล์ฟ	LPGC)

	 •	 สมาชกิรายปีประเภทท้องถิน่	(เฉพาะสนามกอล์ฟ	

LPGC)

	 •	 สมาชิกรายปีประเภทข้าราชการ	 (เฉพาะสนาม

กอล์ฟ	LPGC)

	 •	 สมาชิกราย	 30	 ปีประเภทเจ้าของบ้านในพื้นที่

โครงการสนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	

(LPGC)	&	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)

	 •	 สมาชิกระยะสั้น	1	ปี	และ	2	ปี

	 นอกจากนี	้สนามกอล์ฟยังสามารถรองรบัการให้บรกิาร

จัดการแข่งขันของสมาคมบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ	 ที่จัดการ

แข่งขันกอล์ฟ

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

	 ส่วนใหญ่ลกูค้าชาวต่างชาตขิองสนามกอล์ฟ	Riverdale	

Golf	Club	(RDGC)	ได้แก่	นักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชียโดยเฉพาะ

นักกอล์ฟจากญี่ปุ่นอาศัยช่องทางการจ�าหน่าย	ดังนี้

	 •	 ผ่านบริษัททัวร์ที่เป็นตัวแทนของสนามกอล์ฟ	

Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	

	 •	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 เว็บไซต์	 (www.

mbkgolf.com)	 หรือ	 E-mail	 นอกจากนี้ยัง

มีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	

facebook	อีกด้วย

	 •	 สมาชิกแลกเปลี่ยนส ่วนลดพิเศษจากสนาม

พันธมิตรของธุรกิจ	(Reciprocal)

	 •	 บริษัทในเครือจากกลุ่มธุรกิจอ่ืน	 ซึ่งได้มีการแลก

เปล่ียนข้อมูลลูกค้าเพ่ือขยายฐานของลูกค้า	

(Share	Customer)

 p กลุ่มลูกค้าในประเทศ
	 ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 และ

ปรมิณฑล	ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาท�าธรุกจิหรอืท�างาน

ในประเทศไทย	 โดยเป็นลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรริเวอร์เดล	 กอล์ฟ	

คลับ	ซึ่งจะมีส่วนลดพิเศษให้กับสมาชิกที่ถือบัตร	ลูกค้าที่เข้ามาที่

สนามด้วยตนเอง	นอกจากนี้	 ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ปิดสนามแข่งขัน	ที่

เป็นกลุ่มลูกค้าที่สร้างรายได้ให้แก่สนามกอล์ฟ	 Riverdale	 Golf	

Club	 (RDGC)	 เป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ	 10	 จากรายได้ของค่า

บริการสนามทั้งหมด

ส�าหรบัสนามกอล์ฟ	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	ช่อง
ทางการจ�าหน่ายจะคล้ายกับ	สนามกอล์ฟ	Riverdale	
Golf	Club	(RDGC)	โดยแบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่
 p กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

	 ส่วนใหญ่ลูกค้าชาวต่างชาติของสนามกอล์ฟ	Bangkok	

Golf	Club	(BKGC)	ได้แก่	นักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนักกอล์ฟชาวเกาหลี	อาศัยช่องทางการจ�าหน่าย	ดังนี้

	 •	 ผ่านบริษัททัวร์ที่เป็นตัวแทนของสนามกอล์ฟ	

Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	

	 •	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 เว็บไซต์	 (www.

mbkgolf.com)	 หรือ	 E-mail	 นอกจากนี้ยัง

มีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	

Facebook	อีกด้วย

 p กลุ่มลูกค้าในประเทศ 

	 ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 และ

ปรมิณฑล	ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาท�าธรุกจิหรอืท�างาน

ในประเทศไทย	 โดยเป็นกลุ่มที่มีความต้องการการเล่นกอล์ฟใน

ราคาทีไ่ม่สงูมากนกั	ซึง่ท�าให้มคีวามถีใ่นการเล่นสงู	โดยเฉพาะกลุม่

ข้าราชการ	เนือ่งจากมกีารออก	Voucher	ให้กบักลุม่ข้าราชการใน

ราคาพเิศษ	นอกจากนี	้ยงัมกีลุม่ลกูค้าทีม่าใช้บรกิารในช่วงกลางคนื	

Night	Golf	ทีเ่ป็นรายได้หลกัให้กบัสนาม	และได้เพิม่เตมิบตัร	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)	ยงัจดัให้มกีจิกรรม

ทางการตลาดในโอกาสพเิศษตามฤดกูาล	และยงัเปิดโอกาสให้มกีาร

จดัการแข่งขนัให้กบับรษิทั	สมาคมและชมรมต่างๆ	ทัว่ไป

	 ธรุกจิกอล์ฟ	มเีป้าหมายในการด�าเนนิงานของกลุม่ธรุกจิ

ในอนาคต	 คือ	 การเป็นผู้น�าทางด้านคุณภาพของสนามกอล์ฟให้

เทียบเท่าสนามกอล์ฟชั้นน�า	และปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ

ในด้านต่างๆ	เช่น	การให้บรกิารด้านอาหารทีม่คีณุภาพและรสชาติ

ที่ดี	การให้บริการของพนักงานที่เอาใจใส่และเป็นกันเองกับลูกค้า	
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 สถานการณ์นกักอล์ฟทัว่โลกมแีนวโน้มทีล่ดลง	เนือ่งจาก

เยาวชนรุน่ใหม่นัน้	มคีวามนยิมในการเล่นกอล์ฟน้อยลงตามยคุสมยั

ที่เทคโนโลยีด้านดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	

ปัจจุบันกอล์ฟได้ถูกสนับสนุนให้เป็นกิจกรรมสันทนาการและการ

ท่องเที่ยว	จึงท�าให้ยังมีโอกาสของธุรกิจที่ดีในอนาคต

	 1	 สภาพการแข่งขันของธุรกิจกอล์ฟ
 p ภูเก็ต
	 ในปี		2560	นัน้	สถานการณ์โดยรวมของธุรกจิกอล์ฟยงั

คงชะลอตัวเช่นเดียวกับปี	2559	และคาดว่าจะทรงตัวใน	ปี	2561	

เนื่องจากกลุ่มนักกอล์ฟจากต่างชาติ	 เร่ิมมีแนวโน้มที่ทรงตัวและ

เพิม่ขึน้ตามภาวะเศรษฐกจิโลก	ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วจากประเทศ

จนีทีเ่ข้ามาในจงัหวดัภเูกต็	มากขึน้ซึง่ส่วนใหญ่มาเพือ่ท่องเทีย่วทาง

ทะเล	ส่งผลให้สนามกอล์ฟในพืน้ทีย่งัคงมุง่เน้นนกักอล์ฟในจงัหวดั

แทน	โดยใช้กลยุทธ์การลดราคาส�าหรับนักกอล์ฟท้องถิ่น

	 สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	และ

สนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	ยังมีข้อได้

เปรียบคู่แข่งขันภายในจังหวัดภูเก็ตคือ	ท�าเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้ตัวเมือง	

และใกล้หาดป่าตอง	 ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัด

ภูเก็ต	 นอกจากนี้ทั้งสองสนามยังเป็นสนามกอล์ฟที่มีพื้นที่ขนาด

ใหญ่	 ท�าให้มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ	 เพิ่มเติม

ภายในสนามกอล์ฟได้มากขึ้น	 ซึ่งท�าให้สนามกอล์ฟมีความแปลก

ใหม่	สวยงามตลอดเวลา	และมีทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติ	

	 สนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	

และ	Loch	Palm	Golf	Course	 (LPGC)	 ได้รับการตอบรับจาก

นกักอลฟ์ชาวต่างชาติ	และนักกอล์ฟชาวไทยเปน็อย่างดี	เนื่องจาก	

ลักษณะสนามได้รับการออกแบบที่มีความท้าทาย	 ประกอบกับ

ความสวยงามของภมูปิระเทศ	รวมถงึมกีารบ�ารงุรกัษาสภาพสนาม

กอล์ฟอย่างสม�่าเสมอ	และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที	่ 	 	ครบครัน	

ท�าให้ทัง้สนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	และ	

Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	สามารถสร้างชือ่เสยีงขึน้มาเป็น

สนามกอล์ฟชั้นน�าของประเทศไทยได้ภายในระยะเวลาอันสั้น	จน

ได้รับรางวัลต่างๆ	จาก	Tripadvisor,	Asian	Golf	Award,	HAPA,	

Thailand	 Best	 Golf	 Courses,	 Best	 of	 Thailand	 Awards	

Voted	by	Chinese	Tourists,	IAGTO,	IGOLF	Charter			โดย

ทั้ง	2	สนามยังเป็นสนามที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาต	ิและ

นักกอล์ฟชาวไทยว่า	เป็นสนามกอล์ฟทีด่ทีีส่ดุสนามหนึง่และจะต้อง

มาใช้บริการเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต

 p กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
	 ในปี	2560	สนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	

เปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่	7	และเริ่มมีการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

จากสนามกอล์ฟที่เกิดขึ้นใหม่	 รวมทั้งสนามกอล์ฟอื่นๆ	 ท่ีมีการ

ปรับปรุงเลย์เอาท์	 ให้มีความน่าสนใจ	 ท้าทายมากย่ิงขึ้น	 มีการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มีราคาเป็นตัวจูงใจและยังมีสนาม

กอล์ฟที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียง	 ท�าให้นักกอล์ฟมี

ทางเลือกที่หลากหลาย	แต่	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	ก็ยังมี

ความได้เปรียบในเรื่องของท�าเลที่ตั้ง	ที่อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง

อย่างกรุงเทพฯ	นอกจากนี้แล้วจากรูปแบบสนามที่มีการออกแบบ

โดดเด่น	ไม่เหมอืนคูแ่ข่งในบรเิวณเดยีวกนั	อกีทัง้ความสมบรูณ์และ

ท้าทายของสนามกอล์ฟ	ท�าให้เป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างว่า	จะต้อง

มาเล่นกอล์ฟที	่Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	ให้ได้

	 ในส่วนของสนาม	Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	ได้มี

การปรบัเปลีย่นอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ดงึดดูกลุม่ลกูค้าเก่า	ให้กลบัมาใช้

บรกิารใหม่	ทัง้การปรบัปรุงในส่วนของสนาม	คลับเฮาส์	และก�าลัง

จะปรับปรุงระบบไฟไนท์กอล์ฟต่อไป	

	 2	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของธุรกิจกอล์ฟ
 p ภูเก็ต
	 สนามกอล์ฟของ	MBK-R	ทัง้	2	สนาม	จากเดมิทีเ่น้นกลุม่

นกัท่องเทีย่วเป็นหลกั	ซึง่จากสถานการณ์ในปัจจบุนัท�าให้ต้องปรบั

ตัว	และหันกลับมาเพิ่มเติมในกลุ่มนักกอล์ฟท้องถิ่น	และนักกอล์ฟ

ภายในประเทศมากขึ้น

	 คูแ่ข่งในอนาคต	ยงัไม่มสีนามใหม่เกดิขึน้	แต่เปลีย่นจาก

คู่แข่ง	 เป็นการร่วมมือกันกับสนามกอล์ฟในภูเก็ต	 เพื่อกระตุ้นนัก

กอล์ฟให้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น	 อย่างไรก็ดีทั้ง	 2	 สนามก็ได้ปรับ

กลยุทธ์เพื่อรองรับนักกอล์ฟท้องถิ่น	และนักกอล์ฟภายในประเทศ

มากขึ้น	และยังคงท�าตลาดต่อเนื่องกับนักกอล์ฟต่างชาต	ิเพื่อให้มี

ปรมิาณนกักอล์ฟเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ในเรือ่งรปูแบบของราคา	

และเรื่องของการจองผ่านระบบออนไลน์

 p กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
	 สนามกอล์ฟ	 Riverdale	 Golf	 Club	 (RDGC)	 และ	

Bangkok	Golf	Club	(BKGC)	มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย	และชาว

ต่างชาติที่เข้ามาท�าธุรกิจ	 หรือท�างานในประเทศเป็นกลุ่มหลัก	

เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมือง	นอกจากนี้	 กลุ่มนักท่องเที่ยว

ที่เข้ามาเล่นกอล์ฟ	และกลุ่มลูกค้าที่ปิดสนามแข่งขัน	ก็เป็นกลุ่มที่

มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่สนามกอล์ฟ	 Riverdale	 Golf	

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

โน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตของสนาม

กอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	(RDGC)	และ	Bangkok	Golf	Club	

(BKGC)	จงึขึน้อยูก่บัปัจจยั	และผลกระทบภายในประเทศเป็นหลกั	

เช่น	สภาพเศรษฐกิจในประเทศ	และปัญหาทางการเมือง

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 61



	 ในอนาคตจะมสีนามกอล์ฟเปิดใหม่ในบรเิวณปรมิณฑล	

ทั้งสนามใหม่	และสนามเดิมที่มีการปรับปรุง	อีกทั้งเดิมในพื้นที่มีคู่

แข่งอยู่หนาแน่น	 จะท�าให้ตลาดมีการแข่งขันสูง	 อย่างไรก็ดีสนาม	

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

มีความโดดเด่นในการออกแบบ	 และการเดินทางเข้าถึงที่สะดวก	

รวมทั้งการบริการที่ดี	 มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน	 สามารถท�าตลาด

ได้หลากหลายรูปแบบ	 ท�าให้สามารถแข่งขันได้	 โดยมีการเตรียม

แผนการตลาดท่ีจะเพิ่มช่องทางจากตัวแทนจ�าหน่าย	 เช่น	 บริษัท

ท่องเที่ยว	หรือบริษัททัวร์	อีกทั้งยังมุ่งเน้นการจัดการแข่งขัน	แบบ

กลุ่ม	และแบบทัวร์นาเมนท์	ซึ่งยังมีความต้องการอยู่มาก	

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 ธุรกิจกอล์ฟ	 มีการด�าเนินการเพ่ือลดผลกระทบเกี่ยว

กับสิ่งแวดล้อม	 กล่าวคือ	 การด�าเนินงานของธุรกิจกอล์ฟ	 อาจส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ข้างเคียงของสนามกอล์ฟ	 ซึ่ง

เป็นผลจากการที่จะต้องมีการดูแลสนามให้มีสภาพที่สมบูรณ์และ

สวยงามอยู่เสมอ	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�านึงถึงผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมดังกล่าว	 จึงมีนโยบายที่ลดการใช้ปุ๋ย	 และสารเคมี

ในการดูแลรักษาสภาพสนาม	 และพยายามน�าปุ๋ยหมัก	 และสาร

ทดแทนจากธรรมชาติมาใช้ดูแลรักษาสภาพสนามกอล์ฟ	 ซ่ึงจาก

การตรวจสอบคุณภาพน�้าในบ่อน�้าหรือแหล่งน�้าที่อยู่ในสนามเป็น

ประจ�าทกุปี	พบว่าน�า้ของบ่อน�า้ภายในพืน้ทีส่นามกอล์ฟ	มคีณุภาพ

น�า้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ด�าเนินธุรกิจ	ดังนี้

	 1.	 ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย

	 2.	 ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน

	 3.	 ธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 ด�าเนนิธรุกจิโดย	MBK-RE	โดยการพัฒนาทีด่นิเปล่าเพือ่

ขายซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว	แบ่งเป็น	2	ประเภท	

คือ	บ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย	และบ้านสั่งสร้าง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 สืบเนื่องจากความส�าเร็จของโครงการ	 ควินน์	 คอนโด	

กลุ่มธุรกิจฯ	จึงมีแผน	พัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเพิ่มเติม	

บริเวณแนวรถไฟฟ้าย่านถนนสุขุมวิท	 โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบน	ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตได้ดีในป	ี2560	

และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในป	ี 2561	 	 รวมมูลค่าโครงการกว่า	 

2,	000	ล้านบาท	คาดว่าจะเปิดตวัโครงการภายในไตรมาสที	่3	ของ

ปี	2561	นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจฯ	มีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภท

บ้านเดี่ยว	/	บ้านแฝด	ด้วยการเปิดโครงการบ้านพักอาศัยบริเวณ

ถนนพระราม	 9	 ด้วยรูปแบบบ้านที่ทันสมัย	 หรูหรา	 ท่ามกลาง

ธรรมชาติ	ซึง่มมีลูค่าโครงการกว่า	500	ล้านบาท	โดยคาดว่าจะเปิด

ขายโครงการได้ภายในช่วงไตรมาสแรกของปี	2561	

	 ส�าหรับโครงการที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต	 ในปี	 2560	กลุ่ม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเปิดขายโครงการ	 Loch	 Palm	

Resideceในสนามกอล์ฟ	 ล็อค	 ปาล์ม	 จ�านวน	 4	 แปลง	 มูลค่า

โครงการ	70	ล้านบาท		ปัจจุบันขายได้แล้วจ�านวน	2	แปลง	และ

คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสทิธิแ์ละปิดการขายโครงการได้ภายใน

ปี	2561	นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจฯ	มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินพื้นที่ขนาด	

70	 ไร่ในจังหวัดภูเก็ตส�าหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต	 	 ซึ่ง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพัฒนาสาธารณูปโภคจากภาครัฐที่จะ

เอื้ออ�านวยในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไป

	 ส�าหรับโครงการที่อยู ่อาศัยที่จังหวัดปทุมธานี ซ่ึง

ประกอบด้วยโครงการพาร์ค	ริเวอร์เดล	มูลค่าโครงการ	700	ล้าน

บาท	 	 	 และโครงการริเวอร์เดล	 เรสซิเดนซ์	 มูลค่าโครงการกว่า	

1,500	ล้านบาท	ซึ่งสามารถสร้างยอดรับรู้รายได้ในป	ี2560	ให้แก่

กลุ่มธุรกิจได้มูลค่ารวมกว่า	200	ล้านบาท	และคาดว่าจะสามารถ

ปิดขายทั้งสองโครงการได้ภายในปี	2562		และมีแผนพัฒนาที่ดิน

รอบสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นอีก	1	โครงการ	โดยคาดว่าจะสามารถเปิด

ขายได้ในปี	2562	

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
	 1.	 กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อบ้านหลังแรก	 เป็น 

กลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางค่อนข้างสูงถึงระดับสูง	 ที่ต้องการ

ที่พักอาศัยในเขตใจกลางเมือง	หรือเขตชุมชน

	 2.	 กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อบ้านหลังที่สองไว้

ส�าหรับพักผ่อนในต่างจังหวัด	 เป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง

ถึงระดับสูง

	 3.	 กลุ่มนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจพัฒนาท่ีดิน 
เพื่อขาย
	 MBK-RE	 ได้ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจ

พัฒนาที่ดินเพื่อขาย	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ขายตรงโดยผ่านทีมงานขายของ	MBK-RE	 และ	

PST	

	 2.	 ขายผ่านตัวแทนขายต่างๆ	

	 3.	 จดัท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์	และโปรแกรมการส่ง

เสริมการขายต่างๆ	ในรูปแบบผสมผสาน	เพื่อสร้างและขยายช่อง

ทางการจ�าหน่ายสินค้า	 และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ลูกค้ารู้จักและ

ยอมรับในตัวสินค้ามากขึ้น

	 2	 สภาพการแข ่งขันของธุรกิจพัฒนาที่ดิน 
เพื่อขาย
	 ในปี	 2560	 ที่ผ ่านมาผู ้ประกอบการชะลอการขึ้น

โครงการใหม่ในช่วง	2	ไตรมาสแรกเนือ่งจากผลกระทบจากนโยบาย

กระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี	 2559	 อีกทั้งภาวะอุปทานล้น

ตลาด	 ท�าให้ผู้ประกอบการในแต่ละรายมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาด

หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นยอดขายมากขึ้น	 ซึ่ง

ทางกลุ่มบริษัทฯได้มีการเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อก่อให้เกิดการ

ตดัสนิใจซือ้ทีเ่รว็ขึน้ท่ามกลางกระแสการแข่งขนั	ณ	ปัจจบุนั	รวมถงึ

ตระหนกัในการรกัษากลุม่ลกูค้าเก่า	ด้วยการด�าเนนิกจิกรรม	CRM	

กับลูกค้าอยู่อย่างสม�า่เสมอ		

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
	 ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี	 2561	 มีแนวโน้ม

ดีขึ้นจากปี	 2560	 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว	 	 รวม

ถึงปัจจัยภายในประเทศที่มีการลงทุนด้านระบบขนส่งของภาค

รัฐบาล		อัตราดอกเบี้ยในตลาดและนโยบายการปล่อยสินเชื่อของ

ภาคธนาคารพาณิชย์	ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลบวกต่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์	 	 แม้จะมีอุปสรรคในแง่ของต้นทุนราคาที่ดินที่มี

มูลค่าสูงขึ้นแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายในตลาดได้รับมือ

ด้วยการปรับราคาสินค้าสูงขึ้นและได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและ

บริการผ่านการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช	้หรือการร่วมทุนกับ

ต่างชาติเพื่อน�านวัตกรรมของคู่ค้ามาใช้กับสินค้าและบริการเพื่อ

ตอบสนองต่อ	Mega	Trend	ที่ก�าลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน	ทั้งนี้ใน

ปี	2561	คาดว่าจะมีการเปิดตวัโครงการใหม่ในตลาดเพิม่ขึน้จากปี	

2560	อกีทัง้ลกูค้าอาจมกีารลงทนุและใช้จ่ายเพิม่มากขึน้	เนือ่งจาก

มคีวามเชือ่มัน่ในสถานการณ์เศรษฐกจิทีด่ขีึน้ของประเทศ	ส่งผลให้

ปี	2561	ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มในการแข่งขันที่สูงขึ้น

ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 PST	 รับด�าเนินการบริหารทรัพย์สินรอการขาย	 และ

บริหารการขาย	ได้แก่

	 1.	 การดูแลบ�ารุงรักษาตลอดจนจัดการในด้านต่างๆ	

เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมขาย

	 2.	 การให้บริการในด้านการปรับปรุงทรัพย์สิน

	 3.	 การประสานงานในด้านการขอสนิเชือ่จากสถาบนั

การเงินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน

	 4.	 การรับเป็นตัวแทนนายหน้าขายทรัพย์สินรอการ

ขายของสถาบันการเงินต่างๆ

	 ปัจจุบัน	 PST	 ได้เพิ่มบทบาทในการด�าเนินธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์	 โดยรับบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่าง

มีประสิทธิภาพทั้งด้านการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง	การดูแล

บ�ารุงรักษาทรัพย์สิน	 การตลาดและการขาย	 เพื่อเพิ่มมูลค่าของ

อสังหาริมทรัพย์ที่รับบริหาร	 ผลงานโครงการท่ีบริษัทรับบริหาร

โครงการและบริหารชุมชน	 ได้แก่	 โครงการบ้านสวนพุทธมณฑล	

สาย	1,	โครงการบ้านสวนริมหาดชะอ�า,	อาคารกลาสเฮ้าส	์บิ้วดิ้ง	

(สขุมุวทิ),	อาคารกลาสเฮ้าส์	รชัดา	และอาคาร	เอม็	บ	ีเค	ทาวเวอร์
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กลุ่มลูกค้าของธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
 ลกูค้าหลกั	ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของสถาบนัการเงนิต่างๆ	

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	แบ่งออก	ดังนี้

	 1.	 กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย	

หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเอง

	 2.	 กลุม่นกัลงทนุรายย่อยทีซ่ือ้ทรพัย์สนิเพือ่การลงทนุ

หารายได้จากการเช่า

	 3.	 กลุม่นกัลงทนุรายย่อยทีซ่ือ้ทรพัย์สนิเพือ่ปรบัปรงุ

ซ่อมแซม	และท�าการขายต่อ

	 4.	 กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่ซ้ือทรัพย์สินเพื่อพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

	 5.	 กลุ่มลูกหนี้เดิมที่มีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สิน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจรับบริหาร
ทรัพย์สิน
	 PST	ได้ก�าหนดช่องทางการจ�าหน่ายของธรุกจิรบับรหิาร

ทรัพย์สิน	ดังต่อไปนี้

	 1	 ขายโดยทีมงานขายทรัพย์สินของ	PST

	 2	 ขายโดยการน�าทรัพย์สินออกประมูล	

	 3	 ขายโดยผ่านสือ่ต่างๆ	เช่น	นิตยสารสิง่พมิพ์	เวบ็ไซต์

ของ	PST	โบรชัวส	์หรือ	Leaflet

	 4	 ขายผ่านบริษัทตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

	 5	 ขายในลักษณะเป็น	PORTFOLIO	ให้กับนักลงทุน		

	 6	 การร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิ	ธนาคารโดยออกบธู	

เพือ่ประชาสมัพนัธ์การขายและการให้ข้อมลูทรพัย์สนิให้กบัผูส้นใจ

ซื้อบ้านใหม่	และบ้านมือสอง

	 2	 สภาพการแข ่ งขันของธุ รกิจรับบริหาร
ทรัพย์สิน
	 PST	มกีารด�าเนนิงานบรหิารทีม่ศีกัยภาพในการแข่งขนั

เมื่อเทียบกับคู่แข่ง	เนื่องจาก	PST	มีการบ�ารุงดูแลรักษาทรัพย์สิน

ให้อยูใ่นสภาพทีด่	ีและให้บรกิารครอบคลมุถงึการเจรจากบัผูบ้กุรกุ

ในทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงิน	ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ

สถาบันการเงิน

	 ส่วนธุรกิจรับบริหารการขายโครงการนั้น	 PST	 ได้เริ่ม

ด�าเนินการเมื่อปี	2549	ส�าหรับธุรกิจนี้	PST	มีคู่แข่งขันเป็นจ�านวน

มาก	อย่างไรก็ตาม	PST	มีการวางแผนก�าหนดกลยุทธ์ที่ดี	ทั้งในแง่

ของการเพ่ิมความรูค้วามเชีย่วชาญให้แก่บคุลากรอยูเ่สมอ	อกีทัง้มี

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามสถานการณ์ตลาดให้เหมาะสม	 ซึ่ง

คาดว่าธุรกิจนี้จะสามารถท�ารายได้ให้กับ	PST	ได้เป็นอย่างดี

	 3	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
	 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองในป	ี	2561	ยังมี

โอกาสและทางเลือกที่ดี	 เน่ืองจากผู้ซื้อสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์หรือซื้อเพื่อการลงทุน	 เพราะราคาอสังหาริมทรัพย์

ใหม่มีแนวโน้มที่ต้องปรับราคาแพงขึ้นตามต้นทุนที่ดินที่ปรับราคา

เพิ่มขึ้น

	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ท�าให้สภาพแข่งขันยังคง

อยู่ในระดับสูง	 โดยทั้งสถาบันการเงินต่างๆ	 	 และบริษัทนายหน้า

เอกชนจะต้องปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด	ตลอดจนคุณภาพใน

การบริการให้ดีขึ้น	 และการจัดท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ	

อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขาย

ธรุกจิให้ค�าปรกึษาและประเมนิมลูค่า
ทรัพย์สิน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 ด�าเนินธุรกิจโดย	 บริษัท	 แปลน	 แอพไพรซัล	 จ�ากัด	

(“PAS”)	มีการให้บริการในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับ

โครงการ	
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	 2.	 การประเมินราคาทรัพย์สินทั่วไป	 เช่น	 บ้าน	 

อพาร์ทเมนท์	โรงแรม

	 3.	 การให้ค�าปรึกษาด้านมูลค่า	และการใช้ประโยชน์

ภายใต้ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย

	 4.	 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการ

พัฒนาโครงการ	

	 5.	 การให้ความเห็นเรื่องการบริหารทรัพย์สินรอ 

การขาย

กลุม่ลกูค้าของธรุกจิให้ค�าปรกึษาและประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
	 1.	 กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน

	 2.	 กลุม่ผูป้ระกอบการ	หรือนกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

	 3.	 กลุ่มลูกค้าทั่วไป

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 1	 ช่องทางการจ�าหน่ายของธรุกจิให้ค�าปรกึษาและ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
	 PAS	แบ่งช่องทางการจ�าหน่ายในธรุกจิให้ค�าปรกึษาและ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	เป็นดังนี้

	 1.	 กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน	 ใช้วิธีเสนอการบริการ

โดยตรงผ่านฝ่ายประเมินราคา	 หรือส�านักหลักประกันของทาง

สถาบันการเงินต่างๆ	

	 2.	 กลุม่ผูป้ระกอบการ	หรือนกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์	

ใช้ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์	และการส่งจดหมายแนะน�าตัว

	 2	 สภาพการแข่งขนัและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม
ในอนาคตของธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน
	 ธรุกจิประเมนิมลูค่าทรัพย์สนิเป็นธรุกิจทีม่ลัีกษณะผนัแปร

ไปในทศิทางเดยีวกบัสภาวะเศรษฐกจิ	โดยในส่วนของธนาคารมแีนว

โน้มทีจ่ะเร่งขยายตวัด้านสนิเชือ่	 ทัง้สนิเชือ่ด้านทีอ่ยูอ่าศยั	 และสนิ

เชือ่ด้านธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	 ซึง่น่าจะส่งผลไปถงึตลาด

ของธุรกิจให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีการขยายตัวขึ้นใน

อนาคต		นอกจากนัน้	หน่วยงานของทางราชการยงัมมีาตรการทีมุ่ง่

เน้นความโปร่งใสในการพจิารณาประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิโดยส่งเสรมิ

ให้ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย์มกีารใช้ผู้ประเมนิอิสระตามมาตรฐานวชิาชพี	

สิง่เหล่านีท้�าให้ธรุกิจการประเมนิมลูค่าทรัพย์สินโดยรวมของประเทศ

เตบิโตมากยิง่ข้ึนซึง่เป็นผลดต่ีอธรุกจิของ	PAS

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 การด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มุ่งเน้นไปที่การด�าเนินธุรกิจพัฒนาที่ดิน

เพื่อขายของ	 MBK-RE	 ซึ่งจะต้องด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบ

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุกโครงการ	ทั้งนี้	เนื่องจากเป็นบทบังคับโดย

ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Impact	

Evaluation	 Bureau)	 โดยการด�าเนินการจัดท�าโครงการบ้าน

จัดสรรเพื่อขายแต่ละโครงการ	 MBK-RE	 จะต้องจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Impact	

Assessment,	 EIA)	 ก่อนการก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการ 

ทุกครั้ง

	 ส่วนทรัพย์สินรอการขายหรือการบริหารโครงการ 

อาคารอื่นๆ	PST	ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของอาคารนั้นๆ	อย่าง

ต่อเนื่อง

ธุรกิจอาหาร
	 ด�าเนินธุรกิจโดย	 บริษัท	 ปทุมไรซมิล	 แอนด์	 แกรนารี	

จ�ากดั	(มหาชน)	(“PRG”)	และบรษิทัย่อยของ	PRG	ประกอบธรุกจิ

เกีย่วกบัการผลติ	จ�าหน่ายข้าวสาร	และสนิค้าทีเ่กีย่วข้อง	ท้ังภายใน

ประเทศ	และเพือ่การส่งออก	รวมทัง้ประกอบธรุกจิด้านร้านอาหาร

และศูนย์อาหาร	โดยมีผลิตภัณฑ	์และการจัดจ�าหน่าย	ดังนี้

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หลัก-ธุรกิจข้าว
	 ข้าวสารบรรจถุงุพลาสตกิ	ขนาด	2	กิโลกรมั,	5	กโิลกรมั,	

15	กิโลกรัม,	48	กิโลกรัม,	49	กิโลกรัม	และ	50	กิโลกรัม	ภายใต้

เครื่องหมายการค้า	“ข้าวมาบุญครอง”,	“ข้าวมาบุญครอง	พลัส”	

และ	 “ข้าวจัสมินโกลด์”	 และในปี	 2559	 PRG	 ได้เพิ่มการจัด

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	“ข้าวปันสุข”	และ	“ข้าวมาบุญครองอินทรีย์”	

รายละเอียดดังนี้

 p	 ข้าวหอมมะลิ	 	 เป็นข้าวท่ีได้รับโล่รางวัลการผลิต

ข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม�่าเสมอ

ต่อเนือ่งกนัถงึ	9	ปี	จงึท�าให้บรษิทัได้รบัการรบัรอง

คุณภาพมาตรฐานรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยม 

จตุรัส	 และการรับรองคุณภาพมาตรฐานดีพิเศษ	

(V)	 	 (รูปพนมมือ	 ติดดาว)	 เป็นรายแรกจาก

กรมการค้าภายใน	 กระทรวงพาณิชย์	 	 จึงมั่นใจ

ได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุงมีคุณภาพ

มาตรฐานสม�า่เสมอ		โดยแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ	

ดังนี้
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	 	 •	 ข้าวหอมมะล	ิ100%	(ถุงฟอยด์สีแดง)	 เป็น

ข้าวหอมมะล	ิ 100%	ข้าวใหม่ต้นฤดู	 โดยมี

ขนาดบรรจ	ุ	5	กิโลกรัม	

	 	 •	 ข้าวหอมมะล	ิ100%	(ถุงแดง)	เป็นข้าวหอม

มะล	ิ100%	โดยมีขนาดบรรจ	ุ	200	กรัม	2,	

5	และ	15	กิโลกรัม	

	 	 •	 ข้าวหอมมะล	ิ100%	(ถุงเขยีว)	เป็นข้าวหอม

มะลิเก่า	100%	โดยมี	ขนาดบรรจุ	1,	5,	15,	

45,	49	และ	50	กิโลกรัม	

	 	 •	 ข้าวหอมมะล	ิ5%	เป็นข้าวหอมมะลิเตม็เมลด็	

95%	และข้าวหอมมะลิหัก	5%	โดยมีขนาด

บรรจุ	5	กิโลกรัม	

	 	 •	 ข้าวหอมมะล	ิ 10%	 	 เป็นข้าวหอมมะลิเต็ม

เมลด็	90%	และข้าวหอมมะลิหกั	10%	โดยมี

ขนาดบรรจุ	5,	15,	48,	49	และ	50	กิโลกรัม	

	 	 •	 ข้าวหอมมะลิ	 100%	 จัสมินโกลด์	 เป็น

ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพิเศษบรรจุในถุง

สุญญากาศ	โดยมีขนาดบรรจ	ุ2	กิโลกรัม	

	 	 •	 ข้าวกล้องหอมนพคุณ	 เป็นข้าวกล้องหอม

มะลิ	 100%	 บรรจุในถุงสูญญากาศ	 โดยมี

ขนาดบรรจุ	2	กิโลกรัม

	 	 •	 ข้าวกล้องหอมมะล	ิ10%	(ข้าวกล้องหอมมะลิ

อินทรีย์	10	%)

	 	 •	 ข้าวกล้องหอมมะล	ิ	5%	(ข้าวกล้องหอมมะลิ

อินทรีย์	5	%)

 p	 ข้าวหอมทิพย์	 เป็นข้าวหอมมะลิ	 100%	 จ�านวน	

70%	กับข้าวขาว	 100%	 จ�านวน	 30%	 	 โดยมี

ขนาดบรรจุ	 ข้าวหอมทิพย์	 (เหลือง)	 5	 กิโลกรัม	

ข้าวหอมทพิย์	(ชมพ)ู	5	กโิลกรมั	และข้าวหอมทพิย์	

(กระสอบส้ม)	ขนาด	15,	48,	49	และ	50	กโิลกรมั	

 p	 ข้าวหอม	100%	เป็นข้าวหอมมะล	ิ20%	กับข้าว

หอมปทุม	80%	โดยมีขนาดบรรจ	ุ5	กิโลกรัม	

 p	 ข้าวหอมปทุม	 100%	 เป็นข้าวหอมที่พัฒนาสาย

พนัธุจ์ากข้าวหอมมะล	ิโดยมีขนาดบรรจ	ุข้าวหอม

ปทุม	(ส้ม)	5	กิโลกรัม		และข้าวหอมปทุม	(เขียว)	

5	กิโลกรัม		 	 	 	

 p	 ข้าวขาว	100%	(ฟ้า)	ขนาด	5	กิโลกรัม	และข้าว

รวงแก้ว	 (น�้าเงิน)	 	 โดยมีขนาดบรรจุ	 1	 และ	 5	

กิโลกรัม	

 p	 ข้าวเสาไห้	100%	เป็นข้าวเสาไห้	100%	(กระสอบ

น�้าเงิน)	 โดยมีขนาดบรรจุ	 15,	 48,	 49	และ	50	

กิโลกรัม	

 p	 ข้าวขาว	 15%	 (น�้าตาล)	 	 โดยมีขนาดบรรจุ	 5	

กิโลกรัม	 และข้าวรวงทิพย์(ม่วง)	 ขนาดบรรจุ	 5	

กิโลกรัม		

 p	 ข้าวปันสุข	 มีทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ	 โดยมี

ขนาดบรรจุ	45,	48	และ	49	กิโลกรัม	

 p	 ข้าวมาบุญครองพลัส	 เป็นข้าวหอมมะลิไทยโดย

เพิ่มคุณค่าจากผัก	และธัญพืช	ปราศจากสารปรุง

แต่งเพื่อสุขภาพ	โดยมี	6	ชนิด	ดังนี้

	 	 1.	 ข้าวธญัพชื	ประกอบด้วย	เมลด็ทานตะวนั	งา

ด�า		และฟักทอง	โดยมีขนาดบรรจ	ุ450	กรมั

	 	 2.	 ข ้าวกระเทียมเห็ดหอม	 ประกอบด้วย	

กระเทยีม	เหด็หอม	และแครอท	โดยมีขนาด

บรรจุ	450	กรัม

	 	 3.	 ข้าวห้าส	ีประกอบด้วย	ข้าวโพด	แครอท	เผอืก		

และถั่วลันเตา	โดยมีขนาดบรรจ	ุ450	กรัม

	 	 4.	 ข้าวกล้องงอก	 นูทรา	 กาบาไรซ์	 	 เป็นข้าว

กล้องหอมมะล	ิ100%	ผ่านกระบวนการทาง

ธรรมชาตเิพือ่ให้ได้สารอาหารมากขึน้	 ทัง้ใย

อาหาร	 วิตามนิ	 แมกนีเซยีม	 	 และสารต้าน

อนมุลูอสิระ	ได้แก่	สารกาบา	ท่ีให้ปรมิาณสงู

มากกว่าข้าวกล้องปกต	ิ30	เท่า	ซึง่มปีระโยชน์

ต่อร่างกาย	ช่วยป้องกนัการเกดิโรค	เช่น	โรค

มะเรง็	เบาหวาน	อลัไซเมอร์	ลดการตึงเครยีด	

รูส้กึผ่อนคลาย	โดยมขีนาดบรรจ	ุ	1	กโิลกรมั

	 	 5.	 ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม	่

ที่เป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างข้าวสีนิลกับข้าว

หอมมะล	ิมีโปรตีนเป็น	2	 เท่าของข้าวหอม

มะลิ	 และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง	 	 ได้แก่		

แอนโทไซยานิน,	 	 เบต้าแคโรทีน,	 แกมมา

โอไรซานอล,	 วิตามินอี,	 แทนนิน,	 สังกะสี,	 

โฟเลตสูง	 และท่ีส�าคัญมีน�้าตาลต�่า	 โดยมี

ขนาดบรรจุ	1	กิโลกรัม

	 	 6.	 ข ้าวสี่พัฒน ์	 เหมาะส�าหรับผู ้ที่ชื่นชอบ

ผลติภณัฑ์อาหารเพือ่สขุภาพ	หรอืผูท้ีเ่ริม่ต้น

รบัประทานข้าวกล้อง	ชนดิของข้าวประกอบ

ไปด้วย	ข้าวหอมมะล	ิ100%	เกรดคัดพิเศษ,	

ข้าวกล้องหอมมะลิ	 100%,	 ข้าวกล้องไรซ์

เบอร์รี่	 100%	 และข้าวกล้องหอมมะลิแดง	

เป็นการผสมผสานสุดยอดสายพันธุ์ข้าวท่ีมี

ประโยชน์สูงสุด	 ภายใต้สูตรผสมพิเศษของ

ข้าวมาบุญครอง	 ท�าให้ได้ข้าวคุณภาพหลัง

หุงสุกสม�่าเสมอน่ารับประทาน	 โดยมีขนาด

บรรจุ	1	กิโลกรัม
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 p	 ข้าวมาบุญครองอินทรีย์	 เป็นข้าวที่ปราศจากสาร

เคมเีจอืปน	และได้รบัมาตรฐานระดบัสากล	ได้แก่	มาตรฐานระบบ

เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา	 และ	มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์

สหภาพยุโรป	โดยมี	3	ชนิด	ดังนี้

	 	 •	 ข้าวหอมมะลิ	 อินทรีย์	 เป็นข้าวหอมมะลิ	

100%	 เกรดคัดพิเศษ	 โดยมีขนาดบรรจุ	 1	

กิโลกรัม

	 	 •	 ข้าวกล้องหอมมะลิ	อนิทรีย์	เป็นข้าวกล้องหอม

มะล	ิ100%	โดยมขีนาดบรรจ	ุ1	กโิลกรมั

	 	 •	 ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี	 อินทรีย์	 เป็นข้าวกล้องไรซ์

เบอร์รี่	100%	โดยมีขนาดบรรจ	ุ1	กิโลกรัม	

 p	 น�้ามันร�าข้าวนูทราออริสเท็น	ผลิตจากร�าข้าวและ

จมกูข้าวอนิทรย์ีสดใหม่	น�ามาบบีน�า้มนัโดยวธิบีบี

เยน็ทนัทหีลงัจากการสข้ีาว	ภายใน	24	ชัว่โมง		ใช้

เครือ่งบบีน�า้มนัโดยตรง	ท�าให้ได้น�า้มนัทีบ่รสิทุธิ	์มี

กลิน่หอม	สด	เกบ็ได้นาน	ไร้กลิน่หนืและคงคณุค่า

สารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน	 	 จึงม่ันใจได้ว่า

ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์	 จากส�านักงานมาตราฐานเกษตร

ภายในประเทศและสมาพนัธ์เกษตรอนิทรย์ีระดบั

นานาชาติ	(IFOAM)

 p	 น�า้มนัร�าข้าวบรสิทุธิ	์	ผลิตจากร�าข้าวและจมกูข้าว

ข้าวหอมมะลใิหม่	สด	สกัดแบบบบีเยน็	ได้คณุภาพ

ของน�้ามันร�าข้าวที่ดีที่สุด	 โรงงานบีบน�้ามัน	 ท่ี

สะอาดได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์พลอยได้	
	 ปลายข้าว	ร�าข้าวขดั	และข้าว	Reject	เป็นเมล็ดข้าวหกั

ที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว	 เพ่ือน�าไปผสมให้ได้

คุณภาพข้าวเกรดรองตามที่ต้องการ	 นอกจากน้ี	 ปลายข้าวท่ีเป็น

ประเภทปลายเล็ก	 จะขายให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์	 เพ่ือน�าไปท�า

อาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์หลัก	-	ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย	ดังต่อไปนี้

ชื่อทางการค ้า 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

Suki	Number	One สุกี้ยากี้สไตล์แต้จิ๋วต้นต�ารับ 4

MBK	Food	Service ด�าเนินธุรกิจครัวกลางสนับสนุนสาขาของร้านอาหารเครือข่าย 1
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บริษัทย่อยของ	PRG		
บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล		จ�ากัด	(“PRG-G”)	 (ถือหุ้นโดย	PRG	

99.99%)	

	 PRG-G	ด�าเนนิกจิการให้เช่าคลงัสนิค้าและทีด่นิ	ทัง้นีจ้ะ

ได้ให้บรกิารแก่	PRG	และบริษทัอืน่ๆ	ทัว่ไป	โดยให้เช่าสิง่ปลกูสร้าง	

และทรพัย์สินทุกประเภท	(ซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกบัสถานทีต่ัง้	

PRG)	เช่น	ที่ดินคลังสินค้า	และท่าเรือ	PRG-G	ให้บริการโดยให้ท�า

สัญญาเช่าเป็นปีต่อปี	และก�าหนดอัตราค่าบริการตามปริมาณการ

เก็บรักษา	หรือตามจ�านวนพื้นที่

บรษิทั	ราชสมีาไรซ์		จ�ากดั	(“RR”)	(ถอืหุน้โดย	PRG-G	99.99%)

	 RR	เปิดด�าเนินการเมื่อวันที	่2	มิถุนายน	2540	โดยได้

รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 	 เพื่อรับ

โอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก	PRG	เป็นผู้ผลิต		และจ�าหน่าย

ข้าวสารบรรจุถุงขนาด	2	กิโลกรัม	 	และ	5	กิโลกรัม	 	 เพื่อตลาด

ภายในประเทศ	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“ข้าวมาบุญครอง”

	 RR	ได้ขอเลิกการส่งเสรมิการลงทนุ	โดยได้รับการอนมุตัิ

เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2549	และได้ให้โรงงานผลิตข้าวถุงอื่นเช่า

เป็นระยะเวลา	1	ปี	แต่ปัจจุบัน	RR	เป็นผู้ผลิตหลักในการปรับปรุง

คุณภาพข้าวหอมมะลิ	 ในการด�าเนินการคัดและปรับปรุงคุณภาพ

ข้าวสาร	 เพื่อบรรจุถุงให้กับ	PRG	และบุคคลภายนอก	ทั้งภายใน

ประเทศ	และต่างประเทศ	นอกจากนี	้ RR	ยังได้ด�าเนินธุรกิจด้าน

ซื้อขายข้าวสารให้แก	่PRG	และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

	 RR	 ด�าเนินธุรกิจผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ	 คือข้าวกล้อง

งอกหอมมะลิเสริมสุขภาพนูทรากาบาไรซ์	 (Nutra	 GABA	 Rice)	

นอกจากนี้ยังมีการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพอ่ืนๆ	 เช่น	 ข้าวไรซ์เบอร์รี	่

ข้าวสี่ส	ีเป็นต้น	

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

	 SMP	ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2540	มีมติอนุมัติให้การส่งเสริม

ในประเภท	 6.12	 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก	 หรือเคลือบด้วย

พลาสติก	และเมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2549	SMP	ได้รับอนุมัติ

จากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	มมีตใิห้การส่งเสรมิ

การลงทุนในกิจการ	ผลิตสิ่งพิมพ์จากฟิล์มพลาสติกประเภท	6.14	

กจิการผลติสิง่พมิพ์	SMP	เป็นผู้ผลติและจ�าหน่ายถงุข้าวสาร	ให้แก่

กลุ่ม	PRG

	 SMP	ได้มกีารพฒันาทางด้านธรุกจิบรรจภุณัฑ์	โดยมกีาร

ลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ชนิด	8	สี	 เครื่องท�าซอง	และเครื่อง

กรอและตัด	 เพื่อรองรับการผลิตตามความหลากหลายของบรรจุ

ภัณฑ์ในตลาดที่ลูกค้าต้องการ

	 SMP	 ได้เลิกการด�าเนินกิจการผลิตและจ�าหน่ายถุง

พลาสติก	 และเปล่ียนมาด�าเนินกิจการให้เช่าอาคารโรงงาน	 และ

เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบข้าวสารให้แก่บริษัทในเครือ	ตั้งแต่ปี	2559	

บรษิทั	เอ็ม	บ	ีเค	ฟูด้	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	(“MBK-
FE”)	(ถือหุ้นโดย	PRG	75.00%)

	 MBK-FE	ด�าเนนิกจิการด้านศนูย์อาหารนานาชาต	ิตัง้อยู่

บนชั้น	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”)	 (ถือหุ้น

โดย	PRG	99.98%)

	 MBK-FI	 ด�าเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร	 โดยได้รับสิทธิ

การเช่าพื้นที่ระยะยาวที่ชั้น	6	ณ	ศูนย์การค้า	MBK	Center	จาก	

MBK	 โดยมีที่นั่งส�าหรับรับประทานอาหารจ�านวนกว่า	 1,000	 ที่		

บนแนวคดิของศนูย์อาหารแบบสตรที	ฟู๊ด	(Street	Food)ท่ีมคีวาม

หลากหลาย	 สด	 สะอาด	 ราคาย่อมเยาว์	 โดยร้านค้าท่ีได้รับการ

คัดสรรเป็นร้านค้าชื่อดัง	 ท่ีได้รับการยอมรับจากนักชิมหรือร้านที่

ก�าลังได้รับความนิยม	มากกว่า	50	ร้าน	ประกอบด้วย	ร้านค้าแบบ	

Dine-in	และ	Take	away		เพื่อตอบสนองลูกค้าทั้งชาวไทย	และ

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีส่ามารถสรรหาเมนจูานเดด็จากร้านชัน้

น�าทัว่ไทยทีร่วมอยูท่ี	่ศูนย์อาหาร	Food	Island	ในราคาทีเ่ข้าถงึได้

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรสเตอรองท์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(“MBK-RG”)		(ถือ
หุ้นโดย	MBK-FE	99.99%)

	 MBK-RG	 ด�าเนินกิจการผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหาร

ประเภทสุกี้ยากี้	 แต้จิ๋วต้นต�ารับ	 และเครื่องดื่ม	 โดยได้น�าแบรนด	์

สุกี้ยากี	้นัมเบอร์วัน	กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง	ซึ่งเป็นแบรนด์ที่

จดจ�าของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน	 บวกกับรสชาติสุกี้ยากี้ดั้งเดิม

ที่อร่อย	เป็นที่ประทับใจทันทีที่ผู้บริโภคได้รับประทาน	

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ซิสเต็ม	จ�ากัด	(“MBK-FS”)	(ถือหุ้นโดย	

PRG	99.99%)

	 MBK-FS	 เริ่มแรกเเป็นบริษัทร่วมทุนกับ	 Fujio	 Food	

System	Pte.	Ltd.		จากประเทศญี่ปุ่น	ด�าเนินกิจการร้านอาหาร

ญี่ปุ่นใน	 2	 แบรนด์	 คือ	 Fujio	 Shokudo	 จ�าหน่ายอาหารญี่ปุ่น

ประเภทพื้นบ้านแนวครอบครัว	เน้นความสดใหม่ของอาหาร	และ	

Tsurumaru	Udon	Honpo	จ�าหน่ายอาหารประเภทอุด้ง	โดยท�า

เส้นสดๆ	ในร้าน

	 เนือ่งจาก	สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั	และ

สภาวะการแข่งขันในธุรกิจอาหารส่งผลให้บริษัทร่วมทุน	 มีการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยส�าคัญ	ดังนี้

 p	 ยกเลิกสัญญากิจการร ่วมค ้าและ	 Master	

Franchise	 Agreement	 ภายใต้แบรนด์ร้าน

อาหารญี่ปุ่น	Fujio	และ	Tsurumaru	ตั้งแต่วันที	่

31	ตุลาคม	2559
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 p	 บริษัท	อินโนฟู้ด	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยในกลุ่ม	 PRG	 ได้เข้าซื้อทรัพย์สินและกิจการ

ร้านอาหารจากบรษิทั	บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ฟูด้	ซิสเตม็	

จ�ากัด	

	 ปี	2560	MBK-FS	ได้เริ่มจ�าหน่ายข้าว	และสินค้าอื่นๆ	

เช่น	บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	น�้ามันพืช	ซอสปรุงรส	น�้ากระท	ิพริกไทย	

ฯลฯ	 ให้กับกลุ่มลูกค้า	 HORECA	 โดยประกอบด้วย	 กลุ่มลูกค้า

โรงแรม	โรงพยาบาล	ร้านอาหาร	โรงงานอตุสาหกรรม	ทาง	MBK-FS	

มุ่งหวังว่า	จะเป็นผู้จัดการบริการอาหารต่างๆ	(Food	Service)

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

99.99%)

	 ตั้งแต่	1	มกราคม	2559	จนถึง	30	ตุลาคม	2559	INF	

ด�าเนินธุรกิจผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ	 ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตข้าวกล้อง

งอกหอมมะลิเสริมสุขภาพนูทรากาบาไรซ์	 (Nutra	 GABA	 Rice)		

และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน�้ามันร�าข้าว	 และจมูกข้าวหอมมะลิ

อนิทรย์ีชนดิบรรจแุคปซลู	ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“มาบญุครอง	

พลัส”	 และน�้ามันร�าข้าวหอมมะลิธรรมดาที่ไม่ใช่อินทรีย์	 ภายใต้

เครื่องหมายการค้า	 “อินโนฟู้ด”	 นอกจากน้ียังมีการผลิตข้าวเพื่อ

สุขภาพอื่นๆ	เช่น	ข้าวไรซ์เบอร์รี	่ข้าวสี่ส	ีเป็นต้น	INF	ยังได้ด�าเนิน

ธรุกจิด้านซือ้ขายข้าวสารให้แก่กลุม่บรษิทั	ปทมุไรซมลิ	แอนด์	แกร 

นาร	ีจ�ากัด	(มหาชน)	และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

	 ตั้งแต่	 วันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2559	 INF	 ได้เปล่ียนมา

ด�าเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นใน	2	แบรนด์	คือ	Hina	Japanese	

Restaurant	ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารญี่ปุ่นประเภท	ซูชิ	ซาชิมิ	

อาหารชุด	 และเครื่องดื่ม	 ในรูปแบบภัตตาคารแบบบริการเต็มรูป

แบบ	ในสไตล์โอซาก้า	(Osaka)	และ	Fuyuu	Udon	and	Tempura	

ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารญี่ปุ่นประเภทอุด้ง	เทมปุระ	อาหารชุด

และเครื่องดื่ม	 โดยให้บริการอุด้งเส้นสดที่ผลิตใหม่วันต่อวันพร้อม

น�้าซุปสูตรต้นต�ารับ	จากโอซาก้า	(Osaka)		

	 ปัจจุบันร้าน	 Hina	 Japanese	 Restaurant	 ได้เปิด

จ�าหน่ายที่ชั้น	6	ของศูนย์การค้า	MBK	Center	ส่วนร้าน	FuYuu	

Japanese	 Restaurant	 ได้เปิดจ�าหน่ายที่ชั้น	 5	 ศูนย์อาหาร

นานาชาต	ิ เดอะ	ฟิฟ	ฟู้ด	อเวนิว	 (THE	FIFTH	Food	Avenue)	

ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า	MBK	Center		

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา

ธุรกิจข้าว
	 ปี	2560	ที่ผ่านมาธุรกิจข้าวมีพัฒนาการที่ส�าคัญ	ดังนี้

ปี	2560	นี	้ธุรกจิข้าวมกีารแข่งขนัสงู	สืบเนือ่งจากปรมิาณผลผลติที่

ออกสูต่ลาดเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ไทยมศีกัยภาพในการแข่งขนัเพิม่

มากขึ้นในตลาดโลก	 จากผลของอุปสงค	์ และอุปทาน	 (Demand	

and	 Supply)	 ที่มีมากนี้	 นโยบายการลงทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ

ในแต่ละช่วงเวลา	 จะเป็นปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบเสีย

เปรียบของแต่ละผู้ประกอบการ	 กลยุทธ์ทางด้านราคาถูกน�ามาใช้

เป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน	ความเคลื่อนไหวต่างๆ	เหล่านี	้ท�าให้	

PRG	ต้องวางแผนการด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง	

	 ปี	 2560	 นั้น	 PRG	 ยังคงด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องใน

การสนับสนุนนโยบายการค้าของภาครัฐ	 โดย	 PRG	 เป็นผู้ผลิต

ข้าวสารให้กับกรมการค้าต่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 ซึ่งเป็น

ตัวแทนรัฐบาลไทยในการตกลงซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล	

(Government	to	Government:	G	to	G)	โดยในปี	2560	มาได้

ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ	ได้แก	่ประเทศจีน	บังคลาเทศ		

	 นโยบายของ	PRG	ที่ต้องการเป็น	Food	Solution	ให้

ผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น	 PRG	 ไม่ได้เจาะจงเพียงแค่การเติบโตของ

ธรุกจิข้าวเท่านัน้	แต่ยังมเีป้าหมายเพิม่ความหลากหลายของสนิค้า

ทางด้านอาหาร	เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงาน	โดย

มุ่งใช้ประสิทธิภาพทางด้านการขายและการตลาดที่มีอยู่ให้เกิด

ประสิทธิผลให้มากที่สุด	 	แนวทางการด�าเนินงานจะมุ่งเน้นที่ภาพ

ลักษณ์ของสินค้าที่มีคุณภาพที่จัดจ�าหน่ายภายใต้การด�าเนินงาน

และตราสนิค้าข้าว	“มาบญุครอง”	และ	“มาบญุครอง	พลสั”	ทัง้ใน

และต่างประเทศ	เพือ่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ในเรือ่งของคณุภาพ

สินค้า	 ภายใต้การด�าเนินงานของกลุ่ม	MBK	 	 ดังนั้นแนวทางการ

ด�าเนนิงานได้มกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ให้เหมาะสม	กบัทศิทางของแนว

นโยบาย	 ในส่วนของการด�าเนินงานด้านการขายได้มีการก�าหนด

ช่องทางเป็น	2	ช่องทางหลักคือ	ภายในประเทศ	และ	ต่างประเทศ	

ดังนี้

 การขายภายในประเทศ		แบ่งช่องการจ�าหน่ายเป็น	3	

ช่องทาง

	 1.	 ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่	 (Modern	 Trade	 )	

ประกอบด้วย	 ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งหมด	 ได้แก่	 เทสโก้โลตัส	

แม็คโคร,	 บิ๊กซี,	 ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต,	 แม็กซ์แวลู,	 7-eleven,	

ร้านสะดวกซื้อ	(Convenience	stores)	เป็นต้น	

	 2.	 ช่องทางค้าส่งและค้าปลีกทั่วไป	 (Traditional	

Trade)		ประกอบด้วย		ร้านค้าส่ง		และร้านโชห่วยทั่วประเทศ

	 3.	 ช่องทางบรกิารด้านขายตรง	(HORECA)	ประกอบ

ด้วย	 โรงแรม	 โรงพยาบาล	 ร้านอาหาร	 โรงงานอุตสาหกรรม	 ผู้ที่

ให้การจัดการบริการอาหารต่างๆ	(Food	Service)		ฯลฯ

 การขายต่างประเทศ			แบ่งพื้นที่การขายเป็น	4	ส่วน

	 1.	 ยุโรป		และอเมริกา

	 2.	 เอเชีย		และประเทศแถบตะวันออกกลาง

	 3.	 แอฟริกา

	 4.	 ออสเตรเลยี	นวิซแีลนด์		และหมูเ่กาะด้านแปซฟิิก
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	 ช่องทางการกระจายสินค้าจะแบ่งเป็น	2	รูปแบบคือ

	 1.	 กระจายสนิค้าจากศนูย์กระจายสนิค้าของบรษิทัฯ	

ที่จังหวัดปทุมธานี	สุราษฎร์ธาน	ีและนครราชสีมา

	 2.	 กระจายสินค้าจากผู ้ผลิตถึงผู ้ซื้อโดยตรง	 เพื่อ

เป็นการลดต้นทุนค่าขนส่ง

	 นอกจากนี้	 ทรัพยากรในส่วนของอาคารคลังสินค้า	 ใน

พื้นที่ปทุมธานี	 ทาง	 PRG	 ด�าเนินนโยบายให้มีการเช่าทรัพยากร

เหล่านี้	 เพ่ือเป็นการสร้างรายได้	 พร้อมทั้งได้มีแนวนโยบายใน

การพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทั้งที่ปทุมธานีและสีคิ้ว	 ทั้งในด้านของการ

ท�าสวนเกษตรอุตสาหกรรม	 และการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับ

กิจกรรมต่างๆ	เพื่อเป็นการใช้พื้นที	่อย่างมีประสิทธิภาพ

	 พร้อมทัง้จะยงัคงความต่อเนือ่งในการพฒันางานในด้าน

ต่างๆ	เพือ่รองรบัการเตบิโตทีย่ัง่ยนืส�าหรบัธรุกจิต่อไปอย่างไม่หยดุ

ยั้ง	รวมถึงจะพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ธุรกิจร้านอาหาร	และศูนย์อาหาร
	 นอกจากธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายข้าวสารแล้ว	ทาง	PRG	

ยังประกอบธุรกิจด้านร้านอาหารและศูนย์อาหาร	 มีรายละเอียด

ดังนี้

	 1.	 ศูนย์อาหารนานาชาติ	 THE	 FIFTH	 Food	
Avenue	(“THE	FIFTH”)
	 ศูนย์อาหาร	THE	FIFTH	ภายใต้การบริหารของ	บริษัท	

เอ็ม	บี	 เค	ฟู้ด	แอนด์	 เอ็นเตอร์เทนเมนท	์จ�ากัด	 เปิดด�าเนินการ

ตัง้แต่	เดอืนพฤษภาคม	2549		ตัง้อยูบ่นชัน้	5	ของศนูย์การค้า	MBK	

Center	น�าเสนอคอนเซ็ปท์	“THE	FIFTH	Food	Avenue,	New	

Definition	of	International	Food	Hall	ศูนย์อาหารนานาชาต	ิ

รูปแบบใหม่ที่คุณสัมผัสได้”	 ทั้งในด้านความหลากหลายของ

ประเภทอาหารและความสะดวกสบายในการใช้บริการได้ที่	 THE	

FIFTH	ซึ่งมีอาหารหลากหลายนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น	 ไทย	ญี่ปุ่น	

อิตาเลียน	 เวียดนาม	อินเดีย	 มังสวิรัติ	 อารบิก	 กรีก	 เทปปันยากิ	 

ซฟีูด้	และบรกิารชัน้เลศิ	(Gourmet	Style)		โดยใช้ระบบบตัรศนูย์

อาหาร	 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย	 ในการเลือก	 ซื้อรับประทาน

อาหาร	 พร้อมท่ีนั่งรับประทานอาหารกว่า	 350	 	 ที่นั่ง	 โซนรับ

ประทานอาหาร	(Dining	Zone)	กบัครวัแบบเปิด	(Open	Kitchen)		

ของอาหารนานาชาติหลากหลายชนิด	 เพ่ือเพิ่มประสบการณ์ใน

การทานอาหาร

	 	 ในปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 THE	 FIFTH	 Food	 Avenue	

ได ้ด�าเนินการปรับปรุงด ้านแบรนดิ้ง	 และการตกแต่งด ้าน

สถาปัตยกรรมของศูนย์อาหารครัง้ใหญ่	เพือ่เสรมิสร้างภาพลกัษณ์

ให้มีความทันสมัย	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการ

ใช้บริการ	รวมทั้งการปรับปรุงระบบการให้บริการเป็นศูนย์อาหาร

ระบบเปิด	(Pre-paid	System)	เพื่อความสะดวกสบายและความ

คล่องตัวแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการมากขึ้น

	 2.	 ศูนย์อาหาร	MBK	Food	Island	(“MBK-FI”)
	 ศูนย์อาหาร	MBK	Food	Island	ภายใต้การบริหารงาน

ของ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ไอแลนด์	จ�ากัด	ตั้งอยู่บนศูนย์อาหารชั้น	

6	ณ	ศูนย์การค้า	MBK	Center	พร้อมที่นั่งรับประทานอาหารกว่า	

1,000	ที่นั่ง	บนแนวคิด	ของศูนย์อาหารในแนว	Street	Food	ที่

มีความหลากหลาย	 สด	 สะอาด	 ราคาย่อมเยาว์	 โดยร้านค้าท่ีได้

รับการคัดสรรเป็นร้านค้าชื่อดัง	 ที่อยู่ในกระแสที่ได้รับการยอมรับ

มากกว่า	 50	 ร้าน	 เพื่อตอบสนองการให้บริการให้เหมาะกับกลุ่ม

ลูกค้าของศูนย์การค้า	ทั้งชาวไทยและต่างชาติ	

	 ปี	2560	ทีผ่่านมา	MBK-FI	ได้เพิม่พืน้ที	่และความหลาก

หลายของร้านค้า	 และอาหาร	 โดยการเพ่ิมโซนร้านค้าในรูปแบบ

เทศกาลอาหารในธีมต่างๆ	 เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนน�าร้านค้าที่

อยู่ในกระแสความนิยมมาให้บริการลูกค้า	 ได้แก่	 การจัดเทศกาล

งานวัด	 เทศกาลของกินสี่ภาค	 รวมถึงมีการจัดท�า	 Campaign	

ร้านหมุนเวียน	Wongnai	 เพ่ือแตกไลน์การให้บริการด้านตลาด

นัดอาหารของฝาก	(Food	Souvenir)	และ	ซื้อกลับ	(Takeaway)	

โดยมีร้านของฝากเครือข่ายที่มีชื่อเสียงอย่าง	 เช่น	 เถ้าแก่น้อย	มา

เปิดให้บริการถาวร	ณ	บริเวณ	Zone	 A	 เพื่อสร้างประสบการณ์

ใหม่แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง	
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	 3.	 ร้านอาหารญี่ปุ่น	
	 ร้านอาหารเครือข่าย	(Restaurant	Chain)	เริ่มด�าเนิน

การตั้งแต่ปลายปี	2559	โดยบริษัท	บริษัท	อินโนฟู้ด	(ไทยแลนด์)	

จ�ากดั	ผลิตและจดัจ�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ในไสตล์ญีปุ่น่แบบ

บริการเต็มรูปแบบ	ภายใต้แบรนด์	Hina	Japanese	Restaurant	

ให้บรกิารอาหารญีปุ่น่ในแบบภตัตาคารเตม็รปูแบบในไสตล์	Osaka	

และ	Brand		FuYuu	Udon	and	Tempura	ให้บริการอุด้งเส้นสด

ทีผ่ลติใหม่วนัต่อวนัพร้อมน�า้ซปุสตูรต้นต�ารบั	จากโอซาก้า	(Osaka)

	 โดยในปี	 2560	 ที่ผ่านมา	 PRG	 มีการเปล่ียนแปลงที่

ส�าคัญ	ดังนี้

 p	 ปรบัปรงุ	Re-Brand	และ	Re-Product	Concept	

ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ	 Brand	 Hina	

Japanese	 Restaurant	 ให้มีจุดขายที่โดดเด่น	

(Unique	Selling	Point)	แบบ	Japanese	Fusion	

ภายใต้	Concept	“Craft	Japanese	Culinary”	

เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

และกลุ่มลูกค้าของศูนย์การค้าที่ร้านอาหารตั้งอยู่

 p	 ขยายร้านสาขา	FuYuu	Udon	and	Tempura	ที่

ศนูย์อาหาร	The	Fifth	Food	Avenue	ในรปูแบบ

ร้าน	Kiosk	แบบ	Quick	Service	Restaurant

 p	 ปิดร้าน	FuYuu	Udon	and	Tempura	ที่สาขา

อาคาร	พาราไดซ์	เพลส	(เดิมศูนย์การค้า	HaHa)	

เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ชลอตัวและ

สภาวะการแข่งขนัในธรุกจิศนุย์การค้าทีเ่ปิดสาขา

	 4.	 ร้านสุกี้ยากี	้นัมเบอร์วัน
	 ร้านสุกีย้ากี	้นมัเบอร์วนั	บริหารงานโดย	บริษทั	เอม็	บี	เค	 

เรสเตอรองท์	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 ภายใต้แนวคิดสุกี้ยากี้	 แต้จิ๋วต้นต�ารับ	 

ที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า	50	ปี	อย่าง	“สุกี้ยากี	้นัมเบอร์

วัน”	กลับมาให้บริการอีกครั้ง	เพื่อให้ได้สัมผัสรสชาติคลาสสิคตาม

แบบฉบับแต้จิ๋วโบราณร่วมสมัย	ด้วยความรู้สึกที่ต้องการให้ผู้ที่มา

รับประทานอาหารที่นี่ได้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านของ

ชาวจีนโบราณที่น�ากลับมาตกแต่งให้ทันสมัย	 จึงได้ตกแต่งให้เป็น

แบบเรโทร	(Retro	Style)	ที่มีความทันสมัย	แต่ยังมีกลิ่นอายของ

ความเป็นจนีอยู	่ส�าหรบัความโดดเด่นของเมนทูีแ่นะน�า	คอื		ชดุหมู	 

ชุดเนือ้	ชดุไก่	และชดุซฟีูด้	คลุกเคล้ากบัน�า้หมกัสตูรต้นต�ารบั	หมกั

ไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม	จนน�้าหมักซึมเข้าในเนื้อ	เพื่อให้ได้สัมผัส

กบัความนุม่ของชดุเนือ้หมกัทีไ่ม่เหมอืนใคร	โดยในปี	2557	ได้เปิด

ให้บริการสาขาแรกที่สาขา	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์		

	 5.	 ครัวกลาง	(Comissary)		
	 ปี	 2560	 ที่ผ่านมา	 PRG	 ได้ด�าเนินการจัดตั้ง	 บริษัท	 

เอ็ม	บ	ีเค	ฟู้ด	เซอร์วสิ	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุ	(Joint	Venture)	

ระหว่าง	บริษัท	ปทุมไรซ	์มิล	แอนด์	แกรนารี	่จ�ากัด	(มหาชน)	กับ	

บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	โฮเตล็	แอนด์	ทวัรซิึม่	จ�ากดั		ในสดัส่วนการลงทนุ	

51%	และ	49%	ตามล�าดบั	โดยมทีนุจดทะเบยีนทัง้สิน้	5	ล้านบาท		

เพือ่เตรยีมความพร้อมในการสนบัสนนุการจดัหาวตัถดุบิ	จดัเตรยีม	

ผลิตปรุงอาหาร	 และ	 ควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน	 เพื่อกระจายสินค้าไปยังสาขาของร้านอาหาร

เครือข่ายของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร	ธุรกิจโรงแรม	และสนาม

กอล์ฟ	 โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี	 2560	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มด�าเนิน

ทดลองการผลิตสินค้าที่ครัวกลางชั่วคราว	 เพื่อทดสอบระบบการ

ผลติ	และมแีผนจะเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างครวักลาง	และเริม่ด�าเนนิ

งานเต็มรูปแบบภายในต้นปี	2561	
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ลกัษณะลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของธรุกจิอาหาร
	 ตราสัญลักษณ์	 “ข้าวมาบุญครอง”	 ในปัจจุบันเป็น

ตราสินค้าท่ียังคงมุ่งเน้นสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงความเป็นห่วง

ในเรือ่งสขุภาพของผูบ้รโิภค	ดงันัน้มาตรฐานคณุภาพจะเป็นปัจจยั

หลักในการผลิตสินค้าและบรกิาร	เสมอืนท�าเพือ่คนในครอบครวั	ดงั

นัน้การด�าเนนิงานจะเป็นไปในรปูแบบของการสนบัสนนุช่วยเหลอื

ซึง่กนัและกนัในหลายๆด้าน	เช่น	ข่าวสารข้อมลูการตลาด	ความรบั

ผิดชอบของบริษัทที่มีต่อลูกค้าในทุกระดับ	ซึ่งนโยบายการด�าเนิน

งานเหล่านี้	 ท�าให้บริษัทสามารถพัฒนาการด�าเนินงาน	 เพ่ือตอบ

สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได	้นอกจากนั้น	นโยบายยังมุ่ง

เน้นขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายในส่วนของภมูภิาคให้เพิม่มากขึน้	

เพื่อให้คลอบคลุมการขยายตัวของตลาดในทุกส่วน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจ
อาหาร
 1.1	 การจัดหน่ายภายในประเทศ	:		PRG	ได้จ�าหน่าย

ข้าวสารบรรจุถุงภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“ข้าวมาบุญครอง”  

และ	“ข้าวมาบุญครอง พลัส”	 ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	

ประมาณร้อยละ	70	ของการจ�าหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด	

ส่วนที่เหลือเป็นอีกร้อยละ	 30	 เป็นการจ�าหน่ายในพื้นที่อื่นๆ	ทั่ว

ประเทศ	

	 PRG	ได้แบ่งช่องทางการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ข้าวสารเป็น	

3	ประเภท	คือ

 p ร้านค้าขายส่งและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม	 PRG	
มียอดจ�าหน่ายประมาณร้อยละ	 31	 ของยอด

จ�าหน่ายข้าวสารในประเทศทัง้หมด	ซึง่ส่วนใหญ่ยงั

คงเป็นร้านค้าที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับ	

PRG	เป็นเวลายาวนาน	ในปี	2560	นี	้PRG	ได้ขยาย

พื้นที่สู่ภูมิภาคมากขึ้น	 โดยมุ่งเน้นการกระจายตัว

ในแถบภาคเหนือให้เพิ่มมากขึ้น	 และมุ่งเน้นกลุ่ม

ร้านค้าในแถบภูมิภาคที่เป็นกลุ่มร้านค้าส่ง-ปลีก

ที่มีรูปแบบเป็นกึ่ง	 Local	 Supermarket	 	 เพื่อ

เป็นการกระจายข้าวถุงของ	 PRG	 ไปยังผู้บริโภค

ได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

 p เครือข่ายค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่	 เครือข่าย
ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 และสหกรณ์	 PRG	 มียอด

จ�าหน่าย	 ประมาณร้อยละ	 29	 ของการจ�าหน่าย

ข้าวสารในประเทศทัง้หมด	พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ยงัคงนยิมใช้บรกิารในเครอืข่ายร้านค้าปลกีและค้า

ส่งสมยัใหม่	และซุปเปอร์มาร์เกต็มากขึน้	เนือ่งจาก

มีความสะดวกและมีสาขาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

เพิม่มากขึน้	ซ่ึงในปัจจบุนั	PRG	มกีารวางจ�าหน่าย

สินค้าเข้าสู่ทุกห้างค้าปลีก	 สหกรณ์	 ร้านสะดวก

ซื้อในทุกพื้นที่แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อในสถานี

บริการจ�าหน่ายน�้ามัน	พร้อมทั้งมีแผนขยายสาขา

ให้เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของห้างค้าปลีก

ทั่วประเทศ	นอกจากนี้	ทาง	PRGได้เพิ่มช่องทาง

การจัดจ�าหน่ายเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์	 ของ

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านช่องทางออนไลน	์

เช่น		จัดจ�าหน่ายผ่าน	Lazada	เป็นต้น

 p การขายตรง	PRG	มียอดจ�าหน่ายร้อยละ6	ของ

การจ�าหน่ายข้าวสารในประเทศทั้งหมด	 โดย

จ�าหน่ายส�าหรับร้านอาหารเครือข่าย	 โรงงาน

อุตสาหกรรม	 โรงแรม	 โรงพยาบาล	 สถาบันการ

ศึกษา	 เป็นต้น	 โดยในปี	 2561	 บริษัทมีแผนมุ่ง

เน้นการขยายตัวเข้าสู่สถาบันการศึกษาและกลุ่ม

ร้านอาหารที่เป็น	 Chain	 Storesให้มากขึ้น	 เพื่อ

เป็นการขยายตลาด

 1.2	 การส่งออก	 	 ในปีท่ีผ่านมาทาง	 PRG	 ยังคงได้

เข้าร่วมกับทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย	 ด�าเนินการส่งออกสินค้า

ประเภทข้าวขาวตามโควต้าที่ทางรัฐบาลได้รับและจัดสรรให้ทาง

สมาคมผู้ส่งออกฯ	 ในส่วนของข้าวหอมมะลินั้น	 ยังคงส่งออกให้

แก่ลูกค้ารายหลัก	และเพิ่มรายลูกค้าให้มากขึ้น	โดยในปี	2560	มี

ยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่ประมาณร้อยละ	34	ของการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารทั้งหมดของบริษัท

2	 สภาพทางการตลาดของธุรกิจอาหาร
	 ตั้งแต่ต้นปี	2560	เป็นต้นมา	ข้าวไทยมีศักยภาพในการ

แข่งขนัได้มากขึน้จากสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศทีเ่ป็นไปตาม

กลไกตลาดและปรมิาณของอปุทาน	ท่ีเพิม่มากขึน้	ดังนัน้	ในปี2560	

ประเทศไทยกลบัมาเป็นผูส่้งออกอนัดบั	2	ของโลกรองจากประเทศ

อินเดีย	 แต่อย่างไรก็ตามจากเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว	 ท�าให้

ก�าลงัซือ้ของตลาดโลกลดลงในส่วนของตลาดยโุรปและอเมรกิา	แต่

ก�าลงัซือ้เพิม่สงูขึน้ในตลาดทางภาคพืน้เอเซยี	ซึง่ถอืเป็นโอกาสของ

ข้าวไทยทีม่ชีือ่เสยีงอยูใ่นตลาดเหล่านี	้นอกจากนัน้	กระแสข่าวสาร

ในเรือ่งของปรมิาณผลผลติทีล้่นตลาด	ราคาวัตถดุบิทีต่กต�า่ของไทย	

ส่งผลกระทบกบัปรมิาณการซือ้ขายข้าวสารในแต่ละช่วงเวลา	ผูซ้ือ้

บางรายชะลอการสัง่ซือ้เพือ่รอดสูถานการณ์	ท�าให้อปุสงค์	ในตลาด

ไม่ต่อเนื่อง	 จากเหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงสถานการณ์การเมืองใน

แต่ละประเทศที่จะส่งผลกระทบระยะยาวในเรื่องนโยบายการค้า	

ดังนัน้การแข่งขนัจะมุง่เน้นทางด้านราคาเป็นหลกั	เพ่ือส่งเสรมิยอด

ขายของแต่ละผู้ประกอบการ	

	 ในส่วนของตลาดภายในประเทศนั้น	สืบเนื่องจากราคา

วัตถุดิบที่ตกต�่าลง	 ท�าให้มีการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงมาก	
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ในปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดจะไม่มีอัตราการเติบโต

ที่สูงขึ้นจากอัตราการบริโภคข้าวต่อคนที่ลดน้อยลงในแต่ละปี	 ผู้

ประกอบการแต่ละรายจึงได้พยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

กันอย่างเต็มที่โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายมาเป็นปัจจัยหลัก

	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2561	 ยังคงต้องพิจารณาถึงปัจจัย

ทางด้านเศรษกิจ	และการเมือง	ซี่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการ

ค้าข้าว

	 3	 ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอาหาร
	 จากการประกาศกลยุทธ์ของทางภาครัฐที่ต้องการขับ

เคล่ือนนโยบายไปสูไ่ทยแลนด์	4.0		ซึง่ถอืว่าเป็นยคุของการใช้ข้อมลู

ต่างๆ	มาเพือ่สร้างความเชือ่ถอืและสร้างความต้องการให้แก่ตลาด	

เน้นการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง	ดงันัน้เพือ่

ตอบสนองต่อการเคลือ่นไหวของโลก	นโยบายของ	PRG	จึงจ�าเป็นที่

จะต้องมุง่เน้น	การใช้ข้อมลู	วธิกีารน�าเสนอข้อมลู	ช่องทางในการน�า

เสนอ	ความสม�า่เสมอของการด�าเนนิงาน	ซ่ึงเป็นปัจจยัส�าคญัในการ

สร้างสรรค์ตราสนิค้า	เพ่ือก่อให้เกดิความแตกต่าง	และตอกย�า้ให้ผู้

บริโภคทราบถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของตราสินค้า	ที่บริษัทฯ

ต้องการส่งต่อสิง่ดีๆ 	สูผู่บ้รโิภค	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของคณุภาพความ

ปลอดภยัตัง้แต่ต้นกระบวนการจนถงึสิน้สดุการบรโิภค	ความหลาก

หลาย	ความสะดวก	ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	และ	การแบ่ง

ปัน	เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้แก่ผู้อื่น		

	 PRG	 ยังด�าเนินโครงการอีกหลากหลายโครงการ	 เพ่ือ

เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารรายย่อย	 ทั้งในเรื่องของ

การให้ค�าปรึกษา	 การเพิ่มช่องทางการขาย	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้

ประกอบการ	 และบริษัท	 ในส่วนของการ	 เพิ่มความหลากหลาย

ของสินค้า	เพื่อให้เป็น	Food	Solution	อย่างเต็มรูปแบบ

	 ในปัจจุบันยังคงกล่าวได้ว่า	ข้าวมาบุญครองยังคงครอง

ใจผู้บริโภคและมีอัตราการเติบโตที่ดีตลอดผู้บริโภคได้ให้ความเชื่อ

ถอื	เชือ่มั่นในตราสนิค้าของ	PRG	ที่เป็นผูผ้ลติข้าวสารบรรจถุงุราย

แรกทีบ่กุเบกิตลาดมาตัง้แต่ปี	2527	จนมชีือ่เสยีงถงึทกุวนันี	้อกีทัง้		

ยงัเป็นเพยีงบรษิทัแรกในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานดี

พเิศษ	(รปูพนมมอื	ตดิดาว)	ของข้าวสารหอมมะลบิรรจถุงุจากกรม

การค้าภายใน	กระทรวงพาณชิย์	ท�าให้	PRG	มศีกัยภาพในการเป็น

ผู้จ�าหน่ายในระดับผู้น�าส�าหรับส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศ

ตลอดมา

	 นโยบายทีมุ่ง่เน้นสร้างระบบ	ระเบยีบในการด�าเนนิงาน

ที่มีมาตรฐาน	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้น้ัน	 เป็นปัจจัยหลักในการก่อ

ให้เกิดสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	กลยุทธ์ในทุกๆ	ด้านถูกน�ามา

ปรบัเปลีย่นใช้เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของตลาด	โดยมุ่งเน้น

การตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงท	ีเป็นปัจจัย

สู่ความส�าเร็จขององค์กร		

	 4	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก
	 จากสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	 รวมถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป	 ได้ส่งผลกระทบกับ

อุปสงค์	และอุปทาน	ในตลาด	ในช่วงปลายปี	2560	ได้คาดการณ์

ไว้ว่า	 ราคาวัตถุดิบจะยังคงต�า่เช่นเดียวกับต้นปี	 2560	แต่ปรากฎ

ว่าราคาวัตถุดิบในช่วงปลายป	ี2560	มีราคาที่สูงขึ้นมาก	มีผลให้ผู้

ซื้อในต่างประเทศชะลอตัว	เนื่องจากความผันผวนของราคาตลาด	

อย่างไรก็ตาม	 แนวโน้มของราคาข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิท่ี

ก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปี	 2561	 นั้นจะมีราคาที่สูงกว่าปี	

2560		ดงันัน้คาดการณ์ว่า	การแข่งขนัของตลาดข้าวสารบรรจถุงุใน

ประเทศตัง้แต่ปี	2561	เป็นต้นไป	ผูป้ระกอบการหลายรายยงัคงจะ

ไม่มุ่งเน้นกลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคามากเท่ากับปี	2560		แต่

คาดว่าจะมแีนวโน้มมุง่เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า	เพือ่

ก่อให้เกิดซื้ออย่างต่อเนื่อง		

	 ความหลากหลายของสินค้า	 ไม่ว่าจะเป็นกระแสการ

รักษาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากความกลัวในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน	

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มองหาสิ่งใหม่ๆในผลิตภัณฑ์เดิมๆ	 เพื่อ

ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง	 รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่

เข้าถงึกลุม่คนรุน่ใหม่	กจิกรรมการตลาดการขายทีต้่องปรบัเปลีย่น

และเพิม่ความหลากหลายให้เข้ากบักระแสไลฟ์สไตล์	ของผูบ้รโิภค	

กลวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภคในเรื่องของช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

เพื่อสร้างทางเลือกและเข้าถึงให้ได้มากที่สุด	 ประเด็นต่างๆ	 เหล่า

นี้ยังคงเป็นโอกาส	 และอุปสรรคของผู้ประกอบการในการก�าหนด

กลยุทธ์ในการด�าเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	

และสร้างความแตกต่างในชนิดสินค้า	 เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ

และการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้น�า

	 5.	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร
	 ธุรกิจบริการอาหาร	 (Food	 Service)	 ในประเทศไทย

ในปี	 2560	 มูลค่าตลาดของธุรกิจเท่ากับ	 828,000	 ล้านบาท	 มี

อัตราการขยายตัวร้อยละ	 4.85	 เทียบกับปีก่อนหน้า	 โดยมีอัตรา

การเติบโตสะสมเฉลี่ย	(CAGR)	5	ปีย้อนหลัง	ที่ร้อยละ	6	โดยแนว

โน้มของธุรกิจบริการอาหารของไทยคาดว่าจะมีการเจริญเติบโต

ของมูลค่าทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจาก	828,000	ล้านบาท	ใน

ปี	2559	เป็น	944,000	ล้านบาทในปี	2562	หรอืทีอ่ตัราการเตบิโต

ก้าวหน้า	(CAGR)	ที่ร้อยละ	4.0	ต่อปี
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	 ในปี	 2560	 มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจอาหาร

มากขึ้นประกอบกับมีกลุ ่มทุนรายใหม่ๆ	 ทั้งที่ เ ก่ียวเนื่องกับ

ธุรกิจอาหารและธุรกิจอื่นๆ	 เข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดส่งผล

ให้ประเภทอาหาร	 และร้านอาหารมีความหลากหลาย	 ในขณะ

เดียวกันสถานการณ์การแข่งขันในตลาดในธุรกิจอาหารก็เป็นไป

อย่างรุนแรง	 ผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	

การน�าเข้าแบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆ	 การปรับภาพลักษณ์แบรนด์

ร้านอาหาร	การจดัโปรโมชัน่กระตุน้การใช้บรกิาร	โดยมผีูป้ระกอบ

การจ�านวนไม่น้อยที่ไม่ประสบความส�าเร็จและเลิกไป	 	 อย่างไร

กต็ามสถานการณ์ตลาดในระยะต่อไปกค็าดว่า	จะยังคงเตบิโต	โดย

เฉพาะธุรกิจที่มีแนวคิดในการตอบสนองวิถีคนเมืองที่นิยมความ

รวดเรว็	สะดวกสบาย	มเีวลาจ�ากดั	แต่ยงัต้องการสนิค้าและบรกิาร

ที่ดีมีคุณภาพส�าหรับการบริโภค	 รวมถึงการให้บริการที่สอดรับ

กับพฤติกรรมการใช้เวลากับสังคมออนไลน์มากขึ้น	 โดยต้องจับตา

ตลาดบริการจัดส่งอาหาร	 (delivery)	 ที่เป็นตัวกลางให้บริการสั่ง

ออนไลน์	และจัดส่งอาหาร	ได้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มขีดความ

สามารถการแข่งขันกับเชนร้านอาหารได้มากขึ้น

	 เมื่อพิจารณาการขยายตัวของธุรกิจบริการอาหารโดย

แบ่งออกตามช่องทางการขาย	พบว่าแนวโน้มธรุกจิร้านอาหารส่วน

ใหญ่เตบิโตตามการขยายตวัของศนูย์การค้าและร้านค้าปลกี	กล่าว

คือ	ศนูย์การค้าและคอมมนูติีม้อลมกีลยทุธ์ในการจดัสรรพืน้ทีร้่าน

ค้าปลีกให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้เข้า

มาใช้บริการต่างๆ	 โดยศูนย์การค้าและคอมมูนิต้ีมอลมีรายได้ตาม

ส่วนแบ่งยอดขายจากธุรกิจบริการอาหารที่เพิ่มขึ้น	 ส่วนรายได้

	 อย่างไรก็ดี	 หากพิจารณาถึงส่วนแบ่งยอดขายธุรกิจ

บรกิารอาหารในประเทศไทยตามประเภทของร้านอาหาร	(ประเภท

ที่มีสาขา	 และไม่มีสาขา)	 พบว่า	 ร้านอาหารประเภทไม่มีสาขา	

(Non-chain)	ยังคงมีสัดส่วนมูลค่าทางธุรกิจที่มากกว่าร้านอาหาร

ประเภทมีสาขา	(Chain)	อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนดังกล่าวลดลงจาก

ร้อยละ	78	ในปี	2555	เป็นร้อยละ	75	ในปี	2560	และคาดว่าจะ

ลดลงไปเท่ากับร้อยละ	 74	 ในปี	 2562	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ความสามารถในการแข่งขนัและศกัยภาพในการขยายสาขา	ตลอด

จนระบบการบริหารจัดการและเงินทุนที่เป็นส่วนส�าคัญในการ

ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	ดังนั้น	สัดส่วนมูลค่าทางธุรกิจของร้าน

อาหารประเภทมีสาขา	 (Chain)	คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	22	

ในปี	2552	เป็นร้อยละ	26	ในปี	2563

2555	 2560	 2563	(F)

684,332

854,560
944,383

การเติบโตของแนวโน้มอุตสาหกรรมบริการ
อาหารของประเทศไทย

หน่วย:	ล้านบาท

ที่มา:	Euromonitor

2555	 2560	 2563	(F)

684,332 854,560 944,383

Standalone	 ศูนย์การค้าและร้านค้าปลีก

สถานีขนส่ง	 โรงแรม

สถานที่ท่องเที่ยว

ยอดขายรวมบริการอาหาร 
แบ่งตามพื้นที่ค้าปลีก

หน่วย:	ล้านบาท

ที่มา:	Euromonitor

61% 58% 57%

24% 27% 28%

6% 6% 6%
5% 5% 5%
4% 4% 4%

จากช่องทางการขายแบบสาขาเดียว	 (Standalone)	ที่มีแนวโน้ม

การเจริญเติบโตที่ช้าลง	 โดยสัดส่วนยอดขายรวมของช่องทางการ

ขายผ่านศูนย์การค้าและร้านค้าปลีกมีส่วนแบ่งยอดขายในธุรกิจ

บริการอาหารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	24	 เป็นร้อยละ	28	 ในปี	2555	

และปี	2560	ตามล�าดับ	และคาดว่าจะคงสัดส่วนดังกล่าวต่อไปใน

ปี	2563
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ยอดขายธุรกิจอาหารแบ่งตามประเภทของ
ร้านอาหาร	(ประเภทที่มีสาขาและไม่มีสาขา)

2555	 2560	 2563	(F)

	 นอกจากนี้ 	 ธุ ร กิจอาหารประ เภทร ้ านอาหาร

บริการด ่ วน	 ร ้ านอาหารบ ริการ เ ต็มรูปแบบ	 และร ้ าน

อาหารคาเฟ่และบาร์	 เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตในด้าน

ยอดขายและจ�านวนร ้านค ้ามากที่สุดในช ่วงป ี 	 2555	 ถึง	

2560	 	 โดยร้านอาหารบริการด่วน	 ร้านอาหารบริการเต็ม 

รูปแบบ	 และร้านอาหารคาเฟ่และบาร์	 มีมูลค่าทางการตลาดในป	ี

2558	 เท่ากบั	 111,000	 ล้านบาท	73,000	 ล้านบาท	และ	 9,000	

ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 เม่ือพิจารณาการเติบโตของจ�านวนร้านค้า

เฉลี่ยปี	2552	ถึง	2558	จะเห็นว่า	ร้านอาหารคาเฟ่และบาร	์ร้าน

อาหารบริการด่วน	และร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ	มีอัตราการ

เติบโตของจ�านวนร้านค้าสูงที่สุด	โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย	5	ปี

ย้อนหลังที่ผ่านมาที่ประมาณร้อยละ	11	ต่อปี	ร้อยละ	6	–	8	ต่อ

ปี	และ	ร้อยละ	4	–	6	ต่อปี	ตามล�าดับ	ในขณะที่อัตราการเติบโต

เฉลี่ยของยอดขายรวมในป	ี2555	ถึง	2560	ก็มีการเติบโตสูงเช่น

กันที่ประมาณ	ร้อยละ	10	–	15	ต่อปี

อัตราการเติบโตของยอดขายและจ�านวนธุรกิจบริการอาหารประเภท	Chained

จ�านวนร้านค้า	CAGR	2555	-	2560
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	 ปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อการขยายตัวและการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมบริการอาหารของประเทศไทย	 ได้แก่	

พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่นิยมการรับประทานอาหาร

นอกบ้าน	ระดบัรายได้ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีเ่พิม่ขึน้	การขยาย

ตัวของเมอืงและทีอ่ยูอ่าศยั	(Urbanization)	และการขยายตัวของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 1)	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 บรษิทั	ปทุมไรซมลิ	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากดั	(มหาชน)
	 ทีต้ั่งส�านกังานใหญ่เลขที	่88	หมู	่2		ถนนติวานนท์	ต�าบล

บางกะดี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000

	 บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล	จ�ากัด
	 ที่ตั้งโรงงานเลขที่	88	หมู่	2		ถนนติวานนท	์ต�าบลบาง

กะดี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	12000	ทรัพย์สินของบริษัทฯ	

ที่ให้บริการเช่ามีดังนี้

	 1.	 โกดังเก็บข้าวสาร	 ขนาดบรรจุรวม	 30,000	 ตัน	

จ�านวน	5	หลัง

	 2.	 ท่าเรือ	เพื่อขนถ่ายสินค้าขนาด	3,000	ตัน/วัน

	 บริษัท	ราชสีมาไรซ	์จ�ากัด
	 ที่ตั้งโรงงานเลขที่	109		หมู่	14	ถนนมิตรภาพ	กม.	199		

ต�าบลลาดบัวขาว	อ�าเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	30340	มีก�าลัง

การผลิตดังนี้

 p	 การบรรจุข้าวสารลงถุง	 ก�าลังการผลิต	 100,000			

ตันต่อปี

	 วัตถุดิบและผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ	(Supplier)
	 เนือ่งจากปัจจบุนัทางบรษิทัได้เลกิกจิการโรงสข้ีาว	และ

คงมีแต่โรงปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าว	ดังนั้น	วัตถุดิบหลักที่ใช้

ในการผลติจงึเปลีย่นมาเป็นข้าวสารและข้าวกล้องแทน	ซึง่สามารถ

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ	ดังนี้

	 1.	 ข้าวสารนาปี	คอืข้าวสารทีไ่ด้จากการสข้ีาวเปลอืก

เจ้านาปี	 ซึ่งจะปลูกได้ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม	 และ

สามารถเกบ็เกีย่วพร้อมทัง้จ�าหน่ายสูต่ลาดได้ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม-

กุมภาพันธ	์ข้าวเปลือกนาปีเป็นข้าวที่มีรสชาติดีในการบริโภค	คือ

เมือ่สเีป็นข้าวสาร	หงุแล้วนุม่	ไม่แฉะ	เก็บรกัษาด	ีเพราะมคีวามชืน้

ต�า่	มลีกัษณะเป็นข้าวหนกั	(ข้าวทีม่อีายเุกบ็เกีย่วตัง้แต่	120	วนัขึน้

ไป	นับตั้งแต่เพาะกล้า)		ซึ่งส่วนใหญ่นิยมบริโภคภายในประเทศ

	 2.	 ข้าวสารนาปรัง	 คือข้าวสารที่ได้จากการสีข้าว

เปลือกเจ้านาปรัง	ซึ่งปลูกนอกฤดูกาลท�านาปกติ	 สามารถปลูกได้

ตลอดปี	คือปีละ	2-3	คร้ัง	เนือ่งจากสามารถปลกูได้ในทีลุ่ม่และพืน้ที่

ทีม่กีารชลประทานทัว่ถงึ	ข้าวเปลอืกนาปรงัเป็นข้าวทีม่คีวามชืน้สงู	

ต้องน�าเข้าอบให้แห้ง	มีลักษณะเป็นข้าวเบา	(ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยว

ตั้งแต่	 90-120	วันนับตั้งแต่เพาะกล้า)	 เมื่อสีเป็นข้าวสาร	 รสชาติ 

ไม่อร่อย

	 3.	 ข้าวสารหอมมะล	ิคอื	ข้าวสารทีไ่ด้รบัจากการสข้ีาว

เปลือกเจ้าหอมมะลิ	ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินทราย	เช่น	

บรเิวณแถบภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคเหนอื	มลีกัษณะเด่น	คอื

เมือ่หงุสกุแล้วจะมกีลิน่หอม	ข้าวจะนุม่	และเมด็สวยน่ารบัประทาน

	 แหล่งที่มาของข้าวสารนาปีและนาปรังนั้นจะมีอยู่ท่ัว

ประเทศ	 แต่ส่วนใหญ่จะมาจากโรงสีทางภาคกลาง	 เช่น	 จังหวัด	

นครสวรรค์	พจิติร	พษิณโุลก	สพุรรณบรุ	ีพระนครศรอียธุยา	เป็นต้น	

ส่วนข้าวสารหอมมะลินั้น		ส่วนใหญ่จะมาจากโรงสีทางภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	เช่น	จังหวัดบุรีรัมย	์ขอนแก่น	ร้อยเอ็ด	ศรีสะเกษ	

และมหาสารคาม	เป็นต้น	และโรงสีทางภาคกลางดังกล่าว

	 เนือ่งจากข้าวเป็นสนิค้าเกษตร	ซึง่โดยทัว่ไปสนิค้าเกษตร

จะมรีาคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงอยูใ่นระดบัสงู	นอกจากนีย้งัมลีกัษณะ

เป็นสินค้าตามฤดูกาล	 กล่าวคือข้าวนาปีในช่วงเดือนธันวาคม-

กมุภาพนัธ์	จะเป็นช่วงทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติสงู	ราคาจงึต�า่กว่าช่วงอืน่		

	 ในการรบัซือ้ข้าวสารนัน้จะต้องมกีารตรวจสอบคณุภาพ

ของข้าว	เช่น	ปรมิาณความชืน้	ความยาวของเมลด็	ปรมิาณข้าวเตม็

เมล็ด	ระดับการขัดส	ีสิ่งเจือปน	และคุณสมบัติการหุงต้ม	เป็นต้น	

ส�าหรับข้าวหอมมะลิจะส่งตรวจดีเอ็นเอ	เพื่อหาการปนปลอมของ

ข้าวชนิดอื่น

	 ในการรับซื้อข้าวสาร	 ส่วนใหญ่ทางบริษัทจะรับซื้อตรง

จากโรงสข้ีาว	และซือ้ผ่านนายหน้าเพยีง	2	–	3	ราย	โดยมกีารศกึษา

และวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อลดความเสี่ยง

ในด้านราคาซื้อ	และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะน�ามาใช้ใน 

การผลิต

	 2)	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 การด�าเนนิการเพือ่ลดผลกระทบเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
ของธุรกิจอาหาร
	 จากผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ต่อการ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยยึดมั่นตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่

ได้ตัง้ไว้	ซ่ึงทกุขัน้ตอนของกจิกรรมการด�าเนนิงานจะต้องตระหนกั

และมุ่งมั่น	ในการปรับปรุงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน

ปัญหามลพิษ	ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ที่มุ่งเน้นการเปิด

เผยข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมต้ังแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการ

ขนส่งสินค้าปลายทาง	 อันได้แก่	 การจัดการฝุ่นในกระบวนการ

ผลิตก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม,	การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

รอบพืน้ทีโ่รงงาน,	การจดัการสารเคม,ี	การจดัการขยะให้ชมุชนรบั

ทราบ	และเปิดช่องทางการติดต่อส�าหรับการร้องเรียนปัญหาด้าน

สิง่แวดล้อม	รวมถึงการเปิดโรงงานให้ชมุชนรอบข้างได้เข้าเยีย่มชม
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กระบวนการผลติและการจดัการสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ชมุชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานและมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหา	 ตามหลักความโปร่งใส	 และถูกต้องตาม

หลักนิติธรรม	 ซึ่ง	 20	 ปีที่ผ่านมา	 ทาง	 PRG	 ไม่เคยได้รับข้อร้อง

เรียนด้านสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี	้ PRG	ยังด�าเนินโครงการลดการ

ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงการวางแผนการผลิต

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 ท�าให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย	

118,800	บาทต่อเดอืน		ซึง่ได้ผลดกีว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ที	่100,000	

บาทต่อเดือน	 	 คิดเป็นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการ

ผลิตได้ประมาณร้อยละ	 20	 ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในด้านอุตสาหกรรมสีเขียว	 (Green	

Industry)	และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 ด�าเนนิธรุกจิโดยบรษิทัย่อยของ	MBK	ได้แก่	บรษิทั	เอ็ม	

บ	ีเค	การนัตี	จ�ากดั	(“MBK-G”),	บริษทั			ที	ลสีซิง่	จ�ากัด	(“TLS”),	

บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกนัชวีติ	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK-LIFE”)	

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

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 -	ไม่มี	-

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจการเงิน
	 กลุม่ธรุกจิการเงนิของ	MBK	มุง่ตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าในตลาดกลุม่เฉพาะเจาะจง	โดยแบ่งการให้บรกิารเป็น	3	

ประเภท	ได้แก่

	 1)	 สินเชื่อทั่วไป	ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	

การันตี	จ�ากัด	(“MBK-G”)	มีธุรกิจหลักคือ	การให้สินเชื่อรายย่อย

เพื่อซื้ออาคารชุด	 (Condominium	 Loan)	 และสินเชื่อธุรกิจที่มี

หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์	(Asset	Finance)	ตั้งอยู่ในท�าเล

ทีด่	ีมศีกัยภาพในการพฒันาต่อในเชงิพาณชิย์ทีส่อดคล้องกบัธรุกจิ

ทีท่าง	MBK	GROUP	ด�าเนนิการอยูห่รอืมสีภาพคล่องในการซือ้ขาย	

เป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกันเป็น

สงัหารมิทรพัย์	เช่น	หลกัทรพัย์	จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย	ที่มีสภาพคล่อง	และเป็นหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานที่ดี

	 2)	 สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ด�าเนินธุรกิจโดย	

บริษัท	ที	 ลีสซิ่ง	 จ�ากัด	 (“TLS”)	 มีธุรกิจหลัก	 คือ	 การให้บริการ

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่	ได้แก่	รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก	และ

รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่	(Big	Bike)	รวมทั้งบริการหลังการขาย

ควบคู	่เช่น	การต่อทะเบียน	การประกันภัย	เพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน

และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่เช่าซื้อ	 โดย

รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กมีกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาที่อาศัย

ในพื้นที่การให้บริการ	 มีระดับรายได้น้อยถึงปานกลาง	 และใช้

จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลัก	 หรือใช้ในการประกอบอาชีพ	 ส่วน

รถ	 Big	 Bike	 มีกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา	 มีระดับรายได้ปาน

กลางถึงสูง	ใช้จักรยานยนต์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตนเอง

	 3)		 ธุรกิจประกันชีวิต	 ด�าเนินธุรกิจโดย	 บริษัท	 เอ็ม	

บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK-LIFE”)	(เดิมชื่อ	

“บริษัท	 ประกันชีวิตนครหลวงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)”)	 ประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิต	 โดยให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล	 

รบัประกนัชวีติกลุม่	ซึง่เป็นหลกัประกนัด้านการออมเงนิ	ตลอดจน

ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ	ส�าหรับบุคคล	ลูกค้าสถาบัน	และ

องค์กรทัว่ไป	โดยผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั	ประกอบด้วย	 

และช่องทางการขายผ่านนายหน้านิติบุคคล	 (Broker)	 หรือ 

ช่องทางการขายอื่น	ๆ
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	 	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของ	MBK-

LIFE	มีผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย	์ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา	ดังนี้

	 	 -	 MBK	Life	20/10M	ระยะเวลาเอาประกนัภยั	

20	ปี	ช�าระเบีย้ประกนัภยัเพยีง	10	ปี	ด้านเงนิ

คนืสิน้ปีกรมธรรม์ที	่1	-	19	รบัเงนิคนืร้อยละ	

3	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	ส้ินปีกรมธรรม์ที่	

20	รับคนืเมือ่ครบก�าหนดร้อยละ	150	ของทนุ

ประกนัภยัเริม่ต้น	รวมรับเงนิคนืตลอดสญัญา

ร้อยละ	207	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น

	 	 -	 MBK	Smart	Life	 10/10	ระยะเวลาเอา
ประกันภัย	10	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัย	10	ปี	

โดยให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 200	 ของ

ทนุประกนัภยัเริม่ต้น	และเมือ่สิน้ปีกรมธรรม์

ที่	 10	 รับคืนเบี้ยประกันภัยรายปีที่ช�าระมา

แล้วทั้งหมด

	 	 -	 MBK	 Smart	 Life	 10/5	 ระยะเวลาเอา
ประกันภัย	10	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	

5	ปี	ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที	่1	-	6	รับ

เงินคืนร้อยละ	20	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	

ส้ินปีกรมธรรม์ที	่7	-	9	รบัเงนิคนืร้อยละ	100	

ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	และสิน้ปีกรมธรรม์

ที	่10	รบัคนืเมือ่ครบก�าหนดร้อยละ	150	ของ

ทุนประกันภัยเร่ิมต้น	 รวมรับเงินคืนตลอด

สญัญาร้อยละ	570	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น

	 	 -	 MBK	Smart	Sure	 10/7	 ระยะเวลาเอา
ประกนัภยั	10	ปี	ช�าระเบีย้ประกนัภยัเพยีง	7	

ปี	ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที	่1	-	9	รับเงิน

คืนร้อยละ	5	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และ

สิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับคืนเมื่อครบก�าหนด

ร้อยละ	155	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	รวม

รับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	200	ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

	 	 -	 MBK	Life	14/7	ระยะเวลาเอาประกันภัย	

14	ปี	ช�าระเบีย้ประกนัภยัเพยีง	7	ปี	ด้านเงนิ

คืนสิ้นปีกรมธรรม์ที	่1	-	5	รับเงินคืนร้อยละ	

3	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น		สิ้นปีกรมธรรม์

ที	่6	-	10	รับเงนิคนืร้อยละ	4	ของทุนประกนั

ภัยเริ่มต้น	สิ้นปีกรมธรรม์ที	่11	-	13	รับเงิน

คืนร้อยละ	5	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และ

สิ้นปีกรมธรรม์ที	่14	รับคืนเมื่อครบก�าหนด

ร้อยละ	180	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	รวม

รับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	230	ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

	 	 -	 MBK	Happy	Pension	85/1	 (บ�านาญ

แบบลดหย่อนได้)	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	

1	ปี	ได้รับเงินคืนบ�านาญในปีที่ผู้เอาประกัน

ภัยครบอาย	ุ60	–	85	ปี	รวมรับเงินบ�านาญ

ทั้งหมด	26	 งวด	รวมร้อยละ	520	ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

	 	 -	 Healthy	 Max	 ระยะเวลาเอาประกัน	 5	

ปี	 ช�าระเบี้ยประกัน	 5	ปี	 ให้ความคุ้มครอง

การเสียชีวิตทุกกรณี	 ทั้งกรณีเจ็บป่วยและ

อุบัติเหตุ	 โดยให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง	

100,000	 บาท	 พร้อมความคุ้มครองด้าน

ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน	 ทั้งกรณี

เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ	 ด้วยวงเงินค่ารักษา

พยาบาลสูงถึง	200,000	บาทต่อครั้ง

	 	 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Easy	 Protection	
Life	15/10	ระยะเวลาเอาประกันภัย	15	ป	ี

ช�าระเบีย้ประกนัภยัเพยีง	10	ปี	โดยให้ความ

คุม้ครองชวีติร้อยละ	300	ของทนุประกนัภยั

เริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที	่ 1	 -	3	และให้ความ

คุม้ครองชวีติร้อยละ	500	ของทนุประกนัภยั

เริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที	่ 4	 -	6	และให้ความ

คุม้ครองชวีติร้อยละ	700	ของทนุประกนัภยั

เริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที	่7	–	9	และให้ความ

คุม้ครองชวีติร้อยละ	800	ของทนุประกนัภยั

เริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที	่10	-	15		ด้านเงินคืน	

สิ้นปีกรมธรรม์ที่	15	รับคืนเมื่อครบก�าหนด

ร้อยละ	730	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	รวม

รับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	730	ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	มีผลิตภัณฑ์

ที่ให้ความคุ้มครองทั้งการเสียชีวิต	 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	 และ

การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหต	ุ ตลอด	24	ชั่วโมง	คุ้มครอง

อุบัติเหตุจากการ	ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต	์ชดเชยรายได้

สูงสุด	 365	 วัน	 สามารถเลือกท�าประกันได้ทั้งแบบรายเดี่ยวและ

แบบครอบครัว	โดยคุ้มครองสมาชิกที่มีอายุระหว่าง	1	-	65	ปี

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่มของบริษัท	มีผลิตภัณฑ์

ทัง้แบบทีใ่ห้ความคุม้ครองชวีติและความคุม้ครองด้านสขุภาพ	โดย

ให้ความคุ้มครองทั้งในเวลาท�างานและนอกเวลาท�างาน	 และรับ

ความคุ้มครองได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ	 ด้วยเบี้ยประกันอัตรา

เดียวทุกเพศ	ทุกอายุ

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ	MRTA	

(Mortgage	 Reducing	 Term	 Assurance)	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับ

ประกันภัยรายบุคคล	 คุ้มครองสินเชื่อเพื่อไม่ให้การผ่อนเป็นภาระ
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ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผู้กู้	 ซ่ึงให้ความคุ้มครองการ

เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร	 ด้วยจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ลด

ลงเป็นรายงวด	ซึ่งอาจลดลงเป็นรายงวด	งวดละเท่าๆ	กัน	หรือลด

ลงเป็นรายงวดด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

	 4)	 ธรุกจินายหน้าประกนัภยั	ด�าเนนิธรุกจิโดย	บรษิทั	

ที	เอ็ม	โบรคเกอร์	จ�ากัด	(“TMB”)	ประกอบธุรกิจในการเป็นนาย

หน้าประกนัวนิาศภยัและนายหน้าประกนัชวีติ	โดยแนะน�าหรอืน�า

เสนอผลติภณัฑ์ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั	และบรษิทัประกนัชวีติ

บรษิทัประกนัวินาศภยั	และบรษิทัประกนัชวีติ	ให้กับลกูค้าของกลุม่	

เอม็	บ	ีเค	และบคุคลทัว่ไป	รวมทัง้ประกอบธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย	เช่น	การจัดฝึกอบรม

ให้กับพนักงานและบุคคลทั่วไป

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

	 1	 สภาพการตลาดของธุรกิจการเงิน
	 ภาวะการแข่งขันในระบบการเงิน	 ส�าหรับ	 MBK-G	

นอกจากการแข่งขนัของกลุม่ธนาคารพาณชิย์แล้ว	ยงัมกีารแข่งขนั

ของสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นตามความ

ต้องการสินเชื่อท่ีเพิ่มขึ้น	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการ

เงนิของลกูค้า	ในการสร้างความแตกต่างในการให้บรกิารทีธ่นาคาร

พาณิชย์มีข้อจ�ากัดในการให้บริการ	 เช่น	 กลุ่มชาวต่างชาติที่มีราย

ได้และก�าลังซื้อสูง	ซึ่งมีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย	์	ทั้งเพื่อ

อยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน	รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงิน

ระยะสั้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว	 เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจหรือ

ด�าเนินกิจการได้อย่างต่อเน่ือง	 โดยก�าหนดราคาที่ให้ผลตอบแทน

ในระดับที่ด	ีและสามารถแข่งขันได้ในตลาด		

	 ส�าหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ยังเป็นธุรกิจที่มี

การแข่งขันค่อนข้างสูง	ซึ่ง	TLS	ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

อย่างต่อเนือ่ง	และขยายสาขาและตวัแทนจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์

เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการลูกค้ามากขึ้น	 รวมทั้งการ

พัฒนาความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อเพ่ือให้ทันต่อการแข่งขัน

ในยุคปัจจุบัน			

	 2	 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการ
แข่งขันในอนาคตของธุรกิจการเงิน
	 แนวโน้มของอตุสาหกรรมเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์	คาดว่า

จะฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกจิในประเทศ	ท้ังเมด็เงนิลงทนุโครงการ

ขนาดใหญ่จากภาครฐัทีเ่หน็ผลชดัเจนขึน้	ความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ

ดขีึน้	การลงทนุและการจ้างงานตามมา	รวมท้ังโอกาสในการเตบิโต

ของตลาดรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่	(Big	Bike)	ทัง้นี	้จากสถติขิอง

กรมการขนส่งทางบก	จะเหน็ได้ว่ายอดจดทะเบยีนรถจกัรยานยนต์

ทั่วประเทศในปี	2560	เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	4	เมื่อเทียบกับป	ี

2559	โดยกลุม่ทีม่อีตัราการเตบิโตสงู	ได้แก่	รถจกัรยานยนต์ขนาด

ใหญ่	(Big	Bike)	ซึง่เตบิโตประมาณร้อยละ	20	เนือ่งจากการลดภาษี

น�าเข้า	และหลายยี่ห้อย้ายโรงงานประกอบเข้ามาในประเทศไทย	

	 สภาวะการแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน

อนาคต	มีการแข่งขันค่อนข้างสูง	โดยผู้ประกอบการหลัก	คือ	ผู้ให้

สินเชื่อรายใหญ่	7	-	8	ราย	ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ	

80	โดยการแข่งขนัจะให้ความส�าคญัเรือ่งการอนมุตัสินิเชือ่ทีร่วดเรว็	

รวมทั้งการบริการที่สะดวก	และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

	 TLS	มีจดุแขง็ในด้านการอนมุตัสินิเชือ่รวดเรว็	และ	TLS	

มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อออนไลน์ให้มีความ

สะดวกและประสทิธภิาพสงูขึน้	นอกจากนี	้ยงัมโีครงการการให้สนิ

เชือ่ในผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของ

กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในอนาคต	

	 ส�าหรบัธรุกจิการให้สนิเชือ่ทีม่อีสงัหารมิทรพัย์เป็นหลกั

ประกนั	บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	การนัต	ีจ�ากดั	ได้พฒันากระบวนการและ

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็วโดยค�านึงถึงความต้องการของ
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ลูกค้าเป็นหลัก	และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดรูปแบบวงเงินและ

เงือ่นไขสนิเชือ่ให้เหมาะสม	ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากขึน้	

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจและเป็นการรักษาฐานลูกค้าของ	

MBK-G	ไว้	ด้วยการให้บริการที่เข้าใจและเอาใจใส่

	 ในภาพรวม	 การแข่งขันของธุรกิจเร่ิมมีคู่แข่งหน้าใหม่

เพิ่มมากขึ้นในตลาด	 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ดี	 และ

มีแนวโน้มขยายตัวจากข้อจ�ากัดดังกล่าว	 ทั้งน้ี	 MBK-G	 วางเป้า

หมายท่ีจะรักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมให้เกิดการใช้บริการซ�้ารวม

ถึงการแนะน�าบริการต่อแก่บุคคลอื่นๆ	 และขยายสินเช่ือเพ่ิม

ขึ้น	 โดยขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวต่างชาติที่ต้องการถือครอง

สินทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทย	 ผ่านช่องทาง

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์	 รวมถึงตัวแทน	 และนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์	 ส�าหรับสินเชื่อระยะสั้นน้ัน	 	 ยังคงใช้กลยุทธ์ให้

สินเชื่อที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเป็นหลักประกัน	 และเป็นท่ี

ต้องการของตลาด	 แต่มีข้อจ�ากัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการ

เงินซึ่งไม่สามารถให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทุกราย

	 ส�าหรบักลยทุธ์ด้านการตลาดของ	MBK	LIFE	มุ่งเน้นการ

ด�าเนนิกจิกรรมทางการตลาดส�าหรบัลกูค้ารายบคุคล	 ส�าหรบักลุม่

ลกูค้าหลกัเป็นลกูค้าทีม่รีายได้ระดบักลางขึน้ไป	 (Middle-Upper	

Income)	 โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ	 สร้าง

ความสัมพันธ์และมอบการบริการให้กับลูกค้า	 โดยมีช่องทางการ

จ�าหน่ายที่หลากหลายช่องทาง	 เพ่ือตอบสนองความต้องการทาง

ด้านการเงนิและความคุม้ครองได้อย่างครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย	

โดยช่องทางการขายหลกัประกอบด้วย	 ช่องทางการขายผ่านบรษิทั

นายหน้านติบุิคคล	คอื	บริษทั	ท	ีเอม็	โบรคเกอร์	จ�ากดั	ช่องทางการ

ขายผ่านกลุ่มพนกังาน	Relationship	Management	ช่องทางการ

ขายผ่านนายหน้านิตบิคุคล	(Broker)	 โดย	MBK	LIFE	มนีโยบายที่

จะอาศัยเครอืข่ายและทรพัยากรของบรษิทัผูถ้อืหุน้	 	 เพ่ือสร้างช่อง

ทางการจ�าหน่ายทีม่ปีระสทิธภิาพและเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ทางด้านการเงินและความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้า

หมาย	 โดยแบ่งช่องทางการจ�าหน่ายออกเป็นสองช่องทางหลัก		 

ได้แก่	การขายตรงผ่านพนกังานของบรษิทัในกลุม่	และการข่ายผ่าน

ช่องทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 -ไม่มี-

ธุรกิจอื่นๆ
	 ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัท	แอพเพิล	ออโต	้ออคชั่น	 (ไทย

แลนด์)	จ�ากดั	(“AAA”)	ซ่ึงเป็นบรษิทัในเครอืของ	MBK	โดยด�าเนนิ

ธรุกจิประมลู	และบรกิารรบัฝาก	ขนย้ายยานพาหนะ	ทีน่�ามาตรฐาน

การประเมินและตรวจสอบสภาพยานพาหนะจากประเทศญี่ปุ่น 

มาใช้

ธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
มือสอง
	 ธรุกจิประมลูรถมอืสองด�าเนนิธรุกจิโดยบรษิทั	 แอพเพลิ	

ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“AAA”)	เป็นธุรกิจที่ให้บริการ

ด�าเนินการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสองจากผู้ขาย

กลุ่มต่างๆ	 เช่น	 สถาบันการเงิน	 บริษัทเช่ารถยนต	์ บริษัทประกัน

ภัย	เต็นท์รถยนต	์ผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป	เป็นต้น	โดย	AAA	จะมีรายได้

ซึ่งมาจากค่าธรรมเนียมการขายจากผู้น�ารถยนต์เข้าประมูล	 	 และ

ค่าด�าเนินการประมูลจากผู้ซ้ือในอัตราที่ตกลงในสัญญา	 ในปี	

2560	มีรถยนต์เข้าประมูลมากกว่า	60,000	คัน	และได้มีการเปิด

การประมูลรถจักรยานยนต์เพิ่มเติมจากเดิมที่มีเฉพาะการประมูล

รถยนต์	โดยเริ่มการประมูลตั้งแต่เดือน	มิถุนายน	2553	เป็นต้นมา	

ซึง่ได้มกีารจดัประมลูทัง้ในกรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	และในขณะนี	้
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AAA	ได้เริ่มใช้งานระบบการประมูลออนไลน์ที่มีความทันสมัยเป็น

อนัดบัหนึง่ของประเทศ	โดยสามารถท�าการประมลูได้ทัง้ผ่านเครือ่ง

คอมพิวเตอร์	 และโมบาย	แอปพลิเคชัน	 (Mobile	Application)	

โดยจะรับชมได้ทั้งภาพ	 และเสียงเสมือนได้อยู่ที่ลานประมูล	 รวม

ทัง้การพฒันาระบบบรหิาร	สต๊อคสินค้าของผูข้าย	ซ่ึงจะท�าให้ผูข้าย

สามารถบริหารข้อมูลสินค้าผ่านระบบของ	AAA	 ได้อย่างรวดเร็ว	 

ถกูต้อง	ท�าให้ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานดงักล่าว

	 ทัง้นี	้AAA	ได้ตัง้เป้าหมายทีเ่ป็นบรษิทัประมลูทีส่ามารถ

บริการซื้อขาย	 แลกเปล่ียนรถยนต์ได้อย่างครบวงจรเป็นรายแรก

ของประเทศไทยภายในปี	2561	ซึง่เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ทีไ่ด้วาง

เอาไว้	 โดยจะมีการพัฒนาองค์กรในหลายๆ	 ด้าน	 เพื่อให้สามารถ

บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 AAA	 เป็นตัวแทนประมูลขายทอดตลาดยานพาหนะ	 

ซึ่งได้รับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากผู้ขายมาเพื่อตรวจสภาพ	

จัดท�าประวัติและเก็บรักษาไว้ในลานเก็บ	 เมื่อได้รับค�าสั่งจากผู้

ขายก็จะน�าเข้าประมูลโดยตั้งราคาเริ่มต้นเพื่อเปิดประมูล	 เมื่อ

ลูกค้าประมูลได้ก็จะท�าหน้าที่รับช�าระเงินและน�าส่งให้แก่ผู้ขาย

ตามก�าหนดเวลาพร้อมทั้งช่วยประสานในการส่งมอบยานพาหนะ

ทีป่ระมลูออก	รวมถงึการโอนกรรมสทิธิใ์ห้แก่ผูป้ระมลูได้	โดย	AAA	

จะได้ค่ารับด�าเนินการจากผู้ซื้อและผู้ขายตามที่ตกลงในสัญญา

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 มีการเพ่ิมสถานที่จอดรถในต่างจังหวัดเพ่ือรองรับการ

เพิ่มขึ้นของจ�านวนรถยึดจากผู้ขายกลุ่มไฟแนนซ์	 โดยปัจจุบันมี

สถานท่ีจอดรถครอบคลุมทั้งหมด	 13	 จังหวัดทั่วประเทศ	 และ

ในป	ี 	2561	มีแผนที่จะเปิดบริการเพิ่มอีก	3	จังหวัด	คือ	ระยอง	

นครราชสีมา	และกระบี่หรือประจวบคีรีขันธ	์ซึ่งจะท�าให้	AAA	มี

สถานที่จอดรถเพิ่มเป็น	16	จังหวัด	

	 และในปี	2560	ได้เพ่ิมสถานทีป่ระมลูอกี	1	จงัหวดั	คอื

อบุลราชธาน	ีส่วนปี	2561	จะเพิม่สถานทีป่ระมลูเพิม่ที	่จงัหวดัระยอง

	 รวมทั้งได้มีการพัฒนาระบบราคากลางของ	AAA	ในชื่อ	

Apple	 Auction	 Book	 โดยในปี	 2559	 ลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

สามารถดูราคากลางของรถที่จบประมูล	 หรือราคารถจบประมูล

เป็นรายคัน	 และในปี	 2560	 AAA	 จะได้มีการจัดท�า	Website	

ส�าหรับราคากลางโดยเฉพาะ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ	

ผู้ขาย	และบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบราคาจบประมูล

	 ในด้านเทคโนโลย	ีส�าหรบัปี	2560	บรษิทัได้พฒันาระบบ

ต่างๆดังนี้

	 1.	 จัดท�า	 Mobile	 Live	 Bid	 Applicat ion	 

เพือ่ให้การประมลูเข้าถงึได้โดยง่าย	และประสบความส�าเรจ็ในการ

ถ่ายทอดสดการประมูลบน	Application	ผ่านทั้งระบบ	Android	

และ	IOS	

	 2.	 Re-design	website	ของบรษิทั	ให้มรีปูแบบทีท่นั

สมัย	ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย	

	 3.	 จัดท�า	 Website	 Apple	 Auction	 Book	 ซึ่ง

เป็นการสร้างมูลค่าให้กับ	Big	Data	ของบริษัท

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 สภาวะการแข่งขนัในธรุกจิประมลูรถยนต์มกีารแข่งขนัที่

ค่อนข้างรนุแรง		เนือ่งจากผูข้ายรายใหญ่ซึง่เป็นบรษิทัปล่อยสนิเชือ่

ประเภทเช่าซือ้		และส่งรถยนต์เข้าประมลูจ�านวนมากมเีพยีง	2	-	3	

ราย	 ในขณะที่บริษัทประมูลในประเทศมีจ�านวนหลายรายและมี

เพียง	2	-	3	รายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากผู้

ขาย	AAA	จึงได้คิดค้นและใช้พัฒนาระบบปฏิบัติการ	ที่มีประสิทธิ
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ภาพใหม่ๆ	อย่างต่อเน่ือง	เพ่ืออ�านวยความสะดวกและเป็นกลยทุธ์

ดึงดูดผู้ขายและผู้ซื้อให้เข้ามาใช้ระบบดังกล่าว	

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 -ไม่มี-

ธุรกิจสนับสนุน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 นอกจากการด�าเนินธุรกิจหลักซึ่งแบ่งเป็น	 7	 กลุ่มแล้ว	

กลุ่มบริษัทฯ	 ยังมีธุรกิจสนับสนุน	 เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาและ

สนบัสนนุการท�าธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทัฯ	ด้วยพนักงานทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในธุรกิจ	โดยมีบริษัทที่

ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานดังนี้

 p บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 เทรนนิ่ง	 เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	
(“MBK-TC”)	
	 	 ให้บรกิารด้าน	ปรึกษาการวางแผนพฒันาบคุลากร,	

บริการจัดอบรม	 สัมมนา	 และการศึกษาดูงาน	 เพ่ือเตรียมความ

พร้อมด้านบุคคลากร	 รองรับการขยายตัวของธุรกิจภายในกลุ่ม	

บริษัท	MBK	

 p บริษัท	เอ็ม	บี	เค	คลับ	จ�ากัด	(	“MBK-CB”)
	 	 เร่ิมเปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการในปี	 2558	

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้บริการด้านการบริหารสิทธิประโยชน์

ต่างๆให้แก่ผู้ถือบัตรสมาชิกประเภทต่างๆของ	 บริษัทภายในกลุ่ม	

เอ็ม	บ	ีเค

 p บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(“MBK-TD”)
	 	 เริ่มด�าเนินการอย่างเป็นทางการในปี	2560	โดยมี

วัตถุประสงค์	เพื่อประกอบกิจการน�าเข้า,	ซื้อ	ขาย	อุปกรณ์	เครื่อง

ใช้ต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญใน
ปีที่ผ่านมา
	 -	ไม่ม	ี-

ลักษณะการบริการภาวะการตลาดและการ
แข่งขันของธุรกิจสนับสนุน
	 เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจเน้นการให้บริการ

ด้านงานบริหารจัดการภายในองค์กร	 เพื่อจุดประสงค์ในด้านการ

ถ่ายโอนและสะท้อนต้นทุนการด�าเนินธุรกิจที่แท้จริง	 จึงยังไม่มี

การด�าเนินการเปรียบเทียบสภาวะการแข่งขัน	 และอุตสาหกรรม

เพือ่อ้างองิขดีความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิของธรุกจิสนบัสนนุ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 1	 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่าย
	 -ไม่มี-

	 2	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจเน้นการให้บริการ

ด้านงานบริหารจัดการองค์กร	 และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ	

จึงยังไม่มีโครงการที่ประเมินว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้อง

บริหารจัดการ

งานที่ยังไม่ส่งมอบ	
	 ธรุกจิศนูย์การค้า	ธรุกจิโรงแรมและการท่องเทีย่ว	ธุรกจิ

กอล์ฟ		ธุรกิจอาหาร	ธุรกิจการเงิน	ธุรกิจอื่นๆ	และธุรกิจสนับสนุน	

ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ

	 ส�าหรบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	มงีานทีย่งัไม่ส่งมอบ	ดงันี้
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	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม	 ตามที่ระบุใน

สัญญาซื้อขาย	โดยแบ่งเป็นภาระผูกพันในแต่ละโครงการ	ดังนี้

ล�าดับ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง
บ ้านรอสง่มอบ

จ�านวนหนว่ย
(ยูนิต)

มูลคา่ขาย
(ล ้านบาท)

1 โครงการควินน	์คอนโด* ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพฯ 2 14.00

2 โครงการพาร์ค		ริเวอร์เดล** อ�าเภอบางกะดี	จังหวัดปทุมธานี 2 19.10

รวม 4 33.10

*	 โครงการบริษัทย่อย	(บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด)
**	 โครงการบริษัทย่อย	(บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่	คลับ	จ�ากัด)
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นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานในกลุ่ม

MBK	แบ่งธุรกิจออกเป็น	8	กลุ่ม	ดังนี้

	 1.	 ธุรกิจศูนย์การค้า p ด�าเนินธุรกิจโดย	MBK	และบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(“TNC”)	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	พาราไดซ	์พาร์ค		จ�ากัด	(“PDP”)	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	จ�ากัด	(“GHB”)
	 	 	 	 	 	 บริษัท	กลาสเฮ้าส	์รัชดา	จ�ากัด	(“GHR”)	ฯลฯ

 2.	 ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	  p 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	ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ากัด	(“LLD”)	ฯลฯ

 3.	 ธุรกิจกอล์ฟ		 p ด�าเนินธุรกิจโดย	บริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	(“MBK-R”)	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่	คลับ	จ�ากัด	(“RDGCC”)
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด	(“MBK-EP”)	ฯลฯ

 4.	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์	 p ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียล	เอสเตท	จ�ากัด	(“MBK-RE”)
	 	 	 	 	 	 บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด	(“PST”)	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	คริสตัล	เลค	พร็อพเพอร์ตี้ส	์จ�ากัด	(“CLP”)	ฯลฯ

 5.	 ธุรกิจอาหาร	 p ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด	์แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	(“PRG”)	
	 	 	 	 	 	 และบริษัทย่อยของ	PRG	ได้แก่
	 	 	 	 	 	 บริษัท	พีอาร์จ	ีพืชผล		จ�ากัด	(“PRG-G”)
	 	 	 	 	 	 บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ฟูด้	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	(“MBK-FE”)	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ไอแลนด์	จ�ากัด	(“MBK-FI”)
	 	 	 	 	 	 บริษัท	อินโนฟู้ด	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“INF”)
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรสเตอรองท	์กรุ๊ป	จ�ากัด	(“MBK-RG”)	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	เซอร์วิส	จ�ากัด	(“MBK-FSV”)	ฯลฯ

 6.	 ธุรกิจการเงิน		 p ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันตี	จ�ากัด	(“MBK-G”)	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	(“TLS”)	
	 	 	 	 	 	 บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	(“MBK-LIFE”)	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ที	เอ็ม	โบรคเกอร	์จ�ากัด	(“TMB”)	ฯลฯ

 7.	 ธุรกิจอื่นๆ	 p ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทร่วมของ	MBK	ได้แก่	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“AAA”)	

 8.	 ธุรกิจสนับสนุน		 p ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของ	MBK	ได้แก่	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(“MBK-TC”)	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	คลับ	จ�ากัด	(“MBK-CB”)		

	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(“MBK-TD”)	ฯลฯ
	 โดยแต่ละกลุม่ธรุกจิของ	MBK	ท้ัง	8	กลุม่	จะแบ่งนโยบายการด�าเนนิธรุกจิและการบรหิารจดัการให้แต่ละบรษิทัท�าหน้าทีด่�าเนนิ
งานและรับผิดชอบอย่างชัดเจน	
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ปัจจัยความเสี่ยง

1)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจศูนย์การค้า	

ต่อเนือ่ง	ทัง้การท�าการประชาสมัพนัธ์ออนไลน์และการจดักจิกรรม	

(Event)	 รูปแบบใหม่ๆ	ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย	 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาใช้บริการเพิ่มมาก

ขึ้น	 รวมถึงนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ	 ในเชิงรุก	 ภายใต้

แนวคิดการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�าคัญ	 ด้วยการรับฟังความคิดเห็น	

ความต้องการ	และความคาดหวังของลูกค้า		ท�าให้สามารถพัฒนา

รปูแบบการให้บรกิารใหม่ๆ	อย่างสร้างสรรค์	เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความ

พึงพอใจและสร้างให้เกิดความผูกพันในระยะยาว	

 p	 ความเสี่ยงทางการเมือง
	 	 ภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ	 ที่ด�าเนินการตามโรดแม็ป	 (Road	Map)	 3	 ระยะ	

โดยระยะที่	 1-2	 (ช่วงปี	 2557-2559)	 เป็นการด�าเนินการในเรื่อง

การปรองดองสมานฉันท์	 การสรรหาและแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการ	 ร่างและจัดท�ารัฐธรรมนูญ	

ซึ่งได้มีการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไปแล้วเมื่อวันที	่

7	สิงหาคม	2559	ส่วนการด�าเนินการตามโรดแม็ป	(Road	Map)	

ศูนย์การค้า	MBK	Center

 p	 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
	 	 ปี	 2560	 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะ

ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงปัจจัยหลักมาจากแรงหนุนของภาคการ

ส่งออก	 การปรับตัวของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก	 รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกของประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

หลังผ่านช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ส่งผล

ให้การใช้จ่ายและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคค่อยๆ	 ขยับตัวเพิ่มขึ้น	

เนื่องจากผู้บริโภคมีความคาดหวังว่า	 เศรษฐกิจไทยในอนาคตจะ

ค่อยๆ	ฟื้นตัวขึ้น	ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีทิศทาง

ท่ีชดัเจนขึน้	รวมถงึแรงหนนุจากมาตรการภาครฐั	ทัง้การช่วยเหลอื

ผู้มีรายได้น้อย	และ	การอัดฉีดงบประมาณพิเศษ	เพื่อช่วยกระตุ้น

เศรษฐกจิ	แต่อย่างไรกต็าม	รายได้ภาคการเกษตรกลับมแีนวโน้มที่

ถดถอย	ซึง่เป็นผลมาจากราคาพชืผลทางการเกษตรทีย่งัตกต�า่	รวม

ถึงผลผลิตที่มีปริมาณลดลง		โดยบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ	ท�าให้การฟื้นตัวจ�ากัดอยู่แค่เพียงบางกลุ่ม	

	 	 ศนูย์การค้า	MBK	Center	มกีารจดัท�าแผนกลยทุธ์

ทางการตลาด	และน�ากลยทุธ์มาปรบัใช้ให้เข้ากบัสถานการณ์อย่าง
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ระยะที่	 3	คือ	การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ	์

ซึ่งจากเดิมคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายป	ี2560		แต่ล่าสุดได้มีการ

ก�าหนดชัดเจนแล้วว่า	จะมกีารประกาศวนัเลอืกตัง้ในเดอืนมถินุายน	

2561	และจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน	2561	

แม้ว่าประชาชน	และนักลงทุนจะรับรู้ถึงการเลื่อนการเลือกตั้ง	แต่

ระหว่างทางที่จะก้าวไปสู่การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	 ก็

อาจมีอุปสรรคท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่น	 อาทิ	 ประเด็นกฎหมายลูก

ประกอบรัฐธรรมนูญ		ประเด็นการสร้างความปรองดอง	ประเด็น

การปลดล็อกการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง

ต่างๆ	 รวมถึงการด�าเนินคดีกับอดีตนักการเมือง	 เพ่ือน�าไปสู่การ

เลือกตั้ง	สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ยังมีความเห็นที่ยังขัดแย้งกันอยู	่

	 	 ศูนย์การค้า	 MBK	 Center	 มีนโยบายด้านการ

รกัษาความปลอดภยัอย่างเข้มงวด	และรดักมุ	มกีารอบรมเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยในเรื่องการปฏิบัติงาน	 ในกรณีที่มีเหตุการณ์

ก่อการร้ายหรือการชุมนุมทางการเมือง	 	 นอกจากการให้ความ

ส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยแล้ว	 	 บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายในการ	

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ	 ศูนย์การค้าต่างๆ	 ใน

ย่านสยามสแควร	์บริษัทน�าเที่ยว	และเครือข่ายมัคคุเทศก	์ซึ่งจะมี

การจัดกิจกรรม		และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ	แก่นัก

ท่องเทีย่ว	เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัการท่องเทีย่วของประเทศ		

และกระตุน้ให้นกัท่องเทีย่วเกดิความเชือ่มัน่จนตดัสนิใจเดนิทางเข้า

มาท่องเที่ยวในประเทศไทย	

 p	 ความเสี่ยงด้านการก่อการร้าย
	 	 แม้ว่าในช่วงปี	2560	ที่ผ่านมา	จะไม่มีเหตุการณ์

ก่อการร้ายใดๆ	 ในประเทศไทย	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ภาครัฐบาลยัง

คงต้องมีมาตรการการดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น	 โดยการปรับเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด	 และเพิ่มการดูแลความปลอดภัย

ของประชาชนไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติในทุกชุมชน	ทุก

แหล่งสถานทีท่่องเทีย่ว	และร่วมหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่

หาวิธีรองรับการรักษาความปลอดภัยในระยะยาว	

	 	 ศูนย์การค้า	MBK	Center	ซึ่งมีนโยบายด้านการ

รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด	มีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัย	 และเพ่ิมความถี่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ

ภายในศูนย์การค้า	 มีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน

เรือ่งการปฏบิตังิาน	ในกรณทีีม่เีหตกุารณ์ก่อการร้ายหรอืการชมุนมุ

ทางการเมอืง	นอกจากนี	้บริษทัฯ	ยงัมนีโยบายด้านการรกัษาความ

ปลอดภัยโดยการร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเมื่อ

เกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน

 p	 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
	 	 การแข ่ งขันของธุรกิจค ้าปลีกในป ัจจุบันมี

ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 มีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งโครงการ

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่	 ไฮเปอร์มาร์เก็ต	 คอมมูนิตี้มอลล์	 	 และ

ตลาดการค้ารูปแบบใหม่ๆ	 อย่างต่อเน่ืองในหลายพื้นที่ศักยภาพ

ของกรงุเทพมหานคร		เพ่ือให้เข้าถงึและตอบสนองไลฟ์สไตล์ความ

ต้องการของผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา		ผูป้ระกอบ

การหลายรายมกีารปรบัตวัโดยเน้นการให้ความส�าคญักบัการสร้าง

เอกลักษณ์และจุดเด่นของโครงการที่จะเกิดใหม่มากขึ้น	 	 และ

ในหลายโครงการท่ีเปิดด�าเนินโครงการมานาน	 ได้มีการพัฒนา

ปรับปรุงพื้นที่ใหม่	(Renovate)		เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มี

ความทันสมยัถกูใจผูบ้รโิภคมากขึน้	รวมถึงการใช้กลยทุธ์การตลาด

ใหม่ๆ	ในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง	

	 	 ศูนย์การค้า	MBK	 Center	 ได้ให้ความส�าคัญกับ

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมความต้องการ	 และรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน

การพัฒนาโครงการ	 การคัดเลือกร้านค้าให้ตรงกับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย	และการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ในรปูแบบทีเ่หมาะสม	เพือ่เพิม่โอกาสทางด้านการแข่งขนั	เน้นการ

หากลุม่ลกูค้าใหม่ๆ	และรกัษาฐานลกูค้าเดมิ	ภายใต้หลกัการด�าเนนิ
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ธุรกจิด้วยความระมดัระวงั	มกีารก�าหนดนโยบายการลดต้นทนุและ

ค่าใช้จ่าย	ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์	เพือ่ให้ธรุกจิเตบิโตอย่างต่อ

เนือ่ง	มัน่คง	และยัง่ยนื	ซึง่ทัง้หมดจะช่วยเพิม่ศกัยภาพของบรษิทัฯ	

ในด้านการแข่งขันตลาด

 p	 ความเสีย่งด้านการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
	 	 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท

ส�าคัญต่อธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น	 ผู ้บริโภคนิยมค้นหาข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่านสงัคมออนไลน์	(Social	Media)	

ท�าให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว	 โดยเน้นกลยุทธ์การท�าการ

ตลาดผ่านส่ือดิจิตอล	 (Digital	Marketing)	 มีการพัฒนาแอปพลิ

เคชัน่	(Application)	ทีช่่วยส่งเสรมิการขาย	และสร้างให้เกิดการมี

ส่วนร่วมของกลุม่ลกูค้าผ่านสือ่ออนไลน์ภายใต้การเข้าร่วมกจิกรรม

ต่างๆ	

	 	 ศนูย์การค้า	MBK	Center	เน้นการด�าเนนิกจิกรรม

ทางการตลาดแบบผสมผสานโดยใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์	

(Digital	Marketing)	 เป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร	

กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ	ให้เข้าถึงผู้บริโภค		รวมถึงกระตุ้นให้

เกิดการบอกต่อทางสังคมออนไลน์	 ร่วมกับการตลาดที่รวมผสาน

ทุกช่องทางท่ีหลากหลายทั้งหมดของธุรกิจเข้ามาไว้เป็นหนึ่งเดียว	

(Omni-Channel	Marketing)	 ก่อนที่จะวางรูปแบบสื่อสารไปยัง

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายแต่ละกลุม่ในแต่ละช่องทาง		ซ่ึงสงัคมออนไลน์		

เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	ยังเป็นช่องทางในการสื่อสารสองทางกับลูกค้า	

(2-way	 Communication)	 เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและ

ความคดิเหน็ของลกูค้า	และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสนิค้าและ

การบริการให้มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด	

	 	 ในช่วงปี	2560	MBK	Center	มีการปรับตัว	เพื่อ

รับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในหลายส่วน	 เช่น	 การปรับ

ภาพลักษณ์ในเชิงของการตลาดอิเล็กทรอนิกส	์ทั้งการสื่อสารผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ผ่าน	Facebook,	Instagram	

ของ	MBK	Center	ทีม่กีารอพัเดทข่าวสาร	โปรโมชัน่	และกจิกรรม

ทีท่นัสมยั	ทนัต่อเหตกุารณ์	และยังได้เพิม่การสือ่สารกบักลุม่ลกูค้า

เฉพาะกลุ่ม	คือ	กลุ่มผู้เช่า	ผ่านทาง	Line@	MBK	Center	Shop	

และ	กลุม่ไกด์และบรษิทัทวัร์	ผ่านทาง	Line@	MBK	Tourist	ซึง่จะ

มกีารแจ้งอพัเดทข่าวสาร	โปรโมชัน่	และกจิกรรมทางการตลาดล่วง

หน้า		นอกจากนี้	ยังได้มีการพัฒนา	MBK	GROUP	Application	

เพื่อน�าเสนอข่าวสาร	 โปรโมชั่น	กิจกรรมทางการตลาด	ตลอดจน

ส่วนลด	และ	สิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้า	ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็น

ทางการไปเมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2560	ที่ผ่านมา	ปัจจุบันมียอดผู้

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วกว่า	33,000	คน

ศูนย์การค้า	พาราไดซ์	พาร์ค

 p	 ความเสี่ยงทางการเมือง
	 	 ในปี		2560			สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ยงัอยูใ่นสภาวะชะลอตวั		โดยเฉพาะด้านความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค

ทีย่งักงัวลในเรือ่งการจบัจ่ายใช้สอยและรายได้ในอนาคต		ซึง่ส่งผล

ท�าให้ประชาชนลดการจบัจ่ายใช้สอย	โดยเฉพาะในกลุม่ของสนิค้า

ฟุ่มเฟือย,	 	สินค้าแฟชั่น	และสินค้าประเภทความงาม	แต่อย่างไร

ก็ตามสินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืม	 ยังคงมีแนวโน้มการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 	 ดังนั้น	 ศูนย์การค้า	 พาราไดซ	์ พาร์ค	 ได้ใช้

กลยุทธ์ใน	การโฆษณา	ประชาสัมพันธ	์การจัดกิจกรรมการตลาด

รูปแบบใหม่ๆ	และการจัดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	โดย

เฉพาะสินค้าในกลุ่มแฟชั่น	 	 สินค้าประเภทความงาม	 และกลุ่ม

อาหาร	 	 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นจ�านวนผู้ใช้บริการและเพิ่มยอดการจับ

จ่ายใช้สอยสินค้าให้มากขึ้น	

 p	 ความเสีย่งจากการปรบัปรงุพืน้ทีบ่างส่วน
	 	 เนื่องจากศูนย์การค้า	 พาราไดซ์	 พาร์ค	 เปิดให้

บรกิารอย่างเป็นทางการมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว	จงึได้ท�าการ

ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากขึ้น	 โดยมีการ

เพิ่มร้านค้าใหม่ๆ	 ที่น่าสนใจ	 การเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย

มากข้ึน	 การเพ่ิมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 รวมถึงปรับปรุง

บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้า	 พาราไดซ์	 พาร์ค	

ให้สวยงาม	และเหมาะแก่การจับจ่ายใช้สอย	เพื่อตอบสนองความ

ต้องการและความพึงพอใจแก่ลกูค้าได้สงูสดุในระยะยาว		และเพือ่

เป็นการรกัษาฐานลกูค้ารายเก่าและเพิม่ฐานลกูค้ารายใหม่	จงึส่งผล

ให้ลกูค้าอาจไม่ได้รบัความสะดวกในการใช้บรกิารบางพืน้ทีช่ัว่คราว

ศูนย์การค้า	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์
	 ปี	 2560	 เศรษฐกิจมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่ในระบบเศรษฐกจิภายใต้บรรยากาศ	และ

เงื่อนไขทางการเมืองในประเทศที่ดีขึ้น	 ท�าให้การจับจ่ายใช้สอย

ส�าหรับภาคครัวเรือนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง	 และด้วยท�าเลที่ตั้งของ

ศูนย์การค้า	 อยู่ในย่านที่เป็นท�าเลศักยภาพที่ส�าคัญแห่งหนึ่งใน

กรงุเทพมหานคร	เพราะนอกจากจะเป็นย่านธรุกจิแล้ว	ยงัเป็นย่าน

ชุมชนขนาดใหญ่	 หอพัก	 รวมถึงคอนโดมิเนียม	 ดังนั้นจึงมีความ

ต้องการและก�าลังซื้อค่อนข้างสูง	 อีกทั้งร้านค้าส่วนใหญ่ภายใน

ศูนย์การค้า	 เป็นธุรกิจประเภทร้านอาหาร	 ซึ่งอาหารเป็นปัจจัย

ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของผู้บริโภค	 จ�านวนผู้ใช้บริการที่เข้ามา

ใช้บริการภายในศูนย์การค้า	 จึงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบ

เทียบกับปีที่ผ่านๆ	มา		ผู้ใช้บริการของศูนย์การค้า	ส่วนใหญ่เป็นผู้

พกัอาศยัทีอ่ยูใ่นหมูบ้่าน	ชมุชน	และพนกังานบรษิทัเอกชนในพืน้ที่

ใกล้เคยีง	ทีเ่ข้ามาใช้บรกิารและซือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภคเป็นประจ�า	

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)88



	 อย่างไรก็ดีทางศูนย์การค้า	ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ทางการตลาด	 เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการและเพื่อกระตุ้นยอดการขาย

ของร้านค้า	และสนับสนุนผู้ประกอบการในการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง	 ประกอบกับการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ	

ท�าให้การจบัจ่ายใช้สอยในภาคครวัเรอืน	ดขีึน้ในช่วงปลายปี	อกีทัง้

ศนูย์การค้า	มคีวามได้เปรยีบด้วยท�าเลทีต่ัง้	ทีอ่ยูใ่กล้สถานทีส่�าคญั	

เช่น	สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน	ซึ่งมีการจัดกิจกรรมและการ

แข่งขนักฬีาในระดบัประเทศอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้มผีูเ้ข้ามาใช้บรกิาร

ภายในศูนย์การค้า	 เป็นจ�านวนมากในวันที่มีการจัดกิจกรรมและ

แข่งขันกีฬา	 และได้เปรียบในเร่ืองของพ้ืนที่อ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการที่จอดรถแก่ผู้ใช้บริการ	 ซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับ

ธุรกิจกลางเมือง	และศูนย์การค้าเป็นคอมมูนิตี	้มอลล	์แห่งสุดท้าย

บนถนนพระราม	9	ที่ตั้งอยู่ใกล้ทางลงจากทางพิเศษศรีรัชก่อนมุ่ง

หน้าสู่ภาคตะวันออก	 และเป็นทางผ่านหลักไปยังท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ

บริษัท	กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	จ�ากัด
	 ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร 

กลาสเฮ้าส	์บิลดิ้ง	 ในช่วงปลายปี	 2559	ถึงป	ี 2560	มีผู้เช่าพื้นที่	

คิดเป็นประมาณร้อยละ	 30	 ของจ�านวนผู้เช่าที่ครบรอบสัญญา	 

ซึ่งท�าให้ผู้เช่าบางรายท�าการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าพื้นที่และ

เงื่อนไขการเช่ากับอาคารอื่นๆ	รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน	

ท�าให้	ผู้เช่าบางรายได้ขอคืนพื้นที่

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 กลยุทธ์การปรับขนาดพื้นที่ให้เหมาะ

สมกบัความต้องการของผูเ้ช่าในปัจจบุนั				ท�าให้อาคารกลาสเฮ้าส์	

บิลดิ้ง	ยังคงมีผู้เช่าในอัตราร้อยละ	97	อย่างต่อเนื่อง

บริษัท		กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด
	 ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจให้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร	

กลาสเฮ้าส์	รชัดา	ในช่วงปี		2560		ไม่มผีลกระทบกบัการให้เช่าพืน้ที่

ภายในอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	ส่วนพื้นที่อาคารส�านักงานให้เช่า

จ�านวน	7,509	ตารางเมตร	ยังคงมีผู้เช่าเต็ม	100%	เนื่องจากพื้นที่

ภายในอาคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	ม	ีธนาคารธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	

เป็นผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหญ่	รวมทัง้ในส่วนพืน้ทีข่ยายเพิม่ของโครงการ	

รีเทล	กลาสเฮ้าส	์โดยมีพื่นที่	1,827.93	ตารางเมตร	มีผู้เช่า	100%	

	 ทัง้นี	้จากการทีอ่าคาร	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	มผีูเ้ช่าพืน้ทีร่าย

ใหญ่รายเดยีว	คอื	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งหากผูเ้ช่าขอ

คนืพืน้ที	่อาจส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญั			แต่อย่างไรกต็าม	

แนวโน้มของธุรกิจให้เช่าอาคารส�านักงานบนถนนรัชดาในอนาคต	

มีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างสูง	 เน่ืองจากมีอัตราการขยายตัว

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพ้ืนที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยระบบขนส่ง

รถไฟฟ้าใต้ดิน	ผนวกกับทางอาคาร	กลาสเฮ้าส	์ รัชดา	 	 ได้มีแผน

กลยทุธ์การพฒันาพืน้ทีโ่ครงการ	รเีทล	กลาสเฮ้าส์	ให้ตรงกบัความ

ต้องการของผู้เช่าในปัจจุบัน	 	 และการให้บริการสิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ	อาทิ	อาคารจอดรถ	2	ชั้น	ที่สร้างความพึงพอใจให้

กบัผูเ้ช่าอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้ผูเ้ช่าต่อสญัญากบับรษิทัอย่างต่อเนือ่ง

ต่อไปอีก	3	ปี		

2)	ป ัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเที่ยว

	 ผลกระทบที่มีผลต่อโรงแรมและการท่องเที่ยวอาจมา

จากด้านอุปทานที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 ซึ่งแม้ว่าจ�านวนนัก

ท่องเทีย่วและการใช้จ่ายในด้านการท่องเทีย่วยงัคงเป็นไปในทศิทาง

ที่ดี	หลายๆจังหวัดของประเทศไทยยังคงเป็น	จุดเป้าหมายส�าหรับ

การตัดสินใจเลือกเดินทาง	 ของนักท่องเที่ยวประกอบกับนโยบาย

ของภาครัฐที่มีส่วนกระตุ้นการท่องเที่ยว	 แต่อย่างไรก็ตามปัจจัย

ด้านเศรษฐกจิของนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ	หรอืรวมทัง้ค่าเงนิสกลุ

หลักไม่ว่ายูโร	ปอนด์สเตอร์ลิง	ยูเอสดอลล่าร	์ออสเตรเลีย	ซึ่งอ่อน

ค่าลง	รวมทั้งความเสี่ยงเรื่องการก่อการร้าย	สถานการณ์การเมือง

หรือภัยธรรมชาต	ิก็เป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน

	 ในขณะเดียวกัน	ปัจจัยด้านอุปทานท�าให้การแข่งขันใน

ตลาดมีความรุนแรงขึ้น	 รวมถึงคู่ค้าที่เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 On	 Line	

Travel	 Agent	 (OTA)	 เข้ามามีบทบาทในการให้บริการด้านการ

จองห้องพัก	 และแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น	 จ�านวนโรงแรมและห้อง

พักที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะที่ผ่านมา	รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนอื่น	เช่น	

ห้องพักรายวัน	ผ่านตัวแทนลักษณะโบรคเกอร	์Platform	ที่ก�าลัง

ได้รับความนิยม	(AirBNB)	ก็มีส่วนท�าให้การแข่งขันในกลุ่มโรงแรม

และการท่องเที่ยวมีความรุนแรงยิ่งขึ้น	

3)	ป ัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
กอล์ฟ

	 ความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจกอล์ฟ	

ส่วนใหญ่เป็นผลทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอก	ซ่ึงธรุกจิไม่สามารถหลกี

เลี่ยงได้	โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย

 p	 ความเสี่ยงจากฤดูกาล
	 	 สนามกอล์ฟ	Loch	Palm	Golf	Course	(LPGC)	

และ	สนามกอล์ฟ	Red	Mountain	Golf	Course	(RMGC)	ซึ่งตั้ง

อยู่ที่	 อ�าเภอกะทู้	 จังหวัดภูเก็ต	 โดยปกติจะได้รับผลกระทบจาก

ฤดูกาลในช่วงฤดูฝน	 (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี)	

ซึ่งอาจท�าให้นักกอล์ฟไม่สามารถลงเล่นในสนามได้ในช่วงที่ฝน

ตกหนัก	 อีกทั้งยังเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต	

(Low	Season)	ท�าให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต	ิซึ่งเป็นกลุ่ม
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ลกูค้าหลกัของสนามกอล์ฟในจงัหวดัภเูกต็ลดลง	จงึส่งผลให้รายได้

จากการให้บริการสนามกอล์ฟต�า่กว่าช่วงอื่นๆ	ซึ่งเป็นฤดูกาลท่อง

เที่ยว	อย่างไรก็ตาม	เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	ธุรกิจกอล์ฟ	จึงได้

จัดกจิกรรมส่งเสรมิการขายเพือ่เพิม่ยอดนกักอล์ฟในช่วงฤดฝูน	ดงั

ต่อไปนี้

	 	 •	 เสนอค่ากรนีฟีในราคาพเิศษ	และร่วมมือกบั

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 เพื่อดึงดูด

นักกอล์ฟชาวไทย	 และนักกอล์ฟจากนานา

ประเทศในช่วงนอกฤดกูาลท่องเทีย่วนีใ้ห้มา

ใช้สนามกอล์ฟของกลุ่มธุรกิจมากขึ้น

	 	 •	 จัดรายการส่วนลดพิเศษเพ่ิมให้แก่ตัวแทน

จ�าหน่ายในลักษณะของการจ�าหน่ายคูปอง

ส่วนลด	เพื่อกระตุ้นยอดขาย

	 	 •	 ส่งเสรมิการจดัแข่งขนักอล์ฟและทวัร์นาเม้นท์

ส�าหรบันกักอล์ฟทัว่ไปในช่วง	Low	Season	

เพือ่ให้เกดิการใช้บรกิารสนามกอล์ฟมากขึน้

	 	 ส�าหรบัในส่วนสนามกอล์ฟ	Riverdale	Golf	Club	

(RDGC)	 และ	 Bangkok	 Golf	 Club	 (BKGC)	 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด

ปทุมธานีก็ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกัน	 แต่จะไม่เกิด

ผลกระทบมากถึงขั้นเป็นอุปสรรคเท่าที่จังหวัดภูเก็ต	 นอกจากนั้น	

ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่จะเป็นนกักอล์ฟท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ	และ

ปริมณฑล	 เป็นหลัก	 อย่างไรก็ตามสนามกอล์ฟ	 Riverdale	 Golf	

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

ส่งเสริมการขาย	เพื่อเพิ่มยอดนักกอล์ฟในช่วงฤดูฝน	ดังนี้

	 	 •	 การจดัการแข่งขนักอล์ฟ	และจดัทวัร์นาเม้นท์ 

ส�าหรับนักกอล์ฟทั่วไปในช่วงนอกฤดูกาล

ท่องเที่ยว

	 	 •	 โปรโมชัน่พเิศษส�าหรบัช่วงบ่าย	แบบแพคเกจ	

รวมกรีนฟ	ีแค้ดดี้	รถกอล์ฟ	พร้อมทั้ง	คูปอง

อาหารส�าหรับ	BKGC

	 	 •	 การเปิดให้นักกอล์ฟจอง	Tee	–	Time	ผ่าน	

Booking	 Online	 พร้อมโปรโมช่ันราคา

พิเศษ

	 	 •	 เพ่ิมช่องทางจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย

มากขึ้น

 p	 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต	ิ
	 	 ในปี	2560	ไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงจนส่งผลต่อ

การให้บริการ	 โดยในจังหวัดภูเก็ตน้ัน	 แม้จะเกิดน�้าท่วมในหลาย

พื้นที่ในช่วงฤดูฝนแต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาส้ันๆ	 อันเนื่องมา

จากการระบายน�้าลงสู่ทะเลไม่ทัน	 ซึ่งไม่ได้มีการท่วมขังเป็นระยะ

เวลานานจนท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวและการให้บริการ

 p	 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลก
	 	 ประเทศชัน้น�าของโลกในหลายประเทศทัง้อเมรกิา

และประเทศในแถบทวีปยุโรป	ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ	หลาย

ประเทศมีปัญหาด้านการเงิน	 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น	 ถึงแม้ว่ายังมี

เหตกุารณ์ความไม่สงบและการก่อการร้ายในประเทศแถบอเมรกิา

และแถบยุโรป	 ดังนั้น	 ปัญหาดังกล่าวในอดีตมีแนวโน้มที่จะส่งผล 

กระทบกบัธรุกจิท่องเทีย่วซึง่รวมถงึสนามกอล์ฟน้อยลง	โดยสนาม

กอล์ฟที่จังหวัดภูเก็ต	 ในช่วง	 High	 Season	 กลุ่มลูกค้าหลักจะ

เป็นกลุ่มลูกค้าจากประเทศในแถบยุโรป,	และออสเตรเลีย	ซึ่งเป็น

นักธุรกิจและมีก�าลังซื้อที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเล่นกอล์ฟ

ในประเทศไทย	 ทั้งกรุงเทพฯ	 และจังหวัดภูเก็ต	 เมื่อลูกค้ากลุ่มนี	้

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจึงส่งผลกระทบในแง่บวกต่ออัตราการขยายตัว

ของธุรกิจกอล์ฟ

4)	ป ัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

 p	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

	 	 การด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น	 มี

ความเสีย่งทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการปรบัปรงุแก้ไข	และเพิม่เตมิ	

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่

ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดการจัดสรรที่ดินตาม	 พ.ร.บ.	

จัดสรรที่ดิน	การวางผังเมือง	แนวเวนคืน	การปรับปรุงระบบขนส่ง

มวลชน	หรอืกฎหมายเกีย่วกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม	เป็นต้น	ซึง่ล้วน

แต่เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์

	 	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว	

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์ได้ตรวจสอบถึงข้อจ�ากัดทางกฎหมายต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน	ตลอดจนติดตาม

สถานการณ์ความเคล่ือนไหวในประเด็นต่างๆ	 อย่างใกล้ชิดตลอด

เวลา	 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับเปลี่ยนการด�าเนิน

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว	 นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายในการด�าเนิน

การขออนุญาตต่างๆ	ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดขายโครงการ	เช่น	

การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 หรือ	 สวล.	

(Environmental	 Impact	 Assessment:	 EIA)	 การขออนุญาต

ก่อสร้าง	เป็นต้น	เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าว่าสามารถพฒันา

โครงการได้อย่างแน่นอน

 p	 ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวสัดุ
ก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการ

	 	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ตระหนักถึงความเสี่ยง 

ดังกล่าว	 และมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิด
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จากความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้างอย่างรดักมุ	โดยจดัซือ้วสัดุ

ก่อสร้างบางรายการจากผู้ผลิตโดยตรง	 โดยจัดให้มีการประกวด

ราคา	 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ	 	 การทดสอบคุณภาพวัสด	ุ ราคา

ตลาด	 เลือกราคาที่เหมาะสมที่สุด	 และก�าหนดราคาส่งมอบวัสดุ

ก่อสร้างไว้ล่วงหน้า	เพ่ือลดความเสีย่งจากการเพิม่ขึน้ของราคาวสัดุ

ก่อสร้าง	 และได้จัดประมูลงานก่อสร้างเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาโดย

วิธีจัดประกวดราคา	 และการท�าสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ	

(Turnkey	 Construction	 Contract)	 ซ่ึงจะท�าให้สามารถดูแล

ต้นทุนค่าก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณได้	 อีกทั้งกลุ่มธุรกิจได้มี

การน�าเทคโนโลยมีาช่วยในการออกแบบ	(Building	Information	

Modeling)	เพือ่น�ามาใช้ส�าหรบัการบรหิารและควบคมุงานก่อสร้าง		

เพือ่ให้การบรหิารต้นทนุค่าก่อสร้าง	และค่าควบคุมงานก่อสร้างของ

โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 นอกจากนี้แล้ว	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 มีคณะ

ท�างานติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ตลาดบ้านจัดสรร

และคอนโดมเินยีม	เพ่ือตดิตามทศิทางภาวะเศรษฐกจิอย่างใกล้ชดิ	

และได้ค�านึงถึงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างที่น�ามาใช้อย่างเหมาะสม

และคุ้มค่า	เพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้า			

 p	 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและ
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ	

	 	 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมาที่มี

คุณภาพย่อมส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนนิการก่อสร้างโครงการให้แล้ว

เสรจ็ได้ตามแผนงาน	หรอือาจส่งผลต่อคณุภาพงาน	ซึง่อาจน�าไปสู่

ต้นทนุการด�าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้	อย่างไรกต็าม	ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	

ได้มมีาตรการเพือ่ลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักล่าว	โดยด�าเนนิ

การดังต่อไปนี้

	 	 •	 การเริม่ทดลองน�าเทคโนโลยก่ีอสร้าง	หรือใช้

วัสดุก่อสร้างส�าเร็จรูปมาใช้ทดแทนแรงงาน

ฝีมอืในการก่อสร้างมากขึน้	เพือ่ลดการพึง่พงิ

แรงงาน	 ตลอดจนศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆ	

ในการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาทั้งจากภายใน

ประเทศ	 และต่างประเทศ	 เพื่อพิจารณาถึง

ความเหมาะสมและการน�ามาประยกุต์ใช้งาน

	 	 •	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังให้ความส�าคัญกับ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาโดย

มีวิศวกรประจ�าโครงการคอยให้ความช่วย

เหลอืกรณทีีผู่ร้บัเหมาประสบปัญหาหน้างาน	

เพ่ือให้ผูร้บัเหมาสามารถส่งมอบโครงการทีม่ี

คุณภาพได้ตามก�าหนด	

	 	 •	 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมา

ที่มีคุณภาพส่งผลให้ลักษณะตลาดรับเหมา

ก่อสร้างเปล่ียนแปลง	 จากเดิมที่ผู้รับเหมา

ต้องประมูลงานกลายเป็นผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ต้องไปเสนองานให้	 โดย

พิจารณาจากช่ือเสียง	 ประสบการณ์การ

ท�างาน	 ความสามารถของผู้รับเหมา	 และ

จากการประเมินผลงานการด�าเนินงานจริง

ที่ท�าให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์

	 	 •	 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	ได้จดัท�าคูม่อืมาตรฐาน

การก่อสร้างบ้านและมกีารจดัอบรมให้ความ

รู้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 รวมทั้งบุคลากรของ	

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์ไปพร้อมๆ	กัน	

 p	 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
	 	 ตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์	 เป็นธุรกิจ

ที่มีการแข่งขันสูง	 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถเข้าออกจากตลาด

ได้อย่างเสรี	 ประกอบกับมีผู้ประกอบการรายเดิมในตลาดจ�านวน

หลายราย	 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มา

เป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปี	 การแข่งขันในธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับ

กลยุทธ์ของผู้ประกอบการแต่ละราย	 ว่าจะหากลยุทธ์อะไรมาใช้

เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาด	 และสามารถด�าเนินธุรกิจให้ผ่าน

พ้นวิกฤตต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได	้

	 	 ทั้งนี้	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์ได้ก�าหนดแนวทางใน

การบริหารความเสี่ยงด้านการแข่งขัน	ดังต่อไปนี้

	 	 •	 ติดตามสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย	 และ

อสังหาริมทรัพย์	 โดยดูทิศทางเศรษฐกิจ	

และการปรั บตั วของผู ้ ป ระกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดอย่างใกล้ชิด

	 	 •	 พจิารณาขนาดโครงการทีเ่หมาะสมในแต่ละ

ท�าเล	 และในแต่ละช่วงเวลาของการพัฒนา

ด้วยการใช้ฐานข้อมูลภายในองค์กรที่ได้รับ

การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือใน

การตัดสินใจ

	 	 •	 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ

ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพ่ือน�ามาเป็น

ข้อมูลประกอบการพัฒนาโครงการบ้าน

เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ 

ลูกค้าได้

	 	 •	 ใช้การตลาดและสร้างความแตกต่างเพื่อ

รักษายอดขาย	 โดยการเพ่ิมกลุ่มสินค้าให้มี

ความหลากหลาย	เพือ่ให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการและก�าลังซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป

	 	 •	 สร้างบ้านและคอนโดมเินยีมโดยเน้นคณุภาพ	

ควบคุมต้นทุน	ลดค่าใช้จ่าย
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	 	 •	 กระบวนการตรวจสอบคณุภาพจนถงึการส่ง

มอบสนิค้าให้ลกูค้า	รวมไปถงึการดแูลการให้

บริการแก่ลูกค้า	ซึ่งเน้นการบริการ	และเพิ่ม

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์	 ท�าให้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 มีความได้เปรียบใน

การแข่งขันทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและ

คุณภาพของสินค้าและบริการ

	 	 •	 มีการเพ่ิมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่	 รวมทั้ง

การเพิม่สนิค้า	และช่องทางการขายใหม่เพือ่

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่

	 	 •	 พิจารณากระจายการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักย

ภาพอื่นๆ	 	 โดยให้ความส�าคัญต่อสภาพ

แวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการที่

พฒันา	เริม่ตัง้แต่กระบวนการในการคดัเลอืก

แปลงที่ดินที่พัฒนาต้องมีความเหมาะสม	

เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่เชงิเศรษฐกจิให้กบัสงัคม

	 	 •	 ด�าเนินกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง		

ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการรับผิดชอบ

ต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	เพ่ือก่อให้เกดิความ

เชื่อมั่น	และสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่าง	

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์และชุมชนรอบข้าง			

	 	 •	 เพ่ิมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและ

การสื่อสารแบรนด์	 “MBK	 Real	 Estate”	

เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง	 ซึ่งจะช่วย

สนับสนุนกลยุทธ์การขยายท�าเลใหม่ในการ

พัฒนาโครงการของบริษัทให้ประสบความ

ส�าเร็จ	มุ่งเน้นกลยุทธ์	การบริหารลูกค้าด้วย

การสร้าง	 “ประสบการณ์”	 อันจะน�ามาซึ่ง

คุณค่าของการบริการ	 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ	

“ความเชื่อมั่น”	ต่อแบรนด์

	 	 •	 ศึกษาและน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ

ออกแบบและการก่อสร้างอาคารมาช่วยใน

การก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและควบคุม

ต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น

	 	 •	 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	

รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลภายในองค์กร	

(Big	Data)	เพื่อให้สามารถสร้างและบริหาร

กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับภาวะตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป

 p	 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
	 	 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี	 2560	 	 เมื่อ

เทยีบกบัปี	2559	มอีตัราการเตบิโตเพยีง	2-3%	เท่านัน้	ซึง่ส่วนหนึง่

เป็นผลมาจากมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

เพื่อกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ	 	 แต่อย่างไรก็ตาม

ภาวะอุปทานล้นตลาด	โดยเฉพาะอาคารชุดยังมีอยู่จ�านวนมากใน

ตลาด	 ผนวกกับสถานการณ์ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น		

ก่อให้เกิดมาตรการความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อย

สินเชื่อในปี	 2560	 ที่มีมากขึ้น	 ส่งผลให้ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ใน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของปี	2560	ลดลงจากปี	2559		

	 	 อย ่ า ง ไร ก็ตาม	 จากประสบการณ ์ ในการ

บริหารธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย	 ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน	 และ

ธุรกิจให้ค�าปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	 จนกระท่ังการ

ด�าเนนิธรุกิจดา้นพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพือ่รองรบัลกูคา้

ระดับกลางขึ้นไปเป็นส่วนใหญ	่ท�าให้ธุรกิจยังสามารถแข่งขันและ

สร้างส่วนแบ่งการตลาดในส่วนนี้ได้ดีอย่างต่อเนื่อง	 	และได้รับผล 

กระทบจากภาวะสินค้าล้นตลาดไม่มากนัก	 เนื่องจากตลาดกลุ่ม

ระดับกลางขึ้นไปได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

น้อยกว่ากลุ่มตลาดระดับล่าง	 	 ประกอบกับความม่ันคงทางด้าน

การเงินของ	MBK	GROUP	และการด�าเนินธุรกิจโดยใช้หลักความ

ระมัดระวัง	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ยังคงสามารถมีผลการด�าเนิน

งานทีเ่ตบิโตต่อเนือ่งและเชือ่ว่าจะสามารถน�าพาธรุกจิก้าวผ่านช่วง

เวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น		

5)	ป ัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
อาหาร	

ธุรกิจข้าว

 p	 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ
	 	 ข้าว	 เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ	 ซึ่ง

เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์	 (Commodity)	 ที่มีการ

เปลีย่นแปลงราคาอยูต่ลอดเวลาตามสภาวการณ์ของตลาด	ไม่ว่าจะ

เป็นเศรษฐกิจ	การเมือง	สิง่แวดล้อม	ปัจจยัเหล่านี	้จะเป็นตวักระตุน้

ในเรื่องของอุปสงค์	อุปทาน	ในปี	2560	นี้	อุปทานมีปริมาณมาก	

ท�าให้ราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าปีที่ผ่านๆ	 มา	 ดังนั้น	 การ

ส่งออกของไทยจึงมีศักยภาพสูงขึ้นในการแข่งขัน	แต่ตลาดภายใน

ประเทศน้ัน	 จะเกิดการแข่งขันทางด้านราคาสูงมากขึ้น	 อย่างไรก็

ตามบรษิทัฯ	วางแนวนโยบายในการด�าเนนิงาน	เพือ่ลดความเสีย่ง

จากความผันผวนของตลาดโดย

	 	 •	 จัดเก็บสินค้าบางชนิด	 อาทิเช่น	 ข้าวหอม

มะลิ	 ข้าวขาว	ฯลฯ	 เพื่อเป็นปริมาณส�ารอง

ในการผลิตในราคาที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการ

ตรวจสอบข้อมลูสถติใินทกุภาคส่วนก่อนการ

ตัดสินใจซื้อ
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	 	 •	 สนิค้าทีม่กีารเคลือ่นไหวน้อย	หรืออายกุารจดั

เกบ็สัน้กว่าข้าวชนดิอืน่	อาทเิช่น	Parboiled	

Rice	 ใช้นโยบายในการสั่งซ้ือแบบพอเพียง

กับปริมาณการขาย	 เพื่อลดปัญหาในเรื่อง

ของคุณภาพ	และราคาที่ผันผวน

	 	 ในส่วนของวัตถุดิบ	 เพื่อตลาดต่างประเทศนั้น	 ใช้

นโยบายในการส่ังซ้ือตามที่มีค�าส่ังซ้ือ	 เพื่อบรรเทาความเสี่ยงใน

เรื่องของราคาวัตถุดิบในคลังเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด

 p	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาย
	 	 ปี	 2560	 ปริมาณข้าวมีอุปทานเพิ่มสูงมากข้ึน	

สภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั	ท�าให้ก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง	ท�าให้

กลไกราคาตลาดน้ันมีการใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคาที่สูง

มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	 	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขนั	บรษิทัฯ	ก�าหนดให้มเีป้าหมายในการเพิม่แหล่งผลติ

สนิค้าของบรษิทัอกี	2	รายเป็นอย่างน้อย	เพือ่เป็นการลดความเสีย่ง

ในเรือ่งการขาดแคลนสนิค้า	เพือ่ส่งมอบ	และเสรมิสร้างศกัยภาพใน

การแข่งขนัให้แก่ทางบรษิทัฯ	โดยพัฒนาศกัยภาพของแหล่งผลติให้

มปีระสิทธิภาพสอดคล้องกบัมาตรฐานของบรษิทั	ดงันัน้การควบคมุ

ต้นทุนจะสามารถท�าให้การก�าหนดราคาขายของบริษัทสอดคล้อง

รองรับกับสถานการณ์ทางการตลาด		

	 	 บริษัทฯ	 ก�าหนดแนวนโยบายในการแข่งขันใน

ตลาดภายในประเทศเป็น	3	ส่วน	ดังนี	้

	 	 •	 ช่องทางการค้าปลกีแบบดัง้เดมิ	(Traditional	

Trade)	 นั้นจะมุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มผล

ก�าไรให้แก่คู่ค้า	 เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้น 

การกระจายสนิค้าข้าวภายใต้ตราสนิค้าออก

ไปให้มากขึน้	เน่ืองจากการปรบัเปลีย่นราคา

ในช่องทางน้ีมีความยุ่งยากน้อยกว่าในช่อง

ทางอื่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว	

จึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของ

วัตถุดิบ

	 	 •	 ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่	 (Modern	

Trade)	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาใน

ช่องทางนี้มีขั้นตอนที่ยุ ่งยากและซับซ้อน	 

ดังน้ันกลยุทธ์ที่ใช้ในช่องทางน้ีน้ันจะมุ่งเน้น

ในเรือ่งของการท�า	Promotion	อย่างต่อเนือ่ง	

และเพิ่มช่องทางการขายทาง	Online		เพื่อ

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด	

	 	 •	 ช่องทางการขายตรง	(HORECA)	ช่องทางนี้

จะมุง่เน้นในเรือ่งของความรวดเรว็และความ

สะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักในราคาที่

เหมาะสม	 ดังน้ัน	 จึงเร่ิมมีการจัดหาสินค้า

กลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ	 ที่ลูกค้าต้องการ	

ตามกลยุทธ	์One	Stop	Service	ซึ่งจะช่วย

รักษาฐานลูกค้า

 p	 ความเสี่ยงจากการส่งออก
	 	 การแข่งขันในตลาดค้าข้าวโลกทวีความรุนแรงขึ้น	

จากปัจจัยของสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่า	 ก�าลังซื้อผู้บริโภคที่หดตัว

ลง	ท�าให้เกิดภาวะชะลอตัวในเรื่องการสั่งซื้อในบางพื้นที่	 เกิดการ

แข่งขนัทางด้านราคากนัอย่างมาก	อ�านาจต่อรองของผูข้ายลดน้อย

ลง	จากการท่ีก�าลงัซือ้ลดลง	ท�าให้เกดิปัญหาการล่าช้าในการช�าระ

หนี้จากคู่ค้า	แต่ในส่วนของทางบริษัทฯนั้น	ยังคงรักษาไว้ได้	

	 	 ในส่วนของลูกค้าหลักของบริษัทฯ	 ลูกค้ายังคงให้

ความเชือ่มัน่อย่างต่อเนือ่ง	นโยบายทีบ่รษิทัฯ	มุง่เน้น	เพือ่ลดความ

เสี่ยงจากการค้าต่างประเทศคือ	

	 	 •	 บริษัทจะตกลงท�าสัญญาซ้ือขายต่อเม่ือมี

วัตถุดิบเพียงพอแล้วเท่านั้น

	 	 •	 บรษิทัจะมกีารเกบ็วตัถดุบิในปรมิาณทีเ่หมาะ

สม	โดยมีปริมาณขั้นต�่าตามที่ทางหน่วยงาน

ราชการก�าหนดไว้

	 	 •	 การซือ้ขายจะด�าเนนิการธรุกรรมทางการเงนิ

ผ่านธนาคารขนาดใหญ่ทีน่่าเชือ่ถอื	โดยมกีาร

ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าด้วย

	 	 •	 เพือ่เป็นการป้องกนัความผนัผวนของค่าเงนิ

บาท	บรษิทัก�าหนดให้มกีาร	Forward	อตัรา

แลกเปลีย่นสกลุเงนิตราต่างประเทศหลงัจาก

ได้รับค�าสั่งซื้อทันที

	 	 นโยบายในการรบัช�าระเงนิจากคูค้่าในรปูแบบทีม่ี

ความเสี่ยงน้อยที่สุด	 คือ	 การช�าระเงินแบบโอนเงินล่วงหน้า	หรือ	

รูปแบบตราสารเครดิต	(Letter	of	Credit)	

 p	 ความเสี่ยงของค่าเงินบาท
	 	 PRG	ไม่มีนโยบายในเรื่องการท�าก�าไรของเงินตรา

ต่างประเทศจากอัตราแลกเปลี่ยน	 ดังนั้น	 PRG	 จะป้องกันการ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการประสานงานกับทางธนาคาร	

เพื่อบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละกรณ	ีทุกครั้งที่มีการซื้อขาย

 p	 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
	 	 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนั้น	 มีความแตก

ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสภาวะดินฟ้าอากาศในแต่ละ

ช่วงเวลา	ดงันัน้	บรษิทัจงึต้องก�าหนดนโยบายในการดแูลพืน้ทีต่่างๆ

ในหลากหลายรูปแบบ	 เพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	 และมิ

ให้การปฏิบัติงานต้องชะงัก	 อาทิ	 การจัดเตรียมพื้นที่ในส่วนของ

คลงัสนิค้าให้พร้อมรองรบัภาวะอทุกภยั	โดยมนีโยบายในการเตรยีม 

พาเลทเพื่อยกสินค้าให้สูงขึ้นจากพื้น	 การตรวจสอบสถานที่โดย
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รอบตามระยะเวลา	เพ่ือเตรยีมมาตรการการป้องกนัล่วงหน้า	ฯลฯ	

นโยบายเหล่านีจ้ะถกูก�าหนดเพือ่ลดความเสีย่งเรือ่ง	การตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค	และความเสียหายของบริษัท

 p	 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาลูกค้าหรือผู้จัด
จ�าหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

	 	 ในปีที่ผ่านมามีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่	 10	

รายแรก	คิดเป็นร้อยละประมาณ		30	ของรายได้รวม		และลูกค้า

รายใหญ่ที่สุด	มียอดขายข้าวร้อยละไม่เกิน	10	ของรายได้รวม		ซึ่ง	

PRG	 พิจารณาว่ายอดขายของลูกค้ารายใหญ่น้ีไม่เป็นความเสี่ยง		

นอกจากนั้น	 PRG	 มีความมุ่งมั่นในการเพ่ิมรายได้จากธุรกิจอื่นๆ	

อย่างต่อเนื่องและก�าหนดเป็นแผนการด�าเนินงานในการขยายเข้า

สู่ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร	การคัดสรรสินค้าอื่นๆ	เพิ่มเติม		

เพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายและครบวงจร	รวมถึงการปรับกลยุทธ	์	

เพื่อรุกเข้าสู่ตลาดช่องทางบริการด้านขายตรงเพ่ิมมากขึ้น	 	 เพื่อ

สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง	และยั่งยืนต่อไปในอนาคต	

ธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร

 p	 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
	 	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางด้าน	 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ

บริการ	การโฆษณา	ประชาสัมพันธ	์และการจัดกิจกรรมการตลาด

รูปแบบต่างๆ	 โดยเน้นการให้ความส�าคัญกับความต้องการของผู้

บริโภคเป็นหลัก	 	 รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการขยายสาขาในท�าเลที่

มีศักยภาพ	 และการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อตอบสนองการขยายตัว

ของธุรกิจและบริษัทฯ		

	 	 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างสังคม	 เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน

เพิ่มมากขึ้น	 จึงท�าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารเพิ่มจ�านวนขึ้น

อย่างรวดเรว็	รวมถึงเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑ์	และ	การ

แข่งขนัด้านคณุภาพและราคา	ดงันัน้	PRG	ต้องแข่งขนักบัคูแ่ข่งกบั

ผู้ประกอบธุรกิจอาหารนานาชนิดเป็นจ�านวนมาก	 คู่แข่งขันเหล่า

นี้มีท้ังผู้ประกอบการกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารจากต่างประเทศ	

(International	 Restaurant	 Chains)	 และ	 กลุ่มร้านอาหารที่

ด�าเนินกิจการในประเทศมาอย่างยาวนาน	 (Local	 Restaurant	

Chains)	 รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่แสวงหาโอกาสของการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เข้ามาในธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง	

นอกจากนี้	 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ

กระแสหลกัและเครอืข่ายสงัคมในอนิเตอร์เนต็	(Social	Network)	

ที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อสินค้าและบริการใหม่ๆ	ที่มีมิติความ

กว้างและความลึกในด้านสินค้าและบริการ	 ท�าให้ต้นทุนในการ

เปลี่ยนใช้สินค้าและบริการลดต�่าลง	 (Lower	 Switching	 Costs)		

ซึง่ผูป้ระกอบการในธรุกจิร้านอาหารล้วนให้ความส�าคญักบัโอกาส

ดังกล่าวในการแข่งขัน	 โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการแข่งขันเชิงราคา	

และคุณภาพของอาหาร	ความหลากหลาย	และความรู้สึกที่คุ้มค่า	

(Value	 for	Money)	 รวมถึงการให้ความส�าคัญกับคุณภาพด้าน

การบริการ	 จ�านวนและต�าแหน่งที่ตั้งของร้านอาหาร	 การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่	 (Menu	 Visions)	 และกิจกรรมทางการ

ตลาด	 และการส่งเสริมการขาย	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงและ

ความแข็งแกร่งของแบรนด์	 	 เพื่อสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด	

(Barrier	to	Entry)	ส�าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ	ทัง้นีห้าก	PRG	

ไม่สามารถแข่งขนัในปัจจยัต่างๆ	ทีก่ล่าวมาได้อาจส่งผลกระทบเชงิ

ลบต่อธุรกิจและผลการด�าเนินการของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

	 	 อย่างไรก็ตาม		PRG	ได้ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ	์

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ	 การโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 และการจัด

กิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ	 โดยเน้นการให้ความส�าคัญกับ

ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก	 รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการ

ขยายสาขาในท�าเลที่มีศักยภาพ	และการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบ

สนองการขยายตัวของธุรกิจและบริษัทฯ	

 p	 ความเสีย่งทีไ่ม่สามารถขยายสาขาในพืน้ที่
เป้าหมาย

	 	 เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรง	 และมีผู้ประกอบการร้านอาหาร 

ประเภทอ่ืนๆ	 เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้พ้ืนที่เช่าท่ีมี

ศักยภาพตามเกณฑ์ในการขยายสาขาของ	 PRG	 หายากขึ้น	 อาจ

ท�าให้	 PRG	 มีความเสี่ยงในการหาพื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ไม่

ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 	อย่างไรก็ตาม	PRG	ได้เล็งเห็นถึงการ

จัดการความเสี่ยง	 จึงได้มุ่งเน้นด้านการให้ความส�าคัญในการ

เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานบริหารพื้นที่เช่าของผู้

ประกอบการพื้นที่เช่า	 รวมถึงบริษัทนายหน้าจัดหาพื้นที่เช่า	 และ

การจดัท�าฐานข้อมลูภายในของบรษิทัส�าหรบัพืน้ทีเ่ช่า	(Landlord)		

รวมถึงบริษัทนายหน้าจัดหาพื้นที่เช่า	 (Leasing	 Agency)	 ตลอด

จนการจัดท�าฐานข้อมูลภายในของบริษัทส�าหรับพื้นที่เช่า	 ทั้งใน

กรุงเทพและปริมณฑล	 ตามกลยุทธ์ในการขยายสาขาของบริษัท	

เพือ่ลดความเสีย่งในการไม่สามารถหาพืน้ทีเ่ช่าได้ตามเป้าหมาย		ซึง่

อาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย

	 	 นอกจากนี้	 ส�าหรับสาขาของธุรกิจร้านอาหารท่ี

ด�าเนินกิจการอยู่นั้น	 ทาง	 PRG	 ท�าสัญญาเช่าครั้งละ	 3	 ปี	 และ

สามารถต่ออายุได้	 3	 คร้ัง	 ครั้งละ	 3	 ปี	 PRG	 ตระหนักถึงความ

ส�าคญัของการต่อสญัญาเช่าจงึได้เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูใ้ห้

เช่าพืน้ทีโ่ดยการปฏบิตัติามสญัญาเช่ามาโดยตลอด	ไม่เคยมีปัญหา

กบัผูใ้ห้เช่า	รวมถึงร่วมกนัแก้ปัญหา	และด�าเนนิกจิกรรมการตลาด
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ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ให้เช่าเมื่อมีการร้องขอ	เพื่อลดความเสี่ยงจาก

การไม่ได้ต่อสัญญาเช่า	และความสามารถในการต่อรองเงื่อนไขใน

สัญญาเช่าในอนาคต

 p	 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
	 	 เนื่องจากธุรกิจของ	PRG	เป็นธุรกิจบริการ	ดังนั้น	

บคุลากรจงึเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นธรุกจิได้	ตามกลยทุธ์ของ	

PRG	ทีม่แีผนงานในการขยายสาขา	เพ่ือเปิดสาขาใหม่ทกุปี	และทกุ

สาขาจะต้องใช้พนักงานอย่างน้อย	20	-	25	คนต่อสาขา	โดย	PRG	

จะต้องมีแผนในการสรรหาและว่าจ้างพนักงานใหม่จ�านวนมาก	

เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ตามแผนการขยายสาขา	 รวมถึงการ

รับพนักงานใหม่ทดแทนพนักงานเดิมที่ลาออกได้ทันเวลา	 ซึ่งอาจ

จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการด�าเนินการของบริษัทได้

อย่างมีนัยส�าคัญ

	 	 ด้วยวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการ	และ	ฝ่ายจดัการ

ของบริษัทฯ	 ที่ตระหนักต่อปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว	 จึงให้ความ

ส�าคัญในขับเคลื่อน	 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ

ทุนมนุษย์	 ซึ่งเป็นฐานรากที่ส�าคัญ	 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

สามารถ	 ทักษะ	 ความช�านาญ	 และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 มีความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน	 รวม

ถึงการให้ค่าตอบแทน	 สิทธิประโยชน์	 และสวัสดิการที่เป็นธรรม

มากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด	และสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงาน		

ตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อมในการท�างานที่อบอุ่นและเป็นมิตร	

ผ่านทางการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

 p	 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา
วัตถุดิบ

	 	 ต้นทุนอาหารถือเป็นต้นทุนที่ส�าคัญที่สุดในการ

ด�าเนนิธรุกจิร้านอาหาร	โดยคดิเป็นสดัส่วนของรายได้จากการขาย

สูงถึงร้อยละ	35	และต้นทุนอาหารนั้นส่วนใหญ่เป็นต้นทุนวัตถุดิบ

หลัก	ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาของวตัถดุบิในขณะนัน้	อาจท�าให้ยงั

ไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้น	 เพื่อชดเชยได้ทันกับผลกระทบ

จากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด	 	 หรือหากปรับก็อาจชดเชย

ได้เพยีงบางส่วน	ซึง่ราคาของวตัถดุบิเหล่านีจ้ะผนัผวนตามอปุสงค์

และอุปทานของตลาด	 โดยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ	 

ภยัธรรมชาต	ิการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ	ซึง่เป็นปัจจยัทีอ่ยูน่อก

เหนือการควบคุมของ	 PRG	 ซึ่งความผันผวนของระดับราคาของ

วัตถุดิบดังกล่าว	 	 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการด�าเนินงานของ	

PRG	อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 	 เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

วตัถดุบิให้อยูใ่นราคาทีเ่หมาะสม	PRG	ได้มกีารด�าเนนิการประมาณ

การปริมาณความต้องการของวัตถุดิบหลักที่มีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินการอย่างมีนัยส�าคัญต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท	 เพื่อใช้

ในการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบได้ตามก�าหนดเวลาของแผนการ

ขาย	 รวมถึงเป็นข้อมูลในการต่อรองกับผู้ผลิตและจ�าหน่ายในการ

จดัซือ้ในปรมิาณมาก	มีรายงานการวเิคราะห์การเปรยีบเทยีบอย่าง

สม�า่เสมอของการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุบิทีส่่งผลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อต้นทุน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับขึ้นราคาขาย

ในกรณีที่จ�าเป็น	 	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาที่มี

ผลต่อราคาวัตถุดิบ	 และยังเป็นการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยู่ใน

ระดับราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้

 p	 ความเสี่ยงในการด�าเนินกิจการของสาขา
ไม่เป็นไปตามคาดการณ์

	 	 ผลการด�าเนินงานของธุรกิจร้านอาหารในแต่ละ

สาขา	 เก่ียวข้องกบัปัจจยัภายในและภายนอกต่างๆ	 ปัจจยัภายใน

ที่สามารถควบคุมได้	 เช่น	 คุณภาพอาหาร	 การบริการ	 วัตถุดิบ

คณุภาพ	 ส่วนปัจจยัภายนอก	 เช่น	 ความผันผวนของราคาวตัถดุบิ	

การขาดแคลนบุคลากร	 การแข่งขันทางธุรกิจ	 สภาพภูมิอากาศ	

เศรษฐกิจ	 ลักษณะด้านประชากร	 จ�านวนร้านอาหารคู่แข่ง	 หรือ

ร้านอาหารทดแทนทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีง		PRG	บรหิารความเสีย่ง 

ดังกล่าว	 โดยมีการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศของพื้นที่	 ที่มี

ศักยภาพ	 (Strategic	 Location)	 ส�าหรับการเปิดสาขาในแต่ละ

แบรนด์ของร้านอาหารเครอืข่าย	 เริม่จากการแสวงหาท�าเลทีเ่หมาะ

สม	โดยการศกึษาข้อมลูด้านประชากร	พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	ร้านค้าคู่

แข่งในบรเิวณใกล้เคยีง	การขยายตวัของสาธารณปูโภคพืน้ฐาน	และ

อปุสงค์	-	อปุทาน	ในแต่ละพืน้ที	่เพือ่น�ามาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู

ศกึษาความเหมาะสมของพืน้ที	่(Site	Analysis	and	Optimization)

	 	 นอกจากนี้	PRG	ยังมีการศึกษาข้อมูลส�าคัญทั้งใน

ด้านการจัดหาวัตถุดิบ	บุคลากร	และการควบคุมคุณภาพ	เพื่อน�า

ข้อมูลทั้งหมดมาใช้ส�าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุน	

(Feasibility	Study)	ก่อนทีจ่ะมกีารขยาย/เปิดสาขาใหม่ทกุครัง้	มี

การควบคุมค่าใช้จ่ายคงที่ให้อยู่ในระดับต�า่	 รวมทั้งมีการวิเคราะห์

และรายงานผลการด�าเนินงานรายสาขาเป็นประจ�า	 ตลอดจนมี

ทีมงานในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์อย่างทันท่วงที	

6)	ปัจจยัความเสีย่งของธรุกจิการเงิน
 p	 ความเสี่ยงด ้านเครดิตจากการด้อย

คุณภาพของสินเชื่อ	
	 	 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีล่กูหนีม้กีารผดินดัช�าระ	

หรอืไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขที	่ตกลงไว้ในสญัญากูไ้ด้	โดยอาจ

เกิดจากการประสบภาวะปัญหาทางธุรกิจของลูกหนี้	 จากความ

ผันผวนทางเศรษฐกจิ	หรอือาจเกดิจากความผดิพลาดในการบรหิาร

จดัการของลกูหนี	้ซึง่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุม่ธรุกจิการเงนิ

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 95



	 	 อย่างไรก็ด	ีทางกลุ่มธุรกิจการเงิน	 ได้ตระหนักถึง

การบริหารความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ	 ซึ่งถือเป็น

ธรรมชาติของธุรกิจการเงิน	จึงให้ความส�าคัญกับระบบการบริหาร

ติดตามหนี้	 ด้วยการก�าหนดนโยบาย	 และขั้นตอนการติดตาม

คุณภาพสินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ	 เร่ิมจากการจัดให้มีการประเมิน

ความเสีย่งด้านเครดติของผูกู้	้โดยมหีน่วยงานวเิคราะห์สนิเชือ่เป็น

ผู้ประเมินความเสี่ยง	 เพื่อก�าหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม	 และ

เงื่อนไขต่างๆ	 ในการให้สินเชื่อแต่ละราย	 โดยมีคณะกรรมการที่

มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ท่ีมีอ�านาจ

ในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ	 และควบคุมก�ากับการด�าเนินงาน	

นอกจากน้ียงัมผีลติภณัฑ์ประกนัชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่เพือ่เป็น

ทางเลือกให้ลูกค้าสามารถซื้อความคุ้มครองปกป้องความเสี่ยงต่อ

ภาระหนี้ที่ยังมีอยู่กับบริษัท

 p	 ความเสี่ยงจากหลักประกัน		
	 	 ส�าหรับการให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นหลัก

ประกัน	 ทางกลุ่มธุรกิจการเงินก�าหนดให้มีการวิเคราะห์	 และ

จัดระดับคุณภาพของหลักประกันแต่ละประเภท	 โดยพิจารณา

ถึงสภาพคล่องท�าเลที่ต้ัง	 (ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์)	 สภาวะการ

ผันผวนทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์	 (ส�าหรับ

สังหาริมทรัพย	์–หุ้น)		และความเป็นที่ต้องการของตลาด	(ส�าหรับ

จกัรยานยนต์)	ของหลกัประกนันัน้	และน�าผลการวเิคราะห์ดงักล่าว

ไปใช้ประกอบในการพิจารณาสินเชื่อ	 โดยหลักประกันประเภท

อสังหาริมทรัพย์	 ต้องมีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระที่

ยอมรับได้	 รวมทั้งการให้วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันใน

ระดับที่เหมาะสมยอมรับได้		เพื่อมั่นใจว่า	มีการบังคับหลักประกัน	

เพื่อช�าระท่ีคุ้มมูลหน้ี	 ทั้งน้ีหลักประกันที่เป็นสิ่งปลูกสร้างได้มีการ

ควบคุมติดตามให้มีการท�าประกันอัคคีภัยตลอดอายุสัญญาซึ่งจะ

ช่วยชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	และหลักประกัน

ประเภทสังหาริมทรัพย์-หุ้น	 ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงใน

ตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบราคาหุ้น	 โดยได้มีการก�าหนดการ

เพิ่มหลักประกันกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงของราคาหุ้นเพื่อ

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังเช่นกัน	 ส�าหรับธุรกิจ

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	โดยบริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	(“TLS”)	ซึ่งรถ

จกัรยานยนต์ถอืเป็นหลกัประกนั	และเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ห้เช่าซือ้	

หากลูกหนี้ไม่สามารถช�าระหน้ีได้	 TLS	 สามารถด�าเนินการครอบ

ครองสินทรัพย์ได้ทันที	 เพื่อขายต่อผ่านการประมูลที่โปร่งใสและ

ถูกต้องตามกฎหมาย

	 	 ดังน้ัน	 จึงอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถยึด

รถจักรยานยนต์ที่เป็นหลักประกันได้	 รวมทั้งความเสี่ยงจากราคา

จ�าหน่ายผ่านการประมลูทีอ่าจจะไม่ครอบคลมุชดเชยต่อความเสยี

หายที่เกิดขึ้นได้				

 p	 ความเสี่ยงด้านราคา	และอัตราดอกเบี้ย	
	 	 ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย	

มีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน	 และรายได้ของกลุ่มธุรกิจการ

เงิน	โดยเฉพาะในธุรกิจเช่าซื้อ	ซึ่งมีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่คิด

กับลูกค้าแบบคงที่	และยังมีผลกระทบต่อการตั้งส�ารองประกันภัย

ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิต

	 	 อย่างไรก็ดี	 ทางกลุ่มธุรกิจการเงิน	 ได้พิจารณา

ชดเชยความเสีย่งทีเ่กดิขึน้	โดยการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ในสญัญา

ในระดับที่แข่งขันได้	 และมีความเหมาะสม	 ตามความเส่ียงที่มาก 

กว่าการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์	 การก�าหนดเงื่อนไขการ

ให้สินเชื่อที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	 และการก�าหนดให้มีค่า

ธรรมเนียมในการช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนด	และในส่วนของธุรกิจ

ประกนัชวีติได้ก�าหนดให้คณะกรรมการลงทนุพจิารณาปรบัเปลีย่น

กลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มของสภาวะดอกเบี้ย 

อยู่เสมอ		เป็นต้น

7)	ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจอื่นๆ
 p	 ความเสีย่งจากจ�านวนรถยดึของไฟแนนซ์

ลดลง
	 ในธุรกิจประมูลรถยนต์	 กลุ่มผู้ส่งรถรายใหญ่คือ	 กลุ่ม

สถาบนัการเงนิ		ส�าหรบั	AAA	จะมสีดัส่วนส่งรถเข้าประมลูทัง้หมด	

80%	 แต่เนื่องจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เคร่งครัด	 ตั้งแต่ปี	

2558-2559	มีผลให้รถยดึของกลุม่สถาบนัการเงนิ	เข้าสูต่ลาดลดลง	

ซึ่งหากAAA	ไม่สามารถเพิ่มจ�านวนรถจากกลุ่มผู้ขายประเภทอื่นๆ	

เช่น	กลุม่รถเช่า	หรอืผูใ้ช้รถส่วนตวัทัว่ไป	รวมทัง้การไม่สามารถเพิม่

สดัส่วนจากผูข้ายรายเดมิทีส่่งให้	AAA	อยูแ่ล้ว	จะท�าให้ผลประกอบ

การไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้

8)	ป ัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
สนับสนุน

	 ปัจจัยความเสี่ยงในการด�าเนินงาน	ของธุรกิจสนับสนุน	

ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการบรหิารจดัการงานสนบัสนนุขององค์กร

นัน้	ส่วนใหญ่เป็นความเสีย่งในด้านปฏบิตักิาร	(Operational	Risk)	

อันเป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมผลกระทบโดยการถ่ายโอน

ความเสี่ยง	 และ	 มาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ	 โดยเป็น

ความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน	ได้แก่

 p	 ความเสีย่งด้านทรพัยากรบคุคล	และ	การ
บริหารจัดการ		

	 	 การเปิดเสรีการค้าของกลุ่มประเทศ	 อาเซียน	

ภายใต้ข้อตกลงการเคล่ือนย้ายแรงงาน	 (Mutual	 Recognition	
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Arrangement,	“MRAs”)	ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญจากภายนอก	ที่

อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร	 ในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน	 โดย

เฉพาะบุคลากร	 ที่มีสมรรถนะ	 และ	 ศักยภาพสูง	 (Talented	

Workforce)	 ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ท้าทายของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล	 ที่จะเก็บรักษากลุ่มบุคคลากร	 ดังกล่าวไว้กับ

องค์กร	

	 	 ด้วยวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการ	และ	ฝ่ายจดัการ	

ที่ตระหนักต่อปัจจัยความเส่ียงดังกล่าว	 จึงให้ความส�าคัญในขับ

เคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	และทุนมนุษย์	ซึ่ง

เป็นฐานรากที่ส�าคัญ	ที่จะท�าให้เกิดความมั่นคง	 และเป็นการเพ่ิม

มูลค่าให้แก่องค์กร	จากหลักคิดดังกล่าวองค์กรจึงได้พยายามสร้าง

สภาวะแวดล้อมในการท�างานที่อบอุ่น	และ	เป็นมิตร	ผ่านทางการ

ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	และ	พัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากร

มนุษย์	 ให้มีความเป็นมืออาชีพ	 เพื่อสร้างบุคคลากรที่ยึดมั่นในค่า

นิยมร่วมองค์กร	มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน	และ	ปฏิบัติต่อกันอย่าง

สร้างสรรค์	รวมถงึการเปิดโอกาส	ช่องทางให้พนักงานได้แสดงความ

สามารถ	 กล้าคิดและกล้าท�าในสิ่งใหม่ๆ	 ซ่ึงจะท�าให้พนักงานรู้ถึง

คุณค่าของตนเอง	 และมุ่งมั่นที่จะน�าองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กร	

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้องค์กรเจรญิเตบิโตอย่าง

มั่นคงและยั่งยืน	

 p	 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
	 	 เป็นทีย่อมรบักนัอย่างกว้างขวางว่าเทคโนโลยแีละ

การสื่อสารในปัจจุบันท�าให้โลกธุรกิจแคบลง	 การเข้าถึงลูกค้าโดย

การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วงชิงความ

ได้เปรียบในด้านการแข่งขันในการเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มโอกาส

ในการน�าเสนอ	 สินค้า/บริการ	 และ	 นวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อตอบ

โจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ	 ซึ่งมีส่วนช่วยให้สามารถ

ควบคุมคุณภาพ	ก�าหนดกรอบเวลา	และ	บริหารต้นทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 	 กลุ่มบริษัท	 ฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ

บริหารความเสี่ยงของ	กลุ่มธุรกิจทั้ง	8	กลุ่ม	โดยมีการจัดตั้งคณะ

กรรมการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ	(Information	Technology	

Steering	 Committee)	 เพื่อก�าหนดกรอบนโยบายและให้ความ

เห็นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 ทั้งในส่วนกลาง

และและในกลุ่มธุรกิจ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการในการด�าเนิน

ธุรกรรมของกลุ่มบริษัท	 และ	 ความต้องการของลูกค้าในด้านการ

ใช้บริการ	 โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้พิจารณากรอบการด�าเนินการ

และพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในหลายโครงการ	

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ	ได้แก่	โครงการจัดท�าศูนย์กลาง

ข้อมูล	 (Data	 Center)	 ศูนย์ส�ารองข้อมูล	 (Disaster	 Recovery	

Site)	 เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักท่ี

ศนูย์กลางข้อมลูไม่สามารถใช้งานได้	และ	โครงการพฒันาระบบจดั

ซือ้	(E-Procurement)	พร้อมทัง้ปรบัปรงุระบบAS400	ERP	รวมถึง	

โครงการพฒันาและตดิตัง้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในกลุม่ธรุกจิ

ทั้ง	 8	 กลุ่ม	 เพ่ือสนับสนุนการท�าธุรกรรมโดยน�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วย	และ	ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูค้า	

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้าน	 Customer	 Database	 &	 Loyalty	

Program	เป็นต้น
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี	2560

“ บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความยึดม่ัน
ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และการปฏิบัติตามกฎหมาย	 จริยธรรม
ทางธุรกิจ	 และจรรยาบรรณของบริษัท	 พร้อมการบริหารจัดการที่ดีด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
โดยถือเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญในการร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ	 ด้วยตระหนักดีว่าการส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข ้มแข็งของชุมชนและสังคมอย ่างจริงจั งจะน� า ไปสู ่การพัฒนาสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการน�าความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ	 มาสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร	 และสังคมไปพร้อมๆ	กัน	 และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
ภายในองค์กร	

“
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การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน
	 ปี	 2560	 บริษัทฯ	 ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสังคม

และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ทั้งที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจ	(CSR-

in-process)	 และนอกกระบวนการธุรกิจ	 (CSR-after-process)	

อาทิ	 ลดการใช้พลังงาน	 	 ลดของเสียจากกระบวนการต่างๆ	 ใน

การท�าธุรกิจ	 การจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์	 เพื่อลดปัญหาโลก

ร้อนและลดมลภาวะ	 การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน	 

คนรุ่นใหม่	 สถาบันการศึกษา	 เพื่อเป็นต้นแบบหรือผู้น�าในการ

จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์	 ภายใต้การพัฒนา

ความยั่งยืนท้ัง	 3	 ด้านที่บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญและด�าเนินมา 

โดยตลอด	ได้แก่

 ด้านสังคมและชุมชน:	 ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	

ยึดหลักตามแนวทางของการเป็น	 “องค์กรไทย	 หัวใจสีเขียว”	 ที่ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 และการน�าองค์

ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ไปพฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน	โดย

การร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ	องค์กร	และมูลนิธิต่างๆ	ทาง

ด้านทุนทรัพย์	 และเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนิสิต	 นักศึกษา	 มูลนิธิต่างๆ	

เพือ่น�าไปใช้ในกจิกรรมการกศุลและงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ	

 ด้านสิ่งแวดล้อม:	 บริษัทฯ	 ได้สร้างสรรค์โครงการท่ีมี

ความเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาจากภายใน

องค์กรสู่ภายนอก	 ร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในทุก

กระบวนการ	 ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมที่ค�านึงถึงการอนุรักษ์

พลังงาน	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	เน้นการประหยัด

พลังงานและการรไีซเคลิเปลีย่นสิง่ของเหลอืใช้ให้กลบัมาเป็นสิง่ของ

ที่เกิดประโยชน์ผ่านโครงการต่างๆ	 เพื่อลดปริมาณขยะจากธุรกิจ

ขององค์กรและจากชุมชน	 และการรณรงค์ให้พนักงานในองค์กร	

มีจิตส�านึกที่ดีในร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งการขยายความร่วม

มอืกบัพนัธมติรต่างๆ	เพ่ือรกัษาความสมดลุในการด�าเนนิธรุกจิ	และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

 ด้านเศรษฐกิจ:	 ด้วยความเป็นมืออาชีพในการพัฒนา

ธุรกิจที่หลากหลาย	มีการลงทุนอย่างมีศักยภาพ	สร้างผลประกอบ

การที่ดีแก่องค์กรและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น	ท�าให้บริษัทฯ	

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและม่ันคง	 รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข	และสร้างเสริมเศรษฐกิจไทยให้เข้ม

แข็งอย่างยั่งยืน

	 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่	 รายงาน

การพัฒนาอย ่างยั่งยืน	 ซึ่ งแสดงไว ้ในเว็บไซต ์ของบริษัทฯ	 

www.mbkgroup.co.th
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เบอร์โทรศัพท์	และโทรสารของนิติบุคคลที่	MBK	
ถือหุ้นมากกว่า	10%	ขึ้นไป

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

ประเภทธุรกิจ	 ชื่อบริษัท เบอร ์โทรศัพท ์ เบอร ์โทรสาร

ธุรกิจ
ศูนย์การค้า

1 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ช็อปปิ้ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
2 บริษัท	พาราไดซ	์พาร์ค		จ�ากัด 	0-2787-1000 	0-2787-2222
3 บริษัท	พาราไดซ	์รีเทล	จ�ากัด 	0-2787-1000 	0-2787-2222
4 บริษัท	สยาม	เดลีซ	จ�ากัด 	0-2787-1000 	0-2787-2222
5 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่0-2853-9000

สาขา	0-2260-6117	-	9
	ส�านักงานใหญ	่0-2853-7000

สาขา	0-2260-6116
6 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด	 ส�านักงานใหญ	่0-2853-9000

สาขา	0-2260-6100
	ส�านักงานใหญ	่0-2853-7000

สาขา	0-2260-6099
7 บริษัท	รักษาความปลอดภัย	เอ็ม	บี	เค	สมาร์ท	ฟอร์ซ		จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
8 บริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่0-2853-9000

สาขา		0-2056-7999
ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000

สาขา	0-2056-7998
9 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000

10 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร์	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่0-2853-9000
สาขา	0-2620-6117-9

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

11 บริษัท	พี	ท	ีรีเทล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
12 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ดิจิตอล	จ�ากัด 0-2853-7575 0-2853-7000
13 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ออนไลน์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
14 บริษัท		สยามพิวรรธน	์จ�ากัด 0-2658-1000	-	19 0-2658-1020	-	1

ธุรกิจโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

15 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	ทัวร์ริซึ่ม	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่0-2853-9000
สาขา	0-2216-3700

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

16 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การธุรกิจ	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
17 บริษัท	ธารธารา	แกลอรี	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2216-3700 ส�านักงานใหญ่		0-2216-3730
18 บริษัท	แพมาลา	สปา	จ�ากัด 0-2216-3700 0-2216-3730
19 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000

สาขา		0-7562-8000
ส�านักงานใหญ่		0-2853-7000

สาขา		0-7562-8048
20 บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000 ส�านักงานใหญ่		0-2853-7000
21 บริษัท	ลันตา	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นท	์จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่0-2853-9000

สาขาจังหวัดกระบี่	0-7560-7100
ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000	

สาขาจังหวัดกระบี่	0-7560-7199
22 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	แคปปิตอล	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
23 บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
24 บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด		(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) 0-2266-0123 0-2236-8320
25 บริษัท	ด	ีเอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้	อินเวสเม้น	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000	

ธุรกิจกอล์ฟ 26 บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด	์คันทรี่	คลับ	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่0-2853-9000
สาขา	0-2501-2789

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา	0-2501-4284

27 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน) ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000
สาขา		0-7632-1929

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

28 บริษัท	ภูเก็ต	ล็อค	ปาล์ม	กอล์ฟ	คลับ	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000
สาขา		0-7632-1929

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

29 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	กอล์ฟ	แมเนจเม้นท์		จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
30 บริษัท	ล�าลูกกา	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรีคลับ	จ�ากัด 0-2995-2300-4 0-2995-2305
31 บริษัท	เอ็ม	บี	เค		เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด		 0-2853-9000 0-2853-7000
32 บริษัท	เอส	ซี	บี	บิลดิ้ง	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
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ประเภทธุรกิจ	 ชื่อบริษัท เบอร ์โทรศัพท ์ เบอร ์โทรสาร

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

33 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียล	เอสเตท	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000
สาขา	0-2260-6100

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

34 บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000
สาขา	0-2260-6100

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

35 บริษัท	คริสตัล	เลค	พร็อพเพอร์ตี้ส์	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000
สาขา		0-7632-1929

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

36 บริษัท	ซี	แอล	พี	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000
สาขา		0-7632-1744

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา		0-7632-1609

37 บริษัท	แปลน	แอพไพรซัล	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000
สาขา	0-2260-6300

ส�านักงานใหญ่	0-2853-7000
สาขา	0-2260-6011

38 บริษัท	ลานบางนา	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000
สาขา	0-2260-6100

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

39 บริษัท	กะทู	้แลนด์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
40 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรซสิเด้นซ์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
41 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สุขุมวิท	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
42 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียลตี้	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
43 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จรัญ	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
44 บริษัท	ที	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000

ธุรกิจอาหาร 45 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด	(มหาชน) 0-2661-7900 0-2661-7901
46 บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล	จ�ากัด	 0-2661-7900 0-2661-7901
47 บริษัท	ราชสีมา	ไรซ์	จ�ากัด 0-2661-7900 0-2661-7901
48 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
49 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ไอแลนด์	จ�ากัด 0-2661-7900 0-2661-7901
50 บริษัท	อินโนฟู้ด	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด 0-2661-7900 0-2661-7901
51 บริษัท	สีมาแพค	จ�ากัด 044-323-456-7 044-323-279
52 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู๊ด	ซิสเต็ม	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
53 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรสเตอรองท์	กรุ๊ป	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
54 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู๊ด	เซอร์วิส	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000

ธุรกิจการเงิน 55 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันต	ีจ�ากัด 0-2853-7878 0-2853-7879
56 บริษัท	ไพรมาซี	อิลิแกนซ์	อินเวสเมนท์	จ�ากัด ส�านักงานที่ติดต่อ

0-2853-9000
ส�านักงานที่ติดต่อ
0-2853-7000

57 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	พรีเมียม	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
58 บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด 0-2832-2555 0-2832-2591
59 บริษัท	เอ็ม	จ	ี1	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
60 บริษัท		เอ็ม	จี	3	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
61 บริษัท		เอ็ม	จี	4	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
62 บริษัท		เอ็ม	จี	5	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
63 บริษัท		เอ็ม	จี	6	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
64 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โบรกเกอร์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
65 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 0-2853-9000 0-2853-7000
66 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 0-2252-5070 0-2252-7155
67 บริษัท	ที	เอ็ม	โบรกเกอร์	จ�ากัด 0-2252-5070 0-2252-7155
68 บริษัท	เอ็ม	ท	ีเซอร์วิส	2016	จ�ากัด 0-2252-5070 0-2252-7155

ธุรกิจอื่นๆ 69 บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000
สาขา		0-2399-2299	

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

ธุรกิจสนับสนุน 70 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	แอ็ดวานซ	์จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
71 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
72 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	อินชัวรันส	์โบรกเกอร์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
73 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เซอร์วิส	โซลูชั่น		จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
74 บริษัท	เอ็กซ์-เจ็น	พรีเมี่ยม	จ�ากัด ส�านักงานใหญ	่	0-2853-9000

สาขาบางแค	0-2455-4388
สาขาส�าโรง	0-2757-9100

ส�านักงานใหญ่		0-2853-7000
สาขาบางแค	0-2757-8590
สาขาบางแค	0-2455-4350

75 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	แอสเซ็ท	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
76 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เลเชอร์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
77 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	คลับ	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
78 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
79 บริษัท	เพื่อนพบแพทย์	จ�ากัด 0-2853-9000 0-2853-7000
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

ณ	31	ธันวาคม	2560

ประเภทธุรกิจ	 ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง

ส�านักงาน
ใหญ ่

ธุรกิจหลัก
ทุน

จดทะเบียน
(บาท)

ทุนเรียก
ช�าระแล ว้
(บาท)

สัดสว่นการ
ถือหุ น้

โดยตรง	(%)

สัดสว่นการ
ถือหุ น้โดย
อ อ้ม		(%)

ศูนย์การค้า 	 1.	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	ช็อปปิ้ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
	 2.	 บริษัท	พาราไดซ	์พาร์ค		จ�ากัด
	 3.	 บริษัท	พาราไดซ	์รีเทล	จ�ากัด
	 4.	 บริษัท	สยาม	เดลีซ	จ�ากัด
	 5.	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จ�ากัด
	 6.	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จ�ากัด	
	 7.	 บริษัท	รักษาความปลอดภัย	 

เอ็ม	บี	เค	สมาร์ท	ฟอร์ซ		จ�ากัด
	 8.	 บริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

	 9.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
10.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร	์จ�ากัด
11.	 บริษัท	พีที	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
12.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ดิจิตอล	จ�ากัด

13.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ออนไลน	์จ�ากัด
14.	 บริษัท	เอส	ซี	บี	บิลดิ้ง	จ�ากัด
15.	 บริษัท		สยามพิวรรธน	์จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

การลงทุน
ศูนย์การค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ขายปลีกในศูนย์การค้า
ศูนย์การค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริการรักษาความปลอดภัย

ศูนย์การค้า	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ให้เช่าลานจอดรถ
ให้เช่าและบริการดูแลอสังหาริมทรัพย์

ขายปลีกในศูนย์การค้า
ตลาดกลางส�าหรับการซื้อขายสินค้าหรือ

บริการออนไลน์
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

ศูนย์การค้า
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
400,000,000

5,000,000

1,000,000
100,000

174,000,000

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
400,000,000

5,000,000

1,000,000
100,000

174,000,000

100.00
-
-
-
-

100.00
99.97

-

99.99
100.00

-
99.99

99.97
-

30.72

-
100.00/1

100.00/3

99.99/22

100.00/5

-
-

100.00/4

-
-

50.00/10

-

-
99.70/21

-

โรงแรม	และ
การท่องเที่ยว

16.	 บริษทั	เอ็ม	บ	ีเค	โฮเตล็	แอนด์	ทวัร์ริซึม่	จ�ากัด
17.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การธุรกิจ	จ�ากัด
18.	 บริษัท	ธารธารา	แกลอรี	จ�ากัด
19.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จ�ากัด
20.	 บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จ�ากัด
21.	 บริษัท	ลันตา	แลนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
22.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	แคปปิตอล	จ�ากัด
23.	 บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จ�ากัด
24.	 บริษัท	เอ็ม	จี	1	จ�ากัด
25.	 บริษัท	แพมาลา	สปา	จ�ากัด
26.	 บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด		(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	(มหาชน)
27.	 บริษัท	ดี	เอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้ส์	 

อินเวสเม้นท์		ไพรเวท	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

สาธารณรัฐ				
มัลดีฟส์

รับจ้างบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยว
จัดหาบุคลากร

ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
โรงแรม
โรงแรม
โรงแรม

ให้เช่าที่ดิน
โรงแรม
โรงแรม

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
โรงแรม

โรงแรม

10,000,000
570,000,000

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

5,000,000
5,000,000

466,000,000
5,000,000

937,500,000

1,157,527,525

10,000,000
570,000,000

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

5,000,000
5,000,000

466,000,000
5,000,000

937,500,000

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

25.00/6

29.86/9

35.00/9

กอล์ฟ 28.	 บริษทั	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทร่ี	คลบั	จ�ากัด
29.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)

30.	 บริษัท	ภูเก็ต	ล็อค	ปาล์ม	กอล์ฟ	คลับ	จ�ากัด
31.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	กอล์ฟ	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด
	 	 (เดิมชื่อ	“บริษัท	เอ็ม	บี	เค	บางใหญ	่จ�ากัด”)
32.	 บริษัท	ล�าลูกกา	กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ	จ�ากัด
33.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด
	 	 (เดิมชื่อ	“บริษัท	มาบุญครอง	ศิริชัย	 

เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด”)
34.	 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด	์1

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ปทุมธานี
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

สนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สนามกอล์ฟ	โรงแรม

และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

จัดหาบุคลากร

สนามกอล์ฟ
สนามกอล์ฟและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(ครบก�าหนดอายุโครงการและเลิกกองทุน	

ตั้งแต่วันที่	31	สิงหาคม	2558)

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

2,000,000
5,000,000

1,308,600,000
3,000,000,000

13,656,192

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

2,000,000
5,000,000

1,308,600,000
3,000,000,000

13,656,192

100.00
-

-
-

45.83
100.00

-

-
72.60/9/11

72.60/12

100.00/21

-
-

72.45/12

อสังหา
ริมทรัพย์

35.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรียล	เอสเตท	จ�ากัด
36.	 บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด

37.	 บริษัท	คริสตัล	เลค	พร็อพเพอร์ตี้ส์	จ�ากัด
38.	 บริษัท	ซี	แอล	พี	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด
39.	 บริษัท	แปลน	แอพไพรซัล	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	และบริการ

ดูแลอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์

ให้บริการส�ารวจและประเมินราคาทรัพย์สิน

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

8,000,000
2,000,000

15,000,000

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

8,000,000
500,000

15,000,000

100.00
-

-
-
-

-
72.60/12

72.60/12

72.59/13

72.60/14
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ประเภทธุรกิจ	 ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง

ส�านักงาน
ใหญ ่

ธุรกิจหลัก
ทุน

จดทะเบียน
(บาท)

ทุนเรียก
ช�าระแล ว้
(บาท)

สัดสว่นการ
ถือหุ น้

โดยตรง	(%)

สัดสว่นการ
ถือหุ น้โดย
อ อ้ม		(%)

อสังหา
ริมทรัพย์	
(ต่อ)

40.	 บริษัท	ลานบางนา	จ�ากัด
41.	 บริษัท	กะทู้	แลนด์	จ�ากัด
42.	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เรซสิเด้นซ์	จ�ากัด
43.	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	สุขุมวิท	จ�ากัด
44.	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	เรียลตี้	จ�ากัด
45.	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	จรัญ	จ�ากัด
	 	 (เดิมชื่อ	“บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เชียงใหม่	จ�ากัด”)
46.	 บริษัท	ที	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รับก่อสร้างบ้าน

5,000,000
4,000,000

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

550,000,000

5,000,000

5,000,000
4,000,000

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

550,000,000

5,000,000

-
-
-
-
-

100.00

-

72.60/14

70.36/9

100.00/4

100.00/18

55.00/18

-

100.00/18

อาหาร 47.	 บรษิทั	ปทมุไรซมลิ	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากดั	(มหาชน)
48.	 บริษัท	พีอาร์จ	ีพืชผล	จ�ากัด	
49.	 บริษัท	ราชสีมาไรซ	์จ�ากัด

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

54.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ซิสเต็ม	จ�ากัด

55.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรสเตอรองท์	กรุ๊ป	จ�ากัด
56.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	เซอร์วิส	จ�ากัด

ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ปทุมธานี
ปทุมธานี

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร
ให้เช่าคลังสินค้าและขนส่ง

จัดจ�าหน่ายและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร	และ
ให้เช่าอาคารโรงงาน

ศูนย์อาหาร
ศูนย์อาหาร

จัดจ�าหน่ายข้าวสาร	และจ�าหน่ายอาหาร
ให้เช่าอาคารโรงงาน	และจัดจ�าหน่ายข้าวสาร	
(หยุดด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายถุงพลาสติก	

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2559)
จ�าหน่ายอาหาร	(หยุดด�าเนินกิจการตั้งแต่	

เดือน	พฤศจิกายน	2559)
จ�าหน่ายอาหาร

ศูนย์กระจายสินค้าส�าหรับธุรกิจอาหาร

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

50,000,000
500,000,000
71,000,000

150,000,000

109,091,000

50,000,000
5,000,000

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

50,000,000
500,000,000
71,000,000

150,000,000

109,091,000

30,000,000
5,000,000

74.52
-
-

-

-
-
-

-

-
-

-
74.52/15

74.52/16

62.14/7/15

74.52/15

74.52/19

74.52/16

74.52/15

62.14/20

87.00/8/15

การเงิน 57.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันต	ีจ�ากัด
58.	บริษัท	ไพรมาซ	ีอิลิแกนซ	์อินเวสเมนท์	จ�ากัด

59.	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	พรีเมียม	จ�ากัด
60.	 บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด
61.	 บริษัท	เอ็ม	จี	3	จ�ากัด
62.	 บริษัท	เอ็ม	จี	4	จ�ากัด
63.	 บริษัท	เอ็ม	จี	5	จ�ากัด
64.	 บริษัท	เอ็ม	จี	6	จ�ากัด
65.	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	โบรกเกอร	์จ�ากัด
66.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ	์จ�ากัด		
67.	 บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)
68.	บริษัท	ที	เอ็ม	โบรกเกอร	์จ�ากัด

กรุงเทพฯ
หมู่เกาะบริตชิ	เวอร์จิน้

สถานที่ติดต่อ:	
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ให้กู้ยืมเงิน
การลงทุน

ลีสซิ่งและให้เช่าซื้อ
ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ถือทรัพย์สินรอการขาย
ถือทรัพย์สินรอการขาย

ศูนย์ออกก�าลังกาย
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
บริหารสินทรัพย์

ประกันชีวิต
นายหน้าและทีป่รกึษาด้านประกนัชวีติและประกนัภยั

500,000,000
2,218,000

528,319,300
500,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
4,000,000

143,000,010
700,000,000	
20,000,000

500,000,000
110,900

528,319,300
500,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
4,000,000

143,000,010
700,000,000
20,000,000

-
100.00

100.00
100.00

-
-
-
-

99.99
16.56
49.00
49.00

100.00/4

-

-
-

99.97/5

99.97/5

99.97/5

99.97/5

-
-
-
-

อื่นๆ 69.	 บริษัท	แอพเพิล	ออโต	้ 
ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

70.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

นายหน้าจัดการซื้อขายรถยนต์	 
และรถจักรยานยนต์

ซื้อขายสินค้า

90,000,000

5,000,000

90,000,000

5,000,000

49.99

-

-

90.00/2

สนับสนุน 71.	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	แอ็ดวานซ	์จ�ากัด
72.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด
73.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	อินชัวรันส์	โบรกเกอร	์จ�ากัด
74.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เซอร์วิส	โซลูชั่น		จ�ากัด

75.	บริษัท	เอ็กซ์-เจ็น	พรีเมี่ยม	จ�ากัด
76.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	แอสเซ็ท	จ�ากัด
77.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เลเชอร์	จ�ากัด
78.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	คลับ	จ�ากัด
79.	บริษัท	เพื่อนพบแพทย์	จ�ากัด
80.	บริษัท	เอ็ม	ที	เซอร์วิส	2016	จ�ากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
บริการฝึกอบรมบริษัทในเครือ

ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
บริการและให้ค�าปรึกษา		(หยุดด�าเนินกิจการ

ตั้งแต่เดือน	กุมภาพันธ์	2559)
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

ให้บริการด้านงานลูกค้าสัมพันธ์	(CRM)
ไม่ได้ด�าเนินกิจการค้า

ให้บรกิารงานสนบัสนนุธรุกจิและงานสนบัสนนุอืน่ๆ

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

150,000,000

90,000,000
300,000,000
150,000,000

5,000,000
1,000,000

50,000,000

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

150,000,000

90,000,000
300,000,000
150,000,000

5,000,000
1,000,000

50,000,000

-
99.99
99.99

100.00

100.00
100.00

-
99.99
36.29
49.00

99.89/17

-
-
-

-
-

100.00/6

-
-
-

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

ผู้ถือหุ้น

1)	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 บรษิทัได้รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้	ณ	วนัที	่22	กนัยายน	2560	โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนตาม	พ.ร.บ.	หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

มาตรา	225	

	 บริษัทฯ	มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า	0.5%	ของทุนเรียกช�าระแล้ว	จ�านวน	31	ราย	คิดเป็น	80.62%	ของทุนเรียกช�าระแล้ว	และ

มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน	0.5%	ของทุนเรียกช�าระแล้ว	แต่ไม่ต�า่กว่า	100	หุ้น	ของทุนเรียกช�าระแล้ว	จ�านวน	3,250	ราย	คิดเป็น	19.38%	

และมผู้ีถือหุ้นท่ีถือหุน้ต�า่กว่า	100	หุน้	จ�านวน	297	ราย	รวมผูถ้อืหุน้ทัง้หมดจ�านวน	3,578	หุน้	โดยมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้	10	รายแรก	ดงัต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อ *จ�านวนหุ น้
สัดสว่น

การถือหุ น้
(%)

1 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากัด	(มหาชน) 474,249,530 27.767

บริษัท	พี	อาร์	จี	พืชผล	จ�ากัด 25,000,000 1.464

499,249,530 29.231
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ล�าดับที่ รายชื่อ *จ�านวนหุ น้
สัดสว่น

การถือหุ น้
(%)

2 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 188,562,090 11.040

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 76,842,000 4.499

บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 75,603,000 4.427

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 34,365,000 2.012

375,372,090 21.978

3 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-THE	NORTHERN	TRUST	COMPANY	

RE	IEDP	AIF	CLIENTS	NORTRUST	NOMINEES	10	PERCENT	ACCOUNT

40,934,208 2.397

4 บริษัท		ไทยเอ็นวีดีอาร	์	จ�ากัด 39,537,911 2.315

5 DBS	BANK	LTD 37,942,800 2.222

6 นางสาวอตินุช		ตันติวิท 37,207,000 2.178

7 AIA	TH-EQ3-P 35,530,700 2.080

8 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY 32,878,685 1.925

9 นายปริญญา		เธียรวร 29,000,000 1.698

10 MORGAN	STANLEY	&	CO.INTERNATIONAL	PLC 22,050,000 1.291

รวม 1,149,702,924 67.314

*	 จ�านวนหุ้นดังกล่าวเป็นจ�านวนหุ้นที่ได้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา	258	ของ		พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

2)	กลุม่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการหรอื
การด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

	 -	ไม่มี	-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 MBK	มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยค�านวณจาก	“งบการเงินรวม”	ทั้งนี้	ในการจ่ายเงินปันผล	แต่ละครั้งจะต้องพิจารณา

พื้นฐานก�าไรสะสมจาก	 “งบการเงินเฉพาะกิจการ”	 โดยจะถือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงิน

ก�าไรและห้ามจ่ายเงินปันผลหากมียอดขาดทุนสะสม	

	 ส�าหรับนโยบายการก�าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลนั้น	 หากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นบริษัทมีนโยบาย

ที่จะจ่าย	เงินปันผลเป็นจ�านวนเงินสุทธิบาทต่อหุ้นในงวดปัจจุบันไม่น้อยกว่างวดที่ผ่านมา		ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเสถียรภาพในการได้รับ

เงินปันผลจาก	การถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว	โดยถือเป็น	Dividend	Stock

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา

2556 2557 2558 2559**
ส�าหรับงวด	6	เดือน	
สิ้นสุดวันที	่30	
มิถุนายน	2560

เงินปันผลต่อหุ้น 5.75 0.60 0.63 0.66 0.33***

ก�าไร(ขาดทุน)	ต่อหุ้น

(งบการเงินรวม)

28.90 1.19 1.36 1.54 0.75

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 10.00 1.00* 1.00 1.00 1.00

หมายเหตุ	 *	 เมือ่วนัที	่9	เมษายน	2557	ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2557	มมีตอินมุตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้ของหุน้ของบรษิทัฯ	จากเดมิมลูค่าหุน้ละ	10	บาท	จ�านวน	188,629,100	
หุ้น	เป็นมูลค่าหุ้นละ	1	บาท	จ�านวน	1,886,291,000	หุ้น	โดยบริษัทฯ	มีทุนช�าระแล้ว	1,886,291,000	บาท	และมีหุ้นสามัญที่ช�าระแล้วจ�านวน	1,886,291,000	หุ้น	ซึ่งบริษัทฯ	
ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	22	เมษายน	2557

	 **	 เมือ่วนัที	่5	ตลุาคม	2559	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	อนมุติัตัดหุน้ทีซ่ือ้คนืจ�านวน	178,331,000	หุน้	โดยการลดทนุจดทะเบยีนและทนุทีอ่อกและช�าระแล้วจาก	1,886,291,000	
หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	1	บาท		มูลค่ารวม	1,886,291,000	บาท	เป็นหุ้นใหม่	1,707,960,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	มูลค่ารวม	1,707,960,000	บาท	บริษัทฯได้จดทะเบียนการลด
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2559

	 ***	เมื่อวันที่		6	กันยายน	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2560	จ�านวน	0.33	บาทต่อหุ้น	
และก�าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่	5	ตุลาคม	2560

 บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินกิจการของกลุ่มบริษัท	 ได้แก่	 กลุ่มบริษัท	ปทุมไรซมิล	 แอนด์	 แกรนารี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	(“PRG”)	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 p บรษิทั	ปทมุไรซมลิ	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	มนีโยบายเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้

ถอืหุน้แต่ละปี	โดยมอีตัราทีค่าดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนนิงานในอตัราทีไ่ม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษแีล้ว

 p บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล	จ�ากัด		มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี	โดยมี

อัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราที่ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	95	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 p บรษิทั	ราชสมีาไรซ์	จ�ากดั		มนีโยบายเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้แต่ละปี	โดยมอีตัรา

ที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราที่ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	95		ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 p บริษัท	สีมาแพค	จ�ากัด		มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่	ผู้ถือหุ้นแต่ละปี	โดยมีอัตรา

ที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราที่ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 p บรษิทั	 อนิโนฟูด้	 (ไทยแลนด์)	 จ�ากดั	 	มนีโยบายเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้แต่ละปี	

โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 p บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	แอนด	์เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด		มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้

แก่ผูถ้อืหุน้แต่ละปี	โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมของผลการด�าเนนิงาน	และการวางแผนงานในการลงทนุในอนาคต

 p บรษิทั	เอม็	บี	เค	ฟูด้	ไอแลนด์	จ�ากดั		มนีโยบายเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้แต่ละปี	

โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการด�าเนินงาน	และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

 p บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ฟูด้	ซสิเตม็	จ�ากดั		มนีโยบายเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้แต่ละปี	โดย

จะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการด�าเนินงาน	และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

 p บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรสเตอรองท	์กรุ๊ป	จ�ากัด		มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

แต่ละปี	โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการด�าเนินงาน	และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

 p บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ฟูด้	เซอร์วสิ	จ�ากดั		มนีโยบายเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้แต่ละปี	

โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการด�าเนินงาน	และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
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โครงสร้างการจัดการ
(1)	โครงสร้างการจัดการ
	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ		และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	เพื่อช่วยในการบริหาร

จดัการงานทีม่คีวามส�าคญัและงานต่างๆ	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มีมต	ิได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี	ทั้งนี้ยังมีคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ	เช่น	คณะ

อนุกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า	 และคณะกรรมการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 	 เป็นต้น	 	 รายละเอียดขอบเขตหน้าที่คณะ

กรรมการต่างๆ		มีดังนี้

	 1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ		
	 	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	มีกรรมการทั้งสิ้น	จ�านวน	10	ท่าน	ประกอบด้วย	

  p	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	ท่าน	

	 	 	 (เป็นกรรมการอิสระ	4	ท่าน	ซึ่งเกินกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ)

  p	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	

	 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ		

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่ ความเชี่ยวชาญ
วันที่เข ้าด�ารง
ต�าแหนง่
กรรมการ

	 1)	 นายบันเทิง	 ตันติวิท* ประธานกรรมการ ด้านธรุกจิการเงนิ	ธรุกจิสนามกอล์ฟ	และ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

8	เม.ย.	37

	 2)	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์* รองประธานกรรมการ ด้านธุรกิจการเงิน	 ธุรกิจโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว	และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

8	เม.ย.	37

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

	 4)	 นางประคอง	 ลีละวงศ์* กรรมการอิสระ ด้านบัญชีและการเงิน 8	เม.ย.	37

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

	 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

เจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการบรหิารจดัการ	การบญัช	ีการเงนิ

และการลงทุน

1	พ.ย.	43

	 9)	 นายหัชพงศ์	 โภคัย กรรมการ ด ้านการบริหารจัดการ	 และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

1	พ.ย.	43

	10)	 นายอติพล	 ตันติวิท กรรมการ ด้านการบริหารจัดการ	 และการลงทุน	

และธุรกิจกอล์ฟ

15	ต.ค.	46

* หมายเหตุ :	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)		เดิมเป็นบริษัทเอกชนชื่อ	บริษัท	มาบุญครองอบพืชและไซโล	จ�ากัด		ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	เอ็ม	บี	เค	พร็อพเพอร์ตี้ส	์แอนด์	ดี
เวลล็อปเมนท	์จ�ากัด	เมื่อวันที	่20	ธันวาคม	2533		ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	เมื่อวันที	่8	เมษายน	2537		ในชื่อ”บริษัท	เอ็ม	บี	เค	พร็อพเพอร์ตี้ส	์แอนด์	
ดีเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที	่5	เมษายน	2539		ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท		เอ็ม	บี	เค	ดี
เวลล็อปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2545		และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)		เมื่อวันที	่10	พฤศจิกายน	2546		กรรมการที่
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด		โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 1	 นางผาณิต		พูนศิริวงศ์			เข้าเป็นกรรมการในบริษัท	มาบุญครองอบพืชและไซโล		จ�ากัด	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2532
	 	 2	 นายบันเทิง		ตันติวิท		และนายศุภเดช		พูนพิพัฒน์			เข้าเป็นกรรมการในบริษัท		มาบุญครองอบพืชและไซโล		จ�ากัด		เมื่อวันที	่19		กันยายน	2532
	 	 3	 นางประคอง		ลีละวงศ์			เข้าเป็นกรรมการในบริษัท	เอ็ม	บี	เค	พร็อพเพอร์ตี้ส	์แอนด์	ดีเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด		เมื่อวันที	่13	พฤษภาคม	2535

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ	1	ครั้ง	โดยในปี	2560	มีการประชุมรวม	ทั้งสิ้น	12	ครั้ง
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	 นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ
	 นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	

สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(กลต.)	และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

(ตลท.)		ดังนี้

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ		ทัง้นี	้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ	ด้วย

	 2.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า	หรือผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท		เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตัง้	ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ		ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็น	บิดามารดา	คู่สมรส	

พี่น้อง	และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้

รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 4.	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบรษิทัฯ	ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง	การใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน	รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่

มนียั	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทฯ	 	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู	่	เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อป	ี	จากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ		และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย		

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 7.	 ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รบัการแตง่ตั้งขึ้น	เพื่อเปน็ตัวแทนของกรรมการของบรษิัทฯ	ผูถ้ือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้ถอืหุ้นซึง่เป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ
	 ทัง้นี	้ในปี	2558	คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้มกีารทบทวนวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ	โดยมมีตใิห้กรรมการอสิระ

ของบริษัท	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน	9	ปี	นับตั้งแต่ปี	2558	เป็นต้นไป

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบจดัการงานทัง้ปวงของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย		วัตถปุระสงค์และ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ	รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่	หรอืหลายคน	หรอืบคุคลอืน่กระท�าการอย่างใดอย่าง

หนึ่งแทนคณะกรรมการได้

	 3.	 ชือ่และจ�านวนกรรมการซึง่มอี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัฯ		คอื	นายสเุวทย์		ธรีวชริกลุ		และนายหชัพงศ์	โภคยั		กรรมการ

สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ		กระท�าการแทนบริษัทฯ	ได้ทุกกรณี		เว้นแต่	ในการรับ

ค�้าประกันหน้ี	 	 ความรับผิด	 	 และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น	 	 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ		 

จึงจะกระท�าได้

	 4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจก�าหนด	และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือผูกพันบริษัทฯ	

	 5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัตินโยบาย	กลยุทธ์การบริหารจัดการในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อย

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

ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล
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	 7.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี	้ระดับไม่ต�่ากว่า	

INVESTMENT	GRADE	(ระดับ	BBB+	ขึ้นไป)	

	 8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน	

	 9.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร	และค่าใช้จ่ายในการขาย	

	 10.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอ�านาจในการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงินหรือการลงทุนในโครงการต่างๆ	 

ของบริษัทฯ		และบริษัทย่อย		โดยการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตามและประเมินผล

	 11.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจในการพจิารณาความเหมาะสมของแผนธรุกจิ	และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ		และ

บริษัทย่อย	

	 12.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอ�านาจในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทฯ	 (Organization	 Chart)	 อ�านาจด�าเนินการ	

โครงสร้างเงินเดือน	และโครงสร้างผลตอบแทนประจ�าปีของพนักงานและผู้บริหาร

	 13.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจในการพจิารณาอนมุตักิารใช้หลกัการบญัชแีละการเปลีย่นแปลงหลกัการบญัชขีองบรษิทัฯ	

	 14.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร

	 15.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 16.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นด�าเนินการแทน

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ		
	 1.	 เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ		และก�ากบัดแูลการจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุ	รวมท้ังเอกสารต่างๆ	เพือ่ให้คณะกรรมการ

ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

	 2.	 ท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุทัง้การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ		และการประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิทัฯ			

และตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้	 เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ	

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม		และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

	 3.	 ก�ากับดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน

	 5.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

	 6.	 การก�ากับ	ติดตามและดูแล	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 7.	 ก�ากบัดแูลให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรม	และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

	 8.	 ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้�านวยการก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ		เพ่ือก�ากบัดแูลให้เรือ่ง

ส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

	 9.	 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ	 เพื่อให้ฝ่ายจัดการเสนอวาระได้	 และเพียงพอให้กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นส�าคัญกัน

อย่างรอบคอบ		พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ	ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

	 10.	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	และระหว่างคณะกรรมการ

และฝ่ายจัดการ

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
	 1.	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ังให้กรรมการหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากต�าแหน่ง	 ถ้าจ�านวน

กรรมการที่จะพ้นจากต�าแหน่งไม่อาจแบ่งออกเป็นสามส่วนได	้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	

	 	 	 การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึง่ในปีแรก	และปีทีส่อง	ให้ใช้วธิจีบัฉลาก	ส่วนในปีต่อๆ	ไปให้กรรมการ

ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต�าแหน่ง	หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต�าแหน่งมานานเท่าๆ	กันเป็น

จ�านวนมากกว่าจ�านวนกรรมการทีต้่องพ้นจากต�าแหน่งในคราวนัน้	ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากต�าแหน่งโดยใช้วธิจีบัฉลาก	

ทั้งนี	้กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับต�าแหน่งอีกได้

	 2.	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 (1)	 ตาย

	 	 (2)	 ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ	

	 	 (3)	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

	 	 (4)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก

เสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดย	ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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	 	 (5)	 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

	 3.	 ถ้าต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

	 4.	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�านวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้	 กรรมการท่ีเหลืออยู่จะท�าการในนาม

ของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุม		ผู้ถือหุ้น	เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

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

กรรมการที่ตนแทนเท่านั้น	

2)	คณะกรรมการบริหาร

	 รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่

	 1)	 นายบันเทิง	 ตันติวิท ประธานกรรมการบริหาร

	 2)	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร

	 3)	 นายปิยะพงศ์	 อาจมังกร กรรมการบริหาร

	 4)	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล กรรมการบริหาร

	 5)	 นางสาวดารารัตน์	 หอมรสสุคนธ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ	1	ครั้ง	โดยในปี	2560	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง

	 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	 ก�ากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ			

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	 พิจารณาเบื้องต้นเก่ียวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 เพื่อ 

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 2.	 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 3.	 พิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี	้ระดับไม่ต�า่กว่า	 INVESTMENT	GRADE	(ตั้งแต่ระดับ	

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

อนุมัติรายการ

	 4.	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน	 เฉพาะในธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจหลัก	 (Core	 Business)	 ของ 

กลุ่ม	เอ็ม	บี	เค

	 	 4.1	 เงนิลงทนุในตราสารทนุ	ท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	ในวงเงนิไม่เกนิ	200	ล้านบาท	ต่อรายการ	ทัง้นี	้ให้รายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ

	 	 4.2	 เงินลงทุนในตราสารทุน	 ที่ไม่ได้จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์	 ในวงเงินไม่เกิน	 50	 ล้านบาท	 ต่อรายการ	 ทั้งนี้	 

ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ

	 5.	 พิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน	นอกเหนืองบประมาณในวงเงินไม่เกิน	50	ล้านบาท	ต่อการพิจารณาใน	1	รอบการประชุม

คณะกรรมการบริหาร	ทั้งนี้	ให้รายงานคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ

	 6.	 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร	 และค่าใช้จ่ายในการขาย	 นอกเหนืองบประมาณ	 ในวงเงินไม่เกิน	 20	 ล้านบาทต่อการ

พิจารณาใน	1	รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร	ทั้งนี้	ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติ

รายการ

	 7.	 พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อในวงเงิน	ไม่เกิน	500	ล้านบาท	ต่อรายการ	และ	LTV	ไม่เกินร้อยละ	75	(Loan	to	Value)	

ทั้งนี	้ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบเมื่อมีการอนุมัติรายการ	
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	 8.	 การบรหิารความเสีย่งของกจิกรรมทางการเงนิ	หรอืการลงทนุในโครงการต่างๆ		ของบรษิทัฯ		และบรษิทัในเครอื	โดยการ

ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตามและประเมินผล	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 9.	 พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ		และบริษัทในเครือ	ก่อนน�าเสนอขออนุมัติ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 10.	 พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทฯ	 (Organization	 Chart)	 อ�านาจด�าเนินการ	 โครงสร้างเงินเดือน	 และโครงสร้างผล

ตอบแทนประจ�าปีของพนักงาน	และผู้บริหารก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 11.	 ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 12.		ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

	 13.	 รับทราบปัญหา	อุปสรรค	และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ

	 14.	 ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
	 ประธานกรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการบริหาร	ด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรม

การบริษัทฯ	

	 3)	คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้อนมุตัใิห้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ตัง้แต่วนัที่	4	กมุภาพนัธ์	2542	ประกอบด้วยกรรมการ	

จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ	และม	ี2	ท่านมีความรู้และประสบการณ์

เพยีงพอในการท�าหน้าทีส่อบทานงบการเงนิ	ซึง่เป็นไปตามคณุสมบตัทิีก่ฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด	โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดปัจจุบัน	ประกอบด้วย

	 รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่ หมายเหตุ

	 1)	 ศาสตราจารย์ไพจิตร	โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้	ประสบการณ์

ด้านบัญชีและการเงิน

	 2)	 นางประคอง	 ลีละวงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู	้ประสบการณ์

ด้านบัญชีและการเงิน

	 3)	 นายประชา	 ใจดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู	้ประสบการณ์

ด้านกฎหมาย

	 4)	 นางสาวยุพาพรรณ์	 ปริตรานันท์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งยังด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าสายตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุเป็นประจ�าอย่างน้อยเดอืนละ	1	คร้ัง	และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	นอกจาก

นี้	ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจ�าทุกปี	โดยในปี	2560	คณะกรรมการตรวจ

สอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	16	ครั้ง

	 ท้ังนี้	 	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	 การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน
	 	 1.1	 สอบทานให้บรษิทัฯ	มีระบบการควบคมุภายใน	(Internal	control)	และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและ

มีประสิทธิผล

	 	 1.2	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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	 	 1.3	 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีของบริษัทฯ	ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน	รวมทั้งงบประมาณที่ใช้

ในกระบวนการตรวจสอบ	โดยค�านึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.4	 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ	 และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น	

เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.5	 สอบทานหลกัฐาน	หรอืไต่สวนภายในเมือ่มข้ีอสงสยัว่ามกีารด�าเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบต่อองค์กร	อย่างมนียัส�าคญั	

หรือมีข้อบกพร่อง	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงาน	หรือ	ระบบการควบคุมภายใน	

และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

	 	 1.6		พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

	 	 1.7	 ประเมนิผลการปฏบิตังิานและพจิารณาอนมุตัค่ิาจ้าง	โบนสั	หรอืค่าตอบแทนอืน่ใดของบคุลากร	หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน

	 2.	 รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
	 	 2.1	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	 และเชื่อถือได้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป

	 	 2.2	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยง	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม	กฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 	 2.3	 สอบทานหลกัฐานหากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัการด�าเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	อย่างมี

นัยส�าคัญ	หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท

	 3.	 ผู้สอบบัญชี
	 	 3.1	 พจิารณาคดัเลอืกหรอืเลกิจ้าง	เสนอค่าตอบแทน	และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ	เพ่ือท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ

บัญชีของบริษัทฯ

	 	 3.2	 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญช	ีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 	 3.3	 เสนอแนะให้ผูส้อบบญัชสีอบทาน	หรอืตรวจสอบรายการทีเ่หน็ว่าจ�าเป็นและเป็นเรือ่งส�าคญัในระหว่างการตรวจสอบ

บัญชีของบริษัทฯ	ได้

	 4.	 การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย
	 	 4.1	 ตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน

ราชการ		

	 	 4.2	 สอบทานหลักฐาน	 กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าใดๆ	 ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย	 หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย	์หรือกฎระเบียบของหน่วยราชการ	ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 5.	 การบริหารความเสี่ยง
	 	 สอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 6.	 การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 	 ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	และให้สายตรวจสอบภายใน	สรปุรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ			

	 7.	 การก�ากับดูแลกิจการ
	 	 ก�ากับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี	และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 8.	 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
	 	 ในกรณจี�าเป็น	คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบรษิทั	ให้มกีารว่าจ้าง	หรอืน�าผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน

มาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัทฯ						

	 9.	 ความรับผิดชอบอื่นๆ
	 	 ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
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	 4)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 รายชือ่และต�าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	และเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่ หมายเหตุ

	 1)	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน

	 2)	 นางผาณิต	 พูนศิริวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

	 3)	 นายประชา	 ใจดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	

	 4)	 นายธเนศ	 ขันติการุณ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

	 โดยในปี	2560	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง

	 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับต�าแหน่งกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 1.	 การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของต�าแหน่งกรรมการบริษัท

	 	 1.1	 สรรหาผูท้ีเ่หน็สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ		และน�าเสนอคณะกรรมการ	บรษิทัฯ	เพือ่พจิารณาอนมุตัหิรอื

น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

	 	 1.2	 พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ	สถานะทางการเงินของบริษัทฯ		

และระดับอัตราค่าตอบแทน	ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	

เพื่อพิจารณา

	 2.	 การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	 2.1		สรรหาผู้ที่เห็นควรด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	

หรือน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

	 	 2.2	 พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ	 สถานะการเงินของ 

บรษิทัฯ	และระดับอตัราค่าตอบแทน	ซึง่เปรยีบเทยีบได้กบัเกณฑ์มาตรฐานอตุสาหกรรม	และน�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัท	เพื่อพิจารณา

	 3.	 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี	 เพื่อน�าเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนหรือ 

ผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 4.	 ภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ด�ารงต�าแหน่งตามวาระการ

ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ	
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5)	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่

	 1)	 นายบันเทิง	 ตันติวิท ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 2)	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 3)	 ศาสตราจารย์ไพจิตร		โรจนวานิช กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 4)	 นางประคอง	 ลีละวงศ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 5)	 นายประชา	 ใจดี 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
	11)	 นางสาวดารารัตน์	 หอมรสสุคนธ์ เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 โดยในปี	2560	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	1	ครั้ง

	 ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 ก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	และการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร	พนกังานเป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

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

สอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล	ภายใต้กรอบกฎหมาย	หลักเกณฑ์	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

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

	 3.	 ก�ากับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีด�ารงต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรม

การบริษัทฯ	

6)	เลขานุการบริษัทฯ	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานบริษัทฯ	
	 บรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้	นางสาวดารารตัน์	หอมรสสคุนธ์	ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารบรษิทัฯ	ของ	MBK	ตามข้อก�าหนด	ของพระราชบญัญตัหิลกั

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	จดทะเบยีนในหมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	ตัง้แต่วนัที่	

1	กนัยายน	2551	โดยมีภาระหน้าทีจ่ดัการประชมุ		จดัท�า		และเกบ็รกัษาเอกสาร	ได้แก่	ทะเบยีนกรรมการ	หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ	

รายงานการประชมุคณะกรรมการ	รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ		หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้	และรายงานการมส่ีวน

ได้เสียของกรรมการ/ผูบ้รหิาร	รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าข้อมลู/กฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการต้องทราบและปฏบิตั	ิและรวมทัง้	ดแูลกจิกรรมต่างๆ	

ของคณะกรรมการ	เพือ่ให้กรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล		และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ			

	 นอกจากนี้	นางสาวดารารัตน	์หอมรสสุคนธ์		ยังด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ	เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์		และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง	

	 ทั้งนี้ใน	ปี	2560	เลขานุการบริษัท	ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท	ดังนี้

 p	 หลักสูตร	การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ	CG	Code	ใหม่	จัดโดยส�านักงาน	กลต.	

 p	 หลักสูตร	สุดยอดเลขานุการผู้บริหาร	จัดโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่งเซ็นเตอร์	จ�ากัด

 p	 หลักสูตร	เลขานุการยุคใหม	่	จัดโดยบริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่งเซ็นเตอร์	จ�ากัด
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7)	ผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อผู บ้ริหาร ต�าแหนง่

	 1)	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ

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

	 3)	 นายเกษมสุข	 จงมั่นคง รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายการเงินและบริหาร

รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายทรัพยากรบุคคล

	 4)	 นางสาวยุพาพรรณ์		 ปริตรานันท์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายตรวจสอบภายใน

	 5)	 นายสมพล	 ตรีภพนารถ1 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายบริหารการขาย	

	 6)	 นายอภิชาติ		 กมลธรรม รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายกฎหมาย

	 7)	 นายสาธิต	 สายศร	2 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฏิบัติการ

	 8)	 นางสาวศิรฐา	 สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายการตลาด	

หมายเหตุ	 1.	 นายสมพล		ตรีภพนารถ	เข้าด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายบริหารการขาย	เมื่อ		1	พฤศจิกายน	2560
	 2.	 นายสาธิต		สายศร	เข้าด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฏิบัติการ	เมื่อ		1	เมษายน	2560

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 1.	 ก�ากบัดแูลการบรหิารงานของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	ให้สอดคล้องกับ	วสิยัทศัน์	พันธกจิ	นโยบายของคณะกรรมการ		มติ

ของผู้ถือหุ้น		ขอ้บังคับและวัตถปุระสงค์ของบรษิัทฯ	เพือ่ให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	และบรษิัทย่อย	เกิดประสทิธภิาพ

สูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย

	 2.	 บรหิารจดัการและควบคมุดแูลการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์	นโยบาย	

ระเบยีบ	ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ตลอดจนตดิตามการด�าเนนิงานของฝ่ายจดัการ	เพือ่รายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนนิ

งาน	และผลประกอบการของบริษัทฯ		และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ

	 3.	 ก�าหนดนโยบายในการบรหิารงานทรพัยากรบคุคล	และสนบัสนนุการด�าเนนิงานในทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่

คณะกรรมการก�าหนด		เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

	 4.	 ให้ค�าแนะน�าและถ่ายทอดประสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิ	ให้แก่ผูบ้รหิารและพนกังานเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการด�าเนนิ

งานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 5.	 บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 6.	 ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 	 และ/หรือ	 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ของ 

บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2)	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 ในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ		บริษัทฯ	มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทฯ	 โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ	ที่ต้องการสรรหา	 ให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับ	ดังนี้

	 1.	 กรรมการของบริษัทฯ	 จะมีจ�านวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด	แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน	 กรรมการ

จะถือหุ้นของบริษัทฯ	 หรือไม่ก็ได้	 แต่กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ใน 

ราชอาณาจักร

	 2.	 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ	ให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ	์และวิธีการดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 	 2.2	 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคน	หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร			แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้อง

ออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม	2.1	ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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	 	 2.3	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึง

ม	ีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงม	ีให้ประธาน

ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 ท้ังนี้คณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจ�านวนรวมห้าท่าน	 ซึ่งในการแต่งต้ังกรรมการ 

บริษัทฯ	นั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ	ไว้ดังนี้

	 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
	 1)	 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ	์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

  p	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	

  p	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

  p	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

  p	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

  p	 ข้อบังคับของบริษัท	

  p	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

	 2)	 มีความรู้	 ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์ท่ีสามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	

	 3)	 มีความอุตสาหะ	และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

	 นอกจากนี	้ในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์	

และวธิกีารสรรหา	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้�านวย

การ	เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ	์	และวิธีการสรรหา

(3)	ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ			

	 ในปี		2560	ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	มีประวัติการท�าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ	

	 1)	 การถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญา	 ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	 ความผิดลหุโทษ	 หรือ 

ความผิดในท�านองเดียวกัน	

	 2)	 การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	หรือถูกพิทักษ์ทรัพย	์

	 3)	 การเป็นผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทฯ	 	 หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย	 หรือถูก 

พิทักษ์ทรัพย์

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	ท�าหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่อง

เฉพาะภายในบรษิทัฯ	ให้เป็นไปด้วยความถกูต้อง	เหมาะสม	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุต่อบรษิทัฯ			โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการ

และคณะท�างานเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ	ดังนี้

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

	 6.	 คณะท�างานพัฒนาศูนย์กลางระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

	 7.	 คณะท�างานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าระหว่างกลุ่มธุรกิจ

	 8.	 ตัวแทนบริการลูกค้าสัมพันธ	์ (Customer	Representative	–	CR)	ส�าหรับดูแลเรื่องการปลูกฝังค่านิยมด้านการบริการ	

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

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

	 3.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	 และคณะท�างาน	 พัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า	(SCB)	และธุรกิจสนับสนุน	(SB)

	 4.	 คณะอนุกรรมการการจัดการและควบคุมคุณภาพงานบริการ	ธุรกิจศูนย์การค้า	(Sub-Committee	of	Service	Quality	

Management	for	Shopping	Center	:	SQMC)

	 5.	 คณะท�างานการจดัการและควบคมุคณุภาพงานบรกิารศนูย์การค้า	เอม็	บ	ีเค	เซน็เตอร์	(Service	Quality	Management	

Working	Group)

	 6.	 คณะกรรมการป้องปรามผู้เช่าที่ท�าให้ศูนย์การค้าเสียหาย

	 7.	 คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

	 8.	 คณะกรรมการก�ากับการตกแต่งพื้นที่และดูแลภาพลักษณ	์								

	 9.	 คณะกรรมการจัดท�าแผนเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ

	 10.	 คณะอนุกรรมการก�ากับการตกแต่งพื้นที่เช่าของศูนย์การค้า

	 11.	 คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า

	 12.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000

	 13.	 คณะท�างานผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน	(Internal	Quality	Audit)

	 14.	 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาต	ิ(TQA)

	 15.	 คณะท�างานจัดท�ารายงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาต	ิ(TQA	Application	Report	Working	Team)

	 16.	 คณะกรรมการและคณะท�างานพัฒนาระบบการจัดท�างบการเงินรวม	 (Oracle	Hyperion	Financial	Management	 :	

HFM)

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

	 18.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	ศูนย์การค้า	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	(MBK	Center)

	 19.	 คณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน	)	

	 20.	 คณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน		บริษัท	เอ็ม	

บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

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

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

	 23.	 คณะกรรมการงานก่อสร้างโครงการ	THE	NINE	TIWANON

	 24.	 คณะกรรมการและคณะท�างานโครงการปรับปรุงระบบบริหารพื้นที่เช่าและรายงานส�าหรับผู้บริหาร

	 25.	 คณะท�างาน	Paperless	&	Digital	Process	และคณะท�างาน	Cost	Effectiveness

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

	 27.	 คณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	 (บริษัท	 รักษาความปลอดภัย	 เอ็ม	บี	 เค	

สมาร์ท	ฟอร์ซ	จ�ากัด)	

	 28.	 คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน		(บริษัท		รักษาความปลอดภัย	เอ็ม	บี	เค	

สมาร์ท	ฟอร์ซ	จ�ากัด)

	 29.	 คณะกรรมการด�าเนนิการเลอืกตัง้กรรมการความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน		(บรษิทั	รักษา

ความปลอดภัย	เอ็ม	บี	เค	สมาร์ท	ฟอร์ซ	จ�ากัด)	

	 30.	 คณะท�างานการจัดการและควบคุมคุณภาพงานบริการ	ศูนย์การค้า	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร	์จ�ากัด		(Service	Quality	

Management	Working	Group)	(บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	สแควร	์จ�ากัด)

	 31.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร	์จ�ากัด)

	 32.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร์	จ�ากัด)

	 33.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร	์จ�ากัด)

	 34.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร	์จ�ากัด)
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	 35	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(บริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด)

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

	 37.	 คณะท�างานผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน	(Internal	Quality	Audit)		(บริษัท	เดอะไนน	์เซ็นเตอร	์จ�ากัด)

	 38.	 คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์เดอะไนน์

	 39.	 คณะท�างานการจดัการและควบคมุคณุภาพงานบรกิาร	ศนูย์การค้า	เดอะไนน์	เซน็เตอร์	(Service	Quality	Management	

Working	Group)

	 40.	 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จ�ากัด

	 41.	 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	พาราไดซ์	รีเทล	จ�ากัด

	 42.	 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	สยาม	เดลีซ	จ�ากัด

	 43.	 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	เอ็ม	บี	เค	ดิจิตอล	จ�ากัด	

	 44.	 คณะกรรมการนวัตกรรม

	 45.	 คณะท�างานนวัตกรรม

	 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว		

	 2.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	 และคณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	(HTB)

	 3.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	(HTB)	

	 4.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	(HTB)	

	 5.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	 (BSC)	 โรงแรมปทุมวัน	ปริ๊นเซส	 (PPB)	 (บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	

จ�ากัด	(มหาชน)		สาขาโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส)

	 6.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขา	

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส)

	 7.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	โรงแรมดุสิตธาน	ีกระบี่	บีช	รีสอร์ท	(DTKR)

	 8.	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	โรงแรมดสุติ	ธาน	ีกระบี	่บชี	รสีอร์ท	(DTKR)

	 9.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	 (BSC)	โรงแรมทินิดี	ระนอง	(TNDR)	(บริษัท	ทรัพย์สินธานี	

จ�ากัด)

	 10.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	Management	 Committee	 :	 RMC)	 โรงแรมทินิดี	 ระนอง	 (TNDR)	 (บริษัท	

ทรัพย์สินธาน	ีจ�ากัด)

	 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจกอล์ฟ	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	ธุรกิจกอล์ฟ	

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

	 3.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	ธุรกิจกอล์ฟ	(GB)	

	 4.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	 และคณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจกอล์ฟ	(GB)

	 5.	 คณะกรรมการโครงการระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

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

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

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

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

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

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

	 12.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด	์คันทรี่	คลับ	จ�ากัด)

	 13.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่	คลับ	จ�ากัด)
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	 14.	 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	(บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่	คลับ	จ�ากัด)

	 15.	 คณะท�างานก่อสร้างและออกแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย	์ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี	คลับ	(บริษัท	ริเวอร์

เดล	กอล์ฟ	แอนด	์คันทร	ีคลับ	จ�ากัด)

	 16.	 คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการของบริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด	์คันทรี	คลับ	จ�ากัด

	 17.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์ไพร้ส	จ�ากัด)	

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

	 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 2.	 คณะกรรมการจัดการและควบคุมคุณภาพงานบริการ	 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 	 (Service	Quality	Management	

Committee)

	 3.	 คณะท�างานการจัดการและควบคุมคุณภาพงานบริการ	 กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 (Service	Quality	Management	

Working	Group)

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

	 5.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์(REB)	

	 6.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	 และคณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์(REB)

	 7.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	ซี	แอล	พ	ีแมนเนจเม้นท์	จ�ากัด)

	 8.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(บริษัท	ซี	แอล	พี	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด)

	 9.	 คณะกรรมการบริหารโครงการ	Quinn	Condo

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

	 2.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	ธุรกิจอาหาร	(FSB)		

	 3.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	ธุรกิจร้านอาหารและศูนย์อาหาร		

	 4.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	 และคณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจอาหาร	(FSB)		

	 5.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 6.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด	์แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 7.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(บริษัท	สีมาแพค	จ�ากัด)

	 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจการเงิน	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	ธุรกิจการเงิน	

	 2.	 คณะกรรมการสินเชื่อ

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

	 4.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee:	RMC)	ธุรกิจการเงิน	(FB)

	 5.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	 และคณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจการเงิน	(FB)

	 6.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันต	ีจ�ากัด)

	 7.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(BSC)	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันต	ีจ�ากัด)

	 8.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันตี	จ�ากัด)

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

	 10.	 คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ	(บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันต	ีจ�ากัด)

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

	 12.	 คณะกรรมการบริหาร	(บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด)	

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

	 15.	 คณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9000	(บริษัท	ท	ีลีสซิ่ง	จ�ากัด)

	 16.	 ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ	(บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด)

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

	 2.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee:	RMC)	ธุรกิจอื่นๆ	(OB)	

	 3.	 คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร	 และคณะท�างานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร	กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	(OB)

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

	 5.	 คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	(บริษัท	แอพเพิล	ออโต	้ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด)

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

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

	 8.	 คณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	 	 (บริษัท	 แอพเพิล	 ออโต้	 ออคชั่น	 

(ไทยแลนด์)	จ�ากัด)	

	 9.	 คณะกรรมการความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(บรษิทั	แอพเพลิ	ออโต้	ออคชัน่	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั)

	 10.	 คณะกรรมการด�าเนินการเลือกต้ังกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 (บริษัท	 

แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด)

	 คณะกรรมการ	ที่ท�าหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจสนับสนุน	ได้แก่
	 1.	 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ	MBK	Holiday	Club

	 คณะกรรมการของบริษัท	MBK	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

	 6.	 คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 7.	 คณะกรรมการทุนการศึกษา	ส�าหรับพนักงาน

	 8.	 คณะกรรมการพิจารณาการกระท�าทุจริตและการคอร์รัปชั่น

	 9.	 คณะท�างานตรวจสอบการกระท�าทุจริตและการคอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการของบริษัท	MBK	ที่ท�าหน้าที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย	ได้แก่	ผู้ใช้บริการ	ผู้เช่า	เจ้าหนี้	ลูกหนี้ 
	 1.	 คณะกรรมการจัดหาพัสดุ

	 2.	 คณะกรรมการขายทรัพย์สิน

	 นอกจากนีแ้ล้วทางบรษิทัฯ		ยงัส่งเสรมิให้พนกังานในทกุระดบัเข้ามามส่ีวนร่วมในการเข้ามาเป็นคณะท�างานชดุต่างๆ	เพือ่พฒันา

ศักยภาพของบุคลากรขององค์กร	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�านาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ด�ารง

ต�าแหน่งและหน้าที่ต่างๆ	 มีอ�านาจในการอนุมัติ	 สั่งการ	 ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 	 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
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(6)	บุคลากร

	 6.1	จ�านวนพนักงาน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	จ�ากัด	(มหาชน)	มีพนักงานทั้งสิ้น	544	คน	ประกอบด้วย	กรรมการผู้อ�านวย

การ	รองกรรมการผู้อ�านวยการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	จ�านวน	8	คน	และ	พนักงานอีกจ�านวน		536	คน	รวมถึงบริษัท	รักษาความ

ปลอดภัย	เอ็ม	บี	เค	สมาร์ท	ฟอร์ซ	จ�ากัด	จ�านวน		168	คน	โดยมีจ�านวนพนักงานของแต่ละสายงาน	ดังนี้

สายงาน

จ�านวนพนักงาน	(คน)*

1	มกราคม	2556	
ถึง

31	ธันวาคม	2556

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.	 ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ 52 52 55 59 55

	 2.	 สายกฎหมาย 18 18 20 20 21

	 3.	 สายพัฒนาธุรกิจ 19 22 23 25 25

	 4.	 สายการเงินและบริหาร 122 128 131 107 109

	 5.	 สายตรวจสอบภายใน 26 28 30 27 25

	 6.	 สายการตลาด 105 75 83 90 83

	 7.	 สายปฏิบัติการ 142 145 147 151 160

	 8.	 สายบริหารการขาย - 29 32 31 30

	 9.	 สายทรัพยากรบุคคล - - - 28 28

	10.	 บจก.	รักษาความปลอดภัย	
เอ็ม	บ	ีเค	สมาร์ท	ฟอร์ซ	

290 195 181 172 168

หมายเหตุ :	 จ�านวนพนักงาน	ค�านวณจากค่าเฉลี่ยของพนักงานในแต่ละปี

	 6.2	ค่าตอบแทนแก่พนักงาน	(ไม่รวมกรรมการผู้อ�านวยการ	และผู้บริหารระดับสูง)
หน่วย	:	บาท

คา่ตอบแทน
1	มกราคม	2556

ถึง
31	ธันวาคม	2556

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

เงินเดือน	เงินโบนัส	และ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(MBK)

228,550,187.15 252,345,850.89 271,750,739.82 293,123,868.67 303,377,249.51

เงินเดือน	เงินโบนัส	และ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(MBK-
SFS)

38,188,484.94 36,522,843.63 35,576,108.60 35,606,665.63 36,139,682.88

	 6.3	ค่าตอบแทนอื่นๆ
	 	 บริษัทฯ	ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ	นอกเหนือจากเงินเดือน	ได้แก	่เงินโบนัส	สหกรณ์ออมทรัพย	์ค่าปฏิบัติงาน

ต่างจังหวัด	ค่าล่วงเวลา	ค่าเครื่องแบบ	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ค่ารักษาพยาบาล	ประกันภัยกลุ่ม	ประกันสังคม	และการตรวจ

สุขภาพประจ�าปี	เป็นต้น
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	 	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน	 เอ็ม	 บี	 เค	 กรุ๊ป	 ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว”	 เมื่อ 

วนัที	่1	กรกฎาคม	2535	โดยบริษทัฯ	ได้ตกลงการจ่ายเงินสมทบและพนกังานทีเ่ป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีฯ	ตกลงจ่ายเงนิสมทบเข้า 

กองทุนฯ	ตามเงื่อนไขข้อบังคับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ดังนี้

อัตราสะสมของ
พนักงาน อัตราสมทบสว่นของบริษัท การจา่ยเงินจากกองทุน

-		สมาชิกสามารถ

เลือกจ่ายเงินสะสม

เข้ากองทุนในอัตรา

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	ปี	-	น้อยกว่า	3	ปี

ครบ	3	ปี	-	น้อยกว่า	5	ปี

ครบ	5	ปี	-		น้อยกว่า	7	ปี	

ครบ	7	ปี	ขึ้นไป

เงินสมทบรวมผล
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30
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	 6.4	การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร
	 	 บรษิทัฯ	ตระหนักดว่ีา	พนักงานทกุคนเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าต่อการทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ	สามารถบรรลุเป้าหมายหรอืวสิยั

ทศัน์	และขยายขดีความสามารถของบรษิทัฯ	ไปสูค่วามเป็นเลศิทางธรุกจิได้อย่างยัง่ยนื	บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดนโยบายในการพฒันาคณุภาพ

บุคลากรทุกระดับขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งในด้านทักษะ	 ความรู้	 ความสามารถ	 ทัศนคติ	

และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงาน	 	 (Competency)	 	 ตามเส้นทางงานอาชีพ	 (Career	 Path)	 ของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิด

จากการเรียนรู้	ค้นคว้า	และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างไม่หยุดนิ่ง	ด้วยโปรแกรมการบริหารและพัฒนาพนักงานต่างๆ		มากมาย	ทั้งจาก

การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล	การฝึกอบรม	การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/	ปริญญาโท,		การทัศนศึกษาดู

งานทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ,		การวางแผนพัฒนาพนักงานและผู้บริหารเพื่อสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญในบริษัทฯ		การบริหารจัดการ

ผลงาน	การสร้างความผูกพันของบุคลากร	และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	ซึ่งจะน�าพาพนักงานและผู้บริหารไปสู่ความเป็นสุดยอด

มืออาชีพ	

	 	 6.4.1	 การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล	
   6.4.1.1	 การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูส�าหรบัการบรหิารระบบฐานข้อมลูด้านทรพัยากรบคุคล	บรษิทัฯ	ก�าลงั

ด�าเนินการติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล		 (Humatrix7)	ส�าหรับธุรกิจในเครือ	ซึ่งเป็นระบบที่มีฟังก์ชั่นสนับสนุนกระบวนการ

บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน	เช่น		ระบบการสรรหา	ระบบการจ้างงาน	ระบบเงินเดือน	ระบบการบันทึกเวลา	ระบบ

การลา	ระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน	ระบบการบรหิารผูส้บืทอดต�าแหน่งงานและความก้าวหน้าทางอาชพี	เป็นต้น	พร้อมกนันีร้ะบบ

เอื้อประโยชน์ให้ผู้บริหารตามสายงานและพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ระบบส�าหรับการบริหารจัดการ	(Self	Service)	ต่างๆ	ได้	

และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานของฝ่ายต่างๆ	 เป็น	 Enterprise	 Resources	 Planning	 (ERP)	 อันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน	 และปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น	 พร้อมท้ังสามารถยกระดับความพึงพอใจให้กับพนักงานและผู้ที่

เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง		

	 	 6.4.2	 การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถบุคลากร
   6.4.2.1	 	การพัฒนา	Competency	Model	มาใช้ในการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล	โดยปี	2560	ฝ่าย

พฒันาทรพัยากรบคุคลได้ด�าเนนิการพฒันาสมรรถนะด้านวชิาชพี	(Functional	Competency)	ร่วมกับธรุกจิในเครอื	เพือ่ยกระดบัคณุภาพ

ของบคุลากรและเตรยีมความพร้อมของบคุลากรในการรองรบัความต้องการของธรุกจิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต		รวมถงึสามารถตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงของบริษัทฯ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และได้น�าสมรรถนะด้านวิชาชีพที่ปรับปรุงไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหาร

ทรพัยากรบคุคล	ตัง้แต่การสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน,	การฝึกอบรมพนกังาน,	การพฒันาพนกังานในรปูแบบ	Non	Classroom	Training,	

การวางแผนพัฒนาอาชีพ	(Career	Development),	การพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูง	(Talent	Management	

Program),	การวางแผนทดแทนและสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Planning),	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	เป็นต้น	
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   6.4.2.2		การวางแผนอาชีพและความเติบโตของกลุ่มอาชีพ	(Career	Path	&	Career	Development)   
บริษัทฯ	น�าสมรรถนะ	(Competency)	มาต่อยอด	เพื่อท�าโมเดลการเติบโต	(Career	Model)	ของกลุ่มอาชีพต่างๆ	(Job	Family)	ทั้งที่

เติบโตตามสายงานในกลุม่อาชพีเดยีวกนัและทีส่ามารถเตบิโตข้ามสายงานหรอืข้ามกลุม่อาชพี	ส่งผลให้การพฒันาความสามารถบคุลากรมี

เป้าหมายทีช่ดัเจนและตอบสนองทัง้ความต้องการทางธรุกจิและการเจรญิเตบิโตในหน้าทีข่องบคุลากรด้วย	ในปี	2560	ฝ่ายพฒันาทรพัยากร

บคุคลได้ด�าเนนิการพฒันาเส้นทางการเตบิโตของกลุม่อาชพีของธรุกจิในเครอื	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการปรบัปรงุและพฒันาสมรรถนะด้าน

วิชาชีพ	 (Functional	 Competency)	 และได้มีการสื่อสารเส้นทางการเติบโตของกลุ่มอาชีพที่เป็นปัจจุบันให้พนักงานในแต่ละฝ่ายงาน 

รับทราบ

   6.4.2.3	 การฝึกอบรม	(Training)	เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	ที่

มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีขีดความสามารถ	(Competency)	ระดับมาตรฐาน	สามารถแข่งขันกับบริษัทฯ	ชั้นน�าอื่นๆ	ในธุรกิจ

ได	้ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาองค์กร		เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นสถาบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		และยั่งยืน	โดยบริษัทฯ	ได้มี

การจัดท�าแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	(Training	Road	Map)	บนพื้นฐานของ	Competency	ส�าหรับใช้เป็นแผนแม่บท	

(Master	Plan)		ในการจัดท�า	Training	Need	และแผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี	

	 	 	 ในปี	2560	บริษทัฯ	ได้สรรหาและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทัง้ภายใน	และภายนอกทีเ่น้นการตอบสนองวตัถปุระสงค์

เชงิกลยทุธ์	(Strategic	Objective)	ขีดความสามารถหลกัขององค์กร	(Core	Competency)	ขีดความสามารถในการบรหิาร	(Managerial	

Competency)	และขีดความสามารถตามต�าแหน่งงาน	(Functional	Competency)	ดังนี้

    6.4.2.3.1	 หลักสูตรกลางขององค์กร	(MBK	Core	Course)	เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับ

พนกังานทกุคน	ทีเ่น้นให้พนกังานได้พฒันาทศันคตแิละพฤตกิรรมอนัพงึประสงค์	ตามวัฒนธรรมองค์กร	SMOOTH©	(Corporate	Culture)	

เป็นหลักสตูรทีส่นบัสนนุ	และเสริมสร้างวฒันธรรมขององค์กร	(Corporate	Culture)	รวมถึงหลกัสตูรทีน่�าไปสูก่ารบรรลภุารกจิขององค์กร	

และการตอบสนองแผนธุรกิจขององค์กร	 รวมถึงหลักสูตรที่น�าไปสู่การบรรลุภารกิจขององค์กร	 และการตอบสนองแผนธุรกิจขององค์กร	

ที่จัดให้พนักงานใหม่	และพนักงานปัจจุบันได้เข้ารับการอบรม	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์กร	SMOOTH©	ให้กับพนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

    6.4.2.3.2	 หลักสูตรการบริหารจัดการ	(Managerial	Course)	เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น

เพื่อเพิ่มพูนความรู	้และพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการ	ส�าหรับพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อให้สามารถบริหารงาน	บริหาร

ทีมงาน	และองค์กร	รวมทั้งเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยหลักสูตรแบ่งตาม	Managerial	Competency	ดังนี้		

	 	 	 	 	 1)	 Leader	of	Change		

	 	 	 	 	 2)	 Decisiveness		

	 	 	 	 	 3)	 People	Development	

	 	 	 	 	 ในปี		2560	บริษัทฯ	ได้มีการพัฒนาหลักสูตร	และจัดอบรมให้กับผู้บริหารทั้งภายในและ

ภายนอก	 อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงสร้างเครือข่ายกับบุคลากรและองค์กรต่างๆ	 เพื่อเป็นพันธมิตร	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจด้วย

    6.4.2.3.3	 หลกัสตูรความรูใ้นงานวชิาชพี	(Functional	Course)	เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้

เพื่อพัฒนาความสามารถในงานเฉพาะด้าน	ตามขอบเขตของงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ	โดยเน้นการให้ความรู้ในเนื้องานที่พนักงานจะต้อง

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามต�าแหน่งของตนเอง	ซึ่งใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย	เช่น	การฝึกอบรม	(Training)	การสอนความรู้ใน

งาน	(OJT)	การสอนงาน	(Coaching)	การแบ่งปันความรู้ผ่านชุมชนนักปฎิบัติ	(CoP)	เป็นต้น

    6.4.2.3.4	หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต	(Quality	of	Life	Course)	เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่

จดัขึน้ให้กบัพนกังานภายในองค์กร	เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ใีนด้านต่างๆ	ให้สามารถพัฒนาตนเองและท�างานได้อย่างมคีวามสขุ	ทัง้ใน

ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ	การบริหารจัดการด้านการเงิน		ได้แก่	หลักสูตรสุขภาพกับคนวัยท�างาน	ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย	์ โดยมีเนื้อหาการอบรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการออม	 การบริหารหนี้	 และ

การเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ	 รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่หลังเกษียณให้มีเงินใช้

จ่ายในบั้นปลายชีวิต

    6.4.2.3.5	 การให้ทุนการศึกษา	 บริษัทฯ	 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ	 และ

ต้องการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้	โดยมกีารจดัสรรทนุการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	มธัยมศกึษาตอนปลาย	ปรญิญาตร	ีและปรญิญา

โทภายในประเทศ	เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าและประสบความส�าเร็จในสายอาชีพ

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)126



	 	 6.4.3	 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
   6.4.3.1	 การพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูง	(Talent	Management)	และ
การวางแผนสบืทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	บรษิทัฯ	เตรยีมความพร้อมของบคุลากรส�าหรบัความต้องการในปัจจบุนัและอนาคต		

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ	 	 โดยมีโครงการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพสูง	 (Talent	Management)	

การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Planning)	ของผู้บริหารระดับสูง	และแผนพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	

Plan)	ส�าหรับพนักงาน	โดยพิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นสมรรถนะความสามารถเชิงวิชาชีพ	(Functional	Competency)	สมรรถนะความ

สามารถหลัก	(Core	Competency)		และสมรรถนะความสามารถด้านการบริหารจัดการ	(Managerial	Competency)	ที่เหมาะสมกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบในงานปัจจุบันและโอกาสหน้าที่งานในอนาคต	

   6.4.3.2	 การบริหารจดัการผลงาน	(Performance	Management	System)	บรษิทัฯ	มุง่เน้นให้ผูบ้รหิาร

และพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมและเข้าใจทิศทางเป้าหมายขององค์กร	ผลงานที่คาดหวัง	โดยมีการระดมความคิดและร่วมกันก�าหนด

เป้าหมายและแผนด�าเนินการ	(Action	Plan)	ทั้งในระดับองค์กร	ระดับฝ่าย	และระดับแผนก	เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานและความส�าเร็จของ

แต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จขององค์กร

	 	 	 การวัดผลการปฏิบัติงาน	 	ก�าหนดให้มีปีละ	 	2	ครั้ง	คือ	รอบการประเมินกลางปี	และรอบการประเมินปลายป	ี

นอกจากน้ีบรษิทัฯ	ยงัน�าการประเมนิสมรรถนะความสามารถหลกั	(Core	Competency)		สมรรถนะความสามารถตามวชิาชพี	(Functional	

Competency)	และความสามารถด้านการบริหารจัดการ	(Managerial	Competency)		มาใช้เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงผลงานและ

ความสามารถของพนักงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  6.4.4	 ความผูกพันของบุคลากร	(Employee	Engagement)	บริษัทฯ	ตระหนักว่าความผูกพันของบุคลากรเป็น

ส่วนส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดความทุ่มเทและอุทิศตนในการท�างานซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ	 มีความเป็นเลิศและมีผลประกอบการที่บรรลุ

ตามเป้าหมายที่วางไว	้บริษัทฯ	จึงมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท�างาน	(Quality	of	Work	Life:	QWL)	โดยให้ความเอาใจ

ใส่ดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง		รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ		

มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย	์กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน		

  6.4.5	 การพฒันาการจดัการความรูแ้ละวฒันธรรมองคก์ร	และคณะท�างานพฒันาการจดัการความรูแ้ละส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร	บริษัทฯ	จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	และคณะท�างานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู	้เพื่อ

ช่วยให้พนักงานตืน่ตวัและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	เป็นกลไกในการขบัเคลือ่น	และสนบัสนนุให้วสิยัทศัน์ขององค์กรโดยก�าหนดเป็น	ค่า

นิยมหลกั	(Core	Value)	ของบรษิทัฯ	และได้มกีารท�ากจิกรรมอย่างสม�่าเสมอ	เพือ่ให้ทกุคนในองค์กรยดึถอืเป็นแนวทางการปฏบิตัร่ิวมกนั	

และส่งผลต่อพฤตกิรรมในการแสดงออก	(Behavior)	ท่ีถอืเป็นมาตรฐานในการบรรลเุป้าหมาย	หรอืวสิยัทศัน์ขององค์กร	“องค์กรแห่งการ
เรียนรู้”	นั้นเกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับ	และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไป

กับการรับความรู้จากภายนอกโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	คือ	 เอื้อให้เกิดโอกาสในการหา	แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	 (Best	Practices)	 เพื่อน�า

ไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร	 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสภาพการแข่งขัน

ที่รุนแรงทางธุรกิจเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 เราควรมีความเชื่อ	ยึดถือในค่านิยมและมีวิธีในการ

ปฏิบัติร่วมกันซึ่งเราเรียกว่า		SMOOTH©	โดยมีความหมาย	ดังนี้

  Service	Mind มจีติบรกิาร	มุง่เน้นลกูค้าเป็นหลกั	โดยมอบประสบการณ์ทีด่	ีให้กบัลกูค้า	ทัง้ภายในและ

ภายนอก

  Merit	&	Integrity	 ท�างานโปร่งใส		ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ต่อตนเอง	ต่องาน	ต่อองค์กร	และผู้มี

ส่วนได้เสยี	โดยยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม	โดยครอบคลมุถงึเรือ่ง	การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่

  Ownership	 รักในองค์กร	 มีจิตส�านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร	 และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กร

  Openness	 พร้อมเปิดใจกว้าง	เปิดใจกว้าง	รับฟังและสื่อสารอย่างเปิดเผย

  Teamwork	 สร้างทีมงานเด่น	ร่วมกันท�างานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  High	Commitment	 เน้นความมุง่มัน่	มีความมุง่มัน่ทุม่เท	รบัผดิชอบต่องานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ประสบความ

ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

  Continuous	Learning	 สร้างสรรค์การเรยีนรู	้ศกึษาและพฒันาตนเองอย่าง	ต่อเนือ่ง	เป็นระบบกล้าเปลีย่นแปลง	

เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานหรือระบบงานใหม่ๆ	 เพ่ือให้องค์กรเกิดการ

พัฒนาอย่างไร้ขีดจ�ากัด	หมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง	อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด

การสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานหรือระบบงานใหม่ๆ

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 127



	 	 ทั้งนี	้ระดับหัวหน้างาน	นอกเหนือจากต้องยึดถือ	ประพฤติ	ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยม	SMOOTH©	แล้ว	ยัง

ก�าหนดให้มีค่านิยมเพิ่มเติม	ส�าหรับระดับผู้บังคับบัญชา	เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองและบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

โดยก�าหนดค่านิยม	L	D	P	ขึ้น

  Leader	of	Change	 น�าการเปลีย่นแปลง	เป็นผู้น�าทีม่ีวสิัยทศัน์	เป็นที่ยอมรบัและสร้างศรัทธา	เพือ่น�าองคก์ร

ไปสู่การเปลี่ยนแปลง

  Decisiveness	 เชื่อมั่น	กล้าตัดสินใจ	กล้าตัดสินใจ	บนพื้นฐานความรู	้ข้อมูลที่ม	ีและเหตุผล	โดยค�านึง

ถงึผลประโยชน์	ผลกระทบของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	เพ่ือให้การท�างานบรรลเุป้าหมายและ

ทันต่อสถานการณ์

  People	Development	 สร้างคนเก่งคนดี	 ส่งเสริม	 พัฒนา	 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความรู้	 ความสามารถ	 มี

คุณธรรม	และเติบโตก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ

	 	 ทั้งน้ีบริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี	 	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม	 ชุมชน		

และสิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility)	โดยยึดหลักนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี(Good	Corporate	Governance)	

เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัต	ิ		

	 	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	ได้น�าการจัดการความรู	้ (Knowledge	Management:	KM)	มาเป็นกลยุทธ์หนึ่ง	โดยมุ่งเน้นให้เกิด

การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการขยายธุรกิจและก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู	้หรือ	Learning	Organization:	LO	โดย

มคีณะกรรมการพฒันาการจดัการความรู	้ซึง่เป็นตวัแทนผูบ้รหิารระดบัสงูจากหน่วยงานต่างๆ	ร่วมรับผดิชอบในการด�าเนนิการตามระบบ	

KM	เพื่อให้การจัดการความรู้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและสอดรับกันทั่วทั้งองค์กร	โดยในปี	2560	บริษัทได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลองค์

ความรู	้(KM	Website)	โดยแบ่งชั้นความรู้ตามระบบงาน	(Work	System)	การส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง	

ๆ	เช่น	ชุมชนนักปฏิบัติ	(Community	of	Practice	:	CoP)	การจัดงาน	KMOC	Day	เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ที่ผ่านจากการท�า	CoP		การ

จัดกจิกรรม	Book	Brief		เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านการอ่านและพฒันาทกัษะการน�าเสนอแบบมอือาชพีและยงัขยายวงจรการแลกเปลีย่น

เรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถและพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคล	ระดับกลุ่ม	และระดับบริษัทฯ
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน	 โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 อันจะน�ามาซึ่งการด�าเนินกิจการ

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น		และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	โดยยึดหลัก	“หลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560”	(Corporate	Governance	Code:	“CG	Code”)	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย	์ (ก.ล.ต.)	 และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้ปรับปรุงนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัต	ิและให้มีทัศนคติที่ดี	รวมทั้งมีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

	 โดยตั้งแต่ปี	 2546	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมท้ังได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

กรรมการ	ผู้บริหาร	และของพนักงาน	อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยประกาศให้ผู้บริหาร	พนักงานทุกคนของบริษัทฯ	ลงนามรับทราบ

และยึดถือปฏิบัติ	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าเป็น	คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	จ�ากัด	

(มหาชน)	ซึง่ประกอบไปด้วย	นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจรยิธรรมทางธรุกจิ	จรรยาบรรณของกรรมการ	ผูบ้รหิาร		และของพนกังาน	

โดยก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	เป็นประจ�าทกุปี		พร้อมส่งมอบให้

กรรมการ	ผู้บริหาร		และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ	อบรม	และถือปฏิบัติ	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล	ความรู	้	และข่าวสารต่างๆ	ในเรื่อง

การก�ากับดูแลกิจการให้กับผู้บริหาร		และพนักงานอย่างต่อเนื่องในระบบ	Intranet		และ	Website	ของบริษัทฯ	รวมทั้งในการปฐมนิเทศ

ผู้บรหิารและพนกังานใหม่	โดยได้ก�าหนดให้มหีวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ	และจรรยาบรรณของผูบ้รหิารและพนกังาน	เพือ่ความเข้าใจและ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน		นอกจากนี	้เมื่อบริษัทฯ	ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ	บริษัทฯ	ได้น�านโยบายการก�ากับ

ดแูลกจิการทีด่ไีปใช้กบัการด�าเนนิธรุกจิของกจิการบรษิทัย่อยด้วย	เนือ่งจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีวามตัง้ใจทีจ่ะให้การด�าเนนิธรุกจิทัง้

ปวงของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างถูกต้อง	โปร่งใส	ยุติธรรม	อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้

เสียกลุ่มต่างๆ	ของบริษัทฯ			และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ	ในระยะยาว	

	 ในปี	2560	ทีผ่่านมา	คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้มกีารพจิารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทั

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

ดีของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน	ASEAN	CG	Scorecard	เพื่อเป็นการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ

ตามโครงการ	CGR	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบริษทัฯ	ยงัได้พจิารณาและทบทวนการน�า		“หลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	

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

ทบทวนแนวทางตามหลักปฏิบัติตาม	CG	Code		รวมถึงการทบทวนกลไกการปฏิบัติงาน	และการก�ากับดูแลองค์กร	โดยมีการน�าหลักการ

ดังกล่าวไปปรับใช	้และพัฒนากลไกการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน	การตัดสินใจขององค์กร	และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ให้บรรลุ

วัตถุประสงค	์เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว	และน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน	อันจะเป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัท	

ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างต่อไป	

	 โดยในปี	2560	คณะกรรมการบริษัทฯ	ด�าเนินการพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้พิจารณาทบทวน	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คู่มือจริยธรรมธุรกิจ	 จรรยาบรรณของ

กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และของพนักงาน	โดยปรบัปรงุเพิม่เตมิให้มคีวามสมบรูณ์	ชดัเจน	และสอดคล้องกบัแนวทางและหลกั

เกณฑ์ตามมาตรฐาน	ASEAN	CG	Scorecard		ตามโครงการ	CGR	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		และ

สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	

	 2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและทบทวนการน�า		“CG	Code”		มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและก�ากับดูแลองค์กร	ให้

สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ			เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

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

GCG)	ให้สอดคล้องตามประเด็นที่ทางสายตรวจสอบเสนอให้มีการปรับปรุงตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	

	 4.	 จดัอบรมนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี	และนโยบายและแนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น	รวมทัง้จรรยา

บรรณในการด�าเนินธุรกิจให้กับ	กรรมการ	ผู้บริหารพนักงาน	MBK	GROUP

	 5.	 รณรงค์ส่งเสริม	 และการสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน	MBK	GROUP	อย่างต่อเนื่อง	

	 6.	 ก�าหนดนโยบายให้บริษัทย่อยของ	MBK	ประกาศเจตนารมณ์	เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต

	 จากการที่บริษัทฯ	 มุ่งมั่นและให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง	 และได้

พัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ	มาโดยตลอด		เป็นผลให้บริษัทฯ	ได้รับการประเมินและ

รางวัลต่างๆ	จากองค์กรต่างๆ	ดังนี้

 p	 การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
	 	 ได้รับการประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าป	ี2560	โดยเป็น	1	 ใน	110	บริษัทที่ได้รับการ

ประเมินในระดับ	“ดีเลิศ	(Excellent)	หรือ	5	ดาว”	จากบริษัทที่ได้รับการส�ารวจทั้งหมด	620	บริษัท	โดยในปี	2559	ได้รับการประเมิน

ผลการก�ากับดูแลกิจการ	โดยเป็น	1	ใน	80	บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ	“ดีเลิศ	(Excellent)	หรือ	5	ดาว”	จากบริษัทที่ได้รับการ

ส�ารวจทั้งหมด	601	บริษัท	ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

 p	 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560
	 	 ผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	(AGM	Checklist)	ซึง่ประเมนิผลโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ

ไทย	 (Thai	 Investors	 Association)	 โดยบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญ	 และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	

สม�า่เสมออย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้บรษิทัฯ	ได้คะแนนจากการประเมินคณุภาพฯ	100	คะแนนเตม็	ตดิต่อกนัเป็นปีที	่6	นบัตัง้แต่ปี	2555	เป็นต้นมา

 p	 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	(ESG100)	
	 	 บริษัทฯ	ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน	100	อันดับหลักทรัพย์ที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ

ธรรมาธิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)	ติดต่อกัน	2	ปีซ้อน	จากการคัดเลือกทั้งหมดในป	ี2560	จ�านวน	656	

และปี	2559	จ�านวน	621	บริษัททั่วประเทศ

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

	 1)	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 2)	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 3)	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งประกอบด้วย	ด้านลูกค้า	ด้านคู่ค้า	คู่แข่ง	และเจ้าหนี้	ด้านพนักงาน	และด้าน

สังคม	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�าและวิสัยทัศน	์	
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	 	 5.11	 เลขานุการบริษัท	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานบริษัท	

	 	 5.12	 แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ			

	 	 5.13	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง		

	 6)	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

	 7)		 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 8)	 จริยธรรมทางธุรกิจ	

	 9)	 ความขัดแย้งของผลประโยชน	์โดยครอบคลุมในเรื่อง	การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ		

	 10).	 การพิจารณาทางวินัย

	 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัต	ิดังนี้

	 1.	 การด�าเนินธุรกิจ	 	 และการส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติ	 ให้ถูกต้องตามกฎหมายและ 

ข้อบังคับ	ประกาศต่างๆ	และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม

	 2.	 มีความรับผิดชอบ		และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	ด้วยความซื่อสัตย	์สุจริต	 เท่าเทียมกัน	รวมทั้ง	มีช่องทางในการอ�านวยความ

สะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน	หรือสอบถามปัญหาต่างๆ	ของบริษัทฯ	

	 3.	 มีความรับผิดชอบ		และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม	เท่าเทียมกัน	ด้วยความสัมพันธ์อันด	ีให้ข้อมูลข่าวสารอย่าง

ถูกต้อง	ทันเวลา	และรักษาความลับของลูกค้า	 รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหาร

	 4.	 มีความรับผิดชอบ	 	 และปฏิบัติต่อคู่ค้า	 คู่แข่งและเจ้าหน้าที่	 ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม	 เสมอภาคและเป็นธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจ	ภายใต้กรอบกติกา	ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ	ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ	รวมทั้งมีกระบวนการร้อง

เรียน	หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

	 5.	 มีความรับผิดชอบ		และปฏิบัติต่อสังคม	ชุมชน	สภาพแวดล้อม	ด้วยการให้ความช่วยเหลือ	ร่วมมือกับรัฐ	ชุมชน	สังคม		สิ่ง

แวดล้อม	และสถาบนัการศกึษา	ภายใต้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายรฐัธรรมนญู	ดแูลจดัให้มรีะบบบรหิารจดัการความปลอดภยั		

อาชีวอนามัย		สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายก�าหนด

	 6.	 มีความรับผิดชอบ	 	และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม	และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์	สวัสดิการ	สภาพ

แวดล้อม	ความปลอดภัย	พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา	ความรู	้ความสามารถ	ความก้าวหน้าในหน้าที่การท�างาน	และ

มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

	 7.	 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร	หรือส่วนรวม

	 8.	 มิให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ใช้อ�านาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระส�าคัญการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการได	้ดังนี้

	 1	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทฯ	ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัทฯ	และให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้น

พงึได้รบัตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และสิทธอิืน่ๆ	อย่างเหมาะสม	เช่น	สิทธใินการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	เพือ่รบัทราบผลการด�าเนนิงาน	สทิธิ

การได้รบัส่วนแบ่งในผลก�าไร/เงนิปันผล	และการอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใช้สทิธใินเรือ่งต่างๆ	เช่น	การเสนอวาระการประชมุ	

การเสนอรายชื่อคณะกรรมการกรณีสรรหาและแต่งตั้งใหม	่หรือส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิใน

การออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ	โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ		เป็นต้น		โดย

บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใช้สทิธใินเรือ่งต่างๆ	โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบาย

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

	 	 1.1		 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
	 	 	 การประชมุสามญัประจ�าปี	บรษิทัฯ	ได้มอบหมายให้บรษิทัศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(“TSD”)	ใน

ฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย	์เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม	ทั้งฉบับภาษาไทย	และภาษา

อังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	
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	 	 ทัง้นี	้ในหนังสอืเชญิประชมุ	จะมกีารระบวุาระการประชมุ	โดยแต่ละวาระจะมรีะบวุตัถปุระสงค์ของเรือ่งทีจ่ะประชมุ	พร้อม

ทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	ไว้อย่างชัดเจน		รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม		เช่น	รายงานงานประจ�าป	ีงบ

การเงนิ	เอกสารประกอบวาระต่างๆ	และหนงัสอืมอบฉนัทะ	ซึง่ได้แนบไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ	เพือ่ส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายตามราย

ชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น		ณ		วันที่บริษัทฯ	ประกาศงดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วันก่อน

วันประชุม	พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	30	วัน	

	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ	ก่อนวันประชุม	รวมถึงได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	3	วัน	

ก่อนวนัประชมุ	เพือ่บอกกล่าวให้ผูถ้อืหุน้ได้เตรยีมตวัล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชมุ	ซึง่เป็นไปตาม	พรบ.	บริษทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535

	 	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ท�าการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ให้กบัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วง

หน้าก่อนวันประชุม	21	วัน		และได้น�าข้อมูลหนังสือเชิญประชุม	ผู้ถือหุ้น	และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ตั้งแต่วันที	่24	มีนาคม	2560		ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	33	วัน	ทั้งฉบับภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ	

ก่อนวันประชุม	โดยบริษัทฯได้จัดสถานที	่ก�าหนด	วัน	 เวลา	ที่เหมาะสม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก	และ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�าหนังสือมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของ

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมต	ิ หรืออีกช่องทางหนึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้า

ร่วมประชุมได้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ	ตามวาระการประชุม	 ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ	ซึ่งก�าหนดไว้	2	ท่าน	ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม	โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่ง

หุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ	

	 1.2	 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	ภายในเวลาไม่เกิน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

ของบริษัทฯ	 และในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	 (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)	 ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 หรือเกี่ยวข้องกับเง่ือนไข	 กฎเกณฑ์	 กฎหมาย	 ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยในปี	 2560	

ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที	่ 26	 เมษายน	2560	ณ	ห้องจามจุร	ี บอลรูม	 ชั้น	M	 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ	 

โดยบรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้ง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอ�านวยความสะดวก	บริษัทฯได้ใช้ระบบ	Barcode	 ในการรับลง

ทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว	โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า	1	ชั่วโมง	30	นาที	ก่อนเริ่มประชุม	เพื่อตรวจสอบเอกสารหลัก

ฐาน	จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาวาระการประชุมวาระสุดท้าย

	 	 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทฯ	 เข้าประชุมรวม	 10	ท่าน	 ในจ�านวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ	 และ

ประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ	กล่าวคอื	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมด้วย	รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		

	 	 โดยม	ีนางสาววภิา		โสภณอดุมพร	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	ซึง่เป็นผูส้อบบญัชอีสิระ	มไิด้เกีย่วข้องกบับรษิทัฯ	ท�าหน้าทีเ่ป็น

คนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง	รวมทั้งมีนางสาวนงลักษณ์		พุ่มน้อย	ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย	โดย

ในการประชุมประธานกรรมการได้ด�าเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด	 ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง

การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน	โดยประธานกรรมการ	ได้รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	และวาระอื่นๆ	ของบริษัทฯ	ให้

แก่ผูถ้อืหุน้รบัทราบ	รวมทัง้	เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุรายแสดงความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	และซกัถามในแต่ละวาระ	โดยประธาน

และผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกค�าถาม	และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ	

	 	 วาระการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหม่	บรษิทัฯ	จดัให้ผูถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกกรรมการได้ทลีะคน	รวมทัง้ผูถ้อืหุน้สามารถ

เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได	้โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	และมีการจดบันทึกรายงาน

การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน		ทั้งนี้ในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ	ไม่มีกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ	25	ของหุ้น

สามัญที่ออกและช�าระแล้ว

	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	บริษัทฯ	ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ	2	ชั่วโมง	โดย

เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	12.30	น.	เริ่มประชุมเวลา	14.01	น.	และเลิกประชุมเวลา	15.50	น.		โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม	หรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญใดๆ	โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)132



	 1.3	 การด�าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทฯ	 จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)		

ภายใน	1	วัน	นับจากเสร็จสิ้นการประชุม		ตลอดจนด�าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	(ตลท.)	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(กลต.)	ภายในก�าหนด	14	วัน	รวมถึงเผยแพร่

รายงาน	วีดีทัศน์ของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ		http://www.mbkgroup.co.th	เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้

ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว	

	 2	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 	 บรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัอย่างมากในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั	โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ด	ีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ		

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าป	ีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง	ถอดถอน

กรรมการ	การได้รับเงินปันผล	การเสนอวาระเพิ่มเติม	ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ	ที่คณะกรรมการได้รายงาน

ให้ทราบ		หรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นต้น		แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได	้	ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้

บคุคลอืน่		หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัฯ	ตามทีบ่รษิทัฯ	ระบรุายชือ่ไว้เข้าร่วมประชมุแทนได้เช่นกนั	โดยกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืมอบ

ฉันทะตามที่บริษัทฯ	แนบพร้อมรายละเอียด	และเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จึงได้น�าแบบหนังสือมอบฉันทะ	

พร้อมทั้งรายละเอียด	และขั้นตอนต่างๆ	ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 30	 วัน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ด�าเนินการได	้โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงาน	นักลงทุนสัมพันธ์

	 	 นอกจากนี้	 	ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ของ		บริษัทฯ		เช่น	ระบบเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	www.mbkgroup.co.th	รายงานประจ�าปี	รายงาน	56-1	หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	เป็นต้น	รวมทั้งบริษัทฯ	ยังได้จัดตั้ง

หน่วยงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์	เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการตดิต่อสือ่สารกบันกัลงทนุ	ผูถ้อืหุน้	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายไว้อย่างชดัเจน	โดยสามารถ

ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามที่อยู่ที่ระบุดังนี	้	

  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 	 นายพงศ์ทิพย	์	พงศ์ค�า

	 	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการลงทุน

	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ชั้น	8	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์

	 	 	 444	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่

	 	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

	 	 	 โทรศัพท	์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	เสมอภาค

และเป็นธรรม	รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	เพื่อให้เกิดความสัมพันธ	์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ	กับ

ผู้มีส่วนได้เสีย	อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ	สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 เป็นธรรมกับ

ทุกฝ่าย	โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	การปฏิบัต	ิตามข้อบังคับ	และจรรยาบรรณ	ในการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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	 ในปี	2554		บริษัทฯ	ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต	โดยการเข้าร่วม	“โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทจุรติ”	โดยโครงการดงักล่าวด�าเนนิการโดยองค์กรร่วม	8	องค์กร	ซึง่ประกอบด้วย	สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย	หอการค้าไทย	หอการค้านานาชาต	ิสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย	สมาคมธนาคารไทย	สภาธรุกจิตลาดทนุไทย		สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	และ	สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย		เพื่อแสดงเจตจ�านงในการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	โปร่งใส	ต่อต้าน

การคอรัปชั่น	ภายใต้การค�านึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย		

	 ทั้งนี้	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2559	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต		จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(คณะกรรมการ	CAC)		ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่ง

มั่นในการด�าเนินการตามเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	โดยห้าม	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอื	เข้าไปด�าเนนิ

การหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบริษัทฯ	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ตนเอง	ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.mbkgroup.co.th

การประเมินความเสี่ยงจากการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น	 โดยให้หน่วยงานภายในองค์กรประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น	

โดยมีการวิเคราะห์	 ประเมิน	 ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร	 	 และให้ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และ

ระบบงาน	 ท�าหน้าที่ในการประสานงาน	 ให้ค�าปรึกษาและรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	 มาตรการ	 วิธีการจัดการ	 และแนวทาง

ควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น	จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	พิจารณา	พร้อมทั้ง

สอบทานข้อมูลผลการด�าเนินงานความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น		และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น

แนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดแนวปฏบิตัใินการก�ากบัดแูลและการควบคมุภายใน		โดยจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสม		

เพื่อป้องกันมิให้พนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ		ทั้งภายในและภายนอกองค์กร		รวมถึงให้มีการรายงาน

ทางการเงนิทีถ่กูต้อง	โปร่งใส	และการบริหารความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่		และจดัให้มกีระบวนการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้าง 

อย่างสม�่าเสมอ		โดยก�าหนดให้มีขั้นตอนและระดับการอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน		เพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส		รวม

ทั้งจัดให้มีการสอบทานและทบทวน	การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม�า่เสมอ		เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของกฎหมาย

การสื่อสารและฝึกอบรม	
	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการเผยแพร	่ประชาสัมพันธ	์นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และนโยบายการแจ้งเบาะแส	หรือเรื่องร้อง

เรยีน	ให้กับกรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอื	รวมทัง้สาธารณชนได้รบัทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ		ตลอด

จนมีการรณรงค์ท�าจดหมายแจ้งลูกค้า	คู่ค้า	ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน	โดยขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม	่หรือใน

โอกาสอื่นใด		เพื่อให้สอดรับและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต		

	 นอกจากนี	้	บริษทัฯ	ยังได้มกีารจดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและการต่อต้านการทจุรติคอรปัชัน่	

โดยผู้บริหารระดับสูง	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ให้กับพนักงานของบริษัท	และบริษัทในเครือ	ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อ

ให้เกิดการรับรู้และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

นโยบายการแจ้งเบาะแส	หรือเรื่องร้องเรียน		
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส	หรือเรื่องร้องเรียน	 	จากการกระท�าผิดกฎหมาย	กฎระเบียบ	จริยธรรมและ

จรรยาบรรณพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	 	 และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบุคคลในองค์กร	 	 และผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม		โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง	ผู้ร้องเรียน	ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต	และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น		รวมทั้งการเก็บ
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ข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง	ผู้ร้องเรียน	ผู้ให้ข้อมูล	และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและ

คอร์รัปชั่นดังกล่าว	โดยสามารถแจ้งเบาะแส	หรือเรื่องร้องเรียน	ผ่านช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส	หรือเรื่องร้องเรียน	ดังนี้

	 1.	 ทาง	E-mail

  p	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 E-mail	address:	ac@mbkgroup.co.th

  p	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้อ�านวยการ

	 	 	 E-mail	address:	asksuvait@mbkgroup.co.th

  p	 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.	 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น	 หรือเรื่องที่อาจส่อไปในทางทุจริตและการคอร์รัปชั่น	 ให้ 

ส่งฝ่ายตรวจสอบการปฏบิตักิาร	และฝ่ายตรวจสอบการบรหิารด�าเนนิการตรวจสอบ		พร้อมทัง้ส่งให้คณะกรรมการพจิารณา

การกระท�าทจุรติและการคอร์รปัชัน่	หรอืคณะท�างานตรวจสอบการกระท�าทจุรติและการคอร์รปัชัน่	ด�าเนนิการสอบสวน

หาข้อเท็จจริง		และแจ้งเรื่องให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

	 3.	 เรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น	 หรือไม่ส่อไปในทางทุจริตและการคอร์รัปชั่น	 ให้ส่งฝ่าย

บริหารทรัพยากรด�าเนินการตามระเบียบที่ก�าหนด		และแจ้งผลการด�าเนินการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

	 4.	 คณะกรรมการพจิารณาการกระท�าทจุรติและการคอร์รปัชัน่	หรอืคณะท�างานตรวจสอบการกระท�าทจุรติและการคอร์รปัชัน่	

พิจารณาข้อเท็จจริงและสั่งการ		เพื่อด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนของบริษัทฯ	ต่อไป

	 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
	 บริษัทฯ	จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ผู้ร้องเรียน		หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม	หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น	ดังนี้

	 1.	 ไม่เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส		หรือผู้ร้องเรียน		หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม		หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่า

ที่จ�าเป็น		โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	และความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 ไม่ท�าการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งงาน	 เช่น	 เลิกจ้าง	 พักงาน	 เปลี่ยนงาน	 ข่มขู่หรือการกระท�าใดๆ	 ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง

เบาะแส	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ข้อมูล	หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 3.	 บุคคลใดๆ	ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน		หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับ	ไม่เปิด

เผยต่อบุคคลอืน่		โดยค�านงึถงึความปลอดภยั	และความเสยีหายของผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน		และผูใ้ห้ข้อมลูเพิม่เตมิ	หากจงใจ

ฝ่าฝืนบุคคลนั้นๆ	จะถูกลงโทษทางวินัย	และ/หรือด�าเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

	 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	และลิขสิทธิ์	
	 บริษัทฯ	ก�าหนดมิให้พนักงานน�าเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในงานของบริษัทฯ	ในการจัดท�าสื่อโฆษณา	สื่อสิ่งพิมพ	์หรือ

เป็นการน�ามาใช้ประกอบในงานใดๆ	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น		ถือว่าเป็นการกระท�าที่ละเมิดลิขสิทธิ	์

	 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	 หรือใช้

ประกอบกบังานใดๆ	ของบรษิทั	ก่อนทกุครัง้ว่าเป็นงานอนัมลีขิสทิธิต์ามกฎหมายหรอืไม่	โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์	ดงันี้
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	 	 1.1	 น่าเชื่อว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา	 ความรู้ความสามารถ	 ในเชิงสร้างสรรค์งาน	 ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญา

	 	 1.2	 มีเครื่องหมาย	“©”	ปรากฏบนผลงาน

	 	 1.3	 ระบุชื่อเจ้าของผลงาน	หรือเว็บไซต์ที่มาของผลงานนั้น

	 	 1.4	 มีการประทับด้วยลายน�า้หรือโลโก้	ซึ่งปรากฏบนผลงาน	

	 2.	 การน�าผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต	(internet)	หรือจากสื่ออื่น	ๆ	มาใช้ประกอบกับงานใดๆ	ของบริษัทฯ		จะต้อง

ด�าเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน	จึงจะสามารถน�ามาใช้งานได้	

	 3.	 ห้ามน�าผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต	(internet)	หรือจากสื่ออื่นๆ	ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์มาท�าซ�า้	ดัดแปลง	หรือ

เผยแพร่	ต่อสาธารณชน	ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

	 4.	 ห้ามน�าผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต	 (internet)	หรือจากสื่ออื่นๆ	ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์	มาใช้ประกอบกับงาน

ใดๆ	ของบริษัทฯ	หรือของตนเองในเชิงการค้า	แสวงหาผลก�าไร	หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ

ลิขสิทธิ	์เว้นแต่เป็นการน�ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน	การศึกษา	อันมิใช่การแสวงหาผลก�าไร	

	 ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นจะต้องใช้งานอนัมลีขิสทิธิด์งักล่าวมาใช้ประกอบกบังานใดๆ		ต้องได้รบัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชา	ผูบ้รหิาร

ระดับผู้อ�านวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป	และผ่านความเห็นชอบจากสายกฎหมายของบริษัทฯ	ก่อนทุกครั้ง	หากบริษัทฯ	พบว่าพนักงานได้

กระท�าการดังกล่าวข้างต้น	(ข้อ1-	4)	และส่งผลให้บริษัทฯ	ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ	์พ.ศ.	2537	หรือ

กฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ถือว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้	บริษัทฯ	จะพิจารณาลงโทษทางวินัยและตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ

การท�างานของบริษัทฯ	ต่อไป

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร
	 คณะกรรมการตระหนักถึงความจ�าเป็นของทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	 โดยให้ความส�าคัญในการร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่ง

แวดล้อมในทกุกระบวนการทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	ด้วยการสนบัสนนุกจิกรรมทีค่�านงึถงึการอนรุกัษ์พลงังาน	ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากร

อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการทบทวน	 ปรับปรุง	 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง	 โดยเริ่ม

ตั้งแต่กระบวนการเลือกรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา	และการขยายการลงทุน	 ในการสร้าง

โอกาสการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร	 โดยการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจการลงทุนที่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ขององค์กร	 โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ	 จะท�าหน้าที่ในการศึกษา	 และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะลงทุน	 และมีการประมาณการ 

กระแสเงินสดในอนาคต	ผ่านแบบจ�าลองทางการเงนิ	เพื่อเปรียบเทียบขอ้สมมติฐานดังกล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายนอก	และภายในของกลุ่ม

บริษัทฯ	 รวมถึงการคาดการณ์อัตราการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 ในการประมาณการกระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคต	

รวมถึงการประเมินด้านความเสี่ยงในแต่ละโครงการ	 ซึ่งจะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	 ทุกโครงการ	 โดยค�านึงถึงผล 

กระทบ	และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นเทียบกับทรัพยากร	โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม	มีความรับผิดชอบ	และสร้างคุณค่าให้

แก่กิจการอย่างยั่งยืน	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย	

	 นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้พนักงานในองค์กร	มีจิตส�านึกที่ดีในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม	การให้ความรู้แก่ลูกค้า	และบุคคล

ทั่วไป	รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ	เพื่อรักษาความสมดุลในการด�าเนินธุรกิจ	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น	เพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1)	 ด้านลูกค้า
	 	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด	ซึ่งมีต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ		จึงได้มีการ

ก�าหนดนโยบายการบรหิารจดัการ	เพ่ือสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า		และ	การปฏบิตัต่ิอลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรม	เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความ

มั่นใจในการบริการของบริษัทฯ	ให้มากที่สุด	ดังนี้

	 	 1.	 การปฏบิตัต่ิอลกูค้าต้องถกูต้องตรงตามเงือ่นไขทีต่กลงกนั	กรณทีีไ่ม่สามารถด�าเนนิการตามเงือ่นไขได้	ต้องหาแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข	

	 	 2.	 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม	และเท่าเทียมกัน

	 	 3.	 รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา	
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	 	 4.	 ดูแลความปลอดภัย	สวัสดิภาพของลูกค้า

	 	 5.	 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง	เพียงพอ	ทันต่อเหตุการณ	์และรักษาความลับของลูกค้า	รวมทั้งไม่น�าข้อมูล

ลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง	และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

	 	 6.	 จัดให้มีระบบ	หรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน	หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของบริษัทฯ	

	 ในปี	2560	ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด	

	 2)	 ด้านคู่ค้า		คู่แข่ง		และเจ้าหนี้	
	 	 บริษัทฯ	มีการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้า	คู่แข่ง	และเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	โดยค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ		และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง	เหมาะสม	บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	โดยมีแนวปฏิบัติดัง

ต่อไปนี้

	 	 1.	 ด�าเนนิธรุกจิทีไ่ม่ขดัต่อขนบธรรมเนยีม	จารตีประเพณอีนัดงีาม	และประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนั

ที่ดี

	 	 2.	 ปฏิบัติตามเง่ือนไข	 กฎข้อบังคับ	 หรือข้อตกลงต่างๆ	 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุง

แก้ไขปัญหา

	 	 3.	 ให้ความส�าคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม	เสมอภาคและเป็นธรรม

	 	 4.	 ไม่เรยีก	หรอืไม่รบั	หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีไม่สจุรติ	รวมท้ังไม่ละเมดิ	หรอืล่วงรูค้วามลบัทางการค้าด้วยวธิฉ้ีอฉล

	 	 5.	 สนับสนุนให้มีระบบ	หรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆเพื่อให้คู่ค้า	คู่แข่ง	และเจ้าหนี้	สามารถติดต่อได้

	 ในปี	2560	ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด	

	 นอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า		โดยด�าเนินการภาย

ใต้หลักการดังนี้

 นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า  
	 1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า

	 2.	 ก�าหนดให้มีการประกวดราคาและคัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสมโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุของ 

บริษัทฯ

	 3.	 จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม	

	 4.	 มขีัน้ตอนการจดัหาและระบบการตดิตามรวมทัง้การควบคมุภายใน		เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามเงือ่นไขอย่างครบถ้วน

	 3)	 ด้านสังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	
	 	 บริษัทฯ	มีความประสงค์ที่จะด�าเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	 โดยเสมอมา	 เพื่อช่วย

เหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน	และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�าหนดการควบคุมอาคารของทางราชการ	โดยมีแนวปฏิบัติ

ดังนี้

	 	 1.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	 	 2.	 สนบัสนนุให้ความช่วยเหลอืและร่วมมอืกบัรฐัและชมุชน	ในกจิกรรมของชมุชน	สงัคม	และสถาบนัการศกึษา	รวมทัง้

รักษาขนบธรรมเนียม	ประเพณีท้องถิ่น	ที่หน่วยงานของบริษัทฯ	ตั้งอยู่	และส่งเสริมให้บริษัทย่อย	ประพฤติปฏิบัติ

เช่นกัน

	 	 3.	 ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

	 	 4.	 สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ	ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

	 	 โดยในปี	2560	ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด	
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	 4)	 ด้านพนักงาน	
	 	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส�าคัญยิ่งที่สามารถให้บริษัทฯ	 บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	

โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร	 และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน	พนักงานจะได้รับการ

พัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	โดยมีแนวปฏิบัต	ิดังนี้

	 	 1.	 มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

	 	 2.	 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร	 และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร

	 	 3.	 ให้ความส�าคญัในการดแูลให้พนกังานมสีวสัดภิาพต่างๆ	เช่น	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	การรกัษาสขุภาพ	และดแูลความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	

	 	 4.	 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

	 	 5.	 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการที่ให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

	 ในปี	2560	ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด	

	 4	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส			
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	 เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจของผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสีย	โดยดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่างๆ	ถูกต้อง	เพียง

พอ	ทันเวลา	เป็นไปตามกฎเกณฑ์	มาตรฐาน	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	โดยค�านึงถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

	 	 ข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินซึ่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารด้านการ

เงิน	รวมทั้งแหล่งของเงินทุน	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน	เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	และฐานะ

ทางการเงินของบริษัท	 ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	 ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชีและ

การเงินโดยการติดตาม	และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการเป็นประจ�า	และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร	 เป็นประจ�าทุกเดือน	

เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงาน	ทั้งนี้จะมีการพิจารณาวิเคราะห์สาเหต	ุและแนวทางการแก้ไขปัญหา	หากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพ

คล่องทางการเงิน	 และความสามารถในการช�าระหน้ี	 และจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาอนุมัติแนวทางการ

แก้ไขปัญหาต่อไปได้อย่างทันถ่วงท	ี	

	 	 ในการด�าเนินงานปรกติฝ่ายจัดการ	 ได้จัดท�าแผนรองรับในกรณีที่มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน	 โดยค�านึงถึง

ความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั	ตลอดจนดูแลให้มกีารบรหิารสภาพคล่อง	เพือ่ให้เกดิความพร้อมในการช�าระคนื

หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	 เพื่อให้สามารถช�าระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้แม้ในภาวะที่ประสบวิกฤติด้านสภาพ

คล่อง

	 	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญ	 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 โดยได้ก�าหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูล

สารสนเทศท่ีส�าคัญต่างๆ	ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน	 ทันเวลา	 และเชื่อถือได้	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้

	 	 4.1	 รายงานประจ�าปี	 ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 	 (www.mbkgroup.co.th)	 โดย

ครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทฯ	ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก�าหนดแนวทางไว้	ได้แก่

	 	 	 1.	 งบการเงนิ	ค�าอธบิายและวเิคราะห์งบการเงนิ	พร้อมทัง้รายงานความรบัผดิชอบของกรรมการต่อรายงานทางการ

เงิน	แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

	 	 	 2.	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 3.	 รายการระหว่างกัน

	 	 	 4.	 นโยบายและรายงานการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 	 5.	 โครงสร้างคณะกรรมการ	 ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ		

บทบาท	หน้าที	่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง	และจ�านวนครัง้ในการเข้าประชมุ

ของกรรมการในแต่ละคณะ	
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	 	 	 6.	 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	ทีเ่ป็นตวัเงนิและอืน่ๆ	และข้อมลูค่าตอบแทนของ

กรรมการ	กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง	โดยในส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น	บริษัทฯ	

ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล	

	 	 	 7.	 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 	 	 8.	 โครงสร้างบริษัทฯ		และบริษัทย่อย

	 	 	 9.	 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

	 	 	 10.	 การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง	

	 	 4.2	 เวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์		(“กลต.”)โดยบรษิทัฯ	ได้แจ้งข้อมลูและ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ตามที่	 กลต.	 ก�าหนดอย่างครบถ้วน	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่าน

เว็บไซต์ของ	กลต.	เช่น	รายงานประจ�าปี,	รายงาน	56-1,			งบการเงิน,	รายการระหว่างกัน	และการเปลี่ยนแปลงใน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	เป็นต้น

	 	 4.3	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์(Investor	Relations)	บริษัทฯ	ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	เป็นผู้รับผิดชอบใน

การเปิดเผยข้อมลูต่อผูถ้อืหุน้	นักลงทนุ	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	โดยการรายงานผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ		(www.

mbkgroup.co.th)	ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ	์(Investor	Relations)	ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ	ที่รายงานฯ	ต่อ

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อมูลเกีย่วกบัผูถ้อื

หุ้น	การวิเคราะห	์รวมทั้งวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส	(MBK	TODAY)	ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร	เช่น	ผลการ

ด�าเนินงานรายไตรมาส	ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น	ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ		กิจกรรมของบริษัทฯ	ในไตรมาสที่ผ่านมา	

เปน็ต้น	โดยมีการปรับปรงุขอ้มลูให้ทนัต่อเหตกุารณอ์ยู่เสมอ	เพื่อให้นักลงทุน	และผูส้นใจทัว่ไปสามารถเข้าถงึข้อมลู

ของบริษัทฯ	ได้อย่างรวดเร็ว	และเท่าเทียมกัน	

	 	 บริษัทฯ	เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	อย่างเป็นธรรม	รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อสงสัยรวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย	์สามารถเกิดความเชื่อมั่นว่า

บริษัทด�าเนินงานไปตามกฎเกณฑ์และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	

	 	 โดยในปี	2560	บริษัทฯได้มีการดูแลผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย	์ดังนี้

	 	 1.	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

	 	 2.	 การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการทุกไตรมาส	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 	 3.	 การจัดท�าวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส	(MBK	TODAY)	

	 	 4.	 การพบปะนักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	

	 	 5.	 การตอบค�าถามจากการติดต่อทั้งทาง	Telephone	Call	และ	Email		

	 	 ทัง้นี	้หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์	ทราบถงึประเดน็ส�าคญัด้านการเปิดเผยข้อมลูทีม่นียัส�าคญั	โดยจะท�าสิง่มที�าอยูแ่ล้วให้ดี

ยิ่งขึ้น	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย	์เกิดความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเปิด

เผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	

	 	 ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์(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
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  การแจ้งเรื่องร้องเรียน	และการขอข้อมูลต่างๆ
	 	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ	 โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่องร้อง

เรียน	ข้อเสนอแนะ	และขอข้อมูลต่างๆ	รวมทั้งการแจ้งข่าว	และเบาะแส	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ		 โดยผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร	ได้แก่	ระบบ	Intranet,	Web	board,	โทรศัพท์	หรือ	หนังสือแจ้ง	รวมทั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ	จัดท�าไว้ทั้ง

ภายในส�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

   p	 กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในส�านักงานบริเวณประชาสัมพันธ์

   p	 กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในศูนย์การค้า	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร	์ที่จัดตั้งไว้ทุกชั้น

	 	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	มวีธิปีฏบิตังิานเกีย่วกบัข้อร้องเรยีนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	และยดึหลกัในการเกบ็รกัษาข้อมลูต่างๆ	ของ

ลูกค้าไว้เป็นความลับ	โดยข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะ	และการขอข้อมูลต่างๆ	รวมทั้งการแจ้งข่าว/เบาะแส	ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	โดยให้

สายตรวจสอบภายในร่วมดูแลการเปิดกล่องข้อร้องเรียนทั้งหมดและรวบรวมข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะ	ต่างๆ	น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อท�าการพิจารณาด�าเนินการต่อไป	 ตลอดจนมอบหมายให้ฝ่ายจัดการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อ

ร้องเรียนต่างๆ	พร้อมแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได	้เพื่อทราบถึงการด�าเนินการทุกเรื่อง	

	 5	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู	้	ความเชี่ยวชาญ		และประสบการณ์การท�างานจากหลากหลาย

สาขา		เพือ่ให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ		และอทุศิเวลาอย่างเตม็ที	่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ		เพ่ือทีจ่ะเอือ้

ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ	อย่างสูงสุด

  5.1	 โครงสร้างคณะกรรมการ  
	 	 	 1)		 มีจ�านวนกรรมการของบริษัทฯ	ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด	แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน	

	 	 	 2)		 มีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ

	 	 	 3)		 มีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด

	 	 	 4)		 การแต่งต้ังกรรมการมีความโปร่งใส	 ชัดเจน	 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม	 ผู้ถือหุ้น	 หรือคณะกรรมการ						

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

	 	 5.2	 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ	
	 	 	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ	ก�าหนด	ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	ตามรายละเอียดในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	หน้าที่	108

	 	 	 ในป	ี2560	บริษัทฯ	มีกรรมการอิสระจ�านวน	4	ท่าน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	40.00	ได้แก่

	 	 	 1.	 ศาสตราจารย์ไพจิตร	 โรจนวานิช

	 	 	 2.	 นางประคอง	 ลีละวงศ์

	 	 	 3.	 นายประชา	 ใจดี

	 	 	 4.	 นางผาณิต	 พูนศิริวงศ์

	 	 5.3	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 	 	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 หมายถึง	 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน	ที	่ทจ.	28/2551	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม	่ก�าหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า	

กรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร	กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการด�าเนนิการใดๆ	เยีย่งผูบ้รหิาร	และให้หมายความรวมถงึกรรมการ

ทีม่อี�านาจลงนามผกูพนั	เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินมุตัไิว้แล้ว	และเป็นการลงนามร่วม

กับกรรมการรายอื่น	ในปี	2560	บริษัทฯ	มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	10.00	ได้แก	่นายสุเวทย์		ธีรวชิรกุล
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	 	 5.4		กรรมการที่มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	
	 	 	 กรรมการที่มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ		ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ	ได้แก่

	 	 	 1.	 นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล

	 	 	 2.	 นายหัชพงศ์	 โภคัย

	 	 	 โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	

	 	 5.5	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ		
	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบจดัการงานทัง้ปวงของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์

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�าหนดขอบเขต	หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง	 ๆ	 อย่างชัดเจน	 และก�าหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบทุกครั้ง

	 	 5.7	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ		
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน

ทีไ่ปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัต่างๆ		เพ่ือให้การปฏบิตัหิน้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ในการก�ากบัดแูลให้แต่ละบรษิทัมนีโยบาย		และ

ด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ		ด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	จึงได้

ก�าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน	 5	 แห่ง	

ทั้งนี้	ไม่นับรวมบริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	และบริษัทร่วมทุนของบริษัท	ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดูแลการบริหารงานโดยไม่มีข้อ

ยกเว้น

	 	 	 นอกจากน้ี	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ	 ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ	ให้ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน	3	แห่ง	ทั้งนี้	ไม่นับรวมบริษัทย่อย	บริษัท

ในเครือ	และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ		ซึ่งบริษัทฯ	มีความจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดูแลการบริหารงาน		เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	

และให้การบริหารจัดการงานของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 	 ทั้งนี้ในป	ี2560	ไม่มีคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า	2	แห่ง

	 	 5.8	 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	กับฝ่ายจัดการ		
	 	 	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนด		และแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ		และของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ	ได้อย่างชัดเจน	

โดยประธานกรรมการ	 และกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัทฯ	 	 เป็นคนละคนกัน	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ได้มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ระหว่าง

ประธานกรรมการ	กับกรรมการผู้อ�านวยการอย่างชัดเจน			เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ		และได้จัดให้มีระบบการแบ่ง

แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ	โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการ	 รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอ�านาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน	 โดยฝ่ายจัดการมีความเป็น

อิสระในการตัดสินใจ	 หรือการบริหารจัดการภายใต้อ�านาจด�าเนินการที่ก�าหนดไว้	 	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�าคู่มืออ�านาจด�าเนินการขึ้น		

เพื่อก�าหนดบทบาทและอ�านาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออ�านาจด�าเนิน

การให้มีความเหมาะสม	ทันสมัย	ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ		ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด
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	 	 5.9	 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ		
	 	 	 บรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งการอบรมและการพฒันาอย่างสม�า่เสมอ	โดยกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่ทกุท่าน

จะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทฯ		เช่น	วิสัยทัศน	์พันธกิจ		กลยุทธ	์	เป้าหมาย		หนังสือบริคณห์สนธิ		ข้อบังคับ

บริษัทฯ		บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี	จริยธรรมทางธุรกิจ	จรรยาบรรณของ

กรรมการ	และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้อง		กฎระเบียบต่างๆ	อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่		รวมทั้ง	บริษัทฯ	ได้สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์		หรอื	สถาบนัอืน่ๆ	บรษิทัฯ	มกีารแจ้งหลกัสตูรการอบรมต่างๆ	ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่

ช่วยให้กรรมการสามารถท�าหน้าทีแ่ละก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ได้แก่	

ชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝึกกกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 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.	 นางประคอง	 ลีละวงศ์ -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

-	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	

	 5.	 นายประชา	 ใจดี -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)

-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)

	 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)	
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	 	 	 ทัง้นี	้ในปี	2560	คณะกรรมการบริษทั	ได้มกีารเข้าอบรมหลกัสตูร	เพ่ือเป็นการส่งเสรมิ	และพฒันาความรูข้องกรรมการ

อย่างต่อเนื่อง	ดังนี	้

ชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม สถาบัน วันที่อบรม

1.	นายสุเวทย์	 ธีรวชิรกุล ภาวะเศรษฐกิจภาพรวม	(Macro	

Economic)

ผศ.ดร.	ปิติ	ศรีแสงนาม

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง

เซ็นเตอร	์จ�ากัด

13	มิถุนายน	2560

Digital	Transformations ดร.ก่อศักดิ์	โตวรรธกวณิชย์

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง

เซ็นเตอร	์จ�ากัด

11	กรกฎาคม	2560

KM	Vision	to	Active อ.	สราวุฒ	ิพันธุชงค์

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง

เซ็นเตอร	์จ�ากัด

27	กรกฎาคม	2560

	 2.	 นายหัชพงศ์	 โภคัย การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คุณยุพาพรรณ	์ปริตรานันท์

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง

เซ็นเตอร	์จ�ากัด

16	กุมภาพันธ	์2560

การประเมินค่างานส�าหรับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

อ.	ประคัลภ์	ปัณฑพลังกูร

บริษัท	อิงค	์พีเพิล	คอนซัลติ้ง	 

จ�ากัด

5	เมษายน	2560

กลยุทธ์การบริหารการตลาดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย	์(TEAM	

Collaboration)

คุณกัญญา	ทรัพย์บุญรอด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง

เซ็นเตอร	์จ�ากัด

13-14	พฤษภาคม	

2560

อสังหาริมทรัพย์	เพื่อการแข่งขัน	และ

ชิงลูกค้า

คุณวรรณเทพ	หรูวิจิตร

บรษิทั	ไอคอน	เฟรมเวร์ิ	จ�ากดั

7	กรกฎาคม	2560

Change	and	Conflict	

Management

ดร.	จิตรา	ดุษฎีเมธา

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง

เซ็นเตอร	์จ�ากัด

15	กันยายน	2560

การจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดการ

ความรู้	(KM	Action	Plan)

อ.	สราวุฒ	ิพันธุชงค์

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง

เซ็นเตอร	์จ�ากัด

3	ตุลาคม	2560

การวิเคราะห์และปรับพฤติกรรม

ลูกค้าเชิงจิตวิทยา

รศ.ดร.	สมโภชน์	เอีย่มสภุาษติ

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เทรนนิ่ง

เซ็นเตอร	์จ�ากัด

22	พฤศจิกายน	2560

	 	 5.10	 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์		
	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดวสิยัทศัน์		และภารกจิของบรษิทัฯ		รวมทัง้ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ	นโยบายกลยทุธ์

และเป้าหมายต่างๆ	ของบริษัทฯ	อย่างชัดเจน	โดยก�าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี		เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการจัด

ท�าแผนงานต่างๆ	 ในการด�าเนินธุรกิจ	และงบประมาณ	 	 รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	 ในอนาคต	 เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโต

อย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ	ต่อไป

	 	 	 ในป	ี2560	บริษัทฯ	ได้ทบทวนและก�าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ	ดังนี้

	 	 	 วิสัยทัศน์	 “กลุ่มบริษัทชั้นน�าของประเทศ	 โดยมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุน	ที่เติบโตอย่าง

ยั่งยืน	เพื่อให้ผลตอบแทนอย่างสม�า่เสมอ”
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	 	 	 ภารกิจ	 1.	 มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 	 2.	 ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�า่เสมอ

	 	 	 	 	 3.	 ด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้า	อย่างมีระบบและ	เป็นธรรม	เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

	 	 	 	 	 4.	 สร้างแบรนด์และ	ภาพลักษณ์องค์กร	อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 5.	 พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 6.	 สร้างความพึงพอใจของลูกค้า

	 	 	 	 	 7.	 เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ	 และเกิดความ

ผูกพัน

	 	 	 	 	 8.	 พัฒนาระบบงาน	 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	 และระบบเทคโนโลยี	 สารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ

	 	 	 	 	 9.	 พัฒนานวัตกรรมการบริการ

	 	 	 	 	 10.	 บริหารงาน	โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 	 นโยบายการทบทวนกลยุทธ์	วิสัยทัศน์และภารกิจ
	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	จะก�าหนด/ทบทวน	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเป็นประจ�าทุก

ปี	โดยก�าหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะยาวไว้ที	่5	ป	ีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและวงจรการลงทุนของธุรกิจ	ทั้งนี้

จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติก่อนด�าเนินการ	และในทุกไตรมาสจะทบทวนผลการด�าเนินงาน	เพื่อให้องค์กรปรับตัว

ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยมีคณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนี้ชี้วัดความส�าเร็จระดับ

กลุม่บรษิทัเป็นผูพ้จิารณาผลการด�าเนนิงานดงักล่าว	โดยในปี	2561-2565	ได้ก�าหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธ์	(Strategic	Goals)	ของบรษิทัฯ	

ดังนี้

	 	 	 1.	 บริหารสัดส่วนของ	 Business	 Portfolio	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมสูงสุด	 ภายใต้

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	

	 	 	 2.	 มีอัตราการเติบโตของรายได	้และก�าไรสุทธิมากกว่า	10%	ต่อป	ีอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 3.	 เป็นกลุ่มบริษัทที่มีจิตบริการต่อลูกค้าด้วยกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	

	 	 	 4.	 เป็นกลุ่มบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานมีความภูมิใจ	และคู่ค้าต้องการร่วมงานด้วยในอันดับต้น	

	 	 	 5.	 เป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งสู่ดิจิตอล	และนวัตกรรม

	 	 	 6.	 มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ของ	MBK	GROUP

	 	 	 ทั้งนี	้ 	 คณะกรรมการบริษัทฯได้ก�าหนดให้มีกระบวนการในการติดตาม	และประเมินผลในการวางแผนกลยุทธ์ของ 

บรษิทัฯ	มกีารรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ	โดยใช้เครือ่งมอืทีห่ลากหลายในการวเิคราะห์	อาท	ิSWOT	Analysis,	GAP	Analysis	

รวมทั้งมีการน�าข้อมูลด้านนวัตกรรมมาใช	้ ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ประจ�าปี	 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงแก่องค์กร	 นอกจาก

นี้	บริษัทฯ	ได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ	โดยน�า	KPI	ในระดับองค์กรถ่ายทอดลงสู่ระดับ	สาย/ฝ่าย/แผนก/บุคคล	ตาม

ล�าดับ	 อีกทั้งบริษัทฯ	ยังน�าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียไปเป็นข้อมูลส�าหรับก�าหนดกลยุทธ์ที่สร้างสมดุลกับความต้องการ/ความคาด

หวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี	เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนปฏบิตักิารจะสามารถบรรลไุด้อย่างมปีระสทิธผิลและเกดิประโยชน์สงูสดุในห่วงโซ่อปุทาน	ทัง้นี้

ได้น�า	Software	KPI	มาบันทึกแผนงานและ	KPI	เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผล	หากไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการหาแนวทาง

การแก้ไข	ผ่านคณะกรรมการบริหารแผนกลยทุธ์และดชันชีีว้ดัความส�าเรจ็	ซ่ึงผลการด�าเนนิงานดงักล่าว	จะน�าไปใช้ในการประเมนิผลงาน

ประจ�าปีต่อไป

	 	 5.11	 เลขานุการบริษัทฯ	
	 	 	 รายละเอียดในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”	หน้าที่	114
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	 	 5.12	 แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ			
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	และความต่อเนื่องในการบริหาร

งานที่เหมาะสมตั้งแต่ต�าแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายงานขึ้นไป	 	 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ

ขยายธุรกิจ	 โดยดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร	 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม	 รวมทั้ง

ตดิตามผลการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้�านวยการเป็นผูร้ายงานผลการด�าเนนิตามแผนสบืทอด

ต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง	(ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร	4	รายแรก	นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา		ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้

ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่	4	ทุกราย)		ต่อคณะกรรมการรับทราบอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 	 5.13	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง		
   ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	 คณะกรรมการมนีโยบายและหลกัเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	อยูใ่นระดบั

ทีเ่หมาะสม	และสอดคล้องกับภาระหน้าทีข่องกรรมการ	ท่ีต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ	และเป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ท�าให้บรษิทัฯ		ต้องสรรหากรรมการท่ีมปีระสบการณ์	และมีคณุสมบตัเิหมาะสม	รวมท้ังมนีโยบาย

ที่จะก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน	ที่สะท้อนภาระหน้าที่	และความรับผิดชอบของแต่ละคน	สถานะทางการเงินของบริษัทฯ	

และระดับอัตราค่าตอบแทน	 โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ที่มีขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนเพื่อเป็นการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

	 	 	 ทัง้นี	้การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลกัษณะของเบีย้ประชมุ	บ�าเหนจ็กรรมการหรอืผลตอบแทน

รูปอื่น	และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	เป็นต้น	จะได้

รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม	ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

	 	 	 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2560	 เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	 2560	 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ของบริษัท	 เป็นเงิน	 13,500,000	บาท	 และสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 คิดเป็นเงิน	 1,600,000	บาท	 รวมเป็น	 15,100,000	บาท	 แก่	 คณะ

กรรมการบรษิทั,	คณะกรรมการบริหาร,	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โดยมรีายละเอยีด 

ดังต่อไปนี้

	 	 	 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

	 	 	 5.	 ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ	คณะกรรมการบริษัท
	 	 	 	 -	ประธาน	 120,000	 บาท			 ต่อคนต่อปี

	 	 	 	 -	รองประธาน	 120,000	 บาท			 ต่อคนต่อปี

	 	 	 	 -	กรรมการ	 120,000	 บาท			 ต่อคนต่อปี
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	 	 	 นอกจากนี	้ได้มีมติอนุมัติค่าบ�าเหน็จให้แก่คณะกรรมการ		เป็นเงินจ�านวน	11,200,000	บาท	โดยให้คณะกรรมการ

จัดสรรบ�าเหน็จจ�านวนดังกล่าวกันเอง			

	 	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 	 	 คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	ในระยะสั้น	โดยการประเมิน

ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจ�าทกุปีบนพืน้ฐานของระบบ	PMS	(Performance	Management	System)	ซึง่ประกอบ

ด้วยปัจจัยในการประเมินงาน	2	ด้าน	คือ	(1)	ตัวชี้วัดผลงานหลัก	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	เป็นภารกิจส�าคัญที่ได้รับการ

ถ่ายทอดจากบริษัทฯ	 ในแต่ละปีที่สนับสนุน	 เป้าหมาย	 กลยุทธ์	 ผลการด�าเนินงาน	 และผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของบริษัทฯ	 ซ่ึง

สอดคล้องกับภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบของผู้บริหาร	และ	(2)	สมรรถนะในการท�างาน	(Competency)	เป็นเครื่องมือส�าหรับประเมิน

ความสามารถของผูป้ฏบิตังิานเชงิพฤตกิรรม	ซึง่ก�าหนดให้ผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายองค์กรอย่างมคีณุภาพ		

	 	 	 ทั้งนี	้	การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง	ในระยะสั้น	ได้จ่ายเป็นเงินเดือนโบนัสหรือผลตอบแทนรูปแบบอื่น

ตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน

	 	 	 ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ท่ีบริษัทฯ	 สบทบให้พร้อมกับ

ส่วนของพนักงาน	ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ก�าหนด	และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัทฯ		ทั้งนี้คณะกรรมการยังมีการติดตามให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน

	 	 	 ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้อ�านวยการ	ได้ก�าหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	โปร่งใส	เป็นธรรม	และสมเหตุสม

ผล	 โดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดยมีคณะกรรมการการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้

พิจารณา

	 	 	 ซึง่ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารประจ�าปี	2560	บรษิทัฯ	ได้แสดงอยูใ่นหวัข้อการจดัการ	ในหน้าที	่121-123 
	 	 5.14		การประชุมคณะกรรมการ
	 	 	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ	 ได้แก	่คณะกรรมการบริษัทฯ	 	คณะกรรมการบริหาร	และ

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้มีก�าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทั้งปี	 โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจ�าเดือนละครั้ง	

และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	 เพื่อรับทราบและติดตามผลการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ	

ของบริษัทฯ	 	 ส�าหรับการน�าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 เข้าชี้แจงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในวาระ

นั้นๆ	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยตรง	โดยบริษัทฯ	จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า	

ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย	5	วันท�าการ	เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม	ทั้งนี้หาก

คณะกรรมการต้องการข้อมลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อขอข้อมลูได้จากเลขานกุารบรษิทั	หรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้�านวย

การได้		โดยในการประชมุคณะกรรมการสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเปิดเผยและเป็นอสิระ	รวมท้ังมกีารจดบนัทกึการประชมุอย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพ่ือจดัเกบ็ไว้ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องใช้ตรวจสอบอ้างองิต่อไป	ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	จะจดัให้

มกีารประชมุเมือ่มกีารสรรหาบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	การพจิารณาผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูอ้�านวยการ	ส่วนคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการจะจดัให้มกีารประชมุเมือ่มกีารพจิารณา	ทบทวน	นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีรวม

ถึงการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	เป็นต้น	ซึ่งในปี	2560	นี้	คณะกรรมการชุดต่างๆ	

ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นตามที่ก�าหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างสม�่าเสมอ
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2560

รายชื่อ

การประชุมคณะกรรมการ		(การเข ้ารว่มประชุม	/	การประชุมทั้งหมด)

คณะกรรมการ
บริษัท

รวม	12	ครั้ง

คณะกรรมการ	
บริหาร

รวม	12	ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	
รวม	16	ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาคา่
ตอบแทน

รวม		2		ครั้ง

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
รวม	1	ครั้ง

	 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท 12/12 12/12 - - 1/1

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ 12/12 11/12 - 2/2 1/1

	 3.	 ศาสตราจารย์ไพจิตร		โรจนวานิช 12/12 - 16/16 - 1/1

	 4.	 นางประคอง	 ลีละวงศ์ 12/12 - 16/16 - 1/1

	 5.	 นายประชา	 	ใจดี 12/12 - 16/16 2/2 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 12/12 - - - 1/1

	10.	 นายอติพล	 ตันติวิท 12/12 - - - 1/1

หมายเหตุ	 คณะกรรมการชุดปัจจุบัน	:		
	 -	 คณะกรรมการบริหาร	จ�านวน	4	ท่าน		 ได้แก่ล�าดับที่		1,	2,	7	และ	8
	 -	 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

	 	 	 นอกจากนี	้ในปี	2560	กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร	(Non	Executive	Director	:	NED)	มโีอกาสประชมุระหว่างกนัเอง		

เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย	โดยมีการจัดประชุมทั้งสิ้นจ�านวน	2	

ครั้ง		ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม	

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย

	 1)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทั้งแบบรายคณะ	 	 และประเมินกรรมการ

รายบุคคล	เป็นประจ�าทุกปี		โดยใช้แบบประเมินตนเอง	(Board	Self-Assessment)	ซึ่งเป็นแบบประเมินที่		สอดคล้องกับแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีม่กีารปรบัปรงุ	เพ่ือให้สามารถสะท้อนถงึประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน	และเป็นไปตามหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ด	ี 	 โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัทฯ		 เป็นผู้จัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ		 เพื่อ

ประเมินผลการปฏบิตังิานทัง้แบบรายคณะ	และรายบคุคล	ซึง่การตอบแบบสอบถามการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการ	

จะก�าหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผูต้อบและส่งให้เลขานกุารบรษิทัฯ	น�ามาสรปุ	และน�าเสนอผลการประเมนิต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ		เพือ่น�าผลประเมนิมาใช้ในการพจิารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ	และทบทวนผลงาน	ปัญหาและอปุสรรค

ต่างๆ		ในระหว่างปีที่ผ่านมา		และช่วยให้การท�างานของคณะกรรมการบริษัทฯ	มีประสิทธิผลมากขึ้น		นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความ

สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯกับฝ่ายจัดการอีกด้วย		
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  p	 เกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ	ตามแบบประเมนิตนเอง		ในแต่ละหวัข้อการประเมนิ	แบ่ง

ออกเป็น	5	ระดับ	คือ	

	 	 	 	 0		=		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น

	 	 	 	 1		=		ไม่เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	

	 	 	 	 2		=		เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

	 	 	 	 3		=		เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี

	 	 	 	 4		=		เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  p	 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	2560	สรุปได้ดังนี้

  p	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายคณะ

หัวข อ้การประเมิน
(ประเมินกรรมการรายคณะ)

ผลการประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย

	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 20.00 19.85

	 2)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 30.00 29.89

	 3)	 การประชุมคณะกรรมการ 15.00 14.67

	 4)	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ 15.00 14.89

	 5)	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 10.00 9.95

	 6)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 10.00 9.83

รวมคะแนน 100.00 99.08

  p	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายบุคคล

หัวข อ้การประเมิน
(ประเมินกรรมการรายบุคคล)

ผลการประเมิน	

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย

	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 30.00 30.00

	 2)	 การประชุมของคณะกรรมการ 30.00 29.44

	 3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 40.00 40.00

รวมคะแนน 100.00 99.44
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	 2)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
	 	 ในปี	2560		บรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ	ได้แก่คณะกรรมการบรหิาร	

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี	โดยใช้แบบประเมิน

ตนเอง	 (Board	Self-Assessment)	ซึ่งเป็นแบบประเมินที	่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการปรับปรุง	

เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี	โดยมีกระบวนการให้เลขานุการ 

บริษัทฯ	หรือ	เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ		เป็นผู้จัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ		เพื่อประเมิน

ผลการปฏบิตังิาน	ซึง่การตอบแบบสอบถามการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการชดุต่างๆ	จะก�าหนดให้กรรมการแต่ละ

ท่านเป็นผู้ตอบ	และส่งให้เลขานุการบริษัทฯ	หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ	น�ามาสรุป	และน�าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ		รับทราบเป็นประจ�าทุกป	ี		

  p	 เกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ	ตามแบบประเมนิตนเอง		ในแต่ละหวัข้อการประเมนิ	แบ่ง

ออกเป็น	5	ระดับ	คือ	

	 	 	 	 0		=		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น

	 	 	 	 1		=		ไม่เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย	

	 	 	 	 2		=		เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

	 	 	 	 3		=		เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี

	 	 	 	 4		=		เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  p	 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	2560	สรุปได้ดังนี้

  p	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หัวข อ้การประเมิน
(ประเมินกรรมการรายคณะ)

ผลการประเมิน

คะแนน
เต็ม

คะแนนเฉลี่ย

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาคา่
ตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการ
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

	 2)	 การประชุมของคณะกรรมการ 20.00 19.38 20.00 20.00 19.63

	 3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับ 

ผิดชอบของคณะกรรมการ
60.00 60.00 59.70 60.00 60.00

รวมคะแนน 100.00 99.38 99.70 100.00 99.63
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	 	 2)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้อ�านวยการ

เป็นประจ�าทุกปี		ทั้งนี้ในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองในเบื้องต้น	 	 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย		

และผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ		รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ	และเปรียบเทียบกับอัตรา

ค่าตอบแทนของบรษิทัในอตุสาหกรรมทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนั	เพ่ือรายงานผลการประเมนิทีไ่ด้ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	พจิารณา

อนุมัติต่อไป

	 	 	 ทั้งน้ี	 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ	 ถือเป็นความลับ

เฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้		โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น	2	ส่วนดังนี้

   ส่วนที่	1	:	 การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน	(KPI	–	Key	Performance	Indicator)

   ส่วนที่	2	:	 การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ	(Competency)

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	ในปี	2560	บริษัทฯ	ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีในบางเรื่อง	ได้แก่		

   p	 ประธานกรรมการมิได้เป็นกรรมการอิสระ	และด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ	บริหารด้วย	 	 เนื่องจาก

ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่มีความรู้ความสามารถ	และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย	ที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง		

   p	 การก�าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ	โดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกล่าว	ยังไม่เหมาะกับวิธีการนับคะแนนของบริษัทฯ

   p	 การก�าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการ

ซื้อ	ขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย	1	วันล่วงหน้า	ก่อนท�าการซื้อขาย		เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดมาตรการการดูแล

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	โดยก�าหนดห้ามคณะกรรมการ	ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน		เปิดเผยข้อมูลภายใน

แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

   p	 การก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ควรประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกว่า	 50%	นั้น	 บริษัทฯ	 มี

การก�าหนดนโยบาย	และแนวทางในการปฏิบัติเรื่อง	ความขัดแย้งของผลประโยชน์		โดยมีข้อก�าหนดมิให้กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย	หรือ

เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องที่ต้องมีการตัดสินใจอนุมัติต่างๆ	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ			ทั้งนี้	หากวาระใดมีการพิจารณา

เรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสีย	หรือเกี่ยวข้อง	กรรมการท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว

6.	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่

พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้น		โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญช	ีความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์		ความเป็นอิสระตามข้อก�าหนด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงคุณภาพการสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา

	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2560	ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	

ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 นางสาวรัตนา	 จาละ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3734			และ/หรือ

	 2.	 นางนงลักษณ์	 พุ่มน้อย		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่4172			และ/หรือ

	 3.	 นางสาวรัชดา	 ยงสวัสดิ์วาณิชย์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่4951

	 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง	3	คน	ที่เสนอมีรายชื่อปรากฎเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	
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	 6.1	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช	ี(Audit	Fee)
	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญช	ีได้แก่

  p	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	(นางนงลักษณ	์พุ่มน้อย	หรือนางสาวรัตนา	จาละ	หรือนางสาว	รัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์)	

	 	 	 ในรอบปีที่ผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	-0-	บาท

  p	 ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	(บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด)	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

และส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	11,596,750	บาท	โดยมีราย

ละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 	 	 •	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	 2,250,000		บาท

	 	 	 •	 บริษัทย่อย	 	 	 9,346,750		บาท

	 6.2	ค่าบริการอื่น
	 	 -	ไม่มี	-

รายการระหว่างกัน

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันของ	MBK

	 คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	และบริษัทย่อย		โดยยึดหลักความระมัดระวัง	ความสมเหตุสมผล	ยุติธรรม	และค�านึงถึง

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท		รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ในปี	2560	ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง	MBK	และบริษัทย่อย	กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ซึ่ง	MBK	ได้เปิดเผย

รายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2560	(ข้อ	6)	
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัท	 และฝ่ายจัดการ	 ให้ความส�าคัญ

ต่อการควบคุมภายใน	 โดยมีการก�ากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง

ด้วยตระหนักว่า	 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่จะ

ท�าให้บริษัทฯ	 สามารถด�าเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 เพ่ือสร้างผลตอบแทนในระยะ

ยาว	 การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน	 	 การรายงานข้อมูล

ทางการเงิน	 และการด�าเนินงานมีความน่าเชื่อถือ	 การปฏิบัติตาม

กฎหมาย		ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ		ตลอดจนป้องกันหรือลดความ

เส่ียงจากการกระท�าทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิและ

ช่ือเสียงของบริษัทฯ	 รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทาง

การก�ากบักบัดแูลกจิการทีด่	ี (Good	Corporate	Governance	 :	

GCG)	 และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามหลักเกณฑ์ของ

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต	 (Collective	Action	Coalition	Against	 Corruption	 :	

CAC)		โดยคณะกรรมการบรษิทั	ได้ก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะ

กรรมการชดุต่างๆ	และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน		รวมทัง้ก�ากบัดแูล

ให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่	 โดยก�าหนดโครงสร้างองค์กร

และสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอ�านาจ	 	 และ

การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม	 	 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ

คล่องตัว	เหมาะสม		รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ	และดัชนี

ชีว้ดัผลส�าเรจ็	(Key	Performance	Indicators:	KPI)	เพือ่ใช้ในการ

ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการด�าเนิน

งานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม�า่เสมอ		

	 จากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จริยธรรมทาง

ธุรกิจ	และจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของ 

บรษิทัฯ	นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่	และนโยบาย

การรบัแจ้งเบาะแสหรอืเรือ่งร้องเรยีน		การก�าหนดบทลงโทษกรณี

กระท�าผิดระเบียบวินัย	และความผิดขั้นร้ายแรง	บริษัทฯ	ได้มีการ

ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ	ดังกล่าว		การปฏิบัติ

งานมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	 	 รวมทั้ง 

ส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตส�านึกและปฏิบัติตามอย่าง

ต่อเนือ่ง	โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน		อีกทัง้ทบทวน	และปรับปรงุ

คูม่อือ�านาจด�าเนนิการและคูม่อืการปฏบิตังิานของระบบงานต่างๆ	

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 และช่วยให้การด�าเนินธุรกิจ

มีความคล่องตัว	 และเป็นระบบ	 โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ 

และความรับผิดชอบ	 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความ

เหมาะสม	สอดคล้องกบัการปฏบิตังิานในปัจจบุนั	และค�านงึถงึการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจมีในอนาคต

	 โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน	

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	 ระบบการก�ากับดูแลกิจการ	

และการปฏิบัติตามนโยบาย	 และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ของบริษัทฯ	 ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 รวมถึง

การดูแลให้บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	 และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	 การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 การท�า

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 	 การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน	 เพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัด

ให้มีกลไกการตรวจสอบ		และถ่วงดุล	โดยมีสายตรวจสอบภายใน

ซึง่มคีวามเป็นอสิระขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ		ท�าหน้าที่

ในการตรวจสอบ	และประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอของ

ระบบการควบคมุภายใน	ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง	ระบบ

การก�ากับดูแลกิจการ	 ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของ 

บริษัทฯ	 	 และบริษัทย่อย	 โดยน�ากรอบแนวทางของระบบการ

ควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(The	Committee	

of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	

และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	 (Enterprise	 Risk	

Management)	 และหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน	

การบรหิารความเสีย่งและการก�ากบัดแูลให้มคีวามสมบรูณ์มากยิง่

ขึน้	รวมท้ังการตรวจสอบการปฏบิตัติามนโยบาย	และมาตรการต่อ

ต้านการคอร์รปัชัน่	เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านต่างๆ	ของบรษิทัฯ	มี

ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลมากที่สุด

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบริษทั	ได้มีการประเมนิความ

เพยีงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ�าทกุปี	ตามแนวทาง

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

(กลต.)	 ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก	 COSO	 (The	 Committee	 of	

Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	

ท้ัง	 5	 องค์ประกอบ	 17	 หลักการย่อย	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ไม่พบข้อ

บกพร่องที่มีนัยส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	
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การประเมินความเสี่ยง	
(Risk	Assessment)
	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหาร

ความเสีย่งทีอ่าจกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิทัง้จากปัจจยัภายนอก

และภายในองค์กร	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	

Management	 Committee:	 RMC)	 ของบริษัทฯ	 ที่ได้จัดต้ัง

ขึ้น	 เพื่อท�าหน้าที่	 ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้

เป็นไปตามเป้าหมาย	อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้	และก�าหนด

นโยบายการบรหิารความเสีย่งเพือ่ให้ทกุคนถอืปฏบิตั	ิโดยประเมิน

และบรหิารจดัการความเสีย่งทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร	

ครอบคลุมความเส่ียงทุกด้าน	 เช่น	 ด้านกลยุทธ์	 การด�าเนินงาน		

การเงิน	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 และด้านเหตุการณ์ต่างๆ	 รวม

ทั้งความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยแบ่งเป็นระดับ	MBK	

GPOUP		ระดับกลุ่มธุรกิจ		ระดับองค์กร	และระดับฝ่ายงาน		เพื่อ

บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม	และทันเวลา	

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ควบคุมดูแลโดยก�าหนดให้

มีการประชุมประจ�าทุกไตรมาส	 รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยง 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอก	 และภายในที่อาจส่งผล 

กระทบต่อองค์กรเป็นประจ�าทุกปี	 	 และก�าหนดให้มีการรายงาน

ผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็น

ประจ�าทุกไตรมาส	

การควบคุมการปฏิบัติงาน		
(Control	Activities)
	 บริษัทฯ	 มีมาตรการควบคุมภายใน	 สอดคล้องกับ 

ความเส่ียง	 และเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ	 เพื่อให ้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยจัดให้มีโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง

แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงานอย่างชัดเจน	

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมคล่องตัว	 และสอดคล้อง

กับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยมีการจัดท�าและทบทวนคู่มือ

อ�านาจด�าเนินการ	 และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม

กับโครงสร้างองค์กร	 และการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ	 โดยให้

แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอ�านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบ

กลับได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความ

เสี่ยงส�าคัญ	เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด	เช่น	ธุรกรรมด้านการ

เงิน	การขาย	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดูแลทรัพย์สิน	และการบริหาร

ทรพัยากรบคุคล	เป็นต้น	ทัง้นีไ้ด้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ

สอบท�าหน้าที่	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	โดยมีสายตรวจ

สอบภายใน	ด�าเนนิการสอบทานผลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎ

ระเบียบ	ข้อบังคับ	คู่มืออ�านาจด�าเนินการและคู่มือการปฏิบัติงาน

ต่างๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ	 และเหมาะสมการปฏิบัติงานโดยรวมมี

ประสทิธภิาพ	รวมถึงการสอบทานการจดัการด้านระบบสารสนเทศ

ที่น�ามาใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบช่วย

ให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี	้ 	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบาย	 ระเบียบ	ข้อ

บังคับ	 ในการท�าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯให้ถือปฏิบัติ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 เช่น	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 

ผูบ้รหิาร	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ให้มคีวามถกูต้อง	โปร่งใส	และเป็นธรรม	

โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	ตามหลักเกณฑ์ของ	ตลท.	

และ	กลต.				

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information	and	Communication)
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารข้อมูล	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อ

เนื่อง	 เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ	 	มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 โดยได้

น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพ	รวม

ทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล	 ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล	 ประมวล

ผลข้อมูล	 จัดเก็บ	 และติดตามผลข้อมูล	 เพื่อให้การปฏิบัติงาน

และการน�าข้อมูลที่ส�าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ	 

ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	หรือผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ	มคีวาม

ครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ	 และภายในเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อ

ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ	 รวมทั้งมีการก�าหนดนโยบายความ

ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้

ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างสะดวก	รวดเร็ว	เช่น	ระบบ	Intranet	และ	Internet	เป็นต้น	

เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร	 เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย	 ระเบียบข้อ

บังคับ	 คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข่าวสารส�าคัญ	 หรือรับ

ข้อเสนอแนะ	 และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ	 รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลที่เก่ียวกับ

การทุจริตคอร์รัปชั่น	 (Whistle	 Blowing)	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 ท่ี

บริษัทฯ	ก�าหนด		
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ระบบการติดตาม		
(Monitoring	Activities)
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีระบบการประเมิน	และ

ติดตามผลการด�าเนินธุรกิจโดยเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน

เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายของบรษิทัเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร	

และคณะกรรมการบริษทั	เป็นประจ�าทกุเดอืน		รวมทัง้การประเมนิ

ผล	และตดิตาม	ระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง

ที่ครอบคลุมทุกด้าน	 เช่น	 ด้านบัญชีและการเงิน	 การปฏิบัติตาม

กฎหมาย	/กฎระเบียบ	และการดูแลทรัพย์สิน	และเรื่องทุจริต	ที่มี

ผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยส�าคัญ	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ

การควบคุมภายในยังคงด�าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามที่

ก�าหนดไว้			และสามารถด�าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงท	ีโดยคณะ

กรรมการบริษัทมอบหมายให้	 คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบ

ทานระบบการควบคมุภายในผ่านสายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจ

สอบตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน	เพือ่ให้มัน่ใจว่า	ข้อตรวจ

พบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง

เหมาะสมทนัท่วงท	ี	นอกจากน้ี	ในส่วนของการประเมนิการควบคมุ

ภายในด้านบญัชกีารเงนิมกีารตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

และน�าเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาเป็นประจ�าทกุ

ไตรมาส	และทุกปี	 ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และสายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น	ที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็น

สาระส�าคัญ		

	 ท้ังนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรษิทั	

ได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน	 และได้หารือพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ร่วม

กับฝ่ายจัดการ		โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี

การตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ก�ากับดูแลให้สาย

ตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น	 (Assurance)	

และให้ค�าปรึกษา	 (Consulting)ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม	 ในการ

ตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

ครอบคลุมกระบวนการปฏบิตังิานการปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	

ข้อบังคับ	 และความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลของบริษัทฯ	 และ

บรษิทัย่อย	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุ

เดือน	รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ

งานให้เหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ	โดยเฉพาะในประเด็นทีส่�าคญัหรอื

มีความเสี่ยงสูง	และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกต	ิเช่น	กรณี

ทุจริต	การปฏิบัติงานผิดพลาด	เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน

ความเสียหายหรืออาจเกิดขึ้นซ�้า	 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และ

มีประสิทธิภาพ	 ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง	 ให้อยู่ในระดับที่

บริษัทฯ	ยอมรับได	้และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	เพื่อ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์การด�าเนินงานขององค์กร	โดยมีกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ	 และสายตรวจสอบภายใน	 และจรรยา

บรรณผูต้รวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน

และมีการทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจ�าทุกป	ี

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	และสายตรวจสอบภายใน	เป็น

ผู้ที่มีความเป็นอิสระ	โดยได้รับมอบหมายให้เป็นช่องทางหนึ่งที่รับ

แจ้งเบาะแส	 หรือเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลอื่นๆ	 ท�าให้มั่นใจได้ว่า

บรษิทัมกีระบวนการจดัการการรบัแจ้งเบาะแส	หรือเรือ่งร้องเรยีน

ข้อมลูอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัอย่างโปร่งใส	และเป็นธรรมตามหลักก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี

	 ทั้งนี้	 สายตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบ

ภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจ

สอบภายใน	(International	Standards	for	the	Professional	

Practice	of	Internal	Auditing	:	IIA)	โดยได้น�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบ	 	 และการประเมินความพึง

พอใจจากผู้บริหารหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ	นอกจากนี้	มีการ

ก�าหนด	Audit	Competency	เพือ่ใช้ประเมนิผลคณุภาพงานตรวจ

สอบของผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่พฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตังิาน

ของสายตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

ต่อเนื่อง	 ท�าให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่

อย่างแท้จริง	เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา	อุปสรรค	และข้อจ�ากัด

ต่างๆ	 ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสม	 ซึ่งสอดคล้อง

กับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้	 และความ

สามารถในระดับมาตรฐานสากล	 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ฝึกอบรมท้ังความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 	 และด้านธุรกิจ

ต่างๆ	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ	 และสอบ

เพื่อรับวุฒิบัตรวิชาชีพต่างๆ	เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	
Management	Committee)	กลุ่ม	บริษัท	
เอ็ม	บ	ีเค	จ�ากัด	(มหาชน)	(MBK	GROUP)

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
	 1.	 ก�าหนดนโยบาย	และแนวทางการบรหิารความเสีย่ง

ของกลุม่บรษิทัฯ	เพ่ือให้ผลการด�าเนนิงานของกลุม่

บรษิทัฯ	บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
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	 2.	 วเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิขึน้	หรอือาจ

จะเกดิขึน้	ในระดบักลุม่บรษิทัฯ	ให้มีความต่อเนือ่ง

เป็นประจ�าทุกปี

	 3.	 พจิารณาอนมุตัแิละทบทวนแผนบรหิารความเสีย่ง

ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี

	 4.	 ทบทวนและติดตามการด�าเนินงานบริหารความ

เสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างสม�า่เสมอ

	 5.	 รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ		และสือ่สารกบั

คณะกรรมการตรวจสอบ	เก่ียวกบัความเสีย่งและ

การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ

	 6.	 สนับสนุน	 ติดตาม	 และพัฒนาการด�าเนินงาน

บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง

	 กลุม่บรษิทั	เอ็ม	บ	ีเค	จ�ากดั	(มหาชน)	ให้ความส�าคญักบั

การบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญและเป็นเครื่องมือใน

การบริหารงานที่จะท�าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีไ่ด้ก�าหนดไว้	โดยมกีารก�าหนดเป็นนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	

ซึง่มุง่เน้นการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งตามแนวทางการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ด	ี(Good	Corporate	Governance)	และให้มีการ

บรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรแบบบรูณาการ	โดยด�าเนนิการอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง	

	 กลุ่มบรษิทัฯ	ได้จดัท�าความเสีย่งให้สอดคล้องกบักลยทุธ์

และการด�าเนนิงาน	โดยครอบคลุมทกุระดบั	ได้แก่	ระดบักลุม่บรษิทั	

(MBK	GROUP),	ระดบักลุม่ธรุกจิ	(Business	Unit:	BU),	ระดบัสาย

งานที่ส�าคัญ,	ระดับบริษัทในเครือ	(Sub	Business	Unit	 :	SBU)	

และความเสี่ยงของศูนย์การค้า	MBK	Center	ทั้งนี	้เพื่อให้องค์กร

สามารถบรรลวัุตถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในแต่ละระดบั	

	 ส�าหรบัประเภทความเสีย่งในทกุระดบัขององค์กร	ยงัคง

แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจโดยตรง	ออกเป็น	5	

ด้าน	ได้แก่	

 p ความเสีย่งด้านกลยทุธ์	(Strategic	Risk)	เป็น
ความเสีย่งในเชงิกลยทุธ์และนโยบายทีส่�าคญัของ 

บริษัทฯ	 ซึ่งอาจเกิดจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์

และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะ

สม	รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย	

เป้าหมาย	 กลยุทธ์	 โครงสร้างองค์กร	 ภาวะการ

แข่งขัน	 ทรัพยากร	 การปฏิบัติตามแผน	 และ

สภาพแวดล้อม	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้มีการติดตามใน

ด้านกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	 ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กรอย่าง

สม�่าเสมอ	เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกล

ยุทธ์ที่วางไว้

 p ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน	 (Operational	
Risk)	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

ทุกๆ	ขั้นตอน	โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการ	 อุปกรณ์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	

บุคลากรในการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรได้	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	

ได้มีการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานที่ชัดเจน	

รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการด�าเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ	ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

องค์กรได้อย่างต่อเน่ือง	เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็น

ไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 p ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk)	เป็น

ความเส่ียงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเร่ืองงบ

ประมาณ	ปัญหาทางการเงิน	รวมทั้งความเสี่ยงที่

ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการ

เงินขององค์กร	โดยบริษัทฯ	ได้ค�านึงถึงการจัดหา

แหล่งเงนิทนุให้เพยีงพอและทนัเวลาอยูเ่สมอ	เพือ่

ลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ	 

ของบริษัทฯ	ได้

 p ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
(Compliance	 Risk)	 เป็นความเสี่ยงที่เกิด

จากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องได้	 หรือกฎระเบียบ	 หรือ

กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม	 หรือเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร	 รวมถึงกฎหมายต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	 โดยได้

มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการด�าเนินการให้

สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบ

และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 p ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	 (Hazard	
Risk)	 เป็นความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบในด้าน

ความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ	ผู้เช่า	 และ

พนักงาน	 รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร	 ซึ่งอาจมี

สาเหตทุัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก	ซึง่

บรษิทัฯ	ได้มนีโยบายและมาตรการด้านการรกัษา

ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด	 เพ่ือป้องกันความ

เสี่ยงดังกล่าว	ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ	ได้
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	 นอกจากนี้ 	 ในด ้านการลงทุนในโครงการต ่างๆ	 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 (RMC)	 ในแต่ละระดับ	 (MBK	

GROUP	 /	 BU	 /	MBK	 Center)	 ได้ก�าหนดให้การขออนุมัติงบ

ลงทุนในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต	่10	ล้านบาทขึ้นไป	จะต้องมีการ

วิเคราะห์ความเส่ียงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง	และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(RMC)	

ทีเ่กีย่วข้องรบัทราบทกุครัง้	ทัง้นี	้เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสีย่งใน

ด้านการลงทุนต่างๆ	ของบริษัทฯ	ด้วย

	 ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังคงมีการติดตามการด�าเนินงาน

บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป	 โดยในทุกระดับจะมีการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส	ทั้งนี้	เพื่อ

ติดตาม		ให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้		รวมทั้ง	

ก�าหนดให้มกีารทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เป็น

ประจ�าทุกปีด้วย	

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 	 ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของ

ธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	เพื่อ

ให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และ

เท่ียงธรรม	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยค�านึง

ถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ได้แก	่ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	

คู่ค้า/คู่แข่ง	 เจ้าหน้ี	 พนักงาน	 สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 และ	

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 อันจะน�ามาซึ่งความมั่นคงให้แก่

บริษัทฯ	 	 อีกทั้ง	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัทฯ		

	 โดยในปี	 2560	 คณะกรรมการได้ปรับปรุงให้มีความ

ชดัเจน	และให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีรวม

ถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	โดยประกาศ	และ

จัดท�าเป็นคูม่อืให้แก่	กรรมการ	ผู้บรหิาร	พนกังานของบรษิทัฯ	และ

บริษทัย่อย	ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที	่โดยพนักงานทกุคน

จะได้รบัการอบรมเรือ่งจรยิธรรมและจรรยาบรรณ	เพ่ือสร้างความ

เข้าใจในการน�าไปประพฤตปิฏบิตั	ิรวมทัง้มกีารให้ความรูแ้ละสร้าง

จิตส�านึกกับทุกคนในบริษัทฯ	อย่างสม�า่เสมอและต่อเนื่อง

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มกีารตดิตามดแูลการปฏบิตัิ

ตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และจรรยาบรรณของกรรมการ	

ผู้บริหารและพนักงาน	 โดยก�าหนดให้พนักงานของบริษัทฯ	 ทุก

คนต้องลงนามรับทราบและท�าความเข้าใจคู่มือจริยธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ	จัดท�าขึ้น	 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย	์สุจริต	และเที่ยงธรรม		ผู้ละเว้นถูกสอบสวนและ

ลงโทษทางวนิยัตามความเหมาะสม		ทัง้นี	้อาจถงึขัน้ให้พ้นจากการ

เป็นพนกังาน	หรอืถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมายในกรณกีารกระท�านัน้

ผิดกฎหมาย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์	
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดนโยบายและ

วิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์	 	 โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 	 	 โดยให้บุคลากรของบริษัทฯ	ทุกคนต้องค�านึง

ถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	ในการตดัสนิใจด�าเนนิการต่างๆ

ทางธุรกิจ	โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์

อย่างรอบคอบ	 ยึดหลักความซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีเหตุมีผลและเป็น

อสิระภายในกรอบจรยิธรรมทีด่	ี	ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

ครบถ้วนเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	โดยรวมเป็นส�าคญั		ได้มข้ีอ

ก�าหนดมิให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย	หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่อง

ที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ	 โดยในปีที่ผ่านมาของ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 	 	 หากวาระใดมีการพิจารณา

เรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง	 กรรมการ

ท่านนั้นจะงดออกความเห็นในวาระดังกล่าว	 และคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะท�าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยง

หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	อย่างเหมาะสม	

รอบคอบ	เป็นธรรม	และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก�าหนด		รวมทั้งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี

	 ทั้งนี้รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์อย่างเหมาะสม	รอบคอบ	เป็นธรรม	และปฏบิตัติามหลกั

เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 ก่อนน�าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณาอนมุตักิารท�ารายการดงักล่าว	

รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-1	และ	56-2)

	 นอกจากนี	้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี	บริษัทฯ	จึงได้จัดให้กรรมการ	และผู้บริหาร	ท�าหน้าที่รายงาน

การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ตามหลักเกณฑ์

ทีก่ฎหมายก�าหนด	พร้อมทัง้จดัส่งเอกสารดงักล่าวให้กบัเลขานกุาร 

บรษิทัฯ	เพือ่ให้บรษิทัฯ	ใช้เป็นข้อมลูในการตดิตาม	ดแูลการมส่ีวน

ได้เสยีของกรรมการ	และผูบ้รหิาร	รวมถึงบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	ในการ

บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ		หรือบริษัทย่อย

	 โดยในปี	2560	ไม่มเีหตกุารณ์ใดทีเ่ป็นการประพฤต	ิหรอื

ปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	

จงึก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณของบรษิทัฯ	โดยห้ามไม่ให้มกีารใช้โอกาสหรอืข้อมลูที่

ได้จากการเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังานในการหาประโยชน์

ส่วนตน	หรือท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	

รวมท้ังไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้น

ของบรษิทัฯ	หรอืให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอืน่เพือ่ประโยชน์ในการ

ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	รวมทั้งให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นใดด้วย

ความระมัดระวัง	ได้แก่

	 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
	 บริษัทฯ	 ได้มีการออกเป็นระเบียบปฏิบัติ	 เรื่อง	 ระยะ

เวลาห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 โดยก�าหนดช่วงระยะ

เวลาห้ามคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับทราบ

ข้อมูลภายใน	 ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วงระยะ

เวลา	6	วนัก่อนวันทีบ่รษิทัส่งงบการเงนิต่อส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(กลต.)	และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	จนถงึภายใน	24	ชัว่โมง	นบัแต่วนัทีบ่รษิทั

ส่งงบการเงนิ	และห้ามเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก	หรอื

บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว	เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 หากบุคคลใดฝ่าฝืนระเบียบนี้	 อาจต้องระวางโทษตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.2535	 (ตาม

ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)	 และหากเป็นเจ้าหน้าที่	 หรือ	 พนักงาน

ของบริษัท	 อาจต้องรับโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของ

บริษัทด้วย

	 โดยในปี	2560	ไม่มเีหตกุารณ์ใดทีเ่ป็นการประพฤต	ิหรอื

ปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

	 การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์	
	 ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัฯ		และผูบ้รหิารระดบัสงู	

หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร	4	รายแรก	นับต่อจากผู้บริหาร

สูงสุดลงมา	 ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ

บริหารรายที่	 4	ทุกราย	และผู้ด�ารงต�าแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่า

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	 เอ็ม	 บี	

เค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จะต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลัก

ทรพัย์ต่อ	กลต.	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ภายใน	3	

วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง		
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รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(1)	 รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	และประวัติการท�างานของ 
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

คณะกรรมการ  

1	 นายบันเทิง		 
ตันติวิท

	 ประธานกรรมการ

73 -	 ปริญญาโท	 
สาขาการเงิน	

	 Massachusetts	
institute	of	
Technology	(M.I.T)

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - 0 - 600,000 (600,000) นายบันเทิง		
ตันติวิท
เป็นบิดาของ
นายอติพล		
ตันติวิท

7 2 - 2549	-	ปัจจุบัน
2537	-	ปัจจุบัน
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
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 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

	 รองประธาน
กรรมการ	และ

	 ประธาน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

67 -	 Master	of	Science,
	 University	of	

Wisconsin,	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - - 8 4 - 2549	-	ปัจจุบัน
2546	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2545	-	2558
ปัจจุบัน

2550	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน	

ก.ย.	47	-	ปัจจุบัน
2546	-	ปัจจุบัน
2549	-	ปัจจุบัน
ก.ย.	55	-	ปัจจุบัน
ก.ย.	55	-	ธ.ค.	60
2554	-	ก.ย.	55
2550	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน

-	 รองประธานกรรมการ
-	 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
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 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

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)158



(1)	 รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	และประวัติการท�างานของ 
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

คณะกรรมการ  

1	 นายบันเทิง		 
ตันติวิท

	 ประธานกรรมการ

73 -	 ปริญญาโท	 
สาขาการเงิน	

	 Massachusetts	
institute	of	
Technology	(M.I.T)

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - 0 - 600,000 (600,000) นายบันเทิง		
ตันติวิท
เป็นบิดาของ
นายอติพล		
ตันติวิท

7 2 - 2549	-	ปัจจุบัน
2537	-	ปัจจุบัน
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
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 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

	 รองประธาน
กรรมการ	และ

	 ประธาน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

67 -	 Master	of	Science,
	 University	of	

Wisconsin,	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - - 8 4 - 2549	-	ปัจจุบัน
2546	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2545	-	2558
ปัจจุบัน

2550	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน	

ก.ย.	47	-	ปัจจุบัน
2546	-	ปัจจุบัน
2549	-	ปัจจุบัน
ก.ย.	55	-	ปัจจุบัน
ก.ย.	55	-	ธ.ค.	60
2554	-	ก.ย.	55
2550	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน

-	 รองประธานกรรมการ
-	 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
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 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

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 159



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

3	 ศาสตราจารย์
ไพจิตร		 
โรจนวานิช

	 กรรมการอิสระ	
และประธาน
กรรมการ 
ตรวจสอบ

89 -	 ปรญิญาโท	สาขาการคลงั
	 มหาวิทยาลัยเพน

ซิลเวเนีย		ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

-	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบัญช	ี(เทียบเท่า
ปริญญาโท)

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 นิติศาสตร์บัณฑิต	
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 ปริญญาบัตรหลักสูตร
ป้องกันราชอาณาจักร

	 รุ่นที่	25		ปี	พ.ศ.	2525		
วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร

5,000 0.000 5,000 - - - - - - 2 3 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2536	-	ปัจจุบัน
2528	-	ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	 ประธานกรรมการ
-	 ประธานกรรมการ

-	 MBK
-	 บริษัท	มูราโมโต้	อีเล็คตรอน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	จี	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ส�านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
-	 บริษัท	กาญจน์เจียน	จ�ากัด

◊

◊

◊

ACP
DAP
DCP

2549
2547
2546

ไม่มี

4	 นางประคอง		 
ลีละวงศ์

	 กรรมการอิสระ	
และกรรมการ
ตรวจสอบ

87 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ

	 มหาวิทยาลัยเพน
ซิลเวเนีย		ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2,155,000	 0.126 2,155,000	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	- 1 1 - 2546	-	ปัจจุบัน
2536	-	ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
-	 ประธานกรรมการ

-	 MBK
-	 บริษัท	อัลฟา	บิซิเนส	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

◊

◊

DCP
DAP

2548
2547

ไม่มี

5	 นายประชา	ใจดี	
	 กรรมการอิสระ	

และกรรมการ
ตรวจสอบ

	 และกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

62 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ	

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	- 2 1 - 2550	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2549	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
-	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ
-	 ที่ปรึกษา

-	 MBK
-	 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

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)160



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

3	 ศาสตราจารย์
ไพจิตร		 
โรจนวานิช

	 กรรมการอิสระ	
และประธาน
กรรมการ 
ตรวจสอบ

89 -	 ปรญิญาโท	สาขาการคลัง
	 มหาวิทยาลัยเพน

ซิลเวเนีย		ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

-	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบัญชี	(เทียบเท่า
ปริญญาโท)

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 นิติศาสตร์บัณฑิต	
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 ปริญญาบัตรหลักสูตร
ป้องกันราชอาณาจักร

	 รุ่นที่	25		ปี	พ.ศ.	2525		
วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร

5,000 0.000 5,000 - - - - - - 2 3 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2536	-	ปัจจุบัน
2528	-	ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ
-	 ประธานกรรมการ
-	 ประธานกรรมการ

-	 MBK
-	 บริษัท	มูราโมโต	้อีเล็คตรอน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	จี	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	ส�านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
-	 บริษัท	กาญจน์เจียน	จ�ากัด

◊

◊

◊

ACP
DAP
DCP

2549
2547
2546

ไม่มี

4	 นางประคอง		 
ลีละวงศ์

	 กรรมการอิสระ	
และกรรมการ
ตรวจสอบ

87 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ

	 มหาวิทยาลัยเพน
ซิลเวเนีย		ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2,155,000	 0.126 2,155,000	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	- 1 1 - 2546	-	ปัจจุบัน
2536	-	ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
-	 ประธานกรรมการ

-	 MBK
-	 บริษัท	อัลฟา	บิซิเนส	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

◊

◊

DCP
DAP

2548
2547

ไม่มี

5	 นายประชา	ใจดี	
	 กรรมการอิสระ	

และกรรมการ
ตรวจสอบ

	 และกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

62 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ	

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	- 2 1 - 2550	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2549	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
-	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ
-	 ที่ปรึกษา

-	 MBK
-	 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

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 161



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

6	 นางผาณิต		 
พูนศิริวงศ์

	 กรรมการอิสระ	
และกรรมการ
สรรหาและ

	 พิจารณาค่า
ตอบแทน

69 -	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์

	 คณะวารสารศาสตร	์
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
2528	-	2539
2540	-	ปัจจุบัน
2536	-	ปัจจุบัน

2537	-	2558
2558	-	ปัจจุบัน
2543	-	ปัจจุบัน

2548	-	ปัจจุบัน
2551	-	ปัจจุบัน

2557	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และ
	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
-	 ประธานที่ปรึกษา	และผู้จัดการทั่วไป	
-	 กรรมการบริหาร	
-	 กรรมการผู้จัดการ	
-	 รองประธานกรรมการ
-	 กรรมการ	
-	 อุปนายก
-	 กรรมการ

-	 กรรมการเลขาธิการ
-	 ประธานกรรมการ
-	 กรรมการอ�านวยการ	และ
	 ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
-	 ผู้ประนีประนอม
-	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการ

-	 กรรมการ
-	 อนุกรรมการ
-	 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

-	 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

◊

◊

◊

◊

RCC
ACP
DCP
DAP

2552
2549
2548
2547

ไม่มี

7	 นายปิยะพงศ์		
อาจมังกร

	 กรรมการ

60 -	 ปรญิญาโทบรหิารรฐักิจ	
สาขาภาษีอากร

	 มหาวิทยาลัยเซ้าเทิร์น
แคลิฟอร์เนีย

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

3,000,000	 0.176 - 3,000,000	 - - - - 	- 2 1 - 2541	-	ปัจจุบัน
2549	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน
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 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)162



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

6	 นางผาณิต		 
พูนศิริวงศ์

	 กรรมการอิสระ	
และกรรมการ
สรรหาและ

	 พิจารณาค่า
ตอบแทน

69 -	 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
2528	-	2539
2540	-	ปัจจุบัน
2536	-	ปัจจุบัน

2537	-	2558
2558	-	ปัจจุบัน
2543	-	ปัจจุบัน

2548	-	ปัจจุบัน
2551	-	ปัจจุบัน

2557	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน

-	 กรรมการอิสระ	และ
	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
-	 ประธานที่ปรึกษา	และผู้จัดการทั่วไป	
-	 กรรมการบริหาร	
-	 กรรมการผู้จัดการ	
-	 รองประธานกรรมการ
-	 กรรมการ	
-	 อุปนายก
-	 กรรมการ

-	 กรรมการเลขาธิการ
-	 ประธานกรรมการ
-	 กรรมการอ�านวยการ	และ
	 ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
-	 ผู้ประนีประนอม
-	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการ

-	 กรรมการ
-	 อนุกรรมการ
-	 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

-	 MBK

-	 บริษัท	หนังสือพิมพ์แนวหน้า	จ�ากัด
-	 บริษัท	เวิลด์เอ๊กซเปรส	จ�ากัด
-	 บริษัท	แนวหน้า	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด
-	 บริษัท	เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟ	รีสอร์ท	จ�ากัด
-	 สมาคมธรรมศาสตร	์ในพระบรมราชูปถัมภ์
-	 สมาคมธรรมศาสตร	์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

◊

◊

◊

◊

RCC
ACP
DCP
DAP

2552
2549
2548
2547

ไม่มี

7	 นายปิยะพงศ์		
อาจมังกร

	 กรรมการ

60 -	 ปรญิญาโทบรหิารรฐักจิ	
สาขาภาษีอากร

	 มหาวิทยาลัยเซ้าเทิร์น
แคลิฟอร์เนีย

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

3,000,000	 0.176 - 3,000,000	 - - - - 	- 2 1 - 2541	-	ปัจจุบัน
2549	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน
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
-	 บริษัทหลักทรัพย	์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 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 163



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

8	 นายสุเวทย์		 
ธีรวชิรกุล

	 กรรมการ	และ
กรรมการผู้
อ�านวยการ

58 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ

	 Wagner	College,	
นิวยอร์ค		ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

-	 หลักสูตร	ผู้บริหาร
ระดับสูง	รุ่น	10

	 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน	(วตท.)	

-	 หลักสูตรนักบริหาร
ยุทธศาสตร ์
การป้องกัน

	 และปราบปราม
การทุจริตระดับสูง	
(นยปส.)		รุ่นที่	5

	 สถาบันการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต	แห่งชาต	ิ
สัญญา	ธรรมศักดิ์

-	 หลักสูตรผู้บริหาร
ระดบัสงูด้านวิทยาการ
พลังงาน	รุ่น	8

	 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน	(วพน.)	

1,383,000 0.081 1,383,000 - 315,000 0.018 (95,000) - - 75 5 2545	-	ปัจจุบัน
2545	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2550	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน

ธ.ค.	2560	-	ปัจจบุนั
2552	-	ปัจจุบัน
2559	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2543	-	2550

-	 กรรมการ	และกรรมการผู้อ�านวยการ
-	 กรรมการบริหาร
-	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-	 ประธานกรรมการ	และกรรมการ

-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
-	 รองประธานกรรมการบริษัท
-	 รองประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-	 ประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการบริหาร

-	 MBK
-	 MBK
-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 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	 นายหัชพงศ์		
โภคัย

	 กรรมการ

56 	 	ปริญญาโท		
บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต

	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- - - - - - - - - 11 1 - 2543	-	ปัจจุบัน

ปัจจุบัน	
2543	-	2550
2542	-	2547	

-	 กรรมการ

-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด
-	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

◊ DAP 2547 ไม่มี

10	นายอติพล		 
ตันติวิท

	 กรรมการ

41 -	 บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต	(ผู้บริหาร)

	 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์	

	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

1,300,000 0.076 	-	 1,300,000 5,150,000	 0.302 6,450,000	 (1,300,000) 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
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

8	 นายสุเวทย์		 
ธีรวชิรกุล

	 กรรมการ	และ
กรรมการผู้
อ�านวยการ

58 -	 ปริญญาโท		สาขา
บริหารธุรกิจ

	 Wagner	College,	
นิวยอร์ค		ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

-	 หลักสูตร	ผู้บริหาร
ระดับสูง	รุ่น	10

	 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน	(วตท.)	

-	 หลักสูตรนักบริหาร
ยุทธศาสตร ์
การป้องกัน

	 และปราบปราม
การทุจริตระดับสูง	
(นยปส.)		รุ่นที่	5

	 สถาบันการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต	แห่งชาติ	
สัญญา	ธรรมศักดิ์

-	 หลักสูตรผู้บริหาร
ระดบัสงูด้านวทิยาการ
พลังงาน	รุ่น	8

	 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน	(วพน.)	

1,383,000 0.081 1,383,000 - 315,000 0.018 (95,000) - - 75 5 2545	-	ปัจจุบัน
2545	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2550	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน

ธ.ค.	2560	-	ปัจจบุนั
2552	-	ปัจจุบัน
2559	-	ปัจจุบัน
2550	-	ปัจจุบัน
2543	-	2550

-	 กรรมการ	และกรรมการผู้อ�านวยการ
-	 กรรมการบริหาร
-	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-	 ประธานกรรมการ	และกรรมการ

-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
-	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
-	 รองประธานกรรมการบริษัท
-	 รองประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-	 ประธานกรรมการบริหาร
-	 กรรมการบริหาร

-	 MBK
-	 MBK
-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 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	 นายหัชพงศ์		
โภคัย

	 กรรมการ

56 	 	ปริญญาโท		
บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต

	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- - - - - - - - - 11 1 - 2543	-	ปัจจุบัน

ปัจจุบัน	
2543	-	2550
2542	-	2547	

-	 กรรมการ

-	 กรรมการ
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 บริษัทบริหารสินทรัพย	์เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด
-	 บริษัทหลักทรัพย	์ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

◊ DAP 2547 ไม่มี

10	นายอติพล		 
ตันติวิท

	 กรรมการ

41 -	 บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต	(ผู้บริหาร)

	 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์	

	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

1,300,000 0.076 	-	 1,300,000 5,150,000	 0.302 6,450,000	 (1,300,000) 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

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) 165



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

ผู้บริหาร

1	 นายสุเวทย์		 
ธีรวชิรกุล

	 ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร
และกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ

  รายละเอียดประวัตินายสุเวทย์	ธีรวชิรกุล	ปรากฏอยู่ในส่วนประวัติคณะกรรมการ

2	 นายพงษ์ศักดิ์		
ศัพทเสน

	 รองกรรมการผู้
อ�านวยการ

	 ส�านักกรรมการ
ผู้อ�านวยการ

66 -	 ปริญญาโท		สาขา	
Industrial	
Management,

	 Marywood	College	
Scranton	P.A.

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - - 4 1 - 2549	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2543	-	2549

-	 รองกรรมการผูอ้�านวยการส�านกักรรมการผูอ้�านวยการ
-	 กรรมการ

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 MBK

◊ DCP 2547 ไม่มี

3	 นายเกษมสุข		
จงมั่นคง

	 รองกรรมการ
ผู้อ�านวยการ
สายการเงินและ
บริหาร

58 -	ปริญญาโท		 
บัญชีมหาบัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- - - - - - - - - 72 2 - 2546	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายการเงินและบริหาร
-	 กรรมการ	

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171

◊ DCP 2547 ไม่มี

4	 นางสาวยพุาพรรณ์		
ปริตรานันท์

	 รองกรรมการ 
ผู้อ�านวยการสาย
ตรวจสอบภายใน

53 -	 ปรญิญาโท		
วทิยาศาสตร์มหา
บณัฑติ

	 จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

-	 Certified		Internal	
Auditor	(CIA)	,

	 The	Institute	of		
Internal		Auditors,	
U.S.A.

61,000	 0.004 89,000	 (28,000) - - - - - 1 1 - 2552	-	ปัจจุบัน
2543	-	2552
2543	-	2556
2547	-	ปัจจุบัน

2543	-	2546

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน
-	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบการบริหาร
-	 กรรมการ

-	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ

-	 MBK
-	 MBK
-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 MBK

◊ DCP 2548 ไม่มี

5	 นายสมพล		
ตรีภพนารถ

	 รองกรรมการผู้
อ�านวยการ	สาย
บริหารการขาย

59 -	 ปริญญาโท	
บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	

- - - - - - - - - 5 1 - 2556	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2551-2556
2545-2550
2549-2550

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายบริหารการขาย
-	 กรรมการ

-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
-	 กรรมการอิสระ

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
-	 บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอื้อวิทยา	จ�ากัด	(มหาชน)

◊ DCP 2549 ไม่มี

6	 นายอภิชาติ		
กมลธรรม

	 รองกรรมการผู้
อ�านวยการ	สาย
กฎหมาย

57 -	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต

	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

-	 เนติบัณฑิตไทย
	 ส�านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่ง 
บัณฑิตยสภา

- - - - - - - - - 49 1 - ปัจจุบัน
2553	-	2559

2550	-	2553
2548	-	2550

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย
-	 กรรมการ

-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย-เร่งรัดหนี้สิน

-	 MBK
-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 MBK
-	 บริษัท	นวลิสซิ่ง	จ�ากัด		(มหาชน)

◊ DCP 2554 ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)166



ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

ผู้บริหาร

1	 นายสุเวทย์		 
ธีรวชิรกุล

	 ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร
และกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ

  รายละเอียดประวัตินายสุเวทย์	ธีรวชิรกุล	ปรากฏอยู่ในส่วนประวัติคณะกรรมการ

2	 นายพงษ์ศักดิ์		
ศัพทเสน

	 รองกรรมการผู้
อ�านวยการ

	 ส�านักกรรมการ
ผู้อ�านวยการ

66 -	 ปริญญาโท		สาขา	
Industrial	
Management,

	 Marywood	College	
Scranton	P.A.

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - - 4 1 - 2549	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2543	-	2549

-	 รองกรรมการผูอ้�านวยการส�านกักรรมการผูอ้�านวยการ
-	 กรรมการ

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายปฏิบัติการ

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 MBK

◊ DCP 2547 ไม่มี

3	 นายเกษมสุข		
จงมั่นคง

	 รองกรรมการ
ผู้อ�านวยการ
สายการเงินและ
บริหาร

58 -	ปริญญาโท		 
บัญชีมหาบัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- - - - - - - - - 72 2 - 2546	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายการเงินและบริหาร
-	 กรรมการ	

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171

◊ DCP 2547 ไม่มี

4	 นางสาวยุพาพรรณ์		
ปริตรานันท์

	 รองกรรมการ 
ผู้อ�านวยการสาย
ตรวจสอบภายใน

53 -	 ปรญิญาโท		
วทิยาศาสตร์มหา
บณัฑติ

	 จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

-	 Certified		Internal	
Auditor	(CIA)	,

	 The	Institute	of		
Internal		Auditors,	
U.S.A.

61,000	 0.004 89,000	 (28,000) - - - - - 1 1 - 2552	-	ปัจจุบัน
2543	-	2552
2543	-	2556
2547	-	ปัจจุบัน

2543	-	2546

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจสอบภายใน
-	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบการบริหาร
-	 กรรมการ

-	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ

-	 MBK
-	 MBK
-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 MBK

◊ DCP 2548 ไม่มี

5	 นายสมพล		
ตรีภพนารถ

	 รองกรรมการผู้
อ�านวยการ	สาย
บริหารการขาย

59 -	 ปริญญาโท	
บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	

- - - - - - - - - 5 1 - 2556	-	ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2551-2556
2545-2550
2549-2550

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายบริหารการขาย
-	 กรรมการ

-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
-	 กรรมการอิสระ

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
-	 บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	จ�ากัด
-	 บริษัท	เอื้อวิทยา	จ�ากัด	(มหาชน)

◊ DCP 2549 ไม่มี

6	 นายอภิชาติ		
กมลธรรม

	 รองกรรมการผู้
อ�านวยการ	สาย
กฎหมาย

57 -	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต

	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

-	 เนติบัณฑิตไทย
	 ส�านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่ง 
บัณฑิตยสภา

- - - - - - - - - 49 1 - ปัจจุบัน
2553	-	2559

2550	-	2553
2548	-	2550

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายกฎหมาย
-	 กรรมการ

-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล
-	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย-เร่งรัดหนี้สิน

-	 MBK
-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171
-	 MBK
-	 บริษัท	นวลิสซิ่ง	จ�ากัด		(มหาชน)

◊ DCP 2554 ไม่มี
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

7	 นายสาธติ		สายศร
	 รองกรรมการ 

ผู้อ�านวยการ	 
สายปฏิบัติการ

53 -	 ปริญญาโท	
บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	

10,000	 0.001 10,000	 - - - - - - 10 1 -	 ปัจจุบัน
2559
2554	-	2558

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฏิบัติการ
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฎิบัติการ
-	 กรรมการผู้จัดการ

-	 MBK
-	 MBK
-	 บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จ�ากัด

◊

◊

DCP
FSD

2560
2560

ไม่มี

8	 นางสาวศิรฐา	
สุขสว่าง

	 ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ	
สายการตลาด

50 -	 ปริญญาโท	สาขา
บริหารธุรกิจ

	 มหาวิทยาลัยลินคอล์น	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - - 3 1 - ต.ค.	59	-	ปัจจุบัน -	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายการตลาด
-	 กรรมการ

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171

- - - - ไม่มี

เลขานุการบริษัท

1	 นางสาวดารารัตน์		
หอมรสสุคนธ์

	 เลขานุการบริษัท

50 -	 ปรญิญาโท	ศลิปศาสตร์
มหาบัณฑิต

	 Applied	Economic	
Policy	Analysis,	

	 Northeastern	
University,	Boston,	
MA.,	USA

-	 ปริญญาโท	
บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต	สาขาการเงิน

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

-	 ปริญญาตรี	พาณิชย 
ศาสตร	์สาขา	การเงิน
และการธนาคาร

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 Company	
Secretary	Program	
(CSP	#	32/2009)

-	 Effective	Minute	
Taking	(EMT	#	
19/2011)

1,215,000 0.071 1,180,000 35,000	 - - - - - - 2 - 2551	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2548	-	2552

เลขานกุารบรษิทั	และ	ผูอ้�านวยการฝ่ายก�ากบัดแูลกจิการ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานกุารบรษิทั	และหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน
ผู้อ�านวยการฝ่ายการลงทุน

-	 MBK
-	 MBK
-	 PRG
-	 MBK

◊

◊

◊

CSP
EMT
BRP

2552
2554
2559

ไม่มี
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ชื่อ-สกุล/ต�าแหน่ง อายุ	(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของกรรมการ
และผู ้บริหาร	

จ�านวนการถือหุ ้น	MBK	ของคูส่มรส
และบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ	

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว		
Relationship

ประสบการณ์การท�างานในระยะ	5	ปี	 รายละเอียดการอบรมจากสถาบัน	IOD การกระท�า
ผิด

จ�านวน
บรษิทัจ�ากดั	
ทีด่�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจบุนั	
(บรษิทั)

จ�านวน
บริษัท
มหาชน
จ�ากัด	ที่
ด�ารง

ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(บริษัท)

จ�านวน
นิติบุคคล
อื่น	ที่ด�ารง
ต�าแหน่ง
ในปัจจุบัน	
(แห่ง)

ชว่งเวลา ต�าแหนง่ ชื่อหนว่ยงาน/บริษัท		 ยังไม่
ผ่านการ
อบรม

ผา่นการ 
อบรม

หลักสูตร	
IOD

เมื่อปี
31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวน
หุ้น	เพิ่ม	
(ลด)	

ระหว่างปี	

31	ธ.ค.	
*2560

(%) 31	ธ.ค.	
*2559

จ�านวนหุ้น	
เพิ่ม	(ลด)	
ระหว่างปี	

7	 นายสาธติ		สายศร
	 รองกรรมการ 

ผู้อ�านวยการ	 
สายปฏิบัติการ

53 -	 ปริญญาโท	
บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	

10,000	 0.001 10,000	 - - - - - - 10 1 -	 ปัจจุบัน
2559
2554	-	2558

-	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฏิบัติการ
-	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายปฎิบัติการ
-	 กรรมการผู้จัดการ

-	 MBK
-	 MBK
-	 บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จ�ากัด

◊

◊

DCP
FSD

2560
2560

ไม่มี

8	 นางสาวศิรฐา	
สุขสว่าง

	 ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ	
สายการตลาด

50 -	 ปริญญาโท	สาขา
บริหารธุรกิจ

	 มหาวิทยาลัยลินคอล์น	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- - - - - - - - - 3 1 - ต.ค.	59	-	ปัจจุบัน -	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ	สายการตลาด
-	 กรรมการ

-	 MBK
-	 บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ		MBK	ตามที่ปรากฏใน 

หน้าที่	170-171

- - - - ไม่มี

เลขานุการบริษัท

1	 นางสาวดารารัตน์		
หอมรสสุคนธ์

	 เลขานุการบริษัท

50 -	 ปรญิญาโท	ศลิปศาสตร์
มหาบัณฑิต

	 Applied	Economic	
Policy	Analysis,	

	 Northeastern	
University,	Boston,	
MA.,	USA

-	 ปริญญาโท	
บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต	สาขาการเงิน

	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

-	 ปริญญาตรี	พาณิชย 
ศาสตร์	สาขา	การเงิน
และการธนาคาร

	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-	 Company	
Secretary	Program	
(CSP	#	32/2009)

-	 Effective	Minute	
Taking	(EMT	#	
19/2011)

1,215,000 0.071 1,180,000 35,000	 - - - - - - 2 - 2551	-	ปัจจุบัน
2548	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2548	-	2552

เลขานกุารบรษิทั	และ	ผูอ้�านวยการฝ่ายก�ากับดแูลกิจการ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานกุารบรษิทั	และหัวหน้างานก�ากับดแูลการปฏบิตังิาน
ผู้อ�านวยการฝ่ายการลงทุน

-	 MBK
-	 MBK
-	 PRG
-	 MBK

◊

◊

◊

CSP
EMT
BRP

2552
2554
2559

ไม่มี
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บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ช็อปปิ้ง	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค		จ�ากัด

บริษัท	พาราไดซ์	รีเทล	จ�ากัด

บริษัท	สยาม	เดลีซ	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	ท	ีรีเทล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ดิจิตอล	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ออนไลน์	จ�ากัด

บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากัด

บริษัท	สยามพิวรรธน์	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

บริษัท	ธารธารา	แกลอรี	จ�ากัด

บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จ�ากัด

บริษัท	แพมาลา	สปา	จ�ากัด

บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จ�ากัด

บริษัท	เชอราตัน	รอยัล	ออคิด	จ�ากัด

บรษิทั	ด	ีเอม็	เอส	พรอ็พเพอร์ตีส้์	อนิเวสเม้นท์	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	เอส	ซ	ีบี	บิลดิ้ง	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	ซี	แอล	พี	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด

บริษัท	แปลน	แอพไพรซัล	จ�ากัด

บริษัท	ลานบางนา	จ�ากัด

บริษัท	กะทู้	แลนด์	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เรซสิเด้นซ์	จ�ากัด
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คณ
ะก
รร
มก

าร
	แ
ละ
ผู้บ

ริห
าร บร
ิษัท

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	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

บริษัท	อินโนฟู้ด	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

บริษัท	สีมาแพค	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฟู้ด	ซิสเต็ม	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	1	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	จี	3	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	จี	4	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	จี	5	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	จี	6	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค		โบรกเกอร์	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	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	เทรดดิ้ง	จ�ากัด

บริษัท	เพื่อนพบแพทย์	จ�ากัด

บริษัท	ไอคอนสยาม	จ�ากัด

บริษัท	ดิ	ไอคอนสยาม	เรสซิเดนซ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

บริษัท	ดิ	ไอคอนสยาม	ซูเปอร์ลักซ์	เรสซิเดนท์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
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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	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

และมีประสบการณ์ด้านบัญชี	การเงิน	กฎหมาย	และการบริหาร	ดังนี้	

	 1.	 ศาสตราจารย์ไพจิตร		 โรจนวานิช		 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นางประคอง		 ลีละวงศ	์	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายประชา		 ใจดี		 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยม	ีนางสาวยพุาพรรณ์	ปริตรานันท์	รองกรรมการผูอ้�านวยการสายตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย	ซึง่สอดคล้อง

กับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในรอบระยะเวลาบัญชีป	ี 2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม	16	ครั้ง	

เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ	โดยได้มกีารหารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการสายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชใีนเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้มกีารประชมุ

เป็นการเฉพาะกับฝ่ายจัดการ	และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะ

กรรมการบริษัททราบทุกครั้ง	สรุปสาระส�าคัญของภารกิจได้	ดังนี้	

รายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	งบการเงินประจ�าปี	งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยร่วม

กับผู้สอบบัญช	ีฝ่ายจัดการ	และสายตรวจสอบภายใน	โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข	คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้ซกัถาม	และพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชใีนประเดน็ทีส่�าคญั	(Key	Audit	Matters	:	KAMs)	รวมทัง้มาตรฐานการสอบบญัช	ีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่กีารเปลีย่นแปลง	การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิว่าเพยีงพอทนัเวลาและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงนิ	 

พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า	 ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์	 เพื่อให้งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ของบรษิทั	และบรษิทัย่อยก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั	หรอืผูถ้อืหุน้ตามทีก่�าหนด	โดยถอืหลกัความถกูต้อง	ระมัดระวงั	

ความสมเหตุสมผล	และความโปร่งใส	ค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัท	และผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสอดคล้อง

กับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 และ

บริษัทย่อย	โดยพิจารณาในเรื่องการด�าเนินงาน	การดูแลทรัพย์สิน	การป้องกันความผิดพลาดเสียหายหรือทุจริต	การปฏิบัติตามกฎหมาย	

ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	โดยพิจารณาจากรายงานของสายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญช	ีที่มีนัยส�าคัญ	การแก้ไขปรับปรุงประเด็น

ส�าคัญตามรายงานการตรวจสอบ	 และรับทราบการบริหารจัดการความเสี่ยงส�าคัญขององค์กร	 โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานการบริหาร

ความเสี่ยง	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอเหมาะสม	 ความมีประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายใน	และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท	
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การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�าเนินงานของบริษัท	ว่าเป็นไปตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดขององค์กรที่ก�ากับดูแล

รวมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ตามที่ฝ่ายจัดการได้มีการด�าเนินการ

การก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการ	การถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	เพื่อให้

เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก�าหนด

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ	และกฎบตัรสายตรวจสอบภายในพจิารณาความเป็นอสิระ	

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสายตรวจสอบภายใน	ขอบเขตการปฏิบัติงาน	แผนการตรวจสอบประจ�าปี	การปฏิบัติตามแผน	

พจิารณารายงานผลการตรวจสอบ	การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเดน็ทีม่นียัส�าคญั	รบัทราบข้อร้องเรยีนหรอืการ

แจ้งเบาะแส	 และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าว	 รวมท้ังให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มี

ประสิทธิภาพ	ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นสากล	พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณ	จ�านวนบุคลากร	การฝึก

อบรมและการพัฒนาบุคลากร		พิจารณาตัวชี้วัดความส�าเร็จ	(KPI)	และประเมินผลงานประจ�าปีของรองกรรมการผู้อ�านวยการสายตรวจ

สอบภายในและบุคลากรของสายตรวจสอบภายใน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและพิจารณาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญช	ีจากบริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	โดยพิจารณา

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ	์ความเป็นอิสระตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง	และคุณภาพงานการสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา	โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี		ซึ่งในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2560	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งบริษัทส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญช ี

ของบริษัท	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	และความระมัดระวัง	รอบคอบ	และมีความเป็นอิสระ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2560	บรษิทัได้จดัท�างบการเงนิโดยถกูต้อง	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และเปิด

เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	รวมทั้งการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	มีการถือปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

 ศาสตราจารย์ไพจิตร	โรจนวานิช
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 23	กุมภาพันธ	์2561
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้อนุมตัจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร	โดยปัจจบุนั	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	
4	ท่าน	ดังนี้	

	 1.		 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 ประธานกรรมการบริหาร
	 2.		 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการบริหาร
	 3.		 นายปิยะพงศ	์	 อาจมังกร	 กรรมการบริหาร
	 4.		 นายสุเวทย	์	 ธีรวชิรกุล	 กรรมการบริหาร

	 โดยมี	นางสาวดารารัตน	์	หอมรสสุคนธ์	ท�าหน้าที่เป็น	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบรหิาร	ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการบรหิารจดัการในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอืของฝ่ายจดัการ	
ให้สามารถด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	 และสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	 และมีประสิทธิภาพ	พร้อมพัฒนาสู่การ 
ต่อยอดการขยายธุรกิจ	 เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน	 โดยจะช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณากลั่นกรอง	 และตรวจสอบเรื่องที่ส�าคัญ
ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณา
	 ทั้งนี้ส�าหรับปี	2560	คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	 เพื่อพิจารณา	และกลั่นกรอง	พร้อมเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา	และข้อเสนอแนะในเรื่องส�าคัญต่างๆ	ของบริษัทฯ	ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได	้ดังนี้
 p พิจารณาก�าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
	 	 คณะกรรมการบริหารได้ท�าหน้าที่ในการพิจารณา	 และให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ		พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ	งบประมาณประจ�าปี	โดยให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการองค์กรและการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์		เพ่ือรองรบัการขยายการเตบิโตในอนาคต	และพฒันาขดีความ
สามารถในการแข่งขันในระยะยาวขององค์กร		
 p พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ	ของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ
	 	 คณะกรรมการบรหิารได้ท�าหน้าทีใ่นการพจิารณา	กลัน่กรอง	และให้ความเหน็	ต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ	ของบรษิทัฯ	
และบริษัทในเครือ	 โดยวิเคราะห์โอกาส	 อุปสรรคในการลงทุน	 และก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน	 หรือ
การลงทนุในโครงการต่างๆ	ของบรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอื	รวมถงึตดิตามและประเมนิผล	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ		เพือ่สร้าง
โอกาสในการเลือกลงทุนอย่างมีศักยภาพ	และให้ได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ	
 p พิจารณาโครงสร้างบริษัทฯ	อ�านาจด�าเนินการ	และโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงาน
	 	 คณะกรรมการบริหารได้ท�าหน้าที่ในการพิจารณา	เกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทฯ	อ�านาจด�าเนินการ	โครงสร้างเงินเดือน	และ
ผลตอบแทนประจ�าปีของพนักงาน	และผู้บริหาร	ก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 p ก�ากับดูแลการบริหารจัดการขององค์กร	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
	 	 คณะกรรมการบรหิารได้ท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการให้ด�าเนนิให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	เพือ่ไม่ให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ตลอดจนควบคุมดแูลการบรหิารจดัการงานของคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	ให้ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
	 คณะกรรมการบริหาร		ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยใช้ความรู	้ความสามารถ	ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างรอบคอบ	ระมดัระวงั	สมเหตุสมผล	เพ่ือทีจ่ะพฒันาธรุกจิอย่างเตม็ความสามารถ	โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	
ผูถ้อืหุน้	และผู้มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ในการสร้างความเชือ่มัน่ต่อการด�าเนนิงานและก�ากบัดแูลการบรหิารกจิการขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพ	
และยั่งยืนสืบไป

	 นายบันเทิง		ตันติวิท
	 ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เมื่อวันที	่23	กุมภาพันธ	์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

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในการพจิารณา

ทบทวนหลักเกณฑ์	วธิกีารสรรหา	และแต่งตัง้บคุคล	ทีเ่หน็สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ	รวมถงึเสนอนโนบายพจิารณาค่าตอบแทน	

และผลประโยชน์อื่นๆ	ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดต่างๆ	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

ตลอดจนท�าหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้อ�านวยการ	และ

มีส่วนร่วมในการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูง	ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ		

	 ทั้งนี้ส�าหรับปี	2560	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มีการประชุมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	และ

รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	โดยสรุปสาระส�าคัญที่พิจารณา	ได้ดังนี้

	 1)	 พิจารณาทบทวน	 และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ	โดยพิจารณาสรรหา	คัดเลือก	และเสนอชื่อบุคคล	ที่มีคุณวุฒิ	

ประสบการณ์	 และความรู้ความสามารถ	 ที่เอ้ือประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ	 เพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะ 

กรรมการบริษัทฯ	และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป	ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย	จะงดออกเสียง

	 2)	 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	 คณะกรรมการชุดต่างๆ	 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมาย	 ผลการปฏิบัติงาน	 สถานะทางการเงินของบริษัทฯ	 และระดับอัตราค่าตอบแทน	 ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐาน

อุตสาหกรรม	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต	ิ

	 3)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	 สามารถเสนอวาระส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี

2561	 และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	27	กันยายน	2560	ถึง	วันที	่29	ธันวาคม	2560

	 4)	 พจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูอ้�านวยการ	พจิารณาตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่

ความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย	และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัโดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายของบรษิทัฯ	รวมทัง้สภาพความเป็นจรงิ

ทางเศรษฐกิจ	โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

	 5)	 จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจ�าปี	2560		และรายงานผล

การประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่น�าพฒันาการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพ		พร้อมทัง้เปิดเผยผลการประเมนิในรายงานประจ�าปี

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ได้ปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความระมดัระวงั	รอบคอบ	โปร่งใส	

เที่ยงธรรม	และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ	

	 นายศุภเดช		พูนพิพัฒน์
	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเม่ือวนัที	่3	มิถนุายน	2558	โดยคณะกรรมการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	10	ท่าน	ดังนี้	

	 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 3.	 ศาสตราจารย์ไพจิตร		 โรจนวานิช	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 4.	 นางประคอง	 ลีละวงศ์	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 5.	 นายประชา	 ใจดี	 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�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ		ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีท�าหน้าที่ในการพิจารณา	ทบทวน	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี	และข้อพึงปฏิบัติใน

การก�ากบัดแูลกจิการทีเ่หมาะสมกบับรษิทั		เพ่ือให้สอดคล้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล		ภายใต้กรอบกฎหมาย	หลกั

เกณฑ์	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง		พร้อมทั้งก�ากับดูแลและให้ค�าแนะน�า	ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		ตลอดจน	ก�ากับดูแล

และสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 ในปี	2560	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้	1	ครัง้	เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบ

ที่ได้ระบุไว	้ซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานที่

ส�าคัญ	ดังนี้	

 p	 พจิารณาและทบทวนการน�า	“หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ปี	2560”	(Corporate	Governance	

Code:	“CG	Code”)	ซึ่งออกโดย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ก.ล.ต.)		โดยทบทวน

กลไกการปฏิบัติงาน	 และการก�ากับดูแลองค์กร	 และน�าหลักการดังกล่าวไปปรับใช้	 เพื่อพัฒนากลไกการก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานขององค์กร	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว	 และน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่

กิจการอย่างยั่งยืน	

 p	 พิจารณาปรับปรุงคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 เพื่อให้คู่มือมี

ความครบถ้วน	 ชัดเจน	 และเป็นปัจจุบัน	 สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน	 ASEAN	 CG	 Scorecard		

ตามโครงการ	CGR	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	

 p	 พิจารณาผลการประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	(Corporate	Governance	Report	of	

Thai	Listed	Companies:	CGR)		และให้ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการตามโครงการส่งเสรมิด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการ		โดยมุ่งเน้นให้มีการด�าเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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 p	 ให้ความเหน็ชอบในการก�ากบัดแูลให้บรษิทั	และบรษิทัในเครอื	จดัท�าแผนปฏบิตักิาร	“การก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี		(Action	

Plan	GCG)	ให้สอดคล้องตรงตามประเด็นที่ทางสายตรวจสอบภายในของบริษัท	เสนอให้มีการปรับปรุง

 p	 ก�ากบัดแูล	และติดตามการด�าเนนิการตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการ

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต	(CAC)		ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	MBK	GROUP

 p	 ก�าหนดนโยบายให้บริษัทย่อยของ	MBK	ประกาศเจตนารมณ์	เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต

 p	 ก�ากับดูแล	 และติดตามการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของ 

บรษิทัฯ	โดยส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแขง็ของชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	ด้วยการน�าความเชีย่วชาญ

ของบรษิทัฯ	มาสร้างคณุค่าทางเศรษฐกจิให้แก่องค์กร	และสงัคมไปพร้อมๆ	กนั	และยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองค์กร

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี	ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กร	ให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด		รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน	ในการสร้างความเชื่อมั่น

แก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

	 นายบันเทิง		ตันติวิท
	 ประธานกรรมการกำ	กับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ	 และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 ซึ่งงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ	 ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 และประมาณ

การที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เพื่อให้สามารถสะท้อน

ฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	และได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	โดยในการตรวจสอบ	บริษัทได้

ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และ

การก�ากับดูแลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสี่ยง	ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การสอบทานนโยบายการบัญชี	และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	การตรวจ

สอบภายใน	และระบบการบรหิารความเสีย่ง	ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการเกีย่วโยงระหว่างกนัอย่างครบถ้วน	เพยีงพอ	และ

เหมาะสม	โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม	และสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ	และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	

2560	มีความเชื่อถือได	้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายบันเทิง		ตันติวิท	 นายสุเวทย์		ธีรวชิรกุล
ประธานกรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำ	นวยการ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ชื่อ	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ำกัด	(มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	 MBK

ประเภทธุรกิจ	 ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่		 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท

 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท		 บมจ. 0107537001102

ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว	 1,707,960,000 บาท 

ชนิดของหุ้น	 หุ้นสามัญ

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วของบริษัท	 1,707,960,000 บาท 

มูลค่ำที่ตรำไว้	 หุ้นละ 1.00 บาท

โทรศัพท์		 0-2853-9000

โทรสำร	 0-2853-7000

เว็บไซต์	 www.mbkgroup.co.th

นำยทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

ที่ตั้ง	 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์			 0-2009-9000 

โทรสำร				 0-2009-9991 

E	-	mail	 SETContactCenter@set.or.th

เว็บไซต์			 http://www.set.or.th/tsd
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บุคคลอ้ำงอิงอื่น

นำยทะเบียนหุ้นกู้	 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ที่ตั้ง	 1222 ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา

	 กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์			 0-2296-2000, 0-2683-1000 

โทรสำร				 0-2683-1304

เว็บไซต์			 www.krungsri.com

นำยทะเบียนหุ้นกู้	 ธนำคำรซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)

ที่ตั้ง	 44 ถนนหลังสวน  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์			 0-2638-8000, 0-2626-7000

โทรสำร				 0-2657-3333

เว็บไซต์			 www.cimbthai.com

ผู้สอบบัญชี	 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734  และ/หรือ

	 นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172  และ/หรือ

	 นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

ที่ตั้ง	 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

	 เลขที่ 193/136-137  ชั้น 33 อาคารเลค รัชดา 

	 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์	 0-2264-9090

โทรสำร				 0-2264-0789-90
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กำรแสดงรำยกำรที่ก�ำหนด	ตำมแบบ	56-2	
ในรำยงำนประจ�ำปี

	 หัวข้อ	 หน้ำ

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 84

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 22

 3. ปัจจัยความเสี่ยง 86

 4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	 302

 5. ผู้ถือหุ้น 104

 6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 106 

 7. โครงสร้างการจัดการ 107

 8. การก�ากับดูแลกิจการ 129

 9. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 98 
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 11. รายการระหว่างกัน 151

 12. งบการเงิน	 191

 13. ค�าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 179
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บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน)
MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2853 9000  โทรสาร: +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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