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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

 
สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทางดานโรงแรม ธุรกิจศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง 
และกิจการอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกบัธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท – พัทยา 
ขนาดหองพกั 292 หอง และไดลงทุนในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยลงทุนผานบริษัทในเครือ ดังนี ้

1. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ดําเนินกจิการโรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท - หัวหิน ตั้งอยูท่ีอําเภอหวัหนิ 
ประจวบคีรีขันธ ขนาดหองพัก 220 หอง  

2. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด ดําเนินกิจการโรงแรมรอยัลการเดน วิลเลจ - หัวหิน ตั้งอยูท่ีอําเภอหวัหนิ 
ประจวบคีรีขันธ หองพัก 162 หองและเพิม่เปน 200 หองในปลายป 2543 

3. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา - พัทยา  
4. บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการบริหารงานโรงแรมของกลุมรอยัล การเดน 
5. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจประเภท Simulator Theater ในระบบ Motion 

Master พิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! ในบริเวณศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา  
6. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจโรงแรมแมริออท รอยัลการเดน ภูเก็ตขนาด

หองพัก 265 หอง โดยจะเปดเร่ิมดําเนินการในปลายป 2544 
7. บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ประกอบธุรกิจไทมแชร่ิง จํานวน 144 ยูนิต ในบริเวณเดียวกับโรงแรมแมริ

ออท รอยัลการเดน ภูเก็ต 
8. บริษัท มันดารา สปา(ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินกิจการศูนยบริการเพื่อสุขภาพ ปจจุบันเปดบริการแลว 6 แหง 
9. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ดําเนนิกจิการโรงแรม แมริออท รอยัลการเดน ริเวอรไซด ขนาดหองพัก 417 

หอง   
10. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาท่ีดินบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎธานี  
11. บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด ดําเนนิกิจการโรงแรมเดอะรีเจนท เชียงใหม ขนาดหองพกั 64 หอง 
12. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ดําเนินกจิการโรงแรมเดอะ รีเจนท – กรุงเทพ ขนาดหองพกั 356 หอง  
13. บริษทั ริบเบ่ียน จํากัด ดําเนนิกิจการ พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not ท่ีพีคแทรมทาวเวอร เกาะฮองกง  
14. บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด ดําเนินกิจการโครงการโรงแรมรอยัลการเดน ฮาเบอรวิว ขนาด 127 หอง ในเมืองไฮ

ฟอง ประเทศเวียดนาม  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
 บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทโรงแรมและภัตตาคาร 
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 99 อาคารเบอรล่ียุคเกอร ช้ัน 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขทะเบียนบริษัท บมจ.165 Home Page: http://www.Minornet.com/โทรศัพท 381-
5151 โทรสาร 381-5777-8  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

 
1.  ปจจัยความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากการกอสราง 
กิจการรวมคาของบริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการกอสรางโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท รีซอท 

และสปา และโครงการไทมแชร่ิง ท่ีจังหวดั ภูเก็ต โดยมีมูลคาโครงการ 2,100 ลานบาท และ 1,080 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยไดเร่ิมการกอสรางในเดือน มีนาคม 2543 และมีกําหนดเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 
2544 ตลอดระยะเวลาการกอสรางท่ีผานมา การกอสรางเปนไปตามตารางเวลา นอกจากน้ี ตนทุนการ
กอสรางยังไมเคยเกิดกรณีตนทุนสูงกวาท่ีไดประมาณไว (Cost overrun) ดังนั้น บริษทัฯ จึงคาดวาการ
กอสรางจะเสร็จตามกําหนดและไมเกิด cost overrun ตลอดโครงการ 

2. ความเส่ียงในดานความสามารถในการชําระคืนเงินกูยืมในอนาคต 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ และบริษัทยอย มียอดเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูคงคาง ซ่ึงตอง

ชําระคืนท้ังส้ิน 2,090.7 ลานบาท โดยบริษัทฯ และบริษทัยอย มีนโยบายสํารองเงินเพื่อการชําระคืนจาก
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และการจดัหาแหลงเงินกูใหม โดยมีนโยบายในการดํารง Net Debt to 
Equity Ratio ท่ี 1.75 เทา 

3. ความเส่ียงดานการเงิน 
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 32)  
ตามท่ีอางถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 32 เร่ืองความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน วา ณ ส้ินป 

2543 บริษัทยอยมีหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตรา
แลกเปล่ียน จํานวน 4.76 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา นั้น เม่ือวันท่ี 27 กมุภาพันธ 2544 บริษัทยอยได
ดําเนินการทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ในจํานวนเงินดังกลาวเรียบรอยแลว 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด จัดต้ังในป 2521 โดยนายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ ดวยทุนจดทะเบียน

จํานวน 3 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในป 2531 ปจจุบัน เปนผูประกอบธุรกิจหลักทางดานโรงแรม ธุรกิจศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง และกิจการอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธรุกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงแรม    รอยัลการเดน รีซอรท – พัทยา 
ตั้งอยูท่ีใจกลางเมืองติดชายทะเลของหาดพัทยา บนพื้นท่ี 20 ไร เชาจากบริษัท   ศรีพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทใน
เครือทรัพยสินสวนพระองค  อายุสัญญาเชา 30 ป ซ่ึงจะหมดอายใุนป 2562 เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง ประกอบดวย
หองพักจํานวน 292 หอง ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4 ช้ัน และ 10 ช้ัน นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมรอยัลการ
เดน รีซอรท – พัทยา ท่ีบริษัทฯเปนเจาของแลว บริษทัยังไดลงทุนในธุรกิจโรงแรมโดยลงทุนผานบริษัทในเครือ 
และลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆท่ีเกีย่วของกับการประกอบธุรกจิโรงแรม ซ่ึงสรุปไดดังนี ้

ขอมูลการลงทุนในบริษัทยอย (ณ 31 ธันวาคม 2543) คือ 
1. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท ทุนชําระแลว 200 ลานบาท บริษัทฯถือ

หุนรอยละ 100  
เร่ิมประกอบกจิการต้ังแตป 2527 ดําเนนิกิจการโรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท -  หัวหนิ ตั้งอยูท่ีอําเภอ
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ บนพื้นที่ 21 ไร  ประกอบดวย หองพัก 220 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  

2. บริษัท หวัหิน วิลเลจ จํากัด มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท ทุนชําระแลว 200 ลานบาท โดยบริษัท หัว
หิน รีซอรท จํากัด ถือหุนรอยละ 100  
ดําเนินกิจการโรงแรมรอยัลการเดน วิลเลจ - หัวหิน ตัง้อยูท่ีอําเภอหวัหิน ประจวบคีรีขันธ บนพื้นที ่      
36 ไร ประกอบดวยหองพกั 162 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง เร่ิม
ประกอบกิจการตั้งแตป 2533 และไดขยายจาํนวนหองพักเพ่ิมข้ึนเปน 200 หองในปลายป 2543 

3. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด มีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท ทุนชําระแลว 300 ลานบาท บริษัท
ฯถือหุนรอยละ 100 
ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา - พัทยา ตัง้ติดอยูกับโรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท –  
พัทยา  เปดดําเนินการต้ังแตป 2534 

4. บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด มีทุนจดทะเบียน 17 ลานบาท ทุนชําระแลว 17         
ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 
ใหบริการการบริหารงานโรงแรมของกลุมรอยัลการเดนไดแก 1)โรงแรมรอยัลการเดนรีซอรท–พัทยา 
2)โรงแรมรอยลัการเดน รีซอรท หัวหนิ 3)โรงแรมรอยัลการเดน วิลเลจ หัวหิน 4) โรงแรม แมริออท 
รอยัลการเดน ริเวอรไซด และ 5) โรงแรมรอยัลการเดนฮาเบอรววิ – ไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม 
รวมท้ังศูนยการคาของกลุมท่ีกรุงเทพฯ และพัทยา และศูนยบันเทิงท่ีพัทยา เร่ิมประกอบกิจการป 
2531 
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5. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท ทุนชําระแลว 10 ลาน
บาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 
ประกอบธุรกจิประเภท Simulator Theater ในระบบ Motion Master พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It 
or Not! และเคร่ืองเลนนานาชนิด ในบริเวณศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา เปดใหบริการ
ตั้งแต   ป 2535 

6. บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ตั้งอยูท่ี บริติช เวอรจิ้น ไอแลนด มีทุนจดทะเบียน 100,000 
ดอลลารสหรัฐ ทุนชําระแลว 100,000 ดอลลารสหรัฐ บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 
ดําเนินกิจการรวมลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนือ่งกันในตางประเทศ ไดแก บริษัท ริบเบ่ียน จํากดั ดําเนนิ   
กิจการพพิิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพีคแทรมทาวเวอร เกาะฮองกง โดยรวมทุนกับ           
Hong Kong & Shanghai Hotels แหงฮองกง เปดดําเนินการเม่ือเดอืนกันยายน 2540 และ บริษัท          
ฮารเบอรวิว จาํกัด ดําเนนิกิจการโรงแรมรอยัลการเดนท ฮาเบอรวิว ในเมืองไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม 
เปดดําเนนิการเม่ือเดือนตุลาคม 2541 

7. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด  มีทุนจดทะเบยีน 420.02 ลานบาท ทุนชําระแลว 420.02 ลานบาท 
บริษัทฯถือหุนรอยละ 72.39 
จัดต้ังในป 2541 เพื่อถือหุนท้ังหมดในบริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

8. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด มีทุนจดทะเบียน 500.1 ลานบาท ทุนชําระแลว 500.1 
ลานบาท โดยบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด  ถือหุนรอยละ 50 
ดําเนินกิจการโรงแรม เจดับบลิว แมริออท แอนด สปา บริเวณหาดไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ 
บนเนื้อท่ี 67 ไร ประกอบดวยหองพกัท้ังส้ิน 265 หอง คาดวาจะเปดดําเนินการไดในปลายป 2544 

9. R.G.E. (HKG) Limited ตั้งอยูท่ีประเทศฮองกงมีทุนจดทะเบียน 100,000 ดอลลารฮองกง ทุนชําระ
แลว 100,000 ดอลลารฮองกง บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 
ประกอบธุรกจิใหบริการจัดการธุรกิจบันเทิง โดยรับบริหารงานในบริษัท ริบเบ่ียน จาํกัด ฮองกง  

10. บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท ทุนชําระแลว 10 ลานบาท 
บริษัทฯถือหุนรอยละ 51 
ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพือ่สุขภาพ ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออก
กําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยปจจบัุนเปดดําเนินการ 6 แหงท่ีโรงแรม แมริออท 
รอยัลการเดน ริเวอรไซด โรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท หัวหิน โรงแรมรอยัลการเดน วิลเลจ หัวหิน 
โรงแรมฮิลตัน หัวหิน โรงแรมเพิรล ภูเก็ต โรงแรมอิมพีเรียล และคาดวาจะเปดเพ่ิมอีก 1 แหงท่ี
โรงแรมเชอราตัน 

11. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จาํกัด มีทุนจดทะเบียน 450 ลานบาท ทุนชําระแลว 450 ลานบาท โดยมีผู
ถือหุนรายใหญ ประกอบดวย บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 70.8 บจ.   ศรีพัฒน รอยละ 10.0 บจ. หวั่งหลี 
รอยละ 6.9 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย รอยละ 6.9  บจ.เลเซอร เอ็นเตอร ไพรส รอยละ 5.1 และอ่ืน ๆ 
รอยละ 0.3 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
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ดําเนินกิจการโรงแรม แมริออท รอยัลการเดน ริเวอรไซด ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ถนนเจริญนคร 
กรุงเทพฯ บนพื้นท่ี 27 ไร ประกอบดวยหองพัก 417 หอง  และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐาน 
โรงแรมช้ันหนึ่ง เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป  2535 

12. บริษัท สมุย วลิเลจ จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ทุนชําระแลว 1 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนรอย
ละ 100 
ประกอบธุรกจิพัฒนาท่ีดนิบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวดัสุราษฎธานี จํานวน 72 ไร เพื่อ
ทําโรงแรมแหงใหมในเครือบริษัทฯ คาดวาจะมีหองพักท้ังส้ิน 100 หอง เร่ิมดําเนินกิจการในป 2543 

13. กองทุนรวมรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด มีทุนจดทะเบียน 105 ลานบาท ทุนชําระแลว 105 
ลานบาท บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนท้ังจํานวน 
ประกอบธุรกจิลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพย กองุทุนรวม 
จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ 

ขอมูลการลงทุนในบริษัทรวม (ณ 31 ธันวาคม 2543)  คือ 
1. บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด มีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท ทุนชําระแลว 300 ลานบาท 

บริษัทฯ ถือหุนท้ังทางตรงและทางออม (โดยผาน บริษทั โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)) รอยละ 
28.14  
ดําเนินกิจการโรงแรมช้ันหนึ่ง ขนาด 64 หอง บนพืน้ท่ี 37 ไร ท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
บริหารงานโดย กลุมรีเจนท อินเตอรเนช่ันแนล / โฟรซีซ่ัน ใชช่ือวา โรงแรมเดอะรีเจนท รีซอรท 
เชียงใหม เร่ิมประกอบกิจการตั้งแตป 2538 

2. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 450 ลานบาท ทุนชําระแลว 450 ลานบาท 
บริษัทฯถือหุนรอยละ 30.09 
ดําเนินกิจการโรงแรมเดอะ รีเจนท – กรุงเทพ เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง บริหารงานโดยกลุมรีเจนท           
อินเตอรเนช่ันแนล / โฟรซีซ่ัน ตั้งอยูบนถนนราชดําริ ประกอบดวยหองพัก 356 หอง และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึง่  

3. บริษัท ริบเบ่ียน จํากดั ตั้งอยูท่ีฮองกงมีทุนจดทะเบียน  10,000 ดอลลารฮองกง ทุนชําระแลว 2 
ดอลลารฮองกง โดยบริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 50 
ดําเนินกิจการ พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not ท่ีพีคแทรมทาวเวอร เกาะฮองกง โดยรวมทุนกับ 
Hong Kong & Shanghai Hotels แหงฮองกง 

4. บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด ตั้งอยูท่ีถนนทรานฟู เมืองไฮฟอง เวยีดนาม มีทุนจดทะเบียน 6.848 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ทุนชําระแลว 6.848 ลานเหรียญสหรัฐฯ  โดยบริษทั อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 19.98 
ดําเนินกิจการโครงการโรงแรมรอยัลการเดน ฮาเบอรววิ ขนาด 127 หอง ในเมืองไฮฟอง ประเทศ    
เวียดนาม เปดดําเนินการเม่ือเดือนตุลาคม 2541 
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5. บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด มีทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท ทุนชําระแลว 40 ลานบาท บริษัทฯ
ถือหุนรอยละ 15 
ดําเนินกิจการไทมแชร่ิง จํานวน 144 ยูนิต บริเวณเดียวกบัโรงแรม เจดบับลิว แมริออท รีซอรท    
แอนด สปา ภเูก็ต  

บริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทยอยและบริษัทรวม (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543) ดังนี้ 
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หมายเหต ุ* นําหุนไปจํานํากบัสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกันเงินกูระยะยาว 

** สัดสวนการถือหุนนี้ เปนท้ังสัดสวนการถือหุนโดยตรง และ เปนการถือผาน บมจ. โรงแรม
ราชดําริ 

บจก. รอยัลการเดน 
โฮเทล แมนเน็จเมนท 

100% 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

บจก. รอยัลการเดน 
เอ็นเตอรเทนเมนท 

บจก. หัวหิน รีซอรท 
(โรงแรมรอยัลการเดน  
รีซอรท – หัวหิน) 

บจก. อารจีอาร 
อินเตอรเนชั่นแนล 

บจก.อารเอ็นเอส โฮลด้ิง 

บจก.อารจีอี (ฮองกง) 

บจก. เจาพระยา รีซอรท* 
(โรงแรมแมริออต 

รอยัลการเดน ริเวอรไซด)) 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 
(โรงแรมเดอะ รีเจนท

กรุงเทพฯ) 
 

บจก. ฮารเบอรวิว 
(โรงแรมรอยัลการเดน  
ฮารเบอรวิว-ไฮฟอง) 

บจก. รอยัลการเดน 
ดีเวลลอปเมนท  

บจก. หัวหิน วิลเลจ 
(โรงแรมรอยัลการเดน  
วิลเลจ – หัวหิน) 

บจก. ริบเบี่ยน 

100% 

50% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

บมจ. รอยัลการเดน รีซอรท 
(โรงแรมรอยัลการเดน  19.98% 
รีซอรท-พัทยา)) 

72.39% 

100% 

28.14%** บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท 
(โรงแรมเดอะ รีเจนท 
รีซอรท-เชียงใหม) 

 

บจ. สมุย วิลเลจ 
100% 

บจก. มันดารา สปา  
(ไทยแลนด) 

51% 

30.09% 

70.8% 

15% 

บจก.ไมขาว เวเคช่ัน 
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โครงสรางรายได 
ในป 2543 บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการรวมคา มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ไดแก 
(1) ธุรกิจโรงแรม รอยละ 77 (2) ธุรกิจใหเชาศูนยการคา รอยละ 16 (3) ธุรกิจบันเทิง รอยละ 4 และ(4) 
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 3 (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 31) 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
1. ธุรกิจโรงแรม 
จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัทฯ ปจจุบันจํานวนหองพักของโรงแรมซ่ึงบริษัทฯถือหุนอยู
มีท้ังส้ิน 1,684 หอง โดยโรงแรมท่ีอยูภายใตการบริหารงานของกลุมรอยัลการเดน รีซอรท ไดแก โรงแรม
รอยัลการเดน รีซอรท–พัทยา โรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท หัวหิน โรงแรมรอยัลการเดน วิลเลจ หัวหิน 
โรงแรม  
แมริออท รอยัล   การเดน ริเวอรไซด และโรงแรมรอยัลการเดน ฮารเบอรวิว – ไฮฟอง เวียดนาม และ
โรงแรมท่ี 
บริษัทฯเปนผูถือหุนแตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก โรงแรม เดอะรีเจนท รีซอรท - เชียงใหม และโรงแรม รี
เจนท - กรุงเทพ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ฮองกง 

5.4%
อังกฤษ

12.2% อื่นๆ 

23.9%

ออสเตรเลีย

3.5%
สแกนดิเนวียน

6.1%

ไทย

7.3%

เยอรมัน

4.1%

ญี่ปุน

8.6%

สหรัฐฯ

27.6%

ฝรั่งเศส

0.7%

แผนภูมิแสดงสัดสวนของแขกท่ีเขาพักโดยแบงตามสัญชาติ (ป2543) 
โรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท – พัทยา มีลักษณะการใหบริการ ดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 
 
- ปจจุบันทางโรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท – พัทยา มีหองพักท้ังส้ิน 292 หอง แบงออกเปน 
 

 จํานวน (หอง) อัตราคาเขาพัก* (บาท) 
Garden  View 129 4,708 
Seaview 129 5,885 
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 จํานวน (หอง) อัตราคาเขาพัก* (บาท) 
Garden Terrace 25 6,473 
Sea View Terrace 4 7,062 
Junior Suite 2 9,416 
Terrace Suite 2 10,004 
Suan Luang Suite 1 35,310 

หมายเหต*ุ  หมายถึง ราคาขายท่ียังมิไดหกัคาสวนลดจากการสงเสริมการขาย เชน คานายหนา เปน
ตน (ราคาขายน้ีจะเปล่ียนแปลงตามอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลสหรัฐอเมริกา)  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
- โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจดัเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
 ประกอบดวย: Garden Café 95 
 Loy Nam 26 
 Elephant 25 
 Benihana 84 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Ballroom 120–300 
 Room   
 1 120–200 
 2 80-150 
 3 50-80 
 4 60-100 
 5 50-80 
 6 40-80 
 Fueng Fah 30-50 
 Chaba (1) 15-30 
 Chaba (2) 10-20 
 Board Room 15-20 
 Ratree 50-80 

 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

ฮองกง 

0.5% อื่นๆ 

1.4%

อังกฤษ

13.2%

ออสเตรเลีย

1.3%

สแกนดิเนวียน

43%

ไทย

15.5%

เยอรมัน

16.5%

ญี่ปุน

1.7%

สหรัฐฯ

0.7%ฝร่ังเศส

0.7%

 
 

แผนภูมิแสดงสัดสวนของแขกท่ีเขาพักโดยแบงตามสัญชาติ (ป2543) 
โรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท หัวหิน มีลักษณะการใหบริการ ดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 
-  ปจจุบันทางโรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท หัวหิน มีหองพักท้ังส้ิน 220 หอง แบงออกเปน 

 จํานวน (หอง) อัตราคาเขาพัก* (บาท) 
Garden View 39 6,179 
Garden Pool View 48 6,179 
Sea View 62 7,356 
Beach Front 18 7,945 
Garden Terrace 30 6,768 
Beach Terrace 12 7,945 
1 Bedroom Suite 2 14,124 
Junior Suite 1 14,124 
2 Bedroom Suite 2 21,186 
Penthouse Suite 2 17,655 

 
หมายเหต*ุ  หมายถึง ราคาขายท่ียังมิไดหกัคาสวนลดจากการสงเสริมการขาย เชน คานายหนา (ราคา
ขายน้ีจะเปล่ียนแปลงตามอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลสหรัฐอเมริกา)  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

- โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจดัเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
 ประกอบดวย: Garden Café 140 
 Bavarian Stube 42 
 Sala Thai 30-40 
 Italian Pavillion 44 
   
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
   
 ประกอบดวย: A. Petchburi 30-60 
 B. Pranburi 16-40 
 Hua Hin 30-40 

 

อื่นๆ 

24.4

สแกนดิเนวียน

22.3%

เยอรมัน

28.3%

ญี่ปุน

1.7%

ออสเตรเลีย

0.9%

สหรัฐฯ

1.4%อังกฤษ

16.4%
ฮองกง 

1.2%

ฝร่ังเศส

1.3%

ไทย

23.4%

 แผนภูมิแสดงสัดสวนของแขกท่ีเขาพักโดยแบงตามสัญชาติ (ป2543) 
โรงแรมรอยัลการเดน วิลเลจ หัวหิน มีลักษณะการใหบริการ ดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 
ปจจุบันทางโรงแรมรอยัลการเดน วิลเลจ – หัวหิน มีหองพักท้ังส้ิน 200 หอง แบงออกเปน 

 จํานวน (หอง) อัตราคาเขาพัก* (บาท) 
Garden View 60 7,180 
Garden pool View 54 7,768 
Sea View 44 8,357 
Beach Terrace 2 8,945 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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Penthouse Suite 2 20,598 

หมายเหต*ุ  หมายถึง ราคาขายท่ียังมิไดหกัคาสวนลดจากการสงเสริมการขาย เชน คานายหนา เปน
ตน (ราคาขายน้ีจะเปล่ียนแปลงตามอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลสหรัฐอเมริกา)  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
- โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจดัเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
 ประกอบดวย: Orchid Café 90 
 Suan Luang 52 
 Sala ChomNatee 70 
 Rim Nam 32 
 Loy Nam 35 
 Saithong 60 

 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Ruen Thon A 30-100 
 Ruen Thon B 12-20 
 Royal Garden Tower 12-30 
 Break Out 8-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

อื่นๆ 

10.6

สแกนดิเนวียน

10.2%

เยอรมัน

9.1%

ญี่ปุน

8.3%
ออสเตรเลีย

2.9%

สหรัฐฯ

15.9%

อังกฤษ

9.8%

ฮองกง 

6.8%
ฝร่ังเศส

1%

ไทย

  2.6%

 
แผนภูมิแสดงสัดสวนของแขกท่ีเขาพักโดยแบงตามสัญชาติ (ป2543) 
โรงแรม แมริออท รอยัลการเดน ริเวอรไซด มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 
-  ปจจุบันทางโรงแรมแมริออท รอยัลการเดน ริเวอรไซด มีหองพักท้ังส้ิน 417 หอง แบงออกเปน 

 จํานวน (หอง) อัตราคาเขาพัก 
City View 127 5,920 
River View 166 6,549 
Concierge Floor 26 6,845 
Deluxe Studio 24 130 
Junior Suite 53 130 
Corner Suite 9 14,319 
2 Bedroom Suite 9 19,388 
Suan Luang Suite 3 51,800 

หมายเหต*ุ  หมายถึง ราคาขายท่ียังมิไดหกัคาสวนลดจากการสงเสริมการขาย เชน คานายหนา เปน
ตน  (ราคาขายน้ีจะเปล่ียนแปลงตามอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลสหรัฐอเมริกา)  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
- โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจดัเล้ียง

เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
 ประกอบดวย: Garden Café 100 
 The Market 150 
 Rice Mill 207 
 Trader Vic’s 80 
 Benihana 100 
 Loy Nam 70 
 Elephant Bar 68 
 Lobby Lounge 80 
   
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Ballroom  
 A 70-200 
 B 25-60 
 C 25-60 

 D 25-60 
 Charoen Nakorn 44-120 
 Thonburi 32-60 
 Grand Sala  300-400 

 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

แผนภูมิแสดงสัดสวนของแขกท่ีเขาพักโดยแบงตามสัญชาติ (ป2543) 

อื่นๆ 

10.6

ยุโรป

10%

ไทย

1%

สหรัฐฯ

22%

สิงคโปร

12%

ฮองกง 

12%
สแกนดิเนวียน

10%

โรงแรม เดอะรีเจนท กรุงเทพ มีลักษณะการใหบริการ ดงันี้ 
การใหบริการดานหองพกั 
-  ปจจุบันทางโรงแรมเดอะรีเจนท กรุงเทพ มีหองพักท้ังส้ิน 356 หอง แบงออกเปน 

 จํานวน (หอง) อัตราคาเขาพัก*(ดอลลารสหรัฐ) 
Moderate Room 37 247 
Superior Room 209 247 
Deluxe Room 67 271 
Cabana Room 7 424 
Cabana Suite 1 483 
Junior suite 16 365 
Superior Suite 10 483 
Deluxe Suite 8 600 
Rajadamri Suite 1 1,118 

หมายเหต*ุ  หมายถึง ราคาขายท่ียังมิไดหกัคาสวนลดจากการสงเสริมการขาย เชน คานายหนา เปน
ตน  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 
- โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจดัเล้ียง

เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ(ที่น่ัง) 
 ประกอบดวย: Shintaro 60 
 The Lobby 136 
 The Spice Market 74 
 Biscotti 12 
 The Terrace and Swimming Pool 60 

 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: The Regent Ballroom 800  
 Regent 1 – 4 700  
 The Pimarnman Room 300  
 Amorn Room 40-90 
 Ratana & Kosin Room 80-100  

แผนภูมิแสดงสัดสวนของแขกท่ีเขาพักโดยแบงตามสัญชาติ (ป2543) 

อังกฤษ

13.28%

ญี่ปุน

14.17%

ฮองกง 

8.02%

ยุโรปอ่ืนๆ

12.03%

อ่ืนๆ

3.73

สิงคโปร

7.17%

สหรัฐฯ

24.77%

โรงแรมเดอะรีเจนท เชียงใหม มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 
-  ปจจุบันทางโรงแรมเดอะรีเจนท - เชียงใหม มีหองพักท้ังส้ิน 64 หอง แบงออกเปน 

 จํานวน (หอง) อัตราคาเขาพัก* (บาท) 
Garden View 16 13,949 
Suthep Mountain View 32 16,539 
Rice Terrace View 16 17,871 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต*ุ  หมายถึง ราคาขายท่ียังมิไดหกัคาสวนลดจากการสงเสริมการขาย เชน คานายหนา เปน
ตน (ราคาขายน้ีจะเปล่ียนแปลงตามอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลสหรัฐอเมริกา)  

 
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
- โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจดัเล้ียง

เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
 ประกอบดวย: Sala Mae Rim 66 
 Elephant Bar 31 
 Pool Terrace and Bar 56 

 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Kasalong Pavilion 20 

 Conference Pavillion 80 
 
 
แผนภูมิแสดงสัดสวนของแขกท่ีเขาพักโดยแบงตามสัญชาติ (ป2543) 
 
 

อ่ืนๆ 

10.6

สแกนดิเนวียน

5.3%
เยอรมัน

1.7%

ญ่ีปุน

31%

ออสเตรเลีย

1.4%

สหรัฐฯ

2.49%

อังกฤษ

2.9%
ยุโรปอ่ืนๆ 

7.4%

ฝรั่งเศส

1% ไทย

  2.6%
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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โรงแรมรอยัลการเดนท ฮาเบอรวิว – ไฮฟอง เวียตนาม มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 
ปจจุบันทางโรงแรมรอยัลการเดนท ฮาเบอรวิว – ไฮฟอง เวียดนาม มีหองพักท้ังส้ิน 127 หอง แบงออก 
เปน 

 จํานวน (หอง) อัตราคาเขาพัก* (ดอลลารสหรัฐ) 
Standard Room 89 81 
Superior Room 30 93 
Sweet Suite 3 117 

 
หมายเหต*ุ  หมายถึง ราคาขายท่ียังมิไดหกัคาสวนลดจากการสงเสริมการขาย เชน คานายหนา เปน
ตน  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
- โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจดัเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ที่น่ัง) 
 ประกอบดวย: Lobby Lounge 36 
 The Harbour Café 102 
 The JC Fun Pub 108 

 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Catba 80-140 
 Halong 80-140 
 Doson 60-90 
 Lanha 40-65 

 
 
นอกจากนั้น ทางโรงแรมท่ีกลาวมาขางตนยังมีการใหบริการดานอ่ืนๆ ไดแก 
-  ตกปลา สกีน้ํา เรือใบ วินดเซิรฟ Parasailing Scuba Diving และศูนยบริหารรางกาย  
-  รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเส้ือผา รานขายยา ราน
ดอกไม รานเสริมสวยและตัดผม เปนตน 
- บริการอ่ืนๆ เชน บริการสํารองท่ีนั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการ Limousine 

บริการจัดทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนงินตราตางประเทศ บริการรับเล้ียงเด็กทารก 
บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท ฯลฯ 

 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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2. ธุรกิจศูนยการคา 
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนนิงานของบริษัท รอยัลการเดน พลาซา จาํกัด ซ่ึง     
ถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทรอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นท่ีเพื่อการ
พาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ช้ัน เลขท่ี 218 หมู 10 ถนน เลียบชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู
บนเนื้อท่ี 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาท่ีดินระยะยาว 30 ป หมดอายุป 2562 มีพื้นที่ใหเชารวม
ท้ังส้ิน 16,950.81  ตารางเมตร ซ่ึงประกอบดวย พื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) 11,620.81 ตาราง
เมตร โรงภาพยนต (Bulk area) 1,299 ตารางเมตร Ripley’s  Believe It or Not! (Mini Anchor) 2,381 
ตารางเมตร และศูนยอาหาร (Food Court) 1,650 ตารางเมตร 
 
 สัญญาการใหเชาพื้นท่ี  มี 2 ประเภท คือ 

1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญานอยกวา 3 ป โดยอายเุฉล่ียของสัญญาระยะส้ันทั้งหมดประมาณ 3 ป 
โดยคิดเปนประมาณรอยละ 90 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมดในป 2543 

2. สัญญาเชาระยะยาวอายุตั้งแต 3 – 20 ป โดยคิดเปนรอยละ 10 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมดในป 
2543 

 ลักษณะรายไดจากคาเชา 
ประเภทของคาเชาพื้นท่ีหลักๆมี 3 ประเภทคือ 
1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพื้นท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 78 ของรายไดจากคาเชา

พื้นที่รวมในป 2543 
2. Lease คือพื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนเล็กนอย คิดเปนรอยละ 2 ของคาเชาพื้นท่ีรวม

ในป 2543 
3. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 20 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในป 2543 
 นโยบายราคา 

บริษัทฯ ไดมีการปรับราคาข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการตอสัญญาใหมกับผูเชา โดยจะปรับราคาข้ึนโดยเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 15 ตอการตอสัญญาแตละคร้ัง 

ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงช้ันนํา อาทิเชน พิพิธภัณฑ 
Ripley’s Believe It or Not!, TOWER RECORDS, SIZZLER, KFC, ESPRIT, CHAPS, BOOTS, 
TIMBERLAND, BENIHANA, AU BON PAIN, S&P, CITY CHAIN, PIZZA HUT, SWENSEN, MC 
DONALD’S และสุกี้โคคา 

ในป 2543 ราคาพื้นท่ีใหเชาโดยเฉล่ียประมาณ 690 บาทตอตารางเมตร และอัตราการเชาพื้นท่ี
เฉล่ียเทากับ 97% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ท่ีมาของรายไดในป 2543 สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพื้นท่ี 64.70% 
คาเซอรวิส 14.03% คาน้ําและคาไฟ 9.14% คาท่ีจอดรถ 3.49% และอ่ืน ๆ 8.65% 
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 2543 2542 2541 
อัตราการเชาพืน้ท่ี 97% 96% 91% 
ราคาเชาพื้นท่ี (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 690 636 661 
รายได (ลานบาท) 237.77 205.11 184.30 
 คาเชาพื้นท่ี 162.09 141.95 128.25 
 เซอรวิสชารจ 33.35 26.82 21.70 
 คาน้ําและไฟ 21.73 16.75 15.06 
 คาท่ีจอดรถ    8.3 7.42 3.54 
 อ่ืน ๆ 12.30 12.17 15.75 
 
ทางบริษัทไดจดัใหมีการประกันภยัตัวอาคาร เปนวงเงิน 853 ลานบาท 
 
2. ธุรกิจบันเทิง  

กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัทฯ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยลัการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด สามารถแบงออกเปนสามกลุม อันไดแก 

1. พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปน Chain ธุรกิจพิพิธภณัฑเพือ่ความรูและบันเทิงท่ีใหญ

ท่ีสุด มีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภณัฑแหงแรกเปดบริการใน
เมืองเซนตออกัสติน รัฐฟลอริดา เม่ือป 2498 โดยส่ิงท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or 
Not! จะเปนส่ิงมหัศจรรยอันล้ีลับและนาพศิวงที่รวบรวมจากท่ัวทุกมุมโลก ตามคอนเซปท “เช่ือหรือไม” 
ปจจุบันพพิิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! เปดดําเนนิการอยู 37 แหงท่ัวโลก โดย Ripley 
Entertainment Inc. (เจาของลิขสิทธ์ิ) เปนผูดําเนินการเอง 10 แหง ท่ีเหลือเปนการขายใบอนุญาต
ประกอบการ (license) ใหกับบริษัทอ่ืน 

ในประเทศไทย บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (ถือหุน 100% โดยบริษัทฯ) ได
ซ้ือใบอนุญาตในการดําเนินการลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเร่ิมจัดสรางพิพธิภัณฑ 
Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพัทยาในปลายป 2537 โดยเชาพืน้ท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนช้ัน 3 ของ
ศูนยการคารอยัลการเดนท พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเม่ือบอกเลิก        
ขอตกลงกับทางเจาของลิขสิทธ์ิ  

นอกจากนี้ในตนป 2540 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ได
รวม    ลงทุน 50:50 กับกลุม Hong Kong Shanghai Hotels ในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด และเปดดําเนินการ
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พรอมกับใบอนุญาตประกอบการและขอตกลงในฮองกงฉบับนี้ ทาง Ripley Entertainment Inc. 
ยังไดใหสิทธ์ิแก R.G.E. (HKG) Limited ในการจัดตั้งพพิิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! ในประเทศ
จีนแตผูเดียว ซ่ึงในขณะนี้ทาง R.G.E. (HKG) Limited กําลังศึกษาแผนการขยายงานในกรุงปกกิ่ง บนเนื้อ
ท่ีประมาณ 2,000 ตารางเมตร 

2. Motion Master Theatre 
Motion Master Theatre เปนโรงภาพยนตประเภท Simulation Theater ในระบบ Motion Master ตั้งอยูบน
ช้ัน 3 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ถูกสรางข้ึนในป 2536 ภายใตการดําเนินงานของบริษัท 
รอยัลการเดนเอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั ภายในประกอบดวยท่ีนั่งไฮเทคพิเศษสามารถเคล่ือนไหวได 8 
ทิศทาง จํานวน 40 ท่ีนั่ง จอภาพยนตยกัษ 70 มม. พรอมระบบเสียงรอบทิศทาง 

3.  เคร่ืองเลนอ่ืน ๆ 
บนช้ัน 3 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา นอกจากจะเปนท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ 

Ripley’s Believe It or Not! และ Motion Master Theatre แลว ยังเปนศูนยรวมเคร่ืองเลนทันสมัยตาง ๆ 
เชน Ripley’s Laser Trek, Ripley’s Laser Bump, Ripley’s Laser Coaster และ Ripley’s Winzone 
ในป 2543 มีอัตราการเขาชมเฉล่ียประมาณ 1,000,288 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉล่ีย 70 บาท      
รายไดรวมของรอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 52 
จาก Motion Master Theatre รอยละ 24 และจากเคร่ืองเลนอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 24    

สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ  
บริษัท แมริม เทอรเรซ รีซอรท จํากัด เร่ิมเปดดําเนนิการในป 2538 ไดรับสิทธิและประโยชนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยมีสิทธิและประโยชนท่ีสําคัญดังนี้ 

-ตามมาตรา 31 ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบ
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา 4 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนัน้ 
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาวขางตน ผูไดรับ
การสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลานัน้ไปหักออกจากกําไร
สุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคลมีกําหนดเวลาไมใหเกิน 5 ปนับแตวัน
พนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 

-ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกจิการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบุิคคลนั้น โดยสิทธิท่ีจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการ
ประกอบกิจการเร่ิมตนในป 2538 และจะส้ินสุดลงในป 2542 

3.2  การตลาดและภาวะการแขงขนั 
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 (ก) การตลาด 

ในชวงท่ีผานมาบริษัทฯไดมีการดําเนินการปรับปรุงการขายอยางเปนระบบในลักษณะการรวม
ศูนย          ดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของผลิตภัณฑและบริการ ขอมูลของลูกคา
ไวท่ีสวนกลางและการกระจายการขาย (Decentralization) ซ่ึงเปนการกระจายและเสริมสรางเครือขายใน
การขายใหกวางขวางและรวดเร็วข้ึน  
 จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ําตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 เปนตนมา ไดสงผลกระทบตอธุรกิจใน
ประเทศเกือบทุกแขนงซ่ึงเปนผลทําใหองคกร บริษัท รานคาตางๆ ในประเทศตองควบคุมและตัด
คาใชจายลงเปนอยางมาก ซ่ึงทําใหยอดการใชบริการดานโรงแรมสําหรับลูกคาในประเทศลดลง แต
อยางไรก็ดจีากสภาวะคาเงินบาทลอยตัวทําใหโรงแรมไดลูกคาตางประเทศเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังการจัดป
ทองเท่ียวไทย 2541-2542 ทําใหฝายการตลาดและการขายของโรงแรมในเครือของบริษัทฯ มีการ
ปรับปรุงกลยุทธการขายและการตลาด ใหเหมาะสมและเปนท่ีสนใจลูกคา 
กลยุทธทางการตลาด 
 บริษัทฯ มีกลยทุธในการตลาดและการขาย ดังนี ้
1. เนนการใหคุณภาพท่ีคุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการสงเสริม

การขายรวมกบับริษัทนําเท่ียว สายการบิน และองคกรอ่ืนๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต 
และบัตรเครดติธนาคาร เปนตน  เพื่อเพ่ิมจาํนวนลูกคา 

2. เนนขยายฐานลูกคาโดยการหาลูกคากลุมใหม ๆ จากแหลงตลาดท่ียังไมไดรับการสงเสริมการขายมาก
นัก อาทิเชน ลาตินอเมริกา แอฟริกาใต และยุโรปตะวันออก เปนตน 

3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม เพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก 
4. เสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะความชํานาญใหบุคลากร 
5. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักใน

กรุงเทพฯ ซ่ึงจะสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือ ไดทุกแหง 
6. ปรับปรุงการใหบริการโดยการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนการขายและสํารองหองพักในตางประเทศ 

อาทิเชน ท่ีฮองกง สิงคโปร ญ่ีปุน อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน  
7. ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเกี่ยวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆของโรงแรมใหลูกคา

ทราบอยูตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะใหลูกคาสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับความตองการของตนเองได  
8. พัฒนาการขายตรงเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มข้ึน 
บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของทางกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเองการบริหารงาน
ภายใตเคร่ืองหมายทางการคาและการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยประเด็นพิจารณาเลือกวิธีการบริหาร
โรงแรมตางๆประกอบไปดวย 
1. ความสามารถในการบริหาร 
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หากบริษัทฯพจิารณาแลวเหน็วาสามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมก็จะทํา
การ บริหารงานผาน บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมนเนจเมนท จํากัด (RGHM) ซ่ึงเปนบริษัทยอย ถือหุน
รอยละ 100 
2. ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพ่ิม 
บริษัทฯจะทําการบริหารภายใตเคร่ืองหมายการคาเม่ือเห็นวาโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มข้ึนมี
มากกวาตน ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 
3. ช่ือเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน 
ในกรณีท่ีบริษทัฯขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพืน้ท่ีบริษัทฯอาจบริหารงานโดยหา
ผูรวม ทุนซ่ึงมีประสบการณ มีช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการนั้นๆ 
ปจจุบันบริษัทฯมีการบริหารโรงแรมในกลุมดังนี ้
 
วิธีการบริหารงาน รายช่ือโรงแรม คาใชจายการบริหาร 
บริหารงานดวยตนเองภายใตช่ือ 
“รอยัล การเดน” 

รอยัลการเดน รีซอรท-พัทยา 
รอยัลการเดน รีซอรท-หัวหนิ 
รอยัลการเดน วิลเลจ-หัวหนิ 
รอยัลการเดน ฮาเบอรวิว ไฮฟอง 
เวียดนาม 

รอยละคงท่ีของรายได
รวม+รอยละคงท่ีของกําไร
ข้ันตนจากการดําเนินงาน
โดยแตละโรงแรมชําระ
ใหแก RGHM 

บริหารงานภายใตเคร่ืองหมาย
การคา 
ภายใตช่ือ “แมริออท” 

แมริออท รอยัลการเดน ริเวอรไซด 
กรุงเทพฯ 
(ทําใหช่ือโรงแรมเปนสากลยิ่งข้ึนและ
สามารถใชศูนยการรับจองหองพักของ
กลุมแมริออทได) 

รอยละคงท่ีของรายไดจาก
การขายหองพกัรวมโดย
ชําระใหแก แมริออท 

การบริหารแบบรวมทุน เดอะรี เจนท-กรุงเทพ 
เดอะรีเจนท รีซอรท-เชียงใหม 
(รวมทุนกับ กลุมรีเจนท อินเตอรเนช่ัน
แนล/โฟรซีซ่ัน) 

รอยละคงท่ีของรายได
รวม+รอยละคงท่ีของ กําไร
ข้ันตนจากการดําเนินงาน
โดยแตละโรงแรมจายใหแก
กลุมรีเจนทอินเตอรเนช่ัน
แนล/โฟรซีซ่ัน 

 
กลุมลูกคาเปาหมาย แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
1. นักทองเท่ียวเพื่อการพักผอน  
2.   นักธุรกิจ  
3    กลุมการประชุม การจัดแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

 27

4.  กลุมนักธุรกิจและนักทองเท่ียวท่ีเดินทางผาน  
โดยสัดสวนของกลุมลูกคาจะแตกตางกันไปตามท่ีตั้งและนโยบายของแตละโรงแรม 
นโยบายดานราคา 
 ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนแขกจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน 
ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม แขกในประเทศจะเขาพกัในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
สวนแขกจากตางประเทศจะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม   การกําหนดราคา
นอกจากจะพิจารณาถึงผลกระทบของฤดูกาลแลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการ ดําเนินงานของโรงแรม
เปนพื้นฐาน และการปรับราคายังตองพิจารณาถึงราคาตลาดของคูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับ
เดียวกันดวย อยางไรก็ตามในชวงท่ีมิใชฤดูการทองเท่ียวหรือมีนกัทองเท่ียวไมมาก โรงแรมไดใชกลยุทธ
ในการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาในชวงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือในราคา
พิเศษ การใหบริการพิเศษโดยไมคิดมูลคาเพิ่ม รวมสงเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิต
ธนาคาร เปนตน 
จุดเดนและจุดดอยของบริษทัเม่ือเทียบกับคูแขง 
บริษัทฯมีจุดเดนท่ีสําคัญ คือ 
1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน 
2. มีคุณภาพการใหบริการท่ีดใีนราคาท่ีเหมาะสม 
3. มีโรงแรมในเครือ ซ่ึงต้ังอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักท่ี

ทันสมัยและรวดเร็ว 
4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติท่ีมีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุม Marriott 
บริษัทมีจุดดอยบางประการ คือ 
1.  มีเครือขายของโรงแรมภายในประเทศยังไมครอบคลุมในทุกแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ๆ เชน ภูเก็ต และ
เกาะสมุย เปนตน 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ชองทางการจดัจําหนายแบง 3 ทางคือ 
1. การขายโดยเจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 40 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย
ท้ังหมด 
เจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯจะเสนอสินคาใหลูกคาประเภทตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัดประชุมและ
สัมมนา ท้ังภายในและตางประเทศ 
2.  การ Walk In ของกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไป คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย
ท้ังหมดพนกังานรับจองหองพักจากกลุมนกัทองเท่ียวท่ัวไปซ่ึงรูจักโรงแรมผานส่ือมวลชนตางๆ เพื่อนฝูง
หรือกลุมลูกคาเดิม 
3. ขายผาน Tour agent ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 50 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย ท้ังหมด 
Tour Agent จะทําหนาท่ีลักษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหนายหองพักใหกับบริษัทฯ โดยทาง Tour 
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(Tour Agent ไดแกธุรกจิประเภทรับจองหองพักและขายต๋ัวเคร่ืองบินและอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอขายต๋ัวเคร่ืองบินพรอมหองพักในลักษณะ Package ดวย) 
หลักเกณฑในการแตงต้ัง Tour agent ขายของทางโรงแรม ไดแก  
1. มีเครือขายท่ีกวางขวาง 
2. มีประวัตแิละชื่อเสียงท่ีดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน  
3. สามารถทํายอดขายไดสูง 
ลักษณะของลูกคา 
 ลูกคาของธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ มีท้ังลูกคาท่ีเปนคนไทยและตางชาติ โดยกลุมลูกคา
ชาวตางชาติสวนใหญเปนนกัทองเท่ียวจากกลุมประเทศสแกนดิเนเวียนและยุโรป กลุมลูกคาของโรงแรม
แบงได เปน 3 กลุมใหญๆ ดังนี้ 
1. กลุมนักทองเที่ยวท่ัวไป เปนลูกคาท่ีติดตอเขาพักท่ีโรงแรมดวยตนเอง อัตราคาหองพักสําหรับกลุม

ลูกคานี้จะสูง เม่ือเทียบกับลูกคากลุมอ่ืน 
2. ลูกคาท่ีจองผานตัวแทนขายทั้งในประเทศและตางประเทศเปนบริษัททองเท่ียวท่ีรับจอง    หองพัก

จากลูกคา โดยบริษัททองเท่ียวนีจ้ะสงลูกคาใหโรงแรม อัตราหองพักจะตํ่ากวา        นักทองเท่ียว
ท่ัวไป และจํานวนหองพักท่ีขายผานบริษทัทองเท่ียวจะมีปริมาณสูงและถือเปนลูกคากลุมใหญท่ีสุด 

3. กลุมลูกคาท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาท่ีเขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของ การ
ประชุม สัมมนา  ลูกคาประเภทนี ้จะกอใหเกิดรายไดอ่ืนๆ นอกเหนือจากหองพกั 

ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนลูกคาท่ีติดตอผานมาทางตัวแทนขาย เอเยนตทัวร และหนวยรับจอง
หองพัก จึงมีความหลากหลายและเปล่ียนกลุมไปเร่ือยๆ และเปนการยากท่ีจะใหรายช่ือลูกคารายใหญท่ี
แนนอนได สําหรับลูกคาภายในประเทศท่ีเปนบริษัทเอกชน องคกรภาครัฐตางๆ ท่ีมีความสัมพันธอันดี
กับบริษัทฯ และมีการมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอ กอใหเกิดรายไดแกบริษัทฯ แตก็เปนสัดสวนนอยเม่ือ        
เปรียบเทียบกบัรายไดรวมของบริษัทฯ  

 (ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
ผลการดําเนินงานในชวงป Amazing Thailand 1998-1999 หรือปทองเที่ยวไทย 2541-2542 สถิติทองเที่ยว
ระหวางประเทศ นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวประเทศไทย จํานวน 7.76 ลานคน ในป 2541 
เพิ่มข้ึนจากป 2540 รอยละ 7 รายไดจากการทองเท่ียว 242,177 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2540 รอยละ 9.70
สวนนักทองเท่ียวชาวไทยมสีถิติการเดินทางทองเท่ียวในประเทศ 51.68 ลานคน-คร้ัง กอใหเกดิรายได
หมุนเวียนภายในประเทศถึง 187,898 ลานบาท 
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 ในป 2542 มีจํานวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศเดินทางเขาประเทศไทย 8.5 ลานคน เพิ่มข้ึน
จากป 2541 รอยละ 9.7 อัตราการเขาพักท่ี 8 วัน คาใชจายเฉล่ียตอคนตอวัน 3,705 บาท รายไดจากการ
ทองเท่ียวประมาณ 253,018 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 4.5 สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทย มีสถิติการเดินทาง
ทองเท่ียวในประเทศ 53.7 ลานคน-คร้ัง เพิ่มข้ึนจากป 2541 รอยละ 3.1 มีรายไดหมุนเวียนภายในประเทศ 
203,858 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.8 
 ในป 2543 มีนักทองเท่ียวระหวางประเทศเดินทางเขามายงัประเทศไทย 9.3 ลานคน เพิม่ข้ึนจากป 
2542 รอยละ 9.3 มีอัตราการเขาพักท่ี 8 วัน คาใชจายเฉล่ียตอคนตอวัน 3,850 บาท มีรายไดจากการ
ทองเท่ียวประมาณ 291,840 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 15.3 สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทย มีแนวโนม
เดินทางทองเที่ยวในประเทศประมาณ 55.1 ลานคน-คร้ัง เพิ่มข้ึนจากป 2542 รอยละ 2.6 มีรายได
หมุนเวียนภายในประเทศประมาณ 233,329 ลานบาท เพิม่ข้ึนรอยละ 14.46 
 ท้ังนี้ ในป 2544 คาดวาจะมีนกัทองเท่ียวเดนิทางเขามายังประเทศไทย 9.9 ลานคน เพิม่ข้ึนรอยละ 
6.6  
อุตสาหกรรมโรงแรม 

อุตสาหกรรมโรงแรมไทยมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวดีข้ึนในปท่ีผานมา เนื่องจากไดรับปจจัย
สนับสนุนจาก โครงการ “Amazing Thailand 1998-1999” การออนตัวของคาเงินบาท และความไมสงบ
ทางการเมืองในประเทศคูแขง เชน   อินโดนีเซีย ถึงแมวาปญหาหองพักลนตลาดซ่ึงเกิดจากการขยาย
หองพักและโรงแรมต้ังแตป 2536 เปนตนมา และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องในประเทศไทย 
ทําใหการเติบโตของโรงแรมและจํานวนหองพักในประเทศเร่ิมซบเซาลง  

ดังนั้น เม่ือจํานวนหองพักอยูในระดับท่ีคอนขางคงตัว ในขณะท่ีจํานวนนักทองเท่ียวมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหธุรกิจโรงแรมโดยรวมปรับตัวดีข้ึนเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงแรม
ในเขตทองเท่ียวหลัก ๆ ซ่ึงจะสังเกตไดจากอัตราการเขาพักเฉล่ียท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
โดยท่ัวไปแลวในภาวะท่ีจํานวนโรงแรมและจํานวนหองพักมีจํานวนเกินความตองการ การแขงขันใน
การใหบริการจะมีในหลายรูปแบบ เชน การใหสวนลดพิเศษ และการแขงขันดานราคา ซ่ึงมักจะเกิด
ข้ึนกับโรงแรมในระดับลางแตเนื่องจากบริษัทฯดําเนนิธุรกิจโรงแรมในระดับบนซ่ึงการแขงขันมักจะไม
มุงเนนทางดานการตัดราคา แตจะเนนไปท่ีการยกระดับคุณภาพของการใหบริการ เชน การเสนอ
โปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือ การแถมบริการพิเศษอ่ืน ๆ โดยไมคิดราคาเพ่ิม เปนตน 
 จุดเดน จดุดอย กลุมลูกคาเปาหมาย และสถานภาพการแขงขันในแตละทําเล ซ่ึงเปนท่ีตั้งท่ีสําคัญ
ของโรงแรมในกลุม รอยัลการเดน รีซอรท สามารถสรุปไดดังนี ้
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 จุดเดน จุดดอย กลุมลูกคาเปาหมาย สถานภาพการแขงขัน 

กรุงเทพฯ  มีกําลังซ้ือสูง 

 มีลูกคาธุรกิจมาก 

 สามารถขายบริการเสริม    

         ได 

 จํานวนหองพักสูง 

         เกินความ

ตองการ 

 

 นักธุรกิจ 

 นักทองเที่ยว 

 การจัดสัมมนา/ งาน

เล้ียง 

 การแขงขันสูง 

พัทยา  มีกําลังซ้ือสูง 

 มีลูกคาธุรกิจมาก 

 สามารถขายบริการเสริม 

         ได 

 สถานที่ต้ังอยูใจกลาง  

        เมืองพัทยา ติดชาย    

หาด และศูนยการคาที่ดี

ที่สุดในเมืองพัทยา 

 มีการซอมแซม 

         ถนนโดยทางกรม 

         ทาง 

 นักธุรกิจ  

 นักทองเที่ยว 

 การจัดสัมมนา/งานเล้ียง

   

 การแขงขันสูง 

หัวหิน  มีกําลังซ้ือสูง 

 มีลูกคาธุรกิจมาก 

 มีชายหาดที่สวยที่สุดใน 

         หัวหิน  

 มีการซอมแซม 

         ถนนโดยทางกรม   

         ทาง   

 นักธุรกิจ  

 นักทองเที่ยว 

 การจัดสัมมนา/งานเล้ียง

  

 การแขงขันปาน 

          กลาง 

คูแขงและสถานภาพในการแขงขัน 
-ในเขตกรุงเทพฯ  
จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันมีประมาณ 7-8 ราย โรงแรมแมริออท รอยัลการเดน ริ
เวอรไซด มีอัตราการเขาพักอยูในอันดับ 3 ท่ีรอยละ 75.9 และมีรายไดเฉล่ียตอหองพกัอยูในอันดับ 4 ท่ี
อัตรา 1,773 บาท  
-ในเขตพัทยา 
จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันมีประมาณ 5-6 ราย โรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท พัทยา
มีอัตราการเขาพักอยูในอันดบั 1 ท่ีรอยละ 77.6 และมีรายไดเฉล่ียตอหองพักอยูในอันดับ 1 ท่ีอัตรา 1,513 
บาท 
-ในเขตหัวหิน 
จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันมีประมาณ 6-7 ราย โรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท หัวหิน
มีอัตราการเขาพักอยูในอันดบั 3 ท่ีรอยละ 64.2 และมีรายไดเฉล่ียตอหองพักอยูในอันดับ 6 ท่ีอัตรา 1,369 
บาท ขณะท่ี โรงแรมรอยัลการเดน วิลเลจ หัวหินมีอัตราการเขาพักอยูในอันดับ 2 ท่ีรอยละ 64.4 และมี
รายไดเฉล่ียตอหองพักอยูในอันดับ 3 ท่ีอัตรา 1,595 บาท 

อุตสาหกรรมศูนยการคา 
ในป 2543 พื้นที่ใหเชาคาปลีก (Retail Space Market) ในกรุงเทพฯ มีอยูท้ังส้ิน 3.7 ลานตาราง

เมตร แบงตามประเภทพ้ืนท่ีเชาคาปลีก (ตามรูป) และคาดวาจะเพิ่มเปน 4.1 ลานตารางเมตรในป 2545 
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สัดสวนของพืน้ท่ีเชาคาปลีก 

SC
54%

CC
2%

DC
10%

IDC
8%

SS
3%

DS
11%

DDS
12%

ท่ีมา : สํานักวจิัยแสนสิริ 
 

สําหรับพื้นท่ีใหเชาคาปลีก สามารถแบงเปน 8 กลุมใหญ ๆ คือ 

1. หางสรรพสินคา (Department Stores / DS) 
2. Dependent Commercial Space (DC) ซ่ึงก็คือ พื้นที่ใหเชาในตึก (Office Building) หรือตาม

โรงแรม 
3. Independent Commercial Space (IDC) ซ่ึงก็คือ ศูนยการคาเล็ก ๆ ท่ีไมมีหางสรรพสินคาใน

ศูนย 
4. ศูนยการคา (Shopping Center / SC) มักจะมีหางสรรพสินคาในตัวศูนย และมีรานคาตาง ๆ 

ประกอบ 
5. ศูนยสรรพสินคาขายลด (Discount Department Stores / DDS) เชน Lotus และ Big C 
6. ศูนยขายสง (Cash-and-Carry Wholesales / CC) เชน สยามแมคโคร 
7. ศูนยคาเฉพาะกิจ (Category Killers / CK) คือรานคาเฉพาะกจิ เชน โฮมโปร แมคโครออฟ

ฟศ เพาเวอรบาย และออฟฟศเดโป 
8. ศูนยคาพิเศษ (Special Stores / SS) คือ ศูนยการคาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ เชน Peninsula Plaza 

พันธุทิพย พลาซา 

ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดน พัทยา 

จากการทีภ่าวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหเกิดการเคล่ือนยายตลาดศูนยการคาจากกรุงเทพฯ ท่ีเกดิภาวะ 
Oversupply สูตลาดนักทองเที่ยว ซ่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีใกลกรุงเทพ และมีศักยภาพมากท่ีสุด คือ พัทยา 
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ในเมืองพัทยา จะมีผูประกอบการที่จัดอยูในระดับเดียวกนัประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ี
แตกตางกนัไป เชนธุรกิจ Discount Store เชน BIG C และ Lotus หรือศูนยการคาเล็กๆ จะมีเปาหมายกลุม
ลูกคาทองถ่ิน ขณะท่ีศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา จะมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือนกัทองเท่ียวและแขกท่ี
เขาพักโรงแรม นอกจากนี้ทําเลที่ตั้งก็เปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน 

ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยา มีการแขงขันกันรุนแรง มีการลดราคาคาเชาและแขงขัน
ทางดานการจดัการสงเสริมการขายมากข้ึน  แตมีผลกระทบกับรอยัลการเดน พลาซา นอยมาก เนื่องจาก
อยูในทําเลที่ตัง้ท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัคาเชาแลวยังคงเปนท่ีนาสนใจสําหรับผูเชามาก สังเกตไดจาก
อัตราการเชาพืน้ท่ีท่ีมีอยูถึงอัตรารอยละ 98 

ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา กรุงเทพฯ 

ศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา กรุงเทพฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายคือชุมชนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง 
(Community Mall) โดยมีคูแขงท่ีอาจจัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบ คือ ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 3 และ
เดอะมอลลทาพระ อยางไรกต็าม ศูนยการคาเหลานี้มีขนาดใหญ และมีรานคาปลีกจํานวนมาก กลุมลูกคา
มีความแตกตางกัน 

นอกจากนี้ โรงแรมท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกัน จะมีรานคาในโรงแรมเพื่อใหบริการตอแขกท่ีเขาพัก ซ่ึงมี
จํานวนไมมากนัก จึงไมจัดวาเปนคูแขงของบริษัทฯ  

3.3 ลักษณะทางดานการผลิต 
-กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
ตารางท่ี 1  รายละเอียดท่ีตั้ง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม 

โรงแรม จํานวนหอง จํานวนหอง อัตราการเขาพัก 
2543 2542 2541 2543 2542 2541 

โรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท – พัทยา ต้ังอยูเลขท่ี 218/2-3 ถนนชายหาด 
เมืองพัทยา จังหวดัชลบุรี ต้ังอยูบน
พื้นที่ 20 ไร เชาจากบริษัท ศรีพัฒน 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือทรัพยสิน
สวนพระองค  อายุสัญญาเชา 30  ป 
ประกอบดวยหองพักจํานวน 292 
หอง เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง  
ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4 ชั้น 
และ 10 ชั้น 

292 292 292 77.6 73.8 69.0 

โรงแรมรอยัลการเดน รีซอรท หัวหิน ต้ังอยูเลขท่ี 107/1 ถนนเพชรเกษม 
อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ บน
พื้นที่ 21 ไร ประกอบดวยอาคารสูง 3 
ชั้นจํานวน 2 อาคารและอาคารสูง 7 
ชั้น 1 อาคาร มี   หองพักรวม 216 
หอง 

220 220 220 64.2 67.6 67.0 

โรงแรมรอยัลการเดน วิลเลจ หัวหิน  ต้ังอยูเลขท่ี 43/1 ถนนเพชรเกษม 162 162 162 64.4 64.2 69.3 
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โรงแรม เดอะรีเจนท รีซอรท เชียงใหม ต้ังอยูเลขท่ี 502 หมู 1 ถนนแมริม-สะ
เมิง (สายเกา) ที่อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม บนพื้นที่ 37 ไร 
ประกอบดวย อาคารสูง 2 ชั้น จํานวน 
20 อาคาร ปจจุบันมีหองพักรวม 64 
หอง บริหารงานโดย กลุมรีเจนท 
อินเตอรเนชั่นแนล / โฟรซีซั่นซึ่ง
โรงแรมเหลานี้มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามมาตรฐาน       โรงแรม
ชั้นหนึ่ง 

64 64 64 64.0 59.8 66.2 

โรงแรม แมริออท รอยัลการเดน ริเวอรไซด ต้ังอยูเลขท่ี 257/1-3 ริมแมน้ํา
เจาพระยา ถนนเจริญนคร บนพื้นที่ 
27 ไร ประกอบดวยอาคารสูง 7 ชั้น
จํานวน 2 อาคาร และอาคารสูง 5 ชั้น 
จํานวน 1 อาคาร มี    หองพักรวม 
417 หอง 

417 417 417 75.9 71.4 61.5 

โรงแรม รีเจนท กรุงเทพ ต้ังอยูเลขท่ี 155 บนถนนราชดําริ เขต
ปทุมวัน บนพืน้ที่ 10 ไร 
ประกอบดวยอาคารสูง 7 ชั้น 1 
อาคาร สูง 8 ชั้น 1 อาคาร และอาคาร
สูง 9 ชั้น 1 อาคาร มีหองพักรวม 356 
หอง เปนหองสวีท 36 หอง 

356 356 356 64.7 60.7 67.0 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหองพัก อุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช และคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใชในการปรุงอาหาร และเคร่ืองดื่มแลว พนกังานท่ีใหบริการถือเปน
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายหลักท่ีจะรับคนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการจางแรงงานในระดับ
ทองถ่ินนั้นๆ โดยมีการฝกสอนและอบรมแกพนกังานเหลานั้นใหมีความรูและความสามารถในการ
ทํางาน  
นอกเหนือจากฝกสอนและการอบรมพนักงาน การสงพนักงานคนไทยดูงานตางประเทศและการรับ
ผูเชี่ยวชาญมาฝกสอนและฝกฝนในงาน การจางชาวตางชาติมาทํางาน ซ่ึงจะสามารถถายทอดความรู
ประสบการณใหแกพนกังานคนไทยเพ่ือจะปฏิบัติไดเองในอนาคต 
 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซ่ึงน้ําเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะเคมี 
โดยผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําท้ิงลงสูระบบกําจดัน้ําเสีย ในอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯและ
บริษัทในเครือไมเคยกอปญหาทางดานมลภาวะหรือปญหาใดๆเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังมีมาตรการท่ี
เขมงวดเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย สําหรับหนวยงานที่ควบคุมเกีย่วกับส่ิงแวดลอมจะ
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-สัญญาการจัดการ 
1. การบริหารงานโรงแรมของบริษัทฯ อยูภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมโดยบริษัท  รอยัลการเดน โฮ

เทล แมเน็จเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย อายุสัญญา 10 ป และตออายไุด      คราวละ 10 ป 
คาตอบแทนคิดเปนอัตรารอยละคงท่ี ของรายไดรวม และรอยละคงท่ีของกําไรข้ันตนจากการ
ดําเนินงาน 

2. การบริหารงานระหวางบริษทั อาร จี อี (ฮองกง) จํากัด บริษัท พีค ทาวเวอร จํากัด และบริษัท ริบเบ่ียน 
จํากัด อายุสัญญา 5 ป และตอสัญญาได 2 คร้ังๆ ละ 5 ป คาตอบแทนคิดเปนอัตรารอยละคงท่ีของ
รายไดรวม และรอยละคงท่ีของกําไรข้ันตนจากการดําเนินงาน 
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4. การวิจัยและการพัฒนา 
    ในป 2543 ธุรกิจโรงแรม ศูนยการคา และธุรกิจบันเทิง ของกลุมบริษัทฯ มีการวาจางบุคคลภายนอกทํา
โครงการวิจัย Mystery Shopper โดยมีวัตถุประสงค เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของ
บริษัทฯ (GSS: Guest Satisfaction Survey) 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด(มหาชน) 
  

5.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 -ทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ขนาดท่ีดิน   มูลคา*  ลักษณะ วัตถุประสงค มูลคา 
 บริษัท ไร งาน วา  ลานบาท ที่ต้ัง กรรมสิทธิ           การถือครอง ลานบาท 

1. บมจ. รอยัลการเดน รีซอรท  11 1 17  28.2 218/2-3 หมู 10 
เมืองพัทยา 

(1) สิทธิการเชา 30 
ป(สิ้นสุด 2561) 

(1) อาคารโรงแรม 412.3 
2 หลัง 4 ชั้นและ 10 
ชั้น 

บริษัทยอย          
1. บจก.รอยัลการเดน พลาซา  8 3 88  0.6 218 หมู 10 เมือง สิทธิการเชา 30 ป 

(สิ้นสุด 2561) 
อาคารศูนยการคา  

พัทยา 1 หลัง 3 ชั้น 
735.1 

2. บจก.หัวหิน รีซอรท  21 2 20  7.3 107/1 ถนนเพชร
เกษม หัวหิน 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2555) 

อาคารโรงแรม 1 
หลัง 
7 ชั้น 

151.7 

4. บจก.หัวหิน วิลเลจ  36 1 43 9/10 27.9 43/1 ถนนเพชร
เกษม หัวหิน 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2573)  

อาคารโรงแรม 2 ชั้น 
8 หลัง 

118.3 

5. บจก.เจาพระยารีซอรท 27 0 53 6/10 39.2 บางกอกใหญ 
กรุงเทพ 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2562) 

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 
2 หลัง อาคารที่จอด
รถ 7 ชั้น 1 หลัง 

941.0 

6. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คทฯ 72    93.2 หาดแหลมใหญ 
สมุย 

เปนเจาของ พัฒนาเปนโรงแรม - 

7. บจก.รอยัลการเดน ดี
เวลลอปเมนท  

66 3 87 4/10 259.9 หาดไมขาว ถลาง 
ภูเก็ต 

เปนเจาของ พัฒนาเปนโรงแรม 
และ 

 

โครงการไทมแชร่ิง 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัท และบริษัทยอย      
  บมจ.รอยัลการเดน รีซอรท บจก.หัวหิน รีซอรท บจก.หัวหิน วิลเลจ 
   ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ 
  ใชงาน(ป)  ใชงาน(ป)  ใชงาน(ป) 
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 9,510,983 - 7,333,959 30 19,644,630 30 
สิทธิการเชา 18,690,531 30   8,260,000 30 

อาคารและอุปกรณประกอบ 412,319,358 15,30 151,665,019 30 118,333,626 30 
สิ่งปรับปรุงอาคาร 13,941,980 30     
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและ
อุปกรณสํานักงาน 

155,096,136 5,15 141,964,453 15 122,830,990 15 

ยานพาหนะ 6,341,315 5 1,343,825 5 3,186,177 5 
งานระหวางกอสราง 22,671,776 - 55,403,690  150,938,786 - 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน 12,211,490  16,654,965  18,218,970  
รวม 650,783,570  374,355,911  441,413,180  

(201,347,908)  (164,835,659)  (115,739,283)  หัก : คาเส่ือมราคาสะสม 
รวมท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ-สุทธิ 

449,435,661  209,520,252  325,673,897  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด(มหาชน) 
  

 
 บจก.รอยัลการเดน บจก.รอยัลการเดน บจก.รอยัลการเดน R.G.E. (HKG) 

Limited 
บจก.มันดาราสปา  

เอ็นเตอรเทนเมนท พลาซา โฮเทล แมเนจเมนท (ไทยแลนด) 
 ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ 
  ใชงาน(ป)  ใชงาน(ป)  ใชงาน(ป)  ใชงาน(ป)  ใชงาน(ป) 
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน   563,879 10       
อาคารและอุปกรณประกอบ 61,591,832 20 735,072,590 20,21     11,830,905 26 
สิ่งปรับปรุงอาคาร   8,398,856 10     -  
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและ
อุปกรณสํานักงาน 

4,011,720 5 1,783,865 5 9,081,357 5 153,673 5 1,119,622 5 

อุปกรณอื่น 54,893,789 5,10 418,324 5     1,546,656 5 
ยานพาหนะ   904,978 5 1,880,000 5     
งานระหวางกอสราง 8,200,449 - 9,712,539 -     284,600 - 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน -  17,323,598 5       
รวม 128,697,790  774,178,627  10,961,357  153,673  14,781,783  
หัก : คาเส่ือมราคาสะสม (49,639,238)  (225,337,866)  (6,147,299)  (74,264)  (789,568)  
รวมท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ-สุทธิ 

79,058,552  548,840,762  4,814,058  79,409  13,992,215  

 
  บจก.เจาพระยารีซอรท บจก.อารเอ็นเอส โฮ

ลดิ้ง 
บจก.รอยัลการเดน ดีเวลล
อปเมนท 

กองทุนรวมไทยโปร
เจ็คทฯ 

บจก.สมุยวิลเลจ 

   ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ ราคาทุน อายุการ 
  ใชงาน

(ป) 
 ใชงาน(ป)  ใชงาน(ป)  ใชงาน(ป)  ใชงาน(ป) 

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 25,554,881 26  30 259,922,578  93,238,61
3 

- 566,171 - 

สิทธิการเชา 14,615,095 15         
อาคารและอุปกรณประกอบ 940,964,183 26  30       
สิ่งปรับปรุงอาคาร           
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและ
อุปกรณสํานักงาน 

227,527,714 5,15  15       

อุปกรณอื่น 228,366,334 5,15         
ยานพาหนะ 11,951,578 5  5       
ยานพาหนะภายใตสัญญาเชา
การเงิน 

18,400,000         

งานระหวางกอสราง 15,024,361 -   135,237,308     
39,318,623    (395,159,886)     เคร่ืองใชในการดําเนินงาน 

รวม 1,520,722,769    395,159,886 93,238,613  566,171  
หัก : คาเส่ือมราคาสะสม (531,896,813)         
รวมท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ-สุทธิ 

988,825,956     93,238,613  566,171  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด(มหาชน) 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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6. โครงการดาํเนินงานในอนาคต 
6.1 โรงแรมแจดับบลิว แมริออท แอนด สปา ภเูก็ต และโครงการไทมแชร่ิง 
โรงแรมแจดับบลิว แมริออท แอนด สปา ภูเก็ต ตั้งอยูบริเวณหาดไมขาว บนเนื้อท่ี 67 ไร มี

ขนาดหองพกั 265 หอง มูลคาโครงการประมาณ 2,100 ลานบาท ดําเนินการโดยบริษัท รอยัลการเดน ดี
เวลลอปเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัท
ฯ ถือหุนรอยละ 72.4) และกลุม Marriott ถือหุนฝายละ 50% โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
500.1 ลานบาท โครงการไดเร่ิมดําเนินการกอสรางต้ังแตเดือนมีนาคม 2543 และคาดวาจะแลวเสร็จและ
สามารถดําเนินการไดในปลายป 2544 โดยบริษัทฯ คาดวาจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนไมต่าํกวา
อัตรารอยละ 15 

นอกเหนือจากการพัฒนาโครงการโรงแรมแลว บริษัทฯ ยังไดพัฒนาโครงการไทมแชร่ิง หรือ
ธุรกิจแบงชวงเวลาการเชา จาํนวน 144 ยนูติ ณ พืน้ท่ีบริเวณเดียวกนั มูลคาโครงการ 1,080 ลานบาท 
ปจจุบันอยูระหวางการดําเนนิการกอสราง โดยมีกําหนดแลวเสร็จในปลายป 2544 เชนเดียวกนั 

6.2 โครงการรีซอรทท่ีเกาะสมุย 
บริษัทฯ โดยกองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตีฟ้นด (บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนรอยละ 

100) ไดซ้ือท่ีดินจํานวน 74 ไร บริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อพัฒนาเปนรี
ซอรท ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาท่ีดินข้ันสุดทายและข้ันตอนการออกแบบ โดยบริษัทฯ คาดวาจะ
สามารถเปดดําเนินการไดในป 2546 และไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนไมต่ํากวาอัตรารอยละ 15 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ไมมี 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

 
8.  โครงสรางเงินทุน 
     (1)  หลักทรัพยของบริษทั 

(ก) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,662.0 ลานบาท เรียกชําระแลว 1,357.1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 135.7 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.0 บาท  

(ข) หุนประเภทอ่ืน -ไมมี- 
(ค) โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซ่ึงเปน

คนตางดาว (Thai Trust Fund) -ไมมี- 
อยางไรก็ตาม ในป 2543 บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการจัดต้ังกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซ่ึงเปน

คนตางดาว (Thai Trust Fund) เพื่อแกไขขอจํากัดการถือหุนของผูลงทุนตางดาว โดยผูลงทุนจะ
ไดรับสิทธิประโยชนทางการเงิน เชน เงินปนผล แตไมไดรับสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผู
ถือหุน ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดอนุมัติใหกองทุนดงักลาวลงทุนหรือมีไวซ่ึงหุนของบริษัทฯ ไมเกินรอย
ละ 10 

(ง) หลักทรัพยอ่ืน 
-หุนกู  
1. หุนกูมีประกัน มูลคา 900 ลานบาท อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอนในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2545 

อัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราเฉล่ียของ MLR-0.5 ตอป  
สิทธิของผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด -ไมมี- 

2. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 400 ลานบาท อาย ุ3 ป 
ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 31 มีนาคม 2546 อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉล่ียของ MLR-
0.125 ตอป 
สิทธิของผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด -ไมมี- 
 (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 16) 

-ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
1. ใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตาม

โครงการอายุ 5 ป จํานวน 5.0 ลานหนวย จดัสรรแลว 3.6 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิ 1 
หนวยตอ 1 หุนสามัญ ราคาการใชสิทธิเปนราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 5 กําหนด
ส้ินสุดการใชสิทธิในป 2550 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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2. ใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม อายุ 5 ป จํานวน 13.6 ลานหนวย ใน
อัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ 
ราคาการใชสิทธิ 15 บาท กําหนดส้ินสุดการใชสิทธิในป 2547 
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 18) 

 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

   

9. การจัดการ 
1.โครงสรางการจัดการ 

 โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ (โดยกรรมการบางทานดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารในคณะผูบริหารของบริษัท) และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1.   คณะกรรมการ ประกอบดวย 

 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

  นายวิลเล่ียม  เอ็ลลวูด ไฮเนค็    ประธานกรรมการ 
  นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย    กรรมการ 

  นายพอล  ชาลีส  เคนนี่     กรรมการ 
  นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี    กรรมการ 
  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา    กรรมการ 
  นายฮาโรลด อารโนลด เว็นทเวิรธ ท่ี 3   กรรมการ 
  นายเคนเนธ  ลี  ไวท     กรรมการอิสระ  

นางเบญจวรรณ  กัมปนาทแสนยากร   กรรมการอิสระ   
  นายวิสิฐ  ตนัติสุนทร     กรรมการอิสระ 
  นายอานิล ธาดานี ่     กรรมการอิสระ 

 -อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ  ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนนิงาน
ของบริษัท รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือ
หุน 
-คณะผูบริหาร 

ตําแหนง ช่ือ-สกุล 

นายวิลเล่ียม  เอ็ลลวูด ไฮเนค็    ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย    ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี    กรรมการ 

  นายไมเคิล เจมส เบอรเชิทท    รองประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
  นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธ ท่ี 3     รองประธานฝายพัฒนาโครงการ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

   

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายเคนเนธ ลี ไวท (ประธานกรรมการ) นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร 
นายวิสิฐ ตนัติสุนทร   นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย (เลขานุการ) 

 -อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และ
การปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ รวมท้ังการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี  

เลขานุการบริษัท นุกูล ชนะพงษ  
2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ ไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา(nominating committee) การเลือกกรรมการบริษัท
จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการจะเปนผูเสนอรายช่ือบุคคลที่จะแตงต้ังเปน
กรรมการตอท่ีประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกต้ัง บุคคลผูไดคะแนนเสียง
สูงสุดเปนผูไดรับการเลือกตั้งเทากับจํานวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้ง (Cumulative Voting) 
  3.  คาตอบแทนผูบริหาร 
 3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินในป 2543 

(ก) คาตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน (จํานวน 10 ทานๆ ละ200,000 บาท) 2.0 ลานบาท 
(ข) คาตอบแทนรวมของผูบริหาร(จํานวน 5 ทาน) 20.6 ลานบาท 

 หมายเหตุ คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินของผูบริหารประกอบดวย เงินเดือน และโบนัส  

  (ค) คาตอบแทนอ่ืน 
 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท จํานวน 5 ทาน ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญของบริษัท รวมท้ังส้ิน จํานวน 1,470,000 หนวย คิดเปนรอยละ 29.4 ของจํานวนท้ังหมดของ
โครงการ ตามโครงการการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการและพนกังานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย จาํนวน 5 ลานหนวย ภายใน 5 ป โดยหลักเกณฑในการจดัสรรข้ึนอยูกับ
ตําแหนง อายุงานและความรับผิดชอบ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 18)  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

   

 
จํานวนหลักทรพัยของบริษัทฯที่กรรมการหรือผูบริหารถือเพ่ิมขึ้นหรือ (ลดลง) ในรอบป 2543 

   จํานวนหลักทรัพยท่ีถือ ณ ส้ินป 2543 จํานวนหลักทรัพยท่ีถือเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

    *RIGHT **ESOP  RIGHT ESOP  

1 นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 8,028,220 815,762 300,000 (129,400) - -  

2 นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธาน 

เจาหนาท่ีการเงิน 

 

20,000 

 

- 

 

530,000 

 

- 

 

- 

 

200,000 

 

3 นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี กรรมการและกรรมการผูจัดการ 14,000 - 120,000 14,000 - -  

4 นางเบญจวรรณ  กัมปนาทแสนยากร กรรมการอิสระ - - - - - -  

5 นายวิสิฐ  ตันติสุนทร กรรมการอิสระ - - - - - -  

6 นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ - - - - - -  

7 นายพอล ชาลีส เคนน่ี กรรมการ 7,000 - 100,000 2,000 - 30,000  

8 นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการอิสระ 3,000 - - - - -  

9 นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการอิสระ 174,400 4,500 - 129,400 - -  

10 นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธท่ี 3 กรรมการและรองประธานฝาย

พัฒนาโครงการ 

- - 400,000 - - 100,000  

 

11 นางสาวสุมาลี สนธิระติ ผูอํานวยการฝายบัญชี - - 70,000 - - -  

12 นายเทรเวอร แดน เมย ผูอํานวยการฝายการเงินกลุม

บริษัท 

10,000 - 50,000 10,000 - 50,000  

 *   RIGHT คือการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 10 หุนตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ   

 ** ESOP คือการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย  

 
4.   การกํากับดูแลกิจการ 

ในป 2543 บริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ท่ีเปนไป
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ ยกเวนเร่ืองประธานกรรมการของบริษัทไมไดมาจากกรรมการท่ีเปนอิสระ
หรือกรรมการภายนอก อยางไรก็ตาม บริษทัมีกรรมการท่ีเปนอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด ซ่ึงทําใหคณะกรรมการมีอิสระและมีอํานาจพอควรในการกําหนดนโยบายและกํากับดแูลการ
ปฏิบัติงานฝายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังอยูระหวางการพิจารณาถึงความจําเปนในการจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ือง 

5.  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดย
กําหนดใหผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของบริษัทเพื่อนําสงตอ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกคร้ัง นอกจากนี้บริษัทยังขอความรวมมือไปยังผูบริหาร
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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 6. บุคลากร 
-จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 

บริษัท จํานวนพนกังาน (คน) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)  348 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  224 
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากดั  275 

              บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด         534 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด    38 

              บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากดั    30 
              บริษัท รอยัลการเดน โฮเทลแมเนจ็เมนท จํากัด    83 
 บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด    88 

รวม                            1,620 
 -ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2543 
ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวม 318.17 ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 

-นโยบายการพัฒนาพนกังาน 
นโยบายในการพัฒนาพนกังาน เปนหนึ่งในคานิยมองคกรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมท้ัง
ในระหวางการปฏิบัติงาน (On the Job Training) และการฝกอบรมนอกการปฏิบัติงาน (Off the Job Training) 
เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจในบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของตน และมีทักษะในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพอใจสูงสุดแกลูกคา ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ
สําหรับการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ 3.3 ลักษณะทางดานการ
ผลิต) 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

   

10.  การควบคมุภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2544 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2544 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน 
เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝาย
บริหารและอนุมัติแบบประเมินท่ีฝายบริหารจัดทํา แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว (ตามสวนท่ี 3 ขอ 3.3-3.7 ของแบบประเมิน) 
อยางเพยีงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหวัขออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
เห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

11. รายการระหวางกัน 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง/ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราอางองิ ความเห็นของกรรมการอิสระ 
ประเภทธุรกิจ     

1.บริษัท ไมขาว วิลเลจ จํากัด
(MKV) 

ธุรกิจโรงแรม 
 

- นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็คและนาง
ปรารถนา มโนมัย-พิบูลย เปน
กรรมการของ RGHM และ 
RGD และเปนผูบริหารของ 
MKV 

 
 

1. MKV เปน
ลูกหนี้ 
RGHM คาที่
ปรึกษา คาจัดทํา
การวิเคราะห
ความเปนไปได 
และคาใชจายใน
การพัฒนา
โครงการที่ภูเก็ต 
3.2 ลานบาท 

เปนการออกอิน
วอยซเพือ่เรียก
เก็บหนี้ จึงไมมี
การคิดดอกเบี้ย  

2. RGD จายเงิน
ทดรองคา
กอสราง คา
ออกแบบใหแก 
MKV 7.0 
ลานบาท  

 

 
 
 
 
 
2.อัตราดอกเบี้ย 
MLR 
 

-เห็นวารายการมีความ
สมเหตุสมผลเนื่องจากเปน
คาใชจายที่คิดจากตนทุนที่เกิดขึ้น
จริง และเกิดขึ้นเพือ่ประโยชน
รวมกันของ RGR และ 
MKV 
 
 
 
 
2.เห็นวาเปนรายการที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากขณะนั้น 
RGD มีเงินเหลือจึงไดจายเงิน
ทดรองไปกอน โดยไดรับดอกเบี้ย
สูงกวาดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง/ 
ประเภทธุรกิจ 

2.บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) 
จํากัด (MHT) 

ลักษณะความสัมพนัธ  ความเห็นของกรรมการอิสระ ลักษณะ/ขนาดรายการ
 

1. RGR จาย คา
จัดการใหแก 
MHT จํานวน 
4.3 ลานบาท 

อัตราอางองิ 
 

1. อัตรา
คาการจัดการ 
400,000 
บาทตอป และ
330,000 
บาทตอเดือน  

  

ธุรกิจการลงทุน 
 

- นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
เปนกรรมการ ทั้งใน RGR และ 
MHT 

1.

- MHT เปนผูถือหุนรายใหญ
ของ RGR (เปนคาที่ปรึกษา

ทางดาน การพัฒนา
ธุรกิจ การเงิน การ
ลงทุนและตลาดทุน) 

กรรมการอิสระไดพิจารณาแลว
เห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลและเปนไปตามที่
ระบุในสัญญา 

3. บริษัท รอยัล การเดน          
ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(RGD) 

- นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย และ นาง
เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร เปน
กรรมการทั้งใน RGR และRGD 

1. RGD 1.มี
เงินเหลือ 18.9 
ลานบาทจึงไดนํามา
ให RGR กูยืม
โดย RGR ได
นําใปลงทุนในตรา
สารการเงินระยะสั้น 
โดย RGDจะ
ไดรับดอกเบี้ยเทากับ
อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนนั้น  

อัตราผลตอบแทน
จากตราสารทาง
การเงิน 

ธุรกิจโรงแรม 
-RGR ถือหุน 72.4% ใน RNS ซึ่ง
ถือหุน 50% ใน RGD 

เปนรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล เมื่อ RGD มี
สภาพคลองเหลือ จึงนํามาให 
RGR ซึ่งเปนบริษัทแมใช
ประโยชน และไดรับประโยชน
กลับคืนไปในอัตราที่ยุติธรรม 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง/ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราอางองิ ความเห็นของกรรมการอิสระ 
ประเภทธุรกิจ     

4. บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
(MINOR) 

- นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปน
กรรมการ ทั้งใน RGR บริษัทยอย 
บริษัทรวม และMINOR 

1. RGR 
บริษัทยอย และ
บริษัทรวม จายคา
จัดการดาน
คอมพิวเตอรใหแก 
MINOR 6.0 
ลานบาท 

 1.

ธุรกิจจําหนายสินคา 

-MHT เปนผูถือหุนรายใหญใน RGR 
และ MINOR 

2. RGHM 
ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของ RGR จายคา
บริหารและการ
จัดการใหแก 
MINOR 3.8 
ลานบาท 

และ2. เห็นวารายการที่เกิดขึ้น
เปนไปตามสัญญาและเปนอัตรา
คาบริการเชนเดียวกับที่ 
MINOR คิดกับลูกคาทั่วไป 
เปนการคิดจากตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
และแบงคาใชจายตามการใชจริง 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ประเภทธุรกิจ 
5. RipBion! Ltd. 

/ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราอางองิ ความเห็นของกรรมการอิสระ 
    

- นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
และนางปรารถนา  

1. 
ธุรกิจบันเทิง  

  มโนมัยพิบูลย เปนกรรมการทั้งใน 
RGR, RGE (HKG)และ RGI 

-RGR ถือหุน 99.99% ใน RGI 
ซึ่งถือหุนใน Ripbion 50% 

เปนการโอนเงิน
กูยืมจากผุถือหุนของ 
RipBion! คือ 
RGI มาให 
RGE(HKG) 
จํานวน 69.3 ลาน
บาท (HKD 
12.5 ลาน )และมี
ดอกเบี้ยคางรับ 0.9 
ลานบาท(HKD 
0.2 ลาน)  

1. 1.อัตรา
ดอกเบี้ย
HIBOR+1
%) 

    (HIBOR 
คืออัตรา
ดอกเบี้ย
มาตราฐานของ 
ฮองกง) 

2. RGE รับรายได
ดอกเบี้ยจาก 
RipBion! 4.8 
ลานบาท 

เห็นวาเปนรายการที่
สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนการให
กูยืมแกบริษัทยอยตามสัดสวนการ
ถือหุนและมีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราที่เหมาะสม 

6. บริษัท เลเชอร เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด (LEI) 

-นายวิลเลีย่ม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค เปน
กรรมการ ใน RGR และเปนผูถือหุน
รายใหญของ LEI 

1.RGR 1.คํานวณมูลคาหุน
โดยใชวิธี 
Dividend 
Discount และ 
Discount 
Cash Flow 

ซื้อหุน
บริษัท เจาพระยา รี
ซอรท จํากัด จํานวน 
150,099 หุนใน
ราคาหุนละ 70 
บาท 

ธุรกิจการลงทุน 

มีความเห็นวาเปนรายการที่
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 
เนื่องจากบริษัท เจาพระยา รีซอรท 
จํากัด มีผลประกอบการที่ดีมาก 
ราคาซื้ออยูในชวงราคาที่ RGR 
ประเมินแลววาจะไดรับ
ผลตอบแทนที่คุมคาการลงทุน 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง/ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะ/ขนาดรายการ อัตราอางองิ ความเห็นของกรรมการอิสระ 
ประเภทธุรกิจ     

7. บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด 
กรุป (MFG) 
ธุรกิจเครือขายอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
เปนกรรมการ ทั้งใน RGR และMFG

RGR ซื้อหุนบริษัท 
แมริมเทอเรซ รีซอรท 
จํากัด จํานวน 
250,000 หุน จาก 
MFG ในราคาหุนละ 
120 บาท โดยมี
เงื่อนไขวาภายใน 1 ป
หลังจากมีการซื้อขาย
หุน หาก RGR ซื้อ
หุนจากผูอื่นในราคาที่
สูงกวา RGR จะจาย
สวนตางราคาที่สูงกวา
นั้นให  

1. ประเมินราคาโดย
ใชวิธี 
Discounted  
Cashflow 

-MHT เปนผูถือหุนรายใหญใน RGR 
และ MFG 

เห็นวารายการมีความ
สมเหตุสมผลเนื่องจากโรงแรม 
รีเจนท เชียงใหม ซึ่งบริหาร
โดยบริษัท แมริมเทอเรซ รี
ซอรท เปนโรงแรมที่มีชื่อเสียง
ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก
และมีความเปนเอกลักษณ ราคา
ที่ซื้อเปนราคาที่อยูในชวงราคา 
RGR ประเมินแลววาจะให
ผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน 

 

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในขั้นตน โดยจะจัดหาขอมูลและทําการวิเคราะหวารายการดังกลาวเปนรายการที่
สมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และมีราคายุติธรรมหรือไม เชน การซื้อทรัพยสิน ฝายการลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทน
การลงทุน โดยอาจมีการวาจางผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อใหความเห็นเพิ่มเติม 
จากนั้นจึงนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ โดยผูบริหารหรือกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว  
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการดําเนินการดังกลาว เชน การแจงตอตลาด
หลักทรัพย การโฆษณาลงหนังสือพิมพ จนถึงการจัดประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายการ 
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนรายการที่มีความจําเปนและใหเปนไปใน
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
      (ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี ใน 3 ปที่ผานมา

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

 
13. ขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
      -ไมมี-  
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  ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลว ขอรับรองวาขอความและ 
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญอัน 
อาจทําใหผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย 
  ในกรณีนี ้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความตองท่ีเปนชุด
เดียวกัน  ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กํากบัไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
   
1.  นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ  
   
2.  นายศุภดษิฐ มณีรัตนจรัสศรี กรรมการ  
   
3. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการอิสระ  
   
4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ  
   
5. นายอานิล ธาดานี ่ กรรมการอิสระ  
   
6. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการอิสระ  
   
7. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ  
   
8. นายไมเคิล เจมส เบอรเชิรท กรรมการ  
   
9. นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธ ท่ี 
3 

กรรมการ  

   
10. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการ  
 
ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  กรรมการ 
___________________________________      



เอกสารแนบ 1

2. ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมเปนผูบริหารในบริษัทยอย
รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม

รายชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4

RGR RGH RGP RGE RGI HHR HHV RGD RNS R.G.E. CPR MST SV TPP RB HVC MTR RHC

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค X X X X X X X X X X / / X / / / /

นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย / / / / / / / / / / / / / / /

นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี / / / / / / /

นายวิสิฐ ตันติสุนทร / / /

นายพอล ชาลีส เคนนี่ / /

นายไมเคิล เจมส เบอรเชิรท / / /

นายเคนเนธ ลี ไวท / -

นายอานิล ธาดานี่ / -

นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธ ที่ 3 / / / - /

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา / / / / / /

          x     ประธานกรรมการ

          /     กรรมการ

บริษัท

     RGR  บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)

ิ ั 

 66

บริษัทยอย

     RGH     บริษัท รอยัลกรเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด RGP     บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด RGE     บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

     RGI      บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด HHR     บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด HHV     บริษัท หัวหิน วลิเลจ จํากัด

     RGD    บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด RNS      บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด R.G.E.  R.G.E. (HKG) Limited

     MST    บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด CPR    บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด SV    บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด

     TPP    กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ฟนด

บริษัทรวม

     RB       บริษัท ริบเบี่ยน จํากัด HVC      บริษัท ฮารเบอรวิว จํากัด

     MTR    บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด RHC     บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
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      T      : LANGUAGE (T = Thai/E = English)
      A      : Content ID
               Content ID descriptions following

ปกหนา               A : 
ขอมูลสรุป                B : (Executive Summary)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย               C : 
ปจจัยความเสี่ยง               D : 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ               E : 
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ               F : 
การวิจัยและพัฒนา               G : 
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ               H : 
โครงการในอนาคต               I : 
ขอพิพาททางกฎหมาย               J : 
โครงสรางเงินทุน               K : 
การจัดการ               L : 
การควบคุมภายใน               M : 
รายการระหวางกัน               N : 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน               O : 
ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ               P : 
การรับรองความถูกตองของขอมูล               Q : 
เอกสารแนบ รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของ               R : 1 

บริษัท
เอกสารแนบ รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย               S : 2 
เอกสารแนบ อื่น ๆ               T : 3 

      ZZZ    : File Extension (.DOC, .XLS)

Page 1



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 
 

-ไมมี-  
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