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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทางดานโรงแรม ธุรกิจศูนยการคา 
ธุรกิจบันเทิง และกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงแรมพัทยา แมริออท 
รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท ขนาดหองพัก 292 หอง และไดลงทุนในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยลงทุนผานบริษัทในเครือ ดังนี้ 
1. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ดําเนินกิจการโรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน 

 รีซอรท ตั้งอยูท่ีอําเภอหวัหนิ ประจวบคีรีขันธ ขนาดหองพัก 220 หอง  
2. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด ดําเนินกจิการโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา ตั้งอยูท่ีอําเภอหวัหนิ 

ประจวบคีรีขันธ ขนาดหองพัก 200 หอง 
3. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ดําเนินกิจการโรงแรม กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัล  

การเดน รีซอรท ขนาดหองพกั 417 หอง 
4. บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด ดําเนนิกิจการโรงแรม เดอะ รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม ขนาดหองพัก 

77 หอง 
5. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ดาํเนินกจิการโรงแรม เดอะ รีเจนท – กรุงเทพ ขนาดหองพัก 356 

หอง 
6. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด ดําเนินกิจการโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด 

สปา ขนาดหองพัก 265 หอง เร่ิมดําเนินการวันท่ี 15 ธันวาคม 2544 
7. บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ประกอบธุรกิจโครงการปนสวนเวลาพักผอน (Time sharing) จํานวน 

60 ยูนิต ในบริเวณเดียวกับโรงแรม    เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
8. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาท่ีดินบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎธานี 
9. บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด ดําเนินกิจการโรงแรมฮาเบอรววิ และออฟฟศทาวเวอร ขนาด 127 หอง ในเมือง    

ไฮฟอง ประเทศเวียดนาม  
10. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา - พัทยา  
11. บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการบริหารงานโรงแรม 
12. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจประเภท Simulator Theater ในระบบ 

Motion Master พิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! ในบริเวณศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา  
13. บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด ดําเนนิกิจการ พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพีคแทรมทาวเวอร ฮองกง 
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14. บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินกิจการศูนยบริการเพื่อสุขภาพ ปจจุบันเปดบริการแลว 7 
แหง 
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สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

  
ช่ือบริษัท  บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)  
   Royal Garden Resort Public Company Limited 
ธุรกิจหลัก เปนผูพัฒนาโครงการดําเนนิการ และลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพืน้ท่ีคาปลีก รวมท้ัง

การลงทุนในธุรกิจท่ีตอเนื่องกัน  
สํานักงานใหญ เลขท่ี 99 อาคารเบอรล่ียุคเกอร ช้ัน 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง     

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 เลขทะเบียนบริษัท  บมจ.165  
ทุนจดทะเบียน  1,661,996,000 บาท 
ทุนเรียกชําระแลว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2544 มีมูลคา 1,358,940,000 บาท 
โทรศัพท  0-2381-5151 
โทรสาร   0-2381-5777-8 
Home Page  http://www.royal-garden.com/  
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1. ปจจัยความเส่ียง 

 
ความเสี่ยงจากการกอสราง 
กิจการรวมคาของบริษัทฯ ไดดําเนนิการกอสรางโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท รีซอท และสปา และ
โครงการปนสวนเวลาพักผอน ท่ีจังหวัด ภูเก็ต มีมูลคาโครงการ 2,100 ลานบาท และ 1,080 ลาน
บาท ตามลําดบั โดยไดเร่ิมการกอสรางในเดือนมีนาคม 2543 และ โรงแรมดังกลาวไดเปดดําเนินการ
แลวเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2544 โดยตนทุนการกอสรางเปนไปตามท่ีไดประมาณไว 
 
ความเสี่ยงดานการเงิน 
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 28) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด จดัต้ังในป 2521 โดยนายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ ดวยทุน 

จดทะเบียนจํานวน 3 ลานบาท เพื่อดําเนนิธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย ในป 2531 ปจจุบันเปนผูประกอบธุรกจิหลักทางดานโรงแรม ธุรกิจศูนยการคา ธุรกิจ 
บันเทิง และกจิการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงแรมพัทยา  
แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท ตั้งอยูใจกลางเมืองติดชายทะเลของหาดพัทยา บน 
พื้นที่ 20 ไร เชาจากบริษัท   ศรีพัฒน จํากดั อายุสัญญาเชา 30 ป ซ่ึงจะหมดอายุในป 2562 เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง  
มีหองพักจํานวน 292 หอง ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4 ช้ัน และ 10 ช้ัน นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา  
แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท ท่ีบริษัทฯเปนเจาของแลว บริษัทยังไดลงทุนใน 
ธุรกิจโรงแรมโดยลงทุนผานบริษัทในเครือ และลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรม  
ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

ขอมูลการลงทุนในบริษัทยอย (ณ 31 ธันวาคม 2544) คือ 

ธุรกิจโรงแรม 
1. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  มีทุนจดทะเบยีน และทุนชําระแลว 200 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุน 

รอยละ 100  
เร่ิมประกอบกจิการต้ังแตป 2527 ดําเนินกิจการโรงแรมหวัหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ     
รอยัลการเดน รีซอรท ตั้งอยูท่ีอําเภอหวัหนิ ประจวบคีรีขันธ บนพื้นที ่ 21 ไร  ประกอบดวย หองพัก 
220 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  

2. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากดั มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 200 ลานบาท โดยบริษัท  หัวหิน  
รีซอรท จํากัด ถือหุนรอยละ 100  
เร่ิมประกอบกจิการต้ังแตป 2533 ดําเนินกิจการโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา ตั้งอยูท่ีอําเภอ 
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ บนพื้นท่ี 36 ไร ประกอบดวยหองพัก 200 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  

3. บริษัท สมุย วลิเลจ จํากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 1 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 
ประกอบธุรกจิพัฒนาท่ีดนิบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวดัสุราษฎธานี จํานวน 72 ไร เพื่อทํา
โรงแรมแหงใหมในเครือบริษัทฯ มีหองพกัท้ังส้ิน 100 หอง คาดวาจะเปดดําเนนิการในป 2547 

4. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 450 ลานบาท โดยมีผูถือหุน 
รายใหญ ประกอบดวย บริษทัฯ ถือหุนรอยละ 74.3 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช   
รอยละ 10.3 บจ.หวั่งหลี รอยละ 6.9 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย รอยละ 6.9  และบจ.เลเชอร  
เอ็นเตอรไพรส รอยละ 1.6  
เร่ิมประกอบกจิการต้ังแตป  2535 ดําเนินกิจการโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ  
รอยัลการเดน รีซอรท ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ บนพืน้ท่ี 27 ไร ประกอบดวย
หองพัก 417 หอง  และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  
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5. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด  มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 420.02 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุน
รอยละ 72.40 
จัดต้ังในป 2541 เพื่อถือหุนในบริษัท รอยลัการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

6. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 500.1 ลานบาท โดย
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด  ถือหุนรอยละ 50 
เร่ิมเปดดําเนนิการในเดือนธันวาคม  2544 ดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท 
แอนด สปา บริเวณหาดไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ บนเนื้อท่ี 67 ไร ประกอบดวยหองพกัท้ังส้ิน 
265 หอง  

7. บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 300 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุน
ท้ังทางตรงและทางออม (โดยผาน บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)) รอยละ 44.8 
เร่ิมประกอบกจิการต้ังแตป 2538 ดําเนินกจิการโรงแรมเดอะ รีเจนท -รีซอรท เชียงใหม ขนาด 64 หอง 
บนพื้นท่ี 37 ไร ท่ีอําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม บริหารงานโดย กลุมรีเจนท อินเตอรเนช่ันแนล /  
โฟรซีซ่ัน  

 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคา 
1. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 300 ลานบาท  บริษัทฯ ถือหุน

รอยละ 100 
เปดดําเนนิการตั้งแตป 2534 ดําเนินกจิการศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา - พทัยา ตั้งอยูตดิกับ       
โรงแรม พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท  

 
ธุรกิจบันเทิง 
1. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 10 ลานบาท  

บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 
เปดใหบริการตั้งแตป 2535 ประกอบธุรกิจประเภท Simulator Theater ในระบบ Motion Master 
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! และเคร่ืองเลนนานาชนิด ในบริเวณศูนยการคารอยัลการเดน 
พลาซา พัทยา  

2. บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั ตั้งอยูท่ี บริติช เวอรจิ้น ไอแลนด มีทุนจดทะเบียน และทุน
ชําระแลว 100,000 ดอลลารสหรัฐ บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 
ดําเนินกิจการรวมลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนือ่งกันในตางประเทศ ไดแก บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด และ 
บริษัท  ฮารเบอรวิว จํากัด  

3. R.G.E. (HKG) Limited ตั้งอยูท่ีประเทศฮองกงมีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 100,000 ดอลลาร
ฮองกง บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 
ประกอบธุรกจิใหบริการจัดการธุรกิจบันเทิง โดยรับบริหารงานในบริษัท ริบเบ่ียน จาํกัด ฮองกง  
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ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ 
1. บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากดั มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทฯ ถือ

หุนรอยละ 51 
ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพือ่สุขภาพ ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออก
กําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยปจจุบันเปดดําเนนิการ 7 แหงท่ีโรงแรมกรุงเทพฯ 
แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท , โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา
, เอ รอยัลการเดน รีซอรท , โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา, โรงแรมเพิรล ภูเก็ต ,โรงแรม อิมพี
เรียล ควีนสพารค, โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน และโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท 
แอนด สปา 

 
ธุรกิจอ่ืน 
1. บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จาํกัด มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 17 ลานบาท  

บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 
เร่ิมประกอบกจิการป 2531ใหบริการการบริหารงานโรงแรม ไดแก 1)โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท 2)โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยลัการ
เดน รีซอรท 3)โรงแรมอนนัตรา รีสอรท แอนด สปา 4) โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา , เอ รอยลัการเดน รีซอรท 5) โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม 
และ 6) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเกต็ รีสอรท แอนด สปา รวมท้ังศูนยการคาของกลุมท่ีกรุงเทพฯ 
และพัทยา และศูนยบันเทิงท่ีพัทยา  

2. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 105 ลานบาท  
บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนท้ังจํานวน 
ประกอบธุรกจิลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม จํากดั 
(มหาชน) เปนบริษัทจัดการ 

 

ขอมูลการลงทุนในบริษัทรวม (ณ 31 ธันวาคม 2544)  คือ 
1. บริษัท ริบเบ่ียน จํากดั ตั้งอยูท่ีฮองกงมีทุนจดทะเบียน  10,000 ดอลลารฮองกง ทุนชาํระแลว 2 ดอลลาร

ฮองกง โดยบริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั ถือหุนอยูรอยละ 50 
เร่ิมประกอบกจิการในป 2540 ดําเนินกิจการ พิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not ท่ีพีคแทรม        
ทาวเวอร ฮองกง โดยรวมทุนกับ   Hong Kong & Shanghai Hotels แหงฮองกง 

2. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 450 ลานบาท บริษัทฯถือ
หุนรอยละ 30.1 
ดําเนินกิจการโรงแรม เดอะ รีเจนท – กรุงเทพ เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง บริหารงานโดยกลุมรีเจนท           
อินเตอรเนช่ันแนล / โฟรซีซ่ัน ตั้งอยูบนถนนราชดําริ ประกอบดวยหองพัก 356 หอง และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึง่  
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3. บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 440 ลานบาท ทุนชําระแลว 323.46 
ลานบาท โดยบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 30.4  
ดําเนินธุรกิจประเภทเครือขายรานอาหารบริการดวน ไดแก พิซซา, ไก, แฮมเบอรเกอร, ฮอทดอก,    
แซนวิส, ไอศครีมพรีเม่ียม, และซอฟทไอศครีม  

4. บริษัท ฮาเบอรวิว จํากดั ตั้งอยูท่ีถนนทรานฟู เมืองไฮฟอง เวยีดนาม มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 
6.848 ลานเหรียญสหรัฐฯ  โดยบริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 20.0 
ดําเนินกิจการโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร ขนาด 127 หอง ในเมืองไฮฟอง ประเทศ  
เวียดนาม เปดดําเนินการเม่ือเดือนตุลาคม 2541 

5. บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 40 ลานบาท โดยบริษัท RNS ถือ
หุนรอยละ 15 
ดําเนินกิจการโครงการปนสวนเวลาพักผอน (Time Sharing) จํานวน 60 ยูนิต อยูในบริเวณเดียวกับ 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
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บริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทยอยและบริษัทรวม (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544) ดังนี้ 
 บจก. รอยัลการเดน 100% 

โฮเทล แมนเน็จเมนท 
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บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

 
100% 

บจก. รอยัลการเดน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

** สัดสวนการถือหุนนี้เปนท้ังสัดสวนการถือหุนโดยตรง และเปนการถือผาน บมจ.โรงแรมราชดําริ 

 

  74.4% 

เอ็นเตอรเทนเมนท 
100% 

บจก. หัวหิน รีซอรท 
(โรงแรมหัวหิน แมริออท         

รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัล
การเดน รีซอรท) 

บจก. อารจีอาร 
อินเตอรเนชั่นแนล 

บจก.อารจีอี (ฮองกง) 

บจก. เจาพระยา รีซอรท 
(โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท) 

บมจ. โรงแรมราชดําริ 
(โรงแรมเดอะ รีเจนทกรุงเทพ

ฯ) 
 

บจก. ฮารเบอรวิว 
(โรงแรมฮารเบอรวิว และ
ออฟฟศทาวเวอร -ไฮฟอง) 

บจก. หัวหิน วิลเลจ 
(โรงแรมอนันตรา รีสอรท 

แอนด สปา) 

บจก. ริบเบี่ยน 

100% 100% 

50% 

100% 

20.0%   100% บจ. สมุย วิลเลจ 

100% 

 44.8%** 
บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท 

(โรงแรมเดอะ รีเจนท- 
รีซอรท เชียงใหม) 

 

บจก. มันดารา สปา  
(ไทยแลนด) 

  51% 

30.1% 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 30.4% 

บมจ. รอยัลการเดน รีซอรท 
(โรงแรมพัทยา แมริออท      
รีซอรท แอนด สปา , เอ      
รอยัลการเดน รีซอรท)) 

15% 

บจก.อารเอ็นเอส โฮลด้ิง บจก. รอยัลการเดน 72.4% 
ดีเวลลอปเมนท  

50% (โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา) 

บจก.ไมขาว เวเคช่ัน 
วิลลา  
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โครงสรางรายได 
ในป 2544 บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการรวมคา มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ไดแก  

(1) ธุรกิจโรงแรม รอยละ 78  
(2) ธุรกิจใหเชาศูนยการคา รอยละ 14  
(3) ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 4 
(4) ธุรกิจบันเทิง รอยละ 4 

(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 31) 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
1. ธุรกิจโรงแรม 

จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัทฯ ปจจุบันจํานวนหองพักของโรงแรมซ่ึงบริษัทฯ 
ถือหุนอยูมีท้ังส้ิน 1,954 หอง โดยโรงแรมที่อยูภายใตการบริหารงานของกลุมรอยัลการเดน รีซอรท ไดแก 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท  
รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัล 
การเดน รีซอรท, โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา, โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด 
สปา และโรงแรมฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวยีดนาม และโรงแรมท่ีบริษัทฯ เปนผูถือหุน
แตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก โรงแรมเดอะ รีเจนท -รีซอรท เชียงใหม และโรงแรม เดอะ รีเจนท - กรุงเทพ  
 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพัก      
ท้ังส้ิน 292 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

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

 
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพัก   
ท้ังส้ิน 220 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 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 

 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มีลักษณะการใหบริการ ดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังส้ิน 200 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

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



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

 
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพัก 
ท้ังส้ิน 417 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 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 
 Ballroom B 25-60 
 Ballroom C 25-60 
 Ballroom D 25-60 
 Charoen Nakorn 44-120 
 Thonburi 32-60 
 Grand Sala  300-400 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียตนาม, เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีลักษณะการ
ใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมฮาเบอรววิและออฟฟศทาวเวอร–ไฮฟอง เวยีดนาม มีหองพักท้ังส้ิน 127 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 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 

การใหบริการดานอ่ืนๆ ไดแก 
-  ตกปลา สกีน้ํา เรือใบ วินดเซิรฟ Parasailing Scuba Diving และศูนยบริหารรางกาย  
- รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเส้ือผา รานขายยา         

รานดอกไม รานเสริมสวยและตัดผม เปนตน 
- บริการอ่ืนๆ เชน บริการสํารองท่ีนั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการ Limousine 

บริการจัดทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการรับเล้ียงเด็กทารก 
บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท ฯลฯ 

 
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท  ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
 การใหบริการดานหองพกั 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังส้ิน 265 หอง ณ เดือนธันวาคม 
2544 โรงแรมเปดใหบริการแลวจํานวน 160 หอง แบงออกเปน 

 
 
 
 
 



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

 จํานวน (หอง) 
Deluxe Garden view Room 50 
Deluxe Sea View Room 114 
Deluxe Terrace Room 88 
One Bedroom Suite 12 
Royal Suite 1 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง เพื่อ 

ใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 ประกอบดวย: Marriot Café’ 137 
 Cucina 77 
 Sala Rim Talay  

– Seafood Market 
62 

 Kabuki Sushi Bar 36 
 Sala Sawasdee Lobby Bar 51 
 Siam Deli 46 
 Rim Nam Pool Bar 

 

พื้นที่เปด ไมจาํกัด
จํานวนท่ีนั่ง 

   
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Mai Khao Ballroom 450 
 Salon A – E 422 
 Rawai or Layan 1-2 130 
 Kamala Boardroom 12 
 Lotus Pavilion พื้นท่ีเปด ไมจาํกัด

จํานวนท่ีนั่ง 
 
โรงแรมเดอะ รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม มีลักษณะการใหบริการ ดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมเดอะ รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม มีหองพักท้ังส้ิน 77 หอง  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง

เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 ประกอบดวย: Sala Mae Rim 66 
 Elephant Bar 31 
 Pool Terrace and Bar 56 
   
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Kasalong Pavilion 20 
 Conference Pavillion 80 

 
โรงแรม เดอะ รีเจนท - กรุงเทพ มีลักษณะการใหบริการ ดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรม เดอะ รีเจนท - กรุงเทพ มีหองพักท้ังส้ิน 356 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี ้

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจ(ุท่ีนั่ง) 
 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 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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อัตราคาหองพกัโดยเฉล่ีย (บาท/คืน) 
โรงแรม 2540 2541 2542 2543 2544 

พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา      1,170         1,516       1,729         1,925 2,132 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา      1,395         1,628       1,895         2,135 2,063 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา      1,627         1,936       2,292         2,477 2,741 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา      1,763         2,251       2,182         2,304 2,709 
รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม      5,175         7,222       8,303         9,795 10,669 
รีเจนท กรุงเทพฯ      3,456         4,355       4,333         4,680 4,977 
ฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร   
(ดอลลารสหรัฐ) 

             -                  -            33              26 26 

เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  (เปดดําเนินการเดือนธันวาคม 2544) 

 
2. ธุรกิจศูนยการคา 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนนิงานของบริษัท รอยัลการเดน พลาซา 
จํากัด ซ่ึงถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทรอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหเชาพืน้ท่ีเพื่อ
การพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ช้ัน ตั้งอยูเลขท่ี 218 หมู 10 ถนน เลียบชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี บนเน้ือท่ี 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาท่ีดินระยะยาว 30 ป หมดอายุป 2562 มีพื้นที่ใหเชา
รวมท้ังส้ิน 16,950.81  ตารางเมตร ซ่ึงประกอบดวย พื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) 11,620.81  
ตารางเมตร โรงภาพยนตร (Bulk area) 1,299 ตารางเมตร Ripley’s  Believe It or Not! (Mini Anchor) 2,381     
ตารางเมตร และศูนยอาหาร (Food Court) 1,650 ตารางเมตร 

ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงช้ันนํา อาทิเชน พิพิธภัณฑ 
Ripley’s Believe It or Not!, CD WAREHOUSE, SIZZLER, KFC, ESPRIT, CHAPS, BOOTS, 
TIMBERLAND, BENIHANA, AU BON PAIN, S&P, CITY CHAIN, THE PIZZA CO., SWENSEN, 
MC DONALD’S  
 
 สัญญาการใหเชาพื้นท่ี  มี 2 ประเภท คือ 

1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 98 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ี 
ท้ังหมดในป 2544 

2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 2 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมดในป 2544 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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 ลักษณะรายไดจากคาเชา 
ประเภทของคาเชาพื้นท่ีหลัก ๆ มี 3 ประเภทคือ 

1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพื้นท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 86 ของรายไดจากคาเชา
พื้นที่รวมในป 2544 

2. Lease คือพื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนเล็กนอย คิดเปนรอยละ 2 ของคาเชาพื้นท่ีรวมใน
ป 2544 

3. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ12 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในป 2544 

 นโยบายราคา 
บริษัทฯ ไดมีการปรับราคาข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการตอสัญญาใหมกับผูเชา โดยจะปรับราคาข้ึนโดยเฉล่ีย

ประมาณรอยละ 10-15 ตอการตอสัญญาแตละคร้ัง 
ในป 2544 ราคาพื้นท่ีใหเชาโดยเฉล่ียประมาณ 801 บาทตอตารางเมตร และอัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย

เทากับ 99% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ท่ีมาของรายไดในป 2544 สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพื้นท่ี 70% คา
เซอรวิส 13% คาน้ําและคาไฟ 9% คาท่ีจอดรถ 3% และอ่ืน ๆ 5% 

ทางบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประกันภัยตัวอาคาร เปนวงเงิน 853 ลานบาท 
 
3. ธุรกิจบันเทิง  

กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัทฯ ภายใตการดาํเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน 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 โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมือง
เซนตออกัสติน รัฐฟลอริดา เม่ือป 2498 โดยส่ิงท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! จะ
เปนส่ิงมหัศจรรยอันล้ีลับและนาพิศวงท่ีรวบรวมจากท่ัวทุกมุมโลก ตามคอนเซปท “เช่ือหรือไม” ปจจุบัน
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปดดําเนนิการอยู 37 แหงท่ัวโลก โดย Ripley Entertainment Inc. 
(เจาของลิขสิทธ์ิ) เปนผูดําเนนิการเอง 10 แหง ท่ีเหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกับ
บริษัทอ่ืน 

ในประเทศไทย บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกัด (ถือหุน 100% โดยบริษทัฯ) ไดซ้ือ
ใบอนุญาตในการดําเนินการลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเร่ิมจัดสรางพิพิธภัณฑ 
Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพัทยาในปลายป 2537 โดยเชาพื้นท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนช้ัน 3 ของ
ศูนยการคารอยัลการเดนท พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเม่ือบอกเลิกขอตกลง
กับทางเจาของลิขสิทธ์ิ  
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นอกจากนี้ในตนป 2540 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ได
รวมลงทุน 50:50 กับกลุม Hong Kong Shanghai Hotels ในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด และเปดดําเนนิการ
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! อีก 1 แหงท่ีพีคแทรมทาวเวอร ฮองกง โดยมี R.G.E. (HK) Limited 
เปนผูบริหารงาน 

พรอมกับใบอนุญาตประกอบการและขอตกลงในฮองกงฉบับนี้ ทาง Ripley Entertainment Inc. ยัง
ไดใหสิทธิแก R.G.E. (HK) Limited ในการจัดต้ังพิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! ในประเทศจีนแต 
ผูเดียว ซ่ึงในขณะนี้ทาง R.G.E. (HK) Limited กําลังศึกษาแผนการขยายงานในกรุงปกกิ่ง บนเนื้อท่ี
ประมาณ 2,000 ตารางเมตร 

2. Motion Master Theatre 
Motion Master Theatre เปนโรงภาพยนตประเภท Simulation Theater ในระบบ Motion Master 

ตั้งอยูบนช้ัน 3 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ถูกสรางข้ึนในป 2536 ภายใตการดําเนนิงาน
ของบริษัท รอยัลการเดนเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ภายในประกอบดวยท่ีนั่งไฮเทคพิเศษสามารถ       
เคล่ือนไหวได 8 ทิศทาง จํานวน 40 ท่ีนั่ง จอภาพยนตยกัษ 70 มม. พรอมระบบเสียงรอบทิศทาง 

3.    เคร่ืองเลนอ่ืน ๆ 
บนช้ัน 3 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา นอกจากจะเปนท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ 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 2544 มีอัตราการเขาชมประมาณ 1,065,548 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉล่ีย 67 บาท   
รายไดรวมของรอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 45 
จาก Motion Master Theatre รอยละ 25 และจากเคร่ืองเลนอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 30 
 
3.1  การตลาดและภาวะการแขงขนั 
 (ก) การตลาด 

บริษัทมีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูล
ของผลิตภัณฑและบริการ ขอมูลของลูกคาไวท่ีสวนกลางและการกระจายการขาย (Decentralization) ซ่ึง
เปนการกระจายและเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วข้ึน  
กลยุทธทางการตลาด 
 บริษัทฯ มีกลยทุธในการตลาดและการขาย ดังนี ้

1. เนนการใหคุณภาพท่ีคุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการ 
สงเสริมการขายรวมกับบริษทันําเท่ียว สายการบิน และองคกรอ่ืน ๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตร
เครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน  เพื่อเพ่ิมจํานวนลูกคา 

2. เนนขยายฐานลูกคาโดยการหาลูกคากลุมใหม ๆ จากแหลงตลาดท่ียังไมไดรับการสงเสริมการ 
ขายมากนกั อาทิเชน ลาตินอเมริกา แอฟริกาใต และยุโรปตะวนัออก เปนตน 
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3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม เพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก 
4. เสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะความชํานาญใหบุคลากร 
5. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหอง 

พักในกรุงเทพฯ ซ่ึงจะสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง 
6. ปรับปรุงการใหบริการโดยการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนการขายและสํารองหองพักในตาง 

ประเทศ อาทิเชน ท่ีฮองกง สิงคโปร ญ่ีปุน อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน  
7. ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเกี่ยวกับบริการหรือโปรแกรมตาง ๆ ของโรงแรม 

ใหลูกคาทราบอยูตลอดเวลาเพื่อท่ีจะใหลูกคาสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับความตองการของตนเองได  
8. พัฒนาการขายตรงเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มข้ึน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของทางกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเอง การ

บริหารงานภายใตเคร่ืองหมายทางการคาและการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยประเด็นพิจารณาเลือก
วิธีการบริหารโรงแรมตางๆประกอบไปดวย 

1. ความสามารถในการบริหาร 
หากบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาสามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

ก็จะทําการบริหารงานผาน บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมนเนจ็เมนท จํากัด (RGHM) ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
ถือหุนรอยละ 100 

2. ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพ่ิม 
บริษัทฯจะทําการบริหารภายใตเคร่ืองหมายการคาเม่ือเห็นวาโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มข้ึน

มีมากกวาตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน 
3. ช่ือเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน 
ในกรณีท่ีบริษทัฯขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพืน้ท่ีบริษัทฯ อาจบริหารงาน

โดยหาผูรวมทุนซ่ึงมีประสบการณ มีช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการนั้น ๆ 
ปจจุบันบริษัทฯ มีการบริหารโรงแรมในกลุมดังนี้ 
 
วิธีการบริหารงาน รายช่ือโรงแรม คาใชจายการบริหาร 
บริหารงานดวยตนเอง อนันตรา รีสอรท แอนด สปา 

ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร-  
ไฮฟอง เวยีดนาม 
 

รอยละคงท่ีของรายไดรวม+รอยละ
คงท่ีของกําไรข้ันตนจากการ
ดําเนินงานโดยแตละโรงแรมชําระ
ใหแก RGHM 
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วิธีการบริหารงาน รายช่ือโรงแรม คาใชจายการบริหาร 
บริหารงานภายใต
เคร่ืองหมายการคา “แมริ
ออท” 
(ทําใหโรงแรมเปนสากล
ข้ึนและสามารถใชศูนยการ
รับจองหองพกัของกลุม  
แมริออทได) 

พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา , 
เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท 
แอนด สปา 
 

รอยละคงท่ีของรายไดจากการขาย
หองพักรวมโดยชําระใหแกแมริออท 

การบริหารแบบรวมทุน 
(รวมทุนกับ กลุมรีเจนท 
อินเตอรเนช่ันแนล/โฟร 
ซีซ่ัน) 

เดอะ รี เจนท-กรุงเทพ 
เดอะ รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม 
 

รอยละคงท่ีของรายไดรวม+รอยละ
คงท่ีหลังหักคาใชจายจากการ
ดําเนินงานโดยแตละโรงแรมจาย
ใหแกกลุม       รีเจนทอินเตอรเนช่ัน
แนล/โฟรซีซ่ัน 

 
กลุมลูกคาเปาหมาย แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. นักทองเท่ียวเพื่อการพักผอน  
2.    นักธุรกิจ  
3.     กลุมการประชุม การจดัแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน  
4.    กลุมนักธุรกิจและนักทองเท่ียวท่ีเดินทางผาน  

โดยสัดสวนของกลุมลูกคาจะแตกตางกันไปตามท่ีตั้งและนโยบายของแตละโรงแรม 
นโยบายดานราคา 
 ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนแขกจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน     
ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม แขกในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวน
แขกจากตางประเทศจะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจกิายนถึงเดือนมีนาคม   การกําหนดราคานอกจากจะ
พิจารณาถึงผลกระทบของฤดูกาลแลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพื้นฐาน 
และการปรับราคายังตองพิจารณาถึงราคาตลาดของคูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย อยางไร
ก็ตามในชวงท่ีมิใชฤดูการทองเท่ียวหรือมีนกัทองเท่ียวไมมาก โรงแรมไดใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย 
เชน การลดราคาในชวงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายรวมกบัโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การใหบริการพิเศษ
โดยไมคิดมูลคาเพิ่ม รวมสงเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน 
บริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันท่ีสําคัญคือ 

1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน 
2. มีคุณภาพการใหบริการท่ีดใีนราคาท่ีเหมาะสม 
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3. มีโรงแรมในเครือ ซ่ึงต้ังอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพัก 

ท่ีทันสมัยและรวดเร็ว 
4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติท่ีมีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุม 

Marriott 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

ชองทางการจดัจําหนายแบงได 3 ทางคือ 
1. การขายโดยเจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 40 ของรายไดท่ีมาจากชองทาง

จําหนายท้ังหมด เจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯ จะเสนอสินคาใหลูกคาประเภทตวัแทนขายและกลุมลูกคา
จัดประชุมและสัมมนา ท้ังภายในและตางประเทศ 

2.  การ Walk In ของกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไป คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดท่ีมาจากชองทาง
จําหนายท้ังหมด พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนกัทองเท่ียวทัว่ไปซ่ึงรูจักโรงแรมผานส่ือมวลชนตาง ๆ 
เพื่อนฝูงหรือกลุมลูกคาเดิม 

3. ขายผาน Tour Agent ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 50 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย     
ท้ังหมด Tour Agent จะทําหนาท่ีลักษณะเดียวกับคนกลางในการจดัจําหนายหองพักใหกับบริษัทฯ จะมีอยู
ท้ังในเอเซีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
(Tour Agent ไดแกธุรกิจประเภทรับจองหองพักและขายต๋ัวเคร่ืองบินและอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอขายต๋ัวเคร่ืองบินพรอมหองพักในลักษณะ Package ดวย) 
หลักเกณฑในการแตงต้ัง Tour Agent ขายของทางโรงแรม ไดแก  

1. มีเครือขายท่ีกวางขวาง 
2. มีประวัตแิละชื่อเสียงท่ีดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน  
3. สามารถทํายอดขายไดสูง 

ลักษณะของลูกคา 
 ลูกคาของธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ มีท้ังลูกคาท่ีเปนคนไทยและตางชาติ กลุมลูกคาของโรงแรม
แบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ ดงันี้ 

1. กลุมลูกคาท่ีจองผานตัวแทนขายท้ังในประเทศและตางประเทศเปนบริษัททองเท่ียวท่ีรับจอง 
หองพักจากลูกคา แลวบริษัททองเท่ียวนี้จะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักท่ีขายผานบริษัท      
ทองเท่ียวจะมปีริมาณสูงและถือเปนลูกคากลุมใหญท่ีสุด 

2. กลุมนักทองเที่ยวท่ัวไป เปนลูกคาท่ีติดตอเขาพักท่ีโรงแรมดวยตนเอง 
3. กลุมลูกคาท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาท่ีเขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของการ 

ประชุม สัมมนา  ลูกคาประเภทนี ้จะกอใหเกิดรายไดอ่ืน ๆ นอกเหนอืจากหองพกั 
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนลูกคาท่ีตดิตอผานมาทางตัวแทนขาย เอเยนตทัวร และหนวยรับจอง
หองพัก จึงมีความหลากหลายและเปล่ียนกลุมไปเร่ือย ๆ และเปนการยากท่ีจะใหรายช่ือลูกคารายใหญท่ี
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สัดสวนของแขกท่ีเขาพักแบงตามสัญชาติ  มีรายละเอียด ดังนี ้
(รอยละ) 

ผูเขาพัก  พัทยา หัวหิน อนันตรา กรุงเทพ ฮาเบอรวิว รีเจนท -
เชียงใหม 

 อเมริกา             20.50                0.90                 1.10                 9.60             2.00                 25.00 
 เอเชีย              19.70                 2.20                 3.30               12.80         22.00                 28.00 
 ยุโรป              19.30               72.80               58.70               34.60          26.00                 23.00 
 ออสเตรเลีย                2.10                 1.50                 0.80                 3.30             2.00                   4.00 
 ไทย              10.70                 9.50               18.70                 4.40              6.00                   8.00 
 อ่ืนๆ              27.70               13.10               17.40               35.30            42.00                 12.00 

รวม           100.00             100.00             100.00             100.00          100.00               100.00 
หมายเหต ุ
 พัทยา  หมายถึง  พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
 หัวหิน  หมายถึง  หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
 อนันตรา หมายถึง  อนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
 กรุงเทพฯ หมายถึง  กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
 ฮาเบอรวิว หมายถึง  ฮารเบอรวิว และออฟฟศทาวเวอร 
 รีเจนท-เชียงใหม หมายถึง  เดอะ รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม 
 (ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 ท้ังนี้ ในป 2544 ถึงแมวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะไดรับผลกระทบโดยตรง จากเหตุการกอ 
การรายวันท่ี 11 กันยายน แตจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทยในป 2544  ยังคงมีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก ป 2543 ประมาณ รอยละ 6 หรือเพิ่มเปนประมาณ 10 ลานคน (ขอมูลเบ้ืองตนจาก    
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย) โดยในเดือนตุลาคม 2544 เปนเดือนท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวจาก
ตางประเทศลดลงสูงสุดเหลือจํานวน 724,823 คน อันเนื่องจากภาวะต่ืนตระหนก จากเหตุการณ วันท่ี 11 
กันยายน  อยางไรก็ดีจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาในประเทศไทยเร่ิมปรับตัวสูงข้ึนในเดือน พฤศจิกายน 
และเดือนธันวาคม     คิดเปนจํานวน 857,440 คน และ 1,044,636 คน ตามลําดับ 
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อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย 
 นักทองเที่ยวตางชาติ จํานวนวันพัก คาใชจายเฉล่ีย 

ป (ลานคน) เพิ่มขึ้นรอยละ โดยเฉล่ีย (วัน) ตอวัน (บาท) 

2538 6.95 12.6 7.43 3,693 

2539 7.19 3.5 8.23 3,706 

2540 7.22 0.4 8.33 3,672 

2541 7.76 7.5 8.40 3,713 

2542 8.51 9.7 8.50 3,705 

2543 9.60 12.8 7.96 3,850 

2544 10.06 4.8 7.90 3,700 

2545 (ประมาณการ) 10.50 4.4 8.00 3,850 

ที่มา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 
อุตสาหกรรมโรงแรม 

ในชวงไตรมาสท่ี 1 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ของ ป 2544 อุตสาหกรรมโรงแรมไทย มีแนวโนมการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ี
มี แนวโนมจะปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  นักลงทุนและผูประกอบการโรงแรมหลายแหงไดเร่ิมดําเนิน  
โครงการกอสรางหรือพัฒนาโครงการตอจากเดิมท่ีไดมีการชะลอตัวในชวง 3-4 ปท่ีผานมา ซ่ึงการพัฒนา
โรงแรมในชวงดังกลาวจะเปนการมุงเนน ปรับปรุงในดานของหองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวก  ความ
ปลอดภัย และการบริการ เพื่อเพิ่มมาตรฐานใหกับโรงแรม  รวมถึงการยกระดับโรงแรมโดยใชช่ือหรือ
วาจางใหกลุมบริษัทโรงแรมช้ันนําจากตางประเทศเขามาเปนผูบริหาร 

ในชวงไตรมาส สุดทายของป 2544 อุตสาหกรรมโรงแรม ไดรับผลกระทบโตยตรงจากเหตุการณ 
วันท่ี 11 กันยายน สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลง  เนื่องจากการวติกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
เหตุการณกอการรายท่ีอาจเกดิอีก  อยางไรก็ดีหลังจากกลุมประเทศพันธมิตรและประเทศตาง ๆ ไดรวมมือ
กันในการแกไขปญหาเพื่อยตุิการกอการรายและเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภยั ทําใหสถานการณเร่ิม   
คล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน   ดงันั้นเหตุการณวนัท่ี 11 กันยายน จึงสงผลกระทบในระยะส้ันตออุตสาหกรรม 
ทองเท่ียวและโรงแรมไทย นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนยังไดรวมรณรงคและสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อ
เสริมสรางภาพพจนของประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีสงบ  ปลอดภัย และปลอดจากการกอการราย โดย
เปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบาน ทําใหจาํนวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนและอัตราการเขาพักเพิ่มข้ึน 
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คูแขงและสถานภาพในการแขงขัน 
-ในเขตกรุงเทพฯ  

จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันมีประมาณ 7-8 ราย โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท  
รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีอัตราการเขาพักอยูท่ีรอยละ 64.1 และมีรายไดเฉล่ียตอ 
หองพักอยูในอันดับ 4 ท่ีอัตรา 2,709 บาท  
-ในเขตพัทยา 

จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันมีประมาณ 5-6 ราย โรงแรมพัทยา แมริออท  
รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีอัตราการเขาพักอยูท่ีรอยละ 75.6 และมีรายไดเฉล่ียตอ 
หองพักอยูในอันดับ 1 ท่ีอัตรา 2,132 บาท 
-ในเขตหัวหิน 

จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันมีประมาณ 6-7 ราย โรงแรมหัวหิน แมริออท  
รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีอัตราการเขาพักอยูท่ีรอยละ 79.6 และมีรายไดเฉล่ียตอ 
หองพักอยูในอันดับ 6 ท่ีอัตรา 2,063 บาท ขณะท่ี โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มีอัตราการเขาพัก
อยูท่ีรอยละ 65.2 และมีรายไดเฉล่ียตอหองพักอยูท่ีอัตรา 2,741 บาท 
- ในเขตภูเกต็ 

จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันมีประมาณ 4 ราย โรงแรม เจดับบลิว แมริออท 
ภูเก็ต เร่ิมเปดดําเนินการวันท่ี 15 ธันวาคม 2544  
 
อุตสาหกรรมศูนยการคา 

พื้นที่ใหเชาคาปลีก (Retail Space Market) ในกรุงเทพฯ ในป 2544 โดยรวมมีประมาณ 3.9 ลาน 
ตารางเมตร ซ่ึงมีการเติบโตข้ึนคอนขางมาก โดยมีพืน้ท่ีใหมเพิ่มข้ึนถึงประมาณ 1.5 แสนตารางเมตร เม่ือ
เทียบกับ 0.8 แสนตารางเมตรท่ีเพิ่มข้ึนในปท่ีแลว สวนใหญเกิดจากการขยายตัวของศูนยสรรพสินคาขาย
ลด (Discount Department Stores) คือ Tesco-Lotus, Carrefour โดยมีอัตราภารใชพื้นท่ีเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 
88 ในป 2544 ในขณะท่ีมี 2543 มีการใชพืน้ท่ีในอัตรารอยละ 86 อัตราการใชพื้นที่ท่ีเพิ่มข้ึนนี้สวนหน่ึงมาก
จากพื้นท่ีใหเชาคาปลีกในยานท่ีมีระบบรถไฟฟาผานมีผูเชาเพิ่มข้ึนดวย 
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สัดสวนของพืน้ท่ีเชาคาปลีก ป 2543 

SC
54%

CC
2%

DC
10%

IDC
8%

SS
3%

DS
11%

DDS
12%

 
ท่ีมา : สํานักวจิัยแสนสิริ 
 
สําหรับพื้นท่ีใหเชาคาปลีก สามารถแบงเปน 8 กลุมใหญ ๆ คือ 
1. ศูนยการคา (Shopping Center / SC) มักจะมีหางสรรพสินคาในตัวศูนย และมีรานคาตาง ๆ ประกอบ 
2. ศูนยสรรพสินคาขายลด (Discount Department Stores / DDS) เชน Lotus และ Big C  
3. หางสรรพสินคา (Department Stores / DS) 
4. ศูนยคาพิเศษ (Special Stores / SS) คือ ศูนยการคาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ เชน Peninsula Plaza พันธุทิพย 

พลาซา 
5. Dependent Commercial Space (DC) ซ่ึงก็คือ พื้นท่ีใหเชาในตึก (Office Building) หรือตามโรงแรม 
6. Independent Commercial Space (IDC) ซ่ึงก็คือ ศูนยการคาเล็ก ๆ ท่ีไมมีหางสรรพสินคาในศูนย 
7. ศูนยขายสง (Cash-and-Carry Wholesales / CC) เชน สยามแมคโคร 
8. ศูนยคาเฉพาะกิจ (Category Killers / CK) คือรานคาเฉพาะกิจ เชน โฮมโปร แมคโครออฟฟศ เพาเวอร

บาย และออฟฟศเดโป 
 
ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดน พัทยา 

จากการทีภ่าวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหเกิดการเคล่ือนยายตลาดศูนยการคาจากกรุงเทพฯ ท่ีเกดิ
ภาวะ Oversupply สูตลาดนักทองเท่ียว ซ่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีใกลกรุงเทพ และมีศักยภาพมากท่ีสุด คือ พัทยา 
ในเมืองพัทยา จะมีผูประกอบการที่จัดอยูในระดับเดียวกนัประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ี
แตกตางกนัไป เชนธุรกิจ Factory Outlet, Discount Store เชน BIG C และ Lotus หรือศูนยการคาเล็ก ๆ จะ
มีเปาหมายกลุมลูกคาทองถ่ิน ขณะท่ีศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา จะมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือนัก    
ทองเท่ียวและแขกท่ีเขาพกัโรงแรม นอกจากนี้ทําเลที่ตั้งก็เปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน 
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ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยา มีการแขงขันกนัรุนแรง มีการลดราคาคาเชาและแขงขัน
ทางดานการจดัการสงเสริมการขายมากข้ึน  แตมีผลกระทบกับรอยัลการเดน พลาซา นอย เนื่องจากอยูใน
ทําเลที่ตั้งท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบกับคาเชาแลวยังคงเปนท่ีนาสนใจสําหรับผูเชามาก สังเกตไดจากอัตราการ
เชาพื้นท่ีท่ีมีอยูถึงอัตรารอยละ 99 
 
ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา กรุงเทพฯ 

ศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา กรุงเทพฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายคือชุมชนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง 
(Community Mall)  โดยเนนท่ีรานอาหารและโรงเรียนเสริมทักษะ เพือ่ถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนครอบครัว 
อาทิเชน รานเบอรเกอร คิง เดอะ พิซซา คอมปะนี สเวนเซนส ซิซซเลอร ลิตเต้ิลโฮม เปนตน และโรงเรียน
เสริมทักษะอาทิเชน Tumble Tots, Kiddy King, Math World ดนตรีสยาม Studio Art คูแขงท่ีอาจจัดระดับ
เพื่อการเปรียบเทียบ คือ ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 3 และเดอะมอลลทาพระ อยางไรก็ตาม ศูนยการคา
เหลานี้มีขนาดใหญ และมีรานคาปลีกจํานวนมาก กลุมลูกคามีความแตกตางกัน 

นอกจากนี้ โรงแรมท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกัน จะมีรานคาในโรงแรมเพื่อใหบริการตอแขกท่ีเขา
พัก ซ่ึงมีจํานวนไมมากนกั จงึไมจัดวาเปนคูแขงของบริษัทฯ  
 
3.3 ลักษณะทางดานการผลิต 
-กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

ตารางรายละเอียดท่ีตั้ง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม 
โรงแรม จํานวนหอง อัตราการเขาพัก (%) 

2544 2543 2542 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 218/2-3 ถนนชายหาด 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูบน
พื้นที่ 20 ไร  

ประกอบดวยหองพักจํานวน 292 หอง 
เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง ประกอบดวย
อาคาร 2 หลัง สูง 4 ช้ัน และ 10 ช้ัน 

75.6 77.6 73.8 

โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 107/1 ถนนเพชรเกษม 
อําเภอหวัหนิ ประจวบคีรีขันธ บน
พื้นที่ 21 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ันจํานวน 2 
อาคารและอาคารสูง 7 ช้ัน 1 อาคาร มี
หองพักรวม 220 หอง 

79.6 64.2 67.6 
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โรงแรม จํานวนหอง อัตราการเขาพัก (%) 
2544 2543 2542 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา  
ตั้งอยูเลขท่ี 43/1 ถนนเพชรเกษม 
อําเภอหวัหนิ ประจวบคีรีขันธ บน
พื้นที่ 36 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน 7 อาคาร 
มีหองพัก 200 หอง 

65.2 64.4 64.2 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 257/1-3 ริมแมน้ํา
เจาพระยา ถนน 
เจริญนคร บนพื้นท่ี 27 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ันจํานวน 2 
อาคาร และอาคารสูง 5 ช้ัน จาํนวน 1 
อาคาร มี    หองพักรวม 417 หอง 

71.3 75.9 71.4 

โรงแรม เดอะ รีเจนท -รีซอรท 
เชียงใหม 
ตั้งอยูเลขท่ี 502 หมู 1 ถนนแมริม- 
สะเมิง (สายเกา) ท่ีอําเภอแมริม 
จังหวดัเชียงใหม บนพื้นที่ 37 ไร 

ประกอบดวย อาคารสูง 2 ช้ัน จํานวน 
20 อาคาร ปจจุบันมีหองพกัรวม 
 77 หอง  

64.1 64.0 59.8 

โรงแรม เดอะ รีเจนท กรุงเทพ 
ตั้งอยูเลขท่ี 155 บนถนนราชดําริ เขต
ปทุมวัน บนพืน้ท่ี 10 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ัน 1 อาคาร 
สูง 8 ช้ัน 1 อาคาร และอาคารสูง 9 ช้ัน 
1 อาคาร มีหองพักรวม 356  

61.0 64.7 60.7 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต     
รีสอรท แอนด สปา 
ตั้งอยูเลขท่ี 231 หมู 3 ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ัน 3 อาคาร 
มีหองพักรวม 265 หอง (เปดดําเนินการ 
15 ธันวาคม 2544) 

- - - 

 
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหองพกั อุปกรณ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช และคุณภาพของวัตถุดบิท่ีใชในการปรุงอาหาร และเคร่ืองดื่มแลว พนกังานท่ีใหบริการ
ถือเปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายหลักท่ีจะรับคนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการจางแรงงานใน
ระดับทองถ่ิน  นั้น ๆ โดยมีการฝกสอนและอบรมแกพนกังานเหลานั้นใหมีความรูและความสามารถในการ
ทํางาน  นอกเหนือจากฝกสอนและการอบรมพนักงาน การสงพนักงานคนไทยดูงานตางประเทศและการ
รับผูเช่ียวชาญมาฝกสอนและฝกฝนในงาน การจางชาวตางชาติมาทํางาน ซ่ึงจะสามารถถายทอดความรู
ประสบการณใหแกพนกังานคนไทยเพ่ือจะปฏิบัติไดเองในอนาคต 
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ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซ่ึงน้ําเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทาง

ชีวะเคมี โดยผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําท้ิงลงสูระบบกําจัดน้ําเสียท่ีผานมา บริษัทฯ และบริษัทในเครือ  
ไมเคยกอปญหาทางดานมลภาวะหรือปญหาใด ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังมีมาตรการท่ีเขมงวดเพื่อ
รักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย สําหรับหนวยงานท่ีควบคุมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจะอยูภายใตการ
ควบคุมของเทศบาลเมืองแตละแหงซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงแรม เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเมือง  
หัวหิน โดยเทศบาลเมืองแตละแหงจะนําน้าํดังกลาวไปบําบัดอีกคร้ังหนึ่งกอนปลอยลงทะเลหรือ แมน้ํา  
 
สัญญาการจัดการ 
 1.  การบริหารงานโรงแรมของบริษัทฯ อยูภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมโดยบริษทั  รอยัล   
การเดน โฮเทล แมเน็จเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย อายุสัญญา 10 ป และตออายุไดคราวละ 10 ป คา  
ตอบแทนคิดเปนอัตรารอยละคงท่ี ของรายไดรวม และรอยละคงท่ีของกําไรข้ันตนจากการดําเนินงาน 
 2. การบริหารงานระหวางบริษัท 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) 
 ในป 2544   

1.    บริษัทฯ ยงัคงใช Mystory Shopper  
2. พัฒนาปรับปรุงโรงแรม และอาคารศูนยการคา โดยใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 335 ลานบาท 
เนื่องจากธุรกจิโรงแรมเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง บริษัทฯ จึงมุงเนนถึงการปรับปรุงหองพัก       

มาตรฐานของหองพัก  ความสะดวกสบาย  คุณภาพของอาหารเคร่ืองดื่ม  การบริการ  ตลอดจนส่ิงอํานวย 
ความสะดวกตางๆ  และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรงแรม  เพื่อการบริการท่ีครบวงจร เชน  สปา  เรือ 
มโนหรา  เปนตน 
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5.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 -ทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

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

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

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2561) 

อาคารโรงแรม 
2 หลัง 4 ชั้นและ 
10 ชั้น 

439.0 246.5 

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

พัทยา 
สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุด 2561) 

อาคารศูนยการคา  
1 หลัง 3 ชั้น 

735.1 900 

2. บจก.หัวหิน รีซอรท  21 2 20  7.7 107/1 ถนนเพชร
เกษม หัวหิน 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2555) 

อาคารโรงแรม 1 
หลัง 7 ชั้น 

205.0 112.5 

4. บจก.หัวหิน วิลเลจ  36 1 43 9/10 29.6 43/1 ถนนเพชรเกษม 
หัวหิน 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2573) 

อาคารโรงแรม 2 
ชั้น 
8 หลัง 

291.8 127 

5. บจก.เจาพระยารีซอรท 27 0 53 6/10 51.7 บางกอกใหญ 
กรุงเทพ 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2562) 

อาคารโรงแรม 7 
ชั้น 2 หลัง อาคารที่
จอดรถ 7 ชั้น 1 
หลัง 

945.8 551.3 

6. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คทฯ 72    93.3 หาดแหลมใหญ สมุย เปนเจาของ พัฒนาเปนโรงแรม -  
7. บจก.รอยัลการเดน  

ดีเวลลอปเมนท  
66 3 87 4/10 172.4 หาดไมขาว ถลาง 

ภูเก็ต 
เปนเจาของ อาคารโรงแรม      

3 ชั้น 8 หลัง          
1 ชั้น 3 หลัง 

395.7 594.7 

8. บจก. แมริม เทอเรซ  
รีซอรท  

37 2 90  - แมริม เชียงใหม สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุด 2567) 

อาคาร 3 ชั้น 1 หลัง 
2 ชั้น 17 หลัง 

340.4 133.4 

 
หมายเหตุ * มูลคาหนี้คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2544 โดยใชทรัพยสินจํานองหรือโอนสิทธิการเชาใหกับสถาบันการเงิน 
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- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัท และบริษัทยอย      
มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ  31 ธันวาคม 2544 
เฉพาะบริษัท ราคาทุน(บาท) อายุการ มูลคาสุทธิทางบัญชี 

  ใชงาน(ป) 31 ธันวาคม 2544 
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 9,510,983 - 9,510,983 
สิทธิการเชา 18,690,531 30 10,591,301 
อาคารและอุปกรณประกอบ 438,960,183 15,30 294,720,200 
สิ่งปรับปรุงอาคาร 14,219,315 15,30 9,787,447 
เครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 167,364,188 5,15 101,924,706 
ยานพาหนะ 5,412,315 5 1,045,329 
งานระหวางกอสราง 61,768,095  61,768,095 
เครื่องใชในการดําเนินงาน 12,211,490  6,922,209 

    

 728,137,100  496,270,270 

 
บริษัทและบริษัทยอย ราคาทุน(บาท) อายุการ มูลคาสุทธิทางบัญชี 

  ใชงาน(ป) 31 ธันวาคม 2544 
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 319,578,172 10,26,30 272,860,404 
สิทธิการเชา 736,706,629 30 418,488,449 
อาคารและอุปกรณประกอบ 4,249,350,079 15,20,30 3,064,067,880 
สิ่งปรับปรุงอาคาร 34,666,711 10,15,30 27,375,704 
เครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 1,135,373,034 5,15 603,627,079 
อุปกรณอื่น 306,377,379 5,10,15 155,080,194 
ยานพาหนะ 90,724,962 5 39,110,653 
งานระหวางกอสราง 447,596,158  447,596,158 
เครื่องใชในการดําเนินงาน 188,639,769  115,313,308 

    

 7,509,012,893  5,143,519,829 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ ไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยม และการรวมธุรกิจให
สอดคลองกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซ้ือเงิน
ลงทุนกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินท่ีกําหนดได ณ วันท่ีเกิดรายการ อันมีผลทําใหมูลคาสุทธิของ
ทรัพยสินถาวรเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,130.3 ลานบาท 
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6. โครงการในอนาคต 
โครงการรีซอรทท่ีเกาะสมุย 
บริษัทฯ โดยกองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตีฟ้นด (บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนรอยละ 

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

ไมมี 
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8.  โครงสรางเงินทุน 
     (1)  หลักทรัพยของบริษทั 

(ก) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,661,996,000 บาท เรียกชําระแลว 1,358,940,000 บาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 13,589,400หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.0 บาท  

(ข) หุนประเภทอ่ืน 
 -ไมมี- 

(ค) โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซ่ึงเปนคน
ตางดาว (Thai Trust Fund) -ไมมี- 

(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 18) 

-ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
1. ใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตาม

โครงการอายุ 5 ป จํานวน 5.0 ลานหนวย จดัสรรแลว 4.7 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิ 1 
หนวยตอ 1 หุนสามัญ ราคาการใชสิทธิเปนราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 5 กําหนด
ส้ินสุดการใชสิทธิในป 2550 

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 21) 
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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 
  นายไมเคิล เจมส เบอรเชิทท    กรรมการ 
  นายเคนเนธ  ลี  ไวท     กรรมการ 
  นายอานิล ธาดานี ่     กรรมการ 
 นายไชยวัฒน บุนนาค*     กรรมการ 
 (*แตงต้ังเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพันธ 2545) 
 
-อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ  ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนนิงาน
ของบริษัท รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือ
หุน 
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-คณะผูบริหาร 

ช่ือ-สกุล            ตําแหนง 

นายวิลเล่ียม  เอ็ลลวูด ไฮเนค็    ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย    ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี    กรรมการ 

  นายไมเคิล เจมส เบอรเชิทท    รองประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
  นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธ ท่ี 3     รองประธานฝายพัฒนาโครงการ
  

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายเคนเนธ ลี ไวท    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการตรวจสอบ 
นายไชยวัฒน บุนนาค กรรมการตรวจสอบ (ไดรับการแตงต้ังเม่ือวันท่ี 13 

กุมภาพนัธ 2545) 
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย   เลขานุการ 

 -อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และ
การปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ รวมท้ังการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี  

 
2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ ไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา(nominating committee) การเลือก
กรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการจะเปนผูเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
จะแตงต้ังเปนกรรมการตอท่ีประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกต้ัง บุคคลผู
ไดคะแนนเสียงสูงสุดเปนผูไดรับการเลือกตั้งเทากับจํานวนกรรมการท่ีพึงจะเลือกต้ัง (Cumulative 
Voting) 
 
  3.  คาตอบแทนผูบริหาร 
 3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินในป 2544 

(ก) คาตอบแทนรวมของกรรมการ (จํานวน 10 ทานๆ ละ200,000 บาท) 2.0 ลานบาท 
(ข) คาตอบแทนรวมของผูบริหาร(จํานวน 5 ทาน) 31.9 ลานบาท 

         หมายเหตุ คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และคาภาษีท่ีบริษัทจาย
ให  
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  (ค) คาตอบแทนอ่ืน 

 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท จํานวน 3 ทาน ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุนสามัญของบริษัท รวมท้ังส้ิน จํานวน 500,000 หนวย คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนท้ังหมดของ
โครงการ ตามโครงการการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอย จํานวน 5 ลานหนวย ภายใน 5 ป โดยหลักเกณฑในการจัดสรรข้ึนอยูกับตําแหนง อายุ
งานและความรับผิดชอบ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 21)  

 
จํานวนหลักทรพัยของบริษัทฯที่กรรมการหรือผูบริหารถือเพ่ิมขึ้นหรือ (ลดลง) ในรอบป 2544 

   จํานวนหลักทรัพยท่ีถือ ณ ส้ินป 2544 จํานวนหลักทรัพยท่ีถือเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

    *RIGHT **ESOP  RIGHT ESOP  

1 นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 8,028,220 802,822 300,000 - (12,940) -  

2 นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธาน 

เจาหนาท่ีการเงิน 

120,000 -   480,000 100,000 - 

 

(50,000) 

 

 

3 นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี กรรมการ - - 96,000 (14,000) - (24,000)  

4 นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ - - - - - -  

5 นายพอล ชาลีส เคนน่ี กรรมการ 11,000 - 96,000 4,000 - (4,000)  

6 นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 3,000 - - - - -  

7 นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 414,600 129,740 - 240,200 125,240 -  

8 นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธท่ี 3 กรรมการและรองประธานฝาย

พัฒนาโครงการ 

- - 425,000 - - 25,000  

 

9 นายไมเคิล เจมส เบอรเชิทท กรรมการและรองประธาน 

เจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

20,000 - 405,000 20,000 - 405,000  

10 นางสาวสุมาลี สนธิระติ ผูอํานวยการฝายบัญชี 5,000 - 65,000 5,000 - (5,000)  

11 นายจาลิล เมคัวร ผูอํานวยการฝายการเงินกลุม

บริษัทในเครือ 

- - - - - -  

 *   RIGHT คือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเดิม  

 ** ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย  
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4.   การกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และ มีประสบการณ 

ในการดําเนินธุรกิจ ทําหนาท่ี ในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนนิงานของบริษัทและควบคุมการบริหาร
ใหผลเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมาย วัตถุประสงค 
ขอบังคับของบริษัท และ มติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริตระมัดระวัง  

ในป 2544 ท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best 
Practices) มาโดยตลอดรวมท้ังบริษทัไดมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนองคประกอบหนึ่งของนโยบาย
การกํากับดแูลกิจการท่ีดีทําหนาท่ี  ตรวจสอบและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายซ่ึงรวมถึงการสอบทาน
ใหมีรายงานการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ และมีการสอบทานความเหมาะสมและพอเพียงของ
ระบบการควบคุมภายในอยูอยางสมํ่าเสมอ 
 

5.  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน 

สวนตน โดยกําหนดให ผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายงัสํานักเลขานกุารของบริษัท
เพื่อนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกคร้ัง  นอกจากนี้บริษัทยังขอ
ความรวมมือไปยังผูบริหาร ทุกทานใหงดการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงที่ไดรับขอมูลท่ีสําคัญและมีผลกระทบ
ตอราคาหลักทรัพยของบริษทั   จนกวาบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว 
 
 6. บุคลากร 
-จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 

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 
 บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากดั  423 

รวม                            2,487 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน 
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 -ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2544 
ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวม 418.6 ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 

-นโยบายการพัฒนาพนกังาน 
นโยบายในการพัฒนาพนกังาน เปนหนึ่งในคานิยมองคกรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมท้ัง
ในระหวางการปฏิบัติงาน (On the Job Training) และการฝกอบรมนอกการปฏิบัติงาน (Off the Job Training) 
เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจในบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของตน และมีทักษะในการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพอใจสูงสุดแกลูกคา ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ
สําหรับการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ  
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 3.3 ลักษณะทางดานการผลิต) 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

   

 41

10.  การควบคมุภายใน 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการกํากับดูแล วาฝายบริหาร 

ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพและเพยีงพอ โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ประกอบไปดวยการจัดการดูแลในเร่ือง จรรยาบรรณทางธุรกิจ การประเมินและการบริหารความเส่ียง การ
กําหนดนโยบายระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ระบบการติดตามประเมินผล รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติการ และ
การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท เห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท ยังคงมีความพอเพยีง และเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจ สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทไมใหเกิดความเสียหายหรือมีผูมีอํานาจนําไปหา
ประโยชนโดยมิชอบได 
 



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

11. รายการระหวางกัน 
 

บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด (MHT)/ธุรกิจการ  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 
ลงทุน 

ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ เปนกรรมการ ท้ังใน     
    RGR และ MHT 

 2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญของ RGR 
ลักษณะ/ขนาดของรายการ: RGR จาย คาจดัการใหแก MHT จํานวน 5.2 ลานบาท 

(เปนคาท่ีปรึกษาทางดาน การพัฒนาธุรกิจ การเงิน การ
ลงทุนและตลาดทุน) 

อัตราอางอิง: อัตราคาการจัดการ 400,000 บาทตอป และ425,000 บาทตอ
เดือน  

ความเห็นของกรรมการอิสระ: กรรมการอิสระไดพจิารณาแลวเห็นวารายการท่ีเกิดข้ึนมี
ความสมเหตุสมผลและเปนไปตามท่ีระบุในสัญญา 

  
บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น (MINOR)/ธุรกิจจําหนาย บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

สินคา 
ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ นายพอล ชาลีส เคนนี่  

    นายอานิล ธาดานี นายเคนเนธ ลี ไวท และนาง   
    ปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปน    กรรมการ ท้ังใน RGR  
    บริษัทยอย บริษัทรวม และMINOR 
2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญใน RGR และ MINOR 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. RGR บริษัทยอย และบริษัทรวม จายคาจัดการ 
    คอมพิวเตอรใหแก MINOR 6.1 ลานบาท 
2. RGHM ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ RGR จายคาบริหาร  
    และการจดัการใหแก MINOR 4.7 ลานบาท 

ความเห็นของกรรมการอิสระ: 1.และ2.เห็นวารายการท่ีเกดิข้ึนเปนไปตามสัญญาและเปน
อัตราคาบริการเชนเดียวกับท่ี MINOR คิดกับลูกคาท่ัวไป 
เปนการคิดจากตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และแบงคาใชจายตาม
การใชจริง 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด /ธุรกิจบันเทิง  
ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ นายฮาโรลด อารโนลด  

    เว็นเวิรธ ท่ี 3  และนางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย เปน   
    กรรมการท้ังใน RGR, R.G.E.  (HKG) และ RGI 
2. RGR ถือหุน 99.99% ใน RGI ซ่ึงถือหุนใน Ripbion  
    50% 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1.เปนการโอนเงินกูยมืจากผูถือหุนของ RipBion! คือ RGI 
มาให RGE(HKG) โดยปจจบัุน RGI มียอดเงินตนคงคาง
จํานวน 69.2 ลานบาท (HKD 12.3 ลาน))และมี ดอกเบ้ีย
คางรับ 1.9 ลานบาท(HKD 0.3 ลาน)  

2. RGE (HKG) รับรายไดดอกเบ้ียจาก RipBion! 3.8 ลาน 
    บาท 

อัตราอางอิง: อัตราดอกเบ้ียHIBOR+1%  
ความเห็นของกรรมการอิสระ: เห็นวาเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลเน่ืองจากเปนการใหกูยมื

แกบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนและมีการคิดดอกเบ้ีย
ในอัตราท่ีเหมาะสม 

  
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: บริษัท เลเชอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด (LEI)/ธุรกิจการลงทุน 
ลักษณะความสัมพันธ: นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ เปนกรรมการ ใน RGR และ 

เปนผูถือหุนรายใหญของ LEI 
ลักษณะ/ขนาดของรายการ: RGR ซ้ือหุนบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด จํานวน 

428,572 หุนในราคาหุนละ 70 บาท 
อัตราอางอิง: คํานวณมูลคาหุนโดยใชวิธี Dividend Discount และ 

Discount Cash Flow 
ความเห็นของกรรมการอิสระ: มีความเหน็วาเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลและมีราคา

ยุติธรรม เนื่องจากบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด มีผล
ประกอบการที่ดีมาก ราคาซ้ืออยูในชวงราคาท่ี RGR 
ประเมินแลววาจะไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคาการลงทุน 

  
 
 
 

 



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

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (MFG)/ธุรกิจเครือขายอาหาร บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 
ลักษณะความสัมพันธ: 1.นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ นายพอล ชาลีส เคนนี่  

   นายเคนเนธ ลี ไวท  เปนกรรมการ ท้ังใน RGR และ MFG 
2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญใน RGR และ MFG 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: RGR ซ้ือหุนบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด จํานวน 
250,000 หุน จาก MFG ในราคาหุนละ 125 บาท  

อัตราอางอิง: ประเมินราคาโดยใชวิธี Discounted  Cashflow 
ความเห็นของกรรมการอิสระ: เห็นวารายการมีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากโรงแรม  

รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม ซ่ึงบริหารโดยบริษัท แมริม     
เทอเรซ รีซอรท เปนโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงไดรับการยอมรับ
จากท่ัวโลกและมีความเปนเอกลักษณ ราคาท่ีซ้ือเปนราคาท่ี
อยูในชวงราคา RGR ประเมินแลววาจะใหผลตอบแทน 
คุมคาตอการลงทุน 

  
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด (MVVL)/โครงการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 
ปนสวนเวลาพักผอน (Time Sharing) -ภเูก็ต 

ลักษณะความสัมพันธ: นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ เปนกรรมการท้ังใน RGR และ 
MVVL 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. MVVL จายคาจัดการใหแก RGR จํานวน 1.2 ลานบาท 
2. RGR มียอดเงินใหกูยืมระยะยาวแก MVVL จํานวน 60.5    
    ลานบาท 

อัตราอางอิง: 1. อัตราคาจัดการ 0.1 ลานบาทตอเดือน 
2. อัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุน 

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในข้ันตน โดยจะจัดหาขอมูลและ

ทําการวิเคราะหวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และ
มีราคายุติธรรมหรือไม เชน การซ้ือทรัพยสิน ฝายการลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนการ
ลงทุน โดยอาจมีการวาจางผูเช่ียวชาญภายนอกเพื่อใหความเห็นเพิ่มเติม 

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

 45

ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ ไดจัด
ใหมีการดําเนินการดังกลาว เชน การแจงตอตลาดหลักทรัพย การโฆษณาลงหนังสือพิมพ จนถึงการ
จัดประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายการ 

 
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตวาจะเปนรายการท่ีมีความจําเปนและใหเปนไปในราคาท่ียุติธรรม พรอมท้ังเปดเผยชนิดและ
มูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงภายใตประกาศและ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ  
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
(1) งบการเงิน 

(ก) สรุปรายนการสอบบัญชี 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)  

 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 งบกําไร

ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท งบกําไรสะสมรวมและงบกําไรสะสมเฉพาะบริษัท 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท รอยัล
การเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยและกิจการรวมคา และของเฉพาะบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท 
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอความ ถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว
จากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือ
วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเหน็วางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัดังกลาวขางตนแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จาํกัด (มหาชน) บริษัทยอยและกิจการรวมคา และของเฉพาะบริษัท รอยัล
การเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ของ
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยและกิจการรวมคาและของเฉพาะบริษัท รอยัล
การเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ (กอนปรับใหมตามที่ไดอธิบายไวในวรรคที่หา) ตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ตามที่ไดปรับใหม
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ตามท่ีไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 บริษัทไดบันทึกรายการปรับปรุงของป
กอนเพื่อแกไขรายการใหถูกตอง ใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 เร่ือง “การ
รวมธุรกิจ” โดยการปรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2543 ใหม ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงตาม        ท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 3 ซ่ึงบริษัทไดนําไป
ปรับงบการเงินยอนหลังและพบวารายการปรับปรุงและการปรับงบการเงินใหมเปนไปอยาง     เหมาะสม 
 
สมชาย  จิณโณวาท 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3271 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 



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

 48

(ข) สรุปงบการเงินรวม 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการรวมคา  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม        

 2544  2543  2542  
 พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

 สินทรัพยหมุนเวยีน  477,224 7.0 353,527 7.2 387,491 9.0 
 เงินลงทุนและเงินใหกูยืม  1,277,646 18.9 792,384 16.1 620,844 14.4 
 สวนเกนิเงินลงทุน  0          - 0          - 326,451 7.5 
 ท่ีดินระหวางการพัฒนาและรอการพัฒนา  99,764 1.5 488,965 9.9 565,836 13.1 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  5,143,520 76.0 3,525,967 71.4 2,386,277 55.2 
 สินทรัพยอ่ืน  (228,864) (3.4) (224,969) (4.6) 38,910 0.9 
รวมสินทรัพย 6,769,289 100.0 4,935,874 100.0 4,325,809 100.0 

       
 หนี้สินหมุนเวียน  1,763,861 26.1 493,248 10.0 417,905 9.7 
 เงินกูยมืระยะยาว-สุทธิ  1,659,733 24.5 664,291 13.5 905,510 20.9 
 หุนกู  400,000 5.9 1,300,000 26.3 900,000 20.8 
 หนี้สินอ่ืน  221,880 3.3 190,337 3.9 171,772 4.0 
รวมหนี้สิน 4,045,475 59.8 2,647,876 53.6 2,395,188 55.4 
รวมสวนของผูถือหุน 2,723,814 40.2 2,287,998 46.4 1,930,621 44.6 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,769,289 100.0 4,935,874 100.0 4,325,809 100.0 

       
รายไดจากกิจการ 2,004,113 98.2 1,581,399 97.5 980,018 95.6 
 รายได  2,041,681 100.0 1,621,532 100.0 1,025,061 100.0 
ตนทุนของกิจการ (625,189) (30.6) (513,727) (31.7) (270,949) (26.4) 
คาใชจาย (907,386) (44.4) (674,647) (41.6) (410,413) (40.0) 
ดอกเบ้ียจาย (178,687) (8.8) (165,106) (10.2) (119,361) (11.6) 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม 35,460 1.7 22,142 1.4 -          - 
ผลชาดทุนจากการลดสัดสวนเงินลงทุนในบ.ยอย -          - (85,264) (5.3) -          - 
ภาษีเงินไดนิตบุิคคล (83,693) (4.1) (71,197) (4.4) (41,551) (4.1) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย (20,367) (1.0) 24,901 1.5 (19,609) (1.9) 
บวก (หัก) รายการพิเศษ -          - -          - 5,902 0.6 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป  261,819 12.8 158,635 9.8 169,080 16.5 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการรวมคา  
 

 งบการเงินรวม     
   (ปรับปรุงใหม)  
 2544 2543 2542 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     
 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)           0.27          0.72          0.93 
 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)           0.18          0.44          0.70 
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)           0.48          0.96          0.82 
 อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารคา (เทา)         11.24        11.75          8.30 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน)              32             31             43 
 อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา)         30.08        26.25        15.17 
 ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วนั)              12             14             24 
 อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้ (เทา)           5.54          4.71          3.59 
 ระยะเวลาชําระหนี้ (วนั)              65             76           100 
 Cash Cycle  (21) (32) (33) 

    
 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)  
 อัตรากําไรข้ันตน (%)  68.80% 67.51% 72.35% 
 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%)  23.07% 25.30% 30.47% 
 อัตรากําไรอ่ืน(%)  1.84% 2.47% 4.39% 
 อัตราสวนเงินสดตอการทํากาํไร(%)  118.00% 109.09% 123.79% 
 อัตรากําไรสุทธิ (%)  12.82% 9.78% 16.49% 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)  10.45% 7.52% 9.03% 

    
 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)  
 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  4.47% 3.43% 4.04% 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)  12.53% 12.65% 12.54% 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)             0.35            0.35            0.24 
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 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  
 อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน (เทา)             1.49            1.16            1.24 
 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา)             4.52            4.07            4.45 
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน(Cash Basis)             0.24            0.38            0.29 
 อัตราการจายเงินปนผล(%)  TBA 68.44% 60.00% 
 
(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
ภาพรวมของผลการดําเนนิงานท่ีผานมา 

โครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยท่ีสําคัญสําหรับป 2544 ประกอบดวยรายไดจาก
ธุรกิจโรงแรมรอยละ 78 รายไดจากธุรกจิศูนยการคารอยละ 14 รายไดจากกิจการบันเทิงรอยละ 4  และ 
รายไดจากศูนยบริการเพื่อสุขภาพรอยละ 4 เปรียบเทียบกับโครงสรางรายไดหลักในป 2543 ท่ีมีอัตรา 
รอยละ 77, 16, 4, 3 จะเห็นไดวาในป 2544 รายไดหลักของบริษัทเพิ่มข้ึนจาก รายไดจากการประกอบ 
กิจการโรงแรม, รายไดจากธุรกิจศูนยการคา และ รายไดจากศูนยบริการเพื่อสุขภาพ 

รายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2544 มีจํานวน 2,042 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 
420 ลานบาท หรือในอัตรารอยละ 26 จาก 1,622 ลานบาท ในป 2543 อันเปนผลจากปจจยัสําคัญคือ การ
เพิ่มข้ึนของรายไดธุรกิจโรงแรมจํานวน 345 ลานบาท หรือรอยละ 28 การเพิ่มข้ึนของรายไดจากกิจการให
เชาศูนยการคาจํานวน 35 ลานบาท หรือรอยละ 14 การเพิ่มข้ึนของรายไดจากกิจการบริการเพื่อสุขภาพ 38 
ลานบาท หรือรอยละ 91 และรายไดจากกิจการจัดการโรงแรมและธุรกิจบันเทิงเพิ่มข้ึน 5 ลานบาท หรือ 
รอยละ 104 และกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเพ่ิมข้ึน 9 ลานบาท 

คาใชจายรวมป 2544 มีจํานวน 1,711 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 358 ลานบาท หรือในอัตรารอยละ 
26 จาก 1,353 ลานบาทในป 2543 เนื่องจากปจจยัสําคัญคือ การเพิ่มข้ึนของตนทุนขายและบริการธุรกิจ  
โรงแรมเพ่ิมข้ึน 93 ลานบาท หรือรอยละ 22 คาใชจายในกิจการใหเชาศูนยการคา 11 ลานบาท หรือรอยละ 
16 คาใชจายจากกิจการบริการเพื่อสุขภาพ 8 ลานบาท หรือรอยละ 51 คาใชจายในการขายและบริหาร
จํานวน 183 ลานบาท หรือรอยละ 41 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 66 ลานบาท หรือรอยละ 31 ดอกเบ้ีย
จาย 14 ลานบาท หรือรอยละ 8  

กําไรสุทธิรวม ในป 2544 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 262 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 
103 ลานบาทหรือรอยละ 65 จาก 159 ลานบาทในป 2543 เนื่องจากปจจัยสําคัญคือ กําไรข้ันตนเพิม่ข้ึน 309 
ลานบาท หรือรอยละ 28 ในขณะท่ีคาใชจายในการขายและบริหารและคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 
เพิ่มข้ึน 249 ลานบาท แปรผันตามรายไดท่ีเพิ่มข้ึนโดยคิดเปนรอยละ 44 ของรายไดรวม ซ่ึงเปนสัดสวนท่ี
สูงกวาอัตราในป 2543 ในขณะท่ีภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มข้ึนจํานวน 12 ลานบาท อัตรากําไรข้ันตนอยูท่ี
รอยละ 69 ซ่ึงเปนสัดสวนเดยีวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับปท่ีผานมา 
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ผลการดําเนนิงานท่ีผานมาของแตละกลุมธุรกิจ 
1. ธุรกิจโรงแรม 

รายไดของธุรกิจเพิ่มข้ึน 345 ลานบาทหรือรอยละ 28 เนื่องมาจากการอัตราการเขาพักและอัตราคา 
หองพักท่ีเพิ่มข้ึน  
2.    ธุรกิจใหเชาศูนยการคา 

รายไดของธุรกิจเพิ่มข้ึน 35 ลานบาทหรือรอยละ 14 เนื่องมาจากการปรับอัตราคาเชาพื้นท่ี และ          
คาบริการท่ีศูนยการคา 
รอยัลการเดน พลาซา พัทยา เพิ่มข้ึน  
3. ธุรกิจบันเทิง 

รายไดของธุรกิจบันเทิง 71 ลานบาทเทากนักับป 2543 
4. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ 

รายไดท่ีเพิ่มข้ึน 38 ลานบาท เนื่องมาจากวิถีชีวิตของกลุมผูบริโภคในปจจุบันมีความนิยมในการใช
บริการเกี่ยวกบัสุขภาพมากขึ้น  
 
ฐานะการเงิน 
สินทรัพยรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2544 สินทรัพยรวม 6,769 ลานบาท โดยสวนใหญเปนสินทรัพยไมหมุนเวยีน 
จํานวน 6,292 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 93 โดยในป 2544 สินทรัพยของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงใน
รายการหลัก คือ รายการท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ-สุทธิ ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน รอยละ 46  เปน 5,143 ลานบาท  
เนื่องจาก 

(1) บริษัทรวมแหงหนึ่งซ่ึงดําเนนิการกอสรางโรงแรมท่ีจังหวัดภูเก็ต ไดเร่ิมเปดดําเนนิการแลวเม่ือ
วันท่ี 15 ธันวาคม 2544 และในสวนเงินลงทุนระยะยาว มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 59 เปน 
1,141 ลานบาท  

(2) บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด จาก
เดิมในอัตรารอยละ 70.8 เปนอัตรารอยละ 74.4 และเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท แมริม 
เทอเรซ รีซอรท จํากัด  เปนรอยละ 44.8 ประกอบกับบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบาย
ทางการเงิน และการดําเนนิงานของบริษัท   

(3) บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ทําให
บริษัทมีสวนไดสวนเสียในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 30.4 
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หนี้สินรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 4,046 ลานบาท ซ่ึงประกอบไป 

ดวยหน้ีสินหมนุเวยีนในสัดสวนรอยละ 44 (รวมหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป) เงินกูยมืระยะยาว 
รอยละ 41 หุนกูรอยละ 10 (สุทธิ) และหนีสิ้นอ่ืนรอยละ 6 

หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2544 เพิ่มข้ึน 1,396 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 53 จาก 2,648  
ลานบาท ณ ส้ินป 2543 ซ่ึงมีปจจัยหลักจากการเพ่ิมข้ึนของ เงินกูยืมระยะยาว จํานวน 1,053 ลานบาท เพื่อ
ใชในการซ้ือหุนสามัญของ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ใชในการกอสรางโรงแรมท่ี
จังหวดัภเูก็ตของบริษัทรวมลงทุนแหงหนึง่ และการปรับปรุงหองพักบางสวนของโรงแรม 
 
สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน เทากับ 2,724 ลานบาท เพิ่มข้ึน 436 ลานบาท จาก 2,287 ลานบาท ในป 2543 
เนื่องจากบริษทัฯ มีกําไรสุทธิในป 2544 จํานวน 262 ลานบาท และ สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิม่ข้ึน 283 
ลานบาท  โดยมีการจายเงินปนผล 108 ลานบาท 
 
งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดประจําป 2544 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน  546  ลานบาท เงิน
สดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 1,288 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเกดิจากการลงทุนในหุนสามัญ 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 514 ลานบาท และลงทุนในท่ีดนิ อาคาร และ 
อุปกรณ โครงการใหมในภเูก็ต และการปรับปรุงหองพัก 781 ลานบาท  

สวนเงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงินเทากับ 772 ลานบาท ท้ังนี้ เปนรายการเงินสดท่ีใชไป
ในสําหรับการชําระคืนเงินกูยืม 765 ลานบาท เงินปนผลจาย 109 ลานบาท ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการ
กูยืมระยะยาว 1,660 ลานบาท 
 
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

อัตราสวนหนีสิ้นตอทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 สําหรับงบการเงินรวมเทากับ 1.49 เทา เพิ่มข้ึน
จากปท่ีแลวซ่ึงอยูท่ีระดับ 1.16 เทา เนื่องจากบริษัทฯ มีการกูยืมเพิ่มข้ึน เพื่อใชในการขยายการลงทุนใน หุน
สามัญ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) การกอสรางโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ท่ีจังหวดั
ภูเก็ต และ ใชในการปรับปรุงหองโรงแรม อยางไรกต็าม เม่ือพิจารณาจากอัตราสวนความสามารถชําระ
ดอกเบ้ียในป 2544 อยูท่ีระดบั 4.52 เทา เพิม่ข้ึนจากปท่ีแลวท่ีอยูท่ีระดบั 4.07 เทา จึงแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ 
ยังคงมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียอยูในเกณฑท่ีดี 
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ความเพยีงพอของสภาพคลอง 

ในป 2544 สภาพคลอง และ สภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอยูท่ี 0.27 เทา และ 0.18 เทา 
ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่หุนกูมีประกันของบริษัทซ่ึงจะครบกําหนดในเดือนสิงหาคม 2545 
นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการปรับปรุงหองพักของโรงแรมบางสวน จึงมีผลทําใหสภาพคลองของบริษัทฯ
ปรับตัวลดลง  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับการชําระคืนหุนกูดังกลาวไว
เรียบรอยแลว นอกจากนั้น การปรับปรุงหองพักโรงแรมจะชวยสรางรายไดใหแกกจิการในป 2545 ไดดี
ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอการเพิ่มเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงานและสภาพคลองของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ี
สูงข้ึน สําหรับระยะเวลาในการจัดเก็บหนี ้ บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการจัดเก็บหนี้ ใหอยูในระยะเวลา 
32 วัน เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากป 2543 ซ่ึงจัดเกบ็ไดภายใน 31 วัน   
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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. นายไชยวฒัน บุนนาค กรรมการ  
   
4. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ  
   
5. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ  
   
6. นายอานิล ธาดานี ่ กรรมการ  
   
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ  
   
8. นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธ ท่ี 
3 

กรรมการ  

   
9. นายไมเคิล เจมส เบอรเชิรท กรรมการ  
   
10. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการ  
 
ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  กรรมการ 
___________________________________      
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
1. รายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม

ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือหุน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

รอยละ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ปริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 53 โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพฯ 5.92 2517-ปจจุบัน ประธานกรรมการ เครือรอยัลการเดน รีซอรท 

เครือไมเนอร คอรปอเรชั่น และ

เครือเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป

นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธาน 38 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.01 2541-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่การเงิน เครือรอยัลการเดน รีซอรท และ

เจาหนาที่การเงิน ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เครือไมเนอร คอรปอเรชั่น

2535-2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี กรรมการ 61 City College ซานฟรานซิสโก 0.01 2520-ปจจุบัน กรรมการ รอยัลการเดน พลาซา พัทยา

นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 53 Ashridge Management College 0.00 2536-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป

- General Management Program

นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 56 University of Puget Sound 0.00 ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. ฟนันซา 

Tacoma, WA USA 2535-2544 กรรมการผูจัดการ บจก. แปซิฟค สตราทีจิค คอนซัลติ้ง

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 2544 ผานหลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ 56 University  of Wisconsin, Madison, USA. 0.13 2535-ปจจุบัน ประธานกรรมการ Schroder Capital Partners Limited

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร

University of California Berkeley, USA.

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ 30 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล  0.00 2542-ปจจุบัน กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ. สัมมากร

Exeter University, Exeter, England

ป ิ โ ั ั ิ ิ ิ   ี่ ิ ิ ั ั ไ ิ 

 ก-1

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2540-2541 เจาหนาทีวานิชธนกิจ บจก. หลักทรัพยไทยพาณิชย

ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538-2540 เจาหนาที่ประสานงานโครงการ บจก. ดีไซน 103

นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธที่ 3 กรรมการ และรองประธาน 41 University of Kentucky 0.00 2540-ปจจุบัน รองประธานฝายพัฒนาโครงการ เครือรอยัลการเดน รีซอรท

ฝายพัฒนาโครงการ Bachelor of Arts 2530 - 2540 Director of Development Macro Polo Hotel, Hong Kong

นายไมเคิล เจมส เบอรเชิทท กรรมการและรองประธาน 48 Commerce - The University of 0.00 2543-ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ เครือรอยัลการเดน รีซอรท 

เจาหนาที่ปฎิบัติการ Western Australia 2523-2540 ผูจัดการทั่วไป Four Seasns and Regent Hotels

นายไชยวัฒน บุนนาค กรรมการ 58 มหาวิทยาลัยฮารวารด 0.00 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเหตุ   (1) กรรมการ 2 ทานจากกรรมการทั้งหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

 ก-1



แบบแสดงรานการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2

/

 ข-1 ข-1

 /

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย

รายชื่อบริษัทยอย RGR RGH RGP RGE RGI HHR HHV RGD R.G.E. CPR MST SVRNS

รายชื่อกรรมการ

นายวิ ี่  ็ วูด ็คลเลยม เอลล ไฮเน X X X X X X X X X / / XX

นางป  นมั ิบู รารถนา มโ ยพ ลย / / / / / / / / / / / //

นายศุ ิ  ีรั  ั ีภดษฐ  มณ ตนจรสศร / / / // / //

นายวิสิฐ ตั ิสุนต นทร / /

นา  ีส ี่ยพอล ชาล เคนน / /

นายไมเคิล  ร ิรทเจมส เบอ เช / /

นา  ลี ทยเคนเนธ ไว /

นายอานิล นี่ธาดา /

นายฮาโ ด  ด ็ ิรธ ที่รล อารโนล เวนเว  3 / / /

นายกิ ิ  าโ  ณ ุ าตตพล ปร มช อยธย / / / /

นา ั  บุ คยไชยวฒน นนา /

นา  ร แ ยโจเอล เมเยอ ไอส มนน /

นายเดวิด ิรล นเอ คาสเซ /

นา ี่ย ร ยเจฟฟร กา ไซด /

หมอม อั ี าโหลวง ศน  ปร มช /

นายวรวีร ั่ ลี  หวงห X

นายวฒิชัย ั่ ลีนายวุ งหลหวงห /ฒชย หว

นายธงชัย ณ นคร /

นางนาถสินี สา ิ ิทั   รวานชพ กษ /

นา ี่ย ธิ ยเจฟฟร แมท วส /

นายมารค ัน ็ ีสันอล เอดล /

          x     ประธานกรรมการ

          /     กรรมการ

บริษัท

     RGR  บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)

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 วิลเลจ 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



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

-ไมมี-  
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