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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RGR”) กอต้ังเม่ือวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 
2521 โดยนายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลานบาท และจดทะเบียนเปนบริษัท
มหาชนตามกฎหมายไทยและเขาเปนสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือเดือน
ตุลาคม 2531 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,662 ลานบาท ซ่ึงเปนทุนชําระแลวท้ังส้ิน 
1,485 ลานบาท บริษัทประกอบธุรกิจหลักทางดานโรงแรม (โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท ขนาดหองพัก 290 หอง) และไดลงทุนในธุรกจิโรงแรมและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจโรงแรม ไดแก ธุรกิจศูนยการคา, ธุรกิจบันเทิง และกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม
โดยลงทุนผานบริษัทในเครือ  วิธีการบริหารโรงแรมของบริษัทและกลุมบริษัทนั้นจะบริหารงานดวยตนเอง
และ บริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” และ”โฟรซีซ่ัน” รวมถึงรวมทุนกับ แมริออท ฮองกง 

ในป 2545 บริษัทและกลุมบริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานท้ังส้ิน 2,749 ลานบาท ซ่ึงเปนรายไดจาก
การประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ รายไดจากการประกอบธุรกิจโรงแรมรอยละ 79 ธุรกิจใหเชาศูนยการคา
รอยละ  11 ธุรกิจบันเทิงรอยละ 2 ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 6 และธุรกิจอ่ืนๆ รอยละ 2  และมีกําไร
สุทธิท้ังส้ิน 346 ลานบาท  ณ ส้ินป 2545 บริษัทและกลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 7,319 ลานบาท ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวยีน 718 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวยีน 6,601 ลานบาท  มีหนี้สินรวม 4,133 ลานบาท ซ่ึง
เปนเงินกู 3,295 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนรวมท้ังส้ิน 3,186 ลานบาท สําหรับป 2544 มีรายไดจากการ
ดําเนินงานท้ังส้ิน 2,077 ลานบาท และมีกาํไรสุทธิ 262 ลานบาท  
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สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

  
ช่ือบริษัท  บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)  
   Royal Garden Resort Public Company Limited 
ธุรกิจหลัก เปนผูพัฒนาโครงการ ดําเนนิการ 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 2545 มีมูลคา 1,485,110,460 บาท 
โทรศัพท  0-2381-5151 
โทรสาร   0-2381-5777-8 
Home Page  www.royalgarden-resort.com 
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1. ปจจัยความเส่ียง (แกไข) 
 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
จากการที่บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโรงแรมและมีฐานลูกคาท่ีสําคัญคือนักทองเท่ียวโดยเฉพาะจาก

ตางประเทศ ปจจัยความเส่ียงภายนอกท่ีสําคัญซ่ึงบริษัทฯไมสามารถควบคุมได คือ ความผันผวนของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว อันเกิดจากสภาวะของสงคราม การกอการราย หรือ การแพรระบาดของ
โรคติดตอแบบเฉียบพลัน 
 ปจจัยเส่ียงขางตนสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณนักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีกําลังจะเขามา
ทองเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงผลกระทบนีส้งผลเปนวงกวาง ไมเพยีงประเทศไทยและบริษัทฯ แตรวมถึงท้ัง
ภูมิภาคเอเชียดวยเชนกัน 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากความเส่ียงดังกลาวเปนปจจัยภายนอกท่ียากตอการควบคุม บริษัทฯจึงได
เตรียมความพรอมท้ังดานการตลาด และการลดคาใชจายในการดําเนนิการ (ถาจําเปน) รวมถึงเสริมสราง
ความม่ันคงของฐานะการเงนิของบริษัทฯ  
 อนึ่งจากประสบการณท่ีผานมา ความเส่ียงขางตนไมวาจะเปนเหตุการณการกอการรายเม่ือวนัท่ี  11
กันยายน 2544 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา การเกิดระเบิดท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซียเม่ือกลางเดือนตุลาคม 
2545 สงครามระหวางประเทศอัฟกานิสถานกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงสงครามระหวางประเทศอิรักกับ
สหรัฐอเมริกา และการแพรระบาดของโรคติดตอทางลมหายใจอยางเฉียบพลัน (SARS) เหตุการณเหลานี้ได
มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย รวมถึงธุรกิจของบริษัทฯแตเปนเพียงระยะส้ันเทานั้น 
นอกจากนี้บริษัทฯไดมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพทําใหบริษัทฯมีผลประกอบการที่เติบโตอยาง
ตอเนื่องถึงแมวาจะมีอุปสรรคภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 
 
ความเสี่ยงจากการแขงขนั 

การแขงขันในป 2546 นี้คาดวาจะมีสูงข้ึนกวาป 2545  ท้ังนี้เนื่องจากการเปดตัวของโรงแรมใหม ท่ี
มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกับบริษัทฯ ดังนั้นการแขงขันท่ีเพิ่มสูงข้ึนอาจทําใหมีเกิดการแขงขันในเร่ือง
ราคา และอาจจะสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัทฯในท่ีสุด อยางไรกต็ามบริษัทฯเช่ือม่ันวา
ภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากคณะกรรมการบริหารซ่ึงมีประสบการณมากในธุรกิจโรงแรม และ
บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคา 
“แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons Hotel and Resort Asia Pacific Pte. Ltd. ภายใต
เคร่ืองหมายการคา “รีเจนท” และการบริหารงานโดย Hotel Licensing Corporation ซ่ึงเปนกลุมบริษัท แมริ
ออทโฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท” ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงระดับ
โลก ประกอบกับบริษัทไดประกอบธุรกิจในประเทศไทยเปนระยะเวลานานจึงมีฐานลูกคาประจําท้ัง
ภายในประเทศ และตางประเทศ นอกจากนี้ธุรกจิทองเท่ียวของประเทศไทยโดยรวมไดขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง บริษทัฯจึงมีการเตบิโตของรายไดและกําไรเพ่ิมข้ึนทุกปโดยความเช่ือม่ันนีเ้กิดจากการทีบ่ริษัทฯ มี
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ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการใหม 

จากการที่บริษทัฯมุงสูการเปนผูนําในการประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีใหความบันเทิงและการพักผอน
อยางแทจริงแกกลุมลูกคานกัทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท ดังนั้นหากบริษัทฯมี
โอกาสที่ดีในการลงทุน บริษัทฯอาจลงทุนในโครงการกอสรางโรงแรมใหม ดังนัน้จึงอาจทําใหบริษัทฯมี
ความเส่ียงจากการกอสรางโครงการใหมเกดิข้ึน อันเกิดมาจากการปรับตัวสูงข้ึนของราคาวัสดุกอสราง 
ปจจัยในเร่ืองระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอตนทุนในการกอสรางและ
คุณภาพของการกอสรางการดําเนินการกอสรางโรงแรมใหม อยางไรก็ตามกลุมบริษัทไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายดังกลาวจากความเส่ียงท่ีเกิดจากการกอสราง เนื่องจากตามปกติกลุมบริษัทจะทําสัญญาในการ
กอสรางหรือปรับปรุงโรงแรมกับผูรับเหมากอสราง ซ่ึงตนทุนในการกอสรางเปนตนทุนท่ีแนนอนตามท่ี
ระบุในสัญญา และมีการควบคุมคุณภาพการกอสรางใหไดตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากนี้
กอนเร่ิมดําเนนิโครงการใหมๆ บริษัทฯจะทําการสํารวจส่ิงแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณท่ีตั้ง
ของโครงการใหมกอนดําเนนิการกอสราง เพื่อสรางความม่ันใจในความเปนไปไดของโครงการกอนเร่ิมตน
โครงการใหมและขจัดความเส่ียงในการกอสราง 
 
ความเสี่ยงดานการเงิน 
( รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 26 ) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด จดัต้ังในป 2521 โดยนายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ ดวยทุน 
จดทะเบียนจํานวน 3 ลานบาท เพื่อดําเนนิธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในป 2531 ปจจุบันเปนผูประกอบธุรกิจหลักทางดานโรงแรม ธุรกิจศูนยการคา ธุรกิจ
ใหบริการเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบันเทิง  โดยปจจุบัน บริษัทฯดําเนินกจิการโรงแรมพัทยา แมริออท  รีซอรท 
แอนด สปา เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง ประกอบดวยหองพกัจํานวน 290 หอง ตั้งอยูใจกลางเมืองติดชายทะเลของ
หาดพัทยา บนพื้นที ่20 ไร เชาจากบริษัท   ศรีพัฒน จํากดั ซ่ึงจะหมดอายุสัญญาในป 2562 และบริษัทยังได
ลงทุนในธุรกจิโรงแรมอีก 9 แหง ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมจํานวนหองพักท้ังส้ินกวา 2,000 หอง 
โดยลงทุนผานบริษัทในเครือ อีกทั้งมีการลงทุนในธุรกจิอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ซ่ึง
สรุปไดดังนี ้
 

ขอมูลการลงทุนในบริษัทยอย (ณ 31 ธันวาคม 2545) คือ 
ธุรกิจโรงแรม:  

การบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทในกลุมแบงออกเปน 3 ประเภทการบริหารคือ   (1) บริหารงาน
ดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง   (2) บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริ
ออท” (Franchise)   (3) บริหารงานโดยโฟรซีซ่ัน ภายใตเคร่ืองหมายการคา “รีเจนท” และบริหารงานโดย
กลุมแมริออทโฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท”  

(1)  บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง โดยบริษัทหรือบริษทัยอย (บริษัท 
รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากดั) 

บริษัท หวัหิน วิลเลจ จํากัด (Hua Hin Village Limited.) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 200 
ลานบาท เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2533 โดยขณะนีด้ําเนนิกจิการโรงแรมภายใตเคร่ืองหมายการคา  
“อนันตรา” ตั้งอยูท่ีอําเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ บนพื้นที่ 36 ไร ประกอบดวยหองพัก 197 หอง และส่ิง
อํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  

บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากดั (Baan Boran Chieng Rai Company Limited) มีทุนจดทะเบียน 
และทุนชําระแลว 165 ลานบาท ซ่ึงบริษัทเขาซ้ือกิจการเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2545 โดยขณะนีด้ําเนนิกิจการ
โรงแรมภายใตเคร่ืองหมายการคา “บานโบราณ” มีขนาดหองพัก 107 หอง บนพื้นท่ี 800 ไร ท่ีอําเภอเชยีง
แสน จังหวัดเชียงราย 

บริษัท สมุย วลิเลจ จํากัด (Samui Village Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
ประกอบธุรกจิพัฒนาท่ีดนิบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวดัสุราษฎธานี จํานวน)ประมาณ 90 ไร 
เพื่อทําโรงแรมแหงใหมในเครือบริษัท (โครงการในอนาคต) มีหองพกัท้ังส้ิน 60 หอง คาดวาจะเร่ิมกอสราง
ในไตรมาส 2 ป 2546 และคาดวาจะเปดดําเนินการในปลายป 2547 
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(2) บริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” (Franchise) ซ่ึงบริษัทบริหารโรงแรมดวย
ตนเอง  

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) (Royal Garden Resort Public Company Limited.) 
หรือตัวบริษัท เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2521  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
1,661.996 ลานบาท ซ่ึงเปนทุนชําระแลวท้ังส้ิน 1,485.12 ลานบาท บริษัทประกอบธุรกิจหลักทางดาน
โรงแรม คือ    โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท ตั้งอยูใจกลางเมือง
พัทยา บนพื้นท่ี 12 ไร  ประกอบดวย หองพัก 290 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรม
ช้ันหนึ่ง 

บริษัท หัวหนิ รีซอรท จํากัด (Hua Hin Resort Limited.) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 200 
ลานบาท เร่ิมประกอบกิจการตั้งแตป 2527 ดําเนินกิจการโรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท ตั้งอยูท่ีอําเภอหวัหนิ ประจวบคีรีขันธ บนพื้นที่ 21 ไร  ประกอบดวย หองพัก 216 
หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จาํกัด (Chao Phaya Resort Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 
450 ลานบาท เร่ิมประกอบกจิการต้ังแตป  2535 ดําเนินกจิการโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา , เอ  รอยัลการเดน รีซอรท และ ธุรกิจใหเชาศูนยการคา (Royal Garden Plaza –Bangkok) ตั้งอยูริม
แมน้ําเจาพระยา ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ บนพื้นที ่ 27 ไร ประกอบดวยหองพกั 413 หอง  และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึง่ 

 
(3) บริหารงานโดยโฟรซีซ่ัน ภายใตเคร่ืองหมายการคา “รีเจนท” และบริหารงานโดยกลุมแมริออท

โฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท” 
บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (Maerim Terrace Resort Limited.) มีทุนจดทะเบียน และทุน

ชําระแลว 300 ลานบาท บริษัทถือหุนท้ังทางตรงและทางออม (โดยผาน บริษทั โรงแรมราชดําริ จํากัด 
(มหาชน) (Rajadamri Hotel Public Company Limited) รอยละ 44.83 เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2538 
ดําเนินกิจการโรงแรมเดอะ รีเจนท -รีซอรท เชียงใหม บริหารงานโดย กลุมรีเจนท อินเตอรเนช่ันแนล / 
โฟรซีซ่ัน ขนาด 64 หอง รวมถึงการรับบริหารหองพักอีก 16 หอง ในสวนของเรซิเดนทเช่ียล  ซ่ึงรวมอยู
บนเนื้อท่ีบนพืน้ท่ี 37 ไร ท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (Royal Garden Development Limited.) มีทุนจด
ทะเบียน และทุนชําระแลว 700 ลานบาท โดยบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากดั (RNS Holding Limited) ถือ
หุนรอยละ 50 (RGR ถือหุนรอยละ 72 ในบริษัท อารเอ็นเอส.โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน และทุน
ชําระแลว 420.02 ลานบาท จัดต้ังในป 2541 เพื่อถือหุนในบริษัท รอยลัการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด) เร่ิม
เปดดําเนนิการในเดือนธันวาคม 2544 ดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเกต็ รีสอรท แอนด สปา 
บริหารงานโดย แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล บริเวณหาดไมขาว อําเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต บนเนือ้ท่ี 37 ไร 
ประกอบดวยหองพักท้ังส้ิน 265 หอง  
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ธุรกิจใหเชาศูนยการคา 
 บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด (Royal Garden Plaza Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระ
แลว 300 ลานบาท  บริษัทถือหุนรอยละ 100 เปดดําเนนิการต้ังแตป 2534 ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัล
การเดน พลาซา -พัทยา ตั้งอยูติดกับ โรงแรม พัทยา แมริออท  รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รี
ซอรท  
 
ธุรกิจบันเทิง 
 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Royal Garden Entertainment Limited) มีทุนจด
ทะเบียน และทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 เปดใหบริการตั้งแตป 2537 ประกอบ
ธุรกิจประเภท Simulator Theater ในระบบ 3Dโรงฉายภาพยนตร 3 มิติเคล่ือนท่ี พิพิธภณัฑ Ripley’s 
Believe It or Not! และเคร่ืองเลนนานาชนดิ ในบริเวณศูนยการคารอยลัการเดน พลาซา พัทยา  
 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (R.G.R.International Limited) ตั้งอยูท่ี บริติช เวอรจิน้ 
ไอแลนด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 ดอลลารสหรัฐ บริษัทถือหุนรอยละ 100 ดําเนนิ
กิจการรวมลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกนัในตางประเทศ ไดแก บริษทั ริบเบ่ียน จาํกัด และ บริษัท  ฮาร
เบอรวิว จํากัด  
 R.G.E. (HKG) Limited ตั้งอยูท่ีประเทศฮองกงมีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 100,000 ดอล
ลารฮองกง บริษัทถือหุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการธุรกิจบันเทิง โดยรับบริหารงานใน
บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด ฮองกง  
 
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ 
 บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด (Mandara Spa (Thailand) Limited) มีทุนจดทะเบียน และ
ทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 51 ดําเนินกจิการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อสุขภาพ 
ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยปจจุบัน
เปดดําเนนิการ 10 แหงท่ีโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท, 
โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยลัการเดน รีซอรท, โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา, โรงแรมบานโบราณเชียงราย, 
โรงแรมเพิรล ภูเก็ต,โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสพารค, โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน, โรงแรมเจดับบลิว 
แมริออท ภูเกต็ รีสอรท แอนด สปา, และ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 
 
ธุรกิจอ่ืน 
 บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด (Royal Garden Hotel Management Limited)  มี
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 17 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 100 เร่ิมประกอบกิจการป 2531 
ใหบริการการบริหารงานศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา - พัทยา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา –
กรุงเทพฯ  ศูนยบันเทิงท่ีพทัยา และโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียตนาม, เอ รอยัล



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

20020128T05 
 

7 

 กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด (Thai Project Property Fund) มีทุนจดทะเบียน และ
ทุนชําระแลว 105 ลานบาท บริษัทถือหนวยลงทุนท้ังจํานวน ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีให
ผลตอบแทนด ีโดยมีบริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย (Thai Asset Management Property Fund) มีทุนจดทะเบียน และ
ทุนชําระแลว 900 ลานบาท บริษัทถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 33.33 ของหนวยลงทุนท้ังส้ินใน
กองทุนรวม โดยเปนสัดสวนรอยละ 100 ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง ซ่ึงถือเปนหนวย
ลงทุนประเภทเจาของ ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ 

 

ขอมูลการลงทุนในบริษัทรวม (ณ 31 ธันวาคม 2545)  คือ 

 บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด (Ripbion! Limited) ตั้งอยูท่ีฮองกงมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลารฮองกง 
ทุนชําระแลว 2 ดอลลารฮองกง โดยบริษทั อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 50 เร่ิม
ประกอบกิจการในป 2540 ดําเนินกิจการ พิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not ท่ีพีคแทรมทาวเวอร 
ฮองกง โดยรวมทุนกับ  Hong Kong & Shanghai Hotels แหงฮองกง 

 บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (Rajadamri Hotel Public Company Limited) มีทุนจด
ทะเบียน และทุนชําระแลว 450 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 30.20 ดําเนินกจิการโรงแรม เดอะ รีเจนท –
กรุงเทพ เปนโรงแรมช้ันหนึง่ บริหารงานโดยกลุมรีเจนท อินเตอรเนช่ันแนล / โฟรซีซ่ัน ตั้งอยูบนถนนราช
ดําริ ประกอบดวยหองพกั 356 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากดั (มหาชน) (The Minor Food Group Plc.) มีทุนจดทะเบียน 
440 ลานบาท ทุนชําระแลว 323.46 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนอยูรอยละ 33.22 ดําเนนิธุรกิจประเภท
เครือขายรานอาหารบริการดวน ไดแก พิซซา, ไก, แฮมเบอรเกอร, ฮอทดอก, แซนวสิ, ไอศกรีมพรีเม่ียม, 
และซอฟทไอศกรีม  

บริษัท ฮาเบอรวิว จํากดั (Harbour View Limited) ตั้งอยูท่ีถนนทรานฟู เมืองไฮฟอง เวยีดนาม มีทุน
จดทะเบียน และทุนชําระแลว 6.848 ลานเหรียญสหรัฐฯ  โดยบริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ถือ
หุนอยูรอยละ 20 ดําเนินกจิการโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร ขนาด 127 หอง ในเมืองไฮฟอง 
ประเทศเวยีดนาม เปดดําเนนิการเม่ือเดือนตุลาคม 2541 

บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด (Maikhao Vacation Villas Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุน
ชําระแลว 40 ลานบาท โดยบริษัท RNS ถือหุนรอยละ 15 ดําเนนิกิจการโครงการปนสวนเวลาพักผอน 
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บริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทยอยและบริษัทรวม (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

  74.4% 

บจก. รอยัลการเดน 
โฮเทล แมนเน็จเมนท 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

บจก. รอยัลการเดน 
เอ็นเตอรเทนเมนท 

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% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 44.8%** บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท 
(โรงแรมเดอะ รีเจนท- 
รีซอรท เชียงใหม) 

 

บจก. สมุย วิลเลจ   100% 

บจก. มันดารา สปา  
(ไทยแลนด) 

  51% 

30.2% 

20.0% 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 33.2% 

100% บจก. บานโบราณ เชียงราย 
(โรงแรมบานโบราณ เชียงราย) 

100% 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 
33.3% 

15% 

  72.4% บจก.อารเอ็นเอส โฮลด้ิง บจก. รอยัลการเดน 
ดีเวลลอปเมนท  

(โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา) 

50% 

บจก.ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา  

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

หมายเหต ุ

** สัดสวนการถือหุนนี้เปนท้ังสัดสวนการถือหุนโดยตรง และเปนการถือผาน บมจ.โรงแรมราชดําริ 

20020128T05 
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โครงสรางรายได 
ในป 2545 บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการรวมคา มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ไดแก  

(1) ธุรกิจโรงแรม รอยละ 78 
(2) ธุรกิจใหเชาศูนยการคา รอยละ 13 
(3) ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 6 
(4) ธุรกิจบันเทิง รอยละ 2 

(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 29) 
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บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
1. ธุรกิจโรงแรม 

จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัท ปจจุบันจํานวนหองพกัของโรงแรมซ่ึงบริษัท ถือหุน
อยูมีท้ังส้ิน 2,039 หอง โดยโรงแรมท่ีอยูภายใตการบริหารงานของกลุมรอยัลการเดน รีซอรท ไดแก โรงแรม
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรง
แรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา, โรงแรมบานโบราณ และโรงแรมฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮ
ฟอง เวยีดนาม และโรงแรมท่ีบริษัท เปนผูถือหุนแตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก โรงแรมเดอะ รีเจนท -รีซอรท 
เชียงใหม โรงแรม เดอะ รีเจนท -กรุงเทพ และโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภท
กลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 

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

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพือ่ให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี้ 

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 
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 Chaba (1) 15-30 
 Chaba (2) 10-20 
 Board Room 15-20 
 Ratree 50-80 

 
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภท
กลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการ ดังน้ี 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพักท้ังส้ิน 
216 หอง 
 
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพือ่ให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี้ 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 ประกอบดวย: Marriott Café 140 
 Chicago Grill 40 
 Sala Thai 30-40 
 Ciao 40 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: A. Petchburi 40-60 
 B. Pranburi 30-40 
 Hua Hin 30-40 

 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา   มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และกลุม
ลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังส้ิน 197 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพือ่ให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี้ 
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ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 ประกอบดวย: Issara Café 146 
 Baan Thalia 52 
 Sala Siam 68 
 Rim Nam 44 
 Loy nam 30 + 90 Sun Bed 
 Saithong 70 
 Lagoon 12 + 14 Sun Bed 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Ruen Thon  27-64 
 Ruen Thai 24-56 
 Ruen Than 28-42 
 Ruen Issara 8-16 
 Rim Thalay 16-28 

 
โรงแรมบานโบราณ   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มี
ลักษณะการใหบริการ ดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมบานโบราณ มีหองพกัท้ังส้ิน 107 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพือ่ให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี้ 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 ประกอบดวย: Yuan Lue Lao (inside) 95 
 Yuan Lue Lao (terrace) 40 
 Trafficker Rendezvous 45 
 Opium Den  25 
 Suan Fin 60 
 Hill Top 80 
 Triangle Deck 80 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Theatre 80 
 Classroom 50 
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 U Shape 40 
 Function  200-250  
 Cocktail  80-250 
   

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภท
กลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการ ดงันี้ 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพัก
ท้ังส้ิน 413 หอง 
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพือ่ให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี้ 

 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 ประกอบดวย: The Riverside Terrace 300 
 The Market 150 
 Rice Mill 110 
 Trader Vic’s 80 
 Benihana 100 
 Loy Nam 70 
 Elephant Bar 50 
 Numero 25 
 Manohra 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 
 Jasmine 22 - 70 
 Poppy 10 - 12 
 Bamboo 10 



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

20020128T06  14  

 Lotus 14 - 16 
 Garden 20 - 80 
 Grand Sala  300-400 

 
โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียตนาม, เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแก
ลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมฮาเบอรววิและออฟฟศทาวเวอร–ไฮฟอง เวยีดนาม มีหองพักท้ังส้ิน 127 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพือ่ให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี้ 

 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 ประกอบดวย: Lobby Lounge 32 
 The Harbour Café 86 
 The Nam Phuong 96 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Catba 22-180 
 Halong 22-180 
 Doson 20-140 
 Lanha 18-90 

 
การใหบริการดานอ่ืนๆ ไดแก 

-ตกปลา สกีน้าํ เรือใบ วินดเซิรฟ Parasailing Scuba Diving และศูนยบริหารรางกาย  
 -รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเส้ือผา รานขายยา         

-รานดอกไม รานเสริมสวยและตัดผม เปนตน 
-บริการอ่ืนๆ เชน บริการสํารองท่ีนั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการ Limousine บริการ
จัดทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการรับเล้ียงเด็กทารก บริการตัดผม 
บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท ฯลฯ 
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บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท  ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว 
และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท 
 การใหบริการดานหองพกั 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังส้ิน 265 หอง เปดใหบริการโดย
เปดใหบริการเต็มต้ังแตวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2545 

 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 ไมจาํกัดจํานวนท่ีนั่ง 
   
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Mai Khao Ballroom 450 
 Salon A – E 422 
 Rawai or Layan 1-2 130 
 Kamala Boardroom 12 
 Lotus Pavilion พื้นท่ีเปด ไมจาํกัดจํานวนท่ีนั่ง 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

โรงแรมเดอะ รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม   มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และ
กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการ ดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรมเดอะ รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม มีหองพักท้ังส้ิน80หอง เปนสวนของโรงแรม 64 
หอง และเปนสวนของเรซิเดนทเช่ียล 16 หอง 
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพือ่ให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี้ 

 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
 ประกอบดวย: Sala Mae Rim 66 
 Elephant Bar 31 
 Pool Terrace and Bar 56 
   
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
 ประกอบดวย: Kasalong Pavilion 18-40 
 Kasalong Foyer 20 
 Intanin Pavillion 36-80 
 Pool 60-100 
 Pool Sala 30-60 
 Pool Terrace & Bar 80-120 

 
โรงแรม เดอะ รีเจนท - กรุงเทพ   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกจิ และกลุม
ลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันทางโรงแรม เดอะ รีเจนท - กรุงเทพ มีหองพักท้ังส้ิน 356 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพือ่ให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไป ดังนี้ 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจ(ุท่ีนั่ง) 
 ประกอบดวย: Madison 90 
 Biscotti 124 
 Health Club 17 

20020128T06  16  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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 Lobby Lounge 136 
 Shintaro 68 
 The Spice Market 70 
 Terrace 60 
 Aqua 50 
 Regent Shop 24 
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 
 Ratanakosin Room 80-100 
 Boardroom & Room 248, 249 40-90 
   

อัตราคาหองพกัโดยเฉล่ีย (บาท/คืน) 

            โรงแรม 2543 2544 2545 

พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา 1,925 2,132 2,273 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา 2,135 2,063 2,375 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา 2,477 2,741 3,295 
บานโบราณ 2,150 2,000 2,384 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา 2,304 2,709 2,731 
รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม 9,795 10,669 11,422 
รีเจนท กรุงเทพฯ 4,680 4,977 4,858 
ฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร  (ดอลลารสหรัฐ) 26 26 30 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา (เปดดําเนินการเดือนธันวาคม 2544) 6,838 3,743 

 
 
2. ธุรกิจศูนยการคา 

2.1 ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด 
ซ่ึงถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทรอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นท่ีเพื่อการพาณิชย



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงช้ันนํา อาทิเชน พิพิธภณัฑ 
Ripley’s Believe It or Not!, CD WAREHOUSE, BOOTS, CITY CHAIN, AIIZ , BOSSINI, CHAPS, 
ESPRIT, JASPAL, H2O, NAUTICA, LACOSTE,  BENIHANA, AU BON PAIN, S&P, , KFC, SIZZLER, 
THE PIZZA CO., SWENSEN, MC DONALD’S, HAGEN DAZ 

• สัญญาการใหเชาพื้นท่ี  มี 2 ประเภท คือ 
1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 98 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมดใน

ป 2545 
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 2 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมดในป 2545 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นท่ีหลัก ๆ มี 3 ประเภทคือ 
1.  Fixed Rent คือการคิดคาเชาพื้นท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 87 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ี

รวมในป 2545 
2.  Lease คือพื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนเล็กนอย คิดเปนรอยละ 2 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในป 

2545 
3.  Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะของ

การประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ11 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในป 2545 

• นโยบายราคา 
 บริษัทไดมีการปรับราคาข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการตอสัญญาใหมกับผูเชา โดยจะปรับราคาข้ึนโดยเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 10-15 ตอการตอสัญญาแตละคร้ัง  ในป 2545 ราคาพื้นท่ีใหเชาโดยเฉล่ียประมาณ 918 บาทตอ
ตารางเมตร และอัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียเทากับ 99% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด รายไดของศูนยการคารอยัลการเดน 
พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 86 ของรายไดท้ังหมดจากธุรกิจศูนยการคา ท่ีมาของรายไดในป 2545 
สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพื้นท่ี 71% คาเซอรวิส 12% คาน้ําและคาไฟ 9% คาท่ีจอดรถ 3% และอ่ืน ๆ 5%  
นอกจากนี้ทางบริษัท ไดจดัใหมีการประกนัภัยตัวอาคาร เปนวงเงิน 903 ลานบาท 
 

2.2 ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ 
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 

ซ่ึงถือหุนรอยละ 74.36% โดยบริษัทรอยลัการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นท่ีเพื่อการ
พาณิชยเปนอาคารขนาด 2 ช้ัน ตั้งอยู บนพืน้ท่ีของ โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัล
การเดน รีซอรท เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  มีพื้นที่ใหเชารวมท้ังส้ิน 7,240 ตารางเมตร 
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บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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• สัญญาการใหเชาพื้นท่ี  มี 2. ประเภท คือ  
1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ  53   ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในป 2545 
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ   47 ของพื้นท่ีท้ังหมดในป 2545  

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นท่ีหลัก ๆ มี  4 ประเภทคือ  
1.  Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพื้นท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 49 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ี

รวมในป2545 
2.  Lease คือ พื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนเล็กนอย คิดเปนรอยละ 28  ของคาเชาพื้นท่ีรวมป 

2545 
3.  Kiosk คือ การใหเชาพืน้ท่ีบนพื้นท่ีสวนกลาง โดยมีรายไดประมาณรอยละ 9 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีรวม

ป 2545 
4.  Temporary คือ การใหเชาพืน้ท่ีแบบช่ัวคราว โดยมีรายไดประมาณรอยล13 ของรายไดจากคาเชาพืน้ท่ีรวม 

ป 2545 

• นโยบายราคา 
 บริษัท ไดมีการปรับราคาลงเพ่ือเพ่ิมอัตราการเชาพื้นท่ี  ในป 2545 ราคาพื้นท่ีใหเชาโดยเฉล่ียประมาณ 

228 บาทตอตารางเมตร และอัตราการเชาพืน้ท่ีเฉล่ียเทากบั 98.7% ของพื้นท่ีท้ังหมด  
 
3. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ  
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ภายใตการดําเนินงานของ บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินกจิการ
โดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบัน
บริษัทเปดดําเนินการ 10 แหงท่ีโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท, 
โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา, โรงแรมบานโบราณ เชียงราย, 
โรงแรมเพิรล ภูเก็ต,โรงแรม อิมพีเรียล ควนีสพารค, โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน, โรงแรมเจดับบลิว แมริ
ออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา, และ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 
 
4. ธุรกิจบันเทิง  
กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด สามารถ
แบงออกเปนสามกลุม อันไดแก 
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1. พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปน Chain ธุรกิจพิพิธภัณฑเพื่อความรูและบันเทิงท่ีใหญท่ีสุด 

มีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมืองเซนต
ออกัสติน รัฐฟลอริดา เม่ือป 2498 โดยส่ิงท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! จะเปนส่ิง
มหัศจรรยอันล้ีลับและนาพศิวงที่รวบรวมจากท่ัวทุกมุมโลก ตามคอนเซปท “เช่ือหรือไม” ปจจุบันพิพิธภณัฑ 
Ripley’s Believe It or Not! เปดดําเนนิการอยู 37 แหงท่ัวโลก โดย Ripley Entertainment Inc. (เจาของลิขสิทธ์ิ) 
เปนผูดําเนนิการเอง 10 แหง ท่ีเหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกบับริษัทอ่ืน 

ในประเทศไทย บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (ถือหุน 100% โดยบริษัท) ไดซ้ือ
ใบอนุญาตในการดําเนินการลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเร่ิมจดัสรางพิพิธภัณฑ Ripley’s 
Believe It or Not! ท่ีพัทยาในปลายป 2537 โดยเชาพืน้ท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนช้ัน 3 ของศูนยการคารอยัล
การเดนท พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเม่ือบอกเลิกขอตกลงกับทางเจาของลิขสิทธ์ิ   
ในป 2545 มีอัตราการเขาชมของนักทองเท่ียวประมาณ 285,519 คน ลดลงจาก 337,369 คน ป 2544   

นอกจากนี้ในตนป 2540 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (บริษัทยอยของบริษัท) ไดรวม
ลงทุน 50:50 กับกลุม Hong Kong Shanghai Hotels ในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด และเปดดําเนินการพิพิธภัณฑ 
Ripley’s Believe It or Not! อีก 1 แหงท่ีพีคแทรมทาวเวอร ฮองกง โดยมี R.G.E. (HK) Limited เปนผู
บริหารงาน 

พรอมกับใบอนุญาตประกอบการและขอตกลงในฮองกงฉบับนี้ ทาง Ripley Entertainment Inc. ยังได
ใหสิทธิแก R.G.E. (HK) Limited ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! ในประเทศจีนแต ผูเดียว 
ซ่ึงในขณะนี้ทาง R.G.E. (HK) Limited กําลังศึกษาแผนการขยายงานในกรุงปกกิ่ง บนเนื้อท่ีประมาณ 2,000 
ตารางเมตร 
 2. Theater 

Ripley's 3D+ Moving Theater เปนโรงฉายภาพยนตร 3 มิติ พรอมระบบเกาอ้ี Simulator ท่ีเคล่ือนไหว
ได 8 ทิศทาง ทําใหผูชมรูสึกเหมือนไดผจญภัยไปกับเหตุการณจริง 

3. เคร่ืองเลนอ่ืน ๆ 
บนช้ัน 3 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา นอกจากจะเปนท่ีตั้งของพพิิธภัณฑ Ripley’s 

Believe It or Not! และ Ripley's 3D+ Moving Theater แลว ยังเปนศูนยรวมเคร่ืองเลนทันสมัยตาง ๆ เชน 
Ripley’s Laser Trek, Ripley’s Laser Bump, และ Ripley’s Winzone. 

 
ในป 2545 มีอัตราการเขาชมประมาณ 1,017,259 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉล่ีย 65 บาท   รายได

รวมของรอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 44 จาก 
Theater รอยละ 24 และจากเคร่ืองเลนอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 32 
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(ข) การตลาดและภาวะการแขงขนั 
การตลาด 

บริษัทมีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของ
ผลิตภัณฑและบริการ ขอมูลของลูกคาไวท่ีสวนกลางและการกระจายการขาย (Decentralization) ซ่ึงเปน
การกระจายและเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วข้ึน  

 
กลยุทธทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม) 

 บริษัท มีกลยทุธในการตลาดและการขาย ดังนี ้
1.  เนนการใหคุณภาพท่ีคุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการ

สงเสริมการขายรวมกับบริษทันําเท่ียว สายการบิน และองคกรอ่ืน ๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต 
และบัตรเครดติธนาคาร เปนตน  เพื่อเพ่ิมจาํนวนลูกคา 

2.  เนนขยายฐานลูกคาโดยการหาลูกคากลุมใหม ๆ จากแหลงตลาดท่ียังไมไดรับการสงเสริมการขาย
มากนัก เชน ลาตินอเมริกา แอฟริกาใต และยุโรปตะวันออก เปนตน 

3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม เพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก 
4. เสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะความชํานาญใหบุคลากร 
5. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักใน

กรุงเทพฯ ซ่ึงจะสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง 
6.ปรับปรุงการใหบริการโดยการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนการขายและสํารองหองพักในตางประเทศ 

เชน ท่ีฮองกง สิงคโปรญ่ีปุน อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน  
7.  ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเกี่ยวกับบริการหรือโปรแกรมตาง ๆ ของโรงแรมให

ลูกคาทราบอยูตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะใหลูกคาสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับความตองการของตนเองได  
8. พัฒนาการขายตรงเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มข้ึน 
 
บริษัท มีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของทางกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเอง การ

บริหารงานภายใตเคร่ืองหมายทางการคาและการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยประเด็นพิจารณาเลือกวิธีการ
บริหารโรงแรมตางๆประกอบไปดวย 

1. ความสามารถในการบริหาร 
 หากบริษัท พิจารณาแลวเหน็วาสามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมก็

จะทําการบริหารงานโดยบริษัท 
2. ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพ่ิม 
 บริษัทจะทําการบริหารภายใตเคร่ืองหมายการคาเม่ือเห็นวาโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนมี

มากกวาตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน 
3. ช่ือเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน 
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ในกรณีท่ีบริษทั ขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพืน้ท่ีบริษัท อาจบริหารงานโดย
หาผูรวมทุนซ่ึงมีประสบการณ มีช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการนั้น ๆ 
ปจจุบันบริษัท มีการบริหารโรงแรมในกลุมดังนี ้
 
วิธีการบริหารงาน รายช่ือโรงแรม คาใชจายการบริหาร 
บริหารงานดวยตนเอง
ภายใตเคร่ืองหมายการคา
ของตนเอง โดยบริษทั
หรือบริษัทยอย (บริษัท 
รอยัลการเดน โฮเทล 
แมเนจเมนท จาํกัด) 

อนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร-  
ไฮฟอง เวยีดนาม 
บานโบราณ 
 

รอยละคงท่ีของรายไดรวม+รอยละ
คงท่ีของกําไรข้ันตนจากการดําเนิน 
งานโดยแตละโรงแรมชําระใหแก 
RGHM หรือ RGR 

การบริหารงานโรงแรมของบริษัทท่ี
บริหารเองดังท่ีกลาวมาขางตนนั้นอยู
ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมของ
บริษัท มีอายุสัญญา 10 ป และตออายุ
ไดคราวละ 10 ป  

 

บริหารงานดวยตนเอง
ภายใตเคร่ืองหมายการคา 
“แมริออท” (Franchise) 
(ทําใหโรงแรมเปนสากล
ข้ึนและสามารถใชศูนย
การรับจองหองพักของ
กลุม  แมริออทได) 
 

พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา , 
เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา , 
เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด 
สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท 

รอยละคงท่ีของรายไดจากการขาย
หองพักรวมโดยชําระใหแก RGR 

บริหารงานโดยโฟรซีซ่ัน
ภายใตเคร่ืองหมายการคา 
“รีเจนท” และบริหารงาน
โดยกลุมแมริออทโฮเทล 
ภายใตเคร่ืองหมายการคา 
“เจดับบลิวแมริออท”  

เดอะ รี เจนท-กรุงเทพ 
เดอะ รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท 
แอนด สปา 

รอยละคงท่ีของรายไดรวม+รอยละ
คงท่ีหลังหักคาใชจายจากการ
ดําเนินงานโดยแตละโรงแรมจายใหแก
กลุม รีเจนทอินเตอรเนช่ันแนล/โฟรซี
ซ่ัน/แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล 
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กลุมลูกคาเปาหมาย แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
1. นักทองเท่ียวเพื่อการพักผอน  
2.   นักธุรกิจ  
3.   กลุมการประชุม การจัดแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน  
4.  กลุมนักธุรกิจและนักทองเท่ียวท่ีเดินทางผาน  
โดยสัดสวนของกลุมลูกคาจะแตกตางกันไปตามท่ีตั้งและนโยบายของแตละโรงแรม 
 
นโยบายดานราคา 
 ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนแขกจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน     ตัง้แต

เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม แขกในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนแขกจาก
ตางประเทศจะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม   การกําหนดราคานอกจากจะพิจารณาถึง
ผลกระทบของฤดูกาลแลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพื้นฐาน และการปรับราคา
ยังตองพิจารณาถึงราคาตลาดของคูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย อยางไรก็ตามในชวงท่ีมิใชฤดู
การทองเท่ียวหรือมีนักทองเที่ยวไมมาก โรงแรมไดใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาในชวง
พิเศษ เสนอโปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การใหบริการพิเศษโดยไมคิดมูลคาเพิ่ม รวม
สงเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน 

บริษัท มีความสามารถในการแขงขันท่ีสําคัญคือ 
1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน 
2. มีคุณภาพการใหบริการท่ีดใีนราคาท่ีเหมาะสม 
3. มีโรงแรมในเครือ ซ่ึงต้ังอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักท่ี

ทันสมัยและรวดเร็ว 
4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติท่ีมีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุม Marriott 

 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ชองทางการจดัจําหนายแบงได 3 ทางคือ 
1.  การขายโดยเจาหนาท่ีฝายขายของบริษัท คิดเปนรอยละ 59 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย

ท้ังหมด เจาหนาท่ีฝายขายของบริษัท จะเสนอสินคาใหลูกคาประเภทตัวแทนขายและกลุมลูกคาจดัประชุมและ
สัมมนา ท้ังภายในและตางประเทศ 

2.   การ Walk In ของกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไป คิดเปนรอยละ 8 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย
ท้ังหมด พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไปซ่ึงรูจักโรงแรมผานส่ือมวลชนตาง ๆ เพื่อนฝูงหรือ
กลุมลูกคาเดิม 

3.  ขายผาน Tour Agent ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 33 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนายท้ังหมด 
Tour Agent จะทําหนาท่ีลักษณะเดยีวกบัคนกลางในการจัดจําหนายหองพกัใหกบับริษัท จะมีอยูท้ังในเอเซีย 
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หลักเกณฑในการแตงต้ัง Tour Agent ขายของทางโรงแรม ไดแก  
1. มีเครือขายท่ีกวางขวาง 
2. มีประวัตแิละชื่อเสียงท่ีดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน  
3. สามารถทํายอดขายไดสูง 
 
ลักษณะของลูกคา 
 ลูกคาของธุรกิจโรงแรมของบริษัท มีท้ังลูกคาท่ีเปนคนไทยและตางชาติ กลุมลูกคาของโรงแรมแบงได 

เปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ 
1. กลุมลูกคาท่ีจองผานตัวแทนขายท้ังในประเทศและตางประเทศเปนบริษัททองเท่ียวท่ีรับจอง

หองพักจากลูกคา แลวบริษทัทองเท่ียวนี้จะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักท่ีขายผานบริษทัทองเท่ียว
จะมีปริมาณสูงและถือเปนลูกคากลุมใหญท่ีสุด 

2. กลุมนักทองเที่ยวท่ัวไป เปนลูกคาท่ีติดตอเขาพักท่ีโรงแรมดวยตนเอง 
3.  กลุมลูกคาท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาท่ีเขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของการ

ประชุม สัมมนา  ลูกคาประเภทนี ้จะกอใหเกิดรายไดอ่ืน ๆ นอกเหนอืจากหองพกั 
ลูกคาสวนใหญของบริษัท เปนลูกคาท่ีติดตอผานมาทางตัวแทนขาย เอเยนตทัวร และหนวยรับจอง

หองพัก จึงมีความหลากหลายและเปล่ียนกลุมไปเร่ือย ๆ และเปนการยากท่ีจะใหรายช่ือลูกคารายใหญท่ี
แนนอนได สําหรับลูกคาภายในประเทศท่ีเปนบริษัทเอกชน องคกรภาครัฐตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธอันดีกับ
บริษัท และมีการมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอมีเปนสัดสวนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดรวมของบริษัท  
สัดสวนของแขกท่ีเขาพักแบงตามสัญชาติ  มีรายละเอียด ดังนี ้

(รอยละ) 
ผูเขาพัก  พัทยา หัวหิน อนันตรา กรุงเทพ ฮาเบอรวิว เชียงราย ภูเก็ต รีเจนท -

เชียงใหม 
 อเมริกา  27.23 1.60 1.18 4.58 3.25 9.54 13.91 30.39 
 เอเชีย  35.11 8.93 10.70 27.68 22.01 7.50 55.12 24.86 
 ยุโรป  18.20 71.07 61.40 2.64 41.60 55.10 12.08 22.22 
 ออสเตรเลีย  2.80 1.97 0.82 47.83 1.97 2.98 2.79 - 
 ไทย  10.50 14.59 24.55 10.82 2.83 23.60 9.08 9.94 
 อ่ืนๆ  6.16 1.84 1.35 6.45 28.34 1.28 7.02 12.59 

รวม   100.00     100.00  100.00     100.00        100.00  100.00 100.00        100.00  
 



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

20020128T06  25  

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 
      เชียงราย หมายถึง  บานโบราณ เชียงราย 
     ภูเก็ต  หมายถึง  ภูเก็ต  แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
    รีเจนท-เชียงใหม หมายถึง  เดอะ รีเจนท-รีซอรท เชียงใหม 

 
คูแขงและสถานภาพในการแขงขนั 
-ในเขตกรุงเทพฯ: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทมีประมาณ 4-5 ราย 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีศักยภาพในการแขงขันสูงเม่ือ
เทียบกับคูแขง เนื่องจากเปนโรงแรมในระดับสากลท่ีสามารถเจาะกลุมลูกคาประเภทเอเยนตทองเที่ยวและ
ลูกคาท่ีเปนบริษัทไดโดยมีการทําสัญญาระหวางกนั  ระดับการแขงขันอยูในระดับปานกลางเนื่องจากเปน
โรงแรมท่ีเนนการพักผอน 

-ในเขตพัทยา: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษทัมีประมาณ 3-4 ราย โรงแรม
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท ถึงแมระดับการแขงขันของธุรกิจโรงแรม
โดยรวมในพทัยามีการแขงขันคอนขางสูง แตโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา จัดเปนผูนําตลาด
โรงแรมระดับช้ันนาํ ซ่ึงเปนโรงแรมเพียงแหงเดยีวท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรมระดับท่ีมีเครือขายสากลในพัทยา
ในบัจจุบัน  

-ในเขตหัวหิน: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทมีประมาณ 4-5 ราย โรงแรม
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท เปนโรงแรมระดับช้ันนําจากการเปล่ียนมาใช
เคร่ืองหมายการคา “แมริออท” ทําใหจัดอยูในกลุมโรงแรมระดับท่ีมีเครือขายสากลในหัวหินในปจจุบัน ซ่ึงเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน  ขณะท่ี โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา จัดอยูในโรงแรมช้ันนําประเภทท่ีมี
เอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวและเปนโรงแรมท่ีเนนกลุมลูกคาระดับบนของหัวหินเทานั้น  

- ในเขตภูเก็ต: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษทัมีประมาณ 4 ราย   โรงแรม เจ
ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต เร่ิมเปดดําเนนิการวันท่ี 15 ธันวาคม 2544  เปนโรงแรมช้ันนําแหงใหมในรอบ 10 ปท่ี
ผานมาในจังหวัดภูเก็ต ท่ีจดัอยูในกลุมโรงแรมระดับท่ีมีเครือขายสากล ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัด
ภูเก็ต   
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0อุตสาหกรรมศูนยการคา 

 ตลาดคาปลีกกําลังเปล่ียนไปสูการคาแบบ Modern Trade ผูบริโภคในปจจุบันชอบท่ีจะเลือกซ้ือสินคา
แบบ One-Stop-Shopping หรือซ้ือสินคาไดหลายอยางจากสถานท่ีแหงเดียว โดยไมตองเสียเวลาเลือกหาสินคา
จากหลายแหง ดังนั้นอุตสาหกรรมคาปลีกจึงถูกพัฒนาใหรานคา หรือ จดุขายสินคาของตนมีขนาดเล็กลง และ
ตั้งรวมตัวกันกับผูคาปลีกรายอ่ืนๆ เพื่อเพ่ิมแรงดึงดูดกลุมผูบริโภค  

 ตลาด Modern Trade มีแนวโนมเพิ่งข้ึนจาก 30% ในป 1998 เปน 45% ในป 2002 และเปนท่ีคาดการวา
จะเพิ่มข้ึนเปนคร่ึงหนึ่งของสวนแบงตลาดคาปลีกในประเทศไทย 
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อนึ่งในกรุงเทพฯ และเมือง
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
อาทิเชน พัทยา และ ภเูก็ต ตลาด
คาปลีกยังคงเติบโตข้ึนอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะ Prime Retail 
Center เห็นไดจากอัตราคาเชาท่ี
มีการปรับเพิ่มข้ึน ประมาณ 5-
7% ใน Prime Retail Center 
ในขณะท่ี Grade B ยังมีพืน้ท่ีวางอีก
ประมาณ 20%  

 ศูนยการคาชุมชน (เนเบอรฮูด มอลล) เปนอีกธุรกิจหนึ่งท่ีมีอัตราการขยายท่ีสดใสในตลาดคาปลีก 
เนื่องจากความขาดแคลนพ้ืนท่ีใน Prime Retail Center ขนาดใหญ เหน็ไดจากการลงทุนเปดศูนยการคาขนาด
ใหญใหมเพยีงไมกี่แหงในรอบสองถึงสามปท่ีผานมา ภาวะตลาดดังกลาวทําใหมีการขยายะระกิจคาปลีกขนาด
เล็กมากข้ึนท้ังรูปแบบคอนวเีนียนสโตร ซูเปอรมารเก็ต ซ่ึงรานจะรวมตัวอยูในเขตชุมชน เปนโครงการ
ศูนยการคาขนาดยอม และเปนโอกาสของเนเบอรฮูด มอลล ในป 2003 

 อยางไรก็ด ี อัตราการขยายตัวท่ีตอเนื่องของพื้นท่ีคาปลีกในเมืองอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยางพัทยา 
แสดงใหเห็นวาตลาดคาปลีกยังเติบโตอยางตอเนื่อง พืน้ท่ีคาปลีกในเมืองพัทยาเพิ่มจาก 30,000 ตรางเมตร ในป 
2000 เปน 50,000 ตรางเมตร ในป 2002 และจะเพิ่มอีก 5% ในป 2003 และมีอัตราการครอบครองอยูท่ี 94% 
 

 
ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดน พัทยา 
จากการทีภ่าวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหเกิดการเคล่ือนยายตลาดศูนยการคาจากกรุงเทพฯ ท่ีเกิดภาวะ 

Oversupply สูตลาดนักทองเที่ยว ซ่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีใกลกรุงเทพ และมีศักยภาพมากท่ีสุด คือ พทัยา ในเมือง
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ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยา มีการแขงขันกันรุนแรง มีการลดราคาคาเชาและแขงขัน
ทางดานการจดัการสงเสริมการขายมากข้ึน  แตมีผลกระทบกับรอยัลการเดน พลาซา นอย เนื่องจากอยูในทําเล
ท่ีตั้งท่ีดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคาเชาแลวยังคงเปนท่ีนาสนใจสําหรับผูเชามาก สังเกตไดจากอัตราการเชาพื้นท่ี
ท่ีมีอยูถึงอัตรารอยละ 99 

 
ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา กรุงเทพฯ 
ศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา กรุงเทพฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายคือชุมชนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง 

(Community Mall)  โดยเนนท่ีรานอาหารและโรงเรียนเสริมทักษะ เพือ่ถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนครอบครัว อาทิ
เชน รานเบอรเกอร คิง เดอะ พิซซา คอมปะนี สเวนเซนส ซิซซเลอร ลิตเต้ิลโฮม เปนตน และโรงเรียนเสริม
ทักษะอาทิเชน Tumble Tots, Kiddy King, Math World ดนตรีสยาม Studio Art คูแขงท่ีอาจจัดระดับเพื่อการ
เปรียบเทียบ คือ ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 3 และเดอะมอลลทาพระ อยางไรก็ตาม ศูนยการคาเหลานี้มีขนาด
ใหญ และมีรานคาปลีกจํานวนมาก กลุมลูกคามีความแตกตางกัน 

นอกจากนี้ โรงแรมท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกัน จะมีรานคาในโรงแรมเพื่อใหบริการตอแขกท่ีเขาพัก ซ่ึง
มีจํานวนไมมากนัก จึงไมจัดวาเปนคูแขงของบริษัท  

 
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ 

 มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนนิกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อสุขภาพ ใหบริการดาน
สถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมีกลุมเปาหมายคือแขกท่ี
เขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาท่ีเห็นความสําคัญในเร่ืองสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ธุรกิจสปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการนั้นไดเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็วในชวงป 
2544 แตอยางไรก็ตามบริษทันั้นไดเปดดําเนินการเปนรายแรกๆและมีสาขาท้ังหมด 10 แหงท่ัวประเทศ คูแขงท่ี
อาจจัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบคือ Centara Spa ซ่ึงมีสาขา 5 แหง โดยจะต้ังอยูตามโรงแรม ของกลุมธุรกิจ  
Central Hotels and  Resorts 
 
3.3 ลักษณะทางดานการผลิต 
-กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
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ตารางรายละเอียดท่ีตั้ง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม 
โรงแรม จํานวนหอง อัตราการเขาพัก (%) 

 2545 2544 2543 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 218/2-3 ถนนชายหาด เมือง
พัทยา จังหวดัชลบุรี ตั้งอยูบนพื้นที่ 20 ไร  

ประกอบดวยหองพักจํานวน 290 หอง 
เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง ประกอบดวย
อาคาร 2 หลัง สูง 4 ช้ัน และ 10 ช้ัน 

77.6 75.6 77.6 

โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 107/1 ถนนเพชรเกษม อําเภอ
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ บนพื้นท่ี 21 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 ช้ันจํานวน 2 
อาคารและอาคารสูง 7 ช้ัน 1 อาคาร มี
หองพักรวม 216 หอง 

80.6 
 
 
 

79.6 64.2 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา  
ตั้งอยูเลขท่ี 43/1 ถนนเพชรเกษม อําเภอ
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ บนพื้นท่ี 36 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน 12 อาคาร 
มีหองพัก 197 หอง 

59.8 65.2 64.4 

โรงแรมบานโบราณ ตั้งอยูเลขท่ี 229
อําเภอแมกอง เชียงแสน  เชียงราย บนเนื้อ
ท่ี 800 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 ช้ัน  อาคาร มี
หองพัก 107 หอง 
 

37.3 40.2 43.4 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 257/1-3 ริมแมน้าํเจาพระยา 
ถนนเจริญนคร บนพื้นท่ี 27 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 ช้ันจํานวน 2 
อาคาร และอาคารสูง 5 ช้ัน จาํนวน 1 
อาคาร มี    หองพักรวม 413 หอง 

72.4 71.3 75.9 

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

ประกอบดวย อาคารสูง 2 ช้ัน จํานวน 
20 อาคาร ปจจุบันมีหองพกัรวม 
 80 หอง  

57.0 64.1 64.0 

โรงแรม เดอะ รีเจนท กรุงเทพ 
ตั้งอยูเลขท่ี 155 บนถนนราชดําริ เขตปทุม
วัน บนพื้นท่ี 10 ไร 

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

67.5 61.0 64.7 

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

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

46.4 - - 

 



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

20020128T06  29  

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหองพกั อุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช และคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใชในการปรุงอาหาร และเคร่ืองดื่มแลว พนกังานท่ีใหบริการถือเปนส่ิง
สําคัญอีกประการหนึ่ง บริษัทมีนโยบายหลักท่ีจะรับคนทองถ่ิน เพือ่ใหเกดิการจางแรงงานในระดับทองถ่ิน  
นั้นๆ โดยมีการฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลานั้น ใหมีความรูและความสามารถในการทํางาน
นอกเหนือจากฝกสอนและการอบรมพนักงาน การสงพนักงานคนไทยดูงานตางประเทศและการรับผูเช่ียวชาญ
มาฝกสอนและฝกฝนในงาน การจางชาวตางชาติมาทํางาน ก็จะสามารถถายทอดความรูประสบการณใหแก
พนักงานคนไทยเพ่ือจะปฏิบัติไดเองในอนาคต 

 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซ่ึงน้ําเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะ
เคมี โดยผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําท้ิงลงสูระบบกําจัดน้ําเสียท่ีผานมา บริษัทฯ และบริษัทในเครือ  ไมเคยกอ
ปญหาทางดานมลภาวะหรือปญหาใด ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังมีมาตรการที่เขมงวดเพื่อรักษาระดับ
มาตรฐานการควบคุมของเสีย สําหรับหนวยงานท่ีควบคุมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุมของ
เทศบาลเมืองแตละแหงซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงแรม เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเมืองหัวหิน โดยเทศบาล
เมืองแตละแหงจะนําน้ําดังกลาวไปบําบัดอีกคร้ังหนึ่งกอนปลอยลงทะเลหรือ แมน้ํา  
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4. การวิจัยและการพัฒนา 
ในป 2544 ธุรกิจโรงแรม ศูนยการคา และธุรกิจบันเทิง ของกลุมบริษัทฯ มีการวาจางบุคคลภายนอกทํา

โครงการวิจัย Mystory Shopper โดยมีวัตถุประสงค เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของ
บริษัทฯ (GSS: Guest Satisfaction Survey)  

ในป 2545 บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงโรงแรม และอาคารศูนยการคา โดยใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 195 
ลานบาท เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง บริษัทฯ จึงมุงเนนถึงการปรับปรุงหองพัก 
มาตรฐานของหองพัก  ความสะดวกสบาย  คุณภาพของอาหารเคร่ืองดื่ม  การบริการ  ตลอดจนส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ  และพัฒนาธุรกิจท่ีเกีย่วเนื่องกับโรงแรม  เพื่อการบริการท่ีครบวงจร เชน  สปา  เรือมโนหรา  เปน
ตน 
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5.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 
 -ทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ขนาด 
ที่ดิน 

ที่ต้ัง ลักษณะ 
กรรมสิทธ ิ

วัตถุประสงค 
การถือครอง 

มูลคาทาง
บัญชี* 

ภาระผูกพัน 

  (ไร)    (ลานบาท) (ลานบาท) 
บมจ. รอยัลการเดน รีซอรท  11 218/2-3 หมู 10 

เมืองพัทยา 
สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2561) 

อาคารโรงแรม 2 หลัง 
4 ช้ันและ 10 ช้ัน 

498 0 

บริษัทยอย       
1. บจก.รอยัลการเดน 

พลาซา  
8 218 หมู 10 เมือง 

พัทยา 
สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุด 2561) *5 

อาคารศูนยการคา  
1 หลัง 3 ช้ัน *3 

543 0 

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

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2555) 

อาคารโรงแรม 1 หลัง 
7 ช้ัน 

238 0 

4. บจก.หัวหิน วิลเลจ  36 43/1 ถนนเพชร
เกษม หัวหิน 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2573) *6 

อาคารโรงแรม 2 ช้ัน  
12 หลัง *4 

350 0 

5. บจก.เจาพระยารีซอรท 27 บางกอกใหญ 
กรุงเทพ 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2562) 

อาคารโรงแรม 7 ช้ัน 2 
หลัง อาคารที่จอดรถ 7 
ช้ัน 1 หลัง 

1,038 0 

6. กองทุนรวมไทยโปร
เจ็คทฯ 

72 หาดแหลมใหญ 
สมุย 

เปนเจาของ พัฒนาเปนโรงแรม -  

7. บจก.รอยัลการเดน  
ดีเวลลอปเมนท  

37 หาดไมขาว ถลาง 
ภูเก็ต 

เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ช้ัน 8 
หลัง 1 ช้ัน 3 หลัง 

933*2 496*2 

8. บจก. แมริม เทอเรซ  
 รีซอรท  

37 แมริม เชียงใหม สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุด 2567) 

อาคาร 3 ช้ัน 1 หลัง 2 
ช้ัน 17 หลัง 

360 100 

 
หมายเหต:ุ  
* มูลคาทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2545 ของทรัพยสินท่ีดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัท และบริษทัยอย      
*2 คิดเปนรอยละ 50 ของมูลคาท้ังหมด ซ่ึงเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน บจก.รอยัลการเดน 

ดีเวลลอปเมนท 
*3 ขายฝากอาคารศูนยการคาใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย และเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ 
*4 ขายฝากอาคารโรงแรมบางสวนใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย และเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ 
*5 ใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เชาชวงระยะเวลา 9 ป 2 เดือน 
*6 ใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เชาชวงระยะเวลา 3 ป 10 เดือน 
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มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ  31 ธันวาคม 2545 
 
บริษัทและบริษัทยอย ราคาทุน(บาท) อายุการ มูลคาสุทธิทางบัญช ี

  ใชงาน(ป) 31 ธันวาคม 2544 
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 334,924,029 10,26,30 254,861,332 
สิทธิการเชา 860,727,172 30 466,324,741 
อาคารและอุปกรณประกอบ 4,949,209,627 15,20,30 3,432,004,885 
ส่ิงปรับปรุงอาคาร 101,327,626 10,15,30 86,269,466 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 1,417,597,581 5,15 749,839,944 
อุปกรณอ่ืน 365,702,029 5,10,15 161,905,086 
ยานพาหนะ 113,964,554 5 50,759,440 
งานระหวางกอสราง 94,759,650  94,692,690 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน 233,002,499  141,834,769 

    
 8,471,214,767  5,438,492,353 

 
บริษัท มีเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยม และการรวมธุรกิจใหสอดคลองกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซ้ือเงินลงทุนกับมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินท่ีกําหนดได ณ วนัท่ีเกดิรายการ อันมีผลทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 
มูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวมการปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 1,748 ลานบาท 
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6. โครงการในอนาคต 
 
โครงการปรับปรุงโรงแรม และสรางหองพักเพิ่ม 

 บริษัทมีโครงการท่ีจะปรับปรุง และสรางหองพักเพิ่ม ท่ีโรงแรมบานโบราณเชียงราย ในป 2546 โดย
จะทําใหโรงแรมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึง่และเปล่ียนช่ือเปน โรงแรมอนันตรา 
สามเหล่ียมทองคํา ปจจุบันอยูระหวางข้ันตอนการออกแบบ โดยบริษัทคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 4 ป 
2546  
 นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการเตนท แคมป ท่ีจังหวัดเชียงราย ซ่ึงจะประกอบการในนาม โฟร ซีซ่ัน 
โดยอาจถือวา เปนสวนขยายจากโรงแรม โฟร ซีซ่ัน ท่ีเชียงใหม และโครงการขยายโรงแรมอนันตรา อีก 1 
แหง ในป 2546 นี้ 
 

โครงการรีซอรทท่ีเกาะสมุย 
บริษัทฯ โดยกองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตีฟ้นด (บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนรอยละ 100) ได

ซ้ือท่ีดินจํานวน 90 ไร บริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อพัฒนาเปนรีซอรท ระดับ 5 
ดาว ขนาดหองพัก 60 หอง โดยคาดวาจะดําเนินการบริหารภายใตช่ือ โฟร ซีซ่ัน โดยการกอสรางโครงการเฟส
แรกคาดวาจะเร่ิมดําเนินการภายในกลางป 2546 และจะสามารถเปดใหบริการไดในปลายป 2547  การลงทุน
ดังกลาวคาดวาจะไดรับผลตอบแทนไมต่ํากวาอัตรารอยละ 15 

 
โครงการขยายสปาท่ีภูเก็ต 
โรงแรมเจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีโครงการขยายหองบริการสปาเพ่ิม อีก 5 หอง 

เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาส4 ป 2546 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ไมมี 

20020128T10 34 
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8.  โครงสรางเงินทุน 
 
     (1)  หลักทรัพยของบริษทั 

(ก) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,661,996,000 บาท เรียกชําระแลว 1,458,110,460 บาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 297,022,092 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.0 บาท  

(ข) หุนประเภทอ่ืน 
 -ไมมี- 

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

(ง) หลักทรัพยอ่ืน 
-หุนกู  
1. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 400 ลานบาท อายุ 3 ป 

ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 31 มีนาคม 2546 อัตราดอกเบ้ียเทากบัอัตราเฉล่ียของ MLR-
0.125 ตอป 
สิทธิของผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด -ไมมี- 

2. หุนกูระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกนั ชนิดทยอยคืนเงินตน และไมมี
ผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,700 ลานบาท อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอน วนัท่ี 23 สิงหาคม 2550 
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.25 

       (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 17) 
-ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
1. ใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตาม

โครงการอายุ 5 ป จํานวน 5.0 ลานหนวย จัดสรรแลว 4.2 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิ 1 
หนวยตอ 2 หุนสามัญ ราคาการใชสิทธิเปนราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 5 กําหนด
ส้ินสุดการใชสิทธิในป 2550 

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม อายุ 5 ป จํานวน 13.6 ลานหนวย ใน
อัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 2 หุนสามัญ 
ราคาการใชสิทธิ 7.50 บาท กําหนดส้ินสุดการใชสิทธิในป 2547 
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 20) 
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(2) ผูถือหุน 
 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2545 
  จํานวนหุน* รอยละ 
1. บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด 58,981,800 21.70 
2. HSBC (Singapore) Nominee Pte. Ltd. 54,531,020 20.06 
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห 23,882,200 8.79 
4. บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด(มหาชน) 20,068,000 7.38 
5. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ 16,056,100 5.91 
6. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 9,762,400 3.59 
7. กองทุนรวม เพื่อผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว โดยลงทุนใน

หุนของ    บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
7,616,380 2.80 

8. บริษัท เลเชอร  เอ็นเตอรไพรซ จํากัด  6,741,600 2.48 
9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 6,291,200 2.31 
10. Nomura Singapore Limited -Main Account 6,066,704 2.23 
 *ปรับจํานวนหุนใหเปนมูลคาท่ีตราไว 5 บาทตอหุน 

  
(3) นโยบายการจายเงินปนผล 

ไมต่ํากวา รอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 
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9. การจัดการ (แกไข) 

(1)   โครงสรางการจัดการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2545 
 -  โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
(ก) คณะกรรมการบริษัท 

นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ ผูกอตั้ง ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
 (แตงต้ัง 2522 เกิด 2492) 
 ประวัติการศึกษา 
 โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
 ประวัติการทํางาน 
 ประธานกรรมการบริษัทในเครือรอยัลการเดน รีซอรท  
 ประธานกรรมการกลุม บริษทั ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการกลุม บริษทั เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จาํกัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากดั  

(มหาชน) บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด บริษัท เอเวอรเรสต เวิลดวายน 
จํากัด 

นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี    กรรมการ  (แตงต้ัง 2526 เกดิ 2484) 
  ประวัติการศึกษา 
  City College ซานฟรานซิสโก 
  ประวัติการทํางาน 
 กรรมการบริษัทในเครือรอยลัการเดน รีซอรท  
                                                  ท่ีปรึกษานายกสมาคมนักธุรกิจและการทองเท่ียวแหงเมืองพัทยา 
  คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาและพัฒนา

เศรษฐกิจ (กรอ) เมืองพัทยา 
นายพอล ชาลีส เคนนี่  กรรมการ (แตงต้ัง 2540 เกิด 2492) 
 ประวัติการศึกษา 
 General Management Program, Ashridge Management College, England 
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นายพอล ชาลีส เคนนี่ (ตอ)  ประวัติการทํางาน 
 กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 

(มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงิน (แตงต้ัง 2541 เกิด 2507) 
  ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ประวัติการทํางาน 
 กรรมการบริษัทในเครือรอยลัการเดน รีซอรท  
 กรรมการกลุม บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
นายอานิล ธาดานี ่  กรรมการ  (แตงต้ัง 2541 เกดิ 2489) 
 ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of California, Berkeley, USA. 
 ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of Wisconsin, Madison, USA. 
 ประวัติการทํางาน 
 ผูกอตั้งและประธานกรรมการบริษัท ชโรเดอร แคปตอล พารทเนอร จํากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัท พารคเวย โฮลดิ้ง จํากัด  
 บริษัท ทวินวูด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร) 
 กรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) บริษัท โรงแรมราช

ดําริ จํากัด(มหาชน) บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด – บีวีไอ (บริษัท
จดทะเบียนในสหรัฐ) 

นายเคนเนธ ลี ไวท  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2541 เกิด 2489) 
  ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of Puget Sound Tacoma, Wa., USA  
 หลักสูตร Director Certification Program & Chairman 2000 สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประวัติการทํางาน  
 กรรมการบริหาร บริษัท ฟนนัซา จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

จํากัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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นายเคนเนธ ลี ไวท (ตอ)  กรรมการของ Vietnam Frontier Fund  บริษัท ล็อกซบิท จํากัด  
 กรรมการสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 เหรัญญิกกิตติมศักดิ์ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ  
 ประธานคณะกรรมการ Business Economics Committee - หอการคาอเมริกัน 
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2543 เกิด 2515) 
 ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร Director Certification Program& Chairman 2000 สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประวัติการทํางาน 
 กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท สัมมากร จํากัด(มหาชน) 

กรรมการบริษัท ศรีพัฒน จํากัด บริษัท ศรีพัฒน การเดน จํากัด บริษัท แมริม 
เทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษทั รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท อาร
เอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด 
บริษัท หัวหิน คอนโดมิเนียม จํากัด และบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 

นายฮาโรลด อารโนลด  กรรมการและรองประธานฝายพัฒนาโครงการ (แตงต้ัง 2543 เกิด 2504) 
เว็นทเวิรธท่ี 3   ประวัติการศึกษา 
  Bachelor of Art, University of Kentucky  
 ประวัติการทํางาน 
 กรรมการ บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั  
 บริษัท อารจีอี (ฮองกง) จํากัด  
 
นายไชยวัฒน บุนนาค  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2545 เกิด 2487) 
  ประวัติการศึกษา     
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวารด  
 ประวัติการทํางาน 
  กรรมการผูจัดการ บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด

(มหาชน) 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการ  ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดาํเนินงานของ      
บริษัท รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 

 
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ  

จัดต้ังข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2541 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปประกอบดวยกรรมการ 3 
ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ  ดังมีรายช่ือตอไปนี ้

นายเคนเนธ ลี ไวท (ประธาน) นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  
นายไชยวัฒน บุนนาค  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย (เลขานุการ) 

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการ
ปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ รวมท้ังการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี  
 

(ค) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 
นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค (ประธาน)  นายเคนเนธ ลี ไวท    
นายอานิล ธาดานี่  

              อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
                     มีหนาท่ีพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการบริหารทุกทาน  
 

-  คณะผูบริหาร ประกอบดวย 
ช่ือ-สกุล            ตําแหนง 

นายวิลเล่ียม  เอ็ลลวูด ไฮเนค็  ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี  กรรมการ 

  นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธ ท่ี 3 กรรมการและรองประธานฝายพัฒนาโครงการ  
หมายเหตุ : รองประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ ยังไมมีการแตงต้ังทดแทนคนเดิม 
 

 -   เลขานุการบริษัท     นางนัยนา วรรณวิสูตร 
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 (2)  บุคลากร 
 จํานวนพนกังาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 

บริษัท จํานวนพนกังาน (คน) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)  232 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  181 
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากดั  204 

              บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด         547 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด    21 

              บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากดั    34 
              บริษัท รอยัลการเดน โฮเทลแมเนจ็เมนท จํากัด    20 
 บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด    197 
 บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากดั    435 

รวม                             1871 
 

  ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2545 
 ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวม 424 ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 

 นโยบายการพฒันาพนักงาน 
 บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู
ในทุกระดับของพนักงานอยางตอเนื่อง บริษัทฯ เนนการเล่ือนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางาน
เพื่อใหพนักงานไดรับการพฒันาอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่สามารถตอบสนองความตองการของแขกและผูถือหุน 
เพื่อความพอใจสูงสุด ซ่ึงเปนปจจยัท่ีสําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอยางม่ันคงและแข็งแกรง 
 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมลูภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
โดยกําหนดให ผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของบริษัทเพื่อนําสง
ตอสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกคร้ัง  นอกจากนีบ้ริษัทยังขอความรวมมือ
ไปยังผูบริหาร ทุกทานใหงดการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงที่ไดรับขอมูลท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท  จนกวาบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว 
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จํานวนหลักทรัพยของบริษัทฯท่ีกรรมการหรือผูบริหารถือเพ่ิมข้ึนหรือ (ลดลง) ในรอบป 2545 

  จํานวนหลักทรัพยที่ถือ  
ณ สิ้นป 2545 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือ 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
   *RIGHT **ESOP *** RIGHT ESOP 
นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 16,056,440 802,822 300,000 8,028,220 - - 

นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี กรรมการ 36,000 - 68,000 36,000 - (28,000) 

นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 22,000 - 96,000 11,000 - - 

นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธาน 
เจาหนาที่การเงิน 

600,000 -  300,000 480,000 - 
 

(180,000) 
 

นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 2,079,200 303,840 - 1,664,600 174,100 - 

นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 6,000 300 - 3,000 - - 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ - - - - - - 

นายฮาโรลด อารโนลด เว็นท
เวิรธที่ 3 

กรรมการและรอง
ประธานฝายพัฒนา

โครงการ 

- - 425,000 - - - 

นายไชยวัฒน บุนนาค กรรมการ 12,870 - - - - - 

นายจาลิล เมคัวร ผูอํานวยการฝาย
การเงินกลุมบริษัทใน

เครือ 

- - - - - - 

*     RIGHT คือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเดิม 
**   ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของ

บริษัท และ/หรือบริษัทยอย  
*** การเปล่ียนแปลงบางสวนเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวจาก 10 บาท เปน 5 บาทตอหุน 
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(3)   การกํากับดูแลกิจการ 
ทางบริษัทไดจดัใหมีการดําเนินกิจการ ตามหลักการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี ซ่ึงการปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดแูลกิจการท่ีดี 15 ขอมีดังนี ้
1.  นโยบายเกีย่วกับการกํากบัดูแลกิจการ 
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลฝายบริหารให

ดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน 
ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

2.  สิทธิของผูถือหุน 
ในป 2545 บริษัทมีการประชุมผูถือหุน 1 คร้ัง เปนประชุมสามัญประจําป ในวันท่ี 19 เมษายน 2545 โดย

บริษัทไดจดัสงหนังสือนัดประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนวนัประชุม 10 วัน และบริษัทไดเร่ิมเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจ
จากผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

3.  สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของ

กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี 
4. การประชุมผูถือหุน 
ในการประชุมผูถือหุนป 2545 ประธานในท่ีประชุมไดช้ีแจงรายละเอียดวาระตางๆ และเปดโอกาสใหผู

ถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการบันทึกรายงานการประชุมตามวาระ 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากบัดูแลใหฝายจัดการดาํเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงสุดใหแกกจิการ และความมัน่คงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษร โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง และให
มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน รวมท้ังกําหนดนโยบายและวธีิการดูแลไมใหผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนกังาน เพือ่ใหผูท่ี

เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏบัตหินาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ัง
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8. การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

กรรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนอิสระ 

4 
2 
3 

ทาน 
ทาน 
ทาน คิดเปนรอยละ 1 ใน 3ของคณะกรรมการท้ังหมด 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนบุคคลคนเดียวกนั อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดการ

ถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบริหารและกรรมการอิสระมากกวาคร่ึงหนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมด 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ป 2545 บริษัทจายคาตอบแทนตางๆใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังนี ้
- คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 จํานวน 
(ราย) 

เบ้ียประชุม 
(ลานบาท) 

คาตอบแทนรายเดือน
และโบนัส (ลานบาท) 

รวม 
(ลานบาท) 

คณะกรรมการ 9 2.00 - 2.00 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 0.17 - 0.17 
ผูบริหาร 4 - 28.71 28.71 

 
- คาตอบแทนอื่นๆ ท่ีมิใชตัวเงิน 
                      ไมมี 
11. การประชุมคณะกรรมการ 
ฝายเลขานุการบริษัทไดจดัสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยาง

นอย 7 วัน ใหคณะกรรมการพิจารณา ในป 2545 คณะกรรมการมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 25 คร้ัง และไดมีการจด
บันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมให
กรรมการและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

12. คณะอนกุรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแก

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการถือหุน
และการจดัการ 
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทไดกําหนดภาระ หนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลายลักษณ

อักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกดิการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสม  

บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกาํหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัท และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ 
สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวย 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก บริษัทไดมีการ
กําหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ โดยในป 2546 คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงเพื่อทําหนาท่ีกําหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษัท และพัฒนาระบบบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดใหมีระบบเตือนภัย (Early Warning System) 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดวาการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพยีงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน ทําใหทราบจุดออน
และสามารถปองกันไมใหเกดิการทุจริตหรือดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนผูดแูลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการมีความเหน็วาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถ
สรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษทัยอย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2545 

15. ความสัมพันธของผูลงทุน 
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึง ท้ัง

รายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษทั 
โดยเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูท่ีเกีย่วของไดรับทราบ ท้ังโดยผานทางตลาด
หลักทรัพย และ Web-site ของบริษัท 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
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10. การควบคุมภายใน 
( ดูรายละเอียด ในหวัขอ 9 (3) การกํากับดูแลกิจการ) 



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

 
11. รายการระหวางกัน 

 
บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด (MHT)/ธุรกิจการลงทุน บุคคลที่อาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค เปนกรรมการ ทั้งใน  RGR และ MHT 
 2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญของ RGR 
ลักษณะ/ขนาดของรายการ: RGR จาย คาจัดการใหแก MHT จํานวน 0.8 ลานบาท 
อัตราอางอิง: อัตราคาการจัดการ 0.07 ลานบาทตอเดือน  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการท่ีเกิดขึ้นมีความ

สมเหตุสมผลเปนไปตามที่ระบุในสัญญา ไมกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัท และเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และ RGR ประเมินแลว
วาจะไดรับผลตอบแทนที่คุมคา เน่ืองจาก MHT เปนผูมีความชํานาญใน
ดานการลงทุนซึ่งเปนธุรกิจหลัก โดยใหคําปรึกษาทางดานการพัฒนาธุรกิจ 
และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ อัตราคาบริการของรายการน้ีมีอัตรา
ใกลเคียงกับการใชบริการของที่ปรึกษาอิสระ 

  
บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น (MINOR)/ธุรกิจจําหนายสินคา บุคคลที่อาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส เคนนี่ นายอานิล ธาดานี 
นายเคนเนธ ลี ไวท และนางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนกรรมการ ทั้งใน 
RGR  บริษัทยอย บริษัทรวม และMINOR 
2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญใน RGR และ MINOR 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. RGR บริษัทยอย และบริษัทรวม จายคาจัดการคอมพิวเตอรใหแก 
MINOR 6.4 ลานบาท 
2. RGR บริษัทยอย และบริษัทรวม จายคาบริหาร และการจัดการใหแก 
MINOR 5.6 ลานบาท 
3. บริษัทยอย RGR รับเงินคาเชาจาก MINOR 7.8 ลานบาท 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการท่ีเกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปตามที่ระบุในสัญญา อัตราคาบริการท่ีคิดเปนอัตรา
คาบริการเชนเดียวกับที่ MINOR คิดกับลูกคาทั่วไปซึ่งเปนการคิดจาก
ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงและแบงคาใชจายตามการใชจริง โดยราคาคาบริการ
ดังกลาวตํ่ากวาและมีประสิทธิภาพมากกวาการที่ RGR จะตองจัดการ
ระบบคอมพิวเตอรดวยตนเอง ดังน้ันรายการนี้จึงไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัทและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด /ธุรกิจบันเทิง  บุคคลที่อาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 
ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธ ที่ 3  และ

นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย เปนกรรมการท้ังใน RGR, R.G.E.  (HKG) 
และ RGI 
2. RGR ถือหุน 100% ใน RGI ซึง่ถือหุนใน Ripbion 50% 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1.เปนการโอนเงินกูยืมจากผูถือหุนของ RipBion! คือ RGI มาให 
RGE(HKG) โดยปจจุบัน RGI มียอดเงินตนคงคางจํานวน 68.2 ลานบาท 
(HKD 12.3 ลาน))และมี ดอกเบี้ยคางรับ 0.3 ลานบาท(HKD 0.01 ลาน)  

2. RGE (HKG) รับรายไดดอกเบี้ยจาก RipBion! 2 ลานบาท 
อัตราอางอิง: อัตราดอกเบี้ย HIBOR+1%  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสมผล

เน่ืองจากเปนการใหกูยืมแกบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนและมีการคิด
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ดังน้ันรายการน้ีจึง
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท 

  
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด (MVVL) / โครงการปนสวนเวลา
พักผอน (Time Sharing) –ภูเก็ต 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค เปนกรรมการทั้งใน RGR และ MVVL ลักษณะความสัมพันธ: 
2. RGR ถือหุน 72.4% ใน RNS ซึ่งถือหุนใน MVVL 15%  

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. MVVL จายคาจัดการใหแก RGHM จํานวน 0.6 ลานบาท 
2. RNS มียอดเงินใหกูยืมระยะยาวแก MVVL จํานวน 101.4  ลานบาท    
3. MVVL จายคาพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหแก RGR จํานวน 13.6 
ลานบาท  

อัตราอางอิง: 1. อัตราคาจัดการ 0.05 ลานบาทตอเดือน 
2. อัตราดอกเบี้ยที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการท่ี 1 เปนรายการที่
สมเหตุสมผลและเปนราคายุติธรรม และเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเน่ืองจาก RGHM มีความชํานาญในดานธุรการโรงแรม ในสวนของ
รายการท่ี 2 และ 3 น้ัน เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไปตามที่
ระบุในสัญญา ถึงแมจะเปนการใหกูยืมแกบริษัทรวมในสัดสวน 50:50 
ในขณะที่ RNS ถือหุนในบริษัทรวมในอัตรารอยละ 15 แต RNS มีสิทธ ิ
(Option) ในการท่ีจะเพ่ิมสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 50 ได  ในกรณีที่
ไมใชสิทธิน้ันผูถือหุนอีกฝายหน่ึงจะชําระคืนเงินกูยืมสวนเกินคืนพรอมทั้ง
ดอกเบี้ยในอัตราท่ีระบุไวในสัญญา  
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ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในข้ันตน โดยจะจัดหาขอมูลและทําการ
วิเคราะหวารายการดังกลาว เปนรายการท่ีสมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และมีราคายุติธรรม
หรือไม เชน การซ้ือทรัพยสิน ฝายการลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการ
วาจางผูเช่ียวชาญภายนอก เพื่อใหความเหน็เพิ่มเติม  จากน้ันจึงนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ โดย
ผูบริหารหรือกรรมการที่มีสวนไดเสีย จะไมมีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว นอกจากนี ้ กรรมการ
ตรวจสอบจะรวมกันดูแลรายการระหวางกนัดังกลาวดวยวาเปนรายการท่ีมีความจําเปนและเปนไปในราคา
ท่ียุติธรรมหรือไม 
 ในกรณีท่ีขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทไดจดัใหมีการ
ดําเนินการ เชน การแจงตอตลาดหลักทรัพย การโฆษณาลงหนังสือพิมพ จนถึงการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติรายการ 

 
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคต
วาจะเปนรายการท่ีมีความจําเปนและใหเปนไปในราคาท่ียุติธรรม 
 



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

50 

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (แกไข) 
 
(1) งบการเงิน 

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

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 
2544 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด 
(มหาชน) บริษัทยอยและกิจการรวมคา และของเฉพาะบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอความ ถูกตองและครบถวนของขอมูล
ใน           งบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือ
วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทดังกลาวขางตนแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะบริษัท   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2544 ผลการดําเนินงานรวมและ
ผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของแตละปของบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยและกิจการรวมคา และ
ของเฉพาะบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
สมชาย  จิณโณวาท 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3271 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 
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(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) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
ภาพรวมของผลการดําเนนิงานท่ีผานมา 

ในป 2545 เปนปทีบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจท้ังดานรายไดรวมและกําไร
สุทธิ  จากการที่บริษัทฯ มีเครือขายโรงแรมช้ันแนวหนาครอบคลุม แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  ท้ังกรุงเทพฯ  
พัทยา หวัหนิ เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต และ เวียดนาม  แมวาปท่ีผานมาไดเกิดวิกฤตการณท่ีบาหลี ซ่ึงมี
ผลกระทบตอผลประกอบการของภาคธุรกิจโรงแรมอยูบาง  โดยในสวนของโรงแรมในกลุมบริษทัมีเพียง
โรงแรมท่ีภูเกต็ท่ีมีผลประกอบการต่ํากวาท่ีคาดการณไว ดานโรงแรมอื่น ๆ ยังคงมีผลประกอบการที่โดด
เดน  โครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีสําคัญสําหรับป 2545 ประกอบดวยรายไดจาก
ธุรกิจโรงแรมรอยละ 78 รายไดจากธุรกจิศูนยการคารอยละ 12 รายไดจากกิจการบันเทิงรอยละ 3  และ
รายไดจากศูนยบริการเพื่อสุขภาพรอยละ 6 เปรียบเทียบกับโครงสรางรายไดหลักในป 2544 ท่ีมีอัตรารอย
ละ 78, 14, 4, 4 จะเห็นไดวาในป 2545 รายไดหลักของบริษัทเพิ่มข้ึนจาก รายไดการประกอบกิจการ
โรงแรม, รายไดจากธุรกิจศูนยการคา และ รายไดจากศูนยบริการเพื่อสุขภาพ 

รายไดรวมของบริษัทฯ และ บริษัทยอยสําหรับป 2545 มีจํานวน 2,659 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 
617 ลานบาท หรือในอัตรารอยละ 30 จาก 2,042 ลานบาท ในป 2544 อันเปนผลจากปจจัยสําคัญคือ การ
เพิ่มข้ึนของรายไดธุรกิจโรงแรมจํานวน 503 ลานบาท หรือรอยละ 32 การเพิ่มข้ึนของรายไดจากกิจการให
เชาศูนยการคาจํานวน 25 ลานบาท หรือรอยละ 9 การเพิ่มข้ึนของรายไดจากกิจการบริการเพื่อสุขภาพ 68 
ลานบาท หรือรอยละ 86 และรายไดจากกจิการจัดการโรงแรมและธุรกิจบันเทิงเพิ่มข้ึน 0.1 ลานบาท หรือ
รอยละ 2  การเพิ่มข้ึนของรายไดธุรกิจโรงแรม  เกดิจากในสวนของโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา ท่ีมีการปรับปรุงใหมทําใหอัตราเขาพักเพิ่มข้ึนจากรอยละ 71.3 ในป 2544 เปนรอยละ 72.4 โดย
มีคาหองพักเฉล่ียคงเดิม  โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา มีอัตราคาหองพักโดยเฉล่ียเพิม่ข้ึน
จาก 2,132 บาทตอคืน ในป 2544 เปน 2,273 บาทตอคืน ในป 2545 และมีอัตราการเขาพักเพิ่มข้ึนจากรอย
ละ 75.6 เปน 77.6 ในป 2544 และ 2545 ตามลําดับ  โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา มีอัตราคา
หองพักเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 2,146 บาทตอคืน ในป 2544 เปน 2,375 บาทตอคืน ในป 2545 และอัตราการเขา
พักเพิ่มข้ึนจากรอยละ 76.5 ในป 2544 เปน รอยละ 80.6 ในป 2545   โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา
ท่ีหัวหิน มีอัตราคาหองพักเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 2,741 บาทตอคืน ในป 2544 เปน 3,295 บาทตอคืน ในป 2545 
อัตราการเขาพักลดลงจากรอยละ 65.0 ในป 2544 เปนรอยละ 59.8 ซ่ึงเปนไปตามแผนการตลาดในการวาง
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ในสวนของการเพิ่มข้ึนของรายไดของกจิการใหเชาศูนยการคาท้ังท่ีพัทยาและกรุงเทพฯน้ัน มีอัตรา
การเชาพื้นท่ีเกอืบจะรอยละ 100 อยูแลว ดวยสภาพเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนทําใหมีความตองการเพิ่มข้ึน มีผลให
การเติบโตเพ่ิมข้ึนดวยอัตราคาเชาท่ีสูงข้ึน และการเพิม่ข้ึนของรายไดท่ีสําคัญอีกธรุกิจหนึ่งคือ  กิจการ
บริการเพื่อสุขภาพ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจสปา  ซ่ึงนอกจากบริษัท มันดารา สปา จํากดั จะมีการ
ขยายตวัเพิ่มในประเทศจนมีสาขาถึง 10 แหงแลว ยังจะเปดบริการสปาแหงแรกในประเทศจีน ในป 2546 
อีกดวย 

คาใชจายรวมป 2545 มีจํานวน 2,249 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 538 ลานบาท หรือในอัตรารอยละ 
31 จาก 1,711 ลานบาทในป 2544 เนื่องจากปจจยัสําคัญคือ การเพิ่มข้ึนของตนทุนของการดําเนินงานใน
กิจการโรงแรม  กิจการใหเชาศูนยการคา และกิจการบริการเพื่อสุขภาพรวมประมาณ 199 ลานบาท จากท่ี
ในป 2545 ยอดรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 30  ทําใหตนทนุของการดําเนินงานของปเพิ่มข้ึนดวย  โดยท้ังนี้อัตรา
กําไรข้ันตนของกลุมบริษัทยังคงไมเปล่ียนแปลง การเพิม่ข้ึนของคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 
155 ลานบาท หรือรอยละ 24 รวมถึงคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายท่ีเกิดข้ึน  128 ลานบาท หรือรอยละ 46  
โดยสวนใหญเกิดจากการเปดดําเนนิงานของโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา ภายใต
บริษัท รอยัลการเดนท ดีเวลลอปทเมนท จาํกัด ทําใหในป 2545 ท้ังปมีคาใชจายของบริษัทดังกลาวเขามา
รวมอยูดวย  ในขณะท่ีป 2544 มีคาใชจายเพียงไตรมาส  4 ไตรมาสเดียว  และในป 2545 ไดมีการเขาลงทุน
รอยละ 100 ในบริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด ผูดําเนินกิจการโรงแรมบานโบราณ เชียงราย จึงตองรวม
คาใชจายของบริษัทดังกลาวดวยเชนกนั พรอมกันนี้ บริษัทไดเร่ิมนําเสนองบการเงินของบริษัท แมริม เทอ
เรซ รีซอรท จํากัด  ผูดําเนนิกิจการโรงแรม เดอะ รีเจนท รีซอรท เชียงใหม  เขารวมในการจดัทํางบการเงิน
รวมต้ังแตไตรมาส 4 ป 2544  ทําใหในป 2545 มีคาใชจายรวมท้ังปของบริษัทดังกลาวดวย  นอกจากนี้ยังมี
ดอกเบ้ียจายเพ่ิมข้ึน 49 ลานบาท หรือรอยละ 27  สวนใหญเกิดจากการหยุดบันทึกดอกเบ้ียจายเปนตนทุน
ของบริษัท รอยัล การเดนท ดีเวลลอปทเมนท จํากัด 
 กําไรสุทธิรวม ในป 2545 บริษัทฯ และบริษทัยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 346 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 
84 ลานบาทหรือรอยละ 32 จาก 262 ลานบาทในป 2544 เนื่องจากปจจัยสําคัญคือ  กําไรข้ันตนเพิม่ข้ึน 396 
ลานบาท หรือรอยละ 29 ในขณะท่ีคาใชจายในการขายและบริหารและคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 
เพิ่มข้ึน 282 ลานบาท และภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมข้ึนจํานวน 35 ลานบาท อัตรากําไรข้ันตนและอัตรากําไร
สุทธิอยูท่ีรอยละ 69 และรอยละ13  ซ่ึงเปนสัดสวนเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับปท่ีผานมา 
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ผลการดําเนนิงานท่ีผานมาของแตละกลุมธุรกิจ 
1. ธุรกิจโรงแรม 

รายไดของธุรกิจเพิ่มข้ึน 503 ลานบาทหรือรอยละ 32 จากอัตราการเขาพักและอัตราคาหองพักท่ีเพิ่มข้ึน 
แมวาจะประสบกับภาวะตลาดท่ีไมเอ้ืออํานวยในไตรมาสท่ี 4 ก็ตาม  ท้ังนี้โรงแรม กรุงเทพฯ แมริออท รี
ซอรท แอนด สปา ไดมีการปรับปรุงหองพักท้ังหมดเรียบรอยในป 2545  และ ไดทําการเปดโฉมใหมของ
หองอาหารจีน  และ นูมูโร อูโน คาเฟ     รวมท้ังเพิ่มเนื้อท่ีสําหรับการจัดประชุมและสัมมนา เพื่อเปนการ
บริการลูกคาประเภทนักธุรกจิเพิ่มมากข้ึน       ตลอดจนไดมีการเปดตวัอยางเปนทางการของ โรงแรม เจ 
ดับ บลิว แมริออท  ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา  ในเดือน มีนาคม 2545   และสําหรับในป 2546 บริษัทจะทํา
การปรับปรุงโรงแรมบานโบราณ เชียงราย ท่ีไดซ้ือกิจการมาแลวเปล่ียนช่ือใหมเปน โรงแรม อนันตรา โดย
คาดวาจะแลวเสร็จในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2546 

2.    ธุรกิจใหเชาศูนยการคา 
รายไดของธุรกิจเพิ่มข้ึน 37 ลานบาทหรือรอยละ 12 เนือ่งมาจากการปรับอัตราคาเชาพื้นท่ี และคาบริการท่ี
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยาเพิ่มข้ึน  

3. ธุรกิจบันเทิง 
รายไดของธุรกิจบันเทิงลดลง 5 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 7  

4.    ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ 
รายไดท่ีเพิ่มข้ึน 68 ลานบาทหรือรอยละ 85 เนื่องมาจากวิถีชีวิตของกลุมผูบริโภคในปจจุบันมีความนิยมใน
การใชบริการเกี่ยวกับสุขภาพมากข้ึน  
 
ฐานะการเงิน 
สินทรัพยรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2545 สินทรัพยรวม 7,319 ลานบาท โดยสวนใหญเปนสินทรัพยไมหมุนเวยีน 
จํานวน 6,601 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 90 โดยในป 2545 สินทรัพยท่ีเปนรายการหลัก คือ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ-สุทธิ เปนจํานวน 5,438 ลานบาท หรือรอยละ 74 ของสินทรัพยรวม ซ่ึงเพิ่มข้ึนเนื่องจาก 

(1)  จํานวน 142 ลานบาท เปนการลงทุนในโรงแรมบานโบราณ เชียงราย และ กองทุนรวมบริหาร
สินทรัพยไทย ซ่ึงบริษัทมีอํานาจในการควบคุม นโยบายการเงิน และการดําเนินธุรกจิ  

(2)  จํานวน 164 ลานบาท เปนการปรับปรุงโรงแรมกรุงเทพ แมริออท รีซอรท แอนด สปา ของ 
บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด  

ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 718 ลานบาท ประกอบดวย  รายการหลักคือ เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด 286 ลานบาท  และลูกหนี้การคาสุทธิ 249 ลานบาท โดยในป 2545 บริษัทมีการตั้ง
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรวม 6ลานบาท  ตามนโยบายการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ท่ีจะต้ังคาเผ่ือจากการ
ตรวจสอบทานลูกหนี้คงเหลือท่ีคาดวาจะไมไดรับ  และหนี้สูญท่ีเกิดข้ึนในระหวางปจะตัดเปนคาใชจาย
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 186,361 142,135 22,426 15,390 

คางชําระ     

นอยกวา 90 วัน 55,009 42,972 4,886 4,840 

91 -180 วัน 7,994 3,104 (65) 142 

181 - 365 วัน 1,127 2,639 (61) (3) 

มากกวา 365 วัน 4,807 5,289 16 340 

รวม 255,298 196,139 27,202 20,709 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (6,359) (4,327) (703) (464) 

ลูกหน้ีการคา – สุทธ ิ 248,939 191,812 26,499 20,245 

 
โดยในสวนของลูกหนี้ท่ีคางชําระมากกวา 365 วันนั้นสวนใหญเปนประเภทตัวแทนขายท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ  และบางสวนเปนลูกหนี้คางคาเชาพื้นท่ีเชา  ซ่ึงในไตรมาส  1 ของป 2546 มีการ
เรียกเก็บและตัดเปนหนี้สูญไปแลวกวา 3 ลานบาท 

 
หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2545  บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 4,133 ลานบาท ซ่ึงประกอบไป
ดวยหน้ีสินหมนุเวยีนในสัดสวนรอยละ 17 (รวมหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป) เงินกูยมืระยะยาวรอยละ 27 
หุนกูรอยละ 48 และหนี้สินอ่ืนรอยละ 6 ท้ังนี้ในสวนของหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และ ไมมีผูแทนผู
ถือหุนกูมูลคา 400 ลานบาท   ซ่ึงออกต้ังแตป 2543 และครบกําหนดไดถอนวันท่ี 31 มีนาคม 2546 ซ่ึง
บริษัทไดทําการไถถอนเปนท่ีเรียบรอยแลวตามกําหนดดักลาว  ในป 2546 จะยังคงเหลือหุนกูท่ีตองจายคืน
ในเดือน สิงหาคม 2546 อีกจํานวน 106.25 ลานบาท ซ่ึงบริษัทสามารถจายชําระไดจากเงินทุนหมุนเวยีน
ของบริษัทเอง 

หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2545 เพิ่มข้ึน 87 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 2.2 จาก 4,045 ลาน
บาท ณ ส้ินป 2544 ซ่ึงมีปจจัยหลักจากการเพ่ิมข้ึนของหุนกู จํานวน 800 ลานบาท เพื่อใชในการจายคืนตน
เงินกู จํานวน 648 ลานบาท และใชในการซื้อหุนโรงแรมบานโบราณ เชียงราย 
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สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน เทากับ 3,186 ลานบาท เพิ่มข้ึน 462 ลานบาท จาก 2,724 ลานบาท ในป 2544 
เนื่องจากบริษัทฯมีกําไรสุทธิในป 2545 จํานวน 346 ลานบาท  และการเพิ่มทุน จํานวน 243 ลานบาท โดยมี
การจายเงินปนผล จํานวน 136 ลานบาท  
 
งบกระแสเงินสด 

 งบกระแสเงินสดประจําป 2545 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน  777  ลานบาท เงิน
สดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 808 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการลงทุนในหุนสามัญของ
โรงแรมบานโบราณ เชียงราย จํานวน 146 ลานบาท และลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับการปรับ
รุงและเพิ่มเติมโรงแรม จํานวน  661 ลานบาท  

สวนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 222 ลานบาท เปนรายการเงินสดท่ีใชไปสําหรับการ
ชําระคืนเงินกูยืม 2,421 ลานบาท เงินปนผลจาย 164 ลานบาท ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการออกหุนกู และ
จัดหาเงินกูยืมเพิ่มข้ึน 2,570 ลานบาท และเงินรับจากการเพิ่มทุน 243 ลานบาท 
 
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

 อัตราสวนหนีสิ้นตอทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 สําหรับงบการเงินรวมเทากับ 1.30 เทา ลดลง
จากปท่ีแลวซ่ึงอยูท่ีระดับ 1.46 เทา เนื่องจากมีการเพิ่มทุน 243 ลานบาท จึงนับวาเปนอัตราสวนท่ีเหมาะสม
กับบริษัทฯ 

เม่ือพิจารณาจากอัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ียในป 2545 อยูท่ีระดับ 4.84 เทาเพิ่มข้ึนจากปท่ี
แลวท่ีอยูท่ีระดับ 4.50 เทา   

ความเพียงพอของสภาพคลอง 

 ในป 2545 เนื่องจากการเพ่ิมทุน และการออกหุนกู ทําใหอัตราสวนสภาพคลอง และ สภาพคลอง
หมุนเร็วของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนเปน 1.00 และ 0.83 เทาตามลําดับ รวมตลอดถึงมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเพิ่มข้ึน สําหรับระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้คงท่ีท่ี 32 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.  นายศุภดิษฐ มณีรัตนจรัสศรี กรรมการ  
   
3. นายไชยวัฒน บุนนาค กรรมการ  
   
4. นายพอล ชาลีส เคนนี ่ กรรมการ  
   
5. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ  
   
6. นายอานิล ธาดานี ่ กรรมการ  
   
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ  
   
8. นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธ ท่ี 3 กรรมการ  
   
9. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการ  
 
ผูรับมอบอํานาจ นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  กรรมการ _______________________  
    



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
1. รายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม

ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการถือหุน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

รอยละ ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ปริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 54 โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพฯ 5.40 2517-ปจจุบัน ประธานกรรมการ เครือรอยัลการเดน รีซอรท 

เครือไมเนอร คอรปอเรชั่น และ

เครือเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป

นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธาน 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0.20 2541-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่การเงิน เครือรอยัลการเดน รีซอรท และ

เจาหนาที่การเงิน ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เครือไมเนอร คอรปอเรชั่น

นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรัสศรี กรรมการ 62 City College ซานฟรานซิสโก 0.01 2520-ปจจุบัน กรรมการ รอยัลการเดน พลาซา พัทยา

นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 54 Ashridge Management College 0.01 2536-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป

- General Management Program

นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 57 University of Puget Sound 0.00 ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. ฟนันซา 

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

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ 57 University  of Wisconsin, Madison, USA. 0.70 2535-ปจจุบัน ประธานกรรมการ Schroder Capital Partners Limited
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ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร

University of California Berkeley, USA.

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ 31 ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 0.00 2542-ปจจุบัน กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ. สัมมากร

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธที่ 3 กรรมการ และรองประธาน 42 University of Kentucky 0.00 2540-ปจจุบัน รองประธานฝายพัฒนาโครงการ เครือรอยัลการเดน รีซอรท

ฝายพัฒนาโครงการ Bachelor of Arts

นายไชยวัฒน บุนนาค กรรมการ 59 มหาวิทยาลัยฮารวารด 0.00 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเหตุ   (1) กรรมการ 2 ทานจากกรรมการทั้งหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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แบบแสดงรานการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2

20020128T19 ข-120020128T19 ข-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย
รายชื่อกรรมการ\รายชื่อบริษัทยอย RGR RGH RGP RGE RGI HHR HHV RGD RNS R.G.E. CPR MST SV MTR BB

นายวิ ี่  ็ วูด ็คลเลยม เอลล ไฮเน X X X X X X X X X X / X X / X
นางป  ั ิบู รารถนา มโนมยพ ลย / / / / / / / / / / / / / / /
นายศุ ิ  ีรั  ั ีภดษฐ  มณ ตนจรสศร / / / / / / / / / /
นายพอล ีส ี่ชาล เคนน / /
นายเคนเนธ ลี ไวท /
นายอานิล านี่ธาด /
นายฮาโรลด   ็ ิรธ ที่อารโนลด เวนเว  3 / / /
นายกิ ิ   ณ ุ าตตพล ปราโมช อยธย / / / / / / /
นายไชยวั  บุฒน นนาค /
นายวิสิฐ ตั ิสุนต นทร / /
นายโจเอล  เมเยอร ไอสแมนน /
นายเจฟฟรี่ย  การไซด /
หม ั ีอมหลวงอศน  ปราโมช / /
นายวรวีร ั่ ี  หวงหล X
นายวุฒิชัย ั่ ีหวงหล /
นายธงชัย ณ นคร /
นางนาถสินี ิ ิทั   สารวานชพ กษ /
นายเจฟฟรี่ย ิ แมทธวส /
นายมารค ัน ็ ีสันอล เอดล /
หม รี ยุ ุลอมหลวงต ทศ ทธ  เทวก /
นายจอหน ี่ อี ั้นเลสล ทต /
นายเติ ั ิ์มศกด  กฤษณามระ /
นายเจมส ี่ แอนโทน มรา /
          x     ประธานกรรมการ           /     กรรมการ

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
CPR    บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด MST    บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด SV    บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
MTR บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด BB บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด



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

-ไมมี-  

    ค - 1


	20020128T01
	20020128T02
	20020128T03
	ส่วนที่ 2
	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

	20020128T04
	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
	ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
	ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโครงการใหม่

	20020128T05
	ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า
	 บริษัท รอยัลการ์เด้น พลาซ่า จำกัด (Royal Garden Plaza Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2534 ดำเนินกิจการศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า -พัทยา ตั้งอยู่ติดกับ โรงแรม พัทยา แมริออท  รีซอร์ท แอนด์ สปา , เอ รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท 

	20020128T06
	2.1 ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา
	บ้านโบราณ

	คู่แข่งและสถานภาพในการแข่งขัน
	อุตสาหกรรมศูนย์การค้า

	20020128T07
	ในปี 2545 บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงโรงแรม และอาคารศูนย์การค้า โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 195 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นถึงการปรับปรุงห้องพัก มาตรฐานของห้องพัก  ความสะดวกสบาย  คุณภาพของอาหารเครื่องดื่ม  การบริการ  ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม  เพื่อการบริการที่ครบวงจร เช่น  สปา  เรือมโนห์รา  เป็นต้น

	20020128T08
	ขนาด
	ที่ดิน
	ลักษณะ
	วัตถุประสงค์


	20020128T09
	20020128T10
	20020128T11
	20020128T12
	เว็นท์เวิร์ธที่ 3   ประวัติการศึกษา
	(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

	20020128T13
	20020128T14
	20020128T15
	26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
	หนี้สินรวม
	ณ 31 ธันวาคม 2545  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 4,133 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 17 (รวมหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี) เงินกู้ยืมระยะยาวร้อยละ 27 หุ้นกู้ร้อยละ 48 และหนี้สินอื่นร้อยละ 6 ทั้งนี้ในส่วนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านบาท   ซึ่งออกตั้งแต่ปี 2543 และครบกำหนดได้ถอนวันที่ 31 มีนาคม 2546 ซึ่งบริษัทได้ทำการไถ่ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามกำหนดดักล่าว  ในปี 2546 จะยังคงเหลือหุ้นกู้ที่ต้องจ่ายคืนในเดือน สิงหาคม 2546 อีกจำนวน 106.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถจ่ายชำระได้จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเอง
	หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2545 เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.2 จาก 4,045 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2544 ซึ่งมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ จำนวน 800 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจ่ายคืนต้นเงินกู้ จำนวน 648 ล้านบาท และใช้ในการซื้อหุ้นโรงแรมบ้านโบราณ เชียงราย
	ส่วนของผู้ถือหุ้น

	20020128T16
	20020128T17
	20020128T18
	director

	20020128T19
	subsidiaries

	20020128T20

