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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ RGR) ประกอบธุรกิจโรงแรม ในนามโรงแรม

พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท ขนาดหองพัก 290 หอง และไดลงทุนในธุรกิจโรงแรม
อีก 8 แหงในประเทศ และ 1 แหงในประเทศเวียดนาม ธุรกิจศูนยการคา 2 แหงในกรุงเทพฯ และพัทยา ธุรกิจสปา 11 
แหงในประเทศ และ 2แหงในประเทศจีน ธุรกิจบันเทิง 2 แหงในประเทศไทย และประเทศฮองกง   และกิจการอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมโดยลงทุนผานบริษัทในเครือ วิธีการบริหารโรงแรมของบริษัทฯและกลุมบริษัทนั้นจะ
บริหารงานดวยตนเอง และบริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” และ “โฟรซีซ่ัน” รวมถึงรวมทุนกับ แมริ
ออท ฮองกง นอกจากนี้บริษัทฯไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในธุรกิจเครือขายรานอาหารที่มีสาขา (Chain Restaurant) 
ไดแก บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (MFG) เม่ือเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ซ่ึงคาดวาจะทําใหบริษัทฯ 
มีรายไดเพิ่มข้ึนและมีการกระจายความเส่ียงของธุรกิจท่ีเหมาะสม 

ในป 2546 บริษัทฯและกลุมบริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน 4,670 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2545 อยู 
1,922 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 70 รายไดดังกลาวมาจากการประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท คือ รายไดจาก
การประกอบธุรกิจโรงแรมรอยละ 44 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มรอยละ 39 ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยละ 7 
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพรอยละ 4 ธุรกิจบันเทิงรอยละ 1 และธุรกิจอ่ืนๆ รอยละ 5 และมีกําไรสุทธิท้ังส้ิน 401 
ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปกอนท่ีเทากับ 55 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 16  ณ ส้ินป 2546 บริษัทฯและกลุมบริษัท
มีสินทรัพยรวม 10,955 ลานบาท หนี้สินรวม 6,693 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนรวมท้ังส้ิน 4,262 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทฯ ไดรวมงบการเงิน ของ MFG และบริษัทยอยในไตรมาส3 และไตรมาส 4 ของป 2546 เขากับ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯไดปรับปรุงโครงสรางของทุนใหเหมาะสมและแข็งแกรงยิ่งข้ึน 
โดยการเพิ่มทุนมูลคา 774.3 ลานบาทผานการเสนอขายหุนสามัญโดยการออก ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่ม
ทุนท่ีโอนสิทธิได (TSR) ใหแกผูถือหุนเดิมในสัดสวน 2 หุนตอ 1 ใบแสดงสิทธิ ซ่ึงประสบผลสําเร็จดวยดี  และ
บริษัทยังไดออกหุนบุริมสิทธิจํานวน 163 ลานบาท 
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สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

  
ช่ือบริษัท  บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)  
   Royal Garden Resort Public Company Limited 
ธุรกิจหลัก ประกอบธุรกจิทางดานโรงแรม ธุรกิจศูนยการคา ธุรกิจรานอาหารที่มีสาขา  

(Chain Restaurant) ธุรกิจบันเทิง และกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม 
สํานักงานใหญ เลขท่ี 99 อาคารเบอรล่ียุคเกอร ช้ัน 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง     

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
เลขทะเบียนบริษัท  บมจ.165  
ทุนจดทะเบียน  2,634,429,725 บาท 
ทุนเรียกชําระแลว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 มีมูลคา 2,293,965,800 บาท 
โทรศัพท  0-2381-5151 
โทรสาร   0-2381-5777-8 
Home Page  www.royalgarden-resort.com 
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http://www.royalgarden-resort.com/
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1. ปจจัยความเส่ียง  
 
1.1  ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

จากการที่บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจโรงแรมและมีฐานลูกคาท่ีสําคัญคือนักทองเท่ียวโดยเฉพาะจาก
ตางประเทศ   ปจจัยความเส่ียงภายนอกท่ีสําคัญซ่ึงบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได คือ ความผันผวนของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว อันเกิดจากภาวะสงคราม การกอการราย หรือ การแพรระบาดของโรคติดตอ
แบบเฉียบพลัน ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณนักทองเท่ียวเปนวงกวาง ไมเพียงแตในประเทศไทย
และกับบริษัทฯ เทานั้น แตยังรวมถึงภูมิภาคเอเชียดวยเชนกัน บริษัทฯ จึงไดเตรียมความพรอมท้ังดาน
การตลาด รวมถึงเสริมสรางความม่ันคงทางการเงินของบริษัทฯ  โดยเพ่ิมการลงทุนใน  MFG เพื่อเปนการ
ขยายฐานรายไดออกไปยังธุรกิจอาหาร เพื่อลดความเส่ียงในการจํากัดรายไดไวเพียงธุรกิจโรงแรมเทานั้น 
  

จากอดีตท่ีผานมาสามป  บริษัทไดเผชิญหนากับความทาทายในภูมิภาคนี้ดวยทีมผูบริหารที่ มี
ประสิทธิภาพ และความมีม่ันคงทางการเงินของบริษัท จึงทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอยางตอเนื่อง 

 
1.2  ความเสี่ยงจากการแขงขนั 

จากการเปดตัวของโรงแรมใหม ท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกับบริษัทฯ ทําใหมีการแขงขัน
เพิ่มสูงข้ึน อันอาจทําใหมีการแขงขันในเร่ืองราคา ซ่ึงสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัทฯ อยางไร
ก็ตามบริษัทฯ เช่ือม่ันวาภายใตการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพจากคณะกรรมการบริหารซ่ึงมี
ประสบการณในธุรกิจโรงแรมบริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” และ ภายใต
เคร่ืองหมายการคา “โฟรซีซ่ัน” ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ประกอบกับบริษัทได
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเปนระยะเวลานานจึงมีฐานลูกคาประจําท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 
นอกจากนี้ธุรกิจทองเท่ียวของประเทศไทยโดยรวมไดขยายตัวอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงมีการเติบโตของ
รายไดและกําไรเพ่ิมข้ึนทุกป 

 
1.3  ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการใหม 

จากการลงทุนในโครงการกอสรางโรงแรมใหม บริษัทอาจประสบความเส่ียงตางๆ เชน การ
ปรับตัวสูงข้ึนของราคาวัสดุกอสราง ปจจัยในเร่ืองระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตามกอน
เร่ิมดําเนินโครงการใหมๆบริษัทจะทําการสํารวจส่ิงแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณที่ตั้งของ
โครงการใหมกอน เพื่อสรางความม่ันใจในความเปนไปไดของโครงการ ซ่ึงโดยปกติบริษัทจะทําสัญญา
กอสรางกับผูรับเหมา ซ่ึงระบุตนทุนแนนอน และมีการควบคุมคุณภาพการกอสรางใหไดตามมาตรฐาน
อยางตอเนื่อง  
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1.4  ความเสี่ยงทางดานการเงนิ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
กลุมบริษัทฯ มีความเส่ียงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศในตลาดและจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญารวมท้ังจากการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวกลุมบริษัทไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการบริหารความเส่ียงดังกลาวรวมท้ังไมมี
นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงจะสงผล

กระทบตอผลการ  ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนใหญ
เปนอัตราคงท่ี  ในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย กลุมบริษัทใชตราสาร
อนุพันธทางการเงิน ซ่ึงสวนใหญคือ สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยมีไว
เพื่อชวยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียสําหรับรายการเงินกูโดย
เฉพาะเจาะจง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียท่ีเปดสถานะไวมีเงินตน
จํานวน 500 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  

 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงเปนปกติจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเนื่องจากกลุมบริษัทมี

ลูกหนี้และเจาหนี้ท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ  และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศ 
กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงจากท่ีเกิดจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเนื่องจากจํานวนเงินของหนี้สินดังกลาวไมเปนสาระสําคัญ 
และกลุมบริษัทไมมีความต้ังใจท่ีจะจําหนายเงินลงทุน ดังกลาวในระยะเวลาอันใกล 

 
ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
กลุมบริษัทฯ มีความเส่ียงเปนปกติจากการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวกับลูกหนี้ อยางไรก็ตาม การกระจุกตัว

ของความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเปนผลจากลูกหนี้การคา เกิดข้ึนแบบจํากัดเนื่องจากกลุมบริษัทฯ มีลูกคา
จํานวนมากราย  ดังนั้นกลุมบริษัทฯ ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้
จากลูกหนี้เหลานั้น 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1  ความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) กอต้ังเม่ือวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2521 โดยนายวิลเลียม 
เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร บริษัทฯไดเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 ดําเนินกิจการโรงแรม รอยัลการ
เดน รีซอรท พัทยา ซ่ึงต้ังอยูใจกลางเมืองติดชายทะเลของหาดพัทยา ในชวงระยะเวลาต้ังแตป 2535 จนถึง
ปจจุบันบริษัทฯไดขยายกิจการโดยการลงทุนกอสรางโรงแรม หรือเขาซ้ือหุนโรงแรมท่ีมีศักยภาพ หรือรวม
ลงทุนกับโรงแรมช้ันนําตางประเทศ ในสถานท่ีตั้งท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของประเทศไทย อาทิเชน 
ภูเก็ต เชียงใหม หัวหิน และเชียงราย นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมท่ีบริษัทฯเปนเจาของแลว บริษัทฯไดเขาไป
ลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม  มีรายละเอียดดังนี้ 
ป 2535   บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด และบริษัท เจาพระยา รีซอรท จาํกัด  

บริษัทฯเร่ิมดําเนินธุรกิจศูนยการคาท่ีพัทยา 
ป 2536  บริษัทฯไดรวมลงทุนกับบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด เพื่อสรางโรงแรม เดอะ  

รีเจนท รีซอรท เชียงใหม (ปจจุบันคือ โรงแรมโฟรซีซ่ัน รีสอรท เชียงใหม) 
บริษัทฯเร่ิมเขาสูธุรกิจบันเทิง (พิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not!) 

ป 2538  บริษัทฯเขาถือหุนของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ท้ังหมดซ่ึงดําเนินกจิการโรงแรมหัว
หินแมริออท รีซอรท แอนด สปา 

ป 2541-2543  บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และเพิ่มสัดสวนการถือ
หุนในบริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด และบริษทัไดซ้ือ
ท่ีดินท่ีเกาะสมยุเพื่อเตรียมกอสรางโรงแรมช้ันหนึ่ง และลงทุนในธุรกิจสปา ในช่ือบริษัท 
มันดารา สปา (ไทยแลนด) จาํกัด    

ป 2544  บริษัทฯไดเขารวมลงทุนกับ แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล ดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลิว 
แมริออท ภูเกต็ รีสอรท แอนด สปา และไดเพิ่มศักยภาพของโรงแรมท่ีพัทยา หวัหนิ และ
กรุงเทพฯ เพื่อใหไดมาตรฐานสากลโดยใชเคร่ืองหมายการคา “แมริออท”   

ป 2545  บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนของบริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากดั เพ่ือดําเนินกจิการโรงแรมบานโบราณ  
ป 2546 บริษัทฯไดเพิม่สัดสวนการลงทุนในบริษทั โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน) ทําใหปจจุบัน

บริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัท แมริม
เทอเรซ รีซอรท จํากัด เปนรอยละ 49.05 และรอยละ 58.08 ตามลําดับ 

 ในเดือน กรกฎาคม บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) ผานการทําคําเสนอซ้ือของบริษัทยอยทําใหบริษัทฯถือหุนใน MFG ท้ังหมด
รอยละ 98.53 

 บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงโรงแรมบานโบราณ และเปล่ียนช่ือเปน โรงแรมอนนัตรา รีสอรท 
แอนด สปา โกลเดนไทรแองเกิ้ล ท่ีจังหวดัเชียงราย ซ่ึงไดเปดดําเนนิการในเดือนตุลาคม 2546 
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 บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนใน บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด ผานบริษัทยอย และไดเปด
ศูนยบริการเพือ่สุขภาพ(สปา)  2 แหง ในประเทศจีน ทําใหบริษัทฯ มีสาขารวมกับบริษัท มันดารา 
สปา (ไทยแลนด) จํากดั ท้ังส้ิน 13 สาขา    

 
2.2  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท ท่ีบริษัทฯเ ปนเจาของ โดยลงทุนผานบริษัทในเครือ และลงทุนในธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม ซ่ึงสามารถสรุปเปนสายผลิตภัณฑไดดังนี้ คือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจใหเชา
ศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจอ่ืน  

 
ขอมูลการลงทุนในบริษัทยอย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546) คือ 
 
ธุรกิจโรงแรม: 
 

การบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ในกลุมแบงออกเปน 4 ประเภทการบริหารคือ   (1) บริหารงานดวย
ตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง (2) บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” 
(Franchise)   (3) บริหารงานโดยโฟรซีซ่ัน ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟร ซีซ่ัน” และบริหารงานโดยกลุมแมริออท
โฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท” (4) โครงการกําลังดําเนินงานกอสราง 

 
(1) บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง โดยบริษัทฯ 

 
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากดั (Hua Hin Village Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 50 ลาน
บาทเร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2533 โดยขณะนี้ดําเนนิกิจการโรงแรมภายใตเคร่ืองหมายการคา 
“อนันตรา” ตั้งอยูท่ีอําเภอหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ บนพื้นที่ 36 ไร ประกอบดวยหองพกั 187 
หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  

บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด (Baan Boran Chieng Rai Company Limited) มีทุนจดทะเบียน และ
ทุนชําระแลว 165 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯเขาซ้ือกิจการเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2545 โดยขณะนีด้ําเนนิกจิการ
โรงแรมภายใตเคร่ืองหมายการคา “บานโบราณ” มีขนาดหองพัก 90 หอง บนพื้นที่ 800 ไร ท่ีเชียงแสน 
จังหวดัเชียงราย และไดทําการปรับปรุงโรงแรมและเปล่ียนเคร่ืองหมายการคาจาก “บานโบราณ” มา
เปน “อนันตรา” ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2546  เปนตนมา 

 
(2)  บริหารงานดวยตนเอง ภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” (Franchise)  

 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) (Royal Garden Resort Public Company Limited) เร่ิม
ประกอบกิจการตั้งแตป 2521  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 2,634 ลานบาท ซ่ึง
เปนทุนชําระแลวท้ังส้ิน 2,293  ลานบาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักดานโรงแรม คือ    โรงแรมพัทยา 
แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยลัการเดน รีซอรท ตั้งอยูใจกลางเมืองพัทยา บนพืน้ท่ี 11 ไร  
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บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (Hua Hin Resort Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 200 ลาน
บาท เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2527 ดําเนินกจิการโรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท ตั้งอยูท่ีอําเภอหวัหนิ ประจวบคีรีขันธ บนพื้นที ่ 21 ไร ประกอบดวย หองพัก 
216 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด (Chao Phaya Resort Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 450 
ลานบาท เร่ิมประกอบกิจการตั้งแตป  2535 ดําเนินกิจการโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา  เอ  รอยัลการเดน รีซอรท และ ธุรกิจใหเชาศูนยการคา (Royal Garden Plaza –Bangkok) ตั้งอยูริม
แมน้ําเจาพระยา ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ บนพื้นที ่ 27 ไร ประกอบดวยหองพกั 413 หอง  และส่ิง
อํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง 

 

(3) บริหารงานโดยโฟรซีซ่ัน ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซีซ่ัน” และบริหารงานโดยกลุมแมริออท 

 โฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท” 
 

บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (Maerim Terrace Resort Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระ
แลว 300 ลานบาท บริษัทฯถือหุนท้ังทางตรงและทางออมรอยละ 58.1 เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 
2538 ดําเนนิกิจการโรงแรม โฟรซีซ่ันส รีซอรท เชียงใหม (เดิมช่ือ โรงแรมเดอะ รีเจนท-รีซอรท 
เชียงใหม) บริหารงานโดย กลุมโฟรซีซ่ันส ขนาด 64 หอง รวมถึงการรับบริหารหองพักอีก 16 หอง ใน
สวนของเรซิเดนทเช่ียล ซ่ึงรวมอยูบนพื้นท่ี 37 ไร ท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากดั (Royal Garden Development Limited) มีทุนจดทะเบยีน 
และทุนชําระแลว 700 ลานบาท โดยบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด (RNS Holding Limited) ถือหุน
รอยละ 50 (บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 72 ในบริษัท อารเอ็นเอสโฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน และทุน
ชําระแลว 420.02 ลานบาท จัดต้ังในป 2541 เพื่อถือหุนในบริษัท รอยลัการเดน ดีเวลลอปเมนท จาํกัด) 
เร่ิมเปดดําเนนิการในเดือนธันวาคม 2544 ดําเนินกิจการโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท 
แอนด สปา บริหารงานโดย แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล บริเวณหาดไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
บนเนื้อท่ี 37 ไร ประกอบดวยหองพกัท้ังส้ิน 265 หอง 

 (4) โครงการกําลังดําเนินงานกอสราง 

บริษัท สมุย วิลเลจ จํากดั (Samui Village Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
ประกอบธุรกจิพัฒนาท่ีดนิบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวดัสุราษฎธานี จํานวน 88 ไร เพื่อ
ทําโรงแรมแหงใหมในเครือบริษัท (โครงการในอนาคต) มีหองพักท้ังส้ิน 60 หอง คาดวาจะเปด
ดําเนินการในป 2548  
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บริษัท สมุย  รีซอรท แอนด สปา จํากดั (Samui Resort and Spa Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุน
ชําระแลว 1 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 จัดต้ังเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2546 โดยมีวัตถุประสงคท่ี
จะซ้ือโรงแรมจากบุคคลภายนอกเพ่ือมาปรับปรุงเปนรีซอรท ระดับ 5 ดาว ขนาดหองพัก 90-110 หอง 
ภายใตช่ือ อนนัตรา คาดวาจะะเปดดําเนินการภายในป 2547 (โครงการในอนาคต) 
 

ธุรกิจใหเชาศูนยการคา: 
 

บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด (Royal Garden Plaza Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 
75 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เปดดําเนนิการต้ังแตป 2534 ดําเนินกจิการศูนยการคารอยลัการ
เดน พลาซา -พัทยา ตั้งอยูตดิกับ โรงแรม พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
 

ธุรกิจบันเทิง: 
 

บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Royal Garden Entertainment Limited) มีทุนจด
ทะเบียน และทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เปดใหบริการตั้งแตป 2537 
ประกอบธุรกจิประเภทโรงฉายภาพยนตร 3 มิติเคล่ือนท่ี (Simulator Theater) พิพิธภัณฑ Ripley’s 
Believe It or Not! และเคร่ืองเลนนานาชนดิ ในบริเวณศูนยการคารอยลัการเดน พลาซา พัทยา  

R.G.E. (HKG) Limited ตั้งอยูท่ีประเทศฮองกงมีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 100,000 ดอลลาร
ฮองกง บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการธุรกิจบันเทิง  

 
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ: 

บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด (Mandara Spa (Thailand) Limited) มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 51 ดําเนินกจิการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อ
สุขภาพ ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบ
วงจร โดยปจจบัุนเปดดําเนินการ 11 แหงท่ีโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัล
การเดน รีซอรท โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท โรงแรม
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา 
หัวหิน โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล โรงแรมเพิรล ภูเก็ต โรงแรม อิม
พีเรียล ควีนสพารค โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท 
แอนด สปา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร และโรงแรมเชอราตันกระบ่ี 
บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด (Mandara Spa Ventures Limited) มีทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐฯ บริษัทฯถือหุนรอยละ 51 ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการ
เพื่อสุขภาพ ในเอเชียตะวันออกรวมถึง พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีน ไตหวัน และ อินเดียโดย
ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร 
ปจจุบันเปดดําเนินการ 2 แหงท่ี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท รีซอรท แอนด สปา เซ่ียงไฮ และ
โรงแรมเชอราตัน ไหหนาน 
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ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม: 
 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (The Minor Food Group Public Company Limited) 
มีทุนจดทะเบียน 441.27 ลานบาท และทุนชําระแลว 324.08 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุน อยูรอยละ
98.7 ดําเนินธุรกิจประเภทเครือขายรานอาหารบริการดวน ไดแก พซิซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก 
แซนวิช ไอศกรีมพรีเม่ียม และซอฟทไอศกรีม ภายใตช่ือ เดอะ พิซซา คอมปะนี   สเวนเซนส    ซิซซเลอร   
แดร่ี ควีน และเบอรเกอร คิง นอกจากน้ันยงัมีโรงงานผลิตไอศครีม และชีสของตนเอง  

 
ธุรกิจอ่ืน: 

 

บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท จํากัด (Royal Garden Hotel Management Limited)  มีทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแลว 17 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 เร่ิมประกอบกิจการป 2531 
ใหบริการการบริหารงานศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา -พัทยา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา – 
กรุงเทพฯ ศูนยบันเทิงท่ีพัทยา และโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท และบริหารงานดานธุรการใหแก บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษทั 
รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษทั ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด  

บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (R.G.R.International Limited) ตั้งอยูท่ี บริติช เวอรจิ้น  

ไอแลนด มีทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแลว 100,000 ดอลลารสหรัฐ บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ดําเนนิ
กิจการรวมลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกนัในตางประเทศ ไดแก บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด และ บริษัท ฮาร
เบอรวิว จํากัด  

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด (Thai Project Property Fund) มีทุนจดทะเบียน และ
ทุนชําระแลว 105 ลานบาท บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนท้ังจํานวน ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี
ใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษทัหลักทรัพย กองทุนรวม จาํกัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพย  (Thai Asset Management Property Fund) มีทุนจดทะเบียน และทุน
ชําระแลว 1,365 ลานบาท บริษัทฯถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 26.74 ของหนวยลงทุนท้ังส้ิน
ในกองทุนรวม โดยเปนสัดสวนรอยละ 100 ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง ซ่ึงถือ
เปนหนวยลงทุนประเภทเจาของ ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการ 
 

ขอมูลการลงทุนในบริษัทรวม (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546) คือ 
 
บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด (Ripbion Limited) ตั้งอยูท่ีฮองกงมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลารฮองกง ทุน
ชําระแลว 2 ดอลลารฮองกง โดยบริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด ถือหุนอยูรอยละ 50 เร่ิม
ประกอบกิจการในป 2540 ดําเนินกจิการ พพิิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not ท่ีพีคแทรมทาวเวอร 
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บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน) (Rajadamri Hotel Public Company Limited) มีทุนจด
ทะเบียน และทุนชําระแลว 450 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอยละ 49.05 ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซี
ซ่ันส กรุงเทพ (เดิมช่ือ โรงแรม เดอะ รีเจนท – กรุงเทพ) เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง บริหารงานโดยกลุม
โฟรซีซ่ันส ตั้งอยูบนถนนราชดําริ ประกอบดวยหองพกั 356 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตาม
มาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง  

บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด (Harbour View Limited) ตั้งอยูท่ีถนนทรานฟู เมืองไฮฟอง เวียดนาม มีทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแลว 6.848 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 20 ดําเนินกจิการโรงแรมฮาเบอรววิและออฟฟศทาวเวอร ขนาด 127 หอง ใน
เมืองไฮฟอง ประเทศเวยีดนาม เปดดําเนนิการเม่ือเดือนตุลาคม 2541 

บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด (Maikhao Vacation Villas Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุน
ชําระแลว 40 ลานบาท โดยบริษัท RNS ถือหุนรอยละ 15 ดําเนินกิจการโครงการปนสวนเวลา
พักผอน (Time Sharing) จํานวน 60 ยูนิต อยูในท่ีดิน 30 ไร บริเวณเดยีวกับ โรงแรมเจดับบลิว แมริ
ออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา และบริษัทฯ ไดทําการเพิม่สัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 50 ในเดือน
มกราคม 2547  ทําใหสถานะของเงินลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด มาเปนบริษัทยอย 
ในไตรมาสท่ี 1 ป 2547 
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บริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทยอยและบริษัทรวม (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546) ดังนี้ 
 บจก. รอยัลการเดน 100% 

โฮเทล แมนเน็จเมนท 
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หมายเหต ุ  
** สัดสวนการถือหุนนี้เปนท้ังสัดสวนการถือหุนโดยตรง และเปนการถือผาน บมจ.โรงแรมราชดําริ 
 

  72.4% 

บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

บจก. รอยัลการเดน 
เอ็นเตอรเทนเมนท 

บจก. หัวหิน รีซอรท 
(โรงแรมหัวหิน แมริออท         

รีซอรท แอนด สปา, เอ รอยัล
การเดน รีซอรท) 

บจก. อารจีอาร 
อินเตอรเนชั่นแนล 

บจก.อารจีอี (ฮองกง) บมจ. สมุย รีซอรท แอนด สปา 

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

บจก. ฮารเบอรวิว 
(โรงแรมฮารเบอรวิว และ
ออฟฟศทาวเวอร -ไฮฟอง) 

บจก. หัวหิน วิลเลจ 
(โรงแรมอนันตรา รีสอรท 

แอนด สปา) 

บจก. ริบเบี่ยน 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

บจก. สมุย วิลเลจ 
  100% 20% 

 

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

15% 

บจก.อารเอ็นเอส โฮลด้ิง 50% 
บจก. รอยัลการเดน 
ดีเวลลอปเมนท 

(โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา) 

100% 

    51% 

 74.4% 

100% บจก. มันดารา สปา 
เวนเจอร 

 

51% 
 

บจก. ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา  
 

บจก. บานโบราณ เชียงราย 
(โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา 

โกลเดน ไทรแองเก้ิล) 

บจก. มันดารา สปา  
(

บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท 
(โรงแรมโฟรซีซั่นส 
 รีสอรท  เชียงใหม) 

 

ไทยแลนด) 

  58.1% 

บมจ. โรงแรมราชดําริ    49% 
(โรงแรมโฟร ซีซั่นส 

กรุงเทพฯ) 

  98.7% บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

100% 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด 

26.7% 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 

100% 
บจก. อาร จี อี (ฮองกง) 
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2.3  โครงสรางรายได 
 

ในป 2546 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการรวมคา มีรายไดจากการประกอบ
ธุรกิจหลัก 6 ประเภท ไดแก ธุรกิจโรงแรม รอยละ 44 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดืม่ รอยละ 39 
ธุรกิจใหเชาศูนยการคา รอยละ 7 ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 4 ธุรกิจบันเทิง รอยละ 1 และธุรกิจ 
อ่ืนๆ รอยละ 5 

หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย 
2543 2544 2545 2546 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

1 ธุรกิจโรงแรม: บมจ. รอยัลการเดน รี
ซอรท บจก. หัวหิน รีซอรท บจก. หัว
หิน วิลเลจ บจก. บานโบราณ เชียงราย 
บจก. สมุย วิลเลจ บจก. เจาพระยา  
รีซอรท บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอป
เมนท และบจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท 

1,214 75 1,559 76 2,061 78 2,022 44 

2. ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม: 
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

- - - - - - 1,812 39 

3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคา: บจก. รอยัล
การเดน พลาซา และ บจก. รอยัลการ
เดน พลาซา 

250 15 285 14 310 12 313 7 

4.. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ :  
บจก. มันดารา สปา (ไทยแลนด) 

42 3 80 4 148 6 197 4 

5. ธุรกิจบันเทิง: บมจ. รอยัลการเดน 
เอ็นเตอรเทนเมนท R.G.E. (HKG) 
Ltd. และ บจก. ริบเบียน 

71 4 71 3 66 2 56 1 

6. ธุรกิจอ่ืน (ใหบริการบริหารโรงแรม 
(RGR Pattaya, HHR, Anatara, BKK 
Marriot, Harbour View-Vietnam, JW 
Marriot Phuket, Plaza-Pattaya and 
BKK)): บจก. รอยัลการเดน โฮเทล       
แมเน็จเมนท 

4.4 0 9.01 0 9.15 0 6.5 0 

7. รายไดอ่ืน 38 2 38 2 63 2 208 5 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก และธุรกิจ
อ่ืน 

1,619 100 2,042 100 2,657 100 4,615 100 

 

 12 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ 
 

3.1  ลักษณะผลิตภณัฑและบริการ 
 
1. ธุรกิจโรงแรม 
 

จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัทฯปจจุบันจํานวนหองพกัของโรงแรมซ่ึงบริษัทฯ 
ถือหุนอยูมีท้ังส้ิน 2,024 หอง โดยโรงแรมท่ีอยูภายใตการบริหารงานของกลุมรอยัลการเดน รีซอรท ไดแก 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หวัหิน โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล
และโรงแรมฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม และโรงแรมท่ีบริษัทฯเปนผูถือหุนแต
ไมไดเขาไปบริหาร ไดแก โรงแรมโฟรซีซ่ันส รีซอรท เชียงใหม โรงแรมโฟรซีซ่ันส กรุงเทพ และโรงแรม
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

 
1.1 โรงแรมพทัยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคา
ประเภทกลุมนักทองเท่ียวและกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังนี ้
 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพกั ท้ังส้ิน 290 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

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

 
1.2 โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคา
ประเภทกลุมนักทองเท่ียวและกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันโรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพักท้ังส้ิน 
216 หอง 
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี ้
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 
 
1.3 โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคา
ประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังนี ้
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การใหบริการดานหองพกั 
ปจจุบันโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพักท้ังส้ิน  

413 หอง 
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี ้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: The Riverside Terrace 300 
 The Market 150 
 Rice Mill 110 
 Trader Vic’s 80 
 Benihana 100 
 Loy Nam 70 
 Elephant  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 
 Lotus 14-16 
 Garden 20-80 
 Grand Sala 300-400 
 
1.4 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุม
นักทองเท่ียว และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท 
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การใหบริการดานหองพกั 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังส้ิน 265 หอง เปดใหบริการโดย

เปดใหบริการเต็มต้ังแตวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2545 
 

 จํานวน (หอง) 
Deluxe Garden view Room 102 
Deluxe Sea view Room 62 
Deluxe Terrace Room 88 
One Bedroom Suite 12 
Royal Suite 1 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง เพื่อ 

ใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี ้
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 ไมจาํกัดจํานวนทีน่ั่ง 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Mai Khao Ballroom 470 
 Rawai or Layan 1-2 100 
 Kamala Boardroom 12 
 Lotus Pavilion 300 
 
1.5 โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา หัวหิน มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุม
นักทองเท่ียว และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันโรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังส้ิน 187 หอง  



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

 
20030128T06 
 

17 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง

เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี ้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Issara Café 146 
 Baan Thalia 52 
 Sala Siam 68 
 Rim Nam 35 
 Loy Nam 30+90 Sun Bed 
 Saithong 65 + 14 Bar stool 
 Lagoon 12+14 Sun Bed 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ruen Thon 24-70 
 Ruen Thai  21-50 
 Ruen Than 24-40 
 Ruen Anatara 32-100 
 Rim Thalay 16-28 
 
1.6 โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุม
นักทองเท่ียว และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันโรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแองเกิ้ล มีหองพักท้ังส้ิน 90 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี ้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Nam Thai  80 
 Baan Dahlia Italian  25 
  Elephant Bar & Opium  25 + 20 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Theatre 144 
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 Classroom 54 
 U Shape  32 
 Function 108 
 Cocktail 144 
 
1.7 โรงแรมโฟรซีซ่ัน รีซอรท เชียงใหม   มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และ
กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังนี ้
 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันโรงแรมโฟรซีซ่ันส รีซอรท แอนด สปา เชียงใหม มีหองพักท้ังส้ิน 80 หอง เปนสวนของ
โรงแรม 64 หอง และเปนสวนของเรซิเดนทเช่ียล 16 หอง 
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี ้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Rim 54 
 Elephant Bar 35 
 Terraces 64 
 Pool Bar 22 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Kasalong Pavillion 18-30 
 Intanin 30-80 

 
1.8 โรงแรมโฟรซีซ่ัน กรุงเทพ   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุม
ลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังนี ้
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันโรงแรมโฟรซีซ่ันส โฮเต็ล กรุงเทพ มีหองพักท้ังส้ิน 356 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี ้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Madison 90 
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 Biscotti 100 
 Health Club 17 
 Lobby Lounge 129 
 Shintaro 64 
 The Spice Market 72 
 Terrace 88 
 Aqua 59 
 Mocha & Muffins 29 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: The Ballroom 400-800 
 Monthatip 1 – 4 400-800 
 The Pimarnman Room 100-300 
 Amorn Room 30-50 
 Ratana & Kosin Room 30-50 
 Ratanakosin Room 80-100 
 Boardroom  10-20 
 Napa 30-50 
 Dara 30-50 
 Suriyan – Chandra 80-120 
 
1.9 โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนน
ใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการ
ใหบริการ ดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพกั 

ปจจุบันโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร–ไฮฟอง เวียดนาม มีหองพักท้ังส้ิน 127 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง
เพื่อใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี ้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Lobby Lounge 32 
 The Harbour Café 86 
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 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 บริการจัด
ทัวรนอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการรับเล้ียงเด็กทารก บริการตัดผม บริการ
ซักอบรีด รับสงไปรษณยี โทรเลข โทรศัพท ฯลฯ 

 
อัตราคาหองพกั 
 

อัตราคาหองพกัโดยเฉล่ีย (บาท/คืน) 

โรงแรม 2543 2544 2545  2546 
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา 1,925 2,132 2,273 2,569 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา 2,135 2,063 2,375 2,723 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา 2,304 2,709 2,731 2,792 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด 
สปา  

- - 3,743 4,035 

อนันตรา รีซอรท แอนด สปา หัวหิน 2,477 2,741 3,295 3,494 
อนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน 
ไทรแองเกิ้ล 

- - 2,384 3,094 

โฟรซีซ่ัน รีซอรท เชียงใหม 9,795 10,988 11,422 10,267 
โฟรซีซ่ัน กรุงเทพ 4,680 4,977 4,858 4,767 
ฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร   
(ดอลลารสหรัฐ) 

26 27 30 28 
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ลักษณะทางดานการผลิต 
ตารางรายละเอียดท่ีตั้ง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม 
 

โรงแรม จํานวนหอง 
อัตราการเขาพกั (%) 

2543 2544 2545 2546 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน  
รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 218/2-3 ถนน
ชายหาด เมืองพัทยา จังหวดั
ชลบุรี ตั้งอยูบนพื้นที่ 11 ไร 

ประกอบดวยหองพัก
จํานวน 290 หอง เปน
โรงแรมช้ันหนึ่ง 
ประกอบดวยอาคาร 2 
หลัง สูง 4 ช้ัน และ 10 
ช้ัน 

77.6 75.6 77.6 74.3 

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

ประกอบดวยอาคารสูง 3 
ช้ันจํานวน 2 อาคารและ
อาคารสูง 7 ช้ัน 1 อาคาร 
มีหองพักรวม 216 หอง 

64.2 76.5 80.6 71.4 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท  
รีซอรท แอนด สปา  เอ รอยัล 
การเดน รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 257/1-3 ริมแมน้าํ
เจาพระยา ถนน 
เจริญนคร บนพื้นท่ี 27 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 
ช้ันจํานวน 2 อาคาร และ
อาคารสูง 5 ช้ัน จํานวน 1 
อาคาร มี    หองพักรวม 
413 หอง 

75.9 71.3 72.4 67.4 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 
ภูเก็ต     รีสอรท แอนด สปา 
ตั้งอยูเลขท่ี 231 หมู 3 ตําบลไม
ขาว อําเภอถลาง จังหวดัภเูกต็ 
บนพื้นที่ 37 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 3 
ช้ัน 3 อาคาร มีหองพัก
รวม 265 หอง (เปด
ดําเนินการ 15 ธันวาคม 
2544) 

- - 46.4 67.1 
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โรงแรม จํานวนหอง 
อัตราการเขาพกั (%) 

2543 2544 2545 2546 
โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด 
สปา หัวหนิ 
ตั้งอยูเลขท่ี 43/1 ถนนเพชรเกษม 
อําเภอหวัหนิ ประจวบคีรีขันธ 
บนพื้นที่ 36 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 
ช้ัน 7 อาคาร มีหองพัก 
187 หอง 

64.4 65.2 59.8 53.3 

โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด 
สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล  
ตั้งอยูเลขท่ี 229 อําเภอแมกอง 
เชียงแสน  เชียงราย บนเนื้อท่ี 
800 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 
ช้ัน 2 อาคาร มีหองพัก 90 
หอง 

- - 37.3 34.3 

โรงแรม โฟรซีซ่ัน รีสอรท 
เชียงใหม 
ตั้งอยูเลขท่ี 502 หมู 1  
ถนนแมริม สะเมิง (สายเกา) 
อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม 
บนพื้นที่ 37 ไร 

ประกอบดวย อาคารสูง 2 
ช้ัน จํานวน 20 อาคาร 
ปจจุบันมีหองพักรวม 
 80 หอง 

64 64.1 57.0 47.2 

โรงแรมโฟรซีซ่ัน กรุงเทพ 
ตั้งอยูเลขท่ี 155 บนถนนราชดําริ 
เขตปทุมวัน บนพื้นท่ี 10 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 7 
ช้ัน 1 อาคาร สูง 8  ช้ัน 1 
อาคาร และอาคารสูง 9 
ช้ัน 1 อาคาร มีหองพัก
รวม 356 

64.7 61.0 67.5 59.1 

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศ
ทาวเวอร – ไฮฟอง เวยีดนาม เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท ประเทศ
เวียดนาม  ตั้งอยูท่ี ถนนทรานฟู 
เมืองไฮฟอง เวียดนาม  

เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง 
ประกอบดวยอาคาร 1 
หลัง สูง 4 ช้ัน มีหองพัก
ท้ังส้ิน 127 หอง 

24.6 32.0 34.6 36.6 

 
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหองพัก อุปกรณ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช และคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใชในการปรุงอาหาร และเคร่ืองดื่มแลว พนักงานท่ีใหบริการ
ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง บริษัทฯมีนโยบายหลักท่ีจะรับคนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการจาง
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ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซ่ึงน้ําเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทาง
ชีวะเคมี โดยผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําท้ิงลงสูระบบกําจัดน้ําเสีย ท่ีผานมาบริษัทฯและบริษัทในเครือ ไม
เคยกอปญหาทางดานมลภาวะหรือปญหาใด ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังมีมาตรการท่ีเขมงวดเพื่อรักษา
ระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย สําหรับหนวยงานท่ีควบคุมเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุม
ของเทศบาลเมืองแตละแหงซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงแรม เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเมืองหวัหิน โดย
เทศบาลเมืองแตละแหงจะนําน้ําดังกลาวไปบําบัดอีกคร้ังหนึ่งกอนปลอยลงทะเลหรือแมน้ํา 
 
2. ธุรกิจศูนยการคา 
 
2.1  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 
 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน พลาซา 
จํากัด ซ่ึงถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทรอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ดําเนนิธุรกิจใหเชาพื้นท่ีเพื่อ
การพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ช้ัน ตั้งอยูเลขท่ี 218 หมู 10 ถนน เลียบชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวดั
ชลบุรี บนเนื้อท่ี 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาท่ีดินระยะยาว 30 ป หมดอายุป 2562 มีพื้นที่ใหเชา
รวมท้ังส้ิน 16,950.75  ตารางเมตร ซ่ึงประกอบดวย พืน้ท่ีใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) 11,620.75 
ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 1,299 ตารางเมตร  โรงภาพยนต 3D Moving CD warehouse 
พิพิธภัณฑ Ripley’s  Believe It or Not! (Mini Anchor) 2,381 ตารางเมตร และศูนยอาหาร (Food Court) 
1,650 ตารางเมตร 

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 
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1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 98 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมด
ในป 2546 

2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 2 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมดในป 2546 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นท่ีหลัก ๆ มี 3 ประเภทคือ 
1.  Fixed Rent คือการคิดคาเชาพื้นท่ีรายเดอืนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 91 ของรายไดจากคาเชา

พื้นที่รวมในป 2546 
2.  Lease คือพื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนเล็กนอย คิดเปนรอยละ 2 ของคาเชาพืน้ท่ีรวมในป 2546 
3.  Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 7 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในป 2546 

• นโยบายราคา 
 บริษัทไดมีการปรับราคาข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการตอสัญญาใหมกับผูเชา โดยจะปรับราคาข้ึนโดยเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 5-10 ตอการตอสัญญาแตละคร้ัง  ในป 2546 ราคาพื้นท่ีใหเชาโดยเฉล่ียประมาณ 1,004 
บาทตอตารางเมตร และอัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียเทากับ 98% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด รายไดของศูนยการคารอยัล
การเดน พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 87 ของรายไดท้ังหมดจากธุรกิจศูนยการคา ท่ีมาของรายไดใน
ป 2546 สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพืน้ท่ี 73% คาเซอรวิส 11% คาน้ําและคาไฟ 8% คาท่ีจอดรถ 3% และ
อ่ืน ๆ 5%  นอกจากนี้ทางบริษัท ไดจดัใหมีการประกันภัยตัวอาคาร เปนวงเงิน 764 ลานบาท 
 
2.2  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ 
 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพฯ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท 
จาํกัด ซ่ึงถือหุนรอยละ 74.36% โดยบริษทัรอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกจิใหเชาพื้นท่ี
เพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 2 ช้ัน ตั้งอยู บนพื้นที่ของ โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา, 
เอ รอยัลการเดน รีซอรท เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  มีพื้นที่ใหเชารวมท้ังส้ิน 7,299 
ตารางเมตร ซ่ึงประกอบดวย พื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) 7,299 ตารางเมตร  ภายในศูนยการคา
ประกอบดวยรานคา รานอาหาร และโรงเรียนเสริมทักษะ โดยเนนท่ีรานอาหารและโรงเรียนเสริมทักษะ 
เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมครอบครัว เชน รานเบอรเกอร คิง เดอะ พิซซา คอมปะนี สเวนเซนส 
ซิซซเลอร ลิตเต้ิลโฮม  เทกซัสสุกี้ เขียวเสวย KFC McDonald เปนตน และโรงเรียนเสริมทักษะ เชน 
Tumble Tots, Kiddy King, Math World, ดนตรีสยาม, Studio Art เปนตน 

• สัญญาการใหเชาพื้นท่ี  มี 2 ประเภท คือ  
1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ  53   ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในป 2546 
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 47 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในป 2546  

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นท่ีหลัก ๆ มี  4 ประเภทคือ  
1.  Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพื้นท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 49 ของรายไดจากคาเชา
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2.  Lease คือ พื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 28 ของคาเชาพื้นท่ี
รวมป 2546 

3.  Kiosk คือ การใหเชาพืน้ท่ีบนพื้นท่ีสวนกลาง โดยมีรายไดประมาณรอยละ 9 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ี
รวมป 2546 

4.  Temporary คือ การใหเชาพืน้ท่ีแบบช่ัวคราว โดยมีรายไดประมาณรอยละ 13 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ี
รวม ป 2546 

• นโยบายราคา 
 บริษัทฯ ไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพ่ือดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื้นท่ีใหเชา โดย

อัตราการเชาพืน้ท่ี  ในป 2546 เฉล่ียประมาณ 241 บาทตอตารางเมตร ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากราคาเชาเฉล่ียในป 2545 
ท้ังส้ิน 7% และอัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียเทากับ 97.9% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
  
3. ธุรกิจสปาใหบริการเพื่อสุขภาพ 
 

ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ภายใตการดําเนินงานของ บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด และ
บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด ดําเนนิกิจการโดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย 
การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจบัุนบริษัทเปดดําเนินการ 13 แหงดังนี ้

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ  รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา หัวหิน 
โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล 
โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน 
โรงแรมเชอราตัน กระบ่ี 
โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสพารค 
โรงแรมเพิรล ภูเก็ต 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 
JW Marriott Hotel Shanghai at Tomorrow Square  
Holiday Inn Resort Yalong Bay Sanya 
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4 ธุรกิจบันเทิง 
 

กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใตการดาํเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
สามารถแบงออกเปนสามกลุม อันไดแก 

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

ท่ีสุด มีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมือง
เซนตออกัสติน รัฐฟลอริดา เม่ือป 2498 โดยส่ิงท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! จะ
เปนส่ิงมหัศจรรยอันล้ีลับและนาพิศวงท่ีรวบรวมจากท่ัวทุกมุมโลก ตามคอนเซปท “เช่ือหรือไม” ปจจุบัน
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปดดําเนนิการอยู 27 แหงท่ัวโลก โดย Ripley Entertainment Inc. 
(เจาของลิขสิทธ์ิ) เปนผูดําเนนิการเอง 10 แหง ท่ีเหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกับ
บริษัทอ่ืน 

ในประเทศไทย บริษัท รอยลัการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (ถือหุน 100% โดยบริษัท) ไดซ้ือ
ใบอนุญาตในการดําเนนิการลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเร่ิมจัดสรางพิพธิภัณฑ 
Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพัทยาในปลายป 2537 โดยเชาพืน้ท่ีขนาด 824 ตารางเมตร บนช้ัน 3 ของ
ศูนยการคารอยัลการเดนท พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเม่ือบอกเลิกขอตกลง
กับทางเจาของลิขสิทธ์ิ   ในป 2546 มีอัตราการเขาชมของนักทองเท่ียวประมาณ 168,144 คน ลดลงจาก 
285,519 คน ป 2545   

นอกจากนี้ในตนป 2540 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท) ไดรวม
ลงทุน 50:50 กับกลุม Hong Kong Shanghai Hotels ในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด และเปดดําเนินการพิพธิภัณฑ 
Ripley’s Believe It or Not! อีก 1 แหงท่ีพคีแทรมทาวเวอร ฮองกง  
 2. Theater 

Ripley's 3D+ Moving Theater เปนโรงฉายภาพยนตร 3 มิติ พรอมระบบเกาอ้ี Simulator ท่ี
เคล่ือนไหวได 8 ทิศทาง ทําใหผูชมรูสึกเหมือนไดผจญภยัไปกับเหตุการณจริง 

3. เคร่ืองเลนอ่ืน ๆ 
บนช้ัน 3 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา นอกจากจะเปนท่ีตั้งของพิพธิภัณฑ 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 2546 มีอัตราการเขาชมประมาณ 667,539 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉล่ีย 63 บาท   

รายไดรวมของรอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภณัฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 36 
จาก Theater รอยละ 29 และจากเคร่ืองเลนอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 35 
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5.  ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
บริษัทฯถือหุนทางตรงและทางออมอยูรวมรอยละ 98.7 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 

(“MFG”) ซ่ึงเปนผูนําในดานการใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบ โดยแบรนดท่ีเปนผูนําในตลาดและเปน
ท่ีนิยมอยางกวางขวางในปจจุบันมีผลิตภัณฑท่ีมีจุดเดนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ดังนี้ 

5.1 พิซซา (Pizza)  
ภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง  "The Pizza Company"   เปนแบรนดท่ีมีพิซซาหลากชนิด

ใหเลือกมากท่ีสุดในธุรกิจประเภทนี้ โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาท่ีดีเยี่ยมถึงรสถึงเคร่ือง จากการ
คัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนชีสท่ีผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ เอง เคร่ืองปรุง 
หนาพิซซาท่ีมีความสดใหม แปงพิซซาท่ีมีสูตรเฉพาะตัว และพิซซาซอสท่ีมีสวนผสมของมะเขือ
เทศสด ๆ มีรสชาติเขมขน และมีการขยายสาขาผานระบบแฟรนไชน ท้ังในและตางประเทศ 
5.2        แฮมเบอรเกอร  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา "Burger King" เปนแบรนดเบอรเกอรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เชน
“Whopper” และเปนท่ีรูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิต แบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอร
ของ Burger King มีรสชาติท่ียอดเยี่ยม 
5.3        ไอศกรีมพรีเม่ียม  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Swensen’s” ซ่ึงเปนไอศกรีมคุณภาพระดบัพรีเม่ียม แบรนดแรก
ของเมืองไทย และปจจุบันยังคงความเปนอันดับหนึง่ ดวยความหลากหลายของไอศกรีมซันเดย 
และบรรยากาศการตกแตงรานรวมถึงการใหบริการท่ีไมเหมือนใคร 
5.4       ซอฟทไอศกรีม  

ภายใตแบรนด “Dairy Queen” เปนไอศกรีมซอฟทเสิรฟ มีการจัดจําหนายในรูปแบบของ 
Kiosk มีสินคาท่ีเดน คือ “BLIZZARDS” ท่ีมีรสชาติเขมขน จนเปนท่ีช่ืนชอบอยางมากภายในเวลา
อันรวดเร็ว 
5.5       สเต็ก ซีฟูด และสลัด  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Sizzler” เปนรานอาหารที่ประกอบดวย สเตกหลากหลายชนิด และ
สลัดบารท่ีใหญและมีความหลากหลายมากท่ีสุดในรานอาหารประเภทนี้ กลุมบริษทัฯ ใหบริการท้ัง
ประเภทรับประทานท่ีราน (Dine-in) ซ้ือกลับบาน (Takeaway) และบริการสงถึงบาน (Delivery) 
โดยมีเครือขายสาขาใหบริการหลากหลายรูปแบบต้ังแตภตัตาคารท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ กึ่งบริการ
ตนเองรวมท้ังคิออส และเคานเตอรเซอรวสิ  
 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังมีศูนยรับคําส่ังซ้ือทางโทรศัพทจากลูกคา  (Customer Service Center - 
CSC) โทรศัพทหมายเลขเดียวเบอร "1112" ซ่ึงหมายเลขดังกลาวนี้จะสามารถรับคําส่ังจากลูกคาตามศูนย
หรือรานสาขาตาง ๆ ท่ัวประเทศ ดวยเครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 มีดังนี ้
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              (จํานวนสาขา) 
The Pizza Company        128 
Swensen's          97 
Dairy Queen         142 
SLRT            22   
Burger King           17 
อ่ืนๆ             15 
รวมท้ังส้ิน         421 
 
3.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 
1. ธุรกิจโรงแรม 
 
การตลาด 

บริษัทฯ มีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูล
ของผลิตภัณฑและบริการ ขอมูลของลูกคาไวท่ีสวนกลางและการกระจายการขาย (Decentralization) ซ่ึง
เปนการกระจายและเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วข้ึน 

 
กลยุทธทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม) 
บริษัทฯ มีกลยุทธในการตลาดและการขาย ดังนี ้
1. เนนการใหคุณภาพท่ีคุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการสงเสริม 
 การขายรวมกบับริษัทนําเท่ียว สายการบิน และองคกรอ่ืนๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต  
 และบัตรเครดติธนาคาร เปนตน  เพื่อเพ่ิมจาํนวนลูกคา 
2. เนนขยายฐานลูกคาโดยการหาลูกคากลุมใหม ๆ จากแหลงตลาดท่ียังไมไดรับการสงเสริมการขายมาก 

 นัก เชน      ลาตินอเมริกา แอฟริกาใต และยุโรปตะวันออก เปนตน 
3.  สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิม เพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก 
4. เสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะความชํานาญใหบุคลากร 
5. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักใน 
 กรุงเทพฯ ซ่ึงจะสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง 
6. ปรับปรุงการใหบริการโดยการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนการขายและสํารองหองพักในตางประเทศ เชน 

ฮองกง สิงคโปร ญ่ีปุน อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน  
7. ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเกี่ยวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆ ของโรงแรมใหลูกคา

ทราบอยูตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะใหลูกคาสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกบัความตองการของตนเองได 
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8. พัฒนาการขายตรงเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มข้ึน 
 

บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเอง การ
บริหารงานภายใตเคร่ืองหมายทางการคาและการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยมีปจจัยท่ีใชในการ
พิจารณาเลือกวิธีการบริหารโรงแรมดังนี้ 
1. ความสามารถในการบริหาร 

หากบริษัทฯพจิารณาแลวเหน็วาบริษัทฯสามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมกจ็ะพิจารณาบริหารงานโดยบริษทัฯ หรือบริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมนเน็จเมนท จาํกดั 
(“RGHM”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 

2.  ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพ่ิม 
 บริษัทฯจะพิจารณาบริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคาเม่ือเห็นวาโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทน   
 เพิ่มข้ึนมีมากกวาตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

3. ช่ือเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน 
 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ ขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพืน้ท่ี บริษัทฯอาจบริหารงาน

โดยหาผูรวมทุนซ่ึงมีประสบการณ มีช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการนั้นๆ 
ปจจุบันบริษัทฯมีการบริหารโรงแรมในกลุมดังนี ้
 

วิธีการบริหารงาน รายชื่อโรงแรม คาใชจายการบริหาร 
บริหารงานดวยตนเองภายใต
เคร่ืองหมายการคาของตนเอง 
โดยบริษัทฯหรือ RGHM  

อนันตรา รีซอรท แอนด สปา  
หัวหิน 
อนันตรา รีซอรท แอนด สปา 
โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 
ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาว
เวอรไฮฟอง เวยีดนาม 
 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและรอยละ
คงท่ีของกําไรข้ันตนจากการ
ดําเนินงานโดยแตละโรงแรมชําระ
ใหแก RGR หรือ RGHM 
การบริหารงานโรงแรมของบริษัทฯท่ี
บริหารเองดังท่ีกลาวมาขางตนนั้นอยู
ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมซ่ึงมี
อายุสัญญา 10 ป และตออายไุดคราว
ละ 10 ป 
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วิธีการบริหารงาน รายชื่อโรงแรม คาใชจายการบริหาร 
บริหารงานดวยตนเองภายใต
เคร่ืองหมายการคา“แมริออท” 
(Franchise) 
(ทําใหโรงแรมเปนสากลขึ้น
และสามารถใชศูนยการรับจอง
หองพักของกลุมแมริออทได) 

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

รอยละคงท่ีของรายไดจากการขาย
หองพักรวมโดยชําระใหแก RGR 

บริหารงานโดยโฟรซีซ่ันส 
ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟร
ซีซ่ันส” บริหารงานโดย
กลุมแมริออทโฮเทล ภายใต
เคร่ืองหมายการคา “เจ
ดับบลิวแมริออท” 

โฟรซีซ่ันส รีซอรท เชียงใหม 
โฟรซีซ่ันส กรุงเทพ 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต  
รีสอรท แอนด สปา 
 

รอยละคงท่ีของรายไดรวมและรอยละ
คงท่ีหลังหักคาใชจายจากการ
ดําเนินงานโดยแตละโรงแรมจาย
ใหแกกลุมโฟรซีซ่ันส/  
แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล 

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

 
ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนลูกคาจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน     

ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลูกคาในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
สวนลูกคาจากตางประเทศจะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม   การกําหนดราคา
นอกจากจะพิจารณาถึงผลกระทบของฤดูกาลแลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปน
พื้นฐาน และการปรับราคายังตองพิจารณาถึงราคาตลาดของคูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย 
อยางไรก็ตามในชวงท่ีมิใชฤดูการทองเท่ียวหรือมีนักทองเท่ียวไมมาก โรงแรมไดใชกลยุทธในการสงเสริม
การขาย เชน การลดราคาในชวงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การ
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บริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันท่ีสําคัญคือ 
1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน 
2. มีคุณภาพการใหบริการท่ีดใีนราคาท่ีเหมาะสม 
3. มีโรงแรมในเครือ ซ่ึงต้ังอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักท่ีทันสมัย

และรวดเร็ว 
4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติท่ีมีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออท 
 
 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ชองทางการจดัจําหนายแบงได 3 ทางคือ 
1.  ขายผาน Tour/Travel Agent ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 34 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนายท้ังหมด 

Tour/Travel Agent จะทําหนาท่ีลักษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหนายหองพักใหกับบริษัทฯ จะมีอยู
ท้ังในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา (Tour/Travel Agent) ไดแกธุรกิจประเภทรับจองหองพัก
และขายตั๋วเคร่ืองบินและอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอขายต๋ัว
เคร่ืองบินพรอมหองพักในลักษณะ Package ดวย) 

 
หลักเกณฑในการแตงต้ัง Tour/Travel Agent ขายของโรงแรม ไดแก  
1. มีเครือขายท่ีกวางขวาง 
2. มีประวัตแิละชื่อเสียงท่ีดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน  
3. สามารถทํายอดขายไดสูง 

2. การ Walk In ของกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไป คิดเปนรอยละ 4 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย
ท้ังหมด พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเที่ยวท่ัวไปซ่ึงรูจักโรงแรมผานส่ือมวลชนตางๆ 
เพื่อนฝูงหรือกลุมลูกคาเดิม 

3. การขายโดยเจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 62 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย
ท้ังหมด เจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯ จะเสนอสินคาใหลูกคาประเภทตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัด
ประชุมและสัมมนา ท้ังภายในและตางประเทศ 

 
ลักษณะของลูกคา 
 
ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีท้ังลูกคาท่ีเปนคนไทยและตางชาติ ซ่ึงแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี ้
1. กลุมลูกคาท่ีจองผานตัวแทนขายท้ังในประเทศและตางประเทศเปนบริษัททองเท่ียวท่ีรับจองหองพัก

จากลูกคา แลวบริษัททองเท่ียวนี้จะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักท่ีขายผานบริษัททองเท่ียว
จะมีปริมาณสูงและถือเปนลูกคากลุมใหญของบริษัทฯ 
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2. กลุมนักทองเที่ยวท่ัวไป เปนลูกคาท่ีติดตอเขาพักท่ีโรงแรมดวยตนเอง 
3.  กลุมลูกคาท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาท่ีเขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของการ

ประชุมสัมมนา ลูกคาประเภทนี้จะกอใหเกดิรายไดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหองพัก 
 

ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนลูกคาท่ีติดตอผานมาทางตัวแทนขาย เอเยนตทัวร และหนวยรับ
จองหองพัก จึงมีความหลากหลายและเปล่ียนกลุมไปเร่ือยๆ และเปนการยากท่ีจะใหรายช่ือลูกคารายใหญท่ี
แนนอนได สําหรับลูกคาภายในประเทศที่เปนบริษัทเอกชน องคกรภาครัฐตางๆ ท่ีมีความสัมพันธอันดีกับ
บริษัทฯมีการมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอ และจากโครงการไทยเที่ยวไทยของทางรัฐบาลสงผลใหกลุม
ลูกคาภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน  สัดสวนของลูกคาท่ีเขาพักแบงตามทวีป  มีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : รอยละ 
ผูเขาพัก พัทยา หัวหิน อนันตรา กรุงเทพ ฮาเบอรวิว เชียงราย ภูเก็ต เชียงใหม 

อเมริกา 30.95 2.98 1.28 12.51 4.16 9.37 10.06 25.19 
เอเชีย 32.44 8.63 13.02 35.23 50.65 4.93 56.80 35.75 
ยุโรป 17.13 58.97 47.90 38.51 41.84 43.28 10.21 20.72 
ออสเตรเลีย 2.43 1.64 1.34 2.59 2.10 0.66 3.42 - 
ประเทศไทย 12.00 26.13 34.96 5.30 1.14 34.95 19.51 14.31 
อ่ืนๆ 5.05 1.65 1.51 5.86 0.11 6.82 - 4.02 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหต:ุ ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 

พัทยา  หมายถึง  โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
หัวหิน  หมายถึง  โรงแรมหัวหนิ แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
อนันตรา หมายถึง  โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา หัวหิน 
กรุงเทพฯ หมายถึง  โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
ฮาเบอรวิว หมายถึง  โรงแรมฮารเบอรวิว และออฟฟศทาวเวอร 
เชียงราย  หมายถึง  โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล 
ภูเก็ต  หมายถึง  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
เชียงใหม หมายถึง  โรงแรมโฟรซีซ่ันส รีซอรท เชียงใหม 
 

2. ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดน พัทยา 
 

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ทําใหเกิดการเคล่ือนยายตลาดศูนยการคาจากกรุงเทพฯท่ีเกิดภาวะ 
Oversupply สูตลาดนักทองเท่ียว ซ่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีใกลกรุงเทพ และมีศักยภาพมากท่ีสุดคือ พัทยา ใน
เมืองพัทยาจะมีผูประกอบการที่จัดอยูในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ี
แตกตางกันไป เชนธุรกิจ Factory Outlet และ Discount Store เชน บ๊ิกซี โลตัส และ คารฟูร หรือศูนยการคา
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ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยา มีการแขงขันกันรุนแรง มีการลดราคาคาเชาและแขงขัน
ทางดานการจัดการสงเสริมการขายมากข้ึน แตมีผลกระทบกับรอยัลการเดน พลาซา นอย เนื่องจากอยูใน
ทําเลที่ตั้งท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบกับคาเชาแลวยังคงเปนท่ีนาสนใจสําหรับผูเชามาก สังเกตไดจากอัตราการ
เชาพื้นท่ีท่ีมีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 98 

 
3. ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา กรุงเทพฯ 
 

กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคารอยัลการเดนพลาซากรุงเทพฯ คือ กลุมชุมชนบริเวณใกลเคียง
โดยเนนท่ีกลุมครอบครัว และนักทองเท่ียวท่ีเขาพักโรงแรม ภายในศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา มี
รานคาหลากหลาย ไมวาจะเปนรานอาคาร อาทิเชน เดอะ พิซซา , สเวนเซน, ซิซเลอร, เอส แอนด พี, ราน
ขายของตกแตงบาน, รานเสริมความงาม, โรงเรียนเสริมทักษะ และรานคาอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย เพื่อ
สนองตอบตอความตองการของลูกคา 
 แมวาในบริเวณใกลเคียงจะมีกลุมคูแขง อาทิเชน The Mall ทาพระ, Central พระราม 2 และ
พระราม 3, โลตัส, บ๊ิกซี แตเนื่องจากลูกคากลุมเปาหมายของศูนยการคารอยัลการเดนพลาซาแตกตางจาก
กลุมลูกคาของกลุมเหลานี้ รวมท้ังทางศูนยการคารอยัลการเดนพลาซากรุงเทพฯไดมีการออกแคมเปญและ
จัดโปรโมช่ันใหม ๆ เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจใหแกลูกคาท่ีมาใชบริการ  
 นอกจากนี้ในป 2004 การปรับปรุงพื้นท่ีในสวนของศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา จะเสร็จ
สมบูรณ และมีรานคาเปดใหบริการเต็มทุกพื้นท่ี ซ่ึงจะทําใหมีจํานวนลูกคาเพิ่มข้ึนเนื่องจากมีสินคาและ
บริการสําหรับความตองการของลูกคาเพิ่มข้ึน 
 
4. ธุรกิจสปา 
 

บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อสุขภาพ ใหบริการ
ดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมีกลุมเปาหมายคือ ลูกคา
ท่ีเขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาที่เห็นความสําคัญในเร่ืองสุขภาพธุรกิจการใหบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ธุรกิจสปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็
ตามบริษัทฯไดเปดดําเนินการเปนรายแรกๆและมีสาขาท้ังหมด 11 แหงท่ัวประเทศ และอีก 2 แหงในตางประเทศ 
คูแขงท่ีอาจจัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบคือ บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซ่ึงดําเนินการภายใตกลุมเจาของ
เดียวกัน มีสาขาท้ังหมด 8 แหง ดุสิต เทวารันย สปา ซ่ึงมีท้ังหมด 3 สาขา  Centara Spa ซ่ึงมีสาขา 5 แหงโดยจะ
ตั้งอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Central Hotels and Resort 
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ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 ธุรกิจรานอาหารเครือขาย ใหผลประกอบการท่ีดีในปท่ีผานมา จากการขยายตัวอยางตอเนื่องของ
เศรษฐกิจ ทําใหความเช่ือม่ันของผูบริโภคมีมากข้ึน และแนวโนมการใชจายเพ่ิมข้ึน  ในขณะเดียวกัน 
เศรษฐกิจท่ีขยายตัว ยังผลใหมีผูประกอบการรายใหม ๆ เกิดข้ึน และรูปแบบการใชจายท่ีเปล่ียนแปลงไป  
เพื่อใหสอดคลองกับตลาดอ่ืน ๆ เชน อเมริกาเหนือ และยุโรป 
 ผลิตภัณฑในธุรกิจรานอาหารเครือขายในประเทศไทย เขาถึงผูบริโภคเพียงหนึ่งในสามของ
ผูบริโภคชาวไทยทั้งหมด เนื่องจากท่ีเหลืออีกสองในสามน้ันมีความสามารถในการใชจายจํากัด จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม นาจะทําใหความสามารถในการใชจายและรับประทานท่ีรานอาหารมีเพิ่ม
มากข้ึน จากการเพิ่มข้ึนของท้ังจํานวนลูกคาและความถ่ีของการเขารับบริการจะทําใหแนวโนมธุรกิจในระยะ
ยาวดีข้ึน เชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา ระหวางปทศวรรษ 2500-2520 
 
 ตลาดในประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงในระยะเวลาอันส้ันดวยแรงกระตุนของซุปเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญ (Hypermarket) และการเพิ่มข้ึนของศูนยการคาขนาดเล็ก    ศูนยอาหารในศูนยการคาเหลานั้นไดรับ
การยกระดับมาตรฐาน และไดรับสวนแบงการตลาดมากข้ึนจากรานคาหาบเรแผงลอย   
 การเปล่ียนแปลงอยางท่ีสองคือ ความตองการของผูบริโภคในดานคุณภาพ บรรยากาศการตกแตง
สถานท่ี การนําเสนอรูปแบบอาหารที่ดีข้ึน แตอยางไรก็ตามผูบริโภคยังคงมีความตองการบริโภค
แฮมเบอรเกอร หรือพิซซา แตไมตองการที่จะไดรับการบริการในรูปแบบรานอาหารธุรกิจรานอาหารบริการ
ดวนแบบท่ัว ๆ ไป    การเปล่ียนแปลงน้ี เร่ิมตนจากอเมริกาเหนือ และสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนใน
ประเทศไทย และจะยังมีอิทธิพลในตลาดตอเนื่องในอนาคต     
 

                       การเติบโตของธุรกิจอาหารเครือขายในประเทศไทย (ป 2547-2549) 
    2547 2548 2549 

อัตราเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  (GDP) (%) 5.0% 5.0% 5.0% 
ยอดขายของธุรกิจรานอาหาร (ลานบาท) 253,602 272,622 293,069 
สวนแบงตลาดของธุรกิจอาหารบริการดวน (%) 6.3% 6.5% 6.7% 
ขนาดของตลาดธุรกิจอาหารเครือขาย (ลานบาท)    15,977 17,720 19,636 

 
 จากการคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน อยางนอยรอยละ 5 ในอีก 3 ปขางหนา ทําใหธุรกิจ
รานอาหารเครือขายมีแนวโนมท่ีจะเติบโตข้ึนโดยมีมูลคาในตลาดประมาณ 2 หม่ืนลานบาท ภายในส้ินป 
2549 การเติบโตน้ี เพียงครอบคลุมความตองการในชวงท่ีเศรษฐกิจเตบิโตเพียงเล็กนอย ระหวางป 2540 ถึง 
2544 เทานั้น 
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3.3 ภาวะอุตสาหกรรม 
 
1.  อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ในป 2546 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะไดรับผลกระทบโดยตรง จากสงครามอิรัก การกอการราย 
และโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลัน (SARS) ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทยในป 
2546 ลดลงจากชวงป 2545 ประมาณ รอยละ 10.2 หรือลดลงเหลือประมาณ 9.7 ลานคน  

 
อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย 

ป 
นักทองเท่ียวตางชาต ิ จํานวนวันพัก คาใชจายเฉล่ีย 

(ลานคน) เปล่ียนแปลง (%) โดยเฉล่ีย (วนั) ตอวัน (บาท) 

2538 6.95 +12.6 7.43 3,693 

2539 7.19 +3.5 8.23 3,706 

2540 7.22 +0.4 8.33 3,672 

2541 7.76 +7.5 8.40 3,713 

2542 8.51 +9.7 8.50 3,705 

2543 9.60 +12.8 7.96 3,850 

2544 10.13 +5.8 7.90 3,700 

2545 10.87 +7.3 8.00 3,850 

2546 (ประมาณการ) 9.70 -10.2 7.96 3,750 

ท่ีมา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 
2. อุตสาหกรรมโรงแรม  

ในชวง 3ไตรมาส แรกของ ป 2544 อุตสาหกรรมโรงแรมไทย มีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมจะปรับตัว
ไปในทิศทางท่ีดีข้ึน นักลงทุนและผูประกอบการโรงแรมหลายแหงไดเร่ิมดําเนินโครงการกอสรางหรือ
พัฒนาโครงการตอจากเดิมท่ีไดมีการชะลอตัวในชวง 3-4 ปท่ีผานมา ซ่ึงการพัฒนาโรงแรมในชวงดังกลาว
จะเปนการมุงเนน การปรับปรุงหองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และการบริการ เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานใหกับโรงแรม รวมถึงการยกระดับโรงแรมโดยใชช่ือหรือวาจางใหกลุมบริษัทโรงแรมช้ันนําจาก
ตางประเทศเขามาเปนผูบริหาร 

ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2544 อุตสาหกรรมโรงแรมไดรับผลกระทบโตยตรงจากเหตุการณ 
วันท่ี 11 กันยายน สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลง เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
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ในป 2545 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 5,015 ลานบาท หรือรอยละ 0.5 ของงบประมาณ
ท้ังหมดเพื่อชวยสงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียว และรัฐบาลยังไดมีการจัดกิจกรรม “Amazing Thailand-
Experience Variety” เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในแตละเดือนท่ัวประเทศไทย ในชวงไตรมาสแรกของป 
2545 จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขามายังประเทศไทยพบวาขยายตัวเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของ
ปกอนถึงรอยละ 8 หลังจากท่ีไดลดลงไปบางในชวงไตรมาสสุดทายของปท่ีผานมาจากเหตุการณวันท่ี 11 
กันยายน 2544 จากตัวเลขนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามายังไทยในป 2545 ซ่ึงเจริญเติบโตอยูท่ีประมาณรอย
ละ 7.3 หรือ 10.87 ลานคน ซ่ึงจากตัวเลขนักทองเท่ียวดังกลาว ยอมแสดงถึงอุปสงคตอเนื่องท่ีจะเขาสูธุรกิจ
โรงแรมและทิศทางของอัตราการเขาพักเฉล่ียท่ีดีข้ึนในป 2546 

อยางไรก็ตามในคร่ึงปแรกของป 2546 ดวยภาวะสงครามระหวางประเทศอิรักกับสหรัฐอเมริกา 
และการแพรระบาดของโรคติดตอทางลมหายใจอยางเฉียบพลัน (SARS) ในกลุมประเทศเอเชีย ทําให
จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศท่ีเดินทางเขามายังประเทศไทยลดลงอยางมากในเดือนเมษายนป 2546 เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกัน ป2545 แตอยางไรก็ตามจํานวนนักทองเท่ียวไดกลับมาจนเกือบปกติในคร่ึงปหลัง
ของป 2546 
 
คูแขงและสถานภาพในการแขงขนั 

• ในเขตกรุงเทพฯ: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯมีประมาณ 7-8 ราย 
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีศักยภาพในการแขงขัน
สูงเม่ือเทียบกบัคูแขง เนื่องจากเปนโรงแรมในระดับสากลที่สามารถเจาะกลุมลูกคาประเภทเอเยนต
ทองเท่ียวและลูกคาท่ีเปนบริษัทไดโดยมีการทําสัญญาระหวางกัน ระดับการแขงขันอยูในระดับ
ปานกลางเน่ืองจากเปนโรงแรมท่ีเนนการพกัผอน 

• ในเขตพัทยา: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯมีประมาณ 5-6 ราย 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท ถึงแมระดับการแขงขันของ
ธุรกิจโรงแรมโดยรวมในพัทยามีการแขงขันคอนขางสูง แตโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา จัดเปนผูนําตลาดโรงแรมระดับช้ันนําซ่ึงเปนโรงแรมเพียงแหงเดยีวท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรม
ระดับท่ีมีเครือขายสากลในพัทยาในบัจจุบัน  

• ในเขตหัวหิน: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯมีประมาณ 6-7 ราย 
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• ในเขตภูเก็ต: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯมีประมาณ 4 ราย   
โรงแรม เจดับ บลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา เร่ิมเปดดําเนนิการเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 
2544  เปนโรงแรมช้ันนําแหงใหมในรอบ 10 ปท่ีผานมาในจังหวัดภูเก็ต ท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรม
ระดับท่ีมีเครือขายสากล ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวดัภเูก็ต   

• ในเขตเชียงใหม: ไมมีผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษทัฯ   เนื่องจากโรงแรม โรง
แรมโฟรซีซ่ันส รีซอรท เชียงใหม เปนโรงแรมช้ันนําแหงเดยีวในจังหวัดเชียงใหม ท่ีจัดอยูในกลุม
โรงแรมระดับ High-end  

• ในเขตเชียงราย : จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯมีประมาณ 2 ราย   
อนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล เปนโรงแรมช้ันนําแหงใหม ท่ีจัดอยูในกลุม
โรงแรมระดับท่ีมี เอกลักษณของตนเอง ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดเชียงราย   

 
ตลาดพิซซาเปนตลาดท่ียังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่องมากท่ีสุด โดยมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนโดยประมาณรอย
ละ 13 จากปท่ีผานมา   เดอะ พิซซา คอมปะนี ยังคงเปนผูนําในตลาดโดยมีสวนแบงทางการตลาดประมาณ 2 
ใน 3 ของตลาดโดยรวม และเปนผูนําในทุก ๆ รูปแบบท้ังประเภทรับประทานท่ีราน บริการสงถึงบาน และ
ซ้ือกลับบาน   เดอะ พิซซา คอมปะนี ไดเปดรานเพิ่มข้ึน 11 สาขา เม่ือปท่ีผานมา ณ ส้ินปมีรานรวมทั้งส้ิน 128 สาขา    
 

ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย 

 2544 2545 2546 

(รายได : พนับาท) รายได (%) รายได (%) รายได (%) 

พิซซา 1,727 14.2% 2,288 17.4% 2,580 18.3% 
ไก 4,971 40.8% 5,041 38.4% 5,260 37.3% 
แฮมเบอรเกอร 2,210 18.2% 2,228 17.0% 1,914 13.6% 
ไอศกรีม 1,282 10.5% 1,398 10.6% 1,562 11.1% 
อ่ืนๆ (รวมซิซซเลอร) 1,984 16.3% 2,188 16.6% 2,776 19.7% 
ตลาดรวม 12,174   100.0% 13,143 100.0% 14,092 100.0% 
*บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 3,250 26.7% 3,347 25.5% 3,700 26.3% 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชยและประมาณธุรกจิ      
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หมายเหตุ  *รายไดของเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รวมรายไดของแฟรนไชส 
 
 ในสวนของไอศกรีมพรีเม่ียมนั้น  มีผลประกอบการที่เติบโตประมาณรอยละ 12 ในปท่ีผานมา ดวย
การขยายธุรกจิและยอดขายท่ีดีข้ึนท้ังจากสเวนเซนส และแดร่ี ควีน ตลาดของผลิตภัณฑนี้ มีคูแขงทางออม
จากผูประกอบการดานกาแฟ ท่ีมีอยูในตลาด ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม จากรานกาแฟต้ังราคาสินคาคอนขาง
สูงและมุงเนนเฉพาะกลุมเปาหมายกลุมลูกคาวัยรุนเปนหลัก มีผลทําใหเกิดขอจํากัดในดานธุรกิจและสงผล
กระทบในธุรกิจไอศกรีมไมมากนัก 
 ในทางตรงกันขามกับการเติบโตท่ีแข็งแกรงของพิซซา ไอศกรีม และอ่ืน ๆ (การรับประทานอาหาร
ตามราน, รานกาแฟ, อาหารวาง) จะเห็นไดวา สวนแบงโดยรวมของแฮมเบอรเกอรและอาหารประเภทไก
ลดลงในปท่ีผานมา สาเหตุหลักท่ีทําใหยอดขายลดลง เนื่องจากการแขงขันระหวางผูประกอบการ 2 กลุม
ใหญท่ีพยายามจะขยายสัดสวนสวนแบงการตลาดไปยังตลาดของกันและกัน  นอกเหนือจากเหตุผลดังกลาว
แลว ผูบริโภคยังคงสรรหารานอาหารท่ีใหความสําคัญของคุณภาพอาหาร การบริการ และบรรยากาศ
รานอาหารท่ีดีกวา   อยางไรก็ตาม    เบอร เกอร คิง  ยังคงเติบโตในอาหารประเภทแซนดวิช  หรือ
แฮมเบอรเกอร ดวยการปรับปรุงราคาใหเหมาะสมกับประเภทของอาหาร และเปดรานในเขตการคาท่ีลูกคามี
ศักยภาพในการใชจายสูง  
 
4. อุตสาหกรรมศูนยการคา 

 
แมวาในป 2003 เศรษฐกิจโลก แหลงทองเท่ียวตาง ๆ จะเผชิญกับภาวะสงครามอิรัก, การกอการ

ราย และโรคทางเดินหายในเฉียบพลัน (SARS) ท่ีซ่ึงกอใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจ และการลดจํานวน
ของนักทองเท่ียวลง ประเทศไทยเองก็ประสบกับปญหานี้ โดยเฉพาะผลกระทบจาก SARS แตไมรุนแรง
มากนัก เนื่องจากรัฐบาลสามารถควบคุมการติดตอของโรค SARS ไดเปนอยางดี  และมีการโปรโมทการ
ทองเที่ยวโดยการออกแคมเปญตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการทองเท่ียวภายในประเทศ ไมวาจะเปนแคมเปญ 
“ไทยเท่ียวไทย” โดยการชักชวนใหคนไทยเท่ียวภายในประเทศแทนการไปทองเที่ยวตางประเทศ รวมถึง
การดูแลความปลอดภัยในการมาเที่ยวท่ีเมืองไทย ทําใหนักทองเที่ยวและนักธุรกิจตางชาติ มีความมั่นใจวา
ประเทศไทยยังคงเปนประเทศท่ีนาสนใจสําหรับการทองเท่ียวและการลงทุน 
 ในไตรมาส 4 ไมเพียงแตผลกระทบจากภาวะสงครามอิรัก และโรคทางเดินหายในเฉียบพลันจะยุติ
ลง ภาวะของอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําลงและนโยบายท่ีเอ้ืออํานวยตอเศรษฐกิจของรัฐบาล มีสวนชวยสนับสนุน
ใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มข้ึน รวมท้ังในสวนของตลาดคาปลีกเองก็มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง โดยดูจากพื้นท่ีคาปลีกและอัตราคาเชาของพ้ืนท่ีท่ีเพิ่มสูงข้ึน พื้นท่ีคาปลีกเพิ่มข้ึนจาก 3.89 ลาน
ตารางเมตร เปน 3.93 ลานตารางเมตรในไตรมาส 2 ของป 2003 ทางดานกลุมผูคาปลีกสวนใหญมีความ
เช่ือม่ันวาธุรกิจคาปลีกจะเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตามแหลงทองเท่ียวตาง ๆ เปนพื้นท่ี
เปาหมายของธุรกิจคาปลีกในการขยายรานคา 
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 นอกจากนี้ในสวนของธุรกิจศูนยการคาก็มีการแขงขันเพิ่มข้ึน จากการที่มีศูนยการคาใหม ๆ เกิดข้ึน 
และเนื่องจากมีพื้นเชาท่ีวางลงเพ่ิมข้ึนจาก 5.6% เปน 7.2% ทําใหการแขงขันในเร่ืองอัตราคาเชาพื้นท่ีซ่ึงมี
ราคาถูกลงทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามในภาพรวมธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพยังคงเติบโต เนื่องดวย
ผูคาปลีกมีการวางแผนท่ีจะเปดรานคาใหม ในพ้ืนท่ีแหลงช็อบปง ซ่ึงมีฐานลูกคาหนาแนน 
 สําหรับธุรกิจของซุบเปอรสโตร ก็มีอัตราการเติบโตอยางสูงในชวง 4 ปท่ีผานมา จะพบวามีการ
แขงขันอยางรุนแรงระหวางซุบเปอรสโตรหลัก ๆ 4 แหง คือ แมคโคร, โลตัส, บ๊ิกซี และคารฟูรในการแยง
ชิงสัดสวนของตลาด 

 
 



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

 

 40

4. การวิจัยและการพัฒนา 
ในป 2546 บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงโรงแรม และสปา โดยใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 350 ลานบาท 

เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง บริษัทฯ จึงมุงเนนถึงการปรับปรุงหองพัก มาตรฐานของ
หองพัก ความสะดวกสบาย คุณภาพของอาหารเคร่ืองดื่ม การบริการ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรงแรม เพื่อการบริการที่ครบวงจร เชน สปา เรือมโนหรา เปนตน สําหรับ
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูนําดานอาหาร บริษัทฯ ไดเร่ิมการลงทุนในชวงคร่ึงหลัง
ของป 2547 

 



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

 

    
  

41 

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 

490 0 

บริษัทยอย       
1. บจก.รอยัลการเดน 

พลาซา  
8 218 หมู 10 เมือง 

พัทยา 
สิทธิการเชา 30 ป 
(สิ้นสุด 2561) *5 

อาคารศูนยการคา  
1 หลัง 3 ช้ัน *3 

498 0 

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

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2555) 

อาคารโรงแรม 1 หลัง 
7 ช้ัน 

209 0 

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

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2573) *6 

อาคารโรงแรม 2 ช้ัน  
12 หลัง *4 

344 0 

5. บจก.เจาพระยารีซอรท 27 บางกอกใหญ 
กรุงเทพ 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2562) 

อาคารโรงแรม 7 ช้ัน 2 
หลัง อาคารที่จอดรถ 7 
ช้ัน 1 หลัง 

1,716 6 

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 

870*2 418*2 

8. บจก. แมริม เทอเรซ  
 รีซอรท  

37 แมริม เชียงใหม สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุด 2567) 

อาคาร 3 ช้ัน 1 หลัง 2 
ช้ัน 17 หลัง 

672 76 

9. บจก. บานโบราณ 
เชียงราย 

800 229 อ.แมกอง 
เชียงแสน 
เชียงราย 

สิทธิการเขาทํา
ประโยชน 30 ป  
(สิ้นสุด 2561) 

อาคาร 2 ช้ัน 2 หลัง มี
หองพัก 90 หอง 

438 0 

 
หมายเหต:ุ  
* มูลคาทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2546 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 2546 
 
บริษัทและบริษัทยอย ราคาทุน(บาท) อายุการ มูลคาสุทธิทางบัญช ี

  ใชงาน(ป) 31 ธันวาคม 2546 
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 581,807,415 10,26,30,40 367,625,258 
สิทธิการเชา 1,808,460,233 30 1,027,120,976 
อาคารและอุปกรณประกอบ 5,423,462,631 15,20,30 3,629,712,199 
ส่ิงปรับปรุงอาคาร 1,174,503,913 10,15,30 636,406,129 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 2,763,261,131 5,15 1,175,218,269 
อุปกรณอ่ืน 560,834,043 5,10,15 243,178,044 
ยานพาหนะ 134,829,889 5 51,409,195 
งานระหวางกอสราง 33,595,204  33,595,204 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน 285,909,442  185,431,180 

    
 12,766,663,901  7,349,696,454 

 
บริษัท มีเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยม และการรวมธุรกิจใหสอดคลองกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซ้ือเงินลงทุนกับมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินท่ีกําหนดได ณ วนัท่ีเกดิรายการ อันมีผลทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 
มูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวมการปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 1,116 ลานบาท 
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6. โครงการในอนาคต 

โครงการสรางหองพักเพิ่ม 
 บริษัทมีโครงการเตนท แคมป ท่ีจังหวดัเชียงรายมีจํานวนหองพัก 15 หอง ซ่ึงนับไดวาเปนเตนท 
แคมป ท่ีหรูหราและทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย และจะประกอบการในนาม โฟร ซีซ่ัน และการกอสราง
จะแลวเสร็จภายในส้ินป 2547 นี้ 
 

โครงการรีซอรทท่ีเกาะสมุย 
บริษัทสมุยวิลเลจ เปนโครงการรีซอรทระดับ 5 ดาวบนพื้นท่ี 90 ไร บริเวณหาดแหลมใหญ 

อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยคาดวาจะดําเนินการบริหารภายใตช่ือ โฟร ซีซ่ัน โดยการกอสราง
โครงการเฟสแรกจํานวน 60 หองคาดวาจะเร่ิมดําเนินการภายในกลางป 2547 และจะสามารถเปด
ใหบริการไดในปลายป 2548   

บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปาซ่ึงจะเปนรีซอรท ระดับ 5 ดาวขนาดหองพัก 90-110 หอง บน
พื้นท่ี 14.5 ไร บริเวณหาดบอผุด อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ภายใตช่ือ อนันตรา บนเกาะสมุย คาด
วาจะะเปดดําเนินการภายในป 2547  

 
โครงการขยายสปา 
บริษัทฯมีโครงการขยายหองบริการสปาเพ่ิม อีก 6 แหงโดยขยาย 4 แหงในประเทศไทย และ อีก 

2 แหงในประเทศจีน  
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8.  โครงสรางเงินทุน 
 

(1)  หลักทรัพยของบริษัท 
(ก) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,634,429,725 บาท เรียกชําระแลว 2,293,965,800 บาท แบงเปนหุนสามัญ

จํานวน 450,214,160 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 8,579,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.0 บาท 
(ข) หุนประเภทอ่ืน 

 -ไมมี- 
(ค) โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซ่ึงเปนคนตาง

ดาว (Thai Trust Fund) -ไมมี- 
(ง) หลักทรัพยอ่ืน 

-หุนกู  
1. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 400 ลานบาท อายุ 3 ป ครบ

กําหนดไถถอนในวันท่ี 31 มีนาคม 2546 อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉล่ียของ MLR-0.125 ตอป 
สิทธิของผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด -ไมมี- 

2. หุนกูระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกนั ชนิดทยอยคืนเงินตน และไมมีผูแทนผู
ถือหุนกู มูลคา 1,700 ลานบาท อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอน วันท่ี 23 สิงหาคม 2550 อัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 4.25 

       (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 17) 
-ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
1. ใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตาม

โครงการอายุ 5 ป จํานวน 5.0 ลานหนวย จดัสรรแลว 5.0 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิ 1 หนวย
ตอ 2.45013 หุนสามัญ ราคาการใชสิทธิเปนราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 5 กําหนด
ส้ินสุดการใชสิทธิในป 2550 

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม อายุ 5 ป จํานวน 13.6 ลานหนวย ในอัตราสวน 
10 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 2.45013 หุนสามัญ ราคา
การใชสิทธิ 6.12212 บาท กําหนดส้ินสุดการใชสิทธิในป 2547 
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 20) 
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(2) ผูถือหุน 
 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2546 
  จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด 59,019,800 19.9 
2. HSBC (Singapore) Nominee Pte. Ltd. 55,962,460 18.8 
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห 28,882,200 9.7 
4. บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด(มหาชน) 20,067,400 6.8 
5. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ 16,056,100 5.4 
6. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 10,000,000 3.4 
7. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 9,500,000 3.2 
8. กองทุนรวม เพื่อผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว โดยลงทุนใน

หุนของบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 
 

7,616,380 
 

2.6 
9. บริษัท เลเชอร  เอ็นเตอรไพรซ จํากัด  6,741,600 2.3 
10. Nomura Singapore Limited -Main Account 6,675,104 2.2 
11. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 6,291,200 2.1 
  

(3) นโยบายการจายเงินปนผล 
ไมต่ํากวา รอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 
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9. การจัดการ  

(1)   โครงสรางการจัดการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 
 -  โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

 คณะกรรมการบริษัท 
 นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ผูกอตั้ง ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

(แตงต้ัง 2522 เกิด 2492) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
ประสบการณทํางาน 
2516- 2523 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 บริษัท โอกีวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย) จํากัด 
2531- 2544 กรรมการบริษัทซาทชิ แอนด ซาทชิ จํากัด  
ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัทในเครือบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท 

จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการกลุมบริษัทไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการกลุมบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  
กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด  (มหาชน) 
กรรมการบริษัท สาธรธานี จํากัด 
กรรมการบริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด  
กรรมการบริษัท เลเชอร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 

 
 นายพอล ชาลีส เคนนี ่  กรรมการ (แตงต้ัง 2540 เกดิ 2492) 

 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• General Management Program, Ashridge Management College, 

England 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยสมาคม 
   สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เดอะ  

ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
กรรมการบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
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 นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงิน (แตงต้ัง 2541 เกิด 2507) 
 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  ประสบการณทํางาน 

2529 - 2531 หัวหนาหนวยการเงิน องคการUSAID / THAILAND 
2533 – 2535 ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยแอรพอรท  
 กราวด เซอรวิสเซส จํากัด 
2535 – 2539 ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั 

(มหาชน)  
 2539 – 2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ปจจุบัน กรรมการบริษัทในเครือบริษทั รอยัลการเดน รีซอรท  
 จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการกลุมบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 

 
 นายอานิล ธาดานี ่ กรรมการ  (แตงต้ัง 2541 เกดิ 2489) 

 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
       ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of California, Berkeley, USA. 

• ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of Wisconsin, Madison, USA. 
ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน ผูกอตั้งและประธานกรรมการบริษัท ชโรเดอร แคปตอล  
 พารทเนอร จํากัด 

ประธานกรรมการ บริษัท พารคเวย โฮลดิ้ง จํากัด  
ประธานกรรมการ บริษัท ทวนิวูด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (บริษทัจด
ทะเบียนในสิงคโปร) 

 กรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน)  
 กรรมการบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)  

กรรมการบริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด – บีวีไอ (บริษัท
จดทะเบียนในสหรัฐ) 

 
นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2541 เกิด 2489) 

 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of Puget Sound Tacoma,  
 Wa., USA. 
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นายเคนเนธ ลี ไวท (ตอ)  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย&  
 Chairman 2000 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณทํางาน 
2529- 2535  ผูจัดการท่ัวไป ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ) 
2535- 2544 กรรมการผูจัดการ บริษัทแปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลต้ิง จํากัด  
ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟนนัซา จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ 

ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไม

เนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการของ Vietnam Frontier Fund   
 กรรมการบริษัท ล็อกซบิท จํากัด  
 กรรมการสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 ประธานคณะกรรมการ Business Economics Committee – หอการคา
อเมริกนั 

 
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2543 เกิด 2515) 

  คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ

ศศินทร แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการบริษัท สัมมากร จํากดั(มหาชน)  
 กรรมการบริษัท ศรีพัฒน จํากัด  
 กรรมการบริษัท ศรีพัฒน การเดน จํากดั  
 กรรมการบริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด  
 กรรมการบริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด  
 กรรมการบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด  
 กรรมการบริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  
 กรรมการบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  
 กรรมการบริษัท หัวหิน คอนโดมิเนียม จํากดั  
 กรรมการบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 
 

นายไชยวัฒน บุนนาค  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2545 เกิด 2487) 
                     คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวารด  
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นายไชยวัฒน บุนนาค(ตอ)  ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) 
 

นายฮาโรลด อารโนลด เว็นทเวิรธ ท่ี 3 กรรมการและรองประธานฝายพัฒนาโครงการ  
(แตงต้ัง 2543 เกิด 2504) 

 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• Bachelor of Art, University of Kentucky  
ประสบการณทํางาน 
2530-2540 กรรมการฝายพัฒนาโรงแรม Macro Polo (ฮองกง) 
ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั  

กรรมการ บริษัท อารจีอี (ฮองกง) จํากัด  
 

นายเควิน เจมส บูเวส  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบตัิการ (แตงต้ัง 2546 เกิด 2503) 
 คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• Mundelein Illinois, Illinois, USA 
ประสบการณทํางาน 
2522– 2538 ดํารงตําแหนงของกลุมโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอรเนชัน่แนล, 

11 ตําแหนง 10 โรงแรม ใน 3 ประเทศ   
2538– 2540 General Manager, Elso Paso Marriott Hotel El Paso, Texas, USA 
2540– 2545 ผูจัดการท่ัวไปประจําภาคพืน้ประเทศไทยโรงแรมเจดับบลิว 

แมริออท กรุงเทพ, ประเทศไทย 
2545- 2546 ผูจัดการท่ัวไป โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

ภูเก็ต, ประเทศไทย    
  
คณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ จัดต้ังข้ึนเม่ือ 23 มิถุนายน 2541 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการ

อิสระ ดังรายช่ือตอไปนี ้
1. นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไชยวัฒน บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการตรวจสอบ 
4. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพยีงพอและเช่ือถือได 
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกีย่วของ 
5. ดูแลไมใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดัง

รายช่ือตอไปนี ้
1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
2. นายอานิล ธาดานี ่  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
3. นายเคนเนธ ลี ไวท  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน 
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารทุกทาน 
 
คณะผูบริหาร  
1. นายวิลเลียม  เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นางปรารถนา  มโนมัยพบูิลย กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
3. นายเควิน เจมส บูเวส กรรมการและประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ 
4. นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธท่ี 3 กรรมการและรองประธานฝายพัฒนาโครงการ 
  
 
เลขานุการบริษัท    :                 นางนัยนา วรรณวสูิตร 
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บุคลากร 
 จํานวนพนกังาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 

บริษัท จํานวนพนกังาน (คน) 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)  330 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  235 
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากดั  254 

              บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด         639 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด    46 

              บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากดั    36 
              บริษัท รอยัลการเดน โฮเทลแมเนจ็เมนท จํากัด    27 
 บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด 247 
 บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด    142 
 บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากดั  258 
 บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด     44 
 บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)  7,127 

รวม                            9,667 
 

  ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2546 
 ผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวม 825 ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 
 นโยบายการพฒันาพนักงาน 

 บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรูในทุก
ระดับของพนักงานอยางตอเนื่อง บริษัทฯ เนนการเล่ือนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือใหพนักงาน
ไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่สามารถตอบสนองความตองการของแขกและผูถือหุน เพื่อความพอใจสูงสุด 
ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอยางม่ันคงและแข็งแกรง 

 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมลูภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดย
กําหนดให ผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของบริษัทเพื่อนําสงตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกคร้ัง  นอกจากนี้บริษัทยังขอความรวมมือไปยังผูบริหาร ทุกทาน
ใหงดการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงท่ีไดรับขอมูลท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท  จนกวาบริษัทฯ 
จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว 
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จํานวนหลักทรัพยของบริษทัฯท่ีกรรมการหรือผูบริหารถือเพ่ิมข้ึนหรือ (ลดลง) ในรอบป 2546 

   จํานวนหลักทรัพยที่ถือ 
ณ สิ้นป 2546 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ  
    *RIGHT **ESOP  RIGHT ESOP  
1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

31,161,422 
 

802,822 
 

- 
 

15,104,982 
 

- 
 

(300,000) 
 

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 73,000 - 96,000 51,000 - -  
3.. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธาน 

เจาหนาที่การเงิน 
 

912,772 
 

- 
 

300,000 
 

312,772 
 

- 
 

- 
 

4. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 2,697,900 303,840 - 618,700 - -  
5. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 9,000 300 - 3,000 - -  
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ 

อยุธยา 
 
กรรมการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

7. นายไชยวัฒน บุนนาค กรรมการ 38,610 - - 12,870 - -  

8. นายฮาโรลด อารโนลด  
เว็นทเวิรธที่ 3 

กรรมการและรองประธาน
ฝายพัฒนาโครงการ 

 
427,750 

 
- 

 
230,000 

 
427,750 

 
- 

 
(195,000) 

 

9. นายเควิน เจมส บูเวส กรรมการและประธาน
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 *   RIGHT คือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเดิม 
 ** ESOP   คือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ 

                        บริษัทยอย 
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(3)   การกํากับดูแลกิจการ 
ทางบริษัทไดจดัใหมีการดําเนินกิจการ ตามหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูล

กิจการท่ีดี 15 ขอมีดังนี ้
1.  นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางความสามารถ
ของบริษัท และความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทท้ังหมด โดยบริษัทไดกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ใหครอบคลุมและใหความสําคัญตอ ระบบการควบคุม การตรวจสอบ
ภายใน การเปดเผยขอมูล และการกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายดวยความโปรงใสอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  

2.   สิทธิของผูถือหุน 
ในฐานะท่ีผูถือหุนเสมือนเปนเจาของบริษัท ผูถือหุนจึงมีหนาท่ีควบคุมบริษัทในทางออมโดยการเลือกต้ัง
คณะกรรมการใหทําหนาท่ีแทนตนและมีสิทธิสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท  ซ่ึง
ในป 2546 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 2 คร้ัง เปนประชุมสามัญประจําป ในวันท่ี 30 เมษายน 2546 โดย
บริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอน
วันประชุม 18 วันและประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2546 ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือ
นัดประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 9 วัน และ
บริษัทไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมได 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี 

4. การประชุมผูถือหุน 
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ อยางนอย 1 คร้ัง เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีโอกาสโดยเทาเทียม
กันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ โดยประธานในท่ี
ประชุมจะเปนผูช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน และการประชุมดังกลาวจะมีการบันทึกรายงานการประชุมตามวาระ 

5. ภาวะผูนาํและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจ ท้ังมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินแผนการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 
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6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัท หรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร โดยจะตองผานกระบวนการกล่ันกรองจากฝายบริหาร และผานการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออก
เสียงในวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย 

7.    จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทไดจัดใหมี “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Business Ethics)” เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัท โดยเนนถึงหลักความรับผิดชอบ 
หลักความโปรงใส หลักความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติและมีการกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย   

8. การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
กรรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนอิสระ 

3 
3 
3 

ทาน
ทาน 
ทาน คิดเปนรอยละ 1 ใน 3ของคณะกรรมการทั้งหมด 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและ
กรรมการอิสระมากกวาคร่ึงหนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมด 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในป 2546 บริษัทจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 จํานวน 

(ราย) 
เบ้ียประชุม 
(ลบ.) 

คาตอบแทนรายเดือน 
และโบนัส (ลบ.) 

รวม 
(ลบ.) 

คณะกรรมการ 9 1.20 - 1.20 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 0.18 - 0.18 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3 0.15 - 0.15 
ผูบริหาร 4 - 33.30 33.30 
 
คาตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใชตัวเงิน 
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ในป 2546 ไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังท่ี 7 จํานวน 1.159 ลานหนวย ใหแกกรรมการ
และ/หรือผูบริหารภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและ/
หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษทัยอย ในวงจํากัด  

11. การประชุมคณะกรรมการ 
ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนา อยางนอย 7 วัน 
ใหคณะกรรมการพิจารณา ในป 2546 ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 24 คร้ัง และไดมีการ
จดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมให
กรรมการและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดต้ังใหมีคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไดแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและแบงแยกบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารอยางชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวขอโครงสรางการถือหุน
และการจัดการ 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพื่อเปนการปองกัน
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลใหกิจการของบริษัทสามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธ์ิผล โดยบริษัทไดกําหนดภาระ หนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  
 
บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในท่ีมีความเปนอิสระสามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี โดยใหข้ึน
ตรงและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคัญ
ของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัท   

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน ทําใหทราบความเส่ียงและสามารถ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
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ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความ
เช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 

15.  ความสัมพันธของผูลงทุน 
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึง ท้ัง
รายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดย
เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของใหรับทราบ ท้ังโดยผานทางตลาดหลักทรัพย 
และผานทาง Website www.royalgarden-resort.com เพื่อเปนชองทางใหผูลงทุนหรือผูท่ีสนใจสามารถเขาถึงขอมูล
ของบริษัท โดยบริษัทไดปรับปรุงขอมูลใน Website ใหครบถวนและปจจุบันอยูเสมอ  

 

http://www.minorcorporation.com/
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10. การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 
ทาน โดยมีวัตถุประสงค บทบาทและหนาท่ี ท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยปกติจะจัดปละ 4 คร้ัง โดยมีผูจัดการฝายตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอกเขารวมประชุมดวย สวนกรรมการบริษัทฯ บางทาน อาจเขารวมการประชุมดวย ตามคําเชิญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารของบริษัทฯ เปนผู ท่ี รับผิดชอบรายงานทางการเงินของบริษัท โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานและซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
 

สําหรับป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการประชุม 4 คร้ัง เพื่อทบทวนและสอบทาน
ขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซ่ึงรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมท้ังไดพูดคุยถึงกิจกรรม
อ่ืนๆของบริษัทฯท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพย 
 

ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในของ
บริษัท มีการทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางการบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
การบัญชีและการเงิน, การประเมินผลการควบคุมภายใน ตลอดจนแผนงานการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงิน สําหรับทุกๆส้ินไตรมาสของป 2546-2547 และไดให
คําแนะนําบางอยางแกคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนการแกไข เพื่อลดความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท่ีทําใหม่ันใจ
ไดวาสินทรัพยของบริษัทฯ มีการปองกันและรักษาเปนอยางดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม 
และทรัพยากรไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ฝายตรวจสอบภายในไดมีสวนในการชวยผูบริหารใหเห็นถึงความเส่ียงของธุรกิจ หนาท่ีของผู
ตรวจสอบภายในถูกกําหนดไวอยางมีระบบ โดยมีการทบทวนและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอในจุดท่ีมีความ
เส่ียงและจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในนําเสนอแกคณะผูบริหาร 
 

นอกจากนี้ฝายตรวจสอบภายในยังตองม่ันใจไดวาขอเสนอแนะท้ังหมดท่ีจะปรับปรุงการควบคุม
ภายในและพัฒนาระบบงานไดถูกปฏิบัติตามโดยฝายบริหารผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบได
ทบทวนและสอบทานเพื่อท่ีจะม่ันใจไดวาแผนงานการแกไขจะถูกปฏิบัติตามในเวลาที่เหมาะสม รายละเอียด
ของรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในพรอมท้ังแนวทางการแกไขของผูบริหารจะถูกนําเสนอใหกับ
คณะกรรมการตรวจสอบกอนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแตละคร้ัง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอยูในเกณฑท่ีดี 
โดยไมมีขอผิดพลาดใดๆท่ีเปนนัยสําคัญ นอกจากนี้ขอมูลและรายงานทางการเงินของบริษัทฯมีความถูกตอง 
ครบถวนและเปนท่ีนาเช่ือถือเพียงพอ 
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11. รายการระหวางกัน 
 

บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด (MHT)/ธุรกิจการลงทุน บุคคลที่อาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 
ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ เปนกรรมการ ท้ังใน  RGR และ MHT 
 2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญของ RGR 
ลักษณะ/ขนาดของรายการ: RGR จาย คาจัดการใหแก MHT จํานวน 3.2 ลานบาท 

(เปนคาท่ีปรึกษาทางดาน การพัฒนาธุรกิจ การเงิน การลงทุนและตลาดทุน) 
อัตราอางอิง: อัตราคาการจัดการ 300,000 บาทตอเดือน  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดข้ึนมีความ

สมเหตุสมผลเปนไปตามท่ีระบุในสัญญา ไมกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัท และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และ RGR ประเมินแลว
วาจะไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคา เนื่องจาก MHT มีความชํานาญในดานการ
ลงทุนซ่ึงเปนธุรกิจหลัก โดยใหคําปรึกษาทางดานการพัฒนาธุรกิจ การเงิน 
การลงทุนและตลาดทุนอยางมีประสิทธิภาพ อัตราคาบริการของรายการน้ี
มีอัตราใกลเคียงกับการใชบริการของท่ีปรึกษาอิสระ 

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

ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ นายพอล ชาลีส เคนนี่ นายอานิล 
ธาดานี นายเคนเนธ ลี ไวท นายไชยวัฒน บุนนาค และนางปรารถนา 
มโนมัยพิบูลย เปนกรรมการ ท้ังใน RGR  บริษัทยอย บริษทัรวม และ
MINOR 
2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญใน RGR และ MINOR 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. RGHM ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ RGR จายคาจัดการคอมพิวเตอร
ใหแก MINOR 6.0 ลานบาท 
2. RGR บริษัทยอย และบริษัทรวม จายคาบริหาร และการจัดการ
ใหแก MINOR 5.4 ลานบาท 
กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเหน็วารายการที่เกดิข้ึนมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปตามท่ีระบุในสัญญา อัตราคาบริการท่ีคิดเปนอัตรา
คาบริการเชนเดยีวกับท่ี MINOR คิดกับลูกคาท่ัวไปซ่ึงเปนการคิดจาก
ตนทุนท่ีเกดิข้ึนจริงและแบงคาใชจายตามการใชจริง โดยราคาคาบริการ
ดังกลาวตํ่ากวาและมีประสิทธิภาพมากกวาการที่ RGR จะตองจัดการระบบ
คอมพิวเตอรดวยตนเอง ดังนั้นรายการนี้จึงไมกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: 
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บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด /ธุรกิจบันเทิง  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 
ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ นายฮาโรลด อารโนลด เวน็เวิรธ ท่ี 3 

และนางปรารถนา มโนมัยพบูิลย เปนกรรมการทั้งใน RGR, R.G.E.  
(HKG) และ RGI 
2. RGR ถือหุนรอยละ 100  ใน RGI ซ่ึงถือหุนใน Ripbion รอยละ50 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. RGE (HKD) มียอดใหกูยมืแก Ripbion จํานวน 58.3 ลานบาท   
2. RGE (HKG) รับรายไดดอกเบ้ียจาก RipBion! 1.3 ลานบาท 

อัตราอางอิง: อัตราดอกเบ้ีย HIBOR+ รอยละ1  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: กรรมการอิสระไดพจิารณาแลวมีความเหน็วาเปนรายการท่ี

สมเหตุสมผลเน่ืองจากเปนการใหกูยืมแกบริษัทยอยตามสัดสวนการ
ถือหุนและมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดรวมกันโดยผู
ถือหุน ดังนัน้รายการนีจ้ึงไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท และ
เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

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

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

1. ลักษณะความสัมพันธ: นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค เปนกรรมการทั้งใน RGR และ MVVL 
2. RGR ถือหุนรอยละ 72.4 ใน RNS ซ่ึงถือหุนใน MVVL รอยละ 15 

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

อัตราอางอิง: 1. อัตราคาจัดการ 0.05 ลานบาทตอเดือน 
2. อัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุน 
กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่ 1 เปนรายการที่
สมเหตุสมผลและเปนราคายุติธรรม และเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเนื่องจาก RGHM มีความชํานาญในดานธุรการโรงแรม ในสวน
ของรายการที่ 2 และ 3 นั้น เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนไป
ตามท่ีระบุในสัญญา ถึงแมจะเปนการใหกูยมืแกบริษัทรวมในสัดสวน 
50:50 ในขณะท่ี RNS ถือหุนในบริษัทรวมในอัตรารอยละ 15 แต RNS มี
สิทธิ (Option) ในการที่จะเพิ่มสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 50 ได  ใน
กรณีท่ีไมใชสิทธินั้นผูถือหุนอีกฝายหนึ่งจะชําระคืนเงินกูยืมสวนเกิน
คืนพรอมท้ังดอกเบ้ียในอัตราท่ีระบุไวในสัญญา  

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: 
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ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 สําหรับรายการที่เกิดข้ึน สวนงานท่ีเปนผูใหบริการหรือเกี่ยวของจะเปนผูพิจารณามูลคาของรายการสอง
ประการดวยกัน กลาวคือประการแรก การเขาทํารายการเปนผลประโยชนตอบริษัทฯ ประการท่ีสองมูลคาของ
รายการเปนมูลคายุติธรรม โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยึดปฏิบัติรวมถึงการเปดเผย ชนิดและมูลคาของรายการระหวาง
กันของบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงภายใตประกาศและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมถึงไดใหคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ียืนยันในมูลคายุติธรรมของรายการระหวางกันท่ี
เกิดข้ึน 
 
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะรวมกนัดูแลรายการระหวางกันดังกลาวท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคตวาจะ
เปนรายการท่ีมีความจําเปนและใหเปนไปในราคาท่ียุติธรรม 
 



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

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

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 งบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุน เฉพาะบริษัท  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวน
ของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันท่ี
แนบมานี้ของบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท รอยัลการเดน รี
ซอรท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และของเฉพาะบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ท่ีนํามาแสดง
เปรียบเทียบ   ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนจากสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา โดยไดแสดงความเห็นไวอยางไมมี
เง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหได   ความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทํา ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ                 การแสดงรายการท่ีนําเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็
ของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทดังกลาวขางตนแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3445   
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 



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

 63 

 

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

 2546  2545  2544  
 พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

 สินทรัพยหมุนเวยีน  1,045,833 9.5 718,205 9.8 477,224 7.0 
 เงินลงทุนและเงินใหกูยืม  1,308,729 11.9 1,400,808 19.1 1,277,646 18.9 
 ท่ีดินระหวางการพัฒนาและรอการพัฒนา  140,497 1.3 117,129 1.6 99,764 1.5 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  7,349,697 67.1 5,438,492 74.3 5,143,520 76.0 
 สินทรัพยอ่ืน  1,110,019 10.1 (356,025) (4.9) (228,864) (3.4) 
รวมสินทรัพย 10,954,775 100.0 7,318,609 100.0 6,769,289 100.0 

       
 หนี้สินหมุนเวียน  1,896,800 17.3 713,646 9.8 1,763,861 26.1 
 เงินกูยมืระยะยาว-สุทธิ  3,118,395 28.5 1,146,819 15.7 1,659,733 24.5 
 หุนกู  1,381,250 12.6 1,993,750 27.2 400,000 5.9 
 หนี้สินอ่ืน  296,473 2.7 278,747 3.8 221,880 3.3 
รวมหนี้สิน 6,692,918 61.1 4,132,962 56.5 4,045,475 59.8 
รวมสวนของผูถือหุน 4,261,857 38.9 3,185,647 43.5 2,723,814 40.2 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 10,954,775 100.0 7,318,609 100.0 6,769,289 100.0 

       
รายไดจากกิจการ 4,407,157 94.4 2,595,155 94.4 2,004,113 96.5 
 รายได  4,670,233 100.0 2,748,570 100.0 2,041,681 100.0 
ตนทุนของกิจการ (1,500,038) (32.1) (819,925) (29.8) (625,189) (30.1) 
คาใชจาย (2,388,562) (51.1) (1,201,986) (43.7) (907,386) (43.7) 
ดอกเบ้ียจาย (217,013) (4.6) (277,369) (8.3) (178,687) (8.6) 
ผลชาดทุนจากการลดสัดสวนเงินลงทุนในบ.ยอย 0          - 0 - 0          - 
ภาษีเงินไดนิตบุิคคล (152,929) (3.3) (118,439) (4.3) (83,693) (4.0) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย (11,121) (0.2) (35,324) (1.3) (20,367) (1.0) 
บวก (หัก) รายการพิเศษ -          - - - -          - 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป  400,570 8.6 345,526 12.6 261,819 12.6 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการรวมคา  
 
 งบการเงินรวม     

   (ปรับปรุงใหม)  
 2546 2545 2544 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     
 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  0.55 1.01          0.27 
 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)  0.31 0.75          0.18 
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)  0.86 0.63          0.48 
 อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารคา (เทา)  16.59 11.30        11.24 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน)  22 32             32 
 อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา)  13.52 32.96        30.08 
 ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วนั)  27 11             12 
 อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้ (เทา)  6.39 7.83          5.54 
 ระยะเวลาชําระหนี้ (วนั)  56 46             65 
 Cash Cycle  (8) (3) (21) 

    

 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)  
 อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)  65.96 68.41 68.80 
 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(รอยละ)  12.11 22.20 23.07 
 อัตรากําไรอ่ืน(รอยละ)  5.63 5.58 1.84 
 อัตราสวนเงินสดตอการทํากาํไร(รอยละ)  209.80 134.82 118.00 
 อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)  8.58 12.57 12.82 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)  10.76 11.69 10.45 

    

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)  
 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  4.38 4.91 4.47 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  16.55 14.27 12.53 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.51 0.39            0.35 

    
 



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

 65 

 
 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  
 อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.57 1.30            1.49 
 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา)  6.86 4.94            4.52 
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน(Cash Basis)  0.37 0.33            0.24 
 อัตราการจายเงินปนผล(รอยละ)  TBA 55.76 51.58 
 
(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 
1)  ภาพรวม 

ในป 2546 บริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในโครงสรางรายไดจากเดิมซ่ึงประกอบดวย ธุรกิจ
โรงแรม    ศูนยการคา การบันเทิง และธุรกิจสปา โดยไดเพ่ิมรายไดจากธุรกิจทางดานอาหาร ผานการเพิ่มการ
ลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ใน ไตรมาสท่ี 3 ของป  
 

นอกจากนี้เพื่อรองรับการลงทุนดังกลาวบริษัทฯ จึงไดปรับปรุงโครงสรางของทุนใหเหมาะสมและ
แข็งแกรงยิ่งข้ึน โดยการเพิ่มทุนมูลคา774.3 ลานบาทผานการเสนอขายหุนสามัญโดยการออก ใบแสดงสิทธิใน
การซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (TSR) ใหแกผูถือหุนเดิมในสัดสวน 2 หุนตอ 1 ใบแสดงสิทธิ ซ่ึงประสบ
ผลสําเร็จดวยดี นอกจากนั้นบริษัทยังไดออกหุนบุริมสิทธิจํานวน 163 ลานบาท ดังรายละเอียดท่ีแสดงไวในงบ
การเงินและบทวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีจะกลาวถึงตอไป 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญและสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีแลวมีดังตอไปนี ้
 

1.1)  การเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม 2546 
เปนรอยละ 98.7 จากรอยละ 33.2 ในเดือนมกราคม 2546ซ่ึงบริษัทไดรวมงบการเงินคร่ึงปหลังของ
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ในงบการเงินรวมของบริษัท ซ่ึงมีผลทําใหยอดขาย
ของบริษัทเพ่ิมข้ึน 1,812 ลานบาท และสวนแบงผลกําไรจากบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 102.6 ลานบาท (กอนการตัดคาความนิยมจํานวน 15.6 ลานบาท) 

  
1.2) การเพิ่มสัดสวนการลงทุนจํานวน 374.8 ลานบาทในบริษทั โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จาก 

รอยละ 30.3 ในเดือนมกราคม 2546 เปนรอยละ 49.1ในเดือนพฤศจิกายน 2546  
 

1.3) การเพิ่มสัดสวนการลงทุน จาํนวน 37.5 ลานบาท ในบริษทัแมริม เทอเรซ รีซอรท จากรอยละ 36.9 
ในเดือนมกราคม 2546 เปนรอยละ 45.3 ในเดือนพฤศจกิายน 2546  
การเปดตัว(Re-launch) โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนดสปาโกลเดนไทรแองเกิ้ล จากช่ือเดิม 
โรงแรมบานโบราณ เชียงราย เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 ท่ีผานมา โดยบริษัทฯมีความม่ันใจวาจากการ
ปรับปรุงและ เปล่ียนช่ือโรงแรม ใหมจะสงผลใหผลประกอบการของโรงแรมสูงข้ึนในป 2547 
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1.5) บริษัทไดเปดสถานบริการสปาเพิ่มอีก 4 แหงโดยเปดในประเทศไทย 2 แหงและประเทศจีนอีก 2 
แหง ซ่ึงการขยายตัวคร้ังนี้นบัเปนจุดเร่ิมตนของการขยายธุรกิจสปาในตางประเทศ 

 
1.6) การเปล่ียนเคร่ืองหมายการคา เปนโรงแรม โฟรซีซ่ันกรุงเทพจาก โรงแรม เดอะรีเจนทกรุงเทพ เม่ือ

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2546 ท่ีผานมา ซ่ึงบริษัทฯมีความม่ันใจวาการปรับปรุงและเปล่ียนช่ือโรงแรม
ใหมจะทําใหรายได ของธุรกิจโรงแรมเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการยกระดับของโรงแรม รวมถึงการปรับปรุง
แผนการตลาดท่ีดีมากข้ึน 

       การเปล่ียนเคร่ืองหมายการคาเปนโรงแรม โฟรซีซ่ัน รีซอรท เชียงใหมจากโรงแรมรีเจนท รีซอรท 
เชียงใหม เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2546 ท่ีผานมา ซ่ึงบริษัทฯมีความม่ันใจวาการปรับปรุงและเปล่ียนช่ือ
โรงแรมใหมจะทําใหรายไดของธุรกิจโรงแรมเพิ่มข้ึน เนื่องจากการยกระดับของโรงแรม รวมถึงการ
ปรับปรุงแผนการตลาดท่ีดีมากข้ึน 

 
2)   วิเคราะหผลการดําเนนิงาน 
 

ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป 2546 บริษัทมีกาํไร 400.6 ลานบาทเพ่ิมข้ึน
จากปกอนเปนจํานวน 55.1 ลานบาท หรือรอยละ 15.9 จากสาเหตุสําคัญดังนี ้

 
      2.1   รายได 
   2.1.1)  รายไดจากกจิการโรงแรม 
  

รายไดจากกิจการโรงแรม  ณ ส้ินป 2546 เทากับ 2,021.7 ลานบาท ลดลง 39.6 ลานบาทโดยมี
รายละเอียดท่ีสําคัญดังนี้ 

1.  โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา มีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 365.2 ลานบาทในป2546 
จาก 352.4 ลานบาทในป 2545 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.6 แมจะไดรับผลกระทบจากโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันในทวีปเอเชีย แตจากการท่ีโรงแรมสามารถยังคงจับลูกคา
กลุมเปาหมายไดจึงทําใหโรงแรมสามารถเพ่ิมรายไดและกําไรข้ึนไดในปนี้ 

2.  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต ป 2546 นี้นับวาเปนปท่ีโรงแรมไดเปดดําเนินการเปนป
ท่ี 2 โดยมีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 550.6 ลานบาทจาก 388 ลานบาทในปกอนหนาหรือเพิ่มข้ึน
รอยละ 42 จากอัตราการเขาพักเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 69 จากรอยละ 47 ในป 2545 อนึ่ง บริษัท
ไดรวมรายไดดังกลาวในงบการเงินรวมของบริษัทเพียงรอยละ 50 ตามมาตรฐานทางบัญชี
ของกิจการรวมคา 

 
3.   โรงแรมโฟรซีซ่ัน รีซอรท เชียงใหม มีรายไดลดลงรอยละ 22 โดยไดรับผลกระทบจากโรค

ทางเดินหายใจเฉียบพลันในทวีปเอเชีย เนื่องจากลูกคาของโรงแรมเปนกลุมลูกคาระดับบน ซ่ึง
จะออนไหวงายตอเหตุการณความไมแนนอน ตางๆ อีกทั้งการเพิ่มความม่ันใจท่ีจะใหกลับมา
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4. โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา หัวหิน มีรายไดลดลงรอยละ 22 โดยเหตุผลเดียวกับ
โรงแรมโฟรซีซ่ัน รีซอรท เชียงใหม แตในปจจุบันลูกคาของโรงแรมเร่ิมมีความม่ันใจมาก
ข้ึนและมีแนวโนมท่ีจะกลับมาใชบ ริการ มากข้ึนโดยจะเห็นไดจากการเพ่ิมข้ึนของอัตรา
การเขาพักในไตรมาสสุดทายท่ีเพิ่มข้ึน 

5. โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล มีรายไดลดลงรอยละ 32
เนื่องจากการปดเพื่อปรับปรุงโรงแรมต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2546 ถึง เดือนกันยายน 2546 
และเร่ิมเปดดําเนินการใหม ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 โดยการดาํเนินการหลังจากการ
ปรับปรุงดังกลาวไดสงผลใหราคาหองพักโดยเฉล่ีย เพิ่มข้ึนเปน 4,567 บาทตอคืนในเดือน
ธันวาคม 2546 จาก 3,222 บาทตอคืนในเดือนธันวาคม 2545  

 
 2.1.2)   รายไดจากการใหเชาศูนยการคา 

 รายไดจากการใหเชาศูนยการคาสุทธิในป 2546 เทากับ 313.3 ลานบาท ซ่ึงดูเหมือนไมเพิ่มข้ึน
จากปกอนหนาท่ี 309.9 ลานบาท หากแตวา รายไดดังกลาวจะเพิ่มเปน 326 ลานบาท ถาตัดรายการปรับปรุง
รายการระหวางกันของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)จํานวน 12.7 ลานบาทท่ีบันทึกเฉพาะใน
ป2546ใหสามารถเปรียบเทียบไดกับรายได   309.9 ลานบาทในป 2545 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 5  จะเห็นไดวาแม
จะมี เหตุการณจากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันในทวีปเอเชีย ท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจตางๆเปนวงกวางแต
รายไดจากการใหเชาเปนรายไดท่ีแนนอนและสูงเพิ่มข้ึนมาโดยตลอดซ่ึงมีผลทําใหการดําเนินงานโดยรวมของ
บริษัทดีกวาบริษัทอ่ืนซ่ึงดําเนินการเฉพาะธุรกิจโรงแรม 
 

2.1.3 )   รายไดจากกจิการบันเทิง 
รายไดจากกิจการบันเทิงในป 2546 เทากับ 56.2 ลานบาท ลดลง 10.1 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ปท่ี

แลว หรือลดลงรอยละ15.3 เนื่องจากกลุมลูกคากิจการบันเทิงของบริษัท เปนกลุมนักทองเท่ียว (Group tour) จาก
ไตหวันและจีน ซ่ึงมาเขาเยี่ยมชมนอยลงจากผลกระทบของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน ในขณะท่ีนักทองเท่ียว
ท่ัวไป (FIT) มาเขาเยี่ยมชมมากข้ึน แตลูกคาโดยรวมยังมีจํานวนลดลง  

 
2.1.4)    รายไดจากกจิการสปา 

  บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการสปาในป 2546 เทากับ 197.5 ลานบาท เพิม่ข้ึน 49.1 ลานบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 33.1 จากการที่เปดสปาเพ่ิมข้ึนอีก 4 แหงคือ 

 
-  2 แหงเปดในประเทศไทย ท่ี 

o โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล เปดดําเนนิการใน
เดือนตุลาคม 
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o โรงแรมเชอราตันกระบี่ เปดดําเนินการในเดือนมีนาคม  
 

-   อีก  2 แหงเปดในประเทศจนี ท่ี 
o โรงแรมเจดับบลิวแมริออท เซ่ียงไฮ ซ่ึงเร่ิมเปดดําเนนิการในเดือนตุลาคม  
o โรงแรม เชอราตัน ซันยา ซ่ึงเร่ิมเปดดําเนนิการในเดือนพฤศจิกายน 

 
นอกจากนี้บริษัทยังไดเพิ่มจาํนวนหองใหบริการของสถานบริการ อีก 8 หอง  

  -    ท่ีโรงแรมเจดับบลิวแมริออท ภูเกต็ 5 หอง เปดดําเนนิการในเดือนธันวาคม 
 -    ท่ีโรงแรมกรุงเทพ แมริออท รีซอรท แอนด สปา อีก 3 หอง เปดดําเนินการในเดือนธันวาคม 

 
2.1.5)    รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองดี่ม 

 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองดี่มจํานวน 1,812 ลานบาท ผานการลงทุนเพิ่มใน
บริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) โดยเปล่ียนสถานะของเงินลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) มาเปนบริษัทยอย ในไตรมาส 3 ของป 2546 ดังนั้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ   สําหรับป 2546 จึง
รวมรายไดของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ไตรมาส 3 และไตรมาส   4 ไวดวย 
 

2.1.6)    รายไดอ่ืน 
 ในป 2546 บริษัทฯ มีรายไดอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายไดจากธุรกิจหลักจํานวน 208 ลานบาท 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีแลวเพิ่มข้ึน 145.1 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 230.7 เนื่องมาจากการรวมรายได
อ่ืนๆ ของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ในไตรมาส3 และไตรมาส4 ของป 2546 จํานวน 
114.3ลานบาท  
 
   2.2)  คาใชจาย 

2.2.1  ตนทุนขายโรงแรม ตนทุนคาเชา ตนทุนกจิการบันเทิง ตนทุนกจิการสปา และตนทุนอาหาร
และเคร่ืองดื่มของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2546 มีตนทุนรวมจาํนวน 1,500 ลานบาท เพิ่มข้ึน 680 ลาน
บาทหรือรอยละ 82.9 จากปกอน มีรายละเอียดท่ีสําคัญแยกตามธุรกิจดงันี้ 

1.  ตนทุนสวนของโรงแรมลดลง 3.7 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 0.5 เนื่องจากไดรับความ
รวมมือจากผูบริหารและเจาหนาท่ีระดับสูงในการควบคุมคาใชจายและทุกโรงแรมไดให 

 
 ความรวมมือในการเสนอโครงการลดคาใชจายในชวงท่ีไดรับผลกระทบจากโรคทางเดิน

หายในเฉียบพลัน 
 

 2.  ตนทุนการใหเชาพื้นท่ีศูนยการคาลดลง 3.8 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 4.6              
3.  ตนทุนกจิการสปาเพิ่มข้ึน 32 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ65.4 โดยสอดคลองกับรายไดท่ี

เพิ่มข้ึน เนื่องจากการท่ีบริษัทไดเปดสถานบริการ สปา ใหม 4 แหง และขยายหองบริการ อีก 
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4. ตนทุนอาหารและเครื่องดื่มจากการเปล่ียนสถานะของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) (MFG) มาเปนบริษัทยอย ในไตรมาส 3 ของป 2546 บริษัทจึงไดรวมตนทุน
อาหารและเครื่องดื่มของ MFG ของไตรมาสที่ 3 และ 4 จํานวน 657.9 ลานบาท ไวในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ  

 
       2.2.2     คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร 
               คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2546 มีจํานวน 
1,711.3 ลานบาท เพิ่มข้ึน 923.4 ลานบาทจากปกอน การเพิ่มข้ึนดังกลาวเปนผลมาจาก 

1. การรวมคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  จํากัด 
(มหาชน) ของสองไตรมาสหลังจํานวน 887.8 ลานบาท เนื่องจากการเปล่ียนสถานะของ
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) มาเปนบริษัทยอย ในไตรมาส 3 ของป 
2546 ดังกลาวแลวขางตน 

2. คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารสวนอื่นนอกจากบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) เพิ่มข้ึน 35.6 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 4.5% จากการตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน
ระยะยาวจํานวน 18 ลานบาท คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทยอยแหงหนึ่งท่ีเปด
ดําเนินการในป 2546 จํานวน 8.8 ลานบาท สูงข้ึน 12.2 ลานบาท จากการรับรูคาใชจายต็มป
ของกิจการโรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแองเกิ้ล ซ่ึงในปกอนหนา 
(2545)  มีคาใชจายแสดงในงบกําไรขาดทุนเพียง 9 เดือนคือ หลังเขาซ้ือกิจการโรงแรมฯ ใน
ไตรมาส 2 ของป 2545  

   
2.2.3      คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

  คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2546 มีจํานวน 662.2 ลาน
บาท เพิ่มข้ึน 251.2 ลานบาทจากปกอน การเพิ่มข้ึนดังกลาวเนื่องมาจาก 

1. การรวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  จํากดั (มหาชน)  
ของสองไตรมาสหลังจํานวน 205.3 ลานบาท 

2.    การตัดจําหนายคานิยมจากการลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 15.6 ลานบาท 

 
 
3.     คาเส่ือมราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากสวนปรับปรุงอาคารเคร่ืองตกแตงและติดตั้งกิจการโรงแรม 

จํานวน 30.3 ลานบาท  
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2.2.4    ดอกเบ้ียจาย     
            ดอกเบ้ียจายของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2546 มีจํานวน 217 ลานบาท ลดลง 10.4 ลาน

บาทจากปกอนถึงแมจะรวมดอกเบ้ียจายของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ในไตรมาส 
 
 
ท่ี 3 และ 4 จํานวน 30.6 ลานบาท แตจากการบริหารและการจัดการทางดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ
เชน การจัดหาเงินกูใหมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียตํ่าลงทําใหจํานวนดอกเบ้ียจายลดลง 
 
3)   การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
 
      3.1)   สินทรัพย  
 
     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 10,954.8 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ    
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 3,636.2 ลานบาท หรือรอยละ 49.7 โดยมีสาระสําคัญดังนี ้

   -    การบันทึกบัญชีรวมสินทรัพยของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  จํากัด (มหาชน) จํานวน    
  3,306.5 ลานบาทเขากับสินทรัพยของบริษัท เนื่องจากการเปล่ียนสถานะของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด 

กรุป จํากัด (มหาชน) (MFG) มาเปนบริษัทยอย ในไตรมาส 3 ของป 2546 ดังกลาวแลวขางตน 
    -    การซ้ือเงินลงทุนในโรงแรมราชดําริเพิ่ม จํานวน 374.8 ลานบาท  

-    การลงทุนในบริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด และ บริษัท สมุย วิลเลจ เพิ่ม 23.4 ลานบาท 
โดยบริษัทมีแผนการลงทุนของบริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด เปนรีซอรท ระดับ 5 ดาว 
ขนาดหองพัก 90-110 หอง ภายใตช่ือ อนันตรา บนเกาะสมุย คาดวาจะะเปดดําเนินการภายในป 
2547 และแผนลงทุนของบริษัท สมุย วิลเลจ เปนรีซอรท ระดับ 5++ ดาว ขนาดหองพัก 60 หอง 
บนเกาะสมุย โดยคาดวาโครงการแรกจะสามารถเปดดําเนินการภายในป 2548 

 -  การลงทุนในการปรับปรุงโรงแรมบานโบราณเชียงราย และเปลี่ยนเคร่ืองหมายการคาเปน
โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล จํานวน 167.5 ลานบาท 

 
      3.2)   หนีสิ้น 
               ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 6,692.9 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ วันท่ี 3 
ธันวาคม 2545 จํานวน 2,560 ลานบาท หรือรอยละ 61.9 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 
 

 
-    การบันทึกบัญชีรวมหนี้สินของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากดั (มหาชน) จํานวน 1,616.8 ลาน

บาทเขากับหนีสิ้นของบริษัท เนื่องจากการเปล่ียนสถานะของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) (MFG) มาเปนบริษทัยอย ในไตรมาส 3 ของป 2546 ดังกลาวแลวขางตน 
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-    เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,392.3 ลานบาท เพื่อไถถอนหุนกูจํานวน 506.3 ลานบาท และ 
ซ้ือเงิน ลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (MFG) จํานวน 886 ลานบาท 

  -     หุนกูลดลง 506.3 ลานบาทเนื่องจากครบกําหนดไถถอน 
-      เงินกูยืมจากผูถือหุนของบริษัทยอยเพิ่มข้ึน 26.4 ลานบาท เนื่องจากเปนไปตามสัญญารวมทุน

จัดต้ังบริษัทใหมท่ีผูถือหุนตองใหเงินกูยืมแกบริษัทยอยในสัดสวนท่ีเทากันกับสัดสวนการถือ
หุนในการดําเนินธุรกิจสปาในตางประเทศ 

    
3.3)  สวนของผูถือหุน  
                สวนของผูถือหุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 เพิ่มข้ึนจากปกอน 1,076.3 ลานบาท หรือรอยละ 33.8 
เนื่องมาจาก 
    - กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของป 2546 จํานวน 400.6 ลานบาท  
 - การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีชําระแลวจํานวน 937.3 ลานบาท (จากการออกหุนสามัญผานใบสําคัญแสดง

สิทธิในการซ้ือหุนสามัญท่ีโอนสิทธิได (TSR) จํานวน 774.3 ลานบาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน
163 ลานบาท) 

    -  ลดลดงจากการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของป 2545 จํานวน 208 ลานบาท 
 

อยางไรก็ตามหุนสามัญของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทยอยคือ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  จํากัด (มหาชน) 
ไดถูกจัดแสดงเปนหุนสามัญซ้ือคืน และแสดงหักไวในสวนของผูถือหุน จํานวน 164.4 ลานบาท 
 
 
งบกระแสเงินสด 
  
ป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดมาและใชไปในกจิกรรมตางๆ ดังนี้ 

• มีกระแสเงินสดจากการดําเนนิงานสุทธิจํานวน  1,119 ลานบาท จากรายการสําคัญๆดังนี้ 

-   เพิ่มข้ึนจํานวน 400.5 ลานบาทจากกําไรสุทธิของผลการดําเนินงานประจําป 2546 
       -   เพิ่มข้ึนสุทธิจํานวน 656 ลานบาท จากการปรับปรุงรายการท่ีมิใชเงินสด อาทิเชน คาเส่ือมราคา 658 

ลานบาท สวนแบงกําไร จากเงินลงทุน 54 ลานบาทและตัดจําหนายขาดทุนจากการจาํหนายและการดอย
คาของทรัพยสิน 40 ลานบาท 

       -  เพิ่มข้ึนสุทธิจํานวน 96 ลานบาท จากการเพ่ิมข้ึนของหนี้สินจากดําเนนิงานอาทิเชน หนี้สินหมุนเวยีนเพิม่ข้ึน 66 
ลานบาท และ เจาหนีก้ารคาเพิม่ข้ึน 20  ลานบาท  

 
       -   ลดลงสุทธิจํานวน 33 ลานบาท จากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยจากการดําเนินงาน อาทิเชน สินคาคงเหลือ

เพิ่มข้ึน 23 ลานบาทและสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 25 ลานบาท 
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• กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 2,554 ลานบาท โดยมีรายการท่ีสําคัญๆดังนี ้

-   เงินสดใชไปในการขยายงานเพ่ือซ้ือท่ีดนิ อาคาร และโครงการระหวางการพัฒนา 675 ลานบาท 
       -   เงินสดจายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 1, 536 ลานบาท 
       -   เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอย และบริษัทรวม 462 ลานบาท 
       -   เงินปนผลรับจํานวน 34 ลานบาท จากบริษัทท่ีเกีย่วของกัน  
 

• กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,453 ลานบาท มีรายการท่ีสําคัญๆดังนี้ 

-   จายคืนเงินกูระยะยาวและหุนกูจํานวน 675 ลานบาท 
-   จายเงินปนผลจํานวน 241 ลานบาท 
-   เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1, 460 ลานบาท 
-   เงินสดรับจากการออกหุนสามัญจํานวน 724 ลานบาท 
-   เงินสดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิจํานวน 163 ลานบาท 

•  ส้ินปกระแสเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 19 ลานบาท หรือลดลงสุทธิจากกระแสเงินสดสุทธิของปกอนจํานวน 172 
ลานบาท   
 
ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
                                          31 ธ.ค. 2546               31 ธ.ค. 2545                                        
ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง                                 
สินทรัพยหมุนเวยีน/หนี้สินหมุนเวียน (เทา)               0.55                         1.01                                      
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน)                    21                    31 
                      
ความสามารถในการทํากําไร                                                                                                                          
อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)                      65.96             68.41                     
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)                       8.58             12.57                       
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)                      10.76               11.69 
                 
ความมีประสิทธิผลของการใชสินทรัพย                                                                                         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)        4.38                4.91  
                  
นโยบายทางการเงิน  
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา)         6.86  4.94 
อัตราสวนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิ/สวนของผูถือหุน (เทา) 1.23               1.05 
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีสภาพคลองในสัดสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
เทากับ 0.55 เทาลดลงจากปกอนเนื่องจากการรวมงบการเงินของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
ท่ีประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มซ่ึงตามปรกติจะมีอัตราทรัพยสินทุนหมุนเวียนตํ่ากวาอัตราทรัพยสินทุน
หมุนเวียนของธุรกิจโรงแรม โดยท่ีมีเงินสดรับจากการขายมากกวา ของธุรกิจโรงแรม ซ่ึงจะสามารถเห็นได
ชัดเจนข้ึนจากระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ท่ีต่ําลง 10 วัน 
 
อัตราสวนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุนอยูท่ี 1.23 เทา ซ่ึงตํ่ากวาขอกําหนดตามสัญญาเงินกู
ระยะยาวของบริษัทท่ีกําหนดไวท่ีไมเกิน 1.75 เทา 
 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 6.86 เทาเพิ่มข้ึน จาก 
4.94 เทา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2545 เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานมากข้ึนและสามารถลดดอกเบ้ีย
จายลงได 
 

อัตรากําไรข้ันตน ในป 2546 เทากับรอยละ 65.96 ลดลง จากรอยละ 68.41 ในป 2545 
 

อัตรากําไรสุทธิ ในป 2546 เทากับรอยละ 8.58 ลดลง จากรอยละ 12.57 ในป 2545  
 

- ปจจยัหลักท่ีทําใหอัตราการทํากําไรของบริษัทลดลงเนื่องมาจากการรวมงบการเงินของบริษัท เดอ 
ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)  เขากับงบการเงินของบริษัท   

- ซ่ึงโดยปรกติของอุตสาหกรรมการขายอาหารและเครื่องดื่มจะมีอัตราการทํากําไรต่ํากวาอุตสาหกรรมโรงแรม 
- ในขณะเดียวกันอัตราความเส่ียงจากการทํากําไรของอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ก็จะนอยกวา 
อุตสาหกรรมโรงแรม  
 

 อยางไรก็ดีบริษัทม่ันใจวาอัตราการทํากําไรรวมของบริษัทจะสูงข้ึนในป 2547 เนื่องจาก การลดลงของ
คาใชจายของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) อาทิคาใชจายตัดจาย และการตัดจําหนายสินทรัพย
จากการยกเลิกเคร่ืองหมายการคา พิซซาฮัท และ ชิกเกนทรีท  
      

 
 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 เทากับรอยละ 4.38 ลดลง จากรอยละ 4.91 ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ซ่ึงอัตราดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะดีข้ึนจากผลประกอบการของโรงแรมที่เปดใหมไดแก 
โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต โรงแรมอนันตรา รีซอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล และ จากการที่
เปดสปาเพ่ิมข้ึนอีก 4 แหง ดังท่ี กลาวรายละเอียด แลวขางตน 
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อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 เทากับรอยละ 10.76  ลดลง จากรอยละ 11.69  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 อยางไรก็ดีบริษัทมีความม่ันใจวาอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนจะเพิ่มข้ึนในป 2547 
เนื่องจาก การลดลงของคาใชจายตัดจาย และการตัดจําหนายสินทรัพยจากการยกเลิกเคร่ืองหมายการคา พิซซา
ฮัท และ ชิกเกนทรีท ของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  จํากัด (มหาชน) รวมท้ังการรับรูรายไดเต็มปของ
โรงแรม อนันตรา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล  
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13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
      -ไมมี-  
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สวนท่ี 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ 
ขาพเจาขอรับรองวา 
(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง 

  ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดเีพื่อใหแนใจวาบริษัทได 
 เปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ัง 

  ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
(3)   ขาพเจาเปนผูร ับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
 ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2547  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
ในการ น้ี  เพื่ อ เปนหลักฐานว า เอกสารทั้ งหมดเปน เอกสารที่ ข าพ เจ าได รับรองความถูกตอง 

ท่ีเปนชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ี
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

                      ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 
1.    นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      ประธานเจาหนาท่ีบริหาร                  
                             
2.  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย      ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                 
 
3. นายฮาโรลด อารโนลด เวน็ทเวิรธ ท่ี 3 รองประธานฝายพัฒนาโครงการ        
                           
4.     นายเควิน เจมส บูเวส             ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ                      
 

ช่ือ            ตําแหนง                    ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ      นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                                            



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

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน ขาพเจา
ไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไม
มีลายมือช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว” 

                      ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 

 

1.  นายเคนเนธ ลี ไวท              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ           
 

2. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา          กรรมการ                      
  
3. นายอานิล  ธาดานี ่                   กรรมการ                    
                                                         
4. นายพอล ชาลีส เคนนี่                      กรรมการ                      
                   
5. นายไชยวัฒน บุนนาค                  กรรมการ                   
 

ช่ือ            ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

 
ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพบิูลย    ประธานเจาหนาที่การเงิน                                          



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

2. ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมเปนผูบริหารในบริษัทยอย
รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
รายชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3

RGR RGH RGP RGE RGI HHR HHV RGD RNS R.G.E. CPR MST SV BB MTR SRS RB RHC MFG
นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค X X X X X X X X X X / / X X / X / / X
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย / / / / / / / / / / / / / / / / /
นายเควิน เจมส บูเวส /
นายพอล ชาลีส เคนนี่ / / /
นายเคนเนธ ลี ไวท / /
นายอานิล ธาดานี่ / /
นายฮาโรลด อารโนลด เว็นเวิรธ ที่ 3 / / / /
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา / / / / / / /
นายไชยวัฒน บุนนาค /

          x     ประธานกรรมการ

20030128T18 ก-2

          /     กรรมการ

บริษัท
     RGR  บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
     RGH     บริษัท รอยัลกรเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด RGP     บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด RGE     บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
     RGI      บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด HHR     บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด HHV     บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
     RGD    บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด RNS      บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด R.G.E.  R.G.E. (HKG) Limited
     MST    บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด CPR      บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด SV    บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
     BB       บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด MTR    บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด SRS    บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด
บริษัทรวม
     RB       บริษัท ริบเบี่ยน จํากัด RHC     บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) MFG     บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)

20030128T18 ก-2



แบบแสดงรานการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2

/

20030128T19 ข-120030128T19 ข-1

 ณ /

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

นายวิ ี่  ็ วูด เน็คลเลยม เอลล ไฮ X X X X X X X X X X / X X X / X
นางป  มั ิบู รารถนา มโน ยพ ลย / / / / / / / / / / / / / / /
นายเควิน  บู เจมส เวส /
นายพอล ีส นี่ชาล เคน / /
นายเคนเนธ ลี ไวท /
นายอ ิล ี่าน ธาดาน /
นายฮาโรลด   ็ วิรธ ที่อารโนลด เวนเ  3 / / /
นายกิ ิ  าโ  ณ ุตตพล ปร มช อยธยา / / / / / / /
นายไชยวั  บุฒน นนาค /
นายศุ ิ  ีรั  ั รีภดษฐ  มณ ตนจรสศ / / / / / / / / /
นายวิสิฐ ตั ิสุ รนต นท / /
นายโจเอล  สแ เมเยอร ไอ มนน /
นา ี่ย  ดยเจฟฟร การไซ /
หม งอั ี าโอมหลว ศน  ปร มช / /
นายวรวีร ั่ ี  หวงหล X
นายวุฒิชัย ั่ ีหวงหล /
นายธงชัย ณ รชย รนค /นายธง นค
นางน สินี ิ ิทั าถ   สารวานชพ กษ /
นา ี่ย ธิ ยเจฟฟร แมท วส /
นายม ค ัน ็ ีสันาร อล เอดล /
หม งตรี ยุ ุลอมหลว ทศ ทธ  เทวก /
นายโจนาธาน ็   วิ ียแมกซเวล กล /
นายเติ ั ิ์มศกด  กฤษณามระ /
นายเ ส นี่ จม แอนโท 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 โฮลดิง้  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 SRS บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด



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

-ไมมี-  
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