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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MINT”) ประกอบธุรกิจโรงแรม 

(โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท ขนาดหองพัก 290 หอง) และไดลงทุน
ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ไดแก ธุรกิจใหเชาศูนยการคา ธุรกิจ
บันเทิง และกิจการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมโดยลงทุนผานบริษัทในเครือ วิธีการบริหารโรงแรมของ
บริษัทฯและกลุมบริษัทนั้นจะบริหารงานดวยตนเอง และบริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” และ 
“โฟรซีซ่ันส” รวมถึงรวมทุนกับ แมริออท ฮองกง นอกจากนี้จากการท่ีบริษัทฯ ไดเพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน
ธุรกิจเครือขายรานอาหารบริการดวน (Quick Service Restaurant) ไดแก บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) (“MFG”) ซ่ึงทําใหบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มข้ึนและมีการกระจายความเส่ียงของธุรกิจท่ีเหมาะสม 

ในป 2547 บริษัทฯ ไดขยายกิจการอยางแข็งแกรง โดยการขยายเพิ่มท้ังธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม และ
ธุรกิจสปา โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด 
(มหาชน) เปนรอยละ 57.7 และเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปนรอย
ละ 100 ในเดือนตุลาคม ซ่ึงทําใหงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส4 ไดรวมผลการดําเนินงานของบริษัท
โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และผลการดําเนินงานท้ังจํานวนของบริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด นอกจากนี้บริษัทฯยังไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดาราสปา (ไทยแลนด) จํากัด และ บริษัท มัน
ดารา สปาเวนเจอร จํากัด เปนอัตรารอยละ 100 และไดสิทธิในการบริหารงาน สปาภายใตเคร่ืองหมายการคา 
มันดารา สปา ในประเทศไทย จีน อินเดีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ พมา  

ในป 2547 บริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน 8,237 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2546 
อยู 3,575 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 77 รายไดดังกลาวมาจากการประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท คือ รายได
จากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มรอยละ 53 ธุรกิจโรงแรมรอยละ 34 ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอย
ละ 4 ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพรอยละ 4 ธุรกิจบันเทิงรอยละ 1 และธุรกิจอ่ืนๆ รอยละ 4 และมีกําไรสุทธิ
ท้ังส้ิน 712 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีเทากับ 312 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 78  ณ ส้ินป 2547 บริษัทฯ 
และกลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 14,100 ลานบาท หนี้สินรวม 8,425 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนรวม
ท้ังส้ิน 5,675 ลานบาท 
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สวนท่ี 2 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
  
ชื่อบริษัท  บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  
   (เดิมช่ือ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”) 
   Minor International Public Company Limited 
   (Formerly “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  2,643,144,835บาท รวมเปน 2,643,144,835 หุน แบงเปน 
   หุนสามัญ 2,443,144,835 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
   หุนบุริสิทธิ  200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
ทุนเรียกชําระแลว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547  
   2,476,777,641 บาท รวมเปน 2,476,777,641 หุน แบงเปน 
   หุนสามัญ 2,413,257,641 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
   หุนบุริสิทธิ   63,520,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 
โทรศัพท  66 (0) 2381-5151 
 
โทรสาร   66 (0) 2381-5777-8 
 
Home Page  www.minornet.com 
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http://www.royalgarden-resort.com/
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1. ปจจัยความเส่ียง  
 
1.1  ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท คือการประกอบธุรกิจดานโรงแรม ซ่ึงสัมพันธกับจํานวนของ
นักทองเท่ียวตางชาติซ่ึงมีความออนไหวจากปจจัยท่ีนอกเหนือกการควบคุมได เชนการกอการราย และ 
สุขภาพ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดกระจายความเส่ียงโดยการเพิ่มลูกคาท่ีเปนนักทองเท่ียวภายในประเทศ 
และกระจายลูกคากลุมตางชาติไปในหลายๆ ประเทศ ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ ไดเพิ่มการลงทุนในธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงมีรายไดท่ีแนนอนกวา และไมออนไหวงายไปกับปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได จึง
ทําใหบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกรงทางดานการเงินอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายปติดตอกัน 
 
1.2  ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการใหม 
 

จากวิสัยทัศนของบริษัทฯ หากมีโอกาสที่เปนไปไดในการลงทุน บริษัทฯ อาจทําการลงทุนเร่ิมตน
โครงการใหมๆ ซ่ึงอาจมีความเส่ียงในเร่ืองของการกอสราง เชน การปรับตัวสูงข้ึนของวัสดุกอสราง ปจจัย
ในเร่ืองสาธาณูปโภคและส่ิงแวดลอม  อยางไรก็ตามกอนเร่ิมดําเนินโครงการใหมๆ บริษัทฯ จะทําการ
สํารวจส่ิงแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณนั้นกอนเร่ิมตนโครงการเพ่ือสรางความมั่นใจวา
สอดคลองกับท่ีบริษัทฯ ไดศึกษาความเปนไปไดของโครงการไว ตามปกติ บริษัทฯ จะทําสัญญากับ
ผูรับเหมา ซ่ึงระบุตนทุนแนนอน และมีการควบคุมคุณภาพในการกอสรางใหไดตามมาตรฐานอยาง
ตอเนื่องเพื่อลดความเส่ียงจากการกอสราง 

 
1.3  ความเสี่ยงทางดานการเงนิ 
 

(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 29) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1  ความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)   กอตั้งเม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2521 โดยนาย 
วิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 ดําเนินกิจการ
โรงแรม รอยัลการเดน รีซอรท พัทยา ซ่ึงต้ังอยูใจกลางเมืองติดชายทะเลของหาดพัทยา ในชวงระยะเวลา
ตั้งแตป 2535 จนถึงปจจุบันบริษัทฯไดขยายกิจการโดยการลงทุนกอสรางโรงแรม หรือเขาซ้ือหุนโรงแรมที่มี
ศักยภาพ หรือรวมลงทุนกับโรงแรมช้ันนําตางประเทศ ในสถานท่ีตั้งท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของประเทศ
ไทย อาทิเชน ภูเก็ต เชียงใหม หัวหิน และเชียงราย นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมที่บริษัทฯ เปนเจาของแลว 
บริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ป 2535  - บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด และบริษัท เจาพระยา รีซอรท จาํกัด  

- บริษัทฯ เร่ิมดําเนินธุรกิจศูนยการคาท่ีพัทยา 
ป 2536  - บริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด เพื่อสรางโรงแรม เดอะ  

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

ป 2538  - บริษัทฯ เขาถือหุนของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ท้ังหมดซ่ึงดําเนินกิจการโรงแรม 
 หัวหิน แมริออท  รีซอรท แอนด สปา 
ป 2541-2543  - บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนของ บริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากดั (มหาชน) และเพิ่มสัดสวนการถือ

หุนในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด บริษัท เจาพระยา รีซอรท จาํกัด และบริษทัไดซ้ือ
ท่ีดินท่ีเกาะสมยุเพื่อเตรียมกอสรางโรงแรมช้ันหนึ่ง   

ป 2544  - บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนกบั แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล ดําเนินกจิการโรงแรมเจดับบลิว 
แมริออท ภูเกต็ รีสอรท แอนด สปา และไดเพิ่มศักยภาพของโรงแรมท่ีพัทยา หวัหนิ และ
กรุงเทพฯ เพื่อใหไดมาตรฐานสากลโดยใชเคร่ืองหมายการคา “แมริออท”   

ป 2545  - บริษัทฯ ไดเขาซ้ือหุนของบริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด เพื่อดําเนินกิจการโรงแรมบาน
โบราณ  

ป 2546 - บริษัทฯ ไดเพิม่สัดสวนการลงทุนในบริษทั โรงแรม ราชดําริ จํากดั (มหาชน) ทําใหปจจุบัน
บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัท แมริม
เทอเรซ รีซอรท จํากัด เปนรอยละ 49.05 และรอยละ 58.10 ตามลําดับ 

- ในเดือนกรกฎาคมบริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
ผานการทําคําเสนอซ้ือของบริษัทยอยทําใหบริษัทฯ ถือหุนใน MFG ท้ังหมดรอยละ 98.53 
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 - บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงโรงแรมบานโบราณ และเปล่ียนช่ือเปน โรงแรมอนันตรา  
รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล ท่ีจังหวดัเชียงราย ซ่ึงไดเปดดําเนนิการในเดือน
ตุลาคม 2546 

ป 2547 - บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุน เพิ่มการลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด จาก   
รอยละ 15 เปน รอยละ 50  

- บริษัทฯ ไดเพิ่มการลงทุนในบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด จากรอยละ 74.36 เปนรอยละ 81.24  
- บริษัทฯ ไดเพิ่มการลงทุนในโรงแรม เจ ดับบลิว ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปา เปนรอยละ 86.2  
บริษัทฯ ไดเพิ่มการลงทุนในบริษัท มันดารา สปา (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท มันดารา 
สปา เวนเจอร จํากัด เปนรอยละ 100 

- บริษัทฯ ไดเขาซ้ือโรงแรมแหงหนึ่งในเกาะสมุยและทําการปรับปรุงเปนโรงแรม สมุย อนัน
ตรา รีสอรท แอนค สปา มีจํานวนหองพัก 106 หอง เปดใหบริการในเดือน พฤศจิกายน 

- บริษัทฯไดลงทุนใน บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีซอรท จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ 
โรงแรมท่ีจังหวัดพังงา โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการออกเสียงรอยละ 40 พรอมกันนี้บริษัทฯ ยัง
ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหารโรงแรม ในนามโรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท 
แอนด สปา เขาหลัก ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรม   

- ในเดือนธันวาคมจากเหตุการณ สึนามิ ท่ีชายฝงทะเลอันดามัน ทําใหโรงแรมในเครือ 2 แหง 
ไดรับผลกระทบไดแก โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปาไดรับความ
เสียหายเพียงเล็กนอยสามารถซอมแซมสวนท่ีเสียหายและเปดบริการเปนปกติในวันตอมา 
และ โรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม รีสอรท แอนด สปา เขาหลัก ไดรับผลกระทบโดยตรง 
แตทางบริษัทฯ ไดทําประกันภัยจํานวน 260 ลานบาท ซ่ึงครอบคลุมความเสียหายท้ังหมด 

- บริษัทฯ ไดเพิ่มการลงทุนใน บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) จากรอยละ 
99.23 เปนรอยละ 99.70 โดยการทําคําเสนอซ้ือหุนท่ียังเหลืออยู (รอยละ 0.77) 

- บริษัทฯ ได เพิ่มการลงทุนในบริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน) จากรอยละ 49.3 เปน 
รอยละ 57.7 
 

2.2  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯประกอบธุรกิจโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท 
รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท ท่ีบริษัทฯ เปนเจาของโดยลงทุนผานบริษัทในเครือ และลงทุน
ในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม ซ่ึงสามารถสรุปเปนสายผลิตภัณฑไดดังนี้ คือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ใหเชาศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจอ่ืน  
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ขอมูลการลงทุนในบริษัทยอย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547) คือ 
 
ธุรกิจโรงแรม: 
 

การบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทในกลุมแบงออกเปน 3 ประเภทการบริหารคือ   (1) บริหารงาน
ดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง     (2) บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริ 
ออท” (Franchise)   (3) บริหารงานโดยโฟรซีซ่ันส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซีซ่ันส” และบริหารงาน
โดยกลุมแมริออทโฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท”  

 
(1)  บริหารงานดวยตนเองภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง  โดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (บริษัท 
รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด) 

 
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากดั (Hua Hin Village Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 50 ลาน
บาทเร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2533    โดยขณะนี้ดาํเนินกจิการโรงแรมภายใตเคร่ืองหมายการคา    
“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 ซ่ึงบริษัทฯ เขาซ้ือกิจการเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2545 โดยขณะนี้ดําเนิน
กิจการโรงแรมภายใตเคร่ืองหมายการคา  “บานโบราณ”  มีขนาดหองพัก 90 หอง บนพื้นที่ 800 ไร  ท่ี
เชียงแสน  จังหวดัเชียงราย    และไดทําการปรับปรุงโรงแรมและเปล่ียนเคร่ืองหมายการคาจาก    
“บานโบราณ” มาเปน “อนันตรา”  ตั้งแตวนัท่ี 1 ตุลาคม 2546  เปนตนมา 

บริษัท สมุย  รีซอรท แอนด สปา จํากดั (Samui Resort and Spa Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุน
ชําระแลว 1 ลานบาท บริษทัฯ ถือหุนรอยละ 100 จัดต้ังเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2546 โดยการซ้ือโรงแรม
จากบุคคลภายนอกเพ่ือมาปรับปรุงเปนโรงแรม สมุยอนนัตรา รีสอรทแอนดสปา ขนาดหองพกั 106 
หอง เปดดําเนนิการในเดือน พฤศจิกายน ป 2547 
 

(2)  บริหารงานดวยตนเอง ภายใตเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” (Franchise)  
 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (Minor International Public Company Limited) 
เร่ิมประกอบกจิการต้ังแตป 2521  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,634 ลานบาท 
ซ่ึงเปนทุนชําระแลวท้ังส้ิน 2,293 ลานบาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักดานโรงแรม คือโรงแรมพัทยา  
แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยลัการเดน รีซอรท ตั้งอยูใจกลางเมืองพัทยา บนพืน้ท่ี 11 ไร  
ประกอบดวย หองพัก 290 หอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงแรมช้ันหนึ่ง 

บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (Hua Hin Resort Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 200 ลาน
บาท เร่ิมประกอบกิจการต้ังแตป 2527 ดําเนินกจิการโรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ 
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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) บริหารงานโดยโฟรซีซ่ันส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟรซีซ่ันส” และบริหารงานโดยกลุม 
แมริออทโฮเทล ภายใตเคร่ืองหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท” 

 
บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด (Maerim Terrace Resort Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระ
แลว 300 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนท้ังทางตรงและทางออมรอยละ 71.4 เร่ิมประกอบกิจการตั้งแตป 
2538 ดําเนินกิจการโรงแรม โฟรซีซ่ันส รีสอรท เชียงใหม (เดิมช่ือ โรงแรมเดอะ รีเจนท-รีซอรท 
เชียงใหม) บริหารงานโดย กลุมโฟรซีซ่ันส ขนาด 64 หอง รวมถึงการรับบริหารหองพักอีก 16 หอง ใน
สวนของเรซซิเดนทเช่ียล ซ่ึงรวมอยูบนพื้นที่ 37 ไร ท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากดั (Royal Garden Development Limited) มีทุนจดทะเบียน 
และทุนชําระแลว 700 ลานบาท โดยบริษทัฯ ถือหุนรอยละ 50 และบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด 
(RNS Holding Limited) ถือหุนรอยละ 50 (บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 72 ในบริษัท อารเอ็นเอสโฮลดิ้ง 
จํากัด ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 420.02 ลานบาท จัดต้ังในป 2541 เพือ่ถือหุนในบริษัท 
รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากดั)  เร่ิมเปดดําเนนิการในเดือนธันวาคม 2544    ดําเนินกจิการ
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา บริหารงานโดย แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล 
บริเวณหาดไมขาว อําเภอถลาง จังหวดัภเูกต็ บนเนื้อท่ี 37 ไร ประกอบดวยหองพักท้ังส้ิน 265 หอง 

บริษัท สมุย วิลเลจ จาํกดั (Samui Village Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
ประกอบธุรกจิพัฒนาท่ีดนิบริเวณหาดแหลมใหญ อําเภอสมุย จังหวดัสุราษฎธานี จํานวน 88 ไร เพื่อ
ทําโรงแรมแหงใหมในเครือบริษัท (โครงการในอนาคต) มีหองพักท้ังส้ิน 71 หอง คาดวาจะเปด
ดําเนินการในป 2549  
 

ธุรกิจใหเชาศูนยการคา: 
 

บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด (Royal Garden Plaza Limited) มีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 
75 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 เปดดําเนินการต้ังแตป 2534 ดําเนินกิจการศูนยการคารอยัล
การเดน พลาซา - พัทยา ตั้งอยูติดกับ โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
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ธุรกิจบันเทิง: 

 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (Royal Garden Entertainment Limited) มีทุนจด
ทะเบียน และทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 เปดใหบริการตั้งแตป 2537 
ปจจุบันประกอบธุรกิจประเภทสถานบันเทิงสําหรับครอบครัว ประกอบไปดวยพพิิธภัณฑ Ripley’s 
Believe It or Not! โรงภาพยนตร 4 มิติ (Simulator Theater) โกดังผีสิง (Haunted Adventure) และ
มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) ในบริเวณช้ัน 2 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา   

บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (R.G.R.International Limited) ตั้งอยูท่ี บริติช เวอรจิ้น ไอ
แลนด มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 100,000 ดอลลารสหรัฐ บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ดําเนินกิจการ
รวมลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกันในตางประเทศ ไดแก บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด และ บริษัท ฮารเบอรวิว จํากัด  

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

 
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ: 
 

บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด (Mandara Spa (Thailand) Limited) มีทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลว 10 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนท้ังหมดซ่ึงไดแกรอยละ 100 ดําเนินกิจการและรับบริหาร
ศูนยบริการเพื่อสุขภาพ ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัด
ความเครียดอยางครบวงจร โดยปจจุบันเปดดําเนินการ 13 แหงที่โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน 
รีซอรท, โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมอนันตรา รีสอรท 
แอนด สปา หัวหิน, โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล, โรงแรมเพิรล ภูเก็ต, 
โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสพารค, โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน, โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต 
รีสอรท แอนด สปา,  โรงแรมเชอราตันกระบ่ี บีช รีสอรท,  โรงแรม โฟรซีซ่ัน  กรุงเทพฯ, โรงแรม 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย, และ โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา 
 
บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด (Mandara Spa Ventures Limited) มีทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐฯ บริษัทฯ ถือหุนท้ังหมดซ่ึงไดแกรอยละ 100 ดําเนินกิจการและรับ
บริหารศูนยบริการเพื่อสุขภาพ ในเอเชียตะวันออกรวมถึง พมา กัมพชูา ลาว เวยีดนาม จีน ไตหวัน 
และ อินเดยีโดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยาง
ครบวงจร ปจจุบันเปดดําเนนิการ 2 แหงท่ี โรงแรมเจดับบริว แมริออท รีซอรท แอนด สปา เซ่ียงไฮ 
และโรงแรมเชอราตัน 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 325.8 ลานบาท โดยบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ
99.7 ดําเนินธุรกิจประเภทเครือขายรานอาหารบริการดวน ไดแก พซิซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก 
แซนวิช ไอศกรีม พรีเม่ียม และซอฟทไอศกรีม 

   
ธุรกิจอ่ืน: 

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

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด (Thai Project Property Fund) มีทุนจดทะเบียน และ
ทุนชําระแลว 105 ลานบาท บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนท้ังจํานวน ประกอบธุรกิจลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยท่ีใหผลตอบแทนดี โดยมีบริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
จัดการ 

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

ขอมูลการลงทุนในบริษัทรวม: (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547) 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 
ฮองกง โดยรวมทุนกับ Hong Kong & Shanghai Hotels แหงฮองกง 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (Rajadamri Hotel Public Company Limited) มีทุนจด
ทะเบียน และทุนชําระแลว 450 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 57.70 ดําเนนิกิจการโรงแรม โฟรซี
ซ่ันส กรุงเทพ (เดิมช่ือ โรงแรม เดอะ รีเจนท – กรุงเทพฯ) เปนโรงแรมชั้นหนึ่ง บริหารงานโดยกลุม
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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 50 ดําเนินกิจการโครงการปนสวนเวลา
พักผอน (Time Sharing) จํานวน 60 ยูนิต อยูในท่ีดิน 30 ไร บริเวณเดยีวกับ โรงแรมเจดับบลิว แมริ
ออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
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บจ. รอยัลการเดน โฮเทล แมนเน็จเมนท 

20% 

    
 
 
 
   
 
 
 
     
                                                                           
     
      
          
   
 
  

     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 บจ.โคโค ปาลม โอเต็ล แอนด รีสอรท 

(รวมสวนของหุนบุริมสิทธิ 129,906 หุน มีอัตรา 

5:1 ซ่ึงทําใหบริษัทมีสวนไดสวนเสียรอยละ 40 ) 
 
 

  72.4% 

บจ. รอยัลการเดน พลาซา 

 

บจ. รอยัลการเดน  เอ็นเตอรเทนเมนท 

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

บจ. หัวหิน รีซอรท

(โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา, เอ รอยลัการเดน 

(โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท) 

รีซอรท) 

บจ. อารจีอาร  อินเตอรเนชั่นแนล 

50% 

บจ. เจาพระยา รีซอรท 

บจ.อารเอ็นเอส โฮลด้ิง

(โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา, เอ รอยัลการเดน รีซอรท) 

100% 

บจ. ฮารเบอรวิว 

บจ. รอยัลการเดน 

(โรงแรมฮารเบอรวิว และ
ออฟฟศทาวเวอร -ไฮฟอง) 

ดีเวลลอปเมนท 

บจ. หัวหิน วิลเลจ 

(โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 

(โรงแรมอนันตรา รีสอรท 
แอนด สปา) 

ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา) 

บจ. ริบเบ่ียน 

บจ. สมุย รีซอรท แอนด สปา 

100% 

50% 

บจ. สมุย วิลเลจ

81.2% 

บจ. มันดารา สปา 
เวนเจอร 100% 

บจ. บานโบราณ เชียงราย 
(โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา 

โกลเดน ไทรแองเก้ิล) 

บจ. แมริม เทอเรซ รีซอรท 
(โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม)* 

 

บจ. มันดารา สปา (ไทยแลนด)

บมจ. โรงแรมราชดําริ 
(โรงแรมโฟร ซีซั่นส กรุงเทพฯ) 

 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป** 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท 
พร็อพเพอรต้ี ฟนด 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 26.7% 

71.4% 

99.7% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

57.7% 

100% 

100% บจ. อาร จี อี (ฮองกง) 

บจ. ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา  
 

65% 
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หมายเหต ุ  
*   สัดสวนการถือหุนนี้เปนท้ังสัดสวนการถือหุนโดยตรง และเปนการถือผาน บมจ.โรงแรมราชดําริ 
** โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
บริษัทฯ ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี ้

    จํานวนหุนสามัญ  
   ธุรกิจหลัก จํานวนหุนรวม จํานวนหุนที่ถือ อัตราการถือหุน 

1) บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด  รานไอศกรีม - สเวนเซนส        1,000,000        999,994 100.00% 
2) บริษัท ซิซซเลอร ไทย จํากัด  อยูในระหวางการชําระบัญชี        25,000         249,994 100.00% 
3) บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด  คิออส – แดร่ี ควีน           160,000           159,994 100.00% 
4) บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด  ผลิตเนยแข็ง         600,000        599,993 100.00% 
5) บริษัท ไมเนอร แดร่ี จํากัด  ผลิตไอศกรีม        600,000        599,993 100.00% 
6) บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด  รานอาหาร          10,000            9,994 100.00% 
7) บริษัท เอสแอลอารที จํากัด  รานอาหาร 4,000,000 3,999,993 100.00% 
8) บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด  รานอาหารบริการดวน 100,000 99,993 100.00% 
9) บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด  รานอาหาร-เบอรเกอรคิง        1,000,000           949,994 95.00% 
10) บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด  รานอาหาร-ทาอากาศยาน 

กรุงเทพฯ/เชียงใหม/ภูเก็ต/ 
หาดใหญ 

          450,000           229,494 51.00% 

11) บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จํากัด  ใหบริการอาหาร จัดที่พัก 
การซักรีด บนแทนขุดเจาะปโตเลียม 

            50,000             25,495 51.00% 

12) บริษัท เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด จาํกัด  ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 10,000 49,993 50.00% 
13) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส 
โฮลด้ิง (ลาบวน) จํากัด 

 จดทะเบียนและใหใชเคร่ืองหมาย
บริการ/เคร่ืองหมายการคา  

750,000 750,000 100.00% 

14) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี**  เชาอสังหาริมทรัพย 50,000,000 5,000,000 10.00% 
 **หมายเหตุ กลุมบริษัทถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 10 ของหนวยลงทุนทั้งส้ินในกองทุนรวม โดยเปนสัดสวนรอยละ 100 ของผูถือ

 หนวยลงทุนประเภท ข และ ค โดยที่ผูถือหุนหนวยลงทุนประเภท ข และ ค จะมีสิทธไดรับเงินปนผลหลังจากท่ีผูถือหนวย
 ลงทุนประเภท ก ไดรับไป แลว ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 90 ของหนวยลงทุนทั้งส้ินใน
 กองทุนรวม ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนทั้งส้ิน 450 ลานบาท โดยเปนผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับเงินปนผลในอัตราที่ตกลงไว และมี
 สิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภทอื่น  

 

 
 

2.3  โครงสรางรายได 
 

ในป 2547 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการรวมคา มีรายไดจากการประกอบ
ธุรกิจหลัก 6 ประเภท ไดแก ธุรกิจโรงแรม รอยละ 34 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม รอยละ 53 ธุรกิจใหเชา
ศูนยการคา รอยละ 4 ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ รอยละ 4 ธุรกิจบันเทิง รอยละ 1 และธุรกิจอ่ืนๆ รอยละ 4 
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หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย 
2544 2545 2546 2547 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

1 ธุรกิจโรงแรม: บมจ. รอยัลการเดน  
รีซอรท บจก. หัวหิน รีซอรท บจก.  
หัวหิน วิลเลจ บจก. บานโบราณ 
เชียงราย บจก. สมุย วิลเลจ 
 บจก. เจาพระยา รีซอรท  
บจก. รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท 
และบจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท 

1,559 76 2,061 78 2,018 44 2,784 34 

2. ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม: 
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

- - - - 1,812 39 4,355 53 

3. ธุรกิจใหเชาศูนยการคา: บจก. รอยัล
การเดน พลาซา และ  
บจก. รอยัลการเดน พลาซา 

285 14 310 12 314 7 317 4 

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

80 4 148 6 197 4 297 4 

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

71 3 66 2 56 1 52 1 

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

9.01 0 9.15 0 19 0 14 0 

7. รายไดอ่ืน 38 2 63 2 191 5 326 4 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก และธุรกิจ
อ่ืน 

2,042 100 2,657 100 4,607 100 8,145 100 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ 
 

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
 
1. ธุรกิจโรงแรม 
 

จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัทฯ ปจจุบันจํานวนหองพักของโรงแรมซ่ึงบริษัทฯ ถือ
หุนอยูมีท้ังส้ิน 2,241 หอง โดยโรงแรมท่ีอยูภายใตการบริหารงานของกลุมรอยัลการเดน รีซอรท ไดแก 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท, โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท, 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน, โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล, โรง
แรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย และโรงแรมฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม และ
โรงแรมท่ีบริษัทฯ เปนผูถือหุนแตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก โรงแรมโฟรซีซ่ันส รีสอรท เชียงใหม, โรงแรม
โฟรซีซ่ันส กรุงเทพ และโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

 
1.1 โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภท
กลุมนักทองเท่ียวและกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพัก 

ปจจุบันโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพัก ท้ังส้ิน 293 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพื่อให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 

 
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 
 Room 2 80-150 
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หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: 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 รอยลัการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภท
กลุมนักทองเท่ียวและกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพัก 

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

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บารค็อกเทลเลานจและหองจัดเล้ียง เพื่อให 
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 

 
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 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุม
นักทองเท่ียว และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 
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การใหบริการดานหองพัก 
ปจจุบันโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา มีหองพักท้ังส้ิน 187 หอง  

การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพื่อให

บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Issara Café 146 
 Baan Thalia 52 
 Sala Siam 52 
 Rim Nam 84 
 Loy Nam 20 +  8 Bar stool 
 Saithong 70 + 10 Bar stool 
 Lagoon 14 + 12 Bar stool 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ruen Thon 24-64 
 Ruen Thai  20-56 
 Ruen Than 17-40 
 Ruen Anatara 36-120 

 
1.4 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุม
นักทองเท่ียว และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพัก 

ปจจุบันโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดนไทรแองเกิ้ล มีหองพักท้ังส้ิน 90 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพื่อให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 

 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Sala Mae Nam Thai  80 
 Baan Dahlia Italian  25 
 
 

 Elephant Bar & Opium  25 + 20 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

20040128T06 17

หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Theatre 144 
 Classroom 54 
 U Shape  32 
 Function 108 
 Cocktail 144 
 
1.5 โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว และกลุม
ลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพัก 

ปจจุบันโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย มีหองพักท้ังส้ิน 106 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพื่อให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 

 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: ไฮไทด 46 
 อีคลิปส 46 
 ฟูลมูน 48 
 พูบาร 48 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: สมุยแกนดบอลลูน 250 
 เกาะสมุย 120 
 เกาะพงัน 120 
 เกาะเตา 12 
 
1.6 โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการแกลูกคา
ประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพัก 

ปจจุบันโรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีหองพักท้ังส้ิน  
413 หอง 
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การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพื่อให

บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: The Riverside Terrace 250 
 The Market 120 
 Rice Mill 170 
 Trader Vic’s 100 
 Benihana 164 
 Loy Nam 50 
 Elephant  40 
 Numero 60 
 Manohra 80 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ballroom A 60-200 
 Ballroom B 25-60 
 Ballroom C 25-60 
 Ballroom D 25-60 
 Charoen Nakorn 40-100 
 Thonburi 32-60 
 Jasmine 22-60 
 Poppy 10-12 
 Bamboo 10 
 Lotus 14-16 
 Garden 47-303 
 Grand Sala 300-400 
 
1.7 โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร – ไฮฟอง เวียดนาม เอ รอยัลการเดน รีซอรท   มุงเนนใหบริการ
แกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพัก 

ปจจุบันโรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร–ไฮฟอง เวียดนาม มีหองพักท้ังส้ิน 126 หอง  
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การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพื่อให

บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
 

ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Lobby Lounge 32 
 The La Terrasse 40 
 The Harbour Café 100 
 The Nam Phuong 120 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Hanoi 30-180 
 Saigon 30-180 
 Haiphong 20-140 
 Danang 18-90 
 
การใหบริการดานอ่ืนๆ ไดแก 
- ตกปลา สกีน้ํา เรือใบ วินดเซิรฟ Parasailing Scuba Diving และศูนยบริหารรางกาย  
- รานคายอยขายสินคาและของท่ีระลึกตางๆ เชน เคร่ืองประดับ รานขายเส้ือผา รานขายยา         
- รานดอกไม รานเสริมสวยและตัดผม เปนตน 
- บริการอ่ืนๆ เชน บริการสํารองท่ีนั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการ Limousine บริการจัดทัวร
นอกสถานท่ี บริการรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริการรับเล้ียงเด็กทารก บริการตัดผม บริการซัก
อบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท ฯลฯ 

 
1.8 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุม
นักทองเท่ียว และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท 
 
 การใหบริการดานหองพัก 

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

 
 จํานวน (หอง) 
Deluxe Garden view Room 92 
Deluxe Sea view Room 72 
Deluxe Terrace Room 88 
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 จํานวน (หอง) 
One Bedroom Suite 12 
Royal Suite 
 

1 

การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียง เพื่อ 

ใหบริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Marriot Café 137 
 Cucina 77 
 Sala Rim Talay (Seafood Market) 62 
 Kabuki Sushi Bar 20 
 Sala Sawasdee Lobby Bar 51 
 Siam Deli 46 
 Rim Nam Pool Bar พื้นที่เปด ไมจํากัดจํานวนท่ีนั่ง 
หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Mai Khao Ballroom 470 
 Rawai or Layan 1-2 100 
 Kamala Boardroom 12 
 Lotus Pavilion 300 
 
1.9 โรงแรมโฟรซีซ่ันส รีสอรท เชียงใหม   มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเท่ียว และ
กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท   มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 
 
การใหบริการดานหองพัก 

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

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพื่อให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 
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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 

 
1.10 โรงแรมโฟรซีซ่ันส กรุงเทพ   มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเท่ียว กลุมนักธุรกิจ และ
กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัท    มีลักษณะการใหบริการดังนี้ 

 
การใหบริการดานหองพัก 

ปจจุบันโรงแรมโฟรซีซ่ันส โฮเต็ล กรุงเทพ มีหองพักท้ังส้ิน 356 หอง  
การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลานจ และหองจัดเล้ียงเพื่อให
บริการแกลูกคาท่ีมาพักและลูกคาท่ัวไปดังนี้ 

 
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ  ขนาดความจุ (ท่ีนั่ง) 
ประกอบดวย: Madison 90 
 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 
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หองจัดเล้ียงและหองจัดสัมมนา  ขนาดความจุ (คน) 
ประกอบดวย: Ratanakosin Room 80-100 
 Boardroom  10-20 
 Napa 30-50 
 Dara 30-50 
 Suriyan – Chandra 80-120 
 
อัตราคาหองพัก 
 

อัตราคาหองพักโดยเฉล่ีย (บาท/คืน) 

โรงแรม 2544 2545  2546  2547 
พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา 2,132 2,273 2,569 2,613 
หัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา 2,063 2,375 2,723 3,065 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 2,741 3,295 3,494 3,730 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน 
ไทรแองเกิ้ล 

2,400 2,384 3,094 4,173 

อนันตรา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย - - - 8,079 
กรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา 2,709 2,731 2,792 2,951 
โฟรซีซ่ันส รีสอรท เชียงใหม 10,988 11,422 10,267 11,008 
โฟรซีซ่ันส กรุงเทพ 4,977 4,858 4,767 5,139 
ฮารเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร   
(ดอลลารสหรัฐ) 

27 30 32 36 

เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด 
สปา  

- 3,743 4,035 4,727 
 

 
ลักษณะทางดานการผลิต 
ตารางรายละเอียดท่ีตั้ง จํานวนหองพัก และอัตราการเขาพักของโรงแรม 
 

โรงแรม จํานวนหอง 
อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

2544 2545    2546    2547 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา , เอ รอยัลการเดน  
รีซอรท  

ประกอบด ว ยห องพั ก
จํานวน 290 หอง เปน
โ ร ง แ ร ม ช้ั น ห นึ่ ง 

75.6 77.6 74.3 77.6 
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โรงแรม จํานวนหอง 
อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

2544 2545    2546    2547 
ตั้งอยูเลขท่ี 218/2-3 ถนน
ชายหาด  เ มืองพัทยา  จังหวัด
ชลบุรี ตั้งอยูบนพื้นที่ 11 ไร 
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท 
แอนด สปา เอ รอยัลการเดน  
รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 107/1 ถนนเพชรเกษม
อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ บน
พื้นที่ 21ไร 

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

76.5 80.6 71.4 72.4 

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

ประกอบดวยอาคารสูง 2 
ช้ัน 7 อาคาร มีหองพัก 
187 หอง 

65.2 59.8 53.3 61.0 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล  
ตั้งอยูเลขท่ี 229 อําเภอเชียงแสน  
เชียงราย บนเนื้อท่ี 800 ไร 

ประกอบดวยอาคารสูง 2 
ช้ัน 2 อาคาร มีหองพัก 90 
หอง 

40.2 37.4 34.3 35.0 

โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด 
สปา เกาะสมุย  
ตั้งอยูเลขท่ี 99/9 หมูท่ี1 ต.บอผุด 
อ .เ ก าะสมุ ย  จ .สุ ร าษฎร ธ า นี 
84320 

ประกอบดวยอาคารสูง  3  
ช้ัน2 อาคาร มีหองพัก 
106 หอง 

- - - 21.12 

โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รี
ซอรท แอนด สปา  เอ รอยัลการ
เดน รีซอรท 
ตั้งอยูเลขท่ี 257/1-3 ริมแมน้ํา
เจาพระยา ถนนเจริญนคร บน
พื้นที่ 27 ไร 

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

71.3 72.4 67.4 82.5 

โรงแรม  โฟร ซี ซ่ันส  รีสอรท 
เชียงใหม 
ตั้งอยูเลขท่ี 502 หมู 1  

ประกอบดวย อาคารสูง 2 
ช้ัน จํานวน 20 อาคาร 
ปจจุบันมีหองพักรวม 

64.1 57.0 47.2 59.68 
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โรงแรม จํานวนหอง 
อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

2544 2545    2546    2547 
ถนนแม ริม -สะเมิง  (สายเก า ) 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
บนพื้นท่ี 37 ไร 

 80 หอง 

โรงแรมโฟรซีซ่ันส 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 

61.0 67.5 59.1 71.3 

โรงแรมเจดับบลิว  แมริออท 
ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
ตั้งอยูเลขท่ี 231 หมู 3 ตําบลไม
ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
บนพื้นท่ี 37 ไร 

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

- 46.4 67.1 78.4 

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

เ ป น โ ร ง แ รม ช้ันหนึ่ ง 
ประกอบดวยอาคาร  1 
หลัง สูง 4 ช้ัน มีหองพัก
ท้ังส้ิน 127 หอง 

32.0 34.6 32.8 41.2 

 
การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหองพัก อุปกรณเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช และคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใชในการปรุงอาหาร และเคร่ืองดื่มแลว พนักงานท่ีใหบริการถือเปน
องคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง บริษัทฯ มีนโยบายหลักท่ีจะรับคนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการจางแรงงาน
ในระดับทองถ่ินนั้นๆ โดยจัดใหมีการฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลานั้นใหมีความรูและความสามารถ
ในการทํางาน นอกเหนือจากฝกสอนและการอบรมพนักงาน การสงพนักงานคนไทยไปเรียนรูงานใน
ตางประเทศและการรับผูเช่ียวชาญมาฝกสอนและฝกฝนในงาน การจางชาวตางชาติมาทํางานก็เปนวิธีท่ีจะ
สามารถถายทอดความรูและประสบการณใหแกพนักงานคนไทยเพื่อจะปฏิบัติไดเองในอนาคต 
 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 

ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซ่ึงน้ําเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทาง
ชีวะเคมี โดยผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําท้ิงลงสูระบบกําจัดน้ําเสีย ท่ีผานมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม
เคยกอปญหาทางดานมลภาวะหรือปญหาใด ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังมีมาตรการท่ีเขมงวดเพ่ือรักษา
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2. ธุรกิจศูนยการคา 
 
2.1  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 
 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนนิงานของบริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด 
ซ่ึงถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นท่ีเพื่อ
การพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ช้ัน ตั้งอยูเลขท่ี 218 หมู 10 ถนน เลียบชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
บนเนื้อท่ี 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาท่ีดินระยะยาว 30 ป หมดอายุป 2562 มีพื้นที่ใหเชารวม
ท้ังส้ิน 18,056.20  ตารางเมตร ซ่ึงประกอบดวย พื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) 12,198.71 ตาราง
เมตร Entertainment (Bulk area) 990 ตารางเมตร  โรงภาพยนต 3D Moving CD warehouse พิพิธภัณฑ 
Ripley’s  Believe It or Not! Super Sports B2S(Mini Anchor) 3,655.49  ตารางเมตร และศูนยอาหาร (Food 
Wave) 1,212 ตารางเมตร 

ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงช้ันนํา อาทิเชน พิพิธภณัฑ 
Ripley’s Believe It or Not!, CD WAREHOUSE, BOOTS, CITY CHAIN, AIIZ , BOSSINI, CHAPS, 
ESPRIT, JASPAL, SINEQUANONE, NAUTICA, LACOSTE,  BENIHANA, AU BON PAIN, S&P, KFC, 
SIZZLER, THE PIZZA CO., SWENSEN, MC DONALD’S, HAGEN DAZ 

• สัญญาการใหเชาพื้นท่ี  มี 2 ประเภท คือ 
1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 99 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมด

ในป 2547 
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ีท้ังหมดในป 2547 

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นท่ีหลัก ๆ มี 3 ประเภทคือ 
1.  Fixed Rent คือการคิดคาเชาพื้นท่ีรายเดอืนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 92 ของรายไดจากคาเชา

พื้นที่รวมในป 2547 
2.  Lease คือพื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนเล็กนอย คิดเปนรอยละ 1 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในป 

2547 
3. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเกบ็คาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะ

ของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 7 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในป 2547 
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• นโยบายราคา 
 บริษัทไดมีการปรับราคาข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการตอสัญญาใหมกับผูเชา โดยจะปรับราคาข้ึนโดยเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 5-10 ตอการตอสัญญาแตละคร้ัง  ในป 2547 ราคาพ้ืนท่ีใหเชาโดยเฉล่ียประมาณ 1,097 บาท
ตอตารางเมตร และอัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียเทากับ 94% ของพื้นท่ีท้ังหมด รายไดของศูนยการคารอยลัการเดน 
พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 86 ของรายไดท้ังหมดจากธุรกิจศูนยการคา ท่ีมาของรายไดในป 2547 
สามารถจําแนกไดเปน คาเชาพื้นท่ี 73% คาเซอรวิส 11% คาน้ําและคาไฟ 8% คาท่ีจอดรถ 2% และอ่ืน ๆ 6%  
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประกนัภัยตัวอาคาร เปนวงเงิน 874 ลานบาท 
 
2.2  ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ 
 

ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 
ซ่ึงถือหุนรอยละ 74.36 โดยบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นท่ีเพื่อ
การพาณิชยเปนอาคารขนาด 2 ช้ัน ตั้งอยู บนพื้นท่ีของ โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา, เอ 
รอยัลการเดน รีซอรท  เลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ    มีพื้นท่ีใหเชารวมท้ังส้ิน 7,252 
ตารางเมตร ซ่ึงประกอบดวย พื้นท่ีใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) 7,252 ตารางเมตร  ภายในศูนยการคา
ประกอบดวยรานคา รานอาหาร และโรงเรียนเสริมทักษะ โดยเนนท่ีรานอาหาร รานหนังสือ และโรงเรียน
เสริมทักษะ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนกลุมครอบครัว เชน รานเบอรเกอร คิง, เดอะ พิซซา คอมปะนี, 
สเวนเซนส, ซิซซเลอร, ลิตเต้ิลโฮม, เทกซัสสุกี้, เขียวเสวย, KFC, McDonald เปนตน รานหนังสือและส่ือ
บันเทิง เชน รานซีเอ็ดบุค, ซึทายา และโรงเรียนเสริมทักษะ เชน Tumble Tots, Kiddy King, Math World เปน
ตน 

• สัญญาการใหเชาพื้นท่ี  มี 2 ประเภท คือ  
1. สัญญาระยะส้ัน ท่ีมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ  6   ของพื้นท่ีท้ังหมดในป 2547 
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3 – 20 ป คิดเปนรอยละ 94 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดในป 2547  

• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นท่ีหลัก ๆ มี  4 ประเภทคือ  
1.  Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพื้นท่ีรายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 52 ของรายไดจากคาเชา

พื้นที่รวมในป 2547 
2.  Lease คือ พื้นท่ีเซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 23 ของคาเชาพื้นท่ีรวม

ป 2547 
3.  Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยข้ึนอยูกับลักษณะของ

การประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 4 ของคาเชาพื้นท่ีรวมในป 2547 
4.  Kiosk คือ การใหเชาพื้นท่ีบนพื้นท่ีสวนกลาง โดยมีรายไดประมาณรอยละ 10 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ี

รวมป 2547 
5.  Temporary คือ การใหเชาพื้นท่ีแบบช่ัวคราว โดยมีรายไดประมาณรอยละ 11 ของรายไดจากคาเชาพื้นท่ี

รวม ป 2547 
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• นโยบายราคา 
 บริษัทฯ ไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพ้ืนท่ีใหเชา โดยอัตรา

การเชาพื้นท่ี  ในป 2547 เฉล่ียประมาณ 259 บาทตอตารางเมตร ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากราคาเชาเฉล่ียในป 2546 ท้ังส้ิน
รอยละ 8  และอัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียเทากับรอยละ 97.7 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด   
 
3. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ 
 

ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ภายใตการดําเนินงานของ บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนิน
กิจการโดยใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบัน
บริษัทเปดดําเนินการ 13 แหงดังนี้ 

 
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรม โฟรซีซ่ัน  กรุงเทพฯ 
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ  รอยัลการเดน รีซอรท 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
โรงแรมเพิรล ภูเก็ต 
โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 
โรงแรม อิมพีเรียล ควีนสพารค 
โรงแรมเชอราตัน กระบ่ี บีช รีสอรท 
โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย 
โรงแรม ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา 

 
4 ธุรกิจบันเทิง 

 
กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
สามารถแบงออกเปนส่ีกลุมไดแก 
 

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

ท่ีสุด มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมือง
เซนตออกัสติน รัฐฟลอริดา เม่ือป 2498 โดยส่ิงท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! จะ
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ในประเทศไทย บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (ถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัท) ได
ซ้ือใบอนุญาตในการดําเนินการลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และเร่ิมจัดสรางพิพิธภัณฑ 
Ripley’s Believe It or Not! ท่ีพัทยาในปลายป 2537 โดยเชาพื้นที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนช้ัน 3 ของ
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเม่ือบอกเลิกขอตกลงกับ
ทางเจาของลิขสิทธ์ิ   ในป 2547 มีอัตราการเขาชมของนักทองเท่ียวประมาณ 140,928 คน ลดลงจาก ป 2546 
ซ่ึงมีจํานวน 168,144 คน  
 นอกจากนี้ในตนป 2540 บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดรวม
ลงทุน 50:50 กับกลุม Hong Kong Shanghai Hotels ในบริษัท ริบเบ่ียน จํากัด และเปดดําเนินการพิพิธภัณฑ 
Ripley’s Believe It or Not! อีก 1 แหงท่ีพีคแทรมทาวเวอร ฮองกง  
 
 2. 4D Moving Theater 

Ripley's 4D Moving Theater เปนโรงฉายภาพยนตร 4 มิติ ดวยระบบเกาอ้ี Simulator ท่ีเคล่ือนไหว
ได 8 ทิศทาง พรอมสเปเชียลเอฟเฟคท่ีลํ้าสมัยจะทําใหผูชมรูสึกเหมือนไดผจญภัยไปกับเหตุการณจริง 

 
3 Haunted Adventures  
ปลายเดือนตุลาคม 47 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดเปดตัว Ripley’s Haunted 

Adventure โกดังผีสิงท่ีใหญท่ีสุด ในจํานวน 5 แหงของโลก ซ่ึงไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จใน
สหรัฐอเมริกามาแลว ภายในโกดังประกอบไปดวยสเปเชียลเอฟเฟค อันทันสมัยท่ีนําเขาจากสหรัฐอเมริกา
และนักแสดงจริงท่ีจะทําใหอกส่ันฝนแขวนตลอดระยะเวลาที่ผจญภัย ซ่ึงไดรับความสนใจในหมูวัยรุนไทย 
และนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเปนอยางมาก    
 

4.Infinity Maze 
เคร่ืองเลนใหมลาสุดท่ีเปดใหบริการในเดือนธันวาคม 47 เปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย 

ภายในตกแตงดวยกระจกเงาและซ่ึงจัดแบงออกเปนโซนตางๆ เชน โซนแหงจินตนาการ ท่ีถูกเนรมิตดวย
แสง-สี-เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย กอใหเกิดความสวยงามทําใหผูเลนไดสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผอนคลาย ปลอยอารมณลองลอยผานมิติแหงกาล อีกท้ังผูเลนจะตองผานดาน ท่ีตื่นเตนระทึกใจ
ไปตลอดเสนทาง จนกวาจะคนพบทางออกสูโลกแหงความเปนจริง คงเหลือไวแตความประทับใจ ไมรูลืม    

ในป 2547 มีอัตราการเขาชมประมาณ 519,790 คน มีอัตราคาใชจายตอคนโดยเฉล่ีย 101 บาท รายได
รวมของรอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 37 จาก 
Theater รอยละ 28 และจากเคร่ืองเลนอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 35 
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5. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 

บริษัทฯถือหุนทางตรงและทางออมอยูรวมรอยละ 99.70 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) (“MFG”) ซ่ึงเปนผูนําในดานการใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบ โดยแบรนดท่ีเปนผูนํา
ในตลาดและเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางในปจจุบัน มีผลิตภัณฑท่ีมีจุดเดนท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท 
ดังนี้ 
 

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

ใหเลือกมากที่สุดในธุรกิจประเภทนี้ โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาท่ีดีเยี่ยมถึงรสถึงเคร่ือง จากการ
คัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนชีสท่ีผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ เอง เคร่ืองปรุง 
หนาพิซซาท่ีมีความสดใหม แปงพิซซาท่ีมีสูตรเฉพาะตัว และพิซซาซอสท่ีมีสวนผสมของมะเขือเทศ
สดๆ มีรสชาติเขมขน 
5.2        แฮมเบอรเกอร  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Burger King” เปนแบรนดเบอรเกอรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เชน
“Whopper” และเปนท่ีรูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิต แบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอรของ 
Burger King มีรสชาติท่ียอดเยี่ยม 
5.3        ไอศกรีมพรีเม่ียม  

ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Swensen’s” ซ่ึงเปนไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเม่ียม แบรนดแรกของ
เมืองไทย และปจจุบันยังคงความเปนอันดับหนึ่ง ดวยความหลากหลายของไอศกรีมซันเดย และ
บรรยากาศการตกแตงรานรวมถึงการใหบริการท่ีไมเหมือนใคร 
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  
กลุมบริษัทใหบริการทั้งประเภทรับประทานท่ีราน (Dine-in) ซ้ือกลับบาน (Takeaway) และบริการ

สงถึงบาน (Delivery) โดยมีเครือขายสาขาใหบริการหลากหลายรูปแบบต้ังแตภัตตาคารท่ีใหบริการเต็ม
รูปแบบ กึ่งบริการตนเองรวมท้ังคิออส และเคานเตอรเซอรวิส  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังมีศูนยรับคําส่ังซ้ือทางโทรศัพทจากลูกคา  (Customer Service Center - CSC) 
โทรศัพทหมายเลขเดียวเบอร “1112” ซ่ึงหมายเลขดังกลาวนี้จะสามารถรับคําส่ังจากลูกคาตามศูนยหรือราน
สาขาตาง ๆ ท่ัวประเทศ ดวย 
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 เครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 มีดังนี้ 
              (จํานวนสาขา) 
The Pizza Company        133 
Swensen's         113 
Dairy Queen         165 
SLRT            24   
Burger King           11 
อ่ืนๆ             28 
รวมท้ังส้ิน         474 
 
3.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 
1. ธุรกิจโรงแรม 
 
การตลาด 

บริษัทฯ มีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูล
ของลูกคาและโรงแรมในเครือไวท่ีสวนกลางเพ่ือจะนําไปใชในการขยายตลาดและสงเสริมการขาย 
(Decentralization) ซ่ึงเปนการกระจายขอมูลท่ีมีใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางเครือขายในการขายให
กวางขวางและรวดเร็วข้ึน 

 
กลยุทธทางการตลาด (ธุรกิจโรงแรม) 
บริษัทฯ มีกลยุทธในการตลาดและการขาย ดังนี้ 
1. เนนการใหคุณภาพท่ีคุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการ 
 การขายรวมกับบริษัทนําเท่ียว สายการบิน และองคกรอ่ืนๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต  
 และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน  เพื่อเพ่ิมจํานวนลูกคา 
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  
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7. ปรับปรุงและแจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเกี่ยวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆ ของโรงแรมใหลูกคา
ทราบอยูตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะใหลูกคาสามารถเลือกบริการท่ีเหมาะกับความตองการของตนเองได 

8. พัฒนาการขายตรงเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มข้ึน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารธุรกิจโรงแรมของกลุมคือ การบริหารงานดวยตนเอง การ
บริหารงานภายใตเคร่ืองหมายทางการคาและการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยมีปจจัยท่ีใชในการพิจารณา
เลือกวิธีการบริหารโรงแรมดังนี้ 
1. ความสามารถในการบริหาร 

หากบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ สามารถบริหารงานเองไดและสามารถใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมก็จะพิจารณาบริหารงานโดยบริษัทฯ หรือบริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมนเน็จเมนท จํากัด 
(“RGHM”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนรอยละ 100 

2.  ตนทุนและโอกาสในการไดรับผลตอบแทนเพ่ิม 
 บริษัทฯ จะพิจารณาบริหารงานภายใตเคร่ืองหมายการคาเม่ือเห็นวาโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทน   
 เพิ่มข้ึนมีมากกวาตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

3. ช่ือเสียง ประสบการณ และความสามารถในการบริหารงานของผูรวมทุน 
 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพ้ืนท่ี บริษัทฯ อาจบริหารงานโดยหาผู
รวมทุนซ่ึงมีประสบการณ มีช่ือเสียงและความสามารถในการบริหารงานสําหรับโครงการนั้นๆ  

 ปจจุบันบริษัทฯ มีการบริหารโรงแรมในกลุมดังนี้ 
 

วิธีการบริหารงาน รายชื่อโรงแรม คาใชจายการบริหาร 
บริหารงานดวยตนเองภายใต
เคร่ืองหมายการคาของตนเอง 
โดยบริษัทฯ หรือ RGHM  

อนันตรา รีสอรท แอนด สปา  
หัวหิน 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
โกลเดน ไทรแองเกิ้ล 
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา  
สมุย 
ฮาเบอรวิวและออฟฟศทาว
เวอร ไฮฟอง เวียดนาม 
 

รอยละคงที่ของรายไดรวมและรอยละ
ค ง ท่ี ข อ ง กํ า ไ ร ขั้ น ต น จ า ก ก า ร
ดําเนินงานโดยแตละโรงแรมชําระ
ใหแก RGR หรือ RGHM 
การบริหารงานโรงแรมของบริษัทฯท่ี
บริหารเองดังท่ีกลาวมาขางตนนั้นอยู
ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรมซ่ึงมี
อายุสัญญา 10 ป และตออายุไดคราว
ละ 10 ป 

บริหารงานดวยตนเองภายใต
เคร่ืองหมายการคา“แมริออท” 
(Franchise) 
(ทําใหโรงแรมเปนสากลข้ึน

พัทยา แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา  เอ รอยัลการเดน รีซอรท 
หั ว หิ น  แม ริ ออท  รี ซ อ ร ท 
แอนด สปา  เอ รอยัลการเดน  

รอยละคงท่ีของรายไดจากการขาย
หองพักรวมโดยชําระใหแก RGR 
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วิธีการบริหารงาน รายชื่อโรงแรม คาใชจายการบริหาร 
รีซอรท 
กรุงเทพฯ  แมริออท  รีซอรท 
แอนด สปา เอ รอยัลการเดน  
รีซอรท 

บริหารงานโดยโฟร ซี ซ่ันส 
ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โฟร
ซีซ่ันส” บริหารงานโดย
กลุมแมริออทโฮเทล  ภายใต
เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค า  “เ จ
ดับบลิวแมริออท” 

โฟรซีซ่ันส รีสอรท เชียงใหม 
โฟรซีซ่ันส กรุงเทพ 
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต  
รีสอรท แอนด สปา 

 

รอยละคงที่ของรายไดรวมและรอยละ
ค ง ท่ี ห ลั ง หั ก ค า ใ ช จ า ย จ า ก ก า ร
ดํา เนินงานโดยแตละโรงแรมจาย
ใหแกกลุมโฟรซีซ่ันส/  
แมริออท อินเตอรเนช่ันแนล 

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

 
ธุรกิจโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนลูกคาจะเขาพักนอยในชวงฤดูฝน     

ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลูกคาในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวน
ลูกคาจากตางประเทศจะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม การกําหนดราคานอกจากจะ
พิจารณาถึงผลกระทบของฤดูกาลแลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพื้นฐาน และ
การปรับราคายังตองพิจารณาถึงราคาตลาดของคูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย อยางไรก็ตาม
ในชวงท่ีมิใชฤดูการทองเท่ียวหรือมีนักทองเท่ียวไมมาก โรงแรมไดใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย เชน 
การลดราคาในชวงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือในราคาพิเศษ การใหบริการพิเศษโดยไม
คิดมูลคาเพิ่ม รวมสงเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน 
บริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันท่ีสําคัญคือ 
1. มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน 
2. มีคุณภาพการใหบริการท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสม 
3. มีโรงแรมในเครือ ซ่ึงต้ังอยูในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักท่ีทันสมัย

และรวดเร็ว 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

20040128T06 33

4. มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติท่ีมีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออท 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ชองทางการจัดจําหนายแบงได 3 ทางคือ 
1.  ขายผาน Tour/Travel Agent ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 41 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนายท้ังหมด 

Tour/Travel Agent จะทําหนาท่ีลักษณะเดียวกับคนกลางในการจัดจําหนายหองพักใหกับบริษัทฯ จะมีอยูท้ัง
ในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา (Tour/Travel Agent) ไดแกธุรกิจประเภทรับจองหองพักและ
ขายต๋ัวเคร่ืองบินและอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอขายต๋ัวเคร่ืองบิน
พรอมหองพักในลักษณะ Package ดวย) 
คุณสมบัติของบริษัท Tour/Travel Agent ท่ีโรงแรมเสนอราคาหองพักพิเศษเพื่อจําหนาย ไดแก  
1. มีเครือขายท่ีกวางขวาง 
2. มีประวัติและช่ือเสียงท่ีดี และมีประสบการณในการดําเนินงานมานาน  
3. สามารถทํายอดขายไดสูง 

2. (1) การ Walk In ของกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไป คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย
ท้ังหมด  
(2) พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเท่ียวท่ัวไปซ่ึงรูจักโรงแรมผานส่ือมวลชนตางๆ เพ่ือนฝูง
หรือกลุมลูกคาเดิม 
(1) และ (2) เปนลูกคาคนละกลุม Walk in คือไมไดสํารองมากอน ถาจองผาน Internet จะไมนับเปน 
Walk in 

3. การขายโดยเจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 58 ของรายไดท่ีมาจากชองทางจําหนาย
ท้ังหมด เจาหนาท่ีฝายขายของบริษัทฯ จะเสนอสินคาใหลูกคาโดยตรงหรือตัวแทนขายและกลุมลูกคา
จัดประชุมและสัมมนา ท้ังภายในและตางประเทศ 

 
ลักษณะของลูกคา 
 
ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีท้ังลูกคาท่ีเปนคนไทยและตางชาติ ซ่ึงแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ 
1. กลุมลูกคาท่ีจองผานบริษัททองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศเปนท่ีรับจองหองพักจากลูกคา แลว

บริษัททองเท่ียวนี้จะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักท่ีขายผานบริษัททองเท่ียวจะมีปริมาณสูง
และถือเปนลูกคากลุมใหญของบริษัทฯ 

2. กลุมนักทองเท่ียวท่ัวไป เปนลูกคาท่ีติดตอเขาพักท่ีโรงแรมดวยตนเอง 
3.  กลุมลูกคาท่ีมาจัดประชุมและสัมมนาเปนกลุมลูกคาท่ีเขาพักโรงแรมเพื่อวัตถุประสงคของการ

ประชุมสัมมนา ลูกคาประเภทนี้จะกอใหเกิดรายไดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหองพัก 
 

ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนลูกคาท่ีติดตอผานมาทางบริษัททองเท่ียวท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ จึงมีความหลากหลาย และเปนการยากท่ีจะใหรายช่ือลูกคารายใหญท่ีแนนอนได สําหรับ
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  สัดสวนของลูกคาท่ีเขาพักแบงตามทวีป  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หนวย : รอยละ 
ผูเขาพัก พัทยา หัวหิน อนันตรา กรุงเทพ ฮาเบอรวิว เชียงราย ภูเก็ต สมุย เชียงใหม 
อเมริกา 23.25 2.1 2.15 15.80 4.44 10.2 12.26   13.3 25.19 
เอเชีย 34.36 10.3 14.13 35.00 50.87 10.6 47.28   19.5 35.75 
ยุโรป 18.70 57.8 53.31 37.30 39.33 37.2 23.00   32.4 20.72 
ออสเตรเลีย 2.65 2.7 1.86 2.30 2.09 2.8 5.32     2.0 - 
ประเทศไทย 12.60 22.7 26.70 5.50 0.82 32.3 10.32   30.4 14.31 
อ่ืนๆ 8.44 4.4 1.85 4.10 2.45 6.82 1.82     2.4 4.02 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.00 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
พัทยา  หมายถึง  โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
หัวหิน  หมายถึง  โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
อนันตรา  หมายถึง  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 
กรุงเทพฯ  หมายถึง  โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา 
ฮาเบอรวิว หมายถึง  โรงแรมฮารเบอรวิว และออฟฟศทาวเวอร 
เชียงราย  หมายถึง  โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเก้ิล 
ภูเก็ต  หมายถึง  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 
สมุย  หมายถึง  โรงแรม สมุย อนันตรา รีสอรท แอนด สปา 
เชียงใหม  หมายถึง  โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม 

 
2. ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดน พัทยา 
 

จากภาวะการขยายตัวของตลาดคาปลีก ทําใหเกิดภาวะ Oversupply ในตลาดศูนยการคากรุงเทพฯ 
ในระยะเวลาปท่ีผานมา ถึงแมวาจะมีการพัฒนาและ สรางศูนยการคาใหม แตโครงการสวนใหญจะแลวเเสร็จ
ปลายป 2005 ทําใหพื้นท่ีคาปลีกในกรุงเทพฯ มีอยูเทาเดิม การขยายตัวของตลาดคาปลีกสูตลาดนักทองเท่ียว
จึงยังคงเปนชองทางในการขยายตัวท่ีผูประกอบการนํามาใชตลอด 2 – 3 ปท่ีผานมา ซ่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีใกล
กรุงเทพฯ และมีศักยภาพมากท่ีสุดคือ พัทยา ในเมืองพัทยาจะมีผูประกอบการท่ีจัดอยูในระดับเดียวกัน
ประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกันไป เชนธุรกิจ Factory Outlet และ Discount Store 
เชน บ๊ิกซี, โลตัส และ คารฟูร และศูนยการคาประเภท IT Mall จะมีเปาหมายกลุมลูกคาทองถ่ินและ
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ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยา มีการแขงขันกันรุนแรง มีการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อสราง
ศูนยการคาใหมตลอดปท่ีผานมาและในปนี้ มีการลดราคาคาเชาและแขงขันทางดานการจัดการสงเสริมการขาย
มากข้ึน แตมีผลกระทบกับรอยัลการเดน พลาซา นอย เนื่องจากอยูในทําเลที่ตั้งท่ีดี โดยเม่ือเปรียบเทียบกับคาเชา
แลวยังคงเปนท่ีนาสนใจสําหรับผูเชามาก สังเกตไดจากอัตราการเชาพื้นท่ีท่ีมีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 94 

ตลอดปท่ีผานมา ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา ไดมีการปรับตัวในแงของการ Differentiate 
ตัวเองจากคูแขง โดยปรับเปล่ียนรูปแบบของการนําเสนอส้ินคาและบริการในสวนของ F&B และ สินคา
ประเภท lift style และมีการเพิ่มพื้นท่ีเชาใหมากข้ึนเพื่อรองรับความตองการของตลาด  

 
3. ธุรกิจศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา กรุงเทพฯ 
 

กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคารอยัลการเดนพลาซากรุงเทพฯ คือ กลุมชุมชนบริเวณใกลเคียง
โดยเนนท่ีกลุมครอบครัว และนักทองเท่ียวท่ีเขาพักโรงแรม ภายในศูนยการคารอยัล การเดนพลาซา มีรานคา
หลากหลาย ไมวาจะเปนรานอาคาร อาทิเชน เดอะ พิซซา , สเวนเซน, ซิซเลอร, เอส แอนด พี, รานขายของ
ตกแตงบาน, รานเสริมความงาม, รานหนังสือ, รานขายและเชาวีดีโอ, โรงเรียนเสริมทักษะ และรานคาอ่ืน ๆ 
อีกหลากหลาย ท้ังนี้เพื่อสนองตอบตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 
 แมวาในบริเวณใกลเคียงจะมีกลุมคูแขง อาทิเชน The Mall ทาพระ, Central พระราม 2 และพระราม 
3, โลตัส, บ๊ิกซี แตเนื่องจากลูกคากลุมเปาหมายของศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา แตกตางจากกลุมลูกคา
ของกลุมเหลานี้ รวมทั้งทางศูนยการคารอยัลการเดนพลาซากรุงเทพฯ ไดมีการออกแคมเปญและจัด
โปรโมช่ันใหมๆ เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจใหแกลูกคาท่ีมาใชบริการ  
 นอกจากนี้ในป 2548 การปรับปรุงพื้นท่ีในสวนของศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา จะเสร็จ
สมบูรณ และมีรานคาเปดใหบริการเต็มทุกพื้นท่ี ซ่ึงจะทําใหมีจํานวนลูกคาเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีสินคาและ
บริการเพื่อรองรับความตองการของลูกคาเพิ่มข้ึน 
 
4. ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ 
 

บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินกิจการและรับบริหารศูนยบริการเพื่อสุขภาพ 
ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมี
กลุมเปาหมายคือลูกคาท่ีเขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาท่ีเห็นความสําคัญในเร่ืองสุขภาพธุรกิจการ
ใหบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการ
ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดเปดดําเนินการเปนรายแรกๆ และมีสาขาท้ังหมด 11 แหง
ท่ัวประเทศ และอีก 2 แหงในตางประเทศ คูแขงท่ีอาจจัดระดับเพ่ือการเปรียบเทียบคือ บันยันทรี สปา และ 
อังสนา สปา ซ่ึงดําเนินการภายใตกลุมเจาของเดียวกัน มีสาขาท้ังหมด 8 แหง ดุสิต เทวารันย สปา ซ่ึงมี
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5. ธุรกิจรานอาหารท่ีมีสาขาในประเทศไทย (Thai Chain Restaurant) 
 

 ธุรกิจในหมวดอาหารไดรับผลประกอบการท่ีแตกตางกันไปในปท่ีผานมา  ซ่ึงความจริงแลว
นาจะเปนปท่ีดีของธุรกิจทุกๆ ประเภทโดยเฉพาะในครึ่งปแรก ทวาผลกระทบของการระบาดของโรคไขหวัด
นกสงผลกระทบ ทําใหเศรษฐกิจชะงักงัน อยางไรก็ดีการเติบโตทางเศรษกิจอยางรวดเร็วของไทยเอ้ืออํานวย
ใหรากฐานทางอุตสาหกรรมแข็งแกรง ผูบริโภคมีความม่ันใจในการจับจายใชสอยจากรายไดท่ีเพิ่มข้ึน 
อยางไรก็ตาม การแขงขันท่ีสูงในธุรกิจประเภทนี้ ประกอบกับการเขามาของผูประกอบการรายใหมสงผลตอ
ผลกําไรสําหรับผูประกอบการรายใหญหลายราย 
 

จากมุมมองท่ัวโลก อุตสาหกรรมอาหารยังมีความนาสนใจในการลงทุนอยู รานอาหารสวนใหญยัง
เปนธุรกิจในครอบครัว จํานวนของรานอาหารที่มีสาขายังมียอดตํ่ากวารอยละ 7 ของยอดขายท้ังหมด ในการ
ขยายตัวของเศรษกิจอยางตอเนื่องในชวงสองสามปท่ีผานมาสรางความคาดหวังของผูบริโภคมากข้ึน อาหาร
แบบจานดวนสวนใหญประกอบการโดยผูประกอบการรายเล็กแบบรถเข็นครองตลาด อยางไรก็ตาม
ผูประกอบการดังกลาวประสบกับปญหาตนทุนท่ีสูงข้ึนเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ปจจุบันยังไมมี
หนวยงานใดเขาไปควบคุมตลาดขนาดใหญนี้เหมือนในประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปรจึงสรางการแขงขัน
คอนขางสูงใหแกผูประกอบการในตลาดลางดังกลาวขางตน 
 

การเติบโตของธุรกิจอาหารประเภทจานดวนในประเทศไทย (ป 2548-2550) 
    2548 2549 2550 

อัตราเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ   
(GDP) (รอยละ) 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

ยอดขายของธุรกิจรานอาหาร (ลานบาท) 250,394 262,914 276,060 
สวนแบงตลาดของธุรกิจอาหารจานดวน (รอยละ) 7.0 7.2 7.4 
ขนาดของตลาดธุรกิจอาหารจานดวน  
(ลานบาท) 

    
17,528 

 
18,930 

 
20,428 

 
ในการคาดการณของเศรษฐกิจไทยซ่ึงคาดวา จะมีการเติบโตอยางนอยรอยละ 5 สําหรับในอีก

หลายๆ ปขางหนา เราจะยังคงเห็นการเติบโตอยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะรานอาหารในรูปแบบ
นั่งสบายจะทํารายไดดี ธุรกิจอาหารท่ีมีสาขาจากตางประเทศจะทํากําไรไดดวยความยากลําบากเม่ือตองเผชิญ
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3.3 ภาวะอุตสาหกรรม 
 
1.  อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ในป 2547 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะไดรับผลกระทบโดยตรง จากสถานการณทางภาคใตของ
ประเทศไทย โรคไขหวัดนก และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS) ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขามาในประเทศไทยในป 2547 ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีการทองเท่ียวคาดการณไวแตคงยังมีอัตราการ
เติบโตเม่ือเทียบกับป 2546 ประมาณรอยละ 20 

 
อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย 

ป 
นักทองเท่ียวตางชาติ จํานวนวันพัก คาใชจายเฉล่ีย 

(ลานคน) เปล่ียนแปลง (รอยละ) โดยเฉล่ีย (วัน) ตอวัน (บาท) 

2538 6.95 +12.6 7.43 3,693 

2539 7.19 +3.5 8.23 3,706 

2540 7.22 +0.4 8.33 3,672 

2541 7.76 +7.5 8.40 3,713 

2542 8.51 +9.7 8.50 3,705 

2543 9.60 +12.8 7.96 3,850 

2544 10.13 +5.8 7.90 3,700 

2545 10.87 +7.3 8.00 3,850 

2546 (ประมาณการ) 10.00 - 7.36 8.19 3,774 

2547 (ประมาณการ) 12.00 +19.95 8.00 4,000 

ท่ีมา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 
2. อุตสาหกรรมโรงแรม  

ในชวง 3ไตรมาส แรกของ ป 2544 อุตสาหกรรมโรงแรมไทย มีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมจะปรับตัวไป
ในทิศทางท่ีดีข้ึน นักลงทุนและผูประกอบการโรงแรมหลายแหงไดเร่ิมดําเนินโครงการกอสรางหรือพัฒนา
โครงการตอจากเดิมท่ีไดมีการชะลอตัวในชวง 3-4 ปท่ีผานมา ซ่ึงการพัฒนาโรงแรมในชวงดังกลาวจะเปน
การมุงเนน การปรับปรุงหองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และการบริการ เพื่อเพิ่มมาตรฐาน



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

20040128T06 38

ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2544 อุตสาหกรรมโรงแรมไดรับผลกระทบโตยตรงจากเหตุการณ 
วันท่ี 11 กันยายน สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลง เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
เหตุการณกอการรายที่อาจเกิดอีก อยางไรก็ดีหลังจากกลุมประเทศพันธมิตรและประเทศตางๆ ไดรวมมือกัน
ในการแกไขปญหาเพ่ือยุติการกอการรายและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ทําใหสถานการณเร่ิม 
คล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน   ดังนั้นเหตุการณวันท่ี 11 กันยายน จึงสงผลกระทบในระยะส้ันตออุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและโรงแรมไทย นอกจากน้ีภาครัฐและเอกชนยังไดรวมรณรงคและสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อ
เสริมสรางภาพพจนของประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีสงบ  ปลอดภัย และปลอดจากการกอการราย โดย
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนและอัตราการเขาพักเพิ่มข้ึน 

ในป 2545 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 5,015 ลานบาท หรือรอยละ 0.5 ของงบประมาณ
ท้ังหมดเพื่อชวยสงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียว และรัฐบาลยังไดมีการจัดกิจกรรม “Amazing Thailand-
Experience Variety” เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวในแตละเดือนท่ัวประเทศไทย ในชวงไตรมาสแรกของป 
2545 จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขามายังประเทศไทยพบวาขยายตัวเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป
กอนถึงรอยละ 8 หลังจากท่ีไดลดลงไปบางในชวงไตรมาสสุดทายของปท่ีผานมาจากเหตุการณวันท่ี 11 
กันยายน 2544 จากตัวเลขนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามายังไทยในป 2545 ซ่ึงเจริญเติบโตอยูท่ีประมาณรอยละ 
7.3 หรือ 10.87 ลานคน ซ่ึงจากตัวเลขนักทองเท่ียวดังกลาว ยอมแสดงถึงอุปสงคตอเนื่องท่ีจะเขาสูธุรกิจ
โรงแรมและทิศทางของอัตราการเขาพักเฉล่ียท่ีดีข้ึนในป 2546 

อยางไรก็ตามในคร่ึงปแรกของป 2546 ดวยภาวะสงครามระหวางประเทศอิรักกับสหรัฐอเมริกา และ
การแพรระบาดของโรคติดตอทางลมหายใจอยางเฉียบพลัน (SARS) ในกลุมประเทศเอเชีย ทําใหจํานวน
นักทองเท่ียวตางประเทศท่ีเดินทางเขามายังประเทศไทยลดลงอยางมากในเดือนเมษายนป 2546 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกัน ป2545 แตอยางไรก็ตามจํานวนนักทองเท่ียวไดกลับมาจนเกือบปกติในครึ่งปหลังของป 2546 
 สภาวะการตลาดในชวงป 2547 ไดกระเต้ืองข้ึนมาก ดังจะเห็นไดจากตัวเลขสถิติของการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย ถึงแมวาจะมีสถานการท่ีอาจจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชน โรคไขหวัด
นก สถานการณใน 3 จังหวัดภาคใต และภับพิบัติเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม ซ่ึงสงผลใหปริมาณนักทองเท่ียวไม
เปนไปตามท่ีคาดหมาย แตก็ยังมีอัตราการเติบโตเม่ือเทียบกับป 2546 ท้ังนี้จากเหตุการณดังกลาวจะสงผล
กระทบตอการทองเท่ียวในจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบในชวงไตรมาสแรกของป 2548 
 
คูแขงและสถานภาพในการแขงขัน 

• ในเขตกรุงเทพฯ: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯ มีประมาณ 7-8 ราย 
โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท มีศักยภาพในการแขงขัน
สูงเม่ือเทียบกับคูแขง เนื่องจากเปนโรงแรมในระดับสากลท่ีสามารถเจาะกลุมลูกคาประเภทเอเยนต
ทองเท่ียวและลูกคาท่ีเปนบริษัทไดโดยมีการทําสัญญาระหวางกัน ระดับการแขงขันอยูในระดับปาน
กลางเนื่องจากเปนโรงแรมท่ีเนนการพักผอน 
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• ในเขตพัทยา: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯ มีประมาณ 5-6 ราย 
โรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท ถึงแมระดับการแขงขันของ
ธุรกิจโรงแรมโดยรวมในพัทยามีการแขงขันคอนขางสูง แตโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด 
สปา จัดเปนผูนําตลาดโรงแรมระดับช้ันนําซ่ึงเปนโรงแรมเพียงแหงเดียวท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรม
ระดับท่ีมีเครือขายสากลในพัทยาในบัจจุบัน  

• ในเขตหัวหิน: จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯ มีประมาณ 6-7 ราย 
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีซอรท แอนด สปา เอ รอยัลการเดน รีซอรท เปนโรงแรมระดับช้ันนําจาก
การเปล่ียนมาใชเคร่ืองหมายการคา “แมริออท” ทําใหจัดอยูในกลุมโรงแรมระดับท่ีมีเครือขายสากล
ในหัวหินในปจจุบัน ซ่ึงเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ขณะท่ีโรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา จัด
อยูในโรงแรมชั้นนําประเภทท่ีมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวและเปนโรงแรมท่ีเนนกลุมลูกคา
ระดับบนของหัวหินเทานั้น 

• ในเขตภูเก็ต: จํานวนผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯมีประมาณ 4 ราย   โรงแรม 
เจดับ บลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา เร่ิมเปดดําเนินการเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2544  เปน
โรงแรมช้ันนําแหงใหมในรอบ 10 ปท่ีผานมาในจังหวัดภูเก็ต ท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรมระดับท่ีมี
เครือขายสากล ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดภูเก็ต   

• ในเขตเชียงใหม: ไมมีผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯ เนื่องจากโรงแรมโฟรซี
ซ่ันส รีสอรท เชียงใหม เปนโรงแรมชั้นนําแหงเดียวในจังหวัดเชียงใหม ท่ีจัดอยูในกลุมโรงแรม
ระดับ High-end  

• ในเขตเชียงราย : จํานวนผูประกอบการท่ีอยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทฯ มีประมาณ 2 ราย   
อนันตรา รีสอรท แอนด สปา โกลเดน ไทรแองเกิ้ล เปนโรงแรมชั้นนําแหงใหม ท่ีจัดอยูในกลุม
โรงแรมระดับท่ีมีเอกลักษของตนเอง ทําใหไดเปรียบโรงแรมคูแขงในจังหวัดเชียงราย     

 
3.  อุตสาหกรรมการขายอาหารและเคร่ืองคื่ม (อาหารบริการดวน) 
 

จากผลกระทบอยางรุนแรงในคร่ึงปแรกของป 2547 ท่ีเกิดจากการระบาดของโรคไขหวัดนก 
ยังผลใหการบริโภคไกลดลงอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งรานอาหารที่เนนการขายผลิตภัณทไกเปนหลัก 
ถึงแมวาในคร่ึงปหลังผลกระทบจากโรคไขหวัดนกไดจางลงแตสวนแบงการตลาดสําหรับผลิตภัณฑไก ก็
ยังคงมีแนวโนมท่ีจะลดลงจากปท่ีผานๆ มา 
 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคไขหวัดนก สงผลตอความม่ันใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
ประเภทไก อยางไรก็ตาม ผลดังกลาวสงผลดีตอรานอาหารท่ีมีมาตราฐานซ่ึงไมไดขายผลิตภัณฑไกเปนหลัก 
ผูบริโภคหลายรายหันมาบริโภคพิซซา  ไมเฉพาะชวงท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดนก  แตยังคงบริโภคพิ
ซซาอยางตอเนื่อง แมการระบาดของโรคไขหวัดนกจะซาไปแลวก็ตาม จากเหตุผลดังกลาวประกอบกับการ
ออกผลิตภัณทใหม ๆ และการทําการตลาดในรูปแบบใหมทําใหตลาดพิซซาเติบโตข้ึน รอยละ15 จากป 2546 
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ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย 

 2545  2546  2547 F   
(รายได : พันบาท) รายได (รอยละ)   รายได (รอยละ)   รายได (รอยละ)   

พิซซา 2,645 18.6 2,692 17.9 3,095 19.2 
ไก 5,424 38.1 5,589 37.2 5,720 35.5 
แฮมเบอรเกอร 2,272 16.0 2,301 15.3 2,455 15.2 
ไอศกรีม 1,338 9.4 1,592 10.6 1,647 10.2 
อ่ืนๆ(รวมซิซซเลอร) 2,547 17.9 2,837 18.9 3,203 19.9 
ตลาดรวม 14,227   100.0 15,012 100.0 16,120 100.0 
บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 3,347 23.5 3,700 24.6 4,635 28.8 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชยและประมาณธุรกิจ 
หมายเหตุ:  รายไดของบริษัทเดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) รวมรายไดของแฟรนไชน 

 
ในหมวดอาหารวางเชน ไอศกรีม กาแฟ และโดนัทยังคงมีผลประกอบการที่ดีข้ึนจากปกอน สเวน

เซนส และแดร่ีควีน มีรายไดกาวกระโดดรอยละ 22  ดวยการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาดทําใหตลาดของ
สินคาประเภทนี้เดนชัดข้ึนในประเทศไทย มิสเตอรโดนัทสามารถสรางรายไดกาวกระโดดไดหลังจากแนะนํา
ผลิตภัณทใหมซ่ึงอาจทําใหมิสเตอรโดนัทกาวเปนผูนําในหมวดสินคาประเภทนี้แทนดันกินโดนัทก็เปนได 
ธุรกิจกาแฟยังคงมีการขยายตัวไมวาเปนรูปแบบจากตางประเทศหรือในประเทศท่ีมีอยูในตลาดตอนน้ี 
อยางไรก็ตามการทํากําไรของธุรกิจกาแฟยังคงเปนเร่ืองท่ียากเนื่องจากผูประกอบการหลายรายตางมุงไปท่ี
กลุมลูกคากลุมเปาหมายเดียวกัน ซ่ึงเปนกลุมลูกคาท่ีมีอํานาจการจับจายสูง ซ่ึงมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับกลุม
ลูกคาท้ังหมด 
 
4. อุตสาหกรรมศูนยการคา 

 
การขยายตัวของและการดําเนินธุระกิจศูนยการคามีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับธุรกิจคาปลีกการ

ขยายตัวของธุรกิจคาปลีกจะสงผลตอความตองการพื้นท่ีภายในศูนยการคาศูนยการคา ในระยะเวลา ๒ – ๓ ป
ท่ีผานมาธุรกิจคาปลีกภายในประเทศเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากผูประกอบการธุรกิจคาปลีกจาก
ตางประเทศหลายรายขยายตัวเขามายังตลาด ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกเหลานี้เขามาพรองกับอํานาจการ
ลงทุนสูง ทําใหสามารถขยายสาขาเปนจํานวนมากทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ประกอบดวยการฟนตัว
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ธุระกิจคาปลีกของประเทศยังคงมีแนวโนมของการขยายตัวและเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําให
แนวโนมของการขยายตัวและเติบโตของธุระกิจศูนยการคาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูประกอบการธุระกิจ
คาปลีกของประเทศสวนใหญมีแผนท่ีจะขยายธุระกิจของตน สวนธุระกิจคาปลีกประเภท DISCOUNT STORE 

เชน TESCO LOTUS AND BIG C มีแผนท่ีจะขยายตัวในรูปแบบของ SUPERMARKET ใกลบาน เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการจัด ZONING ของกระทรวงมหาดไทย การขยายตัวของธุระกิจคาปลีกในประเทศยังรวมถึง 

DRUGSTORE, FURNITURE STORE และ SUPERMARKET อ่ืนท่ีกําลังจะเขาสูตลาด 
อยางไรก็ดี ในป 2548 ราคาน้ํามันท่ีจะปรับตัวข้ึนจะเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตออํานาจในการใชจาย

ของผูบริโภค แนวโนมของการพัฒนาสรางศูนยการคายังมีใหเห็นไดในตลาด  แตอยูในอัตราท่ีไมมากนัก 
เนื่องจากมีผูประกอบการจํานวนไมมากนักในตลาดปจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาและบริหารศูนยการคา
จําเปนอยางยิ่งท่ีผูประกอบการจะตองมีความรูในการดําเนินธุระกิจประเภทนี้ ประกอบกับประสบการณท่ีดี 
จึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดสําหรับผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขาสูตลาด อีกท้ังผูประกอบการที่มีอยูใน
ตลาดมีจํานวนไมมากบวกกับผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขาสูตลาด ประสพกับขอจํากัดท่ีจะสรางความหนา
เช่ือถือกับผูเชาในระยะเวลาอันส้ัน 
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4. การวิจัยและการพัฒนา 

ในป 2547 บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงโรงแรม ศูนยการคา และสปา โดยใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 876 
ลานบาท เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง บริษัทฯ จึงมุงเนนถึงการปรับปรุงหองพัก 
มาตรฐานของหองพัก ความสะดวกสบาย คุณภาพของอาหารเคร่ืองดื่ม การบริการ ตลอดจนส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรงแรม เพื่อการบริการท่ีครบวงจร เชน สปา เรือมโนหรา เปนตน  
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5.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 -ทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 

 บริษัท ขนาด ลักษณะ วัตถุประสงค มูลคาทาง
บัญชี *1 

ที่ต้ัง ภาระผูกพัน 
กรรมสิทธ ิ การถือครอง ที่ดิน 

  (ไร)    (ลานบาท) (ลานบาท) 
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล 11 218/2-3 หมู 10 

เมืองพัทยา 
สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2561) 

อาคารโรงแรม 2 หลัง 
4 ช้ันและ 10 ช้ัน 

344 0 

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

(สิ้นสุด 2561) *4 
อาคารศูนยการคา  
หลัง 3 ช้ัน *2 พัทยา 1 

559 0 

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

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2555) 

อาคารโรงแรม 1 หลัง 
7 ช้ัน 

109 0 

4. อาคารโรงแรม 2 ช้ัน  บจก.หัวหิน วิลเลจ  36 43/1 ถนนเพชร
เกษม หัวหิน 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2573) *5 หลัง *3 12 

220 0 

5. บจก.เจาพระยารีซอรท 27 บางกอกใหญ 
กรุงเทพฯ 

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุด 2562) 

อาคารโรงแรม 7 ช้ัน 2 
หลัง อาคารที่จอดรถ 7 
ช้ัน 1 หลัง 

1,345 0 

6. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คทฯ 72 หาดแหลมใหญ 
สมุย 

เปนเจาของ พัฒนาเปนโรงแรม -  

7. บจก.รอยัลการเดน  37 หาดไมขาว ถลาง 
ภูเก็ต 

เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ช้ัน 8 
หลัง 1 ช้ัน 3 หลัง ดีเวลลอปเมนท  

1,402 773 
 

8. บจก. แมริม เทอเรซ  รีซอรท  37 แมริม เชียงใหม สิทธิการเชา 30 ป  
(สิ้นสุด 2567) 

อาคาร 3 ช้ัน 1 หลัง 2 
ช้ัน 17 หลัง 

518 58 

9. อาคาร 2 ช้ัน 2 หลัง มี
หองพัก 90 หอง 

สิทธิการเขาทํา
ประโยชน 30 ป  
(สิ้นสุด 2561) 

บจก. บานโบราณ เชียงราย 800 229 อ.แมกอง 
เชียงแสน 
เชียงราย 

359 0 

10. บจก. สุมย รซีอรท แอนด สปา 14 99/9 หาดบอผุด 
สมุย 

เปนเจาของ อาคารโรงแรม 3 ช้ัน  447 0 
หองพัก 106 หอง 

หมายเหตุ:  
* มูลคาทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2547 ของทรัพยสินที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัท และบริษัทยอย      
*2 ขายฝากอาคารศูนยการคาใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย และเชากลับเพ่ือประกอบธุรกิจ 
*3 ขายฝากอาคารโรงแรมบางสวนใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย และเชากลับเพ่ือประกอบธุรกิจ 
*4 ใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เชาชวงระยะเวลา 9 ป 2 เดือน 
*5 ใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เชาชวงระยะเวลา 3 ป 10 เดือน 
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มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ  31 ธันวาคม 2547 
 
บริษัทและบริษัทยอย ราคาทุน (บาท) อายุ มูลคาสุทธิทางบัญช ี

  การใชงาน (ป) 31 ธันวาคม 2547 
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 605,346,386 10,26,30,40 511,199,462 
สิทธิการเชา 3,053,528,029 30 1,990,928,664 
อาคารและอุปกรณประกอบ 7,324,574,026 15,20,30 4,848,191,955 
ส่ิงปรับปรุงอาคาร 1,928,472,940 10,15,30 906,540,423 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 3,088,597,518 5,15 1,098,119,095 
อุปกรณอ่ืน 1,250,757,541 5,10,15 386,087,852 
ยานพาหนะ 234,171,528 5 96,112,,942 
งานระหวางกอสราง 149,457,888  149,457,888 
เคร่ืองใชในการดําเนินงาน 272,909,058  160,280,692 

 17,907,814,914  10,146,918,973 

 
บริษัทฯ ใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยม และการรวมธุรกจิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 
เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซ้ือเงินลงทุนกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สิน
ท่ีกําหนดได ณ วนัท่ีเกิดรายการ อันมีผลทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 มูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวร
รวมการปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 2,069 ลานบาท 
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6. โครงการในอนาคต 

จากการเปดโรงแรมสมุยอนนัตรา จํานวน 106 หอง ในเดอืนพฤศจิกายน 2547 บริษัทฯ ยังมีแผน
ท่ีจะทําการพัฒนาปรับปรุงตอเติมในอีก 3 โรงแรมดวยกนั 

เต็นทแคมปภายใตช่ือโฟรซีซ่ัน จํานวน 10 หองท่ีเชียงราย ขณะนี้อยูในชวงกําลังกอสรางและมี
กําหนดแลวเสร็จในไตรมาส 3 ของป 2548 แคมปนี้ตั้งอยูบริเวณปาสงวนแถบแมน้ําโขง ท่ีซ่ึงติดชายแดน
ไทย พมา และลาว แคมปแหงนี้สรางข้ึนมาเพ่ือรองรับการขยายตัวและผลสําเร็จของโฟรซีซ่ันท่ีเชียงใหม 
แคมปแหงนี้คาดวาจะเร่ิมใหผลตอบแทนไดในไตรมาส 4 ท่ีซ่ึงถือเปนชวงฤดูการทองเท่ียว และการ
เปดตัวของแคมปแหงนี้จะชวยเสริมภาพลักษณของแบรนดโฟรซีซ่ันใหเปนเสมือนผูนําในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ของไทย 

โรงแรมแหงท่ี 4 ภายใตช่ือ โฟรซีซ่ัน ในเกาะสมุย ไดเร่ิมการกอสราง และคาดวาจะเสร็จสมบูรณ
ในตนป 2549 ดวยจํานวนหองพัก 60 หองบนพื้นท่ี 88 ไรริมชายฝงทะเล โรงแรมนี้จะเปนโรงแรมช้ันนํา
ในเกาะสมุยท่ีซ่ึงจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีการขยายตัวของโรงแรมระดับบนอยางรวดเร็ว การเพิ่ม
เท่ียวบิน  ดวยประสิทธิภาพของเคร่ืองบินและการเพิ่มข้ึนของสนามกอลฟจะทําใหเพิ่มจํานวน
นักทองเที่ยวท่ีมีกําลังซ้ือสูงในเกาะสมุย บริษัทฯ กําลังหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมในจังหวัดภูเก็ตเพื่อสราง
โรงแรม โฟรซีซ่ันแหงท่ี 5  ซ่ึงจะครอบคลุมสถานท่ีทองเท่ียวหลักๆ 

บริษัทฯ กําลังกอสราง แมริออท เวเคช่ัน วิลลา ภูเก็ตในระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 การกอสรางนี้มา
จากความสําเร็จคร้ังยิ่งใหญของระยะแรก การกอสรางจะเสร็จเรียบรอยในตนป 2549 และการขายจะเสร็จ
สมบูรณในปลายป 2550 จากความสําเร็จของโครงการแบงปนเวลา (time sharing) บริษัทฯ กําลังมองหา
ลูทางจะขยายธุรกิจแบบปนเวลาเพื่อเพ่ิมความสําเร็จท่ีมีอยูในปจจุบัน  

นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงการขยายธุรกิจสปาท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศรวมถึง
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา  
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ไมมี 
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8.  โครงสรางเงินทุน 
 

(1) หลักทรัพยของบริษัท 
 

(ก) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,643,144,835 บาท เรียกชําระแลว 2,476,777,641 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 2,413,257,641 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 63,520,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

(ข) หุนประเภทอื่น 
 -ไมมี- 

(ค) โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซ่ึงเปนคนตาง
ดาว (Thai Trust Fund) -ไมมี- 

(ง) หลักทรัพยอ่ืน 
-หุนกู  
1. หุนกูระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินตน และไมมีผูแทนผู

ถือหุนกู มูลคา 1,700 ลานบาท อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอน วันท่ี 23 สิงหาคม 2550 อัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 4.25        

2. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 1,000 ลานบาท อายุ 5 ป ครบ
กําหนดไถถอนในวันท่ี 8 ธันวาคม 2553 อัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราเฉล่ียของ 5.25 ตอป สิทธิของผู
ออกหุนกู/ผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด -ไมมี- 

3. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคา 500 ลานบาท อายุ 3 ป ครบ
กําหนดไถถอนในวันท่ี 23 สิงหาคม 2550 อัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราเฉล่ียของ 4.16 ตอป สิทธิของ
ผูออกหุนกู/ผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด -ไมมี- 

       (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 21) 
-ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามโครงการ
อายุ 5 ป จํานวน 5.0 ลานหนวย จัดสรรแลว 5.0 ลานหนวย อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 2.45013 หุน
สามัญราคาการใชสิทธิเปนราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 5 กําหนดส้ินสุดการใชสิทธิในป 2550 
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 23) 
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(2) ผูถือหุน 
 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2548 
 

  จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด 429,520,415 17.80 
2.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 365,249,920 15.13 
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห 194,855,125 8.07 
4. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 173,265,555 7.18 
5. บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 151,634,360 6.28 
6. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 103,580,680 4.29 
7. นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 79,654,071 3.30 
8.  SOMERS (U.K.) LIMITED 69,889,000 2.90 
9. กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาวโดยลงทุนใน

หุนของบริษัทรอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) 57,122,850 2.37 
10  MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL 

LIMITED 56,993,827 2.36 
  

(3) นโยบายการจายเงินปนผล 
  ไมต่ํากวา รอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 
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9. การจัดการ  

(1)   โครงสรางการจัดการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 
 -  โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 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  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและประธานกรรมการกลุมเดอะ ไมเนอร  
 กรรมการบริษัทในเครือบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร  
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ 
ประธานกรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) และ
กรรมการบริษัทในเครือ 
กรรมการบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  
กรรมการบริษัท เอเวอรเรสต เวิรดไวด จํากดั 
กรรมการบริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด  (มหาชน) 

 
นายพอล ชาลีส เคนนี ่  กรรมการ (แตงต้ัง 2540 เกิด 2492) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• General Management Program, Ashridge Management College, England 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป  
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จํากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ 
กรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และกรรมการ
บริษัทในเครือ 

 กรรมการบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด 
 

นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงิน (แตงต้ัง 2541 เกิด 2507) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

• หลักสูตร Director Diploma Examination  
 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทออสเตรเลีย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)   
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุน 1 
 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  
    ประสบการณทํางาน 
  2529 - 2531 หัวหนาหนวยการเงิน องคการ USAID / THAILAND 

2533 - 2535 ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยแอรพอรท กราวด 
 เซอรวิสเซส จํากัด 
2535 - 2539 ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 2539 – 2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) 
 ปจจุบัน กรรมการบริษัทในเครือบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
  ประธานเจาหนาท่ีการเงินและกรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน  
  จํากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ 
  กรรมการบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จาํกัด (มหาชน) 

กรรมการบริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด  (มหาชน) 
 
นายอานิล ธาดานี ่  กรรมการ  (แตงต้ัง 2541 เกดิ 2489) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of California, Berkeley, USA. 
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• ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of Wisconsin, Madison, USA. 
ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน ผูกอตั้งและประธานกรรมการบริษัท ชิมโฟน ีแคปตอล พารทเนอร จํากัด 
 (เดิม บริษัท ชโรเดอร แคปตอล พารทเนอร จํากัด) 
 ประธานกรรมการบริษัท พารคเวย โฮลดิ้ง จํากัด  

ประธานกรรมการบริษัท ทวินวูด เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (บริษัทจดทะเบียนใน
สิงคโปร) 
กรรมการบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  
กรรมการบริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน)  
กรรมการบริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด – บีวีไอ (บริษัทจดทะเบียนใน
สหรัฐ) 

 กรรมการ และ สมาชิกของคณะกรรมการการลงทุน ของมหาวิทยาลัย
 การ บริหาร สิงคโปร (Singapore Management University) 

 
นายเคนเนธ ลี ไวท  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2541 เกิด 2489) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of Puget Sound Tacoma, Wa., USA. 

• หลักสูตร Director Certification Program & 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 ไมเนอร  
 คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการบริษัท ฟนันซา ประกันชีวิต จํากดั 

  กรรมการบริษัท ล็อกซบิท จํากัด  
 คณะกรรมการหอการคาอเมริกันในประเทศไทย 

 กรรมการสมาคมบริษัทเงินทุน 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัทไมเนอร  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน 

20040128T12    52

 
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (แตงต้ัง 2543 เกิด 2515) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท สัมมากร จํากัด (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 
 กรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
 

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

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวารด  
ประสบการณทํางาน 
2507- 2510   เจาหนาท่ีแปลเอกสารบริษัท ซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด  
 (มหาชน) 

 
นายเควิน เจมส บูเวส   กรรมการและประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบตัิการ (แตงต้ัง 2546 เกิด 2503) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• Mundelein Illinois, Illinois, USA 
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ประสบการณทํางาน 
2522– 2538 ดํารงตําแหนงของกลุมโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอรเนช่ันแนล,  
 11 ตําแหนง 10 โรงแรม ใน 3 ประเทศ   
2538– 2540 General Manager, Elso Paso Marriott Hotel El Paso, Texas, USA 
 2540– 2545 ผูจัดการท่ัวไปประจําภาคพืน้ประเทศไทยโรงแรม เจดับบลิว แมริออท 
 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 
2545- 2546 ผูจัดการท่ัวไปโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีซอรท แอนด สปา 

ภูเก็ต, ประเทศไทย 
    ปจจุบัน           กรรมการบริษัท โรงแรม ราชดาํริ จาํกดั (มหาชน) 
              กรรมการบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากดั 
 
นายไมเคิล  เดวิด เซลบยี กรรมการ  (แตงต้ัง 2547 เกดิ 2489) 
  คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

      MA. International Law & Finance, George Washington University –   
         National Law center 
 BA. George Washington University  
 Associate Electrical Engineering – Cornell University 

                      0ประสบการณทํางาน 
ปจจุบัน ประธานกรรมการ Ocean Beauty Seafoods Inc., USA. 
 กรรมการบริหาร SEA-SOS International, Health Risk Management 

Company, and medical services provider 
 ประธานกรรมการ Kempinski International Hotels and Resorts 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากดั  
 กรรมการผูจัดการ  บริษัท วงัสินทรัพย จํากัด 
 กรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
 กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ ลาว จํากัด 
 กรรมการบริษัท โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งการ
ลงทุนในธุรกจิใหม เวนแตเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน  
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คณะกรรมการตรวจสอบ จัดต้ังข้ึนเม่ือ 23 มิถุนายน 2541 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ  
ดังรายช่ือตอไปนี้ 
1. นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไชยวัฒน บุนนาค  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการตรวจสอบ 
4. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย  เลขานุการคณะกรรมการตรวจอบ 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอและเช่ือถือได 
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังรายช่ือ
ตอไปนี้ 
1. นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
2. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
3. นายอานิล ธาดานี่  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารทุกทาน 
 
คณะกรรมการสรรหา จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2547 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 
1. นายเคนเนธ ลี ไวท  ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  กรรมการกําหนดสรรหา 
3. นายอานิล ธาดานี่  กรรมการกําหนดสรรหา 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนตําแหนงท่ีวางลง  
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คณะผูบริหาร  
1. นายวิลเลียม  เอ็ลลวูด ไฮเน็ค         ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย        กรรมการและประธานเจาหนาท่ีการเงนิ 
3. นายเควิน เจมส บูเวส        กรรมการและประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ 
4. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน        รองประธานฝายพัฒนาโครงการ 
เลขานุการบริษัท :   นายทรงพล บัวสิริ 
นักลงทุนสัมพันธ:  นางสาวทิพยพาพร   ล้ิมสุขศรีกุล 

 
 
 (2) บุคลากร 
 จํานวนพนกังาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 

บริษัท จํานวนพนกังาน (คน) 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  353 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด  248 
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากดั  264 

              บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด         704 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด    52 

              บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากดั    50 
              บริษัท รอยัลการเดน โฮเทลแมเนจ็เมนท จํากัด    43 
 บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด    312 
 บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากดั 
 บริษัท สมุย รีซอรท จํากัด    144 

รวม                             2,170 
 ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2547 

ผลตอบแทนของพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวม 1,659.2 ลานบาท ในลักษณะเงินเดือน โบนัส เงิน
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน 
   
 นโยบายการพฒันาพนักงาน 

 บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรูในทุก
ระดับของพนักงานอยางตอเนื่อง บริษัทฯ เนนการเล่ือนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพ่ือใหพนักงาน
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 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมลูภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดย
กําหนดให ผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของบริษัทเพื่อนําสงตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกคร้ัง  นอกจากนี้บริษัทยังขอความรวมมือไปยังผูบริหาร ทุกทาน 

 

ใหงดการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงท่ีไดรับขอมูลท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท  จนกวาบริษัทฯ 
จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว 

 
จํานวนหลักทรัพยของบริษทัฯท่ีกรรมการหรือผูบริหารถือเพ่ิมข้ึนหรือ (ลดลง) ในรอบป 2547 

   จํานวนหลักทรัพยที่ถือ ณ สิ้นป 
2547 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือเพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หุนสามัญ ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

หุนสามัญ 
** 

ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

    *ESOP  ESOP 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ 176,465,555 - 20,658,445 - 

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่ กรรมการ 806,125 96,000 441,125 - 
3.. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการและประธาน 

เจาหนาที่การเงิน 
5,788,860 200,000 1,225,000 (100,000) 

4. นายอานิล ธาดาน่ี กรรมการ 27,668,544 - 14,179,044 - 

5. นายเคนเนธ ลี ไวท กรรมการ 48,675 - 3,675 - 

6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ - - - - 

7. นายไชยวัฒน บุนนาค กรรมการ 208,816 - 15,766 - 
8. นายเควิน เจมส บูเวส กรรมการและประธาน

เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย กรรมการ - - - - 

10. นายมิเชลล แวน เดอ โฮเวน รองประธานฝายพัฒนา
โครงการ 

- - - - 

 * ESOP   คือใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษทัฯที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรอืบริษัทยอย  
 ** การเปล่ียนแปลงบางสวนเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจาก 5 บาท เปน 1 บาทตอหุน 
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(3)   การกํากับดูแลกิจการ 
ทางบริษัทไดจัดใหมีการดําเนินกิจการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 15 ขอมีดังนี้ 
การปฏิบตัิตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ 
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดแูลกิจการ 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุน
หลักการและปฏิบัติตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี เปนลายลักษณอักษร 

2.    สิทธิของผูถือหุน 
 ในป 2547 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 1 คร้ัง เปนประชุมสามัญประจําป ในวันท่ี 29 เมษายน 2547 โดย

บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดเชิญประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน ท้ังนี้ตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดไว  

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  
เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี 

4. การประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีโอกาสโดย
เทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ 
โดยประธานในท่ีประชุมจะเปนผูช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน และการประชุมดังกลาวจะมีการบันทึก
รายงานการประชุมตามวาระ ท้ังนี้กรรมการทุกทานและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการเขารวมประชุมทุกคร้ังโอกาสท่ีสามารถเขารวมประชุมได 

5. ภาวะผูนาํและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกทานเปนบุคคลท่ีมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล และมีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจ ท้ังมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินแผนการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร 
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ในกรณีท่ีมีกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมท้ังกําหนด
นโยบายและวธีิการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย 

7.     จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดจัดใหมี “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Business Ethics)” เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหความสําคัญของ
จริยธรรมธุรกิจเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีตองดํารงอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความโปรงใส 

8.  การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
กรรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีเปนอิสระ 

3 
3 
3 

ทาน 
ทาน 
ทาน คิดเปนรอยละ 1 ใน 3ของคณะกรรมการท้ังหมด 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารและ
กรรมการอิสระมากกวาคร่ึงหนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมด 

10.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในป 2547 บริษัทฯ จายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอียดดังนี ้
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 เขารวม
ประชุม/ 
คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

คณะกรรการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การตอบแทน 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

รวม/ 
บาท 

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 5/6  200,000 - 50,000 - 250,000 
2. นายพอล ชาลีส เคนน่ี 6/6  200,000 - - - 200,000 
3. นางปรารถนา  มโนมัยพิบูลย 6/6 200,000 - - - 200,000 
4. นายเควิน เจมส บูเวส 5/6 200,000 - - - 200,000 
5. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 6/6 200,000 40,000 - - 240,000 
6. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 2/6  200,000 - - - 200,000 
7. นายอานิล ธาดาน่ี 0/6 200,000 - 50,000 - 250,000 
8. นายไชยวัฒน บุนนาค 5/6 200,000 40,000 - - 240,000 
9. นายเคนเนธ ลี ไวท 5/6 200,000 100,000 50,000 - 350,000 
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จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทนรายเดือน 
และโบนัส (ลบ.) 

รวม 
(ลบ.) 

ผูบริหาร 4   

 
คาตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใชตัวเงิน 
-ไมมี- 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน 
ใหคณะกรรมการพิจารณา ในป 2547 ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 6 คร้ัง และไดมี
การจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและ จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการ
พรอมใหกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดต้ังใหมีคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาซ่ึงมีการแบงแยกบทบาท
หนาท่ี และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารอยางชัดเจน ดัง
รายละเอียดในหัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

13.   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพื่อเปน การปองกัน
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษัทฯ โดยรวม และเพื่อดูแลใหกิจการของบริษัทฯ สามารถดําเนินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สัมฤทธ์ิผล โดยบริษัทฯ ไดกําหนดภาระ หนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร 
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการ
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม  
 
บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในที่ทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี โดยใหข้ึนตรงและรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯ ได
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของกับบริษัท   

14.  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และขอมูลทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหม่ันใจไดวางบการเงินไดถูก
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ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

15.   ความสัมพันธของผูลงทุน 
คณะกรรมการไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ เหมาะสมและแมนยํา ท้ังรายงานขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพรขอมูล
ขาวสารตางๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของใหรับทราบ ท้ังโดยผานทางตลาดหลักทรัพย และผานทาง 
Website www.minornet.com 

 
 

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยกรรมการ
อิสระ 3 ทาน โดยมีวัตถุประสงค บทบาทและหนาท่ี ท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยปกติจะจัดปละ 4 คร้ัง โดยมีผูจัดการฝายตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอกเขารวมประชุมดวย สวนกรรมการบริษัทฯ บางทาน อาจเขารวมการประชุมดวย ตามคําเชิญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูท่ีรับผิดชอบรายงานทางการเงินของบริษัท โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานและซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
 

สําหรับป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการประชุม 4 คร้ัง เพื่อทบทวนและสอบทาน
ขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษทั ซ่ึงรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมท้ังไดพูดคุยถึงกิจกรรม
อ่ืนๆของบริษัทฯท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพย 
 

ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในของ
บริษัท มีการทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางการบัญชี แนวทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ
การบัญชีและการเงิน, การประเมินผลการควบคุมภายใน ตลอดจนแผนงานการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงิน สําหรับทุกๆส้ินไตรมาสของป 2547-2548 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 บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 
ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ เปนกรรมการ ท้ังใน  RGR และ MHT 
 2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญของ RGR 
ลักษณะ/ขนาดของรายการ: RGR จาย คาจดัการใหแก MHT จํานวน 4.8 ลานบาท 

(เปนคาท่ีปรึกษาทางดาน การพัฒนาธุรกิจ การเงิน การลงทุนและ
ตลาดทุน) 

อัตราอางอิง: อัตราคาการจัดการ 400,000 บาทตอเดือน  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดข้ึนมีความ

สมเหตุสมผลเปนไปตามท่ีระบุในสัญญา ไมกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัท และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และ RGR ประเมินแลว
วาจะไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคา เนื่องจาก MHT มีความชํานาญในดานการ
ลงทุนซ่ึงเปนธุรกิจหลัก โดยใหคําปรึกษาทางดานการพัฒนาธุรกิจ 
การเงิน การลงทุนและตลาดทุนอยางมีประสิทธิภาพ อัตราคาบริการของ
รายการนี้มีอัตราใกลเคียงกับการใชบริการของที่ปรึกษาอิสระ 

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

ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ นายพอล ชาลีส เคนนี่ นายอานิล 
ธาดานี นายเคนเนธ ลี ไวท และนางปรารถนา มโนมัยพบูิลย เปน
กรรมการ ท้ังใน RGR  บริษทัยอย บริษัทรวม และMINOR 
2. MHT เปนผูถือหุนรายใหญใน RGR และ MINOR 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. RGHM ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ RGR จายคาจัดการคอมพิวเตอร
ใหแก MINOR 6.8 ลานบาท 
2. RGR และบริษัทยอย จายคาบริหาร และการจัดการใหแก MINOR 5.6 
ลานบาท 
3. RGR ไดรับคาบริหารและการจัดการจาก MINOR 1.2 ลานบาท 
กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดข้ึนมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปตามท่ีระบุในสัญญา อัตราคาบริการท่ีคิดเปนอัตรา
คาบริการเชนเดียวกับท่ี MINOR คิดกับลูกคาท่ัวไปซ่ึงเปนการคิดจาก
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและแบงคาใชจายตามการใชจริง โดยราคาคาบริการ
ดังกลาวต่ํากวาและมีประสิทธิภาพมากกวาการท่ี RGR จะตองจัดการ
ระบบคอมพิวเตอรดวยตนเอง ดังนั้นรายการนี้จึงไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัทและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: 
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

  
บริษัท ริบเบ่ียน จํากัด /ธุรกิจบันเทิง  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ และนางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปน
กรรมการท้ังใน RGR, R.G.E.  (HKG) และ RGI 
2. RGR ถือหุน 100 % ใน RGI ซ่ึงถือหุนใน Ripbion 50% 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. RGE (HKG) มียอดใหกูยมืแก Ripbion จํานวน 54.3 ลานบาท   
2. RGE (HKG) รับรายไดดอกเบ้ียจาก RipBion! 0.8 ลานบาท 

อัตราอางอิง: อัตราดอกเบ้ีย HIBOR+1%  
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: กรรมการอิสระไดพจิารณาแลวมีความเหน็วาเปนรายการท่ี

สมเหตุสมผลเน่ืองจากเปนการใหกูยืมแกบริษัทยอยตามสัดสวนการ
ถือหุนและมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือ
หุน ดังนัน้รายการนี้จึงไมกอใหเกดิความเสียหายแกบริษทั และเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

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

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: 

1. ลักษณะความสัมพันธ: นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค เปนกรรมการท้ังใน RGR และ MVVL 
2. RGR ถือหุน 72.4% ใน RNS ซ่ึงถือหุนใน MVVL 15% 
3. RGR ถือหุนทางตรงใน MVVL 35% 

ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. MVVL จายคาจดัการใหแก RGHM จํานวน 1 ลานบาท 
2. RNS มียอดเงินใหกูยืมระยะยาวแก MVVL จํานวน 30.4  ลานบาท 
3. RNS รับรายไดดอกเบ้ียจาก MVVL 0.8 ลานบาท 
4. RGR มียอดเงินใหกูยืมระยะยาวแก MVVL จํานวน 80 ลานบาท 
5. RGR รับรายไดดอกเบ้ียจาก MVVL 1.5 ลานบาท 
6. RGR ไดรับรายไดคาจดัการเงินกูจาก MVVL 1.6 ลานบาท  

อัตราอางอิง: 1. อัตราคาจัดการ 0.05 ลานบาทตอเดือน 
2. อัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุน 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่ 1 เปนรายการ
ท่ีสมเหตุสมผลและเปนราคายุติธรรม และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทเนื่องจาก RGHM มีความชํานาญในดานธุรการโรงแรม ใน
สวนของรายการท่ี 2 ถึง 5 นั้น เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ
เปนไปตามท่ีระบุในสัญญา   
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง/ประเภทธุรกิจ: บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด (COCO) /ธุรกิจโรงแรม 
ลักษณะความสัมพันธ: 1. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเนค็ และนางปรารถนา เปนกรรมการท้ังใน

RGR และ COCO 
2.  COCO เปนบริษัทรวมของ RGR โดย RGR มีสิทธิออกเสียงใน 

COCO    40% 
ลักษณะ/ขนาดของรายการ: 1. RGR มียอดเงินใหกูยืมแก COCO จํานวน 55.7 ลานบาท 

2. RGR รับรายไดดอกเบ้ียจาก COCO 0.3 ลานบาท 
อัตราอางอิง: อัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุน 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล: 
 

กรรมการอิสระไดพจิารณาแลวมีความเหน็วาเปนรายการท่ี
สมเหตุสมผลเน่ืองจากเปนการใหกูยืมแกบริษัทรวมตามสัดสวนการ
ถือหุนและมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือ
หุน ดังนั้นรายการนี้จึงไมกอใหเกดิความเสียหายแกบริษทั 

 
ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
สําหรับรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน สวนงานท่ีเปนผูใหบริการ หรือเกี่ยวของจะเปนผูพิจารณามูลคาของรายการ
สองประการดวยกัน กลาวคือ ประการแรก การเขาทํารายการเปนผลประโยชนของบริษัท ประการท่ีสองมูลคา
ของรายการเปนมูลคายุติธรรม โดยท้ังนี้ บริษัทฯไดยึดปฏิบัติ รวมถึงเปดเผยชนิดและมูลคาของรายการระหวาง
กันของบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงภายใตประกาศและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมถึงไดใหคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ียืนยันในมูลคายุติธรรมของรายการระหวางกันท่ี
เกิดข้ึน 

 
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคตวาจะเปน
รายการท่ีมีความจําเปนและใหเปนไปในราคาท่ียุติธรรม 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
 
(1) งบการเงิน 

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

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน เฉพาะบริษัท  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปท่ีแนบมาน้ีของบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ
เฉพาะบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ ตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 

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

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทดังกลาวขางตนแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท รอยัลการเดน 
รีซอรท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3445   
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
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(ก) สรุปงบการเงินรวม 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการรวมคา  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม        

 2547  2546  2545  
 พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

 สินทรัพยหมุนเวยีน  1,851,300 13.1 1,046,085 9.5 718,205 9.8 
 เงินลงทุนและเงินใหกูยืม  510,355 3.6 1,308,728 11.9 1,400,808 19.1 
 ท่ีดินระหวางการพัฒนาและรอการพัฒนา  151,299 1.1 140,497 1.3 117,129 1.6 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  10,146,919 72.0 7,349,697 67.1 5,438,492 74.3 
 สินทรัพยอ่ืน  1,439,804 10.2 1,110,020 10.1 (356,025) (4.9) 
รวมสินทรัพย 14,099,677 100.0 10,955,027 100.0 7,318,609 100.0 

       
 หนี้สินหมุนเวียน  2,635,633 18.7 1,897,052 17.3 713,646 9.8 
 เงินกูยมืระยะยาว-สุทธิ  2,765,349 19.6 3,118,395 28.5 1,146,819 15.7 
 หุนกู  2,668,750 18.9 1,381,250 12.6 1,993,750 27.2 
 หนี้สินอ่ืน  354,810 2.5 296,473 2.7 278,747 3.8 
รวมหนี้สิน 8,424,542 59.7 6,693,170 61.1 4,132,962 56.5 
รวมสวนของผูถือหุน 5,675,135 40.3 4,261,857 38.9 3,185,647 43.5 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 14,099,677 100.0 10,955,027 100.0 7,318,609 100.0 

       
รายไดจากกิจการ 7,819,699 94.9 4,416,277 94.7 2,595,155 94.4 
 รายได  8,236,706 100.0 4,661,763 100.0 2,748,570 100.0 
ตนทุนของกิจการ (2,725,280) (33.1) (1,502,182) (32.2) (819,925) (29.8) 
คาใชจาย (4,297,737) (52.2) (2,377,948) (51.0) (1,201,986) (43.7) 
ดอกเบ้ียจาย (218,389) (2.7) (217,013) (4.7) (277,369) (8.3) 
ภาษีเงินไดนิตบุิคคล (215,735) (2.6) (152,929) (3.3) (118,439) (4.3) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย (67,663) (0.8) (11,121) (0.2) (35,324) (1.3) 
บวก (หัก) รายการพิเศษ -          - -          - - - 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป  711,902 8.6 400,570 8.6 345,526 12.6 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการรวมคา  
 
 งบการเงินรวม     

   (ปรับปรุงใหม)  
 2547 2546 2545 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     
 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  0.70 0.55 1.01 
 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)  0.50 0.31 0.81 
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)  0.83 0.86 0.63 
 อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารคา (เทา)  21.98 16.80 11.30 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน)  16 21 32 
 อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา)  12.05 13.54 32.96 
 ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วนั)  30 27 11 
 อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้ (เทา)  6.24 6.40 7.83 
 ระยะเวลาชําระหนี้ (วนั)  58 56 46 
 Cash Cycle  (11) (8) (3) 

    

 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)  
 อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)  65.15 65.99 68.41 
 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(รอยละ)  10.30 12.14 22.09 
 อัตรากําไรอ่ืน(รอยละ)  5.06 5.27 5.58 
 อัตราสวนเงินสดตอการทํากาํไร(รอยละ)  234.38 209.67 135.52 
 อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)  8.64 8.59 12.57 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)  14.33 10.76 11.69 

    

 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)  
 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  5.68 4.38 4.91 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  18.64 16.55 14.07 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.66 0.51 0.39 
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 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  
 อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.48 1.57 1.30 
 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา)  10.63 6.86 4.94 
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน(Cash Basis)  0.46 0.36 0.31 
 อัตราการจายเงินปนผล(รอยละ)  TBA 59.56 60.19 
 
(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีผานมา 

1.) ภาพรวม 

 
ในป 2547 บริษัทฯ ไดขยายกิจการอยางแข็งแกรง โดยการขยายเพิ่มท้ังธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม 

และธุรกิจสปา โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ในเดือน พฤศจิกายน บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มในโรงแรม ราชดําริ จํากัด 
(มหาชน) เปนรอยละ 57.7 และเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในบริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปนรอย
ละ 100 ในเดือนตุลาคม ซ่ึงทําใหงบการเงินรวมของบริษัทฯในไตรมาส4 ไดรวมผลการดําเนินงานของบริษัท
โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) แลผลการดําเนินงานท้ังจํานวนของบริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด นอกจากนี้บริษัทฯยังไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท มันดาราสปา (ไทยแลนด) จํากัดและ บริษัท มัน
ดารา สปาเวนเจอร จํากัดเปนอัตรารอยละ 100 และไดสิทธิในการบริหารงาน สปาภายใตเคร่ืองหมายการคา 
มันดารา สปา ในประเทศไทย จีน อินเดีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ พมา  

ในป 2547 ผลประกอบการของ บริษทัฯ เติบโตข้ึนรอยละ 78 เมื่อเทียบกบัปท่ีผานมาโดยบริษัทฯมีกาํไร
สุทธิจํานวน 712 ลานบาทเพิม่ข้ึนจาก 400 ลานบาทในปท่ีผานมา โดยจํานวน 262 ลานบาทเปนกําไรท่ีไดรับจาก
ธุรกิจกลุมอาหาร (MFG) (ซ่ึงเปนกําไรสุทธิหลังจากปรับปรุงหกัคาความนิยม และดอกเบ้ียจายเพ่ือการลงทุนใน 
MFG ออกแลว) ขณะเดยีวกนักําไรสุทธิจากกลุมโรงแรม และบริการอืน่เปนจํานวน 450 ลานบาท  

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญและสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคตเม่ือเปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

1.1) ในป 2547 บริษัทไดขยายธุรกิจแฟรนไชสอาหารไปในประเทศฟลิปปนส กัมพูชา การตาร ยูเออี 
และโอมาน นอกจากนี้ยังไดมีการเปดสาขาแฟรนไชน “สเวนเซนส” เพิ่มเติมอีก 2 สาขาใน
ประเทศคูเวต 

1.2) ใน ป  2547 บริษัทขยายธุรกิจอาหาร เพิ่มข้ึนจากป 2546 จํานวน 33 สาขา โดยเปนการขยายสาขา
ของสเวนเซนส 3 สาขา ซิซเลอร 2 สาขา แดร่ี ควีน 27 สาขา และอ่ืนๆรวม  1 สาขา และเปนการ
ขยายสาขาของแฟรนไชน 20 สาขาโดยเปนการขยายสาขาแฟรนไชนของเดอะพิซซาคอมปะนี 7 
สาขาและของสเวนเซนส 13 สาขา 
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1.3) การเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จาก 15% เปน 50% ในเดือนมกราคม 
2547 โดยเพิ่มเงินลงทุน 17 ลานบาท 

1.4) ในป 2547 บริษัทฯออกหุนกูระยะยาว (3–7 ป) จํานวน 1,500 ลานบาท เพื่อ ชําระคืนเงินกู
ระยะเวลา 2 ป ของบริษัทฯ 

1.5) ในป 2547 บริษัทฯ ไดเปดสถานบริการสปาเพิ่มอีก 3 แหงในประเทศไทย ซ่ึงสงผลใหบริษัท
สามารถคงอัตราการเติบโตท่ีสูงของรายไดจากบริการสปา 

1.6) บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจํานวน 82.5 ลานบาทจากการออกหุนบุริมสิทธิจํานวน 20.6 ลานหุนใน
เดือนเมษายน 2547  

1.7) บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มในบริษัท เจาพระยารีซอรท จํากัด (เจาของโรงแรม กรุงเทพฯ แมริออท รี
สอรทแอนดสปา) จํานวน 825,000 หุน ทําใหมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 81.24 จากเดิมรอย
ละ 74.36 ในเดือนเมษายน 2547 

1.8) ในป 2547 บริษัทฯเพ่ิมทุนจํานวน 162.2 ลานหุนมูลคา 199.6 ลานบาท จากการใชสิทธิในใบ
แสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 13.2 ลานใบแสดงสิทธิ 

1.9) บริษัทฯมีการแตกราคาหุนจาก 5 บาทตอหุนเหลือ 1 บาทตอหุน ในเดือน พฤษภาคม 2547 
1.10) บริษัทฯเพ่ิมสัดสวนการถือหุนในโรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต อีกรอยละ 50 ทําใหบริษัทมี

สัดสวนการถอืหุนทางตรงและทางออมรอยละ 86.2 ในเดือนตุลาคม 2547  
1.11) บริษัทฯเพ่ิมสัดสวนการถือหุนในบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) และบริษัท มันดารา สปา เวน

เจอร จากรอยละ 51 เปน รอยละ 100 ในเดือนตุลาคม 2547  
1.12) บริษัทฯเขาซ้ือโรงแรมแหงหนึ่งท่ีเกาะสมุย ดําเนินการปรับปรุง และเปดดําเนนิการในนาม สมุย 

อนันตรา รีซอรท แอนด สปา ในเดือน พฤศจิกายน 2547  
1.13) ในเดือนพฤศจกิายน 2547 บริษัทฯไดลงทุนใน บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีซอรท จํากัด 

ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีจังหวดัพังงา โดยบริษัทฯมีสิทธิในการออกเสียงรอยละ 40 พรอมกนั
นี้บริษัทฯ ยังไดรับการแตงตั้งให เปนผูบริหารโรงแรม ในนาม อนนัตรา โคโค ปาลม เขาหลัก 
ภายใตสัญญาบริหารงานโรงแรม (กรุณาอานขอ 1.16 ประกอบ) 

1.14) ในเดือนพฤศจกิายน 2547 บริษัทฯเพ่ิมสัดสวนการถอืหุนในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด 
(มหาชน) (RHC) จากรอยละ 49.3 เปนรอยละ 57.7 ทําใหบริษัทฯมีอํานาจในการบริหารงาน โดย 
RHC เปนเจาของโรงแรม โฟรซีซ่ัน กรุงเทพฯ การเพิ่มสัดสวนการถอืหุนดังกลาวสงผลใหบริษัท
ฯมีสัดสวนการถือหุนใน บริษัท แมริม เทอเรส รีซอรท เจาของ โรงแรม โฟรซีซ่ัน รีซอรท 
เชียงใหม เพิ่มข้ึนจากรอยละ 58 เปน รอยละ 60.3 และจากการทําคําเสนอซ้ือหุนท่ีเหลือท้ังหมด
ของRHC บริษัทไดเพิม่สัดสวนการถือหุนใน RHC เปนรอยละ 91 ในเดือนมกราคม 2548 

1.15)  ในเดือนธันวาคม บริษัทเพิ่มการลงทุนใน บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) จาก
รอยละ 99.23 เปน  รอยละ 99.70 โดยการทําคําเสนอซ้ือหุนท่ียังเหลืออยู (รอยละ 0.77)  
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1.16) ในเดือนธันวาคม มีเหตุการณ สึนามิ ท่ีชายฝงทะเลอันดามัน ทําใหโรงแรมในเครือ 2 แหง ไดรับ
ผลกระทบไดแก โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยสามารถซอมแซม
สวนท่ีเสียหายและเปดบริการเปนปกติในวนัตอมา และ โรงแรม อนันตรา โคโค ปาลม ไดรับ
ผลกระทบโดยตรง ไดรับความเสียหายอยางรุนแรงแตอยางไรก็ดีบริษัทฯไดทําประกันภัยจํานวน 
260 ลานบาทซ่ึงครอบคลุมความเสียหายท้ังหมด 

 
ในป 2548 บริษัทจะสามารถรวมกับบริษัท เดอะไมเนอรฟูดกรุป อยางสมบูรณ โดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยไดอนุมัติใหถอนช่ือ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) จากการเปนบริษัทจด
ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย มีผลบังคับในวันท่ี 5 มกราคม 2548 และงบการเงินรวมของบริษัทฯในปหนา จะ
สามารถรวมผลการดําเนินงานท้ังหมด ของโรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต โรงแรม โฟรซีซ่ัน กรุงเทพ และ
โรงแรม อนันตรา สมุย ซ่ึงจะทําใหผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน ของบริษัทแข็งแกรงข้ึนเปนอยาง
มากแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําอยางแทจริงของธุรกิจโรงแรมและอาหารในประเทศไทย 

 
2.) วิเคราะหผลการดําเนินงาน 
         ก) ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษทัยอย สําหรับป 2547 บริษัทมีกําไร 712 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจาก
ปกอนเปนจํานวน 312 ลานบาท หรือ 78% ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

2ก.1      รายได 
 
2ก.1.1)  รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองดี่ม 

        บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มจํานวนจํานวน 4,355 ลานบาทเพิ่มข้ึนจาก
ปท่ีแลว 2,543 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 140 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวมงบการเงินของ
บริษัท ไมเนอร ฟูดกรุป ในงบการเงินรวมเต็มป ในป 2547 และจากการขยายจํานวนสาขาเพ่ิมข้ึน
จากปกอนหนาถึง 53 สาขา โดยมีรายไดจําแนกตามสินคาหลักดังนี้ 

1) รายไดจากการขายพิซซาภายใตเคร่ืองหมายการคา “The Pizza Company” บริษัทมี
รายได จากการขายพิซซาภายใตเคร่ืองหมายการคา “The Pizza Company” เพิ่มข้ึนรอยละ 20 แมวา
จํานวนสาขาจะลดลง 1 สาขา คงเหลือ 113  สาขาในป 2547 สาเหตุหลักเนื่องมาจากพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไปโดยคํานึงถึงคุณภาพ และสุขอนามัยมากข้ึน ซ่ึงสงผลดี
ตอธุรกิจอาหารท่ีมีมาตรฐานสูงและมีสาขา (Chain Restaurant) เชน“The Pizza Company ประกอบ
กับการท่ีบริษัทไดนําเสนอสินคาใหมท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภค 

2) บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด  ผูใหบริการไอศกรีมพรีเม่ียมภายใตเคร่ืองหมาย
การคา “Swensen’s” บริษัทมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 19 เปนผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวนสาขา
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3)  บริษัท เอส เอล อาร ที จํากัด ผูใหบริการภัตตาคารสเตก ซีฟูด และสลัด ภายใต
เคร่ืองหมายการคา “Sizzler” บริษัทมีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 21 จากการขยายตัวของยอดขายเปนผล
สืบเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวนสาขาเปน 24 แหง หรือเพิ่มข้ึน 2 สาขาจากป 2546 และ จากการจัด
โปรแกรมสงเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพและดึงดูดใจผูบริโภคประกอบกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไปในชวงท่ีมีการระบาดของ ไขหวัดนกซ่ึงสงผลดีตอธุรกิจ
อาหารที่มีสาขา (Chain Restaurant) 

4)  บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ผูใหบริการคิออสไอศกรีม ประเภทซอฟทเซิรฟภายใต
เคร่ืองหมายการคา “Dairy Queen” บริษัท มีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 27 เนื่องจากการเพ่ิมจํานวนสาขา
เปน 165 สาขา หรือเพ่ิมข้ึน 27 สาขาจากป 2546    

5)  บริษัท เบอรเกอร ประเทศไทย จํากัด ผูใหบริการรานอาหารประเภทแฮมเบอรเกอร
ภายใตเคร่ืองหมายการคา “Burger King” บริษัทยังสามารถมีรายไดเพิ่มข้ึนรอยละ 18 แมวาจํานวน
สาขาจะลดลง 1 สาขา คงเหลือ 11  สาขาในป 2547 อันเปนผลมาจากการบริการที่มีคุณภาพเยี่ยม
ใหแกลูกคาจึงทําใหจํานวนผูใชบริการเพิ่มข้ึนตามเปาหมาย 

6) รายไดจากการขายแฟรนชายสในป 2547 จํานวน 124 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 
78 ลานบาท  เนื่องจากรายไดคาสิทธ์ิในการขายแฟรนชายส (Initial Franchise fee) ในประเทศ
ฟลิปปนส  กัมพูชา การตาร ยูเออี โอมานและจีน และจากการเปดสาขาเพ่ิมท่ีคูเวต 

 
 2ก.1.2)   รายไดจากกิจการโรงแรม 
 

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2547 เทากับ 2,784 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาจํานวน 
766 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 38 โดยโรงแรมท้ังหมดของบริษัทมีรายไดเพิ่มข้ึนเปนอยาง
มากดังตอไปนี้ 

 
โรงแรมในกลุมแมริออทมีผลประกอบการที่ดีเยีย่มโดย 

1. โรงแรมเจดับบลิวแมริออทภูเก็ตในป2547 มีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 710 ลานบาทจาก 550 
ลานบาทในปท่ีผานมาหรือเพิ่มข้ึนอัตรารอยละ 29 เนื่องมาจากอัตราการเขาพักเพิ่มข้ึนเปน รอยละ 
83.2 จาก รอยละ 67.1 และราคาหองพักเฉล่ียเพิ่มข้ึนเปน 4,352 บาทตอคืน จาก 4,035 บาทตอคืน  
นอกจากนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2547บริษัทฯ ไดรวมรายไดดังกลาวท้ังหมดเต็มจํานวนในงบการเงิน
รวม เนื่องจากบริษัทฯไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 100 ในขณะท่ีป 2546 บริษัทแสดงรายได
ในงบการเงินรวมเพียง รอยละ 50 เทานั้น 
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2. โรงแรมกรุงเทพ แมริออท รีซอรทแอนดสปา มีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 802 ลานบาทในป

2547 จาก 642 ลานบาทในปท่ีผานมาหรือเพิ่มข้ึน อัตรารอยละ 25 เนื่องมาจากอัตราการเขาพัก
เพิ่มข้ึนเปน รอยละ 82.5 จาก รอยละ 67.5 และราคาหองพักเฉล่ียเพิ่มข้ึนเปน 2,951 บาทตอคืนจาก 
2,792 บาทตอคืน 

3. โรงแรมหัวหินแมริออท รีซอรท แอนดสปา มีรายไดเพ่ิมข้ึนเปน 278 ลานบาทในป
2547 จาก 244 ลานบาทในปท่ีผานมาหรือเพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 14 เนื่องมาจากอัตราการเขาพักเพ่ิมข้ึน
เปน รอยละ 72.4 จาก รอยละ 71.4 และราคาหองพักเฉล่ียเพิ่มข้ึนเปน 3,065 บาท ตอคืน จาก 2,723 
บาทตอคืน 

4. โรงแรมพัทยาแมริออท รีซอรท แอนดสปา มีรายไดเพ่ิมข้ึนเปน 391 ลานบาทในป
2547 จาก 365 ลานบาทในปท่ีผานมาหรือเพิ่มข้ึนอัตรารอยละ 7 เนื่องมาจากราคาหองพักเฉลี่ย
เพิ่มข้ึนเปน 2,798 บาท ตอคืน จาก 2,569 บาทตอคืน (อนึ่งโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรทแอนด
สปา ไดทําการปรับปรุงสระวายน้ําในระหวางไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงทําใหรายไดในชวงไตรมาสดังกลาว
ลดลงเปนผลใหรายไดท้ังปเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 7) 

 
                      โรงแรมในกลุมอนันตราก็มีผลประกอบการที่โดดเดนดงันี้ 

5. โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนดสปา หัวหิน มีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 244 ลานบาทในป
2547 จาก 209 ลานบาทในปท่ีผานมาหรือเพิ่มข้ึนอัตรารอยละ 17 เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของอัตราการ
เขาพักเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 61 จาก รอยละ 53.3 ในขณะท่ีราคาหองพักเฉล่ียเพิ่มข้ึนเปน 3,669 บาทตอ
คืน จาก 3,494 บาทตอคืน 

6. โรงแรมอนันตรา โกลเดนแทรแองเกิ้ล  มีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 105 ลานบาทในป2547 
จาก 51 ลานบาทในปท่ีผานมาหรือเพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 107 เนื่องจากโรงแรมไดมีการปดหองพักเพื่อ
ปรับปรุงโรงแรมในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของป 2546 นอกจากนี้ราคาหองพักเฉลี่ยไดเพ่ิมข้ึน
เปน 4,173 บาทตอคืน จาก 3,094 บาทตอคืน 

 
                      โรงแรมในกลุมโฟรซีซ่ันก็มีผลประกอบการที่ดีเชนกันดงัรายละเอียดตอไปนี ้

7. โรงแรมโฟรซีซ่ัน รีสอรท เชียงใหมในป 2547 มีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 354 ลานบาทจาก 
265 ลานบาทในปท่ีผานมาหรือเพิ่มข้ึนอัตรารอยละ 34 เนือ่งมาจากอัตราการเขาพกัเพิ่มข้ึนเปน รอยละ 
59.7 จาก รอยละ 45.7 และราคาหองพกัเฉล่ียเพิ่มข้ึนเปน 11,008 บาทตอคืน จาก 9,788 บาทตอคืน 

8. บริษัทไดรวมรายไดของโรงแรมโฟรซีซ่ัน กรุงเทพฯในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคมป 2547 เขากับงบการเงินรวมของบริษัทจํานวน 201 ลานบาท ซ่ึงโรงแรมโฟรซีซ่ัน 
กรุงเทพฯ ในป 2547 มีอัตราการเขาพักรอยละ 71.3 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 59.1 ในปท่ีผานมา และมี
ราคาหองพักเฉล่ีย 4,767 บาทเพ่ิมข้ึนจาก 3,065 บาทในปท่ีผานมา 
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2ก.1.3)  รายไดจากกิจการสปา 

บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการสปาในป 2547 เทากับ 297 ลานบาท เพิ่มข้ึน 99 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน
อัตรารอยละ 50 จากจํานวนสปา 3 แหง รวมทั้งการขยายจํานวนหองบริการเพิ่มข้ึนจาก ป 2546 

 
2ก.1.4)   รายไดจากการใหเชาศูนยการคา 

รายไดจากการใหเชาศูนยการคาสุทธิในป 2547 เทากับ 317 ลานบาทเพิ่มข้ึน อัตรารอยละ 4.3 
จากปท่ีผานมา (จากการตัดรายการระหวางกันของบริษัท เดอะไมเนอร ฟูดกรุป จํากดั (มหาชน) ทํา
ใหรายไดในงบการเงินรวมเพิ่มข้ึนเพยีงรอยละ 1) แมวาในปนี้จะมีพื้นที่เชาจํานวน 3,218 ตารางเมตร
ปดปรับปรุง บริษัทม่ันใจวารายไดจากการใหเชาในป 2548 จะเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากการขยายพ้ืนท่ีเชา 
และ การเปดดาํเนินการในสวนท่ีปรับปรุงใหมจํานวนรวมท้ังส้ิน 6,070 ตารางเมตร   

 
2ก.1.5)  รายไดจากกิจการบันเทิง 

รายไดจากกิจการบันเทิงในป 2547 เทากับ 52 ลานบาท ลดลงจากปท่ีแลว จํานวน 4 ลานบาท 
เนื่องจากมีการปดพื้นท่ีบางสวนเพื่อปรับปรุง และเปด “โกดังสยองขวญั” (Haunted Adventure) และ 
มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Mazy) ซ่ึงไดเปดใหบริการในเดือน ตลุาคม และ ธันวาคม 2547 
ตามลําดับ ซ่ีงมีผลตอบรับเปนอยางด ี  

 
2ก.1.6) รายไดอ่ืน 

ในป2547 บริษัทฯ มีรายไดอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายไดจากธุรกิจหลักจํานวน 340 ลานบาท 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีแลวเพิ่มข้ึน 210 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 62 โดยสวนใหญมา
จากรายไดจากการขายแฟรนไชสจํานวน 105 ลานบาท และรายไดจากการขายของท่ีระลึกและบตัร
กํานัลของบริษัทเดอะไมเนอรฟูดกรุป จํากัด (มหาชน) 

 
2ก.2)   คาใชจาย 
2ก.2.1) บริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2547 มีตนทุนขายและการใหบริการ รวมจํานวน 2,725 ลาน

บาท เพิ่มข้ึน 1,223 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 81 จากปท่ีผานมาโดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ
แยกตามธุรกิจดังนี ้

 
1. ตนทุนอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มข้ึน 927 ลานบาทเม่ือเทียบกับป 2546 ซ่ึงเปนผลจาก

การรวมตนทุนขายของบริษทั เดอะไมเนอร ฟูดกรุป เต็มปในป 2547 แตของป 2546 รวมเพียงคร่ึงป
หลัง อยางไรกต็ามเม่ือวิเคราะหเปนรอยละจากยอดขายจะพบวาตนทุนขายของบริษัทป 2547 เทากบั
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2. ตนทุนสวนของโรงแรมเพิ่มข้ึน 256 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 38 เม่ือเทียบ

กับป 2546 ซ่ึงสอดคลองกับรายไดท่ีเพิ่มข้ึน 
 

3. ตนทุนกจิการสปาเพิ่มข้ึน 40 ลานบาทหรือเพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 49 โดยสอดคลองกับ
รายไดท่ีเพิ่มข้ึน และจากการท่ีบริษัทไดเปดสถานบริการ สปา ใหม 3 แหง ซ่ึงจะมีคาใชจายกอนการ
ดําเนินงาน 

 
2ก.2.2) คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร 

คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2547 มีจํานวน 
3,356 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,651 ลานบาทจากปท่ีผานมาหรือคิดเปนอัตรารอยละ 97 การเพิ่มข้ึน
ดังกลาวเปนผลมาจาก 

 
1.    คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 

(มหาชน) ของป 2547 เพิ่มข้ึนจํานวน 1,367 ลานบาทสาเหตุหลักเนื่องมาจาก 

•  การรวม คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) เต็มปในป 2547 แตรวมเพียงครึ่งปหลังในป 2546 (รวมจํานวน 
1,114 ลานบาท) 

• การเพิ่มข้ึนของตนทุนท่ีสัมพันธกับการเพิ่มจํานวนสาขาและการเติบโตของ
บริษัท เชนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาเชาราน และคาเส่ือมราคาเปนตน 

• คาใชจายเพื่อการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องมาจากการแขงขันท่ีสูง 
 
2.    คาใชจายในการดําเนนิงานและบริหารสวนอ่ืน (นอกจาก MFG) เพิ่มข้ึน 284 ลานบาท

จากปท่ีผานมาเน่ืองมาจากสาเหตุหลักดังนี ้

• การรวมคาใชจายทางดานการดําเนินงานและบริหารงาน ของบริษัท โรงแรม
ราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 62  ลานบาท 

• คาใชจายทางดานบริหารงานและการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจํานวน 186 ลานบาทซ่ึง
สอดคลองกับยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงรวมคาใชจายของโรงแรม สมุย อนันตรา รี
สอรท แอนด สปาที่เปดดําเนินการในไตรมาส4ของปนี้ และบริษัทฯไดรวม
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•  คาใชจายทางการขายและบริหารรวมถึงคาใชจายเนื่องมาจากการเปดกิจการสปา
เพิ่มข้ึน 15.8 ลานบาท 

•  คาเชาท่ีดินเพ่ิมข้ึน 20 ลานบาทซ่ึงสอดคลองกับยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน  
    

2ก.2.3) คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2547 มีจํานวน 919 ลาน

บาท เพิ่มข้ึน 261 ลานบาทจากปกอนเนื่องมาจาก 
 

1. คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
เพิ่มข้ึนจํานวน 165 ลานบาท 

2. คาเส่ือมราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากสวนปรับปรุงอาคารเคร่ืองตกแตงและติดต้ัง จากสวน
กิจการโรงแรม จํานวน 57.6 ลานบาท 

3. การรวมคาเส่ือมราคาของ โรงแรม โฟรซีซ่ัน กรุงเทพฯ จาํนวน 17.7 ลานบาท 
4. คาตัดจําหนายคาความนิยมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทโรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน) เพิ่มข้ึนจํานวน 20.7 ลานบาท 
   

2ก.2.4) ดอกเบ้ียจาย     
ดอกเบ้ียจายของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2547 มีจํานวน 218 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1.4 

ลานบาท จากปกอนเนื่องจากดอกเบ้ียจายของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) เพิ่มข้ึน
จํานวน 4.1 ลานบาท การรวมดอกเบี้ยจายของโรงแรมโฟรซีซ่ันกรุงเทพฯจํานวน 1.5 ลานบาท และ
ดอกเบ้ียจายของบริษัทในกลุมธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆ ลดลงจํานวน 4.2 ลานบาท ซ่ึงเปนผล
จากการจายคืนเงินกูและหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระในป 2547 รวมถึงการเพ่ิมทุนในป 2547 

 
  ในป 2547 บริษัทมีรายไดรวม 8,237 ลานบาทเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 77 และคาใชจายที่

เพิ่มข้ึนสอดคลองกับรายไดท่ีเพิ่มข้ึน กําไรสุทธิ 712 ลานบาทเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 78 และกําไร
ตอหุนเพิ่มข้ึนเปน 0.32 บาทตอหุน หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 33 จากป 2546 

 
3)  การวิเคราะหฐานะทางการเงนิ ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
 
       3.1)   สินทรัพย  
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บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 14,100 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 
จํานวน 3,145 ลานบาท หรือ อัตรารอยละ 29 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

• เงินสดเพิ่มข้ึน 387 ลานบาท โดยเงินสดของบริษัทเดอะไมเนอรฟูดกรุป จํากัด 
(มหาชน) เพิ่มข้ึนจํานวน 211 ลานบาท เงินสดของกลุมโรงแรมลดลง จํานวน 29 
ลานบาท และบริษัทรวมเงินสดของโรงแรม โฟรซีซ่ัน กรุงเทพฯ จํานวน 205 ลาน
บาทเขาในงบการเงินรวม 

• เงินลงทุนระยะส้ัน และลูกหนี้การคาเพิ่มข้ึน 339.5 ลานบาท 

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ เพิ่มข้ึน 2,797 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากการรวมงบการเงิน
ของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,768 ลานบาท และของบริษทั 
รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด จํานวน 850 ลานบาท  จากการซ้ือ ท่ีดินอาคาร
และ อุปกรณ โรงแรมสมุย อนันตราจํานวน 511 ลานบาท จากการปรับปรุงโรงแรม
อ่ืนๆของกลุมโรงแรม จํานวน 333 ลานบาท และจากการปรับปรุงรานและขยายราน
ของกลุม MFG จํานวน 233 ลานบาท โดยมีการลดลงจากการตัดคาเส่ือมราคา และ
ตัดจําหนายทรัพยสินจํานวน 898 ลานบาท  

• สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible asset) เพิม่ข้ึน 293 ลานบาท ซ่ึงเกิดจากคาความนยิม
จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เจาพระยารีสอรท จํานวน 6 ลานบาท บริษัท เดอะไม
เนอรฟูดกรุป จํานวน 33.5 ลานบาท บริษัท รอยัลการเดนทดีเวลลอปเมนท จํานวน 
138.9 ลานบาท บริษัท โรงแรมราชดําริ จาํกัด (มหาชน) จํานวน 75 ลานบาท บริษัท 
มันดาราสปา (ไทยแลนด) จํานวน 51.9 ลานบาท บริษัท มันดาราสปา เวนเจอร 
จํานวน 6 ลานบาท โดยมีการลดลงจากการตัดจําหนาย สินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 
21.3 ลานบาท  

• เงินมัดจําเพื่อซ้ือสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง เพิ่มข้ึน
จํานวน 66.3 ลานบาท 

• เงินลงทุนในบริษัทรวม และบริษัทอ่ืนลดลง 889 ลานบาท อันเนื่องมาจากการเปล่ียน
สถานะของเงินลงทุนในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จากบริษัทรวมเปน
บริษัทยอย ทําใหมีการตดัรายการเงินลงทุนดังกลาวออกในการจดัทํางบการเงินรวม
จํานวน 1,016 ลานบาท นอกจากนีบ้ริษัทซ่ึงมีการลงทุนเพิ่มในบริษัทรวมจํานวน 75 
ลานบาท 

 
      3.2)  หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 8,425 ลานบาทเพิ่มข้ึนจาก ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2546  จํานวน 1,732 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนอัตรารอยละ 26 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

• เจาหนีก้ารคา เพ่ิมข้ึนจํานวน 131 ลานบาท 
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• เพิ่มข้ึนจากการรวมหนี้สินของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 
325.5 ลานบาท  

• เพิ่มข้ึนจํานวน 568 ลานบาทจากการรวมหนี้สินของ บริษัทรอยัลการเดนทดีเวลลอป
เมนทท้ังจํานวน 

• เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิ 647 ลานบาท เนื่องจากการออกหุนกู
เพิ่มข้ึนจํานวน 1,500 ลานบาทเพื่อชําระคืนเงินกูระยะสั้นและระยะยาวสุทธิจํานวน 
853 ลานบาท 

• ลดลงจากการจายคืนเงินกูใหกับผูถือหุนของบริษัทยอยจาํนวน 191 ลานบาท 
 
       3.3)  สวนของผูถือหุน  

สวนของผูถือหุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 เพิ่มข้ึนจากณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2546 จํานวน 
1,413 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 33 เนื่องมาจาก 

• กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของ ป 2547 กอนแบงใหผูถือหุนสวนนอยจาํนวน 
780 ลานบาท  

• การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีชําระแลวจํานวน 282.1 ลานบาท จากการออกหุนสามัญจํานวน 
199.6 ลานบาทโดยการออกหุนสามัญจํานวน 162.2 ลานหุนโดยมีผูมาใชสิทธิจากใบ
แสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 13.2 ลานใบแสดงสิทธิ และจากการออก หุน
บุริมสิทธิจํานวน 82.5 ลานบาท 

• การเพิ่มข้ึนของใบแสดงสิทธิซ้ือหุนของบริษัทและบริษทัยอยจํานวน 19.7 ลานบาท 
โดยสวนใหญเปนกําไรท่ีเกดิจากการขายใบแสดงสิทธิซ้ือหุนของ RGR ท่ี MFG ถือ
และขายใหกับบุคคลอ่ืน 

• การเพิ่มข้ึนของสวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 674 ลานบาทเนื่องจากการรวมงบ
การเงินของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ในขณะท่ีมีสวนของผูถือ
หุนสวนนอยลดลงจํานวน 137 ลานบาทเนือ่งจากการลงทุนเพิ่มในบริษัท เจาพระยารี
สอรท จํากัด บริษัท มันดาราสปา (ไทยแลนด) จํากัด  บริษัท มันดาราสปา เวนเจอร 
จํากัด และบริษัท เดอะไมเนอรฟูดกรุป จํากัด (มหาชน) 

• สวนเกนิทุนจากการตีมูลคายตุิธรรมในเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายเพิ่มข้ึน 32.9 
ลานบาท 

• การจายเงินปนผล จํานวน 236.3 ลานบาท 
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งบกระแสเงินสด  
ในป 2547 บริษัทฯ และบริษทัยอยไดมาและใชไปในกจิกรรมตางๆ ดังนี้ 

 มีกระแสเงินสดจากการดําเนนิงานสุทธิจํานวน  1,887 ลานบาท จากรายการสําคัญๆดังนี้ 

- เพิ่มข้ึนจํานวน 712 ลานบาทจากกําไรสุทธิของผลการดําเนินงานในป 2547 

- คาเส่ือมราคา และ คาตัดจําหนาย จํานวน 919 ลานบาท และจากการปรับปรุงรายการท่ี
มิใชเงินสดอ่ืนๆ จํานวน 67 ลานบาท 

- จากการเพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคา และคาใชจายคางจาย 214.2 ลานบาท 
 

 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 1,936 ลานบาท โดยมีรายการท่ีสําคัญๆดังนี ้

 -   เงินสดใชไปในการขยายงานเพ่ือปรับปรุงโรงแรม ซ้ือท่ีดิน อาคาร และโครงการระหวางการพัฒนา 
1,050 ลานบาท (จากโครงการสมุยอนันตรา โครงการสมุยโฟร ซีซ่ัน โครงการเตนทแคมป ท่ีจังหวัดเชียงราย 
และคาบํารุงและซอมแซมตามปกติของโรงแรมอ่ืนๆ) 
        -    เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอย และบริษัทรวม 709.5 ลานบาท (บริษัทไมขาว 
เวเคช่ัน วลิลา และบริษัท เดอะไมเนอรฟูดกรุป บริษัทเจาพระยารีซอรท บริษัท รอยัลโคโคปาลม โฮเทลแอนด
รีสอรท บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากดั (มหาชน) บริษทัรอยัลการเดนท ดีเวลลอปเมนท บริษัท มันดาราสปา 
(ไทยแลนด) และบริษัท มันดาราสปาเวนเจอร 

-    เงินสดใชไปเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาว 108 ลานบาท (การลงทุนในประเทศจีนของ
บริษัท เดอะไมเนอร ฟูดกรุป) 

-    เงินลงทุนในเงินมัดจําเพื่อซ้ือสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญในบริษัทท่ีอยูตางประเทศแหงหนึ่ง 
จํานวน 66.3 ลานบาท 
        -    เงินปนผลรับจากบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน และบริษัทโรงแรมราชดําริ จํานวน 45.6 ลานบาท 
 

 กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 430 ลานบาท มีรายการท่ีสําคัญๆดังนี ้

        -   เงินสดรับจากการออกหุนสามัญโดยมีผูมาใชสิทธิจากใบแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ และเงินสดรับจาก 
 การออกหุนบุริมสิทธิ จํานวน 301.8 ลานบาท 

-    เงินสดรับจากการออกหุนกูจํานวน 1,500 ลานบาท 
-    เงินสดจายชําระคืนเงินกูระยะส้ัน ระยะยาว และหุนกู สุทธิ จํานวน 853.9 ลานบาท 
-    เงินสดจายชําระคืนเงินใหผูถือหุนของบริษัทยอย จํานวน 191.1 ลานบาท 
-    จายเงินปนผลสุทธิจํานวน 236.3 ลานบาท  
-    จายชําระเจาหนี้บริษัทท่ีเกี่ยวของกันจํานวน 81.3 ลานบาท 
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• ในป 2547 กระแสเงินสดเพิม่ข้ึนสุทธิ 381.9 ลานบาท  
 
ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
                                            31 ธ.ค. 2547      31 ธ.ค. 2546                                       
ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง                                 
สินทรัพยหมุนเวยีน/หนี้สินหมุนเวียน (เทา)                     0.70                        0.55   
 
                                         31 ธ.ค. 2547      31 ธ.ค. 2546                                       
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย  (วัน)      16     21 
 
                            31 ธ.ค. 2547      31 ธ.ค. 2546     
ความสามารถในการทํากําไร                                                                                                                  
อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)    65.1                  65.8                       
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)        8.7      8.6                                      
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)        14.3                   10.8 
 
                       31 ธ.ค. 2547      31 ธ.ค. 2546     
ความมีประสทิธิผลของการใชสินทรัพย                                                                                   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)     5.7                     4.4 
 
                        31 ธ.ค. 2547      31 ธ.ค. 2546     
นโยบายทางการเงิน  
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา)      10.3                    6.8 
 
        31 ธ.ค. 2547      31 ธ.ค. 2546     
                                       
อัตราสวนหนีสิ้นรวม /สวนของผูถือหุน (เทา)                   1.49                    1.57 
อัตราสวนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิ/สวนของผูถือหุน (เทา)          1.13                    1.23 
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  
 
 ในป 2547 บริษัทมีสภาพคลองท่ีดีข้ึนสังเกตุไดจากการเพ่ิมข้ึนของอัตราสวนหมุนเวียน และการลดลง
ของระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ซ่ึงเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินสด เงินลงทุนระยะส้ัน และสินคาคงเหลือ  
รวมถึงการเพ่ิมข้ึนอยางมากของยอดขายซ่ึงเพิ่มข้ึนในอัตราสวนท่ีมากกวาอัดราการเพ่ิมข้ึนของลูกหนี้ และดวย
ความสามารถในการควบคุมคาใชจายทําใหบริษัทมีอัตราการทํากําไรท่ีดีข้ึนจากปท่ีผานมาโดยเฉพาะอัตรา
ผลตอบแทนของผูถือหุนซ่ึงเพิ่มจากเดิมเปนอยางมาก แสดงใหเห็นวาบริษัทมีความสามารถในการทํากําไร
ภายใตโครงสรางทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่งจึงสามารถสรางผลตอบแทนใหผูถือหุนสูงข้ึนอยาง
โดดเดน และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเพิ่มข้ึนถึงแมวาประสิทธิผลของการใชสินทรัพยยังไมไดแสดงผล
ท่ีแทจริงเนื่องจากบริษัทฯมีการลงทุนในโครงการตางๆอยางตอเนื่องแตอยางไรก็ตามผลตอบแทนดังกลาวจะ
เพิ่มข้ึนในอนาคตจากการรับรูผลการดําเนินงานอยางเต็มท่ีของโรงแรมท่ีเปดใหม นอกจากนี้อัตรา
ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯสูงข้ึนเปนอยางมาก และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลง  
ซ่ึงเปนผลมาจากโครงสรางทางการเงินท่ีแข็งแกรงข้ึน 
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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) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดเีพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
 ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดแูลใหมีการ
 ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
(3)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 ตอ
ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
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.    นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค      ประธานเจาหนาท่ีบริหาร                  
                             
2.  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย      ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                 
 
3.     นายเควิน เจมส บูเวส             ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ                      
 

ช่ือ            ตําแหนง                    ลายมือช่ือ 
 

ผูรับมอบอํานาจ      นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย     ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                                            
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“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน

ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญ
ผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

                      ช่ือ             ตําแหนง                 ลายมือช่ือ 

 

1. นายอานิล ธาดานี ่                      กรรมการ                     

 

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่                       กรรมการ                                     

 
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย                      กรรมการ                     

                   
4. นายเคนเนธ ลี ไวท              กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ         

                                                     
5. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ             

                     
6. นายไชยวัฒน บุนนาค        กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ                     

 
 

ช่ือ            ตําแหนง                  ลายมือช่ือ 

 

 
ผูรับมอบอํานาจ  นางปรารถนา มโนมัยพบูิลย    ประธานเจาหนาท่ีการเงิน                                          



เอกสารแนบ 1

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

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

RGR RGH RGP RGE HHR HHV RGD RNS R.G.E. CPR MST SV BB MTR SRS RB RHC MFG MVVL
นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค X 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 / /
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย / /
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา / / / / / / /
นายไชยวัฒน บุนนาค /

          x     ประธานกรรมการ

บริษัทรวม

20040128T18

          /     กรรมการ

บริษัท
     RGR  บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
     RGH     บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด RGP     บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด RGE     บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
     RGI      บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด HHR     บรษิัท 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)
     COCO       บริษัท โคโค ปาลม โฮลเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด MVVL  บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด 
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แบบแสดงรานการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2

R

20040128T19 ข-120040128T19 ข-1

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

นายวิลเลียม เอ็ลลวูด น็คไฮเ X X X X X X X X X / X X X / X X X
นางปรารถนา มโนมัยพิบู ลย / / / / / / / / / / / / / / / / /
นายเควิน เจมส บูเวส / / /
นายพอล ชาลีส เคนนี่ / /
นายเคนเนธ ลี ไวท /
นายอานิล ธาดานี่ /
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย /
นายกิตติพล ปราโมช ณ ุอยธยา / / / / / / /
นายไชยวัฒน บุนนาค /
นายศุภดิษฐ  มณีรัตนจรั ีสศร / / / / / / / /
นายวิสิฐ ตันติสุนทร / /
นายโจเอล เมเยอร ไอสแมนน
นายเจฟฟรี่ย การไซด /
หมอมหลวงอัศนี  ชปราโม / X
นายวรวีร  หวั่งหลี X
นายวุฒิชัย หวั่งหลี /
นางนาถสินี  สารวานิ ิทั ชพ กษ /
นายเยน โอลิเวอร ไรเชิรท /

 ีหมอมหลวงตรีทศยุทธ  ุลเทวก /
นายโจนาธาน แม็กซ  วิ ียเวล กล /
นายเติมศักดิ์  กฤษณ ะามร /
นายอาเมด อูมาร มานิกุ /
นายฮับราฮิม อูมาร มานิกุ /
นายเทรเวอร เดนแมน ยเม /
นายวิลเลียม โทมัส ฟ ิ ลลปส /
นายทีโมที่ จอหน กีซัส /
นายเจมส แอนโทนี่ มรา /
          x     ประธานกรรมการ           /     กรรมการ

RGR  บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
RGH     บริษัท รอยัลกรเดน โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด RGP     บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด RGE     บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
RGI      บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด HHR     บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด HHV     บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
RGD    บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด RNS      บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด R.G.E.  R.G.E. (HKG) Limited
CPR    บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด MST    บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด SV    บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
MTR บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด BB บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด SRS บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด
MVVL บริษัท ไมขาว เวเคชั่น จํากัด COCO บริษัทโคโค ปาลม โฮลเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด
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