บทที่ 3
ลักษณะการประกอบธุรกิจและ
การเปดเผยขอมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
การศึกษาลักษณะการประกอบธุรกิ จและการเปดเผยขอมูลทางการบั ญชีเกี่ ยวกับที่ดิน
อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทธุรกิจโรงแรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น ผูศึกษาได
ศึกษาจากงบการเงินที่ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับป พ.ศ. 2546 และปพ.ศ.
2547 จํานวน 13 บริษัท ดังนี้
3.1 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
3.2 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
3.3 บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
3.4 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
3.5 บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3.6 บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
3.7 บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน)
3.8 บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
3.9 บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
3.10 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
3.11 บริษัท แปซิฟก แอสแซ็ทส จํากัด (มหาชน)
3.12 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
3.13 บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
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3.1 บริษัท แชงกรี-ลา จํากัด (มหาชน)
3.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2524 โดยการ
รวมมือกันของกลุมโรงงานน้ําตาลไทยรุงเรืองและนักลงทุนจากประเทศฮองกง มีวัตถุประสงคเพื่อ
ดําเนินธุรกิจโรงแรมชั้นหนึ่ง (First class) บริษัทฯ เริ่มเปดดําเนินการบางสวนในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2529 และเปดดําเนินการเต็มโครงการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529 ตอมาในป พ.ศ. 2531 บริษัทฯ
ไดสรางโรงแรมหลังใหม ซึ่งเรียกวา กรุงเทพวิง ซึ่งการกอสรางอาคารโรงแรมหลังใหมนี้ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนโดยไดรับสิทธิพิเศษยกเวนอากร
ขาเข า และหรือ ภาษี การค าครึ่ ง หนึ่ง สําหรับ เครื่ อ งจักรที่ นํา เขา อาคารโรงแรมหลั ง ใหมไ ด เ ป ด
ดําเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ด า นโรงแรม เพื่ อ ให เ ช า ที่ พั ก อาศั ย จํ า หน า ยอาหารและ
เครื่องดื่ม การประชุมการจัดเลี้ยง พรอมทั้งใหบริการอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
หลักของบริษัทยอยคือ การลงทุนในบริษัทอื่น และธุรกิจหลักของบริษัทรวม ไดแก
1. บริษัท Traders Yangon จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมซึ่งเปนโรงแรมสากลระดับ 4
ดาว ในเมืองยางกุงประเทศพมา เพื่อใหเชาที่พักอาศัย จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆ
อันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เริ่มเปดดําเนินกิจการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539
2. บริษัท Shangri-La Yangon จํากัด เปนบริษัทที่ทําโครงการกอสรางโรงแรมแชงกรี-ลา
ยางกุง และอพารตเมนทใหเชา โครงการไดถูกเลื่อนออกไปจนกวาสภาพเศรษฐกิจและการเมืองใน
ประเทศพมาจะดีขึ้น
3. บริษัท Traders Square จํากัด เปนบริษัทที่ทําโครงการกอสรางอาคารพาณิชยสมบูรณ
แบบ โครงการไดถูกเลื่อนออกไปเชนกันจนกวาสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศพมาจะดีขึ้น
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3.2 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
3.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจโรงแรมตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2509
ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนประเภทริเริ่มกิจการโรงแรม
ในป พ.ศ. 2510 และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป
2518 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 850 ลานบาท
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ด า นโรงแรมและหอ งอาหาร และการให บ ริก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ มีการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมในบริษัทยอย
ดังนี้
1.
บริษัท ดุสิตธานี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนกลุมบริษัทซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัท
ตางๆ ดังนี้
1.1 ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ประกอบธุรกิจรับจางบริหารโรงแรม โดยมี
โรงแรมที่รับจางบริหาร 3 แหงที่อยูภายใตบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) คือ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพ โรงแรมดุสิต รีสอรท พัทยา และโรงแรมดุสิต รีสอรท และโปโลคลับ และโรงแรมอื่นๆ
อีก 2 แหง คือ โรงแรมดุสติ ไอสแลนดรีสอรท และโรงแรมดุสิตลากูนา และโรงแรมที่รับจางบริหาร
ในตางประเทศอีก 3 แหงคือ Dusit Hotel Nikko, Dusit Dubai และ Dusit Inya Lake รวมทั้งสิ้น 8
แหง และเปนแฟรนไชสอีก 2 โรงแรมคือ Dusit Mangga Dua Jakarta และ Dusit Balikpapan East
Kalimantan นอกจากนี้ ยังเปนเจาของที่ดินและอาคารโรงแรมดุสิต รีสอรท และโปโลคลับ โดยให
บริษัทเปนผูเชาที่ดินและอาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงแรม และมีโครงการขายอาคารชุด ซึ่งขาย
ไดหมดแลวในป 2544
ในเดือนธันวาคม 2546 ไดลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงแรมเชียงอินน
จังหวัดเชียงใหม ดวยเงินลงทุน 293 ลานบาท และไดดําเนินการปรับปรุงโรงแรมดังกลาวโดยใช
งบประมาณ 376 ลานบาท โรงแรมดังกลาวจะสามารถเปดดําเนินการไดประมาณเดือนสิงหาคม
2548 โดยเปลี่ยนชื่อใหมเปน D2 (D2 Hotels & Resorts)
1.2 PHILIPPINE HOTEL INC. เปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฟลิปปนส ประกอบ
ธุรกิจการโรงแรมที่ประเทศฟลิปปนส คือ Dusit Hotel Nikko
1.3 บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) มีธุรกิจที่ดําเนินการประกอบดวย
1.3.1 ธุรกิจการโรงแรม โดยมีโรงแรมที่เปนเจาของ 4 แหง คือ โรงแรมรอยั ล
ปริ๊นเซส กรุงเทพ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม โรงแรมรอยัล ปริ๊ น เซส ศรี น คริ น ท และ
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส โคราช
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1.3.2 ธุรกิจการโรงแรมภายใตบริษัทรวม คือ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส นราธิวาส
1.3.3 ธุรกิจรับจางบริหารโรงแรมระดับ 4 ดาวจํานวน 3 แหง
1.3.4 ธุรกิจแฟรนไชส จํานวน 2 แหง
1.3.5 วิทยาลัยดุสิตธานี
1.4 บริษัท เจาคุณเกษตรพืชผล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร
2. บริษัท เทวารัณย สปา จํากัด ประกอบธุรกิจสถานบริการดานสุขภาพ (Spa) ซึ่งมีสาขา
3 แหงดังนี้
2.1 เทวารัณย สปา กรุงเทพ
2.2 เทวารัณย สปา พัทยา
2.3 เทวารัณย สปา ชะอํา หัวหิน
3. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผูบริหาร จํากัด ประกอบธุรกิจการฝกอบรม เปดดําเนินการเมื่อ
สิงหาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงคใหการฝกอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู เพื่อสรางศักยภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานใหกับกลุมดุสิตธานี และใหการ
ฝกอบรมบุคคลทั่วไปดวย
3.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณจากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
3.3 บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
3.3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แมนดาริน จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2508 ดวยทุนจดทะเบียน
11 ลานบาท เพื่อลงทุนในกิจการโรงแรมและภัตตาคาร บริษัทฯ ไดนําหุนเขาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2534 ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ลานบาท
บริษัทฯ ประกอบกิจการหลักดานโรงแรม ใหบริการดานหองพัก จําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม การประชุมและการจัดเลี้ยง พรอมใหบริการอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม
โรงแรมแมนดารินประกอบดวย 3 สาขา คือ
1. โรงแรมแมนดาริน
2. โรงแรมพลาซา
3. โรงแรมโกลเดนวัลเลยเขาใหญ
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3.3.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท แมนดาริน จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณจากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
3.4 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
3.4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2523
ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจํานวน 300 ลานบาท โดยกลุมจิราธิวัฒน เพื่อดําเนินการกอสราง
โรงแรม ไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2526 โดยอยูภายใตการบริหาร
และการจัดการของกลุม Hotel Chain คือ Hyatt International Corporation โดยใชชื่อโรงแรมวา
โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา ตอมาทางกลุมผูถือหุนของบริษัทไดขอยกเลิกสัญญาการจัดการ
บริหารโรงแรมกับกลุม Hyatt International Corporation เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เริ่มตั้งแต
ป พ.ศ. 2531 โรงแรมไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ภายใตการบริหารงานของ
บุคลากรคนไทยทั้งหมด บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2533 และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนมีชื่อวา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จํากัด (มหาชน) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ไดทําสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับสิทธิเปนผูดําเนินกิจการโรงแรมภายใตชื่อ โซฟเทล โดยปจจุบัน
ใชชื่อโรงแรมวา โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัลพลาซา
บริษัทฯ และบริษัทยอย 9 บริษัท ประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทยอย 2 แหงประกอบธุรกิจ
อาหาร บริษัทยอย 2 แหงประกอบธุรกิจการบริหารจัดการและใหเชาโรงแรมลอยน้ํา สวนบริษัท
ยอยอีก 2 แหงประกอบธุรกิจกองทุนรวม
ธุรกิจโรงแรม
บริษัทและบริษัทยอย 9 แหงประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีโรงแรมที่เปดดําเนินการภายใต
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทรัลทั้งหมด 9 โรงแรม และโรงแรมที่ยังอยูในระหวางการกอสราง
และออกแบบ 2 โรงแรม ดังนี้
โรงแรมที่เปดดําเนินการแลว
โรงแรมโซฟเทลเซ็ลทรัลพลาซา
โรงแรมโซฟเทลเซ็ลทรัลหัวหิน และหัวหินวิลเลจ
โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท
โรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
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โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา
โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล
โรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ
โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม ดิลี
โรงแรมเซ็นทรัลวงศอมาตยบีชรีสอรท
โรงแรมที่ยังไมไดเปดดําเนินการ
โรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท
โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด
ธุรกิจอาหาร
บริษัทยอย 2 แหง ประกอบธุรกิจอาหารดังนี้
1. บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด ดําเนินกิจการรานอาหาร KFC,
MISTER DONUT, PIZZA HUT, AUNTIE ANNE’S, STEAK HUNTER และไอศกรีม Baskin
Robbins
2. บริษัท บี-อาร (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินกิจการผลิตไอศกรีม Baskin Robbins
และไอศกรีม Soft Serve
3.4.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
3.5 บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3.5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท อิ ตั ล ไทย
อินเตอรเนชั่นแนล โฮเต็ล จํากัด ไดจัดตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท เมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจการโรงแรม บริษัทฯ เปดบริการบางสวนในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2525 และเริ่มเปดดําเนินการอยางเปนทางการตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2526 โดย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินเปน
องคประธานในพิธีเปด ในป พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ไดทําสัญญาการจัดการบริหารโรงแรมกับ
Sheraton Overseas Management Corporation แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนกลุมบริหารและรับจัดการ
กิจการโรงแรมระดับสากลที่มีชื่อเสียงและเปลี่ยนชื่อโรงแรมเปน โรงแรม รอยัลออคิด เชอราตัน
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และทาวเวอร โดยบริ ษั ท คู สั ญ ญารั บ เป น ผู ดํ า เนิ น งานโรงแรม ซึ่ ง สั ญ ญานี้ จ ะสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเมื่อตนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2532 และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามลําดับ จนปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 937.5 ลานบาท
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงแรมประเภทโรงแรมชั้นหนึ่ง จําหนาย
อาหารและเครื่องดื่ม พรอมทั้งใหบริการอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบของธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ มีการ
ลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
2. บริษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จํากัด
3.5.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร
และอุปกรณจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
3.6 บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
3.6.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2516 เพื่ อ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
โรงแรม และในป พ.ศ. 2526 ไดเปดโรงแรมแหงแรกชื่อ โรงแรมบางกอกเพนนินซูลา ในป พ.ศ.
2528 ไดเปลี่ยนชื่อโรงแรมเปน โรงแรมรีเจนท กรุงเทพฯ ตอมาในป 2537 บริษัทฯ ไดวาจางให
Four Seasons Hotels and Resorts Asia Pacific Pte.Ltd. เปนผูบริหารโรงแรมที่บริษัทฯ เปนเจาของ
และถือหุนอยู บริษัทฯ จึงเปลี่ยนชื่อโรงแรมเปน โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยรับอนุญาตกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 ตอมาไดเลื่อนฐานะเปนบริษัทจดทะเบียนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2534 และ
จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2537
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงแรมชั้นหนึ่งระดับหาดาว บริษัทฯ มี
การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม รวม 3 บริษัท ดังนี้
1.
บริษัท ลักซเซอรี ลิมูซีน จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2539 เพื่อทําธุรกิจรถรับสงแขกของ
โรงแรมโฟรซีซั่น กรุงเทพฯ ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 13 ลานบาท
2.
บริษัท แหลมสิงห บีช รีซอรท จํากัด จัดตั้งขึ้นในป 2543 เพื่อศึกษาโอกาสทําธุรกิจ
รีสอรทที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ลาน
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3.
บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด ประกอบธุรกิจโรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท
เชียงใหม โดยมี Four Seasons Hotels and Resorts Asia Pacific Pte. Ltd. เปนผูบริหารโรงแรม
บริษัทฯ ไดเขาถือหุนในบริษัท แมริม เทอเรซ รีสอรท จํากัด ณ ปลายป 2536 โดยปจจุบนั บริษัท แมริม
เทอเรซฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท
3.6.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณจากหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
3.7 บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล จํากัด (มหาชน)
3.7.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2419 ตอมา
ในป พ.ศ. 2491 ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัดในนาม บริษัทไทยโรงแรม จํากัด ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 60 ลานบาท และในป พ.ศ. 2531 บริษัทไดเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทไทยโรงแรม จํากัด
เปน บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคาแลว 160 ลานบาท
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการประกอบธุรกิจโรงแรมชั้นหนึ่ง มีบริษัทยอย 3 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท บานริมน้ําเจาพระยา จํากัด ประกอบธุรกิจภัตตาคาร และศูนยสุขภาพ
2. บริษัท บากานโฮเต็ล โฮดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศ
พมา โดยรวมทุนกับกลุมบริษัท Mandarin Oriental และกลุมบริษัทอิตัลไทย เพื่อไปลงทุนใน
โรงแรมในประเทศพมา โดยถือหุนในบริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (บีวีไอ) จํากัด จํานวน 50% เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2546 โครงการโรงแรมดังกลาวไดถูกยกเลิกจากกระทรวงการโรงแรมและ
ทองเที่ยวของประเทศพมาและสํารองสําหรับการลงทุนไดถูกบันทึกแลวทั้งจํานวนในป 2544
3. บริษัท สยาม ไซท-ซีอิ้ง จํากัด ประกอบธุรกิจบริการทองเที่ยวทางน้ํา
บริษัทรวม คือ บริษัท สยามบริการการบิน จํากัด ประกอบธุรกิจขายอาหารใหกับสายการ
บินนานาชาติ ที่มีเที่ยวบินที่แวะทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
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3.8 บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
3.8.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจโรงแรมเมื่อป พ.ศ. 2509 โดยกลุม
ตระกูลเตชะหรูวิจิตร ดวยทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท ตอมาในป พ.ศ. 2532 บริษัทไดเขาจด
ทะเบียนเปนบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 240 ลานบาท
บริษั ทฯ ดําเนินธุ รกิจหลักในการประกอบธุรกิจโรงแรมและภั ตตาคาร มีบริษัทยอย 3
บริษัท ดังนี้
1. บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จํากัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร พรอมทั้ง
ใหบริการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม
2. บริษัท เอเชียแอรพอรทโฮเต็ล จํากัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร พรอมทั้ง
ใหบริการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม
3. บริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด เปนเจาของศูนยสรรพสินคาโครงการเซียรรังสิต
ดําเนินการใหเชาชวงสิทธิการเชาทั้งระยะสั้นและระยะยาว แกรานคาผูประกอบการตางๆ เปนสิทธิ
การเชาระยะยาว 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2536
3.8.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท เอเชีย จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณจากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
3.9 บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
3.9.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน
2531 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ตอมาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปลง
สภาพเปนบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย และไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน
โดยไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 บริ ษั ท ฯ
มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 600.80 ลานบาท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักดานโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งในป 2547 บริษัทฯ
ไดขยายธุรกิจโรงแรมควบคูกับการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี โ ครงการ
ทั้งหมด 8 โครงการ และมีการลงทุนในบริษัทยอย 1 บริษัท ดังนี้
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ธุรกิจโรงแรม
1. โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด สุขุมวิท
2. โรงแรม คราวน พลาซา สุขุมวิท
3. โรงแรม เดอะรีเจนท แบงคอก
4. โรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอรท
5. โรงแรม โฟร พอนทส บาย เชอราตัน ปาตอง ภูเก็ต
ในดานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
1. โครงการหัวหิน แกรนด ลากูน รีสอรท
2. โครงการเดอะ เทรนดี้ คอนโดมิเนียม
3. โครงการเดอะ รีเจนท เรสซิเดนซ
บริษัทยอย
บริ ษั ท ฮอนเนอร บิ ว ซิ เ นส จํ า กั ด ประกอบธุ ร กิ จ ค า ที่ ดิ น และนายหน า ค า
อสังหาริมทรัพย
3.9.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
3.10 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
3.10.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อป พ.ศ. 2525 ดวยทุน
จดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีกลุมผูเริ่มจัดตั้ง 3 กลุมคือ กลุมตระกูลวองกุศลกิจ กลุ ม ตระกู ล
วัธนเวคิน และกลุมตระกูลเจนวัฒนวิทย การกอตั้งบริษัทฯ ในระยะแรก บริษัทประกอบธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีอาคารสํานักงานและศูนยการคาใหเชา ตอมาในป พ.ศ.
2531 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัดในป พ.ศ. 2537
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยได ป รั บ ย า ยกลุ ม ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จากกลุ ม พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยไปยังกลุมโรงแรมและบริการทองเที่ยว ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป
เนื่องจากรายไดหลักของบริษัทมากกวา 70% มาจากการประกอบธุรกิจโรงแรม
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดําเนินธุรกิจโรงแรม ที่เหมาะสม
กับทําเล สถานที่และกลุมเปาหมายเปนธุรกิจหลัก โดยมีธุรกิจอื่นไดแก ธุรกิจใหเชาพื้นที่สํานักงาน
และศูนยการคา และธุรกิจอาคารพักอาศัยใหเชา บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยดังนี้
1. บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เพลินจิต เรียลเอสเตท จํากัด
3. บริษัท อัมรินทร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
4. บริษัท มักกะสัน เรียลเอสเตท จํากัด
5. บริษัท มหาดเล็กหลวง เรียลเอสเตท จํากัด
6. บริษัท ริมน้ําเจาพระยา จํากัด
7. บริษัท หัตถวรรณ จํากัด
8. บริษัท นาคาบุรี จํากัด
9. บริษัท เอราวัณแจแปนนิส เรสเตอรองท จํากัด
3.10.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณจากหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
3.11 บริษัท แปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด (มหาชน)
3.11.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2531 เปนที่รูจักกันอยาง
กวางขวางในฐานะของบริษัทลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีความรูความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมธุรกิจโรงแรมในป 2532 ตอมาป 2534 ได
ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมแสดงใหเห็นถึงการขยายกิจการและทิศทางการดําเนินธุรกิจซึ่ง
ครอบคลุมทั้งดานการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและธุรกิจโรงแรม ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
5,000,000,000 บาท เรียกชําระแลว 3,340,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในดานโรงแรม และลงทุนถือหุนในบริษัทตางๆ โดยแบงตาม
ลักษณะประเภทของธุรกิจและบริการดังนี้
1. ธุรกิจโรงแรม เปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัท โดยรวมถึงธุรกิจบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ ประกอบดวย โรงแรมเลอ เมอ ริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอรท
และโรงแรมเลอ รอยัล เมอริเดียน ภูเก็ต ยอชท คลับ โรงแรมเลอ รอยัล เมอริเดียน บานตลิ่งงาม
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และพันธุทิพย คอรท เอ็กเซ็กคิวทีฟ เรสซิเดนท สวนธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดแก สโมสร
สําหรับสมาชิกในนาม แปซิฟค ซิตี้ คลับ
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประกอบดวยธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชาและธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย สําหรับอาคารสํานักงานใหเชานั้น ประกอบดวย อาคาร วัน แปซิฟค เพลส อาคาร
ทู แปซิฟค เพลส และอาคารนายเลิศ สวนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ไดแก โครงการมารเก็ตพลัส
ซึ่งเปนศูนยการคาขนาดยอม
3. ธุรกิจบริหารจัดการ รวมถึงธุรกิจการบริหารอาคารสํานักงาน ภายใตชื่ อ บริ ษั ท
แปซิฟค ฟอรซ จํากัด ธุรกิจบริหารงานออกแบบและตกแตงภายในโรงแรมและสถานสันทนาการ
ตางๆ ภายใตชื่อบริษัท แปซิฟค โปรเจ็ค เซอรวิส จํากัด และธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัย
และสโมสร ภายใตชื่อบริษัท พันธุทิพย แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด
3.11.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท แปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณจาก
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
3.12 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
3.11.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 โดย
นาย วิ ล เลี ย ม เอ็ ล ล วู ด ด ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรก 3 ล า นบาท เพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมและ
ภัตตาคาร บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม ป 2531
ดําเนินกิจการโรงแรม รอยัลการเดน รีสอรท พัทยา ในชวงตั้งแตป 2535 จนถึงปจจุบันบริษัทฯ ได
ขยายกิจการโดยการลงทุนกอสรางโรงแรม และเขาซื้อหุนโรงแรมที่มีศักยภาพรวมถึงการรวม
ลงทุนกับโรงแรมชั้นนําตางประเทศ ในสถานที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการประกอบธุรกิจโรงแรมและไดลงทุนในธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ไดแก ธุรกิจใหเชาศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอื่น และมีการลงทุนในบริษัทรวม 4
บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจโรงแรม
1. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
2. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด
3. บริษัท สมุย รีสอรท แอนด สปา จํากัด
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4. บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท หัวหิน รีสอรท จํากัด
6. บริษัท เจาพระยา รีสอรท จํากัด
7. บริษัท แมริม เทอเรซ รีสอรท จํากัด
8. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด
9. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
ธุรกิจใหเชาศูนยการคา
1. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด
ธุรกิจบันเทิง
1. บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
2. บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
3. R.G.E.(HKG) Limited ตั้งอยูที่ประเทศฮองกง
ธุรกิจใหบริการเพื่อสุขภาพ
1. บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด
2. บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
1. บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจอื่น
1. บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท จํากัด
2. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด
3. กองทุนรวมบริหารสินทรัพย
บริษัทรวม
1. บริษัท ริบเบี่ยน จํากัด
2. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด
4. บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด
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3.13 บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
3.13.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ลากู น า รี ส อร ท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริ ษั ท ไทยวารี ส อร ท ดิ
เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยในเครือของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จําหนาย และสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตร รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจ
ทางดานโรงแรมที่พักตากอากาศ และพัฒนาอสังหาริมทรัพยผานทางบริษัท ไทยวารี ส อร ท ดิเวลล
อปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ในวันที่ 5 มีนาคม 2536 บริษัท ไทยวารีสอรทดิเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดทําการ
ปรับปรุงโครงสรางและเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการทางดานโรงแรมที่พักตากอากาศทั้งหมด โดยมี
นโยบายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนแบงแยกจากบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดใหบริษัท
ไทยวารีสอรทดิ เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนผูลงทุนในธุรกิ จโรงแรมพักตากอากาศใน
ประเทศไทย ซึ่งเริ่มจากการลงทุนพัฒนา ณ หาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต สวนบริษัท ไทยวา จํากัด
(มหาชน) ดําเนินธุรกิจทางดานโรงแรมในเมืองเทานั้น
บริษัท ไทยวารีสอรทดิเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2536 และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 ไดเปลี่ยนชื่อบริษัท
ไทยวารีสอรทดิเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด
(มหาชน)
บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในธุ ร กิ จ โรงแรมพั ก ตากอากาศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ธุรกิจโรงแรม
1. โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต
2. โรงแรม ดุสิต ลากูนา รีสอรท
3. โรงแรม เชอราตัน แกรนด ลากูนา ภูเก็ต
4. โรงแรม ลากูนา บีช รีสอรท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1. ไอสแลนด วิลลา
2. อัลลามันดา ลากูนา
3. ลากูนา โฮมส
4. บันยันทรี ภูเก็ต
5. ลากูนา โฮมส เชียงราย
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6. ลากูนา ฮอลิเดย คลับ
ธุรกิจอื่นๆ
1. สนามกอลฟ 18 หลุม
2. โครงการอบรมดานการจัดการนอกสถานที่
3. ศูนยการคาคาแนล วิลเลจ
4. รานจําหนายสินคาหัตถกรรม และของที่ระลึก
5. โบสถสําหรับประกอบพิธีวิวาห
3.13.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) มีขอมูลเกี่ยวกับทีด่ ิน อาคารและ
อุปกรณจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฎในภาคผนวกของการศึกษาคนควา
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