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ที� L026 / 2558 
                                                                          วนัที�  13 พฤษภาคม 2558 
 
เรื�อง ขอชี� แจงผลประกอบการ ไตรมาสที� 1 ปี 2558 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สาํหรบัไตรมาสแรก สิ2 นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2558 บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์ โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) 
แสดงผลกาํไรสุทธิ 101 ลา้นบาท ลดลง 4 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
  

รายไดร้วมสาํหรบังวดสามเดือน เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเพิ�มขึ2 น 84 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เนื�องจาก 
- รายไดจ้ากกิจการโรงแรม ซึ�งประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอลฟ์ และรา้นขายสินคา้ มียอดเพิ�มขึ2 น 6 

ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากรายไดข้องสนามกอลฟ์ที�สงูขึ2 น จากทาํการปิดปรบัปรุงสนามบางส่วนในปี 
2557 และเปิดใหบ้ริการทั2งหมดอีกครั2งในเดือนมกราคม 2558  สาํหรบัรายไดร้วม       ของโรงแรมมี
ยอดเท่ากนักบังวดเดียวกนัของปีก่อน    เนื�องจากรายไดที้�ปรบัเพิ�มขึ2 นของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ มี
ยอดเท่ากบัรายไดที้�ลดลงของโรงแรมในลากนู่า ภเูก็ต ที�ไดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากการอ่อนค่าของเงินรู
เบิลของรสัเซีย  

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซึ�งประกอบดว้ยธุรกิจขายสิทธิการพกัในที�พกัตากอากาศ และขาย
อสงัหาริมทรพัย ์มียอดเพิ�มขึ2 น 39 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายอสงัหาริมทรพัยที์�สงูขึ2 น   โดย
ในไตรมาสนี2  กิจการสามารถขายอสงัหาริมทรพัยไ์ดท้ั2งหมด 23 หลงั คิดเป็นมลูค่า 341 ลา้นบาท แต่มี
เพียง 7 หลงั คิดเป็นมลูค่า 118 ลา้นบาทจากการขายในปีนี2 และปีก่อน ๆ ที�สามารถรบัรูร้ายไดต้าม
มาตรฐานการบญัชีไทย  ยอดรายไดที้�รบัรูใ้นงวดนี2 สงูกว่างวดเดียวกนัของปีก่อน 28 ลา้นบาท โดยงวด
เดียวกนัของปีก่อนมีการรบัรูร้ายไดเ้พียง 4 หลงั ทั2งนี2  ยงัมีรายไดร้วม 2,645 ลา้นบาท ที�จะสามารถรบัรูไ้ด้
ภายในอีกหลายปีขา้งหน้ารวมทั2งปี 2558 ในกรณีที�ไม่มีการยกเลิก     

- ในไตรมาสนี2  บริษัทไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยัจาํนวนเงิน 39 ลา้นบาท ซึ�งเป็นการ
ชดเชยผลเสียหายในการดาํเนินธุรกิจของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ อนัเนื�องมาจากการประทว้งทาง
การเมืองในปี 2557   

   
ค่าใชจ้่ายรวมเพิ�มขึ2 น 86 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื�องจาก 
- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมเพิ�มขึ2 น 10 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื�อมราคาที�เพิ�มขึ2 นและตน้ทุนของ

โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ ที�เพิ�มขึ2 น ซึ�งถูกชดเชยบางส่วนดว้ยตน้ทุนที�ลดลงของโรงแรมในลากนู่า ภเูก็ต  
- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มขึ2 น 30 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายไดจ้ากกิจการ

พฒันาอสงัหาริมทรพัยที์�เพิ�มขึ2 นในระหว่างงวด  
- ตน้ทุนของกิจการใหเ้ช่าพื2 นที�อาคารสาํนักงานเพิ�มขึ2 น 3 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าใชจ้่ายส่วนกลางที�

เพิ�มขึ2 น 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

- ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 12 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่านายหน้าจากการขาย
อสงัหาริมทรพัย ์ 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ�มขึ2 น 55 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ�มขึ2 นของขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี�ยน ตน้ทุนการซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา ตน้ทุนพนักงาน และค่าเผื�อหนี2 สงสยัจะสญู 

 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 12 ลา้นบาท เป็นผลจากขาดทุนที�ลดลงของบริษัท      

ลิเจียง บนัยนั ทรี โฮเท็ล จาํกดั  
 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 1 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลง

ของอตัราดอกเบี2 ยเงินกู ้ชดเชยดว้ยการเพิ�มขึ2 นของยอดเงินกูย้มืระยะสั2นในงวดปัจจุบนั 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ�มขึ2 น 17 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ

เพิ�มขึ2 นของการกลบัรายการผลแตกต่างชั �วคราวทางภาษีในงวดปัจจุบนั 
 

ขาดทุนส่วนที�เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทยอ่ยเพิ�มขึ2 น 2 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนที�สงูขึ2 นของธุรกิจรา้นขายสินคา้ ซึ�งมีส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่
มีอาํนาจควบคุมอยูร่อ้ยละ 49  

 
จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ แสดงผลกาํไรลดลง เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 
 
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

                                                                             (นายควน เชท) 
                                                         ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร 
 

 
 


