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ที� L041 / 2558 
                                                                          วนัที�  16 พฤศจิกายน 2558 
 
เรื�อง ขอชี� แจงผลประกอบการ ไตรมาสที� 3 ปี 2558 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สาํหรบัไตรมาสที� 3 สิ0 นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์ โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) 
แสดงผลขาดทุนสุทธิ 88 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัผลขาดทุน 106 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน 
  

รายไดร้วมสาํหรบังวดสามเดือน เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเพิ�มขึ0 น 298 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เนื�องจาก 

- รายไดจ้ากกิจการโรงแรม ซึ�งประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอลฟ์ และรา้นขายสินคา้ มียอดลดลง       
7 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลการดาํเนินงานที�ตํ �าลงของโรงแรม 2 แห่งในลากนู่า ภเูก็ต ที�ไดร้บั
ผลกระทบอยา่งมากจากการอ่อนค่าของเงินรเูบิลของรสัเซีย และรายไดที้�ลดลงจากธุรกิจรา้นขายสินคา้   
ในอีกดา้นหนึ�ง รายไดข้องโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ นั0นกลบัเพิ�มขึ0 น เนื�องจากการกลบัสู่ปกติของ
สถานการณท์างการเมืองในกรุงเทพ ในขณะที�งวดเดียวกนัของปีก่อน สถานการณค์วามไม่สงบทาง
การเมืองในกรุงเทพส่งผลลบต่อผลประกอบการของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ  นอกจากนี0 แลว้ สนาม
กอลฟ์ลากนู่าภเูก็ตยงักลบัมาเปิดใหบ้ริการเมื�อวนัที� 1 มกราคม 2558 หลงัจากปิดปรบัปรุงสนามบางส่วน
ในปี 2557   

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ซึ�งประกอบดว้ยธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละขายสิทธิการพกัใน
ที�พกัตากอากาศ มียอดเพิ�มขึ0 น 309 ลา้นบาท โดยรายไดส่้วนใหญ่เพิ�มขึ0 นจากการรบัรูร้ายไดข้องโครงการ
ลากนู่า พารค์ และแคสเซีย ภเูก็ต  ทั0งนี0  ยงัมีรายไดจ้ากธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยร์วม 2,330 ลา้นบาท ที�
จะสามารถรบัรูไ้ดภ้ายในอีกหลายปีขา้งหน้ารวมทั0งไตรมาสที� 4 ของปี 2558 ในกรณีที�ไม่มีการยกเลิก 

- รายไดจ้ากกิจการใหเ้ช่าพื0 นที�อาคารสาํนักงาน ซึ�งรวมการใหเ้ช่ารา้นคา้ ลดลง 3 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผล
จากการปรบัลดอตัราค่าเช่าของลากนู่า คาแนล วิลเลจ   

- รายไดอ้ื�นลดลง 1 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าบริการที�เรียกเก็บในงวดปัจจุบนัลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน 
   

ค่าใชจ้่ายรวมเพิ�มขึ0 น 265 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยทั �วไปมาจากสาเหตุดงันี0  
- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมลดลง 11 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากตน้ทุนที�ลดลงของโรงแรม 2 แห่งใน    

ลากนู่า ภเูก็ต (ซึ�งเป็นไปตามการประกอบธุรกิจที�ลดลง) ซึ�งถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการเพิ�มขึ0 นของตน้ทุนใน
การดาํเนินงานของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ และค่าเสื�อมราคา 

- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มขึ0 น 248 ลา้นบาท เป็นผลจากรายไดจ้ากธุรกิจขาย
อสงัหาริมทรพัยที์�สงูขึ0 นในระหว่างงวด  



 
 
 
 
 
 
 

 

- ตน้ทุนของกิจการใหเ้ช่าพื0 นที�อาคารสาํนักงานเพิ�มขึ0 น 2 ลา้นบาท เป็นผลจากค่าใชจ้่ายส่วนกลางที�
เพิ�มขึ0 น 

- ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 8 ลา้นบาท เป็นผลจากการลดลงของค่านายหน้าจากการขาย
อสงัหาริมทรพัย ์ 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ�มขึ0 น 34 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ�มขึ0 นของค่าซ่อมแซมและ
บาํรุงรกัษาของโรงแรมและตน้ทุนพนักงาน 

 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจาํนวน 1.5 ลา้นบาทในงวดปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัส่วนแบ่ง

กาํไรจาํนวน 0.5 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งเป็นไปตามผลการดาํเนินงานของบริษัท ลิเจียง บนัยนั ทรี 
โฮเท็ล จาํกดั  

 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ�มขึ0 น 1 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นไปตามการ

เพิ�มขึ0 นของยอดเงินกูย้มืระยะสั0นในงวดปัจจุบนั ชดเชยดว้ยการลดลงของยอดเงินกูยื้มระยะยาว 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ยอดเพิ�มขึ0 น 10 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื�องจากใน

ในงวดปัจจุบนัมีค่าใชจ้า่ยตอ้งหา้มทางภาษีมากกว่า 
 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทยอ่ย 1.7 ลา้นบาทในงวดปัจจุบนั เมื�อ
เทียบกบัขาดทุนจาํนวน 0.3 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากกาํไรที�สงูขึ0 นของธุรกิจรา้นขาย
สินคา้ 

 
จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มผีลขาดทุนสาํหรบัไตรมาสที� 3 สิ0 นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

2558 ลดลง เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
นอกจากนี0 แลว้ กาํไรก่อนดอกเบี0 ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวดปัจจุบนัมีกาํไรจาํนวน 

29 ลา้นบาท ซึ�งปรบัดีขึ0 น เมื�อเทียบกบัขาดทุน 8 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน 
 

 
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

                                                                       (นายควน เชท) 
                                                         ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร 

 


