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ที� L035 / 2558 
                                                                          วนัที�  11 สิงหาคม 2558 
 
เรื�อง ขอชี� แจงผลประกอบการ ไตรมาสที� 2 ปี 2558 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สาํหรบัไตรมาสที� 2 สิ. นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2558 บริษัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์ โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) 
แสดงผลขาดทุนสุทธิ 121 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัผลขาดทุน 66 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน 
  

รายไดร้วมสาํหรบังวดสามเดือน เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเพิ�มขึ. น 68 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เนื�องจาก 
- รายไดจ้ากกิจการโรงแรม ซึ�งประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอลฟ์ และรา้นขายสินคา้ มียอดเพิ�มขึ. น 33 

ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากรายไดที้�ปรบัเพิ�มขึ. นของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ เนื�องจากธุรกิจไม่ได้
รบัผลกระทบจากสถานการณค์วามไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยดงัเช่นในงวดเดียวกนัของปีก่อน 
นอกจากนี. แลว้ สนามกอลฟ์ลากนู่าภเูก็ตยงักลบัมาเปิดใหบ้ริการเมื�อวนัที� 1 มกราคม 2558 หลงัจากปิด
ปรบัปรุงสนามบางส่วนในปี 2557  สาํหรบัรายไดที้�เพิ�มขึ. นของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ และสนาม
กอลฟ์ลากนู่าภเูก็ตดงัที�กล่าวมานั.นไดถู้กชดเชยบางส่วนดว้ยรายไดที้�ลดลงของโรงแรมในลากนู่า ภเูก็ต ที�
ไดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากการอ่อนค่าของเงินรเูบิลของรสัเซีย  

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซึ�งประกอบดว้ยธุรกิจขายสิทธิการพกัในที�พกัตากอากาศ และขาย
อสงัหาริมทรพัย ์ มียอดเพิ�มขึ. น 6 ลา้นบาทและ 31 ลา้นบาทตามลาํดบั รายไดจ้ากธุรกิจขาย
อสงัหาริมทรพัยที์�เพิ�มขึ. นนี.  ประกอบดว้ยยอดขายและรายไดอ้ื�นที�เพิ�มขึ. น 14 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท
ตามลาํดบั ทั.งนี.  ยงัมีรายไดจ้ากธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยร์วม 2,595 ลา้นบาท ที�จะสามารถรบัรูไ้ดภ้ายใน
อีกหลายปีขา้งหน้ารวมทั.งปี 2558 ในกรณีที�ไม่มีการยกเลิก     

- ดอกเบี. ยรบัลดลง 2 ลา้นบาท ซึ�งลดลงตามลกูหนี. ที�ซื. ออสงัหาริมทรพัยถ์วัเฉลี�ยในงวดปัจจุบนั 
   

ค่าใชจ้่ายรวมเพิ�มขึ. น 78 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยทั �วไปมาจากสาเหตุดงันี.  
- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมเพิ�มขึ. น 8 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื�อมราคาที�เพิ�มขึ. นและตน้ทุนในการ

ดาํเนินงานของโรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ ที�เพิ�มขึ. น ซึ�งถูกชดเชยบางส่วนดว้ยตน้ทุนที�ลดลงของโรงแรมใน
ลากนู่า ภเูก็ต  

- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พิ�มขึ. น 40 ลา้นบาท เป็นผลจากรายไดจ้ากธุรกิจขาย
อสงัหาริมทรพัยที์�เพิ�มขึ. นในระหว่างงวด  

- ตน้ทุนของกิจการใหเ้ช่าพื. นที�อาคารสาํนักงานลดลง 6 ลา้นบาท เป็นผลจากค่าใชจ้่ายส่วนกลางที�ลดลง 
- ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 24 ลา้นบาท เป็นผลจากการลดลงของค่านายหน้าจากการขายอสงัหาริมทรพัย์

และค่าใชจ้่ายในการจดังานแสดงสินคา้  



 
 
 
 
 
 
 

 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง 29 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าเผื�อผลขาดทุนจาก
การเรียกรอ้งค่าชดเชยและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 

- ในงวดที�สอบทานนี. ไม่ไดร้บัผลประโยชน์จาํนวนเงิน 89 ลา้นบาทจากรายการโอนกลบัผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบมจ. ไทยวาสตารช์ ซึ�งเป็นรายการที�เกิดขึ. นในปีก่อน  

 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ. น 15 ลา้นบาท เป็นผลจากขาดทุนที�เพิ�มขึ. นของบริษัท      

ลิเจียง บนัยนั ทรี โฮเท็ล จาํกดั  
 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ�มขึ. น 1 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ

เพิ�มขึ. นของยอดเงินกูย้มืระยะสั.นในงวดปัจจุบนั ชดเชยดว้ยการลดลงของยอดเงินกูยื้มระยะยาว 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ยอดเพิ�มขึ. น 26 ลา้นบาทเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากในงวด

เดียวกนัของปีก่อน มียอดขาดทุนที�สงูกว่า  เมื�อหกัรายการโอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ซึ�งไม่มี
ผลกระทบในคาํนวณภาษี  นอกจากนี. แลว้ในงวดปัจจุบนัยงัมรีายการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายที�ขอคืน
ไม่ไดที้�มากกว่า 
 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทยอ่ย 1 ลา้นบาทในงวดปัจจุบนั เมื�อเทียบ
กบัขาดทุนจาํนวน 2 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยในงวดที�สอบทานนี.  ธุรกิจรา้นขายสินคา้มีกาํไรแต่ถูก
ชดเชยบางส่วนดว้ยผลขาดทุนจากบริษัท ลากนู่าเซอรว์ิส จาํกดั  เมื�อเทียบกบัขาดทุนทั.งสองธุรกิจ ในงวดเดียวกนั
ของปีก่อน 

 
จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ�มขึ. น เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 

นอกจากนี. แลว้ กาํไรก่อนดอกเบี. ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวดปัจจุบนัมีจาํนวน 8 
ลา้นบาท ซึ�งลดลงรอ้ยละ 21 เมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
 
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

                                                                             (นายควน เชท) 
                                                         ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร 

 


