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ท่ี L001 / 2562 

                                                                          วนัท่ี  20 กุมภาพนัธ ์2562 

 

เร่ือง ขอช้ีแจงผลประกอบการ ปี 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) แสดงผลก าไร

สุทธิ 80 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้ น 20 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

  

รายไดร้วมส าหรบัปี เมื่อเทียบกบัปีก่อนเพิ่มขึ้ น 622 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- รายไดจ้ากกิจการโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอลฟ์ และรา้นขายสินคา้ มียอดลดลงจากปี

ก่อน 85 ลา้นบาท โดยเป็นผลจากการลดลงของอตัราการเขา้พกัของโรงแรมในลากูน่า ภูเก็ต        

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละขายสิทธิการพกัใน

ท่ีพกัตากอากาศ มียอดเพิ่มขึ้ น 780 ลา้นบาท เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยห์ลาย

โครงการ (บนัยนั ทรี ดีลกัซ ์ดบัเบ้ิล พลู วิลล่า, บนัยนั ทรี แกรนด ์ เรสซิเดน้ซ,์ แคสเซีย ภูเก็ต, ลากูน่า 

พารค์ และ ลากูน่า เรสซิเดน้ซ)์ โดยถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการลดลงของยอดขายสิทธิการพกัในท่ีพกัตาก

อากาศ ณ วนัท่ีตามรายงาน ยงัมีรายไดจ้ากธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยร์วม 3,401 ลา้นบาท ท่ีจะสามารถ

รบัรูไ้ดใ้นอนาคต กรณีท่ีไม่มีการยกเลิก 

- รายไดจ้ากกิจการใหเ้ช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงาน ซ่ึงรวมการใหเ้ช่ารา้นคา้ เพิ่มขึ้ น 4 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น

ผลจากรายไดค้่าภาษีโรงเรือนของอาคารไทยวา เพิ่มขึ้ น   

- รายไดอ้ื่นลดลง 76 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวนเงิน 116 ลา้นบาทในปี 2560 ซ่ึง

ไม่มีรายการน้ีในปี 2561 การลดลงของก าไรจากการขายเงินลงทุนถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการเพิ่มขึ้ นของ

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท 

   

ค่าใชจ้่ายรวมเพิ่มขึ้ น 640 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมลดลง 42 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายไดจ้ากกิจการโรงแรมท่ีลดลง 

- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น 514 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายไดจ้ากกิจการ

พฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์เพิ่มขึ้ นในระหว่างงวด โดยถูกชดเชยดว้ยตน้ทุนขายสิทธิการพกัในท่ีพกัตากอากาศ

ท่ีลดลง 

- ตน้ทุนของกิจการใหเ้ช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงานเพิ่มขึ้ น 7 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าภาษีโรงเรือนและ

ค่าใชจ้่ายส่วนกลางส าหรบัการปรบัปรุงอาคารเพิ่มขึ้ น 

- ค่าใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึ้ น 33 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าร่วมงานนิทรรศการขายอสงัหาริมทรพัย ์ค่า

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมในการโอนอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น โดยถูกชดเชยดว้ยค่านายหน้าของ

การขายอสงัหาริมทรพัยท่ี์ลดลง 
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- ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึ้ น 129 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้ นของตน้ทุนพนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกบัคดีฟ้องรอ้ง และการลดลงของการกลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้ น 69 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากก าไรของ บริษัท บนั

ยนั ทรี ไชน่า จ ากดั โดยถูกชดเชยโดยก าไรของ บมจ. ไทยวา ท่ีลดลง 

 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 19 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของยอดเงิน

กูย้มืคงเหลือและอตัราดอกเบ้ียในปีปัจจุบนั 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้ น 57 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากก าไรทางภาษีท่ีเพิ่มขึ้ น

และภาษีของปีก่อนท่ีจ่ายเพิ่มขึ้ น 

 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ยจ านวนเงิน 4 ลา้นบาทในงวด

ปัจจุบนั เมื่อเทียบกบัก าไรจ านวน 4 ลา้นบาทในปีก่อน ซ่ึงขาดทุนในงวดปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นผลจากธุรกิจรา้นขาย

สินคา้ ส่วนก าไรในงวดเดียวกนัของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 

 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ แสดงผลก าไรในปี 2561 เพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

 

                                                                             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

                                                                          (นายควน เชท) 

                                                            ผูอ้ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร 

 

 

 


