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ท่ี L001 / 2563 

                                                                          วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ ์2563 

 

เร่ือง ขอช้ีแจงผลประกอบการ ปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) แสดงผลก าไร

สุทธิ 364 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้ น 276 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

  

รายไดร้วมส าหรบัปี เมื่อเทียบกบัปีก่อนเพิ่มขึ้ น 679 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจขายอสังหาริมทรพัยแ์ละขายสิทธิการพกัใน

ท่ีพกัตากอากาศ มียอดเพิ่มขึ้ น 863 ลา้นบาท เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ไดแ้ก่ 

โครงการ บนัยนั ทรี วิลล่า และ แคสเซีย เรสซิเดน้ซ ์ภูเก็ต ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากปีก่อน โดยถูกชดเชยบางส่วนดว้ย

การลดลงของยอดขายสิทธิการพักในท่ีพักตากอากาศ ณ วันท่ีตามรายงาน ยงัมีรายได้จากธุรกิจขาย

อสงัหาริมทรพัยร์วม 3,098 ลา้นบาท ท่ีจะสามารถรบัรูไ้ดใ้นอนาคต กรณีท่ีไม่มีการยกเลิก 

- รายไดจ้ากกิจการโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอลฟ์ และรา้นขายสินคา้ มียอดลดลงจากปี

ก่อน 216 ลา้นบาท โดยเป็นผลจากการลดลงของอตัราการเขา้พกัของโรงแรมในลากูน่า ภูเก็ต โดยอตัรา

การเขา้พกัของโรงแรมไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากการปรบัปรุงหอ้งพกั และการก่อสรา้งภายในโรงแรม

และบริเวณโดยรอบในลากูน่า ภูเก็ต รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาท และการลดลงของนักท่องเท่ียวชาวจีน

ในประเทศไทย 

- รายไดจ้ากกิจการใหเ้ช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงาน ซ่ึงรวมการใหเ้ช่ารา้นคา้ ลดลง 7 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผล

จากการลดลงของอตัราการเช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงานไทยวาลดลง   

- รายไดอ้ื่นเพิ่มขึ้ น 41 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

จ านวนเงิน 36 ลา้นบาท 

    

ค่าใชจ้่ายรวมเพิ่มขึ้ น 273 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น 354 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายไดจ้ากกิจการ

พฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์เพิ่มขึ้ นในระหว่างปี โดยถูกชดเชยดว้ยตน้ทุนขายสิทธิการพกัในท่ีพกัตากอากาศท่ี

ลดลง 

- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้ น 40 ลา้นบาท เป็นผลจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของลากูน่า ฮอลิเดย ์

คลับ รีสอร์ท ซ่ึงปัจจุบันไดจ้ัดประเภทมาอยู่ภายใตธุ้รกิจโรงแรม  โดยถูกชดเชยด้วยต้นทุนท่ีลดลงของ

โรงแรมอื่นซ่ึงเป็นไปตามรายไดจ้ากกิจการโรงแรมท่ีลดลง 

- ตน้ทุนของกิจการใหเ้ช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงานลดลง 7 ลา้นบาท เป็นผลจากค่าซ่อมแซมอาคารลดลง 

- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้ น 46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่านายหน้า ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

ค่าธรรมเนียมในการโอนอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น  
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- ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง 159 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของตน้ทุนพนักงาน 

ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายและท่ีปรึกษา และค่าเช่า 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 61 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากก าไรท่ีลดลงของ บริษัท 

บนัยนั ทรี ไชน่า จ ากดั 

 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 26 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน

โครงการแคสเซีย 3, บนัยนั ทรี เอ็กซแพนชัน่, บนัยนั ทรี แกรนด ์เรสซิเดน้ซ,์ ดาหวา และองัสนา โอเช่ียน วิว ซ่ึง

อยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้ น 97 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากก าไรทางภาษีท่ีเพิ่มขึ้ น

ของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ น 1 ลา้นบาท เป็นผลจาก

ขาดทุนของบริษัท ถลางพฒันา ซ่ึงถูกชดเชยบางส่วนโดยก าไรของธุรกิจรา้นขายสินคา้ 

 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ แสดงผลก าไรในปี 2562 เพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

 

                                                                             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

                                                                          (นายควน เชท) 

                                                            ผูอ้ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร 

 

 

 


