
 
 

บริษทั ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED  

21/17B, 21/17C, 21/65, 21/66 and 21/68, Thai Wah Tower I, 7
th

, 22
nd

 and 24
th

 Floor,  South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 

Thailand    Tel : 66 (0) 2677 4455      Fax : 66 (0) 2285 0980      Corporate Website : www.lagunaresorts.com      

 Marketing Website: www.lagunaphuket.com      Corporate Registration No. : 0107535000371 

 

 

 

ท่ี L003 / 2564 

                                                                          วนัท่ี  24 กุมภาพนัธ ์2564 

 

เร่ือง ขอช้ีแจงผลประกอบการ ปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และแสดงผลขาดทุนสุทธิ 947 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัผล

ก าไร 364 ลา้นบาทในปี 2562 

  

รายไดร้วมส าหรบัปีลดลง 3,285 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- รายไดจ้ากกิจการโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอลฟ์ และรา้นขายสินคา้ มียอด

ลดลง 2,150 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน เช่นเดียวกบัธุรกิจเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมการ

บริการในประเทศไทย การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม บริษัทต้องหยุดด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือน

พฤษภาคม 2563 เพื่อปฏิบติัตามมาตรการในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโค

วิด-19 ของรัฐบาล และเพื่อลดค่าใชจ้่ายของโรงแรม โรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตของกลุ่มบริษัท

ยังคงหยุดด าเนินการต่อเน่ืองในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 เน่ืองจากไม่มี

นักท่องเท่ียว และไดเ้ปิดใหบ้ริการอีกครั้งในเดือนกันยายน 2563 หลังจากท่ีรัฐบาลไดอ้อก

โครงการเพื่อกระตุน้การท่องเท่ียวภายในประเทศ 

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละขายสิทธิ

การพกัในท่ีพกัตากอากาศมียอดลดลง 995 ลา้นบาท การรบัรูร้ายไดล้ดลงส่วนใหญ่เน่ืองจาก

การรับรูร้ายไดโ้ครงการแคสเซีย ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนและถูกชดเชยบางส่วนเพิ่มขึ้ นจาก

โครงการ อังสนา บีช ฟร้อนท์  ใน ปี น้ี  ณ  วัน ท่ีตามรายงาน มี รายได้จากธุรกิจขาย

อสงัหาริมทรพัยร์วม 2,473 ลา้นบาท ท่ีจะสามารถรบัรูไ้ดใ้นอนาคต กรณีท่ีไม่มีการยกเลิก     

- รายไดจ้ากกิจการใหเ้ช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงาน ซ่ึงรวมการใหเ้ช่ารา้นคา้ ลดลง 55 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของอตัราการเช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงานไทยวา  

- รายไดอ้ื่นลดลง 85 ลา้นบาท เกิดจากปีก่อนมีก าไรจากการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ

การลงทุน จ านวน 87 ลา้นบาท 

   

ค่าใชจ้่ายรวมลดลง 1,993 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมลดลง 911 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายไดจ้ากกิจการโรงแรมท่ี

ลดลงและมีมาตราการลดตน้ทุนหลงัเกิดโรคโควิด-19. 

- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยล์ดลง 623 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายไดจ้าก

กิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์ลดลงในระหว่างปี 

- ตน้ทุนของกิจการใหเ้ช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงานลดลง 18 ลา้นบาท เป็นผลจากภาษีโรงเรือนและ

ค่าไฟฟ้าลดลง  
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- ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 248 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการ

ขายของกิจการโรงแรม, สนามกอลฟ์และการใหเ้ช่าพี้ นท่ีส านักงานไทยวา  

 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง 192 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าภาษีโรงเรือน 

ค่าบริหารโรงแรม และค่าเช่า 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 2 ลา้นบาทเป็นผลมาจากผลก าไรท่ีลดลงของ บริษัท 

ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินเพิ่มขึ้ น 103 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้ นของยอดเงิน

กูย้ืมคงเหลือในงวดปัจจุบัน และการลดลงของดอกเบ้ียจ่ายท่ีบันทึกเป็นตน้ทุนโครงการอสังหาริมทรัพยอ์ัน

เน่ืองมาจากการหยุดการก่อสรา้งจากการเกิดโรคโควิด-19 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลง 57 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากไม่มีการตั้งสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดั

บญัชีในระหว่างปี  

 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึ้ น 15 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น

ผลขาดทุนจากธุรกิจใหบ้ริการและธุรกิจรา้นขายสินคา้  

 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ แสดงผลขาดทุนเพิ่มขึ้ น เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

 

                                                                             ขอแสดงความนับถือ 

 

                 
 

                                                                   (นายเอดมนัต ์ตนั มิน ไฮ) 

                                                            ผูช่้วยผูอ้ านวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี 
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