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ท่ี L006 / 2565 

                                                                          วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2565 

 

เร่ือง ขอช้ีแจงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ภาครฐัมีการผ่อนปรนมาตรการเกี่ยวกบัโรคติด

เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ส่งผลใหบ้ริษัท ลากูน่า  

รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) สามารถท าก าไรสุทธิจ านวน 40 ลา้นบาทในไตรมาสแรกของปี เทียบ

กบัผลขาดทุนสุทธิ 200 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

  

รายไดร้วมส าหรบังวดสามเดือนเพิ่มขึ้ น 633 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่

เน่ืองจาก 

- รายได้โดยรวมจากกิจการโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟ และรา้นขาย

สินคา้ เพิ่มขึ้ น 437 ลา้นบาท โดยเหตุผลหลกัของการผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้ นของโรงแรมเกิด

จากการผ่อนปรนมาตรการเกี่ยวกบัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 และโครงการเทสแอนดโ์ก  

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละขายสิทธิ

การพกัในท่ีพกัตากอากาศเพิ่มขึ้ น 195 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดธุ้รกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์พิ่มขึ้ น ได้แก่ โครงการ อังสนา บีชฟร้อนท์ เรสซิเด้นท์ ทั้งน้ี ณ วันท่ีตาม

รายงาน กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะสามารถรับรูไ้ดใ้นอนาคต รวม 

4,054 ลา้นบาท กรณีท่ีไม่มีการยกเลิก     

   

ค่าใชจ้่ายรวมเพิ่มขึ้ น 381 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้ น 142 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นไปตามรายไดท่ี้เพิ่มขึ้ นจากกิจการ

โรงแรม 

- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสังหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น 125 ลา้นบาท  เป็นผลมาจากการรบัรูร้ายได้

จากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์เพิ่มขึ้ นระหว่างงวด 

- ค่าใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึ้ น 59 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึ้ น

จากกิจการโรงแรม และค่านายหน้าจากการรบัรูร้ายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์

เพิ่มขึ้ นระหว่างงวด 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึ้ น 53 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการเพิ่มขึ้ นของภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสรา้งเป็นผลมาจากการยกเลิกมาตรการบรรเทาภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งในปีน้ี และ

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าสิทธิของกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้ นตามรายไดข้องโรงแรม 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้ น 4 ลา้นบาท เป็นผลมาจากผลก าไรท่ีเพิ่มขึ้ นจาก

บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 18 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการลดลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นผลมา

จากการปรับโครงสรา้งเงินกูย้ืมเมื่อปลายปีก่อน อัตราดอกเบ้ียลดลงจากรอ้ยละ 3.75 ถึง รอ้ยละ 4.25           

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 เหลือเพียงรอ้ยละ 2 ต่อปี ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้ น 28 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้ นในหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการรบัรูร้ายไดข้องโครงการ องัสนา บีชฟรอ้นท ์เรสซิเดน้ท ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั  

 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ยลดลง 5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผล

มาจากก าไรท่ีเพิ่มขึ้ นจากธุรกิจใหบ้ริการและธุรกิจรา้นขายสินคา้  

 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ แสดงก าไรเพิ่มขึ้ น เมื่อเทียบกบังวดเดียวปีก่อน 

 

 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ 

 

                 
 

 

                                                            (นายเอดมนัด ์มิน ไฮ ตนั) 

                                                   ผูช่้วยผูอ้ านวยการอาวุโส – หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี 
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