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ท่ี L009 / 2565 

                                                                          วนัท่ี  8 สิงหาคม 2565 

 

เร่ือง ขอช้ีแจงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ภาครฐัมีการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกบัโรค

ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก อยา่งไรก็ตาม บริษัท 

ลากูน่า  รีสอรท์ แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 141 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็น

ช่วงนอกฤดูการท่องเท่ียวในไตรมาสท่ีสองของปี  แต่ถึงอย่างไร บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิลดลงเมื่อเทียบกบัผล

ขาดทุนสุทธิจ านวน 288 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

  

รายไดร้วมส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เพิ่มขึ้ น 610 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- รายได้โดยรวมจากกิจการโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟ และรา้นขาย

สินค้า เพิ่มขึ้ น 317 ล้านบาท เน่ืองจากการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัส               

โคโรนา 2019 และมีความสะดวกมากขึ้ นในการเขา้มาในประเทศไทย ส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกั 

รายไดห้อ้งพกัเฉล่ียของหอ้งพกัท่ีขายไดท้ั้งหมด และรายไดห้อ้งพกัเฉล่ียของหอ้งพกัท่ีเปิดขาย

ทั้งหมดดีขึ้ น 

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละขายสิทธิ

การพกัในท่ีพกัตากอากาศเพิ่มขึ้ น 304 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดธุ้รกิจพฒันา

อสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น ไดแ้ก่ โครงการสกายพารค์  โครงการบนัยนั ทรี เอ็กซแ์พนชัน่ โครงการ

องัสนา บีชฟรอ้นท ์เรสซิเดน้ท ์โครงการลากูน่า พารค์ 2 และ โครงการแคสเซีย ทั้งน้ี ณ วนัท่ี

ตามรายงาน กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยท่ี์จะสามารถรับรูไ้ดใ้นอนาคต 

รวม 4,402 ลา้นบาท กรณีท่ีไม่มีการยกเลิก     

- รายไดอ้ื่นลดลง 15 ลา้นบาท เน่ืองจากมีก าไรจากการขายคลังสินคา้ในประเทศสิงคโปร์ใน             

ไตรมาสท่ีสองของปี 2564 

   

ค่าใชจ้่ายรวมส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เพิ่มขึ้ น 468 ลา้นบาท เมื่อเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้ น 144 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นไปตามรายไดท่ี้เพิ่มขึ้ นจากกิจการ

โรงแรม 

- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น 184 ลา้นบาท  เป็นผลมาจากการรบัรูร้ายได้

จากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์เพิ่มขึ้ นระหว่างงวด 
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- ค่าใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึ้ น 60 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึ้ น

จากกิจการโรงแรม และค่านายหน้าจากการขายอสงัหาริมทรพัยท่ี์เพิ่มขึ้ นระหว่างงวด 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึ้ น 76 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการเพิ่มขึ้ นของภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสรา้งเป็นผลมาจากการยกเลิกมาตรการบรรเทาภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งในปีน้ีและ

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าสิทธิของกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้ นตามรายไดข้องโรงแรม 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 3 ลา้นบาท เป็นผลมาจากผลก าไรท่ีลดลงจากบริษัท 

ไทยวา จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากตน้ทุนขายท่ีเพิ่มสูงขึ้ นในระหว่างงวด 

 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 12 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการลดลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นผลมา

จากการปรับโครงสรา้งเงินกูย้ืมเมื่อปลายปีก่อน อัตราดอกเบ้ียลดลงจากรอ้ยละ 3.75 ถึง รอ้ยละ 4.25           

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 เหลือเพียงรอ้ยละ 2 ต่อปี ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้ น 11 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้ นในหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการรบัรูร้ายไดข้องโครงการสกายพารค์  โครงการบนัยนั ทรี เอ็กซแ์พนชัน่ โครงการ

องัสนา บีชฟรอ้นท ์เรสซิเดน้ท ์โครงการลากูน่า พารค์ 2 และ โครงการแคสเซีย ในระหว่างงวดปัจจุบนั  

 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึ้ น 8 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากก าไรจากธุรกิจขายสินคา้ในประเทศสิงคโปรล์ดลง ซ่ึงเป็นก าไรจากการขายคลงัสินคา้ในปีก่อน 

 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ แสดงผลขาดทุนลดลง เมื่อเทียบกบังวดเดียวปีก่อน 

 

 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ 

 

                 
 

 

                                                            (นายเอดมนัด ์มิน ไฮ ตนั) 

                                                   ผูช่้วยผูอ้ านวยการอาวุโส – หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี 
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