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ท่ี L015 / 2565 

                                                                          วนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2565 

 

เร่ือง ขอช้ีแจงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มาตรการการควบคุมเกี่ยวกบัโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 ไดถู้กผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ธุรกิจบริการมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม  

การฟ้ืนตวัยงัไม่กลบัมาทั้งหมด เน่ืองจากทางการจีนยงัด าเนินนโยบายการควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเขม้งวด ทั้งน้ี บริษัท ลากูน่า  รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) ยงัคงมีผล

ขาดทุนสุทธิจ านวน 63 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเท่ียวในไตรมาสท่ีสามของปี  แต่ถึงอยา่งไร 

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิลดลงเมื่อเทียบกบัผลขาดทุนสุทธิจ านวน 279 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

  

รายไดร้วมส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เพิ่มขึ้ น 974 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- รายได้โดยรวมจากกิจการโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟ และรา้นขาย

สินคา้ เพิ่มขึ้ น 395 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัส               

โคโรนา 2019 อย่างสมบูรณ์ และมีความสะดวกมากขึ้ นในการเขา้มาในประเทศไทย ส่งผลให้

อตัราการเขา้พกั รายไดห้อ้งพกัเฉล่ียของหอ้งพกัท่ีขายไดท้ั้งหมด และรายไดห้อ้งพกัเฉล่ียของ

หอ้งพกัท่ีเปิดขายทั้งหมดดีขึ้ น 

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละขายสิทธิ

การพกัในท่ีพกัตากอากาศเพิ่มขึ้ น 578 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดธุ้รกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์พิ่มขึ้ น ไดแ้ก่ โครงการสกายพาร์ค และ โครงการแคสเซีย ทั้งน้ี ณ วนัท่ีตาม

รายงาน กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะสามารถรับรูไ้ดใ้นอนาคต รวม 

4,361 ลา้นบาท กรณีท่ีไม่มีการยกเลิก     

   

ค่าใชจ้่ายรวมส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เพิ่มขึ้ น 769 ลา้นบาท เมื่อเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้ น 188 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นไปตามรายไดท่ี้เพิ่มขึ้ นจากกิจการ

โรงแรม 

- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น 311 ลา้นบาท  เป็นผลมาจากการรบัรูร้ายได้

จากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์เพิ่มขึ้ นระหว่างงวด 
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- ค่าใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึ้ น 110 ลา้นบาท เน่ืองจากค่านายหน้าจากการขายอสงัหาริมทรพัยท่ี์

เพิ่มขึ้ นสูง ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึ้ นจากการด าเนินกิจการโรงแรม

อยา่งต่อเน่ืองระหว่างงวด 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึ้ น 162 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการเพิ่มขึ้ นค่าธรรมเนียมการ

จดัการ ค่าสิทธิ และค่าเช่าของกิจการโรงแรมท่ีเพิ่มขึ้ นตามรายไดข้องโรงแรม และยงัมีค่าภาษี

ท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งท่ีเพิ่มขึ้ น ซ่ึงเป็นผลมาจากการยกเลิกมาตรการบรรเทาภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสรา้งในปีปัจจุบนั 

 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 6 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการลดลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นผลมาจาก

การปรบัโครงสรา้งเงินกูย้มืเมื่อปลายปีก่อน อตัราดอกเบ้ียลดลงจากรอ้ยละ 3.75 ถึง รอ้ยละ 4.25 ในไตรมาส

ท่ี 3 ของปี 2564 เหลือเพียงรอ้ยละ 2 ต่อปี ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลง 10 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มบริษัทไดป้รบัลดสินทรพัย์

ทางการเงินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหว่างไตรมาสน้ีของปีก่อน ซ่ึงส่งผลใหค้่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีมีจ านวนค่อนขา้งสูงในปีก่อน 

 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึ้ น 4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผล

มาจากการก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจขายสินคา้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้ น 

 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ แสดงผลขาดทุนลดลง เมื่อเทียบกบังวดเดียวปีก่อน 

 

 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ 

 

                 
 

 

                                                            (นายเอดมนัด ์มิน ไฮ ตนั) 

                                                   ผูช่้วยผูอ้ านวยการอาวุโส – หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี 
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