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ท่ี L003 / 2564 

                                                                          วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2564 

 

เร่ือง ขอช้ีแจงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ส าหรับไตรมาสแรก ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด 

(มหาชน) ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และแสดงผลขาดทุนสุทธิ 200 ลา้นบาท เมื่อ

เทียบกบัผลก าไรสุทธิ 1 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

  

รายไดร้วมส าหรบังวดสามเดือนลดลง 602 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่

เน่ืองจาก 

- รายได้โดยรวมจากกิจการโรงแรม ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟ และรา้นขาย

สินคา้ มียอดลดลง 780 ลา้นบาท เช่นเดียวกบัธุรกิจเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมการบริการใน

ประเทศไทย การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม  

- รายไดจ้ากกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละขายสิทธิ

การพกัในท่ีพกัตากอากาศมียอดเพิ่มขึ้ น 186 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดธุ้รกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น ไดแ้ก่ โครงการ องัสนา บีช ฟรอ้นท์ ทั้งน้ี ณ วนัท่ีตามรายงาน 

กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะสามารถรับรูไ้ดใ้นอนาคต รวม 2,293 

ลา้นบาท กรณีท่ีไม่มีการยกเลิก     

- รายไดจ้ากกิจการใหเ้ช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงาน ซ่ึงรวมถึงการใหเ้ช่ารา้นคา้ ลดลง 8 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของอตัราการเช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงานไทยวา และคาแนลวิลเลจ 

   

ค่าใชจ้่ายรวมลดลง 404 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

- ตน้ทุนของกิจการโรงแรมลดลง 310 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นไปตามรายไดจ้ากกิจการโรงแรมท่ี

ลดลงและมีมาตราการลดตน้ทุนหลงัเกิดโรคโควิด-19 

- ตน้ทุนของกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึ้ น 93 ลา้นบาท  เน่ืองจากเป็นผลจากรายไดจ้าก

กิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัยท่ี์เพิ่มขึ้ นระหว่างงวด 

- ตน้ทุนของกิจการใหเ้ช่าพื้ นท่ีอาคารส านักงานลดลง 3 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ 

ภาษีโรงเรือนและค่าไฟฟ้าของอาคารส านักงานไทยวาในระหว่างงวด 

- ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 50 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการขาย

และการตลาดของกิจการโรงแรม พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ แกลลอร่ี และการใหเ้ช่าพี้ นท่ีของ

อาคารส านักงานไทยวา  

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง 133 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าภาษีโรงเรือน 

ค่าบริหารการจดัการโรงแรม และค่าเช่าจ่าย 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้ น 6 ลา้นบาท เป็นผลมาจากผลก าไรท่ีเพิ่มขึ้ นจาก

บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินเพิ่มขึ้ น 5 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้ น

ของยอดเงินกู ้ยืมคงเหลือในงวดปัจจุบัน  และการลดลงของดอกเบ้ียจ่ายท่ีบันทึกเป็นต้นทุนโครงการ

อสงัหาริมทรพัยอ์นัเน่ืองมาจากการหยุดการก่อสรา้งจากการเกิดโรคโควิด-19 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้ น 12 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาก

จากการเพิ่มขึ้ นในหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการรบัรูร้ายไดข้องโครงการ องัสนา บีช 

ฟรอ้นท ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึ้ น 10 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น

ผลขาดทุนจากธุรกิจใหบ้ริการและธุรกิจรา้นขายสินคา้  

 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ แสดงผลขาดทุนเพิ่มขึ้ น เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ 

 

                 
 

 

                                                            (นายเอดมนัด ์ตนั มิน ไฮ) 

                                                   ผูช่้วยผูอ้ านวยการอาวุโส – หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี 
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