
ASIAQ1 2562 -1- 
 

 

 
 
 

         วนัท่ี  14  พฤษภาคม  2562 

 

เร่ือง นาํส่งงบการเงินและงบการเงินรวมสาํหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2562 

และช้ีแจงผลประกอบการสาํหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2562  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
 

เรียน ท่านกรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส่งท่ีส่งมาดว้ย งบการเงินและงบการเงินรวมสาํหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 “ชุดสอบทาน” ของ

บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย จาํนวน 1 ชุด 
 

บริษทั เอเชียโฮเต็ล จาํกดั  (มหาชน) ขอนําส่งงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย

สําหรับงวดไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชีแล้ว และขอช้ีแจงผล

ประกอบการสาํหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2562 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของ

ปีก่อนใหผู้ล้งทุนไดรั้บทราบดงัน้ี 

 

การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม  363.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  1.17 ลา้นบาท หรือ 0.32  

% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 1 ปี 2562 มีรายไดจ้าํนวน 213.15 ลา้นบาท (ไตร

มาส 1 ปี 2561 มีรายได ้210.87 ลา้นบาท )  โดยแบ่งเป็นรายไดธุ้รกิจโรงแรมในประเทศมีรายได ้197.9 ลา้นบาท รายได้

ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศมีรายได ้15.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 จาํนวน 2.28 ลา้นบาท  

ส่วนธุรกิจให้เช่าพ้ืนและบริการบริหารโดย บริษทั เซียร์พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  โดยบริษทัมีรายไดค่้า

เช่าและจากการให้บริการในไตรมาส 1 ปี2562 เป็นจาํนวน 150.41 ลา้นบาทโดยแบ่งเป็นรายไดค่้าเช่าในประเทศ 140.5 

ลา้นบาท รายไดค่้าเช่าต่างประเทศ 9.91 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 1.11 ลา้นบาท หรือ 0.7 %    

   
 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 117.61  ลา้นบาท  (กาํไรขั้นตน้ปี 2561 เท่ากบั 127.73 ลา้นบาท  

และมีกาํไรสุทธิรวม (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่) จาํนวน 16.54 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน  25.77 ลา้นบาท  
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                                       บริษทั เอเชีย โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
               งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 

                (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ไตรมาส 1 ปี  2562 ไตรมาส 1 ปี 2561 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

 จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

 รายได้        

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 213.15 210.87 2.28 

รายไดค่้าเช่าและบริการ 150.41 151.52 (1.11) 

  รวมรายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการ 363.56 362.39 1.17        

 ต้นทุนขายและบริการ        

ตน้ทุนขายจากกิจการโรงแรม 124.12                      115.52                      8.60 

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 121.83                     119.14                                          2.69 

  รวมตน้ทุนขายและบริการ   245.95 234.66 11.29 

 กาํไรขั้นต้น 117.61 127.73 (10.12) 

 รายไดอ่ื้น    24.24      23.91                     0.33 

 กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย    141.85      151.64 (9.79) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 18.80 16.48                      2.32 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                       65.31 57.62 7.69 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   4.21 4.22 (0.01) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 0.99 0.82 0.17 

(โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) หน้ีสงสัยจะสูญ (0.73) 1.20 (1.93) 

 กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ                        53.27 71.30 (18.03) 

 ต้นทุนทางการเงิน                       31.28                        25.98 5.30 

 กาํไรก่อนภาษีเงินได้  21.99 45.32 (23.33) 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.25 2.62 2.62 

 กาํไรสําหรับปี 16.74 42.69 (25.95) 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัและบริษทั

ย่อย โดยจาํแนกตามโครงสร้างของรายได ้ตน้ทุนขายและบริการ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และตน้ทุนทางการเงิน มี

ดงัน้ี 
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รายละเอียดรายได้จากกิจการโรงแรม

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายได้จากกิจการโรงแรม 144.99         138.63         68.16           72.24           213.15         210.87

สัดส่วนรายได้ Room : F&B 68.0% 65.7% 32.0% 34.3% 100.0% 100.0%

ต้นทุนขาย 68.76           60.28           55.36           55.24           124.12         115.52

Cost Ratio (ต้นทุนขาย / รายได้) 47.4% 43.5% 81.2% 76.5% 58.2% 54.8%

กําไรขั้นต้น 76.23           78.35           12.80           17.00           89.03           95.35           

GP Margin (กําไรขั้นต้น / รายได้) 52.6% 56.5% 18.8% 23.5% 41.8% 45.2%

ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม รวมกิจการโรงแรม

 

1) รายได้ค่าห้องพกั 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจโรงแรม 7 แห่ง ประกอบดว้ย 1)โรงแรมเอเชีย ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 2)โรงแรมเอเชียพทัยา ตั้งอยู่ท่ีเมืองพทัยา 3) โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ตั้งอยู่ท่ีรังสิต ปทุมธานี 4)โรงแรมเอเชีย

ชะอาํ ตั้งอยูท่ี่หาดชะอาํ จ. เพชรบุรี 5) ราชพฤกษ ์ลานนา บูทีค ตั้งอยูท่ี่ตาํบล หนองควาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  

6) โรงแรมดาร์เลย ์ตั้ งอยู่ท่ี ตาํบล ช้างม่อย อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ 7) โรงแรม Quality Inn Long 

Beach Airport  ตั้งอยู่ท่ี 3201  E. Pacific High Way Signal Hill California  บริษทัและบริษทัย่อยรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม

สาํหรับงวดไตรมาส 1 ของปี 2562 เท่ากบั 213.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  2.28 ลา้นบาท หรือ 1.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

มีรายไดจ้ากห้องพกัในไตรมาส 1  ปี 2562 จาํนวน 144.99  ลา้นบาท ( เป็นรายไดห้้องพกัในประเทศ

จาํนวน 129.74 ลา้นบาท รายไดห้้องพกัต่างประเทศจาํนวน 15.25 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2561 ท่ีมีรายได้

จาํนวน 138.63 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 6.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.6 % โรงแรมทั้งเจ็ดแห่งในไตรมาส 1 ปี 2562 มีอตัราการเขา้

พกัรวม  68.73 %  เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราการเขา้พกั 78.20 %   

อยา่งไรกต็าม อตัราค่าหอ้งพกัถวัเฉล่ีย  (Average Room Rate)  ของทั้งเจด็โรงแรมในปี 2562  เพ่ิมข้ึนโดย

มีอตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ียในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 1,402 บาท ในขณะท่ีปีก่อนมีอตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ียเท่ากบั 1,306 บาท  

 รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดค่้าอาหารและเคร่ืองด่ืมลดลงจากปีก่อน โดยมีรายไดค่้าอาหารและเคร่ืองด่ืมจาก

ไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นเงิน 68.16 ลา้นบาทลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 เป็นเงิน 4.08 ลา้นบาท  โดยทั่วไป รายได้

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมจากห้องอาหารจะมีความสัมพนัธ์กบัรายไดค่้าห้องพกั กล่าวคือ ถา้มีแขกมาพกัมาก ก็มกัจะมี

รายไดค่้าอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  สําหรับรายไดค่้าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีการลดลง ไม่สัมพนัธ์กนักบั

รายไดค่้าห้องพกัท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงเป็นผลจากพฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัมกัเดินทางเป็นครอบครัว 

หรือเป็นกลุ่มเพ่ือนและนิยมท่ีจะสาํรองหอ้งพกัผ่านทางระบบอินเตอร์เนต   Online Travel Agent  ( OTA)  มากข้ึน  กลุ่ม

โรงแรมเอเชีย  จึงขยายแผนงานรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี และไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี ตั้งแต่กลางปี 2560 ถึง

ปัจจุบนั 
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ซ่ึงจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกลุ่มลูกคา้โดยส่วนใหญ่จะจองเป็นเฉพาะห้องพกั ท่ีไม่รวมอาหาร

เชา้ (ABF) จึงทาํใหร้ายไดค่้าหอ้งพกัและค่าอาหารอตัราการการปรับไม่สมัพนัธ์กนั 

2) รายได้ค่าเช่าและบริการ 

รายไดค่้าเช่าและบริการเป็นรายไดจ้ากธุรกิจการให้เช่าพ้ืนท่ีของบริษทั เซียร์  พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าและบริการ ไดแ้ก่  1) อาคารศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต   2) ศูนยก์ารคา้เดอะฮบั  ( The 

Hub),  3) เอ-เอ ทาวน์อพาร์ทเมน้ (AA -Town Apartment)    4) โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต 5) โรงแรมเอเชียชะอาํ 

และมีบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  อีก 3 แห่ง คือ 1) บริษทั เซียร์ แอสเซท จาํกดั  

ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า “  ราชพฤษก ์ลานนา บูทีค   ท่ีเชียงใหม่ ”  2) บริษทั สปาโฮเตล็ จาํกดั  ประกอบธุรกิจ  “ศูนยก์ารคา้ 

ลานสุข พลาซ่า และให้เช่าโรงแรม ดาร์เลย์ เชียงใหม่ ” และ  3) Zeer Oversea LLC.  ท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศ

สหรัฐอเมริกา  “ศูนยก์ารคา้  Glendale  Plaza   และ โรงแรม Quality Inn Long Beach Airport ”   สหรัฐอเมริกา    ในรัฐ

แคลิฟอเนียร์  

 

รายละเอียดรายได้จากกิจการค่าเช่าและบริการ

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายได้จากกิจการค่าเช่าบริการ 140.50         145.81       9.91             5.71             150.41         151.52

ต้นทุนขาย 120.32         117.54       1.51             1.60             121.83         119.14

Cost Ratio (ต้นทุนขาย / รายได้) 85.6% 80.6% 15.2% 28.0% 81.0% 78.6%

กําไรขั้นต้น 20.18           28.27         8.40             4.11             28.58           32.38           

GP Margin (กําไรขั้นต้น / รายได้) 14.4% 19.4% 84.8% 72.0% 19.0% 21.4%

ในประเทศ ต่างประเทศ รวมกิจการค่าเช่าและบริการ

 
   รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํนวน 150.41 ลา้นบาท (รายไดค่้าเช่าในประเทศจาํนวน 

140.50 ลา้นบาท รายไดค่้าเช่าต่างประเทศ 9.91 ลา้นบาท) ปรับลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2561จาํนวน 1.11 ลา้น

บาท  เป็นผลจากการท่ีทางศูนยก์ารคา้เซียร์ฯ ไดท้าํการปรับเปล่ียนผงัพ้ืนท่ีใหเ้ช่า และผงับริเวณภายในอาคารให้ดียิ่งข้ึน 

และมีการปรับปรุงอาคารดา้นหนา้ของศูนยฯ์ ตลอดจนพ้ืนท่ีตลาดภายนอกอาคาร  

3) รายไดอื้่น 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเช่า ค่านํ้าประปา และ ค่าไฟฟ้า    รายไดค่้าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ กาํไรจาก

อตัราแลกเปล่ียน ค่าบริการอ่ืนท่ีเรียกเกบ็จากลกูคา้ และรายไดเ้บด็เตลด็  

ต้นทุนขาย.....ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการ ประกอบดว้ย 2 รายการหลกั   ตามประเภทของรายไดจ้ากการประกอบการ คือ ตน้ทุน

ขายจากกิจการโรงแรม ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายและบริการรวม   

245.95  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 11.29 ลา้นบาท ปรับเพ่ิมข้ึน 4.81 %  และบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้   (GP Margin) 
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ลดลง โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ในปี 2562 เท่ากบั 32.3% ของรายไดจ้ากการประกอบการ ในขณะท่ีปีก่อนมีอตัรากาํไร

ขั้นตน้เท่า กบั  35.2%    โดยสามารถจาํแนกตน้ทุนขายและบริการแยกตามส่วนงานดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

 

ก) ต้นทุนขายห้องพกั 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายหอ้งพกั  68.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 8.48 

ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึน  14.1  % โดยมีอตัราส่วนตน้ทุนขายหอ้งพกั (Cost Ratio) สาํหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากบั 47.4 % 

และ 43.5.% และมีอตัรากาํไรขั้นตน้ (GP Margin) สาํหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากบั 52.6 % และ 56.5.  % ตามลาํดบั  

ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 55.36  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 

0.12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.2 % จากปีก่อน โดยมีอตัราส่วนตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืมสาํหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากบั 

81.2 % และ 76.5 % และมีอตัรากาํไรขั้นตน้สาํหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากบั 18.8 % และ 23.5 % ตามลาํดบั 

 

ข) ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 

ในไตรมาสปี 1 ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 121.83 ลา้นบาท (เป็นตน้ทุนค่าเช่าและ

บริการจากกิจการภายในประเทศเป็นจาํนวน 120.32 ลา้นบาท และ ธุรกิจต่างประเทศจาํนวน 2.78 ลา้นบาท ) เพ่ิมข้ึน 2.69  

% จากปีก่อน    มีอตัรากาํไรขั้นตน้สาํหรับปี 2562 และ 2562 เท่ากบั 19.0 % และ 21.4  % ตามลาํดบั 

ค่าใชจ่้ายในการขาย การบริหาร และอื่นๆ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562  บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการขาย การบริหาร และค่าใชจ่้ายอ่ืนรวม

เป็นเงิน  88.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน8.24 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปีก่อนของ

ค่าใชจ่้ายแต่ละประเภท ดงัน้ี 

• ค่าใชจ่้ายในการขายในปี 2562 จาํนวน 18.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.08 % 

• ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2562 จาํนวน 65.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 13.35 % 

• ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2562 จาํนวน 4.21 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 0.01 ลา้นบาท ลดลง 0.24 % 

• ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 จาํนวน 0 .99 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  

20.73 % 

• ในปี 2562 โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 0.73 ลา้นบาท  ในขณะท่ีปีก่อนมีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 1.20 ลา้นบาท  ลดลง 1.93 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระจากลกูหน้ีคงคา้งท่ีคา้งนาน 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้(EBIT) 53.27

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 18.03 ลา้นบาท ลดลง 25.29 %  
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ต้นทุนทางการเงิน 

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนทางการเงินเป็นเงิน 31.28 ลา้นบาท ไตรมาส 1 ปี 2561 

จาํนวน 25.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  5.3 ลา้นบาท   

กําไรสุทธิ 

ในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีขาดทุนสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่) เป็นเงินรวม 16.54 ลา้น

บาท ลดลงจากปีก่อน 25.77 ลา้นบาท และมีกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานในปี 2562 เท่ากบั 0.05 บาท  ขณะท่ีไตรมาส 1 ปี 2561  

มีกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.13 บาท  

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเผยแพร่ใหผู้ล้งทุนไดท้ราบโดยทัว่กนั 

 
 

             ขอแสดงความนบัถือ 
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                              กรรมการรองผูจ้ดัการ 


	วันที่  14  พฤษภาคม  2562
	บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด  (มหาชน) ขอนำส่งงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว และขอชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562 ของบริษ...
	ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม  363.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  1.17 ล้านบาท หรือ 0.32  % จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 1 ปี 2562 มีรายได้จำนวน 213.15 ล้านบาท (ไตรมาส 1 ปี 2561 มีรายได้ 210.87 ล้านบาท )  โดยแบ่งเ...
	ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นและบริการบริหารโดย บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  โดยบริษัทมีรายได้ค่าเช่าและจากการให้บริการในไตรมาส 1 ปี2562 เป็นจำนวน 150.41 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้ค่าเช่าในประเทศ 140.5 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าต่างประเทศ 9.91 ล้านบาท ล...
	                                       บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	               งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561
	1) รายได้ค่าห้องพัก
	ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะจองเป็นเฉพาะห้องพัก ที่ไม่รวมอาหารเช้า (ABF) จึงทำให้รายได้ค่าห้องพักและค่าอาหารอัตราการการปรับไม่สัมพันธ์กัน
	ก) ต้นทุนขายห้องพัก
	ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายห้องพัก  68.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.48 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น  14.1  % โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายห้องพัก (Cost Ratio) สำหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 47.4 % และ 43.5.% และมีอัตรากำไรขั้นต้น (GP Marg...
	ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
	ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 55.36  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2 % จากปีก่อน โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 81.2 % และ 76.5 % และมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับ...
	ข) ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
	ในไตรมาสปี 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่าเช่าและบริการ 121.83 ล้านบาท (เป็นต้นทุนค่าเช่าและบริการจากกิจการภายในประเทศเป็นจำนวน 120.32 ล้านบาท และ ธุรกิจต่างประเทศจำนวน 2.78 ล้านบาท ) เพิ่มขึ้น 2.69  % จากปีก่อน    มีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี ...
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน
	ขอแสดงความนับถือ



