วันที่ 14 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง

นําส่ งงบการเงินและงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
และชี้แจงผลประกอบการสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน

เรี ยน

ท่านกรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่ งที่ส่งมาด้วย งบการเงินและงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 “ชุดสอบทาน” ของ
บริ ษทั เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย จํานวน 1 ชุด
บริ ษทั เอเชี ยโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) ขอนําส่ งงบการเงิ นและงบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สําหรั บงวดไตรมาสที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 ซึ่ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญ ชี แล้ว และขอชี้ แจงผล
ประกอบการสําหรับไตรมาสที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนให้ผลู ้ งทุนได้รับทราบดังนี้

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการดําเนินธุ รกิจ
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 330.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.04 ล้านบาท หรื อ 4.44
% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยกลุ่มธุ รกิจโรงแรมในไตรมาส 2 ปี 2562 มีรายได้จาํ นวน 185.14 ล้านบาท (ไตร
มาส 2 ปี 2561 มี รายได้ 168.61 ล้านบาท ) โดยแบ่ งเป็ นรายได้ธุรกิ จโรงแรมในประเทศมี รายได้ 166.59 ล้านบาท
รายได้ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศมีรายได้ 18.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดี ยวกันของปี 2561 จํานวน 16.54 ล้าน
บาท เป็ นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ เนื่องจากบริ ษทั ได้เริ่ มดําเนินการเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561
ส่ วนธุรกิจให้เช่าพื้นและบริ การบริ หารโดย บริ ษทั เซี ยร์พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั มีรายได้ค่า
เช่าและจากการให้บริ การในไตรมาส 2 ปี 2562 เป็ นจํานวน 145 ล้านบาทโดยแบ่งเป็ นรายได้ค่าเช่าในประเทศ 138.69
ล้านบาท รายได้ค่าเช่าต่างประเทศ 6.31 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จํานวน 2.49 ล้านบาท หรื อ 1.7 %
โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 66.65 ล้านบาท (กําไรขั้นต้นปี 2561 เท่ากับ 77.82 ล้านบาท
และมีขาดทุนสุ ทธิ รวม (ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่) จํานวน 37.23 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 22.61
ล้านบาท
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บริ ษทั เอเชีย โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561
รายการ
รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รวมรายได้จากกิจการโรงแรมและบริ การ
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
รวมต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
หนี้สงสัยจะสู ญ
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส 2 ปี 2562

ไตรมาส 2 ปี 2561

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

185.15
145.00
330.15

168.61
147.49
316.10

16.54
(2.49)
14.05

139.02
124.48
263.50
66.65
19.38
86.03
19.61
69.01
0.00
3.83
1.13
0.67
(8.22)
31.15
(39.37)
(1.97)
(37.40)

114.24
124.04
238.28
77.82
21.87
99.69
16.65
60.13
4.85
3.86
0.92
1.84
11.44
25.47
(14.03)
0.94
(14.97)

24.78
0.44
25.22
(11.17)
(2.49)
(13.66)
2.96
8.88
(4.85)
(0.03)
0.21
(1.17)
(19.66)
5.68
(25.34)
(2.91)
(22.43)

การวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานสําหรับไตรมาส 2 ปี 2562 ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย โดยจําแนกตามโครงสร้างของรายได้ ต้นทุนขายและบริ การ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน และต้นทุนทางการเงิน มี
ดังนี้
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รายละเอียดรายได้จากกิจการโรงแรม
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรม
สัดส่วนรายได้ Room : F&B
ต้นทุนขาย
Cost Ratio (ต้นทุนขาย / รายได้)
กําไรขั้นต้น
GP Margin (กําไรขั้นต้น / รายได้)

ห้องพัก
2562

2561

อาหารและเครื่องดื่ม

รวมกิจการโรงแรม

2562

2562

2561

123.81

108.16

61.34

60.45

66.9%

64.1%

33.1%

35.9%

80.66

61.30

58.36

52.94

65.1%
43.15
34.9%

56.7%
46.86
43.3%

95.1%
2.98
4.9%

87.6%
7.51
12.4%

185.15
100.0%
139.02
75.1%
46.13
24.9%

2561

168.61
100.0%
114.24
67.8%
54.37
32.2%

1) รายได้ ค่าห้ องพัก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจโรงแรม 7 แห่ ง ประกอบด้วย 1)โรงแรมเอเชี ย ซึ่ งตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 2)โรงแรมเอเชียพัทยา ตั้งอยูท่ ี่เมืองพัทยา 3) โรงแรมเอเชี ยแอร์ พอร์ท ตั้งอยูท่ ี่รังสิ ต ปทุมธานี 4)โรงแรมเอเชี ย
ชะอํา ตั้งอยู่ที่หาดชะอํา จ. เพชรบุรี 5) ราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บล หนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
6) โรงแรมดาร์ เลย์ ตั้งอยู่ที่ ตําบล ช้างม่อย อําเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ และ 7) โรงแรม Quality Inn Long
Beach Airport ตั้ง อยู่ที่ 3201 E. Pacific High Way Signal Hill California บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยรายได้จ ากธุ ร กิ จ
โรงแรมสําหรับงวดไตรมาส 2 ของ ปี 2562 เท่ากับ 185.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 16.54 ล้านบาท หรื อ 9.81 % จากช่ วง
เดียวกันของปี ก่อน
มีรายได้จากห้องพักในไตรมาส 2 ปี 2562 จํานวน 123.81 ล้านบาท ( เป็ นรายได้ห้องพักในประเทศ
จํานวน 105.25 ล้านบาท รายได้ห้องพักต่างประเทศจํานวน 18.56 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2561 ที่ มีรายได้
จํานวน 108.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 15.65 ล้านบาท เท่ากับ 14.5 % โรงแรมทั้งเจ็ดแห่ งในไตรมาส 2 ปี 2562 มีอตั ราการ
เข้าพักรวม 60.51 % เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่มีอตั ราการเข้าพัก 64.17 %
อย่างไรก็ตาม อัตราค่าห้องพักถัวเฉลี่ย (Average Room Rate) ของทั้งเจ็ดโรงแรมในปี 2562 เพิ่มขึ้ น
โดยมี อตั ราค่ าหัองพักเฉลี่ ยในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ ากับ 1,340 บาท ในขณะที่ ปีก่อนมี อตั ราค่ าห้องพักเฉลี่ ยเท่ ากับ
1,203 บาท
รายได้ ค่าอาหารและเครื่องดืม่
บริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อยมี ร ายได้ค่ าอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อน โดยมี ร ายได้ค่ าอาหารและ
เครื่ องดื่มจากไตรมาส 2 ปี 2562 เป็ นเงิน 61.34 ล้านบาท ไตรมาส 2 ปี 2561 มีรายได้จาํ นวน 60.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 2 ปี 2561 เป็ นเงิน 0.89 ล้านบาท โดยทัว่ ไป รายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่มจากห้องอาหารจะมีความสัมพันธ์
กับรายได้ค่าห้องพัก กล่าวคื อ ถ้ามีแขกมาพักมาก ก็มกั จะมีรายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มเพิ่มขึ้ นตามไปด้วย สําหรับ
รายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่มีการปรับเพิ่มขึ้นไม่สมั พันธ์กนั กับรายได้ค่าห้องพักที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผลจากพฤติกรรม
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การเดินทางของนักท่องเที่ยวในปั จจุบนั มักเดินทางเป็ นครอบครัว หรื อเป็ นกลุ่มเพื่อนและนิ ยมที่จะสํารองห้องพักผ่าน
ทางระบบอิ น เตอร์ เนต Online Travel Agent ( OTA) มากขึ้ น กลุ่ ม โรงแรมเอเชี ย จึ ง ขยายแผนงานรองรั บ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ตั้งแต่กลางปี 2560 ถึงปัจจุบนั
ซึ่ งจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกลุ่มลูกค้าโดยส่ วนใหญ่จะจองเป็ นเฉพาะห้องพัก ที่ไม่รวมอาหาร
เช้า (ABF) จึงทําให้รายได้ค่าห้องพักและค่าอาหารอัตราการการปรับไม่สมั พันธ์กนั

2) รายได้ ค่าเช่ าและบริการ
รายได้ค่าเช่าและบริ การเป็ นรายได้จากธุ รกิจการให้เช่าพื้นที่ ของบริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมีทรัพย์สินที่ให้เช่าและบริ การ ได้แก่ 1) อาคารศูนย์การค้าเซี ยร์ รังสิ ต 2) ศูนย์การค้าเดอะฮับ ( The
Hub), 3) เอ-เอ ทาวน์อพาร์ ทเม้น (AA -Town Apartment) 4) โรงแรมเอเชี ยแอร์ พอร์ ท รังสิ ต 5) โรงแรมเอเชี ยชะอํา
และมีบริ ษทั ย่อยที่ ถือหุ น้ โดยบริ ษทั เซี ยร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) อีก 3 แห่ ง คื อ 1) บริ ษทั เซี ยร์ แอสเซท จํากัด
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ เช่ า “ ราชพฤษก์ ลานนา บู ที ค ที่ เชี ย งใหม่ ” 2) บริ ษ ัท สปาโฮเต็ ล จํา กัด ประกอบธุ ร กิ จ
“ศูนย์การค้า ลานสุ ข พลาซ่า และให้เช่าโรงแรม ดาร์ เลย์ เชี ยงใหม่ ” และ 3) Zeer Oversea LLC. ที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา “ศูนย์การค้า Glendale Plaza และ โรงแรม Quality Inn Long Beach Airport ” สหรัฐอเมริ กา
ในรัฐแคลิฟอเนียร์
รายละเอียดรายได้จากกิจการค่าเช่าและบริการ
(หน่วย : ล้านบาท)

ในประเทศ
2562

ต่างประเทศ
2561

2562

รวมกิจการค่าเช่าและบริการ

2561

รายได้
รายได้จากกิจการค่าเช่าบริการ

138.69

140.27

6.31

7.22

ต้นทุนขาย

122.92

120.67

1.56

3.37

88.6%
15.77
11.4%

86.0%
19.60
14.0%

24.7%
4.75
75.3%

46.7%
3.85
53.3%

Cost Ratio (ต้นทุนขาย / รายได้)
กําไรขั้นต้น
GP Margin (กําไรขั้นต้น / รายได้)

2562

145.00
124.48
85.8%
20.52
14.2%

2561

147.49
124.04
84.1%
23.45
15.9%

รายได้ค่าเช่ าและค่ าบริ การในไตรมาส 2 ปี 2562 มี จาํ นวน 145.00 ล้านบาท (รายได้ค่าเช่ าในประเทศ
จํานวน 138.69 ล้านบาท รายได้ค่าเช่ าต่างประเทศ 6.31 ล้านบาท) ปรับลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี 2561 จํานวน
2.49 ล้านบาท เป็ นผลจากการที่ทางศูนย์การค้าเซี ยร์ฯ ได้ทาํ การปรับเปลี่ยนผังพื้นที่ให้เช่า และผังบริ เวณภายในอาคาร
ให้ดียิ่งขึ้น และมีการปรับปรุ งอาคารด้านหน้าของศูนย์ฯ ตลอดจนพื้นที่ตลาดภายนอกอาคารที่ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแล้ว
เสร็ จเมื่อปลายปี 2561
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3) รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่า ค่านํ้าประปา และ ค่าไฟฟ้ า รายได้ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ กําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าบริ การอื่นที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า และรายได้เบ็ดเตล็ด รายได้อื่นลดลง 2.49 ล้านบาท เนื่องจากใน
ปี 2561 บริ ษทั มีรายได้ชดเชยจากประกันภัย

ต้ นทุนขาย.....ต้ นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริ การ ประกอบด้วย 2 รายการหลัก ตามประเภทของรายได้จากการประกอบการ คือ ต้นทุน
ขายจากกิจการโรงแรม ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและบริ การรวม
263.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 25.22 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 10.58 % เป็ นผลกระทบจากการการตั้งประมาณการ
หนี้ สินพนักงานที่ เพิ่มขึ้ นจาก 300 วัน เป็ น 400 วัน และบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้น (GP Margin) ลดลง โดยมี อตั รา
กําไรขั้นต้นในปี 2562 เท่ากับ 20.2 % ของรายได้จากการประกอบการ ในขณะที่ปีก่อนมีอตั รากําไรขั้นต้นเท่า กับ 24.6
% โดยสามารถจําแนกต้นทุนขายและบริ การแยกตามส่ วนงานดําเนินงานได้ดงั นี้
ก) ต้ นทุนขายห้ องพัก
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายห้องพัก 80.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
19.36 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 31.60 % โดยมีอตั ราส่ วนต้นทุนขายห้องพัก (Cost Ratio) สําหรับปี 2562 และ 2561
เท่ากับ 65.1 % และ 56.7.% และมีอตั รากําไรขั้นต้น (GP Margin) สําหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 34.9 % และ 43.3
% ตามลําดับ
ต้ นทุนขายอาหารและเครื่องดืม่
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม 58.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
5.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2 % จากปี ก่อน โดยมีอตั ราส่ วนต้นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่มสําหรับปี 2562 และ 2561
เท่ากับ 95.1 % และ 87.6 % และมีอตั รากําไรขั้นต้นสําหรับปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 4.9 % และ 12.4 % ตามลําดับ
ข) ต้ นทุนค่ าเช่ าและบริการ
ในไตรมาสปี 2 ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนค่าเช่าและบริ การ 124.48 ล้านบาท (เป็ นต้นทุนค่าเช่า
และบริ การจากกิจการภายในประเทศเป็ นจํานวน 122.92 ล้านบาท และ ธุรกิจต่างประเทศจํานวน 1.56 ล้านบาท )
เพิ่มขึ้น 0.4 % จากปี ก่อน มีอตั รากําไรขั้นต้นสําหรับปี 2562 และ 2562 เท่ากับ 14.2% และ 15.9 % ตามลําดับ

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย การบริหาร และอืน่ ๆ
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ หาร และค่าใช้จ่ายอื่นรวมเป็ นเงิน
94.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 6.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการปรับเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากปี ก่อนของค่าใช้จ่าย
แต่ละประเภท ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 จํานวน 19.61ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 2.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
17.78%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2562 จํานวน 69.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.77%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม ลดลง 4.85 ล้านบาท เนื่องจากปี ก่อนกิจการได้ซ้ื อ ราชพฤกษ์
ลานนา บูทีค
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2562 จํานวน 3.83 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 0.03 ล้านบาท ลดลง 0.78%
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 จํานวน 1.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
22.83 %
ในปี 2562 หนี้สงสัยจะสูญจํานวน 0.67 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีหนี้สงสัยจะสญ 1.84 ล้านบาท ปี นี้
ลดลง 1.17 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ได้รับชําระจากลูกหนี้คงค้าง

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษีเงิ นได้ 8.22 ล้าน
บาท ไตรมาส 2 ปี 2561 มีกาํ ไรเท่ากับ 11.44 ล้านบาท

ต้ นทุนทางการเงิน
ไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ตน้ ทุ นทางการเงิ นเป็ นเงิ น 31.15 ล้านบาท ไตรมาส 2 ปี 2561
จํานวน 25.47 ล้านบาท ปี นี้เพิ่มขึ้น 5.68 ล้านบาท

กําไรสุทธิ
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนสุ ทธิ (ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่) เป็ นเงินรวม 37.23 ล้าน
บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 22.61 ล้านบาท และมีขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานในปี 2562 เท่ากับ 0.11 บาท ขณะที่
ไตรมาส 2 ปี 2561 มีขาดทุนต่อหุน้ เท่ากับ 0.05 บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ ให้ผลู ้ งทุนได้ทราบโดยทัว่ กัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุ รพงษ์ เตชะหรู วิจิตร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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