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ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
สรุปแนวโน้มธุรกิจ
ISIC : 58550000 ที่พกั แรม
ธุ รกิ จโรงแรมและที่พกั ในปี 2564 มีแนวโน้ม “Neutral (-)” จำก
จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่คำดว่ำจะฟื้ นตัวช้ำจำกกำรระบำดของเชื้ อ
ไวรั ส โควิ ด -19 ระลอกใหม่ ใ นหลำยๆ ประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทย
ประกอบกับข้อจำกัดในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ จึงคำดว่ำในปี 2564
จะมี นัก ท่องเที่ยวต่ำงชำติ เดิ นทำงเข้ำมำรำว 2 – 4 ล้ำนคน ลดลงจำกปี
2563 ที่มีจำนวน 6.7 ล้ำนคน ขณะที่นกั ท่องเที่ยวไทยซึ่ งกลำยมำเป็ นส่ วน
สำคัญที่ช่วยประคับประคองธุรกิจในช่วงที่ผ่ำนมำ คำดว่ำต้องใช้เวลำอีก
สักพักในกำรฟื้ นตัว เนื่ องจำกจำกกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19
ระลอกใหม่ภำยในประเทศตั้งแต่ช่ วงปลำยเดื อน ธ.ค. 2563 ที่ ถึงแม้ว่ำ
ภำครัฐพยำยำมควบคุมกำรแพร่ ระบำดระลอกใหม่ไม่ให้ยืดเยื้อไปจนถึ ง
ไตรมำสสองของปี 2564 แต่กำรระมัดระวังกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว
ไทยท่ ำ มกลำงภำวะเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ แ น่ น อน ยัง เป็ นปั จจั ย กดดั น
ผูป้ ระกอบกำรโรงแรมและที่พกั ให้จำเป็ นต้องปรับแผนธุรกิ จโดยกำรลด
รำคำห้องพัก ลดค่ำใช้จ่ำยที่ ไม่จำเป็ น รวมไปถึ งหำรำยได้เพิ่มจำกส่ วน
บริ กำรอื่นๆ ในโรงแรมเพื่อรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงิน หรื อแม้กระทัง่
กำรหยุดกิจกำรชัว่ ครำวและรอจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวจะฟื้ นตัว
กลับมำเป็ นปกติ หรื อบำงรำยจำเป็ นต้องปิ ดตัวถำวร
ภาพรวมของธุรกิจ
ธุ รกิจโรงแรมและที่พกั ในปี 2563 ได้รับผลกระทบรุ นแรงจำกกำร
แพร่ ระบำดของเชื้ อไวรั สโควิ ด -19 ที่ ทำให้ ห ลำยประเทศทัว่ โลกดำเนิ น
มำตรกำรล็อกดำวน์และจำกัดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศเพื่อจำกัดกำรแพร่
ระบำดของเชื้ อ โดยประเทศไทยเริ่ มมำตรกำรดังกล่ำวตั้งแต่ช่วงกลำงเดื อน
มี น ำคม - กัน ยำยน 2563 ส่ ง ผลให้ ผู้ป ระกอบกำรโรงแรมและธุ ร กิ จ ที่
เกี่ ยวเนื่ องสู ญเสี ยรำยได้อย่ำงมำก เนื่ องจำกไม่มีนักท่องเที่ ยวต่ำงชำติ เ ข้ำ
ประเทศในช่วงเวลำดังกล่ำว และถึงแม้ในเดือนตุลำคม 2456 ภำครัฐได้เริ่ ม
ผ่อนปรนมำตรกำรโดยเปิ ดรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ประเภทพิเศษ (Special
Tourist Visa) เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวในประเทศ แต่จำนวน
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำยังมีจำนวนน้อยมำก

Millions

รูปที่ 1 จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
ล้ำนคน
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
ม.ค.-62 เม.ย.-62 ก.ค.-62 ต.ค.-62 ม.ค.-63 เม.ย.-63 ก.ค.-63 ต.ค.-63
ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ในช่ ว งที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งชำติ ย งั ไม่ ส ำมำรถเดิ น ทำงเข้ำ มำใน
ประเทศได้ปกติ โรงแรมและที่พกั หลำยแห่ งหยุดกิจกำรชัว่ ครำว ขณะที่บำง
แห่ งปรับแผนทำกำรตลำดโดยมุ่งเน้นลูกค้ำชำวไทยแทนชำวต่ำงชำติ จำก
กำรได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น ของภำครั ฐ ที่ ส่ ง เสริ มให้ ค นไทยท่ อ งเที่ ย ว
ภำยในประเทศมำกขึ้ นภำยใต้โครงกำร “เรำเที่ ยวด้วยกัน” นอกจำกนี้ บำง
โรงแรมทำกำรให้เช่ำห้องพักเพื่อเป็ นสถำนที่กกั ตัวของรัฐ หรื อปล่อยเช่ำรำย
เดือน เพื่อรักษำสภำพคล่องให้ธุรกิ จยังคงดำเนิ นต่อไปท่ำมกลำงควำมยืดเยื้อ
ของกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19
ตารางที่ 1 รำยได้ผู ป้ ระกอบกำรธุ รกิ จ โรงแรมและที่ พ กั ที่ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ฯ
MINT: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม (ล้ำนบำท)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
กำไรสุ ทธิ (ล้ำนบำท)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
CENTEL: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

2561
44,246.0
80.2
4,751.3
-15.5
2561
9,364.0
5.0
2,274.3
8.7
2561
6,041.8
4.7
536.3
6.1

2562
2563
85,550.6 30,749.2
93.4
-64.1
10,994.1 -22,703.2
131.4
-306.5
2562
2563
8,438.6 2,855.3
-9.9
-66.2
1,809.2 -2,897.7
-20.5
-260.2
2562
2563
6,146.4 2,179.9
1.7
-64.5
502.8 -1,778.6
-6.3
-453.8

รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม (ล้ำนบำท)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
กำไรสุ ทธิ (ล้ำนบำท)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
ERW: บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม (ล้ำนบำท)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
กำไรสุ ทธิ (ล้ำนบำท)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
ที่มำ: ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หมำยเหตุ: ใช้บกำรเงินรวม โดยพิจำรณำเฉพำะรำยได้จำกกิจกำรโรงแรม

สถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลำหลำยปี ที่ ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ ยวของ
ไทยพึ่งพิงตลำดต่ำงประเทศเป็ นสำคัญ โดยรำยได้จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
มีสัดส่ วนมำกกว่ำ 60% ของรำยได้ท้ งั หมด จึงทำให้สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่
ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ที่ลุกลำมไปทัว่ โลกส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อ
อุ ต สำหกรรมท่ อ งเที่ ย วของไทย โดยตลอดทั้ง ปี 2563 มี ร ำยได้ร วมจำก
นักท่องเที่ยวทั้งสิ้ น 8.14 แสนล้ำนบำท หรื อหดตัว 72.8% จำกปี ก่อน ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น รำยได้จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 3.32 แสนล้ำนบำท ลดลง 82.6%
ขณะที่รำยได้จำกนักท่องเที่ยวไทยอยูท่ ี่ 4.82 แสนล้ำนบำท ลดลง 55.4%
ในด้ำ นจ ำนวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งชำติ ในช่ ว งหลำยปี ที่ ผ่ ำ นมำ
นักท่องเที่ยวจีนนับเป็ นตลำดที่มีควำมสำคัญมำกต่อกำรท่องเที่ยวไทย ในปี
2562 มีนักท่องเที่ยวจีนเดิ นทำงเข้ำมำรำว 11 ล้ำนคน สร้ ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวกว่ำ 5.3 แสนล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนรำว 28% ทั้งในมิติของ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติและมิติของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง
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รูปที่ 2 รำยได้รวมของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวของไทย
ล้ำนล้ำนบำท
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รำยได้นกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติ
%YoY นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
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0.48
0.33

รถยนต์ อำทิ ระยอง จันทบุรี กำญจนบุรี นครรำชสี มำ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม
จังหวัดที่มีแนวโน้มฟื้ นตัวเร็ วกว่ำกลุ่มจังหวัดอื่น
รูปที่ 3 อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยและรำคำห้องพักขำยได้เฉลี่ย
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รำยได้นกั ท่องเที่ยวไทย
%YoY นักท่องเที่ยวไทย

ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ย
สัดส่วนรำยได้จำกกำรประชุม/สัมมนำ
รำคำห้องพักเฉลี่ย (แกนขวำ)

บำท
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ม.ค.-62 เม.ย.-62 ก.ค.-62 ต.ค.-62 ม.ค.-63 เม.ย.-63 ก.ค.-63 ต.ค.-63

ตารางที่ 2 จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำสู งสุ ด 5 อันดับแรก

ที่มำ: ธนำคำรแห่ งประเทศไทย

จานวน (ล้านคน)
2562
2563
จีน
11.00
1.25
มำเลเซี ย
4.27
0.62
รัสเซี ย
1.48
0.59
ลำว
1.85
0.38
ญี่ปนุ่
1.81
0.32
อื่นๆ
19.51
3.54
รวม
39.92
6.70
ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ตารางที่ 3 อัตรำกำรเข้ำพักและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ

ประเทศ

เติบโต (%YoY)
2562
2563
3.5
-88.6
5.7
-85.5
1.2
-60.4
10.2
-79.5
10.0
-82.3
4.2
-81.8
4.6
-83.2

สัดส่วน (%)
2562
2563
27.6
18.6
10.7
9.2
3.7
8.8
4.6
5.7
4.5
4.8
48.9
52.9
100.0
100.0

สถานการณ์ห้องพักและอัตราการเข้าพัก
ในปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติที่หดตัวลง
อย่ำงมำกส่ งผลให้อตั รำกำรเข้ำพักทัว่ ประเทศเฉลี่ ยลดลงเหลื ออยู่ที่ระดับ
29.5% จำก 71.2% ในปี 2562 สอดคล้องกับรำคำห้องพักเฉลี่ ยทัว่ ประเทศ
ลดลงอยู่ที่ 1,102 บำท จำกรำคำห้ องพัก เฉลี่ ย 1,732 บำท ในปี 2562 จำก
สถำนกำรณ์ ของธุ รกิ จโรงแรมที่ หดตัวในทุกด้ำน พบว่ำ โรงแรมเกื อบทุก
แห่งประสบสภำวะขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน แต่ละแห่ งมีเงินทุนหมุนเวียน
จำกัด โรงแรมบำงแห่ งไม่สำมำรถบริ หำรกิ จกำรในสภำวะขำดสภำพคล่ อง
ติดต่อกันได้ยำวนำนหลำยเดื อนจึ งจำเป็ นต้องหยุดกิ จกำรชั่วครำวและรอ
จนกว่ำสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวจะดีข้ ึนหรื อบำงแห่งจำเป็ นต้องปิ ดตัวถำวร
เมื่ อพิจำรณำรำยได้ร วมจำกกำรท่ องเที่ ย วเป็ นรำยจังหวัด พบว่ ำ
กรุ งเทพฯ ยังคงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ได้รับควำมนิ ยมจำกนักท่องเที่ยว
ทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ ทั้งนี้ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมำกจำกนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติ ที่ล ดลง คื อ ภูเ ก็ต ชลบุรี กระบี่ และสุ รำษฎร์ ธำนี เนื่ องจำกเป็ น
จังหวัดที่พ่ งึ พิงรำยได้จำกชำวต่ำงชำติเป็ นหลัก โดยกลุ่มจังหวัดดังกล่ำวคำด
ว่ำจะฟื้ นตัวช้ำกว่ำกลุ่มจังหวัดที่ มีรำยได้หลักมำจำกนักท่องเที่ ยวไทย แต่
ด้วยกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ภำยในประเทศ เป็ น
ตัวแปรสำคัญให้นกั ท่องเที่ยวไทยบำงส่ วนหลีกเลี่ยงกำรท่องเที่ยวไปจังหวัด
ที่ เ ดิ นทำงด้ว ยเครื่ อ งบิ น และหันไปเลื อกจังหวัดที่ สำมำรถเดิ นทำงด้ว ย

อัตราการเข้าพัก
(%)
จังหวัด
2562 2563
กรุ งเทพฯ
82.20 28.20
ภูเก็ต
75.25 19.47
ชลบุรี
80.4 28.95
เชียงใหม่
74.28
41.8
กระบี่
68.54 18.63
สุ รำษฎร์ธำนี
68.21 20.02
สงขลำ
71.48 27.16
ประจวบคีรีขนั ธ์ 64.35 35.67
กำญจนบุรี
69.34 42.55
เชียงรำย
54.92 38.31
ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

รายได้รวมจากการท่องเที่ยว สัดส่วนรายได้จาก
(ล้านบาท)
ต่างชาติ (%)
2562
2563 %YoY 2562
2563
1,067,814 254,740 -76.1
64.0
47.5
442,891 108,464 -75.5
88.8
80.7
276,328 62,499 -77.4
79.9
55.2
110,670 49,841 -55.0
39.3
14.8
112,056 29,032 -74.1
65.7
53.1
94,287 24,243 -74.3
81.9
69.3
66,366 22,871 -65.5
52.5
23.8
42,393 18,021 -57.5
32.5
10.5
27,884 15,217 -45.4
8.2
2.9
29,292 14,950 -49.0
23.3
6.6

การแข่งขันในธุรกิจโรงแรมและที่พัก
ธุ รกิ จโรงแรมและที่พกั เผชิ ญกับสภำวะอุปทำนส่ วนเกิ นมำหลำยปี
เพรำะนอกเหนื อจำกจะมี ห้ องพัก จำกธุ รกิ จโรงแรมแล้ว ยังมี ห้องพัก จำก
ธุ รกิ จอื่นๆ เข้ำมำให้บริ กำรเพิ่มในตลำด อำทิ ห้องพักของอำคำรชุด อพำร์ ท
เม้น ท์ห รื อเซอร์ วิ ส อพำร์ ท เม้น ท์ เป็ นต้น และภำวะอุ ป ทำนล้น ตลำดยิ่ง
รุ น แรงขึ้ น ในปี 2563 เนื่ องมำจำกกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรั ส โควิ ด -19
ส่ งผลให้ควำมต้องกำรห้องพักลดลงอย่ำงมำก สะท้อนได้จำกกำรลดลงของ
อัตรำเข้ำพักและรำคำห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมทัว่ ประเทศ จำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวทำให้ผปู้ ระกอบกำรหันมำมุ่งเน้นกำรบริ หำรจัดกำรลดต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำย รวมไปถึงกำรชะลอกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงแรมใหม่ โดยในช่วง 11
เดื อนแรกของปี 2563 มี พ้ืน ที่ ข ออนุ ญำตก่ อสร้ ำงอำคำรเพื่ อกำรโรงแรม
ทั้งสิ้ น 1.11 ล้ำน ตร.ม. ลดลง 65.2%YoY เมื่ อพิจำรณำเขตพื้ น ที่ ก่ อสร้ ำง
พบว่ำ พื้นที่ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเพื่อกำรโรงแรมในพื้นที่กรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล หดตัวมำกที่สุด รองลงมำคือ ภำคใต้ ซึ่ งทั้งสองกลุ่มเป็ นพื้น ที่ ที่
พึ่งพิงรำยได้จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเป็ นสำคัญ

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

สำนักวิจยั ธุ รกิจ สำยงำนกำกับดูแลและวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผูว้ เิ ครำะห์: นฤชยำ สำตแฟง
วันที่ 2 มีนำคม 2564

ตารางที่ 4 กำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเพื่อกำรโรงแรม
พื้นที่ก่อสร้าง (หน่วย: พัน ตร.ม.)
เปลี่ยนแปลง (%YoY)
2561 2562 11M62 11M63 2561 2562 11M62 11M63
กรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล

756.8 1,578.6 1,531.1

ภำคเหนือ
180.2 153.6
ภำคกลำง
5.1 13.9
ภำคตะวันออก 296.8
359
ภำคอีสำน
145.4 79.7
ภำคตะวันตก 127.8 142.9
ภำคใต้
623.7 1,042.4
รวม
2,135.9 3,370.1
ที่มำ: ศูนย์ขอ้ มูลอสังหำริ มทรัพย์

144.6
13.5
326.0
72.1
138.0
969.3
3,194.5

37.8

45.6 108.6 103.9 -97.5

91.0
7.3
356.0
107.4
127.6
383.4
1,110.6

-25.9 -14.8 -12.0 -37.1
464.7 173.0 186.3 -45.4
-23.0 21.0 18.3 9.2
-0.3 -45.2 -44.7 49.0
-27.2 11.8 16.6 -7.6
38.0 67.1 62.4 -60.4
11.1 57.8 56.5 -65.2

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
ในปี 2564 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวยังเป็ นหนึ่งในอุตสำหกรรม
ที่ได้รับผลกระทบรุ นแรงจำกกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรั สโควิด-19 และ
เป็ นอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้มฟื้ นตัวช้ำ โดยคำดว่ำในปี 2564 ธุรกิจโรงแรม
และที่ พ ัก จะเน้ น รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยเป็ นหลัก เนื่ อ งจำกตลำด
นักท่องเที่ยวไทยสำมำรถฟื้ นตัวได้เร็ วกว่ำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติหำกภำครัฐ
สำมำรถควบคุมกำรแพร่ ระบำดระลอกใหม่ได้ และมีมำตรกำรกระตุน้ กำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศ ขณะที่ตลำดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมีแนวโน้มฟื้ นตัว
ช้ำและมีควำมไม่แน่ นอนสู ง เนื่ องจำกกำรฟื้ นตัวขึ้นอยูก่ บั สถำนกำรณ์ กำร
แพร่ ระบำด กำรกระจำยวัคซี นป้ องกันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เป็ น
แหล่งต้นทำงของนักท่องเที่ยว รวมถึงประสิ ทธิ ผลของวัคซีนเป็ นสำคัญ ซึ่ ง
คำดว่ำประเทศต่ำงๆ รวมทั้งประเทศไทยจะสำมำรถกระจำยวัคซี นได้อย่ำง
ทัว่ ถึงมำกขึ้นในช่วงไตรมำส 4 ปี 2564 ซึ่ งจะส่ งผลให้ภำครัฐสำมำรถผ่อน
คลำยเกณฑ์ก ำรกักตัวสำหรั บนักท่องเที่ ยวต่ ำงชำติ หรื อพิ จำรณำเปิ ดรั บ
นักท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยวที่เดินทำงจำกประเทศที่ได้รับกำร
ฉี ดวัคซี นแล้วเท่ำนั้น ซึ่ งจะส่ งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ เดิ นทำงเข้ำมำ
มำกขึ้นในช่ วงไตรมำสสุ ดท้ำยของปี 2564 และจะเร่ งตัวขึ้นในช่วงกลำงปี
2565 หลังจำกที่แต่ละประเทศมีกำรกระจำยวัคซี นอย่ำงทัว่ ถึง แต่ละประเทศ
กลับมำเปิ ดประเทศตำมปกติ และมี กำรเปิ ดเที่ ยวบินเชิ งพำณิ ชย์ได้โดยไม่
ต้อ งมี เ งื่ อ นไขกำรกัก ตัว และกำรฉี ด วัค ซี น และคำดว่ำ สถำนกำรณ์ ก ำร
ท่องเที่ยวจะกลับเข้ำสู่ ภำวะปกติได้ในปี 2567 ที่จะมี จำนวนนักท่องเที่ ยว
ต่ำงชำติรำว 40 ล้ำนคน อยูใ่ นระดับเดียวกับก่อนเกิดกำรแพร่ ระบำด
เมื่ อพิจำรณำภำพรวมของธุ รกิ จโรงแรมและที่ พกั ในช่ ว งที่ ต้อ ง
พึ่งพำตลำดในประเทศ โรงแรมหลำยแห่ งปรับกลยุทธ์ในกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ
เพื่อรักษำสภำพคล่อง โดยกำรลดรำคำห้องพัก ลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จำเป็ น เช่น
ปิ ดพื้นที่ให้บริ กำรบำงส่ วน รวมถึ งสร้ ำงรำยได้จำกส่ วนบริ กำรอื่ นๆ เช่ น
กำรให้บริ กำรอำหำรแบบ Food Delivery และ Catering แก่องค์กรภำยนอก
แต่ในขณะเดี ยวกันคำดว่ำจะมี โรงแรมหยุดกิ จกำรชัว่ ครำวหรื อปิ ดกิ จกำร
ถำวรในปี นี้ เพิ่มขึ้น เนื่องจำกแนวโน้มกำรท่องเที่ยวที่ฟ้ื นตัวช้ำดังกล่ำว
ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

