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“ธุรกิจโรงแรมระดับลักชัวรี่ในในกรุ งเทพมหานคร ช่วงครึ่งแรกของปี
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมายังคงได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่ อง ส่งผลให้ความต้องการห้องพักยังคง
ปรับ ตัว ลดลง เนื่ อ งจากนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ท่ี เ ดิ น ทางเข้า มาใน
ประเทศไทยในช่ว ง 6 เดื อนแรกของปี พ.ศ. 2564 ที่ ผ่านมาเหลื อ
เพียงแค่ 40,447 คนเท่านั้น ปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 99.40 จาก
ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นหน้า ตลาดยัง คงจํา เป็ น ที่ จ ะพึ่ ง พิ ง
นัก ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศโดยการมอบส่ว นลดราคาพิ เ ศษเพื่ อ
กระตุน้ ความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการ
สําหรับภาพรวมอุปทานโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุ งเทพมหานคร ณ
สิน้ ครึ่งแรกปี พ.ศ.2564 ยังคงอยู่ท่ี ประมาณ 12,943 ห้อ งพัก ไม่
พบว่ า มี โ รงแรมระดั บ ลั ก ชั ว รี่ เ ปิ ดบริ ก ารใหม่ ใ นช่ ว งที่ ผ่ า นมา
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั คงเลื่อนการเปิ ดตัวออกไปจากในช่วงครึ่ง
แรกของปี ท่ีผ่านมา และอาจมีการปรับแผนการเปิ ดตัวใหม่อีกครัง้ ใน
อนาคตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก
และการระบาดของไวรัสดังกล่าวรอบที่ 4 ในประเทศไทยที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้รฐั บาลประกาศล็อกดาวน์ในพืน้ ที่
เสี่ยงอีกครัง้ ในเดือนกรกฎาคมที่ผา่ น
คอลลิเออร์ส ประเทศไทย คาดการณ์ทิศทางกลุ่มธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยวในช่วงครึง่ หลังปี พ.ศ. 2564 ว่าจะยังมีทิศทางที่ใกล้เคียงกับ
ในช่วงครึง่ แรกของปี ท่ีผา่ นมา หากรัฐบาลเร่งดําเนินการจัดหาวัคซีน
และขับเคลื่อนแผนการให้บริการฉี ดวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล่าวได้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึน้ และสามารถรับมือกับการแพร่ระบาด
ของไวรัส โควิ ด -19 รอบที่ 4 ในประเทศไทยได้อ ย่า งรวดเร็ว และ
สามารถผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดําเนิน
กิจการได้ตามปกติในระยะเวลาที่รวดเร็ว อาจส่งผลให้ในช่วงไตรมาส
สุด ท้า ย ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารบางรายที่ ปิ ด กิ จ การชั่ว คราว
ในช่วงก่อนหน้าอาจสามารถกลับมาเปิ ดบริการได้อีกครัง้ ตามแผน
ของผูป้ ระกอบการที่วางไว้”

อุปสงค์

อุปทาน

อัตราการเข้าพัก

ค่าห้องพักเฉลี่ย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกยังคงส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยปรับตัวลดลงตํ่ากว่าที่
คาดการณ์ไว้เป็ นอย่างมาก ซึ่งพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทาเข้ามาในประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาเหลือเพียงแค่
40,447 คนเท่านัน้ ปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 99.40 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่อยู่ท่ีประมาณ 6,691,574 คน โดยพบว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปเดินทาง
เข้ามามากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 42.30 ตามมาด้วยเอเชียตะวันออก คิดเป็ นร้อยละ 29.88 และสหรัฐอเมริการ้อยละ 16.3 ซึ่งพบว่ามีนกั ท่องเที่ยวจากประเทศจีน
เพียงแค่รอ้ ยละ 7.39 เท่านัน้

ภาพรวมอุปทานโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ ครึง่ แรกปี พ.ศ.2564 ยังคงอยู่ท่ปี ระมาณ 12,943 ห้องพัก ไม่พบว่ามีโรงแรมระดับลักชัวรี่เปิ ดบริการใหม่
แต่พบว่ามีโรงแรมระดับอัพสเกลและมิดสเกลเปิ ดบริการใหม่ในช่วงครึง่ แรกของปี ท่ีผ่านมาจํานวน 3 โรงแรมรวมทัง้ สิน้ 371 ห้องพัก คือ โรงแรมมายเทรียณ์
พระราม 9 กรุงเทพฯ - เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น และโรงแรมเดอะ ควอเตอร์ สีลม บาย ยูเอชจี และมีอีกหนึ่งโรงแรมคือโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์แบงค็อก
ตัง้ อยู่ใจกลางธุรกิจย่านสาทรเป็ นการรีโนเวทมาจากโรงแรมแอสเทรา สาทร และเปิ ดให้บริการใหม่ประกอบด้วยห้องพักจํานวน 142 ห้องพัก

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานคร ณ ครึง่ แรกของปี พ.ศ.2564 อยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 18.00 ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.00 จากอัตราเข้า
พักเฉลี่ยในช่วงครึง่ หลังของปี ท่ีผ่าน มีเพียงโรงแรมที่เข้าร่วมเป็ นฮอสพิเทลเท่านัน้ ที่มีอตั ราการเข้าพักที่ทรงตัวอยู่ท่ีรอ้ ยละ 30.00 ซึ่งถือว่าเป็ นอัตราการเข้าพักที่ค่อนข้าง
สูงเมื่อเทียบกับโรงแรมอื่นๆ ในสถานการณ์นี ้

ณ สิน้ ครึง่ แรกของปี พ.ศ. 2564 ราคาเฉลี่ยห้องพักรายวันของโรงแรมระดับลักชัวรีย่ งั คงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมมาอยู่ท่ีประมาณ3,264 บาท
ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 15.00 จากในช่วงครึง่ หลังของปี ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็ นผลกระทบจากการมอบส่วนลดให้แก่ลกู ค้าภายในประเทศเนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยว
ต่างชาติลดลง
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อุปทานใหม่ยังคงเลื่อนการเปิ ดตัวออกไป

อุปทานโรงแรมระดับลักชัวรี่ในพืน้ ทีก่ รุ งเทพมหานคร รายปี ณ ครึ่งแรกปี พ.ศ.2564

ภาพรวมอุปทานโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ ครึง่ แรกปี พ.ศ.2564 ยังคงอยู่ท่ีประมาณ 12,943 ห้องพัก ไม่พบว่ามีโรงแรมระดับ
ลักชัวรี่เปิ ดบริการใหม่ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร มีเพียงแค่โรงแรมระดับอัพสเกลและมิดสเกลเปิ ดบริการใหม่ในช่วงครึง่ แรกของปี ท่ีผ่านมาเท่านัน้
จํานวน 2 โรงแรม รวมทัง้ สิน้ 371 ห้องพัก คือ โรงแรม มายเทรียณ์ พระราม 9 กรุ งเทพฯ - เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น เปิ ดบริการในเดือน
มีนาคม ที่ผ่านมา ประกอบไปด้วยห้องพักจํานวน 230 ห้องพัก ซึ่งโรงแรมดังกล่าวตัง้ อยู่บนถนนพระราม 9 และโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ สีลม
บาย ยูเอชจี พัฒนาโดย เออร์เบิน ฮอสพิทาลิตี ้ กรุ ๊ป ประกอบไปด้วยห้องพักจํานวน 141 ห้องพัก และมีอีกหนึ่งโรงแรมคือ โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์
เรสซิเด้นท์ แบงค็อก ตัง้ อยู่ใจกลางธุรกิจย่านสาทร ที่เป็ นการรีโนเวทมาจากโรงแรมแอสเทรา สาทร และเปิ ดใหม่บริการใหม่ประกอบด้วยห้องพัก
จํานวน 142 ห้องพัก
นอกจากนี่พบว่า มีโรงแรมระดับระดับลักชัวรี่ในกรุ งเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิ ดบริการในช่วง
ครึง่ หลังปี พ.ศ. 2564 อีกประมาณ 4 แห่ง ประมาณ 726 ห้องพักและในปี พ.ศ. 2565 อีกประมาณ 600 ห้องพัก และพบว่ามีโรงแรมระดับลักชัวรี่
ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครประมาณ 2 โครงการ 423 ห้องพัก ยังคงเลื่อนการเปิ ดตัวออกไปจากในช่วงครึ่งแรกของปี ท่ีผ่านมา และอาจมีการปรับ
แผนการเปิ ดตัวใหม่อีกครัง้ ในอนาคตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกและการระบาดของไวรัสดังกล่าวรอบที่ 4 ใน
ประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้รฐั บาลประกาศล็อกดาวน์ในพืน้ ที่เสี่ยงอีกครัง้ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่าน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผูป้ ระกอบการโรงแรมระดับลัคชัวรี่ไม่สามารถพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติได้ โดยโรงแรมหลายแห่งต้องปิ ดตัวลง
ชั่วคราวถึงแม้วา่ จะเปิ ดบริการอย่างเป็ นทางการในช่วงที่ผ่านมาหรือบางโรงแรมประกาศปิ ดกิจการถาวรและมีการประกาศขายโรงแรม หรือมีการ
ปรับตัวในรูปแบบอื่นๆ เช่น ให้เช่าห้องเพื่อเป็ นสถานกักตัวของรัฐ หรือปล่อยเช่ารายเดือน
สําหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงครึง่ แรกปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่ายังคงเป็ นปี ท่ีค่อนข้างท้าทายและยากลําบากเป็ นอย่างมากสําหรับ
ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากปั จจัยลบต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยว
ต่างชาติปรับตัวลดลงตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เป็ นอย่างมากซึ่งจากเดิมคาดการณ์ตวั เลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี นีไ้ ว้ท่ีประมาณ 10 ล้านคน แต่
ฝ่ ายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออร์ส ประเทศไทย มองว่าหลังจากผ่านครึ่งแรกของปี มาแล้วสถานการณ์ต่างๆยังไม่มีท่าทีท่ีดีขึน้ คาดการณ์
ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี นีอ้ าจเหลือเพียงแค่ประมาณ 100,000 คนเท่านัน้ ซึ่งจากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทาเข้ามาในประเทศ
ไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาเหลือเพียงแค่ 40,447 คนเท่านัน้ ปรับตัวลดลงร้อยละ 99.40 จากในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้าที่อยู่ท่ีประมาณ 6,691,574 คน ซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุ ายน พ.ศ.
2564 ในแต่ละเดือนจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันคือประมาณ 5,741-8,529 คนต่อเดือน โดยพบว่า ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี ท่ีผ่านมานักท่องเที่ยว
จากยุโรปเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 42.30 ตามมาด้วยประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก คิดเป็ นร้อยละ 29.88 และ
ประเทศในกลุม่ อเมริการ้อยละ 16.3 ซึง่ พบว่ามีนกั ท่องเที่ยวจากประเทศจีนเพียงแค่รอ้ ยละ 7.39 เท่านัน้
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หมายเหตุ: F = ประมานการณ์

จํานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้ามาในประเทศไทย รายปี ณ ครึ่งแรกปี พ.ศ.2564

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร คอลลิเออร์ส ประเทศไทย

คอลลิ เ ออร์ ประเทศไทย

โรงแรมระดั บ ลัค ชั ว รี่ | ประเทศไทย | สิ ง หาคม พ.ศ. 2564

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานคร ณ ครึง่ แรกของปี พ.ศ.2564 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 18.00 ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.00 จากอัตราเข้าพัก
เฉลี่ยในช่วงครึง่ หลังของปี ท่ีผ่านมา ซึ่งพบว่าจากสถิติการเข้าพักโรงแรมทั่วประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี อยู่ในระดับที่ค่อนข้างตํ่า โดยพบว่าอัตราเข้าพักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวในประเทศไทยในเดือนมกราคม อยู่ท่ีรอ้ ยละ 10.64 และปรับตัวดีขนึ ้ ในเดือนกุมภาพันธ์ตามแนวโน้มของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่
ปรับตัวดีขนึ ้ มาอยู่ท่ีรอ้ ยละ 18.74 และเดือนมีนาคมที่รอ้ ยละ 23.21 และเริม่ ปรับตัวลดลงอีกครัง้ เมื่อพบการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
ซึ่งเกิดขึน้ ในหลายจังหวัดและมีตวั เลขผูต้ ดิ เชือ้ ที่มากกว่าการระบาดในระลอกก่อนหน้านี ้ ส่งผลให้อตั ราการเข้าพักเฉลี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีรอ้ ยละ 16.22 ในเดือน
เมษายน และยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมที่รอ้ ยละ 6.97 และเดือนมิถนุ ายนที่รอ้ ยละ 7.89

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย ค่าห้องพักรายวันเฉลี่ยและรายได้ต่อห้องของโรงแรมระดับลัคชัวรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร ณ ครึ่งแรกปี พ.ศ.2564

ฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร คอลิเออร์ส ประเทศไทย คาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานครและโรงงแรมทุกระดับในประเทศไทย
ในช่วงครึง่ หลังของปี จะยังคงใกล้เคียงกับในช่วงครึง่ แรกของปี หรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 4 ในประเทศไทย
ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ มีผตู้ ดิ ป่ วยรายใหม่ประจําวันมากกว่า10,000 คนและตัวเลขผูเ้ สียชีวิตมากกว่า 100 คนต่อวัน เป็ นผลให้รฐั บาลขยายระยะเวลาการ
ประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินต่อไปอีก 2 เดือน ทุกเขตพืน้ ที่ท่ วั ราชอาณาจักร ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ส.ค. 2564 โดยมาตรการที่ออกมาใน
ครัง้ นีอ้ ยู่ภายใต้หลักคิดจํากัดการเคลื่อนย้าย การรวมกลุม่ ของบุคคลเฉพาะ กําหนดเวลาการออกนอกเคหสถาน ควบคู่ไปกับมาตรการเร่งรัดด้านการป้องกันโรค การฉีด
วัคซีน การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล รวมทัง้ การเยียวยาประชาชน ซึ่งจากปั จจัยดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมเป็ นอย่างมาก
ณ สิน้ ครึง่ แรกของปี พ.ศ. 2564 ราคาเฉลี่ยห้องพักรายวัน (ADR) ของโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานครยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมมาอยู่ท่ี
ประมาณ 3,264 บาท ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 15.00 จากในช่วงครึง่ หลังของปี ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็ นผลกระทบจากการมอบส่วนลดให้แก่ลกู ค้าภายในประเทศเนื่องจาก
ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง ซึ่งเราพบว่าผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมบางรายปรับลดราคาห้องพัก-อาหาร ลงกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามแม้ว่าที่ผ่านมา
ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมจะมีรายได้ท่ีปรับตัวลดลงจากการปิ ดให้บริการของโรงแรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการปิ ดประเทศ ทําให้รายได้หลัก
ที่มาจากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดหายไป แต่จากมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลที่ยงั มีความยืดหยุน่ ทําให้รา้ นอาหารยังสามารถเปิ ดให้บริการในแบบซือ้ กลับไปกินที่
บ้านได้ หรือผ่านฟูดเดลิเวอรี ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมหลายรายจึงหันมาปรับตัวด้วยการบริการด้านอาหารให้กบั ลูกค้าแบบเดลิเวอรี เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้อีก
ช่องทางในภาวะที่อตั ราการเข้าพักตกตํ่า

แนวโน้มจํานวนผูป้ ่ วยโควิด-19 ที่ยงั คงเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้อตั ราการจองโรงแรมลดลงและอีกกว่าร้อยละ 50 มีการยกเลิกห้องพัก เนื่องจากมองว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวในช่วงที่ผา่ นมาอาจไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจํากัดการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังประสบกับปั ญหา
การกระจายวัคซีนที่ยงั คงล่าช้า โดยเริ่มการกระจายวัคซีนครัง้ แรกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และตัวเลขการฉีดวัคซีนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผา่ นมา
ประเทศไทยมีตวั เลขผูฉ้ ีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเพียงแค่รอ้ ยละ 16.16 ต่อสัดส่วนประชากรทัง้ ประเทศเท่านัน้
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ผูป้ ระกอบการโรงแรมจํานวนมากยังคงเลือกที่จะปิ ดให้บริการเป็ นบางส่วนหรือทัง้ หมด เนื่องจากความต้องการโรงแรม
ทัง้ ในกรุงเทพฯและในประเทศไทยในช่วงที่ผา่ นมามีเพียงจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ี
เดินทางเข้ามาภายใต้โครงการสถานกักกันทางเลือกเท่านัน้ ผูป้ ระกอบการโรงแรมยังคงต้องพึ่งพาความต้องการจากนัก
ท่องที่ยวในประเทศ และนักท่องเที่ยวที่ได้รบั การกักตัวแล้ว ดังนัน้ อัตราการเข้าพักและราคาเฉลี่ยรายวันคาดว่าจะยังคง
อยู่ในระดับตํ่าตลอดทัง้ ปี พ.ศ. 2564 มีเพียงโรงแรมที่เข้าร่วมเป็ นฮอสพิเทลเท่านัน้ ที่มีอตั ราการเข้าพักที่ทรงตัวอยูท่ ่ีรอ้ ย
ละ 30.00 ซึ่งถือว่าเป็ นอัตราการเข้าพักที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโรงแรมอื่นๆ
ซึ่งปั จจุบนั มีโรงแรมที่เข้าร่วมเป็ นฮอสพิเทลรวมกว่า 234 แห่ง ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมจํานวนมากเลือกที่จะปิ ด
กิจการชั่วคราวเพิ่มขึน้ และส่วนใหญ่มีความหวังว่าจะกลับมาเปิ ดให้บริการอีกครัง้ ได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี นี ้

ผู้เขียนหลัก

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมกรุ ณาติดต่อ

ผูจ้ ดั การอาวุโส | ฝ่ ายวิจย
ั และการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 82 398 6893
waras.dechgitvigrom@colliers.com

ไทสัน เจมส์ คามิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ | ประเทศไทย

ธัชชฎา ศุภกรพิชาญ

ผู้ตรวจสอบ

วสันต์ รัตนกิจจานุกูล

พัชรพรรณ ตันติกุลานันท์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ | ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุน | ประเทศไทย

วารัส เดชกิจวิกรม

ภัทรชัย ทวีวงศ์

ผูอ้ าํ นวยการ | ฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 86 546 3683
phattarachai.taweewong@colliers.com

(+66) 81 373 3916
tysen.kamin@colliers.com

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ | ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุน | ประเทศไทย

(+66) 81 443 2048
wasan.rattanakijjanukul@colliers.com

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส | ฝ่ ายที่ปรึกษาด้านการประเมินราคา | ประเทศไทย
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tatchada.supakornpichan@colliers.com

(+66) 94 928 9565
patcharapan.t@colliers.com

สรวิชญ์ สิริวัฒนพรชัย

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ | ฝ่ ายพืน้ ที่อตุ สาหกรรม | ประเทศไทย
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About Colliers International
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