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ผูป้ ระกอบการของโรงแรมระดับลักชัวรี่ยงั คงอาศัยการพึง่ พานักท่องเที่ยวในประเทศ
ครึง่ หลัง ปี พ.ศ. 2564

บทสรุ ป และ ข้อเสนอแนะ
“ธุรกิจโรงแรมระดับลักชัวรี่ในในกรุงเทพมหานคร ช่วงครึง่ หลังของปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาภาพรวมตลาดยังคงได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่าง
ต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มที่ดีขนึ ้ จากนักท่องเที่ยวในประเทศผ่านแคมเปญท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ รวมถึงจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากขึน้ ผ่านโครงการ Test & Go ในรูปแบบไม่ตอ้ งกักตัว รวมถึงโครงการ Sandbox และโครงการ Alternative Quarantine ส่งผลให้ในช่วงปลายปี ที่ผ่านมาความ
ต้องการห้องพักโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานครปรับตัวสูงขึน้ อีกครัง้ สําหรับภาพรวมอุปทานโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ ครึง่ หลังปี พ.ศ.2564 ยังคง
อยูท่ ี่ประมาณ 12,943 ห้องพัก ไม่พบว่ามีโรงแรมระดับลักชัวรี่เปิ ดบริการใหม่ในช่วงที่ผ่านมาผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั คงเลื่อนการเปิ ดตัวออกไป และอาจมีการปรับแผนการ
เปิ ดตัวใหม่อีกครัง้ ในอนาคตหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกและการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอน ( Omicron)ในประเทศไทยมี
แนวโน้มที่ดีขนึ ้
คอลลิเออร์ส ประเทศไทย คาดการณ์ทิศทางกลุม่ ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2565 ว่าตลาดจะยังคงพึง่ พิงนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็ นหลัก สําหรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หากรัฐบาลเร่งกลับมาใช้มาตรการเปิ ดประเทศแบบ Test & Go อีกครัง้ ซึง่ มาตรการดังกล่าวจะเป็ นปัจจัยบวกที่สาํ คัญที่จะส่งผลให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการในปี หน้าปรับตัวดีขนึ ้ เหมือนในช่วงปลายปี ที่ผ่านมา”

อุปสงค์

ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึง่ หลังของปี ที่ผ่านมาปรับตัวดี จากการประกาศเปิ ดประเทศอีกครัง้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึง่ พบว่ามี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 387,422 คน ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากในช่วงครึง่ แรกร้อยละ 89.5 ส่งผลให้ภาพรวมนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาอยูท่ ี่ 427,869 คน

อุปทาน

ภาพรวมอุปทานโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ ครึง่ หลังปี พ.ศ.2564 ยังคงอยูท่ ี่ประมาณ 12,943 ห้องพัก ไม่พบว่ามีโรงแรมระดับลักชัวรี่
เปิ ดบริการใหม่ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โรงแรมที่เปิ ดบริการใหม่ยงั คงเป็ นโรงแรมระดับอัพสเกลและมิดสเกลเท่านัน้
ซึง่ พบว่า ในช่วงครึง่ หลังของปี ที่ผ่านมามีโรงแรมเปิ ดบริการใหม่จาํ นวน 7 โรงแรม รวมทัง้ สิน้ 1,193 ห้องพัก

อัตราการเข้าพัก

ค่าห้องพัก
เฉลี่ย

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานคร ณ ครึง่ หลังของปี พ.ศ.2564 อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 22.0 ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.0
จากอัตราเข้าพักเฉลี่ยในช่วงครึง่ แรกของปี ที่ผ่านมา ซึง่ ตลาดยังคงพึงพิงนักท่องเที่ยวในประเทศเป็ นหลัก ผ่านแคมเปญท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึน้ ผ่านโครงการ Test & Go ในรูปแบบไม่ตอ้ งกักตัว รวมถึงโครงการ Sandbox
และโครงการ Alternative Quarantine ส่งผลให้ในช่วงปลายปี ที่ผ่านมา ความต้องการห้องพักโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานครปรับตัวสูงขึน้ อีกครัง้

ณ สิน้ ครึง่ หลังของปี พ.ศ. 2564 ราคาเฉลี่ยห้องพักรายวัน (ADR) ของโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานครยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวม
มาอยูท่ ี่ประมาณ 3,210 บาท ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 1.7 จากในช่วงครึง่ แรกของปี ที่ผ่านมา ซึง่ เป็ นผลกระทบจากการมอบส่วนลดให้แก่ลกู ค้า
ภายในประเทศเนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแม้วา่ แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติจะปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงปลายปี
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อุปทานใหม่ยงั คงเลื่อนการเปิ ดตัวออกไป
ภาพรวมอุปทานโรงแรมระดับลักชัวรีใ่ นกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ ครึง่ หลังปี พ.ศ.2564
ยังคงอยูท่ ี่ประมาณ 12,943 ห้องพัก ไม่พบว่ามีโรงแรมระดับลักชัวรี่เปิ ดบริการใหม่
ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โรงแรมที่เปิ ดบริการใหม่ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครมีเพียงแค่โรงแรมระดับอัพสเกลและมิดสเกลเท่านัน้ ซึ่งในช่วงครึง่
หลังของปี ที่ผ่านมาพบว่ามีจาํ นวน 7 โรงแรม รวมทัง้ สิน้ 1,193 ห้องพัก คือ
• โรงแรม วิน แดม แบงค์กอก ควี น คอนเวนชั่น เซ็ นเตอร์ ประกอบไปด้ว ย
ห้องพักจํานวน 110 ห้องพัก
• โรงแรมวินแดม การ์เด้น แบงค์กอก สุขมุ วิท 42 ประกอบไปด้วยห้องพักจํานวน
135 ห้องพัก
• โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ เพลินจิต ประกอบด้วยห้องพักจํานวน 160 ห้องพัก
• โรงแรมโกลว์ สุขมุ วิท 71 ประกอบไปด้วยห้องพักจํานวน 108 ห้องพัก
• โรงแรมชามา เย็นอากาศ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยห้องพักจํานวน 136 ห้องพัก
• โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุ งเทพฯ รัชดา 71 ประกอบไปด้วยห้องพัก
จํานวน 220 ห้องพัก
• โรงแรม โรงแรมแจล ซิตี ้ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยห้องพักจํานวน 324 ห้องพัก

ราคาเสนอเช่าเฉลี่ยจําแนกตามพืน้ ที่ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ปี
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สําหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงครึง่ หลังปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ภาพรวม
นักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวดีขึน้ จากในช่วงครึง่ แรกของปี ที่ผ่านมา จากการ
ประกาศเปิ ด ประเทศอี ก ครัง้ ในวัน ที่ 1 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2564 ซึ่ง พบว่ า มี
นักท่ องเที่ ยวต่างชาติ เดิน ทางเข้า มาในประเทศไทยประมาณ 387,422 คน
ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ ้น จากในช่ ว งครึ่ ง แรกกว่ า ร้อ ยละ 89.5 ส่ ง ผลให้ภ าพรวม
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
อยูท่ ี่ 427,869 คน ปรับตัวลดลงจากในปี ก่อนหน้ากว่าร้อยละ 93.6 สร้างรายได้
จากผูเ้ ยี่ยมเยือนชาวต่างชาติอยูท่ ี่ประมาณ 24,974 ล้านบาท ซึ่งพบว่าจํานวน
ตัวเลขที่ เกิดขึน้ น้อยกว่าที่ คาดการณ์ไว้เป็ นอย่างมากซึ่งจากเดิมคาดการณ์
ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี ที่ผา่ นมาไว้ที่ประมาณ 10 ล้านคน แต่ฝ่ายวิจยั
และการสื่อสาร คอลลิเออร์ส ประเทศไทย มองว่าหลังจากปั จจัยบวกในเรือ่ งของ
การประกาศเปิ ดประเทศในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ถือว่าเป็ นปั จจัยบวกที่สาํ คัญ
ต่อ ธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย วและบริก ารในประเทศไทย ซึ่ ง เราพบว่ า เฉพาะในเดื อ น
ธันวาคมมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกว่า 230,497 คน
ซึ่งถือว่าเป็ นจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่สูงที่สุดในปี ที่ผ่านมา โดยพบว่าเป็ น
นักท่องเที่ยวจากยุโรปมากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 58.6

จํานวนนักท่องเทีย่ ว

ซึ่งฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร คอลิเออร์ส ประเทศไทย พบว่ามีโรงแรมในกรุงเทพฯ อีก
หลายแห่ ง ที่ ก ลั บ มาเปิ ด ให้บ ริ ก ารอี ก ครั้ง ในช่ ว งปลายปี ที่ ผ่ า นมาเพื่ อ รองรับ
นักท่องเที่ยวจากการประกาศเปิ ดประเทศอีกครัง้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นเฉพาะผูท้ ี่เดินทางเข้ามาทางอากาศ เดินทางเข้า
ประเทศได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ ผ่อนปรนมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการ
แพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ของในประเทศอีกหลายพืน้ ที่ เนื่องจากสถานการณ์ท่ วั
โลกมี แ นวโน้ม คลี่ ค ลายดี ขึ น้ นอกจากนี่ พ บว่ า โรงแรมระดั บ ระดั บ ลั ก ชั ว รี่ ใ น
กรุงเทพมหานครที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างทัง้ 4 ประมาณ 726 ห้องพักที่มีแผนจะเปิ ด
บริการในช่วงครึง่ หลังของปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เลื่อนการเปิ ดตัวออกไป และพบว่า
มีอปุ ทานโรงแรมระดับระดับลักชัวรีใ่ นกรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเปิ ดบริการในปี พ.ศ. 2565 อีกประมาณ 155 ห้องพัก และในปี พ.ศ. 2566 อี ก
ประมาณ 2,354 ห้องพัก

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผูป้ ระกอบการโรงแรมระดับลัคชัวรี่ไม่สามารถ
พึ่งพานักท่ องเที่ ยวต่างชาติไ ด้ โดยโรงแรมหลายแห่ งต้องปิ ดตัวลงชั่วคราว
ถึงแม้ว่าจะเปิ ดบริการอย่างเป็ นทางการในช่วงที่ผ่านมาหรือบางโรงแรมประกาศ
ปิ ดกิจการถาวรและมีการประกาศขายโรงแรม หรือมีการปรับตัวในรู ปแบบอื่นๆ
เช่น ให้เช่าห้องเพื่อเป็ นสถานกักตัวของรัฐ หรือปล่อยเช่ารายเดือน

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร คอลลิเออร์ส ประเทศไทย
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อัตราการเข้าพักเฉลี่ยยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

7,000

90%

6,000

80%

5,000

70%
60%

4,000

50%

3,000

40%

2,000

อัตราการเข้าพัก

30%

ค่าห้องพักเฉลี่ย (บาท)

รายได้จากห้องพัก (บาท)

2H 2564

1H 2564

2H 2563

1H 2563

2H 2562

1H 2562

2H 2561

1H 2561

2H 2560

1H 2560

2H 2559

1H 2559

2H 2558

1H 2558

2H 2557

1H 2557

2H 2556

10%

1H 2556

20%

-

2H 2555

1,000
1H 2555

บาท / ห้อง / คืน

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย ค่าห้องพักรายวันเฉลี่ยและรายได้ต่อห้องของโรงแรมระดับลัคชัวรี่ ในกรุ งเทพมหานคร ณ ครึ่งหลังปี พ.ศ.2564

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และการสื่อสาร คอลลิเออร์ส ประเทศไทย

อัต ราการเข้าพัก เฉลี่ยของโรงแรมระดับลัก ชัว รี่ ในกรุ ง เทพมหานคร ณ ครึ่งหลังของปี
พ.ศ.2564 อยู่ท่ีประมาณร้อ ยละ 22.0 ปรับตัวเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 4.0 จากอัตราเข้าพักเฉลี่ย
ในช่วงครึ่งแรกของปี ท่ีผ่านมา ซึ่งตลาดยังคงพึงพิงนักท่องเที่ยวในประเทศเป็ นหลัก ผ่าน
แคมเปญท่องเที่ยวภายใต้ช่อื ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ และนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเนื่องจาก
ปรับลดราคาห้องพักและค่าบริการอื่นๆลงกว่าร้อยละ 50.0 นอกจากนีต้ ลาดในช่วงเดือ น
พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มีนักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่อ งเที่ยวในประเทศ
ไทยมากขึน้ ผ่านโครงการ Test & Go ในรู ปแบบไม่ตอ้ งกักตัว รวมถึงโครงการ Sandbox
และโครงการ Alternative Quarantine ส่งผลให้ในช่วงปลายปี ท่ีผ่านมา ความต้อ งการ
ห้องพักโรงแรมระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพมหานครปรับตัวสูงขึน้ อีกครั้ง
ภาพรวมการท่ อ งเที่ ย วไทยเที่ ย วไทยในช่ ว งครึ่ ง หลัง ของปี ท่ี ผ่ า นมาปรั บ ตัว ดี ขึน้ ตาม
สถานการณ์ก ารระบาดของไวรัส โควิ ด -19 ที่ ป รับ ตัว ดี ขึน้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในเดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2564 ภาครั ฐ ดํา เนิ น การผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม การเดิ น ทาง
ภายในประเทศ โดยยกเลิกข้อกําหนดการห้ามออกนอกเคหสถานสําหรับพืน้ ที่นาํ ร่องด้าน
การท่องเที่ยวซึ่งในอดีตกําหนดให้เป็ นเขตพืน้ ที่ควบคุม สูงสุดและเข้ม งวด อย่างไรก็ตาม
พืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ไม่ใช่พืน้ ที่นาํ ร่องการท่องเที่ยว ยังคงห้ามบุคคลใดในเขต
พืน้ ที่ดงั กล่าว ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึน้ โดยมีผล
ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564และให้ชะลอการเปิ ดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่มี
ลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทั่วราชอาณาจักร
ณ สิน้ ครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2564 ราคาเฉลี่ยห้องพักรายวัน(ADR) ของโรงแรมระดับลักชัวรี่
ในกรุงเทพมหานครยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมมาอยู่ท่ีประมาณ 3,210
บาท ปรับ ตั ว ลดลงประมาณร้อ ยละ 1.7 จากในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี ท่ี ผ่ า นมา ซึ่ ง เป็ น
ผลกระทบจากการมอบส่วนลดให้แก่ลูกค้าภายในประเทศเนื่อ งจากปริมาณนักท่องเที่ยว
ต่างชาติลดลงแม้ว่าแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึน้ ซึ่งเราพบว่าผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมบาง
รายปรับ ลดราคาห้อ งพัก -อาหาร ลงกว่ า ร้อ ยละ 50.0 อย่ า งไรก็ ต ามแม้ว่ า ที่ ผ่ า นมา
ผูป้ ระกอบการธุร กิจ โรงแรมจะมีร ายได้ท่ีปรับตัวลดลงจากการปิ ดให้บริการของโรงแรม
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการปิ ดประเทศ ทําให้รายได้หลักที่มาจาก
การท่อ งเที่ยวส่วนใหญ่ขาดหายไป แต่จากมาตรการควบคุม โรคของรัฐ บาลที่ยังมีความ
ยืดหยุ่น ทําให้รา้ นอาหารยังสามารถเปิ ดให้บริการในแบบซือ้ กลับไปกินที่บา้ นได้ หรือผ่าน
ฟูดเดลิเวอรี ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหลายรายจึงหันมาปรับตัวด้วยการบริการด้าน
อาหารให้กบั ลูกค้าแบบเดลิเวอรี เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางในภาวะที่อัตราการเข้า
พักตกตํ่า และภาพของการปรับมาเปิ ดบริการอีกครัง้ ในช่วงปลายปี ท่ผี ่านมา สะท้อนให้เห็น
ถึงแนวโน้มที่ดีขนึ ้ ของตลาด

ภาพรวมการท่องเที่ยวยังคงเป็ นไปในรูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็ นหลัก เนื่องจาก
มาตรการควบคุม การเดินทางระหว่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งต้นทาง
และปลายทาง แม้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยจะสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
แต่ภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะที่เปราะบางจากการระบาดของไวรัส
โควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอน ( Omicron ) ในประเทศไทยซึ่งพบผูป้ ่ วยไวรัสโควิด-19 สาย
พันธุ์ดัง กล่าวในช่วงเดื อ นธัน วาคม ซึ่ง เป็ นนักท่ อ งเที่ย วต่ างชาติ ซึ่ง ส่งผลให้รัฐ บาลไทย
ประกาศปรับมาตรการเข้าราชอาณาจักร ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุโ์ อมิค
รอน ว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทย ทัง้ แบบในพืน้ ที่ Sandbox และ Test & Go
มาตรการเปิ ดประเทศภายใต้โครงการ Test & Go ที่เริ่มต้นขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2564 ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปและ
นักท่องเที่ยวเอเชีย จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อเดือนเพิ่ม ขึน้ เป็ น 230,497 คนในเดือ น
ธันวาคม ก่อนการประกาศหยุดโครงการ เนื่องจากการปรับแผนการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 พันธุโ์ อไมครอนในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
ฝ่ ายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออร์ส ประเทศไทย คาดการณ์ภาพรวมตลาดโรงแรมระดับ
ลั ก ชั ว รี่ ใ นกรุ ง เทพมหานครในปี พ.ศ. 2565 ว่ า ตลาดจะยั ง คงพึ่ ง พิ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศเป็ นหลัก แต่คาดการณ์ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้
อีกครั้งในปี นี ้ สําหรับอุปทานเปิ ดใหม่อาจกลับมาเปิ ดตัวอีกครั้งในปี นีแ้ บรนด์โรงแรมระดับ
โลก ที่ยงั คงประกาศแผนการเข้ามาดําเนินกิจการในประเทศไทย ในส่วนของอัตราการเข้าพัก
เฉลี่ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึน้ อีกครั้งเช่นเดียวกัน จากความต้องการห้อ งพักโรงแรมระดับ
ลักชัวรี่ท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงปลายปี ท่ีผ่านมา ขณะที่ค่าห้องพักรายวันเฉลี่ยและ
รายได้ต่อห้องของยังคงไม่สามารถปรับตัวได้มากนัก เนื่องจากผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมยัง
ต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆ ทัง้ ในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่
ยังคงพบตัวเลขผูต้ ิดเชือ้ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง รวมถึงจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ี
ยังไม่สามารถเดินทางเข้าสูป่ ระเทศไทยได้อย่างปกติ ซึ่งคาดการณ์ว่า หากรัฐบาลเร่งกลับมา
ใช้มาตรการเปิ ดประเทศแบบ Test & Go อีกครั้ง จะเป็ นปั จจัยบวกที่สาํ คัญที่จะส่งผลให้
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทยปรับตัวดีขนึ ้ ในปี พ.ศ. 2565
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Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading diversified professional services and investment
management company. With operations in 66 countries, our more than 15,000 enterprising
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