คอลลิ เ ออร ส รายครึ่ ง ป

ภัทรชัย ทวีวงศ
ฝายวิจัย | รองผูอํานวยการ| ประเทศไทย
(+66) 86 546 3683

โรงแรมระดั บ ลั ก ชั ว รี่ แ ละอั พ สเกล | ภู เ ก็ ต | ครึ่ ง แรก ป พ .ศ. 2563

ความทาทายของการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตในภาวะที่ปราศจากนักทองเที่ยว

phattarachai.taweewong@colliers.com

บทสรุป และ ขอเสนอแนะ
วารัส เดชกิจวิกรม
ฝายวิจัย | ผูจัดการ| ประเทศไทย
(+66) 82 398 6893

waras.dechgitvigrom@colliers.com

“ภาพรวมตลาดโรงแรมระดับลักชัวรี่และอัพสเกลใน
พื้ นที่ จั ง หวั ดภู เ ก็ ตในช ว งครึ่ ง แรกของป พ.ศ. 2563
ไดรับผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาดของไวรัส
โควิด-19 รวมถึงปจจัยลบจากภาพรวมของเศรษฐกิจที่
ชะลอตั วลงอย า งชั ดเจน พบวา อุ ปทานเป ดตั ว ใหม มี
เพียงแคโครงการเดียวเทานั้น ซึ่งผูประกอบหลายราย
เลื อกที่ เ ลื่ อนการเป ดตั ว โรงแรมใหม ใ นช ว งนี้ ออกไป
และพิจารณาการเปดตัวอีกครั้งเมื่อสถานการณปรับตัว
ดีขึ้น สําหรั บอัตราการเข าพักเฉลี่ยรวมถึ งคาห องพั ก
เฉลี่ยปรับตัวลดลงไปอยูในระดับที่ต่ําที่สุดในรอบหลาย
ปที่ผานมา ซึ่ งถื อวา เปนภาวะที่ ยากลํา บากที่สุดของ
ภาคการท องเที่ย วและธุ ร กิ จ โรงแรมในภู เ ก็ตสํ า หรั บ
ในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมา
อยางไรก็ตามคอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศ
ไทยมองว า สถานการณ ก ารท อ งเที่ ย วในภู เ ก็ ต จะ
ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ในช ว งครึ่ ง ป ห ลั ง ผ า นแผนกระตุ น การ
ทองเที่ยวดวยการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติเขามา
ในพื้นที่รวมถึงการกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ
ของรัฐบาล และปจจัยบวกที่สําคัญที่สุดคือการควบคุม
การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไดรับการยอมรับ
จากหลายประเทศทั่วโลกจะเปนปจจัยบวกที่สําคัญให
นักทองเที่ ยวตา งชาติ สนใจเดินทางเขามาทองเที่ย ว
มากขึ้ นหลั ง จากการแพร ร ะบาดของไวรั สดั ง กล า วมี
แนวโนมที่ดีขึ้น”

อุปสงค

ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เปนอยางมาก จากการปดพื้นที่ซึ่งสงผลใหทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวตางชาติไมสามารถเดิน
ทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ได สงผลใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในชวงครึ่งปแรกเหลือเพียงแค 2.84 ลานคนเทานั้น ปรับตัวลดลง
ถึง 62.56% เฉพาะนักทองเที่ยวตางชาติปรับตัวลดลงมากถึงประมาณ 68.94% สรางความเสียหายตอภาคการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเปนอยางมาก

อุปทาน

อุปทานสะสมโรงแรมระดับลักชัวรี่และอัพสเกลในชวงครึ่งแรกของปทั้งหมดอยูที่ 22,420 หอง ซึ่งพบวาในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมา มีโรงแรมระดับอัพสเกล
เปดบริการใหมเพียงแหงเดียวที่เปดใหบริการในภูเก็ต คือ โฟรพอยทส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ปาตอง บีช รีสอรท 600 หอง โครงการนี้ตั้งอยูในหาดปาตอง
อําเภอกะทู และพบวามีอุปทานโรงแรมที่อยูระหวางการกอสรางและคาดวาจะเปดใหบริการในปนี้อีกประมาณ 4 แหง 1,160 หอง ซึ่งพบวาผูประกอบบาง
รายเลือกที่จะเลือกการเปดตัวออกไปในชวงนี่และพิจารณาการเปดตัวใหมอีกครั้งหลังจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัวโควิด-19มีแนวโนมที่ดีขึ้น

อัตราการเขาพัก

คาหองพัก

อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักชัวรี่และอัพสเกลในจังหวัดภูเก็ต ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563 อยูที่ประมาณ 38.0% ปรับตัวลดลงจากในชวง
กอนหนาถึง 22% ซึ่งเนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลงจากการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ผานมากวา 69% และจากการปดสนามบินนานาชาติภูเก็ต
ชั่วคราวในเดือนเมษายนป 2563 สงผลใหอัตราการเขาพักของโรงแรมลดลงไปอยูที่ระดับต่ําที่สุดในชวงหลายปที่ผานมา

คาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับระดับลักชัวรี่และอัพสเกล ในจังหวัดภูเก็ต ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563 ปรับตัวลดลงจากในปกอนหนาประมาณ 6.0% มา
อยูที่ประมาณ 5,250 บาท สําหรับรายไดเฉลี่ยตอหองพัก มีการปรับลดลงประมาณ 8.1% จากในชวงปกอนหนาเชนเดียวกัน มาอยูที่ประมาณ 3,840 บาท
ซึ่งผูประกอบการหลายรายเลือกที่เลือกที่ปรับลดราคาหองพักลงเพื่อธุรกิจสามารถแขงขันไดในภาวะที่ตลาดนักทองเที่ยวไมเปนไปตามที่คาดการณไว
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อุปทานใหมเลื่อนการเปดตัวออกไป
ภาพรวมอุปทานโรงแรมทุกระดับในจังหวัดภูเก็ต ณ สิ้นครึ่งแรกปพ.ศ.2563 อยูที่ประมาณ 86,000 หอง แต
สําหรับภาพรวมอุปทานสะสมโรงแรมระดับลักชัวรี่และอัพสเกลในชวงครึ่งแรกของปทั้งหมดอยูที่ 22,420
หอง ซึ่งพบวาในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมา มีโรงแรมระดับอัพสเกลเปดบริการใหมเพียงแหงเดียวที่เปด
ใหบริการในภูเก็ต คือ โฟรพอยทส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ปาตอง บีช รีสอรท 600 หอง โครงการนี้ตั้งอยูใน
หาดปาตอง อําเภอกะทู ซึ่งคอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย พบวาการเปดตัวของโรงแรมระดับ
ลักชัวรี่และอัพสเกลสวนใหญยังคงมีการกระจุกตัวอยูในพื้นที่รอบๆชายหาดที่สําคัญเชน ปาตอง บางเทา รา
ไวย กมลา เปนตน
จากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สงผล
กระทบตอภาคการทองเที่ยวในภูเก็ตเปนอยางมาก นักพัฒนาหลายรายเลือกที่จะเลื่อนการเปดตัวโครงการ
ใหมในชวงครึ่งปแรกออกไป และรอดูสถานการณอีกครั้งในชวงครึ่งหลังของปวาจะสามารถเปดตัวไดหรือ
ไหม นอกจากนี่ยั งพบวา มีโรงแรมอีกมากกวา 16,400 ห องพั กที่ อยู ระหวา งการก อสรางและคาดว าจะ
กอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการในชวงครึ่งหลังป พ.ศ. 2563 -2566 โดยพบวา ประมาณ 67.1% หรือ
มากกวา 11,000 หองพัก เปนโครงการวิลลาตากอากาศและโครงการคอนโดมิเนียมที่มีการขายแบบการันตี
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีแบรนดโรงแรมเขามาเปนผูบริหารจัดการในลักษณะโฮเต็ล เรสซิเดนซ ใน
รูปแบบโปรแกรมบังคับเชา หรือแบบเลือกการปลอยเชาเปนโรงแรม ซึ่งถือวาจะเปนคูแขงที่สําคัญของธุรกิจ
โรงแรมในภูเก็ ตเปนอยางมาก โดยพบวา สวนใหญมีการกระจายตัวแทบทุกพื้นที่ในจังหวัด โดยเฉพาะ
ยานกมลา ปาตอง สุรินทร บางเทา ราไวย เปนตน คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณ
วา ทําเล ปาตอง กมลา บางเทา ราไวย ในหาญ และสุรินทร จะยังคงเปนทําเลนี้จะยังคงขยายตัวตอไปใน
อนาคต โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบทําเลยานปาตอง และ บางเทา เนื่องจากเปนทําเลที่ภาคเอกชนขนาดใหญ
รวมถึงเมกะโปรเจกตขนาดใหญจากภาครัฐที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งในสวนของโครงการรถไฟฟารางเบา (แทรม)
จ.ภูเก็ต รวมถึงโครงการกอสรางทางพิเศษสายกะทู-ปาตอง ระยะทาง 3.98 กม. ลวนจะสงผลใหทําเลยาน
ดังกลาวจะไดรับความสนใจจากกลุมนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามาในภูเก็ตมากขึ้นในอนาคต
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จากอุปทานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องอีกมากกวา 16,400 หองพักที่อยูระหวาง
การก อสรา งและจะเปดใหบริก ารในอนาคต เปนสิ่ งที่นา กังวลใจเปนอย างมาก เนื่องจากพบวาอุ ปทาน
โรงแรมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกๆ ป ในขณะที่จํานวนนักทองเที่ยวและความตองการหองพักไมสามารถ
ปรับเพิ่มขึ้นไดมากนัก สงผลใหเกิดภาวะที่อุปทานเกินความตองการ ซึ่งสงผลกระทบตอผลประกอบการของ
ผู ป ระกอบการโรงแรมในพื้ นที่ เ ป นอย า งมาก ดั ง นั้ น ทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท องเที่ ย วมี ค วาม
จําเปนตองปรับตัว โดยกลยุทธการกําหนดราคาสินคาและบริการ ผูประกอบการจะตองศึกษาวาอํานาจการ
ซื้อของลูกคาหลักเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด ดวยทิศทางของคาเงินบาทที่มีแนวโนมจะแข็งคาขึ้น
ผูประกอบการไมควรขึ้นราคาสินคาหรือบริการ เพราะจะไปซ้ําเติมอํานาจการซื้อของนักทองเที่ยว เพื่อให
สอดคลองตอภาวะเศรษฐกิจและทิศทางคาเงินบาทการปรับราคาสินคาและบริการ ในชวง 2-3 ปขางหนา
อาจเปนไปไดยาก ผูประกอบควรเนนการปรับลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหธุรกิจยังมี
ความสามารถในการแขงขันในภาวะทีต่ ลาดชะลอตัว
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แตอยางไรก็ตามคอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทยมองวา สถานการณการทองเที่ยวในภูเก็ตจะ
ปรับตัวดีขึ้นในชวงครึ่งปหลัง ผานแผนกระตุนการทองเที่ยวดวยการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติเขามาใน
พื้ นที่ ภูเ ก็ ตในจํ า นวนจํ า กั ด และต องผ า นการคั ดกรองตั้ ง แต ตนทางจนถึ ง ปลายทาง และให อ ยู ใ นพื้ น ที่
ทองเที่ยวเทานั้น เบื้องตนจะนํารอง จ.ภูเก็ต เปน “โมเดล” โดยตองฟงเสียงประชาชนในพื้นที่วาจะเปดรับ
นักทองเที่ยวหรือไม หากมีการยินยอม คาดจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2563 เปนตนไป สําหรับภูเก็ตโมเดลจะ
เริ่มบางพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ยกตัวอยาง หาดปาตอง จะปดพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ใหนักทองเที่ยวเขาไปอยู
เปนเวลา 14 วัน เมื่ออยูครบ จะมีการตรวจเชื้อโควิด หากผลตรวจไมพบเชื้อ นักทองเที่ยวคนนั้นๆ จะสามารถ
ออกจากพื้นที่จํ ากั ด ไปทองเที่ย วในพื้นที่อื่ นภายในจัง หวั ดภู เก็ ตไดอี ก ซึ่ งจากแผนกระตุนการท องเที่ ย ว
ดังกลาว คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณวาจะเปนปจจัยบวกที่สําคัญที่จะสงผลให
ภาคการทองเที่ยวในภูเก็ตกลับมาฟนตัวอีกครั้ง
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นักทองเทียวตางชาติ
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สําหรับในชวงครึ่งหลังของปพ.ศ. 2563 คาดวายังคงเปนปที่คอนขางทาทายเปนอยางมากสําหรับภาคการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยและการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากปจจัยลบตางๆ ที่เขามากระทบตอภาค
การทองเที่ยวในปพ.ศ. 2563 โดยเฉพาะการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพรระบาดอยางหลักใน
หลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ปจจัยลบในเรื่องของการแข็งคาของเงินบาท ขอจํากัดเรื่องการรองรับของ
สนามบินหลั กของไทย และเนื่องจากเศรษฐกิ จโลกที่ถือว ายังคงอยูใ นภาวะชะลอตัว สงผลใหประชาชน
ระมัดระวังในการใชจาย ประกอบกับคาเงิ นบาทที่คอนขางแข็งคาที่สุดในภูมิภาคนี้ สงล วนแตถือวาเป น
ปจจัยลบที่สําคัญที่เขามากระทบตอภาคการทองเที่ยวในภูเก็ตแทบทั้งสิ้น

16,000,000
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สําหรับสถานการณการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในชวงครึ่งแรก ป 2563 ที่ผานมาไดรับผลกระทบจากการ
แพร ร ะบาดของไวรั สโควิ ด-19 เป นอย า งมาก จากการป ดพื้ นที่ ซึ่ งส ง ผลให ทั้ง นั กท องเที่ย วชาวไทยและ
นักทองเที่ยวตางชาติไมสามารถเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ได ซึ่งหลังจากมีการประกาศใชพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณการ
ระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2019 หรือ โควิด-19 ใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 26 มีนาคม 2563
เปนตนไป สงผลใหในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม จํานวนนักทองเที่ยวไทยกลายเปนศูนยในชวง 2 เดือน
ดังกลาว และนักทองเที่ยวตางชาติหายไปมากกวา 99% สงผลใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตในชวงครึ่งปแ รกเหลือเพียงแค 2.84 ลานคนเทานั้น ปรับตัวลดลงจากปกอนหนาประมาณ
62.56% ซึ่ ง พบว า ตั ว เลขนั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ ใ นช ว งครึ่ ง แรกของป ที่ ผ า นมาปรั บ ตั ว ลดลงอย า งมาก
เชนเดียวกัน เหลือเพียงแคประมาณ 1.85 ลานคน ปรับตัวลดลงมากถึงประมาณ 68.94 % และในสวนของ
นักทองเที่ยวไทยก็ปรับตัวลดลงมากถึง 52.75 % มาอยูที่ประมาณ 0.98 ลานคน สงผลใหมูลคาจากการ
ทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในชวงครึ่งแรกของป 2563 เหลือเพียงแค 10,242.39 ลานบาทเทานั้น ปรับตัว
ลดลงมากถึง 62.85 % สรางความเสียหายตอภาคการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเปนอยางมาก

อุปทานเปดขายใหมในแตละปและอุปทานสะสมรายป ณ สิ้นครึ่งแรก ปพ.ศ. 2563

2553

อุปสงคปรับตัวลดลงอยางรุนแรง

2552
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อัตราการเติบโตของนักทองเทียว

ที่มา: ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
และฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
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คาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับระดับลักชัวรี่และอัพสเกล ในจังหวัดภูเก็ต ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563 ปรับตัว
ลดลงจากในปกอนหนาประมาณ 6.0% มาอยูที่ประมาณ 5,250 บาท สําหรับรายไดเฉลี่ยตอหองพัก มีการ
ปรับลดลงประมาณ 8.1% จากในชวงปกอนหนาเชนเดียวกัน มาอยูที่ประมาณ 3, 840 บาท ซึ่งผูประกอบการ
หลายรายเลื อ กที่ เ ลื อ กที่ ป รั บ ลดราคาห อ งพั ก ลงเล็ ก น อ ยเพื่ อ ธุ ร กิ จ สามารถแข ง ขั น ได ใ นภาวะที่ ต ลาด
นักทองเที่ยวไมเปนไปตามที่คาดการณไว บวกกับอุปทานหองพักที่เปดใหมที่เขาสูตลาดเปนจํานวนมาก จาก
โครงการคอนโดมิเนียมและวิลลาตากอากาศที่มีการขายแบบการันตีผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมีแบรนด
โรงแรมเข ามาเป นผู บ ริหารจั ด การในลั กษณะโฮเต็ ลเรสิเดนซ ส งผลให อุ ป ทานหอ งพักเติ บโตสวนทางกั บ
นักทองเที่ยวเปนอยางมากในปจจุบัน
สําหรับคาหองพักเฉลี่ยและรายไดเฉลี่ยตอหองของตลาดโรงแรมระดับลักชัวรี่และอัพสเกลจังหวัดภูเก็ตในชวง
ครึ่งหลังของปพ.ศ. 2563 คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทยคาดการณวาอาจจะยังคงมีการปรับ
ลดลงอี กประมาณ 5% ขึ้ นอยู กั บ สถานการณ ต ลาดการท อ งเที่ ยว อั ต ราแลกเปลี่ ย นและภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก เนื่องจากผูประกอบการตองการรักษาฐานลูกคาไวในภาวะที่ตลาดยังคงมี
การแข็งขันที่คอนขางสูงและการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19ในตางประเทศยังไมมีแนวโนมที่จะปรับตัวดีขึ้น
ซึ่งจะสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่อาจชะลอตัวถึงป พ.ศ.2564
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สําหรับอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักชัวรี่และอัพสเกลในจังหวัดภูเก็ตในชวงครึ่งหลังของปพ.ศ.
2563 คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย คาดการณวาจะปรับตัวดีขึ้นจากการกระตุนการทองทอง
ของภาครัฐผานกระตุนตางๆ ทั้งจากนักทองเที่ยวในประเทศและนักทองเที่ยวตางชาติ โดยสังเกตไดวาในเดือน
กรกฎาคมที่ ผ า นมา ภาพรวมการท อ งเที่ ยวในภู เ ก็ ต เริ่ ม มี แ นวโน ม ปรั บ ตั วดี ขึ้ น จากแผนการกระตุ นการ
ทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งพบวา มีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางเขามาทองเที่ยวในภูเก็ตมากกวา 115,000 คน
และคาดการณวาจะปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง

60

2553

สําหรับอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักชัวรี่และอัพสเกลในจังหวัดภูเก็ต ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563 อยู
ที่ประมาณ 38.0% ปรับตัวลดลงจากในชวงกอนหนาถึง 22% เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลงจากการ
แพร ระบาดของโควิด -19 ที่ผ านมากวา 69 % และจากการปด สนามบินนานาชาติ ภูเก็ ต ชั่ วคราวในเดื อ น
เมษายนป 2563 สงผลใหอัตราการเขาพักของโรงแรมลดลงไปอยูที่ระดับต่ําที่สุดในชวงหลายปที่ผานมา

80
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อั ต ราการเข าพั กเฉลี่ ยของโรงแรมโดยภาพรวมในทุ กระดั บ ในจั ง หวั ด ภู เก็ ต ณ สิ้ นครึ่ ง แรกป 2563 อยู ที่
26.33% ปรับ ตัวลดอยางมากจากชวงเวลาเดี ยวกันของปกอนหนาที่อ ยูที่ 80.35% มากถึ ง 54.02% จาก
จํานวนนักเที่ยวเที่ยวทั้งหมดที่ประมาณ 2.84 ลานคนเทานั้น ซึ่งธุรกิจโรงแรมเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบอยางหนักในชวงครึ่งแรกของปที่ผานมา หลายโรงแรมประกาศปดกิจการถาวรและ
พบวามีโรงแรมอีกเปนจํานวนมากประกาศปดการดําเนินการชั่วคราวจนกวาสถานการณจะปรับตัวดีขึ้น

อัตราการเขาพักเฉลี่ยโรงแรมระดับลักชัวรี่และอัพสเกลในจังหวัดภูเก็ต ณ ครึ่งแรกปพ.ศ.2563

อัตราการเขาพัก (%)

อัตราการเขาพักปรับตัวลดลงกวา 20%

ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
คาหองพักรายวันเฉลี่ยและรายไดตอหองของโรงแรมระดับลักชัวรี่และอัพสเกลในจังหวัดภูเก็ต ณ
ครึ่งแรกปพ.ศ.2563
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คาหองพักเฉลีย (บาท)
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รายไดเฉลียตอหอง (บาท)

ที่มา: ฝายวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย
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อัตราการเขาพัก

ผูเขียนหลัก

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ

ผูจัดการ | ฝายวิจัยและการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 82 398 6893
waras.dechgitvigrom@colliers.com

ผูอํานวยการอาวุโส | ฝายที่ปรึกษาการลงทุน | ประเทศไทย
(+66) 62 445 0040
barny.swainson@colliers.com

วารัส เดชกิจวิกรม

ผูตรวจสอบ
ภัทรชัย ทวีวงศ

รองผูอํานวยการ | ฝายวิจัยและการสื่อสาร | ประเทศไทย
(+66) 86 546 3683
phattarachai.taweewong@colliers.com

บานาบี สเวนสัน

วสันต รัตนกิจจานุกูล

ผูชวยผูอํานวยการ | ฝายที่ปรึกษาการลงทุน | ประเทศไทย
(+66) 81 443 2048
wasan.rattanakijjanukul@colliers.com

เกรียงศักดิ์ สันติพจนา

ผูจัดการอาวุโส | ฝายที่ปรึกษาการลงทุน | ประเทศไทย
(+66) 99 256 2899
kriangsak.santipojana@colliers.com

About Colliers International
Colliers International (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading real estate professional services and investment management company. With operations in 68 countries, our more than
15,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert advice and services to maximize the value of property for real estate occupiers, owners and investors. For
more than 25 years, our experienced leadership, owning approximately 40% of our equity, has delivered compound annual investment returns of almost 20% for shareholders. In
2019, corporate revenues were more than $3.0 billion ($3.5 billion including affiliates), with $33 billion of assets under management in our investment management segment. Learn
more about how we accelerate success at corporate.colliers.com, Twitter or LinkedIn
Copyright © 2020 Colliers International
The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made to ensure its accuracy, we cannot guarantee it.
No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report.

