วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
สมาคมโรงแรมไทย (THA)
ประกาศ
ผลสารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรม เดือน มกราคม 2565
อัตราการเข้าพักลดลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในประเทศ และการ
ยกเลิก Test & Go รายใหม่ช่ วั คราวเป็ นสาคัญ สอดคล้องกับสัดส่วนของลูกค้าที่ยกเลิกการจองห้องพักที่
เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อน ทัง้ นี ้ โรงแรม 42% ยังมีความกังวลต่อผลกระทบการแพร่ระบาดมาก
่ ักแรม
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการทีพ
(Hotel Business Operator Sentiment Index)
เดือน มกราคม 2565
(สารวจระหว่างวันที่ 10 – 26 มกราคม 2565)

จากผู้ตอบแบบสารวจจานวน 200 แห่ง (เป็ น AQ 18 แห่ง Hospitel 7 แห่ง)
สถานะกิจการ
ข้อมูลสรุปผลสารวจจากโรงแรมจานวน 175 แห่ง (ไม่รวมโรงแรมที่เป็ น AQ และ Hospitel) ในเดือน ม.ค.
65 มี โรงแรม 73% เปิ ดกิจ การปกติ ใกล้เคียงเดือน ธ.ค. 64 ที่ 74% จากการเปิ ดประเทศ และรองรับ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปี ใหม่ แม้มีการยกเลิก Test & Go รายใหม่ช่ วั คราวในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 64
ทัง้ นี ้ โรงแรมที่ปิดกิจการชั่วคราวมีสดั ส่วนราว 3% ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมที่ปิดมามากกว่า 6 เดือน และ
คาดว่าจะกลับมาเปิ ดกิจการอีกครัง้ ในครึง่ หลังของปี 2565 เป็ นต้นไป

รายได้
เดือน ม.ค. 65 โรงแรมส่วนใหญ่ยงั มีรายได้อยู่ในระดับต่ า ใกล้เคียงเดือน ธ.ค. 64 แม้โรงแรมที่เ ปิ ด
กิจการอยู่และรายได้กลับมาไม่ถงึ 10% เมื่อเทียบกับก่อน COVID-19 มีสดั ส่วนลดลงต่อเนื่อง
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แต่โรงแรมที่รายได้กลับมาไม่ถึง 30% ยังมีสดั ส่วนราว 49% และมีโรงแรมเพียง 26% ที่รายได้กลับ
มาแล้วเกินครึง่ หนึ่ง ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออกเป็ นสาคัญ
อัตราการเข้าพัก
เดือน ม.ค. 65 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ท่ี 32% ลดลงจากเดือน ธ.ค. 64 ที่ 37% โดยเป็ นการปรับลดลงของ
โรงแรมในเกือบทุกภูมิภาค จากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ในวงกว้าง และการยกเลิกมาตรการ
Test & Go รายใหม่ ช่ ัว คราว ส่ง ผลให้นัก ท่ อ งเที่ย วต่ า งชาติ ล ดลง ยกเว้น โรงแรมในภาคใต้ท่ี ยัง ได้รับ
อานิสงส์จากการรับนักท่องเที่ยว Sandbox ส่งผลให้อัตราการเข้าพักยังสูงกว่าภาคอื่นโดยเปรียบเทียบ
อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าพักในเดือน ก.พ. 65 ชะลอลงจากเดือนปั จจุบนั มาอยู่ท่ี 24% กลับมาใกล้เคียง
กับเดือน ต.ค. 64 หรือช่วงก่อนเปิ ดประเทศ
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย เดือน ม.ค. 65
ภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต้

ธ.ค. 64
42.8
40.0
29.4
37.8
31.8

ม.ค. 65
34.2
27.1
24.2
30.5
40.6

• อัตราการเข้าพักของโรงแรมที่เป็ น AQ จานวน 18 แห่ง (ภาคกลาง 15 แห่ง ภาคตะวันออก 2 แห่ง และ
ภาคใต้ 1 แห่ง) มีอตั ราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากเดือน ธ.ค. 64 มาอยู่ท่ี 33% ในเดือน ม.ค.
65 ขณะที่อตั ราการเข้าพักเฉลีย่ ในเดือน ก.พ. 65 คาดว่าจะลดลงมาอยู่ท่ี 25%
• โรงแรมที่เป็ น Hospitel จานวน 7 แห่ง (ภาคกลาง 3 แห่ง ภาคใต้ 3 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง) มี
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึน้ จากเดือน ธ.ค. 64 มาอยู่ท่ี 38% ในเดือน ม.ค. 65 สอดคล้องกับจานวนผู้
ติดเชือ้ ในประเทศที่เพิ่มขึน้ จากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ในประเทศหลังช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ขณะที่อตั ราการเข้าพักเฉลี่ยในเดือน ก.พ. 65 คาดว่าลดลงมาอยู่ท่ี 22%

สภาพคล่อง
เดือน ม.ค. 65 โรงแรมส่วนใหญ่มีสภาพคล่องลดลงจากเดือน ธ.ค. 64 และมีสภาพคล่องเพียงพอในการ
ดาเนินธุรกิจได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือคิดเป็ นสัดส่วนราว 53% ของผูต้ อบแบบสารวจ โดยมีสดั ส่วนของกลุม่ ที่
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มีสภาพคล่องน้อยกว่า 1 เดือนอยู่ท่ี 11% เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อน สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ลดลง
ขณะที่มีโรงแรมที่สภาพคล่องเพิ่ มขึน้ จากเดือนก่อนเพียง 17% โดยส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมที่มีอัตราการเข้า
พักเฉลี่ยราว 40-55%
การจ้างงาน
เดือน ม.ค. 65 โรงแรมมีการจ้างงานเฉลี่ยลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ท่ี 63.6% ของการจ้างงานเดิมก่อนเกิด
COVID-19 (หากไม่รวมกลุ่มทีป่ ิ ดกิจการชัวคราวการจ้
่
างงานเฉลีย่ อยู่ท่ี 64.7%) โดยมีการจ้างงานลดลง
ในเกือบทุกภาค สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักทีล่ ดลง ยกเว้นโรงแรมในภาคใต้
สัดส่วนยกเลิกการจองห้องพัก
สัดส่วนยกเลิกการจองห้องพัก จากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ Omicron ส่งผลให้เห็นลูกค้ายกเลิก
การจองห้องพักในเดือน ม.ค. เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อนในทุกภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการยกเลิกการจองน้อย
กว่า 25% ของยอดจองทัง้ หมด ยกเว้นโรงแรมในภาคตะวันออกที่เกือบครึ่งมีลกู ค้ายกเลิกการจองมากกว่า
50% ของยอดจองทัง้ หมด
ด้านการบริหารการจัดการพนักงาน
ด้านการบริหารจัดการพนักงาน ส่วนใหญ่ยงั คงมีการให้ใช้วนั ลาประจาปี เป็ นหลัก รองลงมา คือ ให้สลับกัน
มาทางาน โดยโรงแรมเกือบครึง่ มีการจ้างพนักงานชั่วคราวเพิ่มแทนการจ้างพนักงานประจา เพื่อยืดหยุ่นใน
การปรับลดพนักงานและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยงั มีความไม่แน่นอนสูง
มาตรการช่วยเหลือทีผ่ ู้ประกอบการต้องการจากภาครัฐ
มาตรการช่วยเหลือที่ตอ้ งการจากภาครัฐ ไม่ต่างจากการสารวจรอบก่อน โดยโรงแรมส่วนใหญ่ตอ้ งการ
สนับสนุนค่าจ้างพนักงานเดิ ม (Co-payment) และให้พักชาระเงิ น ต้นหรือ ดอกเบี ย้ มาเป็ นอันดับ แรก
รองลงมา คือ มาตรการกระตุน้ การท่องเที่ยว เช่น การเพิ่มจานวนห้อง และระยะเวลาโครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน สนับสนุนการจัดประชุมสาหรับองค์กร และด้านการตลาดหลังโควิด ทัง้ นี ้ โรงแรมบางส่วนต้องการ
ให้มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ เงินช่วยเหลือพนักงานโรงแรมเพิ่มเติมในจังหวัดท่องเที่ยวที่ไ ด้รบั
ผลกระทบมาก เช่น เชียงใหม่ รีไฟแนนซ์เงินกูร้ ะยะสัน้ เป็ นระยะยาวแบบปลอดเงินต้น สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุข เช่น ค่า ATK รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการเปิ ดประเทศ โดยมี
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มาตรการและสถานที่รองรับผูป้ ่ วยจากโควิดอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และทันเวลา หรืออาจทดลองเปิ ดการ
ท่องเที่ยวในประเทศเต็มรูปแบบอย่างน้อย 1 ไตรมาส ให้สามารถรับมือในการจัดการแพร่ระบาดได้ดีก่อน
นอกจากนี ้ ควรมี ค วามชัด เจนของมาตรการรัฐ และการประชาสัม พัน ธ์ล่ว งหน้าสู่ผู้ป ระกอบการและ
นักท่องเที่ยวก่อนปฏิบตั ิจริงทัง้ ระบบที่รองรับการยื่นคาขอเข้าประเทศ และการจองคิวตรวจ RT-PCR
ปั ญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการฟื้ นฟูฯ
เดือน ม.ค. 65 ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการฟื ้ นฟูฯ ไม่ต่างจากการสารวจครัง้ ก่อนมากนัก โดย
ผูป้ ระกอบการราว 60% ยังมองว่าอุปสรรคสาคัญของการเข้าร่วมแต่ละโครงการ คือ สถาบันการเงินสร้าง
เงื่อนไข หรือกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่งทาให้เข้าถึงมาตรการได้ยากขึน้ ด้านโครงการพักทรัพย์ พักหนี ้ มี
ปั ญหาเรื่องไม่มีความชัดเจนว่าสถาบันการเงินจะให้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด ขณะที่สินเชื่อฟื ้ นฟูฯ ส่วน
ใหญ่มีอุปสรรคเรื่องอัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมสูงเกินไป และการสื่อสารรายละเอียดของมาตรการ
นโยบายหรือแนวปฏิบตั ิของสถาบันการเงินไม่ชดั เจนเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ บางโรงแรมเช่าสถานที่ในการ
ประกอบธุรกิจจึงไม่มีหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินเสนอสินเชื่อเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี (OD) ค่อนข้างสูง
ประเด็นพิเศษ #1 : ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron
• จากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ในประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โรงแรมกว่า 3 ใน 4 มี
ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron แบ่งเป็ นกังวลปานกลาง 44% และกังวลมาก
42% ตามลาดับ โดยโรงแรมในภาคเหนือค่อนข้างมีความกังวลมากทีส่ ุด เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นพิเศษ #2 : ช่องทางทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ Omicron
• โรงแรมส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบแล้ว เพราะประชาชนลดการท่องเที่ยวในประเทศ/ทากิจกรรมนอก
บ้านลดลง และการระงับการใช้ Test & Go เป็ นสาคัญ สะท้อนจากอัตราการเข้าพักที่ลดลง และมี
สัดส่วนลูกค้ายกเลิกการจองห้องพักในเดือน ม.ค. เพิ่มขึน้

จากมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศบค.เปิ ดลงทะเบียน Thailand Pass รับ
นักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางเข้าไทยโครงการ TEST & GO อีกครัง้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พร้อมเงื่อนไข
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ที่เข้มงวดมากกว่าเดิม ต้องตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR จานวน 2 ครัง้ และต้องมีหลักฐานการจอง
โรงแรมที่พัก ในวันที่ 1 และ 5 ที่เข้ามาในประเทศ เพื่อการติดตามตัวมาตรวจหาเชือ้ โควิด -19 นัน้ ทุก
หน่วยงานยังคงปฏิบตั ิและต้องดาเนินการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มแข็งรัดกุม พร้อมต่อยอดการท่องเที่ยว
ไทย ในการสร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการต่างๆ แต่ไม่ขดั ต่อสถานการณ์การควบคุมโรคโควิด -19 ของ
ทั่วโลก ซึ่งถือเป็ นสัญญาณที่ดีคาดการณ์ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี ้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
ไทย ใกล้เคียงกับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องในเดือนมีนาคม
แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ และการระบาดของโควิด-19 ยังไม่ทเุ ลา รายได้ยงั ฟื ้ นตัวช้า
กลั บ มาไม่ เ หมื อ นเดิ ม และยั ง อยู่ ใ นสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน แต่ ห ากว่ า
กระทรวงการคลัง ยัง คงยืนยันไม่ล ดภาษี ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในการ
ประกอบธุรกิจ รายได้ไม่เพียงพอ ไม่มี ความพร้อมที่จะชาระภาษี และส่งผลกระทบธุรกิจเป็ นลูกโซ่ ขาด
สภาพคล่อง มีตน้ ทุนในการดาเนินธุรกิจเพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงานอีกด้วย
สมาคมโรงแรมไทย (THA) ขอให้รฐั บาลพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดเก็บ ภาษี สาหรับธุรกิจโรงแรม
เป็ นการเฉพาะ โดยขอผ่อนปรนและยืดเวลาการจัดเก็บออกไปอย่างน้อย 2 ปี เพื่อประเมินสถานการณ์ของ
ไวรัส โควิดและการฟื ้ น ตัวของอุต สาหกรรมการท่ องเที่ย วอีก ครั้ง ซึ่ง จะทาให้ผู้ประกอบการสามารถ
ประคับประคองธุรกิจ เกิดการจ้างงานและดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : การสารวจความเชื่อมั่นผูป้ ระกอบการที่พกั แรม โดย สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาคมโรงแรมไทย
ขอบคุณสาหรับการเผยแพร่ข่าว และหากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
กรุ ณาติดต่อ : 02 282 5277
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