วันที่ 4 กันยายน 2564
สมาคมโรงแรมไทย (THA)
ประกาศผลสารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม เดือน กันยายน 2564
ผูป้ ระกอบการที่พกั แรมเริ่มได้รบั ผลบวกจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทาง สะท้อน
จากอัตราการเข้าพักที่ปรับสูงขึน้ โดยเฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการเข้า
พักของโรงแรมที่เปิ ดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึน้ จากเดือนสิงหาคม แต่ยงั คงต่ากว่าที่ผปู้ ระกอบการ
คาดไว้ ทั้ง นี ้ สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ ยื ดเยื ้อส่ง ผลให้ผู้ป ระกอบการกว่า 10% ที่ส ารวจในครั้ง นี ้
ตัดสินใจขายกิจการ
สรุ ปผลสารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม
เดือน กันยายน 2564
(สำรวจระหว่ำงวันที่ 9 – 26 กันยำยน 2564)

จากผู้ตอบแบบสารวจจานวน 225 แห่ง (เป็ น ASQ 25 แห่ง Hospitel 16 แห่ง)

สถานะกิจการ
จากการสารวจผูป้ ระกอบการจานวน 184 แห่ง (ไม่รวมที่เป็ น ASQ และ Hospitel) ในเดือน ก.ย. 64 มี
โรงแรม 51% ยังเปิ ดกิจการปกติ เพิ่มขึน้ จากเดือน ส.ค. 64 ที่ 48% จากโรงแรมในจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ที่
กลับมาเปิ ดกิจการมากขึน้ เป็ นสาคัญ ที่เหลือ 35% เปิ ดกิจการเพียงบางส่วน และอีก 14% ยังปิ ดกิจการ
ชั่วคราว โดยสาเหตุท่ียงั ไม่กลับมาเปิ ดกิจการปกติ เนื่องจากส่วนใหญ่มองว่าอุปสงค์ยงั อยู่ในระดับต่า อีก
ทัง้ ต้นทุนในการเปิ ดดาเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างพนักงาน อยู่ในระดับสูง ทัง้ นี ้ โรงแรมที่
ปิ ดกิจการชั่วคราวกว่าครึง่ หนึ่งคาดว่าจะกลับมาเปิ ดกิจการอีกครัง้ ในไตรมาส 4 ปี 2564
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รายได้
เดือน ก.ย. 64 โรงแรมส่วนใหญ่ยงั มีรายได้อยู่ในระดับต่า โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของโรงแรมที่เปิ ดกิจการอยู่
ทัง้ หมดยังมีรายได้กลับมาไม่ถึง 10% เมื่อเทียบกับก่อน COVID-19 (สัดส่วนรายได้รวมของธุรกิจ ณ เดือน
ก.ย. 64 เทียบกับก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก.ย. 62) และมีโรงแรมเพียง 18% ที่รายได้กลับ
มาแล้วเกินครึง่ หนึ่ง

อัตราการเข้าพัก
เดือน ก.ย. 64 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ท่ี 15.5% เพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากเดือน ส.ค. 64 ที่ 10.6% โดยเพิ่มขึน้
มากในโรงแรมที่อยู่จงั หวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทาง ทา
ให้อตั ราการเข้าพักในภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ในระดับสูงสุดที่ 20% นอกจากนีโ้ รงแรมส่วนใหญ่
คาดว่าอัตราการเข้าพักในเดือน ต.ค. 64 จะทรงตัวจากเดือนปัจจุบนั ที่ 16.0%
• อัตราการเข้าพักของโรงแรมที่เป็ น ASQ ในเดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึน้ อยู่ท่ี 25.8% สาหรับในเดือน
ส.ค. อยู่ท่ี 21.6 %
• โรงแรมที่เป็ น Hospitel จานวน 16 แห่ง เป็ นโรงแรมในภาคกลาง 11 แห่ง และภาคใต้ 5 แห่ง มี
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยจากเดือน ส.ค. 64 มาอยู่ท่ี 21.4% และ 21.5% ในเดือน ก.ย.
64
สภาพคล่อง
เดือน ก.ย. 64 โรงแรมส่วนใหญ่มีสภาพคล่องลดลงจากเดือน ส.ค. 64 และมีสภาพคล่องเพียงพอในการ
ดาเนินธุรกิจได้ไม่เกิน 3 เดือน อย่างไรก็ดี มีกลุม่ ที่สภาพคล่องเพิ่มขึน้ จากเดือนก่อนถึง 10% เกือบทัง้ หมด
เป็ นโรงแรมที่มีอัตราการเข้าพักเดือน ก.ย. 64 สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 15% และรับลูกค้าที่เข้าพักระยะยาวเป็ น
สาคัญ
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การจ้างงาน
เดือน ก.ย. 64 โรงแรมมีการจ้างงานเฉลี่ยทรงตัวจากเดือน ส.ค. 64 ที่ 54% ของการจ้างงานเดิมก่อนเกิด
COVID-19 โดยโรงแรมในภาคกลางมีการจ้างงานเพิ่มขึน้ ในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ ที่มีอตั ราการเข้าพัก
สูงขึน้ จากเดือนก่อนเป็ นสาคัญ

สัดส่วนพนักงานทีไ่ ด้รับวัคซีน
เดือน ก.ย. 64 สัดส่วนพนักงานที่ได้รบั วัคซีนแล้วเฉลี่ยอยู่ท่ี 82% เพิ่มขึน้ จากเดือน ส.ค. 64 ที่ 74% โดย
ภาคใต้ยงั คงมีสดั ส่วนพนักงานที่ฉีดวัคซีนแล้วสูงสุดที่ 94%

ด้านการบริหารการจัดการพนักงาน
เดือน ก.ย. 64 ด้านการบริหารจัดการพนักงาน ส่วนใหญ่ยงั มีการให้ใช้วันลาประจาปี leave without pay
สลับกันมาทางาน ลดเงินเดือน และลดชั่วโมงการทางาน สาหรับโรงแรมที่มีการเพิ่มจานวนพนักงาน และ
เพิ่มชั่วโมงการทางานนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมในภาคกลางและภาคใต้ท่มี ีอตั ราการเข้าพักค่อนข้างสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย โดยมีการบริหารจัดการพนักงานด้วยวิธีอ่ืนควบคู่ไปด้วย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานโดยรวม
อาทิ การลดเงินเดือน และให้สลับกันมาทางาน

มาตรการช่วยเหลือทีผ่ ู้ประกอบการต้องการจากภาครัฐ
มาตรการช่วยเหลือที่ตอ้ งการจากภาครัฐ ไม่ต่างจากการสารวจรอบก่อน โดยโรงแรมส่วนใหญ่ตอ้ งการให้
สนับสนุนค่าจ้างพนักงานเดิม (Co-payment) และพักชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ มาเป็ นอันดับแรก รองลงมา
คือ การจัดหาและกระจายวัคซีนให้เร็วกว่าแผน

ปั ญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการฟื้ นฟูฯ
เดือน ก.ย. 64 ผลสารวจไม่ต่างจากการสารวจก่อนเดือน ส.ค. 64 มากนัก โดยผูป้ ระกอบการ 55% มองว่า
สถาบันการเงิ นสร้างเงื่ อนไข หรือกาหนดคุณสมบัติเพิ่ ม เติม ซึ่ง ทาให้เ ข้า ถึง มาตรการได้ย ากขึน้ ด้าน
โครงการพักทรัพย์ พักหนี ้ มีปัญหาเรื่องความชัดเจนของสถาบันการเงินในการให้เข้าร่วมโครงการมากที่สดุ
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ขณะที่สินเชื่อฟื ้ นฟูฯ ส่วนใหญ่มี อปุ สรรคเรื่องวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั ไม่เพียงพอ อีกทัง้ มองว่าสถาบันการเงิน
ระมัดระวังการให้สินเชื่อค่อนข้างมาก โดยเฉพาะลูกหนีใ้ หม่ นอกจากนี ้ ผูป้ ระกอบการยังประสบปั ญหาใน
การสื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการ และนโยบายหรือแนวปฏิบตั ิของสถาบันการเงินที่ไม่ชัดเจน
ด้วย

ประเด็นพิเศษ #1 : กำรเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติ (โครงกำร Sandbox)
• โรงแรม 71% มองว่าผลของการเปิ ดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ออัตราการเข้าพักในเดือน ก.ย. 64 แย่
กว่าที่คาด เนื่องจากหลายปั จจัย ทัง้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สงู การเดินทางในประเทศที่ไม่ สะดวก
การปิ ดแหล่งท่องเที่ยว/สถานบันเทิง การแพร่ระบาดในพืน้ ที่ท่ีรุนแรงขึน้ รวมถึงการที่ประเทศต้นทาง
ปรับสถานะประเทศไทยเป็ นประเทศเสี่ยงสูง (สีแดง)

ประเด็นพิเศษ #2 : กำรคำดกำรณ์กำรกลับมำใช้ ชีวิตนอกบ้ ำนและท่องเทีย่ วตำมปกติ
• โรงแรมแต่ล ะแห่งมี ความคิดเห็นต่อเงื่อนไขที่ลูกค้าให้ความส าคัญมากที่สุดในการกลับมาใช้ชี วิต
ตามปกติแตกต่างกันไป โดย 3 อันดับแรก คือ การฉีดวัคซี นครบ 2 เข็ม ประชาชนในประเทศเกิด
ภู มิ คุ้ม กัน หมู่ (Herd immunity) และทางการประกาศยกเลิ ก การกัก ตัว เมื่ อ เดิ น ทางข้า มจั ง หวั ด
เช่นเดียวกับการคาดการณ์ช่วงเวลาที่ประชาชนจะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านและท่องเที่ยวตามปกติท่ี
ค่อนข้างหลากหลาย โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในช่วงครึง่ แรกของปี 2565
ประเด็นพิเศษ #3 : โอกำสในกำรขำยกิจกำร
• โรงแรม 48% ยังไม่พิจารณาขายกิจการ อย่างไรก็ตาม กว่า 43% ยังไม่ตดั สินใจว่าจะขายหรือไม่ และ

10% ได้ตดั สินใจขายกิจการแล้ว โดยโรงแรมที่ประกาศขายแล้วหรืออยู่ระหว่างเจรจากับผูซ้ ือ้ ส่วนใหญ่
เป็ นโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของแต่ละภาค และเป็ นโรงแรม midscale ขนาดกลางที่มีจานวน
ห้องพัก 51-249 ห้อง
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จากการที่ภาครัฐประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางส่วน และประกาศแผนทยอยเปิ ด
เมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อต่อลมหายใจให้ผูป้ ระกอบการเพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวในช่วงเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายนนี ้ รวมถึงโรดแมปฟื ้ นฟูการท่องเที่ยวไทย ที่จะเปิ ด 2 โครงการ ได้แก่ “เราเที่ยว
ด้วยกัน เฟส 3” และ “ทัวร์เที่ยวไทย” ทาให้ภาคธุรกิจโรงแรมและภาคการท่องเที่ยวเริ่มมีความหวังกลับมา
ฟื ้ นตัวอีกครัง้ อย่างไรก็ตามมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 ยังเป็ นส่วนสาคัญของการแก้ปัญหาเพื่อฟื ้ นฟูผปู้ ระกอบธุรกิจ ซึ่งสถาบันการเงิน
แต่ละแห่งควรจะจัดทาทางเลือกการให้ความช่วยเหลือ ผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับปั ญหา
และได้รบั ความช่วยเหลือในรู ปแบบที่แตกต่างกันไป โดยสามารถให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบัน
การเงินที่ง่ายมากขึน้
สมาคมฯ ยังมุ่งหวังขอให้ภาครัฐ ดาเนินนโยบายที่มีการผ่อนคลายกิจกรรมทางธุรกิจมากขึน้ และ
บังคับใช้มาตรการควบคุมโรคเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย พลิกฟื ้ นโค้งสุดท้ายของปี นี ้
เดินต่อไปได้

สมาคมโรงแรมไทย
ขอบคุณสาหรับการเผยแพร่ข่าว และหากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
กรุ ณาติดต่อ : 02 282 5277

5

