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1.1 INTRODUCTION บทน ำ 

As COVID-19 continues to spread and cause mayhem globally, many countries have imposed travel 

restrictions and border closures in an attempt to mitigate risks of widespread transmission. The 

tourism and hotel industries rely heavily on global leisure and business travels, and have been hit hard.   

Thailand was one of the first Asian countries to be hit with a COVID-19 case, and transmission has 

since spread to surpass the two-thousand range. As cases continue to soar in Southeast Asia’s second 

largest economy and regionally, Thailand has declared a state of emergency for at least a month. To 

combat the virus spread, the country has recently implemented a nationwide night-time curfew (10pm 

to 4am), prohibited public assembly, and blocked travel to Thailand (including locals) through April. 

The hotel industry has been severely affected, and many hotels are closed temporarily for at least a 

month. At the time of writing, up to 20 provinces have been issued closure directives, where hotels 

and lodging businesses would be required to close immediately if there were no guests. The first 

movers include Kanchanaburi, Chanthaburi, Phang Nga, Chonburi and Phuket. According to the Thai 

Hotels Association, out of 32,564 hotels registered in Thailand, 95 percent will lose all revenue during 

April as the temporary lockdown escalates around the country.  

Horwath HTL has collated this sentiment survey as a hotel industry level gauge of the impact faced by 

participating hotels in Thailand, a quick assessment of future market predictions, and a summary of 

mitigating measures applied to limit the fallout. We hope the survey report would provide Thailand’s 

hotel industry with some insights and indications as we navigate through this uncertainty together.  

ในขณะทีเ่กดิการแพร่ระบาดของโรคโควดิซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายไปทัว่โลก นานาประเทศใชม้าตรการควบคุมการ
เดนิทางและปิดพรมแดนเพื่อลดความเสีย่งต่อการระบาดในวงกวา้ง  อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการโรงแรมซึง่พึง่พา
การเดนิทางระหว่างประเทศเพื่อธุรกจิและท่องเทีย่วเป็นหลกัจงึไดร้บัผลกระทบอย่างมาก 

ประเทศไทยเป็นประเทศล าดบัตน้ของทวปีเอเชยีทีต่รวจพบผูป่้วยโควดิซึง่การระบาดแพร่กระจายเป็นวงกวา้งในเวลา
ต่อมาจนจ านวนผูต้ดิเชือ้มมีากกว่าสองพนัราย  ในเวลานี้จ านวนผูต้ดิเชื้อเพิม่สงูขึน้ทัง้ในประเทศและระดบัภูมภิาค  
ประเทศไทยไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉินระดบัชาตเิป็นระยะเวลาขัน้ต ่าหน่ึงเดอืน  เพื่อควบคุมการระบาดรฐับาลตดัสนิใจใช้
มาตรการอาทหิา้มประชาชนออกนอกบา้นยามวกิาลตัง้แต่22.00-4.00น.  หา้มรวมตวัในทีส่าธารณะ  และระงบัการเดนิ
ทางเขา้สู่ประเทศไทยทัง้ชาวต่างชาตแิละคนไทยทีก่ลบัจากต่างแดนตลอดเดอืนเมษายน 

อุตสาหกรรมการโรงแรมไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงท าใหโ้รงแรมหลายแห่งปิดตวัลงชัว่คราวขัน้ต ่าหน่ึงเดอืน  ในขณะที่
เขยีนรายงานฉบบัน้ีเกอืบยีส่บิจงัหวดัไดร้บัค าสัง่ใหปิ้ดเมอืงซึง่โรงแรมและสถานประกอบการคลา้ยโรงแรมตอ้งปิดท าการ
ทนัทถีา้ไม่มแีขก  จงัหวดัแรกๆทีม่คี าสัง่ดงักล่าวไดแ้กก่าญจนบุร ีจนัทบุร ีพงังา ชลบุร ีและภูเกต็  ตามขอ้มูลจากสมาคม
โรงแรมไทย  95เปอรเ์ซนต์ของโรงแรมทีม่ใีบอนุญาตจิ านวน32,564แห่งในประเทศไทยจะสูญเสยีรายไดท้ัง้หมดในเดอืน
เมษายนหลงัจากทีม่กีารปิดเมอืงเพิม่ขึน้ทัว่ประเทศ 

บรษิทัโฮรเ์วริธ์ เอชทแีอล ไดจ้ดัท าการส ารวจความเชื่อมัน่ต่อสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการโรงแรมในประเทศไทย
เพื่อทีจ่ะประเมนิผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ  การคาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคต  และการสรุปมาตรการ
ต่างๆทีช่่วยลดผลกระทบ  ทางบรษิทัหวงัว่ารายงานผลการส ารวจฉบบัน้ีจะช่วยใหทุ้กฝ่ายในอุตสาหกรรมการโรงแรม
เขา้ใจสถานการณ์ผ่านขอ้มูลและสถติทิีไ่ดส้ ารวจและวเิคราะหโ์ดยละเอยีด  เพื่อทีจ่ะรบัมอืกบัความผนัผวนที่อาจเกดิขึน้ 
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1.2 TRAVEL AND TOURISM OVERVIEW ภำพรวมกำรท่องเท่ียวไทย 

Thailand’s Tourism Industry, 2008 – 2019 อตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวไทย, 2008-2019 

Year  
ปี 

International 

Arrivals 
% 

Change 

Tourism 

Receipts 

(THB millions) 

% 

Change 

Tourism 

Receipts / 

Arrival (THB) 

% 

Change 

2008 14,584,220 - 574,521 - 39,393 - 

2009 14,149,841 -3.0% 510,255 -11.2% 36,061 -8.5% 

2010 15,936,400 12.6% 592,794 16.2% 37,197 3.2% 

2011 19,230,470 20.7% 776,217 30.9% 40,364 8.5% 

2012 22,353,903 16.2% 983,928 26.8% 44,016 9.0% 

2013 26,546,725 18.8% 1,207,146 22.7% 45,472 3.3% 

2014 24,809,683 -6.5% 1,172,798 -2.8% 47,272 4.0% 

2015 29,923,185 20.6% 1,457,150 24.2% 48,696 3.0% 

2016 32,529,588 8.7% 1,633,498 12.1% 50,216 3.1% 

2017 35,591,978 9.4% 1,831,105 12.1% 51,447 2.5% 

2018 38,178,194 7.3% 1,876,137 2.5% 49,142 -4.5% 

2019 39,797,406 4.2% 1,933,368 3.1% 48,580 -1.1% 

12-Year CAAG  9.6%  11.7%  1.9%  
Source: Ministry of Tourism and Sports กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
• International Arrivals – ยอดชาวต่างชาติทีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทย 
• Tourism Receipts (THB millions) – รายไดท้ัง้หมดจากการท่องเทีย่ว (หน่วยเป็นลา้นบาท) 
• % Change – การเปลีย่นแปลงต่อปีคดิเป็นเปอรเ์ซนต์ 

Between 2008 and 2019, international visitor arrivals to Thailand grew strongly at a compounded 

average annual growth (CAAG) rate of almost 10 percent, which was in line with total tourism 

receipts’ annual growth of about 12 percent over the same period. Historically, tourism receipt per 

international visitor rose a marginal rate of nearly 2 percent.  

Throughout the past decade, there were two instances of negative growth, the 2009 Global Financial 

Crisis and the 2014 political crisis and consequential imposition of martial law. 2020 is likely to be 

significantly affected given the ongoing widespread virus transmission and global travel bans. The 

Tourism Authority of Thailand has estimated that international arrivals into Thailand could fall by 10 

million by the end of the year. The forecast is based on an assumption that the pandemic will be under 

control within 6 months and recovery will begin from August onwards. 

ตัง้แต่ปี2008ถงึ2019จ านวนชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทยเตบิโตอย่างเขม้แขง็ทีอ่ตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี
แบบทบตน้เกอืบ10เปอร์เซนต์ซึง่ใกลเ้คยีงกบัรายได้ทัง้หมดจากการท่องเทีย่วทีม่อีตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบตน้
12เปอรเ์ซนต์ในช่วงเวลาเดยีวกนั  สถติดิงักล่าวหมายความว่ารายไดท้ัง้หมดจากการท่องเทีย่วต่อชาวต่างชาตหิน่ึงคนที่
เดนิทางมายงัประเทศไทยเพิม่ขึน้ในอตัราทีไ่ม่สงูมากนักต่อปีคดิเป็นเกอืบ2เปอรเ์ซนต์ 

ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาประเทศไทยมสีองช่วงเวลาส าคญัทีอ่ตัราการเตบิโตของการท่องเทีย่วเป็นลบ  ไดแ้ก่วกิฤต
การเงนิโลกปี2009และวกิฤตทางการเมอืงในปี2014ซึง่เกดิการประกาศใชก้ฎอยัการศกึ  ประเทศไทยในปี2020จะไดร้บั
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดใหญ่ของโรคโควดิและการระงบัการเดนิทางระหว่างประเทศเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง   
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยคาดคะเนว่าจ านวนชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทยจะลดลง10ลา้นคนต่อปีในปีน้ี  
การประมาณการตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่าการระบาดใหญ่ครัง้น้ีจะสามารถถูกควบคุมไดภ้ายใน6เดอืนและการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิจะเริม่ตัง้แต่เดอืนสงิหาคมเป็นต้นไป 
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International Visitors into Thailand, Nationality Segmentation By Region, 2019  

ชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงมำยงัประเทศไทย,จ ำแนกสญัชำติตำมภมิูภำคส ำคญั, 2019 

 
Source: Ministry of Tourism and Sports กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

Thailand’s Top 10 Nationalities of International Visitors, 2019 

รำยช่ือ10สญัชำติหลกัของชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงมำยงัประเทศไทย, 2019 
Rank 

ล ำดบั 
Country 

ประเทศ 

Arrivals 

จ ำนวนชำวต่ำงชำติ 

Contribution 

เปอรเ์ซนต์ของยอดรวม 
1 China จนี 10,994,721 27.6% 

2 Malaysia มาเลเซยี 4,166,868 10.5% 

3 India อนิเดยี 1,995,516 5.0% 

4 South Korea เกาหลใีต ้ 1,887,853 4.7% 

5 Laos ลาว 1,845,375 4.6% 

6 Japan ญี่ปุ่ น 1,806,340 4.5% 

7 Russia รสัเซยี 1,483,453 3.7% 

8 USA สหรฐัอเมรกิา 1,167,845 2.9% 

9 Singapore สงิคโปร ์ 1,056,836 2.7% 

10 Vietnam เวยีดนาม 1,047,629 2.6% 

Source: Ministry of Tourism and Sports กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

The table above lists the top 10 sources for international arrivals to Thailand in 2019, accounting for 

69 percent. The list is worrying, given that almost all countries listed have been impacted by the virus. 

China and the USA are high on the leaderboard for total number of transmissions, followed by Russia, 

India, South Korea, Japan and Malaysia. A majority of these countries have also implemented border 

restrictions to curb the spread of the virus. The inability to travel, fear of travelling and a looming 

global recession further complicate and present a bleak short to mid-term situation for Thailand. 
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ตารางดา้นบนน้ีแสดงรายชื่อ10สญัชาตหิลกัของชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทยในปี2019 จ านวนชาวต่างชาติ
จาก10ประเทศน้ีคดิเป็น69เปอร์เซนต์ของยอดรวมทัง้ปี  สถติดิงักล่าวเป็นทีน่่ากงัวลเน่ืองจากชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่
เดนิทางมาจากประเทศทีเ่กดิการระบาดของโรคโควดิทัง้สิน้  ประเทศจนีและสหรฐัอเมรกิาเป็นล าดบัตน้ในแงย่อดผูต้ดิ
เชือ้  ล าดบัต่อไปคอืประเทศรสัเซยี อนิเดยี เกาหลใีต ้ญี่ปุ่ น และมาเลเซยี  ประเทศเหล่าน้ีส่วนใหญ่ควบคุมการขา้ม
พรมแดนเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรสั  การทีช่าวต่างชาตไิม่สามารถเดนิทางมายงัประเทศไทยไดไ้ม่ว่าจะดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวหรอืเพยีงเพราะความวติกกงัวลเรื่องความเสีย่งต่อการตดิเชื้อระหว่างการเดนิทาง  รวมถงึภาวะถดถอยของ
เศรษฐกจิโลกทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ ลว้นสรา้งความยุ่งยากใหก้บัประเทศไทยและน าไปสู่สถานการณ์ระยะสัน้ถงึระยะกลางที่
ไม่สดใส  

2.1 SURVEY RESPONDENT PROFILE ข้อมลูโดยรวมของโรงแรมท่ีเข้ำร่วมกำรส ำรวจ 

Diversity of Respondents, By Hotel Positioning (THB Pricing)  

ควำมหลำกหลำยของโรงแรม, จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงกำรตลำด (หรือรำคำในหน่วยบำท) 

  

Classification  

กำรแยกประเภท 
No. of Keys  
จ ำนวนห้อง 

No. of Participants  
จ ำนวนโรงแรม 

Boutique (< 100 rooms) 

แนวบูตคิ (< 100 หอ้ง) 234 8 

Economy (< THB 1,000) 

ชัน้ประหยดั 813 7 

Midscale (THB 1,000-1,500) 

ระดบักลาง 4,992 13 

Upper Midscale (THB 1,500-2,000) 

ระดบัทีส่งูกว่าระดบักลาง 3,989 18 

Upscale (THB 2,000-3,000) 

ระดบับน 1,888 14 

Upper Upscale (THB 3,000-5,000) 

ระดบัทีส่งูกว่าระดบับน 2,735 17 

Luxury (> THB 5,000) 

ระดบัหร ู 718 6 

Total 

ยอดรวม 15,369 83 

Source: Horwath HTL 

Boutique

2%
Economy

5%

Midscale

32%Upper 

Midscale

26%

Upscale

12%

Upper 

Upscale 

18%

Economy

5%

No. of Keys

Boutique

10% Economy

8%

Midscale 

16%

Upper 

Midscale 

22%

Upscale

17%

Upper 

Upscale 

20%

Luxury 

7%

No. of Participants
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The Hotel Sentiment Survey was conducted in mid-March 2020, just as Thailand started to implement 

strict border controls. Unfortunately, some hotels initiated closures and were unable to participate 

in the survey. We received a total of 83 respondents across 7 classifications to account for 15,369 

rooms. This diversification is beneficial to our understanding of the hotel market’s overall sentiment. 

การส ารวจความเชื่อมัน่ต่อสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการโรงแรมในประเทศไทยซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควดิไดจ้ดัท าขึน้ในช่วงกลางเดอืนมนีาคม 2020 ในขณะทีป่ระเทศไทยเริม่ใชม้าตรการควบคุมการเดนิทางขา้ม
พรมแดน  ในสภาวะเช่นน้ีโรงแรมหลายแห่งไดต้ดัสนิใจปิดกจิการชัว่คราวและไม่สามารถเขา้ร่วมการส ารวจได ้ ทาง
บรษิทัไดร้บัการตอบแบบส ารวจจาก83โรงแรมในระดบัราคาทีแ่ตกต่างกนั7กลุ่มรวมทัง้สิน้15,369หอ้งพกั  การกระจาย
ตวัของโรงแรมทีเ่ขา้ร่วมการส ารวจเป็นผลดตี่อความเขา้ใจในความเชื่อมัน่โดยรวมของตลาดต่ออุตสาหกรรมการโรงแรม
ในประเทศไทย 

 

Diversity of Respondents, By Region  

ควำมหลำกหลำยของโรงแรม, จ ำแนกตำมภมิูภำคหลกัของประเทศไทย 

  

Classification 

กำรแยกประเภท 

No. of Keys 

จ ำนวนห้อง 

No. of Participants 

จ ำนวนโรงแรม 

Bangkok Metropolitan กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 6,666 34 

Southern ภาคใต ้ 2,601 20 

Eastern ภาคตะวนัออก 4,301 10 

Western ภาคตะวนัตก 693 8 

Others ภาคอื่นๆ 1,108 11 

Total ยอดรวม 15,369 83 

Source: Horwath HTL 

We have also segregated responses by region, which could be useful in determining market sentiment 

across provinces. Within the Bangkok Metropolitan region, comprising Bangkok, Nakhon Pathom, 

Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakan and Samut Sakhon. a majority of participating hotels are 

located in Bangkok. The Others category includes Northern, Northeastern and Central regions.  

ทางบรษิทัไดจ้ดักลุ่มผูต้อบแบบส ารวจตามภูมภิาคทีโ่รงแรมตัง้อยู่ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมนิความเชื่อมัน่ของ
ตลาดต่ออุตสาหกรรมการโรงแรมในจงัหวดัส าคญัต่างๆ  พืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลประกอบดว้ย5จงัหวดั 
ไดแ้ก่กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุร ีสมุทรปราการ และสมุทรสาคร  ในพิน้ทีด่งักล่าวโรงแรมทีต่อบกลบั
ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนพื้นทีอ่ื่นๆรวมถงึภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางส่วนทีเ่หลอื  

Bangkok 

Metropolitan

43%

Southern

17%

Eastern

28%

Western

5%

Others 

7%

No. of Keys

Bangkok 

Metropolitan

41%

Southern

24%

Eastern

12%

Western,

10%

Others

13%

No. of Participants
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2.2 HOTEL GUEST PROFILE, BY GEOGRAPHICAL SOURCE MARKETS  
ข้อมูลโดยรวมของผู้เข้ำพกัจ ำแนกตำมประเทศ/พื้นท่ีแหล่งท่ีมำ 

Country/Cluster 

ประเทศ/พื้นท่ี 
No. of Responses 

จ ำนวนครัง้ท่ีถกูเลือก 
Scandinavia (Norway, Sweden, Finland, Denmark)  
สแกนดเินเวยี (นอร์เวย,์ สวเีดน, ฟินแลนด,์ เดนมารก์) 58 

Domestic (Thailand) ภายในประเทศไทย 44 

Germany, Switzerland and Austria เยอรมนั, สวติเซอรแ์ลนด,์ ออสเตรยี 37 

Mainland China จนีแผ่นดนิใหญ่ 27 

France ฝรัง่เศส 27 

Taiwan ไตห้วนั 16 

Australia & New Zealand ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ 15 

South Korea เกาหลใีต ้ 14 

Other Europe ยุโรปส่วนทีเ่หลอื 14 

South Asia เอเชยีใต้ 13 

Source: Horwath HTL 

To understand market dynamics under our analysis, we requested for an indication of participating 

hotels’ top 5 feeder markets. Sans the domestic market and Mainland China, the top 5 demand sources 

largely originate from Europe. This level of dependence is worrying because European countries 

currently sit high on the list of confirmed cases and the region is stretched in terms of its COVID-19 

response. In Scandinavia, Norway has recorded the highest number of confirmed cases while Sweden 

has recorded the largest number of deaths. Coupled with Thailand’s own border restriction and 

curfew, hotels and resorts are expected to continue suffering in the immediate term. 

เพื่อความเขา้ใจในกลไกอุปสงคอ์ุปทานของอุตสาหกรรมการโรงแรมทางบรษิทัขอใหโ้รงแรมทีเ่ขา้ร่วมการส ารวจระบุ5
ล าดบัแรกของชาวต่างชาตทิีเ่ขา้พกั  ในกรณีทีไ่ม่รวมอุปสงคภ์ายในประเทศและชาวจนี  5ล าดบัแรกประกอบดว้ย
ประเทศในทวปียุโรปเป็นหลกั  การพึง่พาอุปสงคจ์ากทวปียุโรปอย่างมากเป็นเรื่องทีน่่ากงัวลเพราะประเทศเหล่านี้มี
จ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิทีค่่อนขา้งสงู  และทวปียุโรปก าลงัเผชญิความยากล าบากในการรบัมอืกบัการแพร่ระบาด  หากพดู
ถงึประเทศในกลุ่มคาบสมุทรสแกนดเินเวยีประเทศนอร์เวยม์รีายงานจ านวนผูต้ดิเชือ้สงูทีสุ่ด  ขณะทีป่ระเทศสวเีดนมกีาร
บนัทกึจ านวนผูเ้สยีชวีติจากโรคโควดิสงูทีสุ่ด  ส าหรบัประเทศไทยการควบคุมการเดนิทางขา้มพรมแดนและการหา้ม
ประชาชนออกนอกบา้นยามวกิาลส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการโรงแรมดงัทีพ่บเหน็กนัในช่วงน้ี 
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3.1 PRELIMINARY MARKET EXPECTATIONS กำรคำดกำรณ์เบือ้งต้นของตลำด 

Question: Based on the current situation, for how long do you assess the influence of the 

COVID-19 outbreak on the hotel’s operating performance will continue?  

ค ำถำม: จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนัคณุคิดว่ำกำรระบำดของโรคโควิด19จะส่งผลกระทบต่อกิจกำรโรงแรมไปเป็น
ระยะเวลำเท่ำไหร่ 

 
Source: Horwath HTL 

Overall, 40 percent of respondents believe that the influence of COVID-19 will last between 4 to 6 

months. However, trailing closely behind is an additional 37 percent that believe the virus’ impact will 

continue for at least 6 to 12 months. Compared to the previous outbreaks like SARS in 2003, H5N1 

in 2006-2008 and MERS in 2014-2016, which were contained in several months, COVID-19 has by far 

been the most widespread for Thailand and is not looking to slow down in the immediate term.  

COVID-19 is unlikely to be solved within the next quarter as the number of transmissions continue 

to rise throughout most of the world. The world is awaiting a vaccine within the next 12 to 18 months; 

only preliminary trials have begun. In the meantime, several countries, led by China, have enforced 

rigorous preventive measures, especially city lockdown/curfew, to slow down the further spread. The 

real challenge is the possibility of COVID-19 resurgence from asymptomatic cases (i.e. patients not 

showing symptoms but infectious), following the reopening of cities for domestic activities and 

subsequently for international travels. Japan and Singapore are now being hit by the second wave of 

COVID-19 infections. Similarly, China has gradually eased restrictions and lifted the lockdown of 

Wuhan, an origin of COVID-19 pandemic. However, strict health check, building access control and 

regular disinfection are maintained across cities, tourist attractions and major transport hubs. Social 

distancing and a ban of public gatherings will also continue.  

โดยภาพรวม40เปอรเ์ซนต์ของโรงแรมเชื่อว่าการระบาดของโรคโควดิจะใชร้ะยะเวลา4-6เดอืน  แต่อกีกลุ่มที่มขีนาด
ใกลเ้คยีงกนัที3่7เปอรเ์ซนต์เชื่อว่าการระบาดจะสิน้สุดลงภายใน6-12เดอืน  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโรคระบาดครัง้ก่อนหน้า
เช่น ซารส์ปี2003 เอช5เอน็1ปี2006-2008 และเมอรส์ปี2014-2016ซึง่ใชเ้วลาหลายเดอืนในการควบคุมการระบาด  โรค
โควดิจดัว่าเป็นโรคระบาดระดบัชาตแิละยงัไม่มแีนวโน้มจะสิน้สุดในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

2 months เดอืน
4%

3 months เดอืน
10%

4-6 months เดอืน
40%

6-12 months เดอืน
37%

More than 12 months เดอืน
10%
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เป็นทีค่าดว่าโรคโควดิจะไม่สามารถควบคุมไดใ้นไตรมาสทีส่องเน่ืองจากการแพร่ระบาดเป็นวงกวา้งทัว่โลก  ทัว่โลกต่าง
รอการผลติวคัซนีภายใน12-18เดอืนซึง่อยู่ระหว่างการทดลองใชเ้บือ้งตน้  ในช่วงเวลานี้นานาประเทศน าโดยประเทศจนี
คงใชม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดทีเ่ขม้งวดโดยเฉพาะอย่างยิง่การปิดเมอืงและการหา้มออกนอกบา้นยามวกิาล  
อุปสรรคส าคญัคอืความเป็นไปไดใ้นการกลบัมาแพร่ระบาดอนัเน่ืองมาจากผูต้ดิเชือ้ทีเ่ป็นพาหะ  หลงัจากทีม่กีารเปิดเมอืง
เพื่อใหป้ระชาชนกลบัมาใชช้วีติตามปรกตแิละเปิดรบัชาวต่างชาตใินเวลาต่อมา  สงิคโปรแ์ละญี่ปุ่ นเป็นตวัอย่างทีเ่หน็ได้
ชดัเจนของการระบาดรอบทีส่อง  ประเทศจนีกเ็ผชญิสถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนัหลงัจากทีไ่ดผ่้อนปรนมาตรการป้องกนั
การระบาดของโรคโควดิและตดัสนิใจเปิดเมอืงอู่ฮัน่ที่เป็นจุดเริม่ตน้ของการระบาดใหญ ่ การตรวจสุขภาพอย่างเคร่งครดั 
การควบคุมการเขา้ออกอาคาร และการพ่นยาฆ่าเชือ้โรคเป็นมาตรการหลกัทีท่ าต่อเน่ืองในแต่ละเมอืง แหล่งท่องเทีย่ว 
และศุนยก์ลางขนส่งมวลชน  เช่นเดยีวกบัการเวน้ระยะห่างทางสงัคมและการงดเวน้การรวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะ 

Question: How do you assess the influence of the COVID-19 outbreak on the hotel market 

performance, compared to other similar health scares (e.g. SARS, H5N1 and MERS)? 

ค ำถำม: คณุคิดว่ำเม่ือเปรียบเทียบโรคโควิด19กบัโรคระบำดอ่ืนๆเช่นโรคซำรส์  โรคไวรสัสำยพนัธุ์เอช5เอน็1 
และโรคเมอรส์  กำรระบำดครัง้น้ีมีผลกระทบต่อผลประกอบกำรกิจกำรโรงแรมในระดบัใด 

 
Source: Horwath HTL 

Human to human transmissions and asymptomatic cases are known among causes of the COVID-19 

spread unlike H5N1 and MERS viruses, which are found mainly in birds or mammals. The COVID-19 

has a close resemblance to SARS but is more infectious and easily spreads among people, leading to a 

greater number of cases and rapid globalization. Thailand’s travel restriction and curfew in response 

to the ongoing outbreak have caused many hotels and resorts to shut down temporarily either 

voluntarily or by law enforcement. The effect on the hotel industry has been widespread due to a 

sudden significant loss of revenue and high uncertainty in the pandemic period. 84 percent indicate 

that the outbreak is much worse than similar health scares of the past. 

การแพร่ระบาดจากคนสู่คนและผูต้ดิเชือ้ทีเ่ป็นพาหะถูกกล่าวว่าเป็นสาเหตุหลกัของการระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควดิ 
และสองสาเหตุนี้พบไดน้้อยมากในการระบาดของโรคไวรสัเอช5เอน็1และเมอรส์ในอดตี  ไวรสัสองสายพนัธุ์น้ีพบไดใ้น
สตัวปี์กและสตัว์เลี้ยงลูกดว้ยน ้านมเป็นหลกั  โรคโควดิมคีวามคลา้ยคลงึกบัโรคซารส์แต่สามารถตดิต่อไดร้วดเรว็และแพร่
ระบาดไดง้่ายจากคนสู่คนซึง่น าไปสู่จ านวนผูต้ดิเชือ้ทีส่งูขึน้และการระบาดใหญท่ัว่โลก  การควบคุมการเดนิทางเขา้
ประเทศและการประกาศใชเ้คอร์ฟิวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไดส้่งผลกระทบต่อโรงแรมในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
โรงแรมหลายแห่งปิดกจิการชัว่คราวอนัเน่ืองมาจากการตดัสนิใจของเจา้ของกจิการเพื่อลดค่าใชจ้่ายหรอืการใชก้ฎหมาย
ควบคุมโดยหน่วยงานราชการ  ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการโรงแรมเกดิขึน้เป็นวงกวา้งเน่ืองจากการสญูเสยีรายได้
อย่างมากและโดยเฉียบพลนั  และความไม่แน่นอนในระยะเวลาการแพร่ระบาด  84เปอรเ์ซนต์ของผูต้อบแบบส ารวจระบุ
ว่าโรคระบาดครัง้น้ีมผีลกระทบรุนแรงกว่าครัง้ก่อนทีเ่คยม ี 

Much worse 84%

หนกักวา่มากอยา่งเหน็ไดช้ดั

Never Experienced 7%

ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากโรค
ระบาดครัง้ก่อน

Similar 1%

ใกลเ้คยีงกนั
Worse 7%

หนกักวา่
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3.2 PERFORMANCE EXPECTATIONS กำรคำดกำรณ์ผลประกอบกำรของโรงแรม 

Question: Considering the influence of the COVID-19 outbreak, for your hotel, what is your 

expectation for percentage growth/decline in the first half of 2020 (1H2020) vs the first 

half of 2019 (1H2019)?  [Occupancy]  

ค ำถำม: เม่ือประเมินผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควิด19  คุณคิดว่ำอตัรำกำรเข้ำพกัของโรงแรมจะ 
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบครึ่งปีแรกของปี2020กบัครึ่งปีแรกของปี2019 

 
Source: Horwath HTL 

%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. Boutique Economy Midscale 
Upper 

Midscale 
Upscale 

Upper 

Upscale 
Luxury 

Decline (1 to 10%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (11 to 20%) 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 

Decline (21 to 30%) 1 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (31% to 40%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (41 to 50%) 4 0% 0% 0% 6% 7% 12% 0% 

Decline (51 to 60%) 7 38% 14% 0% 6% 0% 6% 17% 

Decline (61 to 70%) 15 13% 14% 0% 22% 21% 29% 17% 

Decline (71% or more) 55 50% 57% 100% 67% 71% 53% 50% 

No Change ไม่ปรบัลด 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

• Boutique แนวบูตคิ  
• Economy ชัน้ประหยดั 
• Midscale ระดบักลาง 
• Upper Midscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบักลาง 
• Upscale ระดบับน 
• Upper Upscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบับน 
• Luxury ระดบัหรู 
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%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. 

Bangkok 

Metropolitan 

กทมและ
ปริมณฑล 

Southern 

ภำคใต้ 

Eastern 

ภำค
ตะวนัออก 

Western 

ภำค
ตะวนัตก 

Others 

ภำคอ่ืนๆ 

Decline (1 to 10%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (11 to 20%) 1 0% 0% 10% 0% 0% 

Decline (21 to 30%) 1 3% 0% 0% 0% 0% 

Decline (31% to 40%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (41 to 50%) 4 0% 15% 0% 13% 0% 

Decline (51 to 60%) 7 9% 10% 10% 13% 0% 

Decline (61 to 70%) 15 21% 10% 10% 50% 9% 

Decline (71% or more) 55 68% 65% 70% 25% 91% 

No Change ไม่ปรบัลด 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

As the situation took a turn for the worse in March 2020 and many countries worldwide have since 

restricted international travels, hotel operators and owners started to panic. 93 percent of total 

respondents expect occupancy to decline by 51 percent or more during 1H2020 compared to 

1H2019.  

Boutique hotels and properties in the upper midscale to upscale segments are rather pessimistic, with 

over 90 percent of respondents forecasting occupancy levels to decline by 51 percent or more for 

1H2020.  

As a main gateway to Thailand, Bangkok has been hit hard with the highest number of confirmed 

COVID-19 cases. 97 percent of respondents in the Bangkok Metropolitan region indicate a decline in 

occupancy by 51 percent or more. As the surveys were conducted by the end of March prior to the 

government lockdown order in many provinces, the regional Thailand comprising Southern, Western 

and Eastern regions maintain a more optimistic view. 

เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิเริม่เลวรา้ยลงในเดอืนมนีาคม2020  ประเทศต่างๆทัว่โลกตดัสนิใจควบคุมการ
เดนิทางระหว่างประเทศอนัเป็นสาเหตุใหผู้ป้ระกอบกจิการโรงแรมและเจา้ของโรงแรมเริม่เกดิความตื่นตกใจ  93
เปอรเ์ซนต์ของผูต้อบแบบส ารวจคาดว่าอตัราการเขา้พกัโรงแรมในครึง่ปีแรกของปี2020จะลดลงมากกว่า50เปอรเ์ซนต์
เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2019 

โรงแรมแนวบูตคิและโรงแรมในระดบัทีส่งูกว่าระดบักลางไปจนถงึระดบับนมมีุมมองค่อนขา้งเป็นลบ  มากกว่า90
เปอรเ์ซนต์ของโรงแรมในกลุ่มเหล่าน้ีประมาณการว่าอตัราการเขา้พกัโรงแรมในครึง่ปีแรกของปี2020จะลดลงมากกว่า50
เปอรเ์ซนต์   

ในฐานะทีเ่ปรยีบเสมอืนประตูสู่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครไดร้บัผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดและพบผูต้ดิเชือ้
สงูทีสุ่ดในประเทศ  97เปอร์เซนต์ของโรงแรมในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลระบุว่าอตัราการเขา้พกัโรงแรมในครึง่ปี
แรกของปี2020จะลดลงมากกวา่50เปอรเ์ซนต์  เน่ืองจากการส ารวจน้ีไดจ้ดัท าแลว้เสรจ็ในปลายเดอืนมนีาคมก่อนที่
รฐับาลจะมคี าสัง่ปิดเมอืงในหลายจงัหวดั  โรงแรมในภูมภิาคอื่นๆไดแ้กภ่าคใต ้ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออก มี
มุมมองทีเ่ป็นบวกมากกว่าเมื่อเทยีบกบักรุงเทพมหานครทีเ่ป็นจุดศูนยก์ลางการระบาดในประเทศไทย 
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Question: Considering the influence of the COVID-19 outbreak, for your hotel, what is your 

expectation for percentage growth/decline in the first half of 2020 (1H2020) vs the first 

half of 2019 (1H2019)?  [Average Room Rate] 

ค ำถำม: เม่ือประเมินผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควิด19  คุณคิดว่ำรำคำห้องพกัต่อวนัของโรงแรมจะ 
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบครึ่งปีแรกของปี2020กบัครึ่งปีแรกของปี2019 

 
Source: Horwath HTL 

%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. Boutique Economy Midscale 
Upper 

Midscale 
Upscale 

Upper 

Upscale 
Luxury 

Decline (1 to 10%) 2 0% 0% 0% 0% 0% 6% 17% 

Decline (11 to 20%) 4 0% 14% 0% 6% 7% 6% 0% 

Decline (21 to 30%) 6 13% 14% 8% 0% 14% 6% 0% 

Decline (31% to 40%) 4 13% 0% 0% 0% 0% 12% 17% 

Decline (41 to 50%) 7 0% 0% 8% 17% 7% 12% 0% 

Decline (51 to 60%) 12 38% 14% 8% 17% 14% 12% 0% 

Decline (61 to 70%) 14 13% 0% 8% 6% 36% 24% 33% 

Decline (71% or more) 33 25% 57% 62% 56% 21% 24% 33% 

No Change ไม่ปรบัลด 1 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

• Boutique แนวบูตคิ  
• Economy ชัน้ประหยดั 
• Midscale ระดบักลาง 
• Upper Midscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบักลาง 
• Upscale ระดบับน 
• Upper Upscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบับน 
• Luxury ระดบัหรู 
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%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. 

Bangkok 

Metropolitan 

กทมและ
ปริมณฑล 

Southern 

ภำคใต้ 

Eastern 

ภำค
ตะวนัออก 

Western 

ภำค
ตะวนัตก 

Others 

ภำคอ่ืนๆ 

Decline (1 to 10%) 2 3% 0% 10% 0% 0% 

Decline (11 to 20%) 4 3% 10% 0% 13% 0% 

Decline (21 to 30%) 6 3% 10% 10% 25% 0% 

Decline (31% to 40%) 4 3% 5% 0% 25% 0% 

Decline (41 to 50%) 7 18% 5% 0% 0% 0% 

Decline (51 to 60%) 12 24% 10% 10% 0% 9% 

Decline (61 to 70%) 14 9% 20% 40% 13% 18% 

Decline (71% or more) 33 38% 40% 30% 25% 64% 

No Change ไม่ปรบัลด 1 0% 0% 0% 0% 9% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

All except one participant expect a decrease in ADR for 1H2020 compared to 1H2019. About 71 

percent of total participants expect the decrease in ADR to be more than 50 percent. Hotels in the 

midscale and upper midscale segments feel the impact the most, each with 78 percent expecting ADR 

to decrease by 51 percent or more. On the other hand, the top two rate brackets, specifically upper 

upscale and luxury segments, have a large fraction of hotels that attempt to avoid unnecessary discount 

based on a notion that, in this circumstance, a main factor in travel decision has shifted from pricing. 

Only 60 and 66 percent in these two respective segments respond with the decrease in ADR by more 

than 50 percent.  

Across Thailand, almost all regions have at least 70 percent of hotels that expect a decline in ADR of 

at least 51 percent, more so in the Eastern and Others regions. Conversely, the Western region has 

the smallest proportion of 38 percent possibly due to its ability to capture domestic travelers, mainly 

from Bangkok and vicinity. 

แทบทุกโรงแรมทีเ่ขา้ร่วมการส ารวจยกเวน้หน่ึงโรงแรมเชื่อว่าราคาหอ้งพกัต่อวนัในช่วงครึง่ปีแรกของปี2020จะปรบัตวั
ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี2019  โรงแรมส่วนใหญค่ดิเป็นสดัส่วน71เปอรเ์ซนต์คดิว่าการเปลีย่นแปลงของราคาจะ
ลดลงมากกว่า50เปอรเ์ซนต์  โรงแรมระดบักลางและระดบัทีส่งูกว่าระดบักลางมสีดัส่วนของโรงแรมสงูถงึ78เปอรเ์ซนต์ที่
คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบดา้นราคาลดลงมากกว่า50เปอรเ์ซนต์ซึง่จดัว่ามากกว่าโรงแรมในระดบัอื่นๆ  ในทางกลบักนั
โรงแรมระดบัทีส่งูกว่าระดบับนและโรงแรมระดบัหรมูโีรงแรมจ านวนมากทีห่ลกีเลีย่งการลดราคาดว้ยเหตุผลว่าใน
สถานการณ์โรคระบาด ราคาไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจของลูกคา้  จากแนวคดินี้เราจะเหน็ไดว้่าสดัส่วน
ของโรงแรมทีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบดา้นราคาลดลงมากกว่า50เปอรเ์ซนต์คดิเป็นเพยีง60และ66เปอรเ์ซนต์ในสองกลุ่ม
น้ีตามล าดบั 

หากพจิารณาเปรยีบเทยีบพืน้ทีต่่างๆในประเทศไทยแทบทุกภูมภิาคมสีดัส่วนของโรงแรมขัน้ต ่า70เปอรเ์ซนต์ทีค่าดว่า
ราคาจะลดลงมากกวา่50เปอรเ์ซนต์  ภาคตะวนัออกและภาคอื่นๆมสีดัส่วนของโรงแรมทีค่าดการณ์ในลกัษณะเดยีวกนั
มากยิง่ขึน้ไปอกี  ภาคตะวนัตกเป็นแห่งเดยีวทีม่แีนวโน้มตรงกนัขา้ม  สดัส่วนของโรงแรมทีค่าดว่าราคาจะลดลงมากกว่า
50เปอรเ์ซนต์คดิป็น38เปอรเ์ซนต์เท่านัน้  ทัง้น้ีเป็นไปไดว้่าโรงแรมเหล่าน้ียงัเป็นทีต่อ้งการของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาตทิีพ่ านักอยู่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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Question: Considering the influence of the COVID-19 outbreak, for your hotel, what is your 

expectation for percentage growth/decline in the first half of 2020 (1H2020) vs the first 

half of 2019 (1H2019)?  [Total Revenue] 

ค ำถำม: เม่ือประเมินผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควิด19  คุณคิดว่ำรำยได้ของโรงแรมจะเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบครึ่งปีแรกของปี2020กบัครึ่งปีแรกของปี2019 

 
Source: Horwath HTL 

%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. Boutique Economy Midscale 
Upper 

Midscale 
Upscale 

Upper 

Upscale 
Luxury 

Decline (1 to 10%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (11 to 20%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (21 to 30%) 2 0% 14% 0% 0% 0% 0% 17% 

Decline (31% to 40%) 1 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 

Decline (41 to 50%) 1 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 

Decline (51 to 60%) 10 13% 14% 8% 11% 14% 12% 17% 

Decline (61 to 70%) 17 13% 0% 8% 17% 21% 41% 33% 

Decline (71% or more) 52 75% 71% 85% 67% 64% 41% 33% 

No Change ไม่ปรบัลด 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

• Boutique แนวบูตคิ  
• Economy ชัน้ประหยดั 
• Midscale ระดบักลาง 
• Upper Midscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบักลาง 
• Upscale ระดบับน 
• Upper Upscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบับน 
• Luxury ระดบัหรู 
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%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. 

Bangkok 

Metropolitan 

กทมและ
ปริมณฑล 

Southern 

ภำคใต้ 

Eastern 

ภำค
ตะวนัออก 

Western 

ภำค
ตะวนัตก 

Others 

ภำคอ่ืนๆ 

Decline (1 to 10%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (11 to 20%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (21 to 30%) 2 3% 0% 10% 0% 0% 

Decline (31% to 40%) 1 0% 5% 0% 0% 0% 

Decline (41 to 50%) 1 0% 5% 0% 0% 0% 

Decline (51 to 60%) 10 15% 15% 10% 13% 0% 

Decline (61 to 70%) 17 15% 20% 30% 50% 9% 

Decline (71% or more) 52 68% 55% 50% 38% 91% 

No Change ไม่ปรบัลด 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

The consensus among the majority is that total revenue is expected to decrease by 51 percent or 

more. More than half of participating hotels and resorts in the boutique to upscale categories expect 

total revenue to decline by more than 70 percent. The upper upscale to luxury segments are slightly 

more optimistic about total revenue, with respective split views of declines by 61 percent or more 

and 71 percent or more.  

By region, the Others region is the most pessimistic about total revenue decline for 1H2020. The 

Others region includes several properties in Chiang Mai, a province that has recorded a relatively high 

number of confirmed COVID-19 cases. 

โรงแรมส่วนใหญ่มคีวามเหน็พอ้งกนัว่ารายไดจ้ะลดลงมากกว่า50เปอรเ์ซนต์ในช่วงครึง่ปีแรก  มากกว่าครึง่หน่ึงของ
โรงแรมในกลุ่มโรงแรมแนวบูตคิไปจนถงึโรงแรมระดบับนคาดว่ารายไดจ้ะลดลงมากกว่า70เปอรเ์ซนต์  ส่วนโรงแรมระดบั
ทีส่งูกว่าระดบับนและโรงแรมระดบัหรมูคีวามคดิเหน็ในเชงิบวกมากกวา่  ทัง้สองกลุ่มมสีดัส่วนของโรงแรมในสองช่วงการ
ปรบัตวัลดลงของรายได้61-70เปอรเ์ซนต์และมากกว่า70เปอรเ์ซนต์เป็นจ านวนทีใ่กลเ้คยีงกนั  น้ีหมายความว่าทัง้สอง
กลุ่มมสีดัส่วนของโรงแรมในช่วงการปรบัตวัลดลงของรายไดม้ากกว่า70เปอรเ์ซนต์ไม่ถงึครึง่หน่ึง 

ส าหรบัการเปรยีบเทยีบโรงแรมในพื้นทีต่่างๆทัว่ประเทศเราจะเหน็ว่าภาคอื่นๆมมีุมมองในเชงิลบมากทีสุ่ดต่อรายไดใ้น
ครึง่ปีแรกของปี2020  พืน้ทีน้ี่รวมถงึจงัหวดัเชยีงใหม่ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงแรมหลายแห่งทีร่่วมตอบแบบส ารวจและมี
รายงานการระบาดและยอดผูต้ดิเชือ้ทีค่่อนขา้งสงู 
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Question: Considering the influence of the COVID-19 outbreak, for your hotel, what is your 

expectation for percentage growth/decline for full-year 2020 (FY2020) vs full-year 2019 

(FY2019)?  [Occupancy] 

ค ำถำม: เม่ือประเมินผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควิด19  คุณคิดว่ำอตัรำกำรเข้ำพกัของโรงแรมจะ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบปี2020กบัปี2019 

 
Source: Horwath HTL 

%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. Boutique Economy Midscale 
Upper 

Midscale 
Upscale 

Upper 

Upscale 
Luxury 

Decline (1 to 10%) 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 

Decline (11 to 20%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (21 to 30%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (31% to 40%) 3 0% 0% 0% 11% 7% 0% 0% 

Decline (41 to 50%) 3 0% 14% 0% 0% 0% 12% 0% 

Decline (51 to 60%) 11 25% 0% 0% 11% 14% 18% 33% 

Decline (61 to 70%) 16 38% 14% 0% 17% 14% 29% 33% 

Decline (71% or more) 49 38% 71% 100% 61% 64% 41% 17% 

No Change ไม่ปรบัลด 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

• Boutique แนวบูตคิ  
• Economy ชัน้ประหยดั 
• Midscale ระดบักลาง 
• Upper Midscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบักลาง 
• Upscale ระดบับน 
• Upper Upscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบับน 
• Luxury ระดบัหรู 
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%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. 

Bangkok 

Metropolitan 

กทมและ
ปริมณฑล 

Southern 

ภำคใต้ 

Eastern 

ภำค
ตะวนัออก 

Western 

ภำค
ตะวนัตก 

Others 

ภำคอ่ืนๆ 

Decline (1 to 10%) 1 0% 0% 10% 0% 0% 

Decline (11 to 20%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (21 to 30%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (31% to 40%) 3 3% 10% 0% 0% 0% 

Decline (41 to 50%) 3 3% 5% 0% 13% 0% 

Decline (51 to 60%) 11 18% 15% 20% 0% 0% 

Decline (61 to 70%) 16 21% 20% 0% 38% 18% 

Decline (71% or more) 49 56% 50% 70% 50% 82% 

No Change ไม่ปรบัลด 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

There is some optimism for 2H2020 as some respondents expect the situation to be alleviated by 

then. Compared to the 66 percent of respondents who have indicated an occupancy decline of 71 

percent or more in 1H2020, for FY2020, 59 percent of respondents have forecasted occupancy to 

decline by 71 percent or more – a reduction of 7 percentage points. However, given the severe level 

of uncertainty with existing travel restrictions and continued financial losses by hotels and resorts, 92 

percent of respondents across different hotel segments and regions expect occupancy to decline by 

51 percent of more for FY2020 compared to FY2019. This proportion is marginally less than what is 

observed for the H12020 occupancy impact. 

By positioning, hotels in the economy and midscale segments maintain or downgrade their pessimistic 

view on FY2020 compared to 1H2020 while the rest of market anticipate some demand recovery and 

occupancy improvement in the second half. 

By region, only the Western region expect a worsening situation in the second half, bringing down 

the FY2020 occupancy compared to 1H2020. On the contrary, the remainder of Thailand hotels 

reflect a more optimistic view in their full year forecast.  

โรงแรมบางส่วนมองในแง่ดวี่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลีค่ลายเมื่อเขา้สู่ครึง่ปีหลงั  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของ
โรงแรม66เปอรเ์ซนต์ทีค่าดว่าอตัราการเขา้พกัจะลดลงมากกว่า70เปอรเ์ซนต์ในครึง่ปีแรก  สดัส่วนของโรงแรมทีม่มีุมมอง
เป็นลบอย่างมากเช่นน้ีลดลงไปถงึรอ้ยละ7จุดมาอยู่ที5่9เปอร์เซนต์ส าหรบัการประมาณการอตัราการเขา้พกัตลอดทัง้
ปี2020  อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาถงึความไม่แน่นอนของการระบาดซึ่งเกีย่วโยงกบัมาตรการควบคุมการเดนิทางและ
การสญูเสยีทางการเงนิทีเ่กดิขึน้กบัโรงแรม  92เปอรเ์ซนต์ของโรงแรมทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมการส ารวจต่างเหน็พอ้งว่าอตัรา
การเขา้พกัตลอดทัง้ปี2020จะลดลงมากกว่า50เปอรเ์ซนต์  สดัส่วนน้ีลดลงเพยีงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัครึง่ปีแรก 

หากเปรยีบเทยีบโรงแรมในแต่ละระดบัโรงแรมชัน้ประหยดัและระดบักลางยงัคงมุมมองในเชงิลบหรอืปรบัในเชงิลบมาก
ขึน้ต่ออตัราการเขา้พกัตลอดทัง้ปีเมื่อเทยีบกบัครึง่ปีแรก  ในทางกลบักนัโรงแรมระดบัอื่นๆคาดว่าอุปสงคจ์ะฟ้ืนตวัและ
ส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัเพิม่ขึน้ในครึง่ปีหลงั  หากเปรยีบเทยีบโรงแรมในแต่ละพืน้ที ่ ภาคตะวนัตกเป็นเพยีงพื้นทีเ่ดยีว
ทีค่าดว่าสถานการณ์จะแย่ลงในครึง่ปีหลงัส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัตลอดทัง้ปีลดลงจากระดบัทีค่าดไวส้ าหรบัครึง่ปีแรก  
ในทศิทางตรงกนัขา้มโรงแรมในภาคอื่นๆมมีุมมองทีเ่ป็นบวกมากขึน้ต่อการประมาณการอตัราการเขา้พกัตลอดทัง้ปี  
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Question: Considering the influence of the COVID-19 outbreak, for your hotel, what is your 

expectation for percentage growth/decline for full-year 2020 (FY2020) vs full-year 2019 

(FY2019)?  [Average Room Rate] 

ค ำถำม: เม่ือประเมินผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควิด19  คุณคิดว่ำรำคำห้องพกัต่อวนัของโรงแรมจะ 
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบปี2020กบัปี2019 

 
Source: Horwath HTL 

%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. Boutique Economy Midscale 
Upper 

Midscale 
Upscale 

Upper 

Upscale 
Luxury 

Decline (1 to 10%) 2 0% 14% 0% 0% 0% 6% 0% 

Decline (11 to 20%) 2 0% 0% 0% 0% 7% 6% 0% 

Decline (21 to 30%) 5 13% 0% 8% 6% 7% 6% 0% 

Decline (31% to 40%) 5 25% 0% 0% 6% 7% 6% 0% 

Decline (41 to 50%) 8 0% 14% 0% 11% 7% 18% 17% 

Decline (51 to 60%) 8 38% 0% 0% 11% 0% 6% 33% 

Decline (61 to 70%) 16 0% 14% 8% 22% 36% 24% 17% 

Decline (71% or more) 35 25% 57% 77% 44% 36% 29% 17% 

No Change ไม่ปรบัลด 2 0% 0% 8% 0% 0% 0% 17% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

• Boutique แนวบูตคิ  
• Economy ชัน้ประหยดั 
• Midscale ระดบักลาง 
• Upper Midscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบักลาง 
• Upscale ระดบับน 
• Upper Upscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบับน 
• Luxury ระดบัหรู 
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%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. 

Bangkok 

Metropolitan 

กทมและ
ปริมณฑล 

Southern 

ภำคใต้ 

Eastern 

ภำค
ตะวนัออก 

Western 

ภำค
ตะวนัตก 

Others 

ภำคอ่ืนๆ 

Decline (1 to 10%) 2 6% 0% 0% 0% 0% 

Decline (11 to 20%) 2 0% 5% 0% 13% 0% 

Decline (21 to 30%) 5 0% 10% 10% 25% 0% 

Decline (31% to 40%) 5 6% 5% 0% 13% 9% 

Decline (41 to 50%) 8 15% 10% 10% 0% 0% 

Decline (51 to 60%) 8 15% 10% 10% 0% 0% 

Decline (61 to 70%) 16 21% 20% 10% 25% 18% 

Decline (71% or more) 35 38% 40% 50% 25% 64% 

No Change ไม่ปรบัลด 2 0% 0% 10% 0% 9% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

In terms of ADR, we have observed a similar sentiment for 1H2020 versus FY2020; about 73 percent 

of total respondents expect ADR decline of 51 percent of more for FY2020 (72 percent for 1H2020). 

Looking into greater detail, we have found that a proportion of respondents expecting a drastic rate 

shortfall, by at least 61 percent, is slightly larger for FY2020 (61 percent vs 57 percent for 1H2020). 

Across all positioning levels, most hotel segments forecast a worse ADR level for FY2020. The 

midscale segment seems to be the most pessimistic, with 77 percent of respondents indicating 

potential ADR decline of 71 percent of more by the end of 2020. Nonetheless, improved rate forecast 

can be found at some hotels mainly in the boutique, upper midscale and luxury segments.  

In most regions, a similar rate sentiment for FY2020 and 1H2020 is noticeable with at least 70 percent 

of respondents expecting ADR drops of 51 percent or more. The Western region still has the smallest 

fraction of 50 percent. Additionally, across regions, some hotels have downgraded their view. 

ในแง่ของราคาหอ้งพกัต่อวนัเราสงัเกตไดถ้งึความเชื่อมัน่ของตลาดในระดบัใกลเ้คยีงกนัในช่วงครึง่ปีแรกเทยีบกบัตลอด
ทัง้ปี2020  73เปอรเ์ซนต์ของโรงแรมคาดว่าราคาจะปรบัลดลงมากกว่า50เปอรเ์ซนต์ส าหรบัปี2020เทยีบกบัสดัส่วน72
เปอรเ์ซนต์ในช่วงครึง่ปีแรก  เมื่อพจิารณารายละเอยีดอื่นเราพบว่าสดัส่วนของโรงแรมทีค่าดว่าการปรบัลดราคาหอ้งพกั
จะรุนแรงมากกว่า60เปอรเ์ซนต์คดิเป็น61เปอรเ์ซนต์ส าหรบัปี2020เทยีบกบั57เปอรเ์ซนต์ในช่วงครึง่ปีแรก 

เมื่อเปรยีบเทยีบโรงแรมในแต่ละระดบัโรงแรมส่วนใหญ่จะปรบัประมาณการราคาหอ้งพกัลดลงอกีส าหรบัทัง้ปี2020  
โรงแรมระดบักลางมมีุมมองเป็นลบมากทีสุ่ดดว้ยสดัส่วนของโรงแรม77เปอรเ์ซนต์ระบุว่าราคาจะลดลงมากกว่า70
เปอรเ์ซนต์  อย่างไรกต็ามโรงแรมบางส่วนในกลุ่มโรงแรมแนวบูตคิ ระดบัทีส่งูกว่าระดบักลาง และระดบัหรเูชื่อว่าราคาจะ
มแีนวโน้มไปทศิทางทีด่ขีึน้   

ในพื่นทีส่่วนมากทัว่ประเทศไทย  ความเชื่อมัน่ของตลาดในครึง่ปีแรกเทยีบกบัตลอดทัง้ปี2020มลีกัษณะคล้ายกนั  อย่าง
น้อย70เปอรเ์ซนต์ของโรงแรมในแทบทุกพืน้ที่คาดว่าราคาจะลดลงมากกว่า50เปอรเ์ซนต์  ภาคตะวนัตกเป็นขอ้ยกเวน้มี
สดัส่วนน้อยที่สุดอยู่ที5่0เปอร์เซนต์  นอกจากน้ีโรงแรมบางส่วนไดป้รบัมุมมองในเชงิลบมากขึน้  
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Question: Considering the influence of the COVID-19 outbreak, for your hotel, what is your 

expectation for percentage growth/decline for full-year 2020 (FY2020) vs full-year 2019 

(FY2019)?  [Total Revenue] 

ค ำถำม: เม่ือประเมินผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควิด19  คุณคิดว่ำรำยได้ของโรงแรมจะเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบปี2020กบัปี2019 

 
Source: Horwath HTL 

%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. Boutique Economy Midscale 
Upper 

Midscale 
Upscale 

Upper 

Upscale 
Luxury 

Decline (1 to 10%) 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 

Decline (11 to 20%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (21 to 30%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (31% to 40%) 3 0% 0% 0% 11% 7% 0% 0% 

Decline (41 to 50%) 3 0% 14% 0% 0% 7% 6% 0% 

Decline (51 to 60%) 10 13% 0% 0% 11% 7% 18% 50% 

Decline (61 to 70%) 17 25% 14% 15% 17% 14% 35% 17% 

Decline (71% or more) 49 63% 71% 85% 61% 64% 41% 17% 

No Change ไม่ปรบัลด 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

• Boutique แนวบูตคิ  
• Economy ชัน้ประหยดั 
• Midscale ระดบักลาง 
• Upper Midscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบักลาง 
• Upscale ระดบับน 
• Upper Upscale ระดบัทีส่งูกว่าระดบับน 
• Luxury ระดบัหรู 
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%กำรปรบัลด 
Total 

จ ำนวนรร. 

Bangkok 

Metropolitan 

กทมและ
ปริมณฑล 

Southern 

ภำคใต้ 

Eastern 

ภำค
ตะวนัออก 

Western 

ภำค
ตะวนัตก 

Others 

ภำคอ่ืนๆ 

Decline (1 to 10%) 1 0% 0% 10% 0% 0% 

Decline (11 to 20%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (21 to 30%) 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Decline (31% to 40%) 3 3% 10% 0% 0% 0% 

Decline (41 to 50%) 3 3% 10% 0% 0% 0% 

Decline (51 to 60%) 10 15% 10% 20% 13% 0% 

Decline (61 to 70%) 17 24% 20% 10% 38% 9% 

Decline (71% or more) 49 56% 50% 60% 50% 91% 

No Change ไม่ปรบัลด 0 0% 0% 0% 0% 0% 

Total ยอดรวม 83 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Horwath HTL 

Following a similar trend to 1H2020, all respondents expect substantial revenue declines for FY2020 

versus FY2019. Hotels and resorts in the lower rate categories, specifically economy and midscale, 

seem to be affected the most, with a majority of participants expecting total revenue declines of 71 

percent or more for FY2020. The COVID-19 impact to full year revenue performance of these 

volume-driven hotels is anticipated to be more apparent than in the first half.  

By geographical segregation, we have found hotels in the Bangkok Metropolitan, Southern and Eastern 

regions that upgrade their view on FY2020 revenue performance. Meanwhile, the Others region 

maintain the same pessimistic outlook and the Western region are becoming more cautious, given 

recent travel bans domestically.   

เช่นเดยีวกบัแนวโน้มในครึง่ปีแรกโรงแรมทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมการส ารวจคาดว่ารายไดจ้ะลดลงอย่างมากส าหรบัทัง้ปี2020 
โรงแรมชัน้ประหยดัและระดบักลางเชื่อว่าจะไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ดเน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ในสองกลุ่มน้ีระบุว่า
รายไดต้ลอดทัง้ปีจะลดลงมากกว่า70เปอรเ์ซนต์  ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิต่อรายไดท้ัง้ปีของโรงแรมทีเ่น้น
ยอดจองหอ้งพกัเป็นหลกัจะเหน็ไดช้ดัมากกว่าในช่วงครึง่ปีแรก   

เมื่อเปรยีบเทยีบแต่ละพื้นทีเ่ราพบว่ากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ภาคใต ้และภาคตะวนัออกไดป้รบัมุมมองในเชงิลบ
น้อยลงต่อการประมาณการรายไดต้ลอดทัง้ปี2020เมื่อเทยีบกบัมุมมองในครึง่ปีแรก  ในทางกลบักนัภาคอื่นๆยงัคง
มุมมองเป็นลบทีร่ะดบัเดมิและภาคตะวนัตกไดป้รบัมุมมองใหส้ะทอ้นการระมดัระวงัมากขึน้เน่ืองจากการระงบัการ
เดนิทางทีม่มีากขึน้ในหลายจงัหวดั 
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3.3 OCCUPANCY – BUDGET VS ACTUAL & FORECAST 2020 กำรเปรียบเทียบอตัรำกำร
เข้ำพกัตำมงบประมำณกบัยอดจริงและกำรประมำณกำรในปี2020 

Occupancy Performance & Outlook 2020 อตัรำกำรเข้ำพกัและแนวโน้มในปี2020 

 
Source: Horwath HTL 

At the time of writing, the COVID-19 spread has led to many strict measures imposed on domestic 

and inbound travels to Thailand and an unknown factor to when the country will be back to normalcy. 

In fact, negative sentiment is building up based on January to March 2020 budgeted versus actual 

occupancy levels. The percentage point gap between budgeted and actual occupancy increased from 

11 in January 2020 to 36 percent in March 2020. The pandemic continues to cause widespread panic 

across the hotel industry, with operators and owners scrambling to roll out cost-cutting measures to 

mitigate losses. With the continued travel ban in many Southeast Asian countries and domestically, 

forecasted occupancy is expected to hit a low of 31 percent by the end of 2020 compared to the 

budgeted 61 percent. This is likely the case when the situation carries over into the second half. 

ในขณะทีเ่ขยีนรายงานฉบบัน้ี การระบาดของโรคโควดิท าใหม้กีารใชม้าตรการทีเ่ขม้งวดเพื่อควบคุมหรอืระงบัการ
เดนิทางภายในประเทศและจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  และเกดิความไม่แน่นอนในการควบคุมการแพร่ระบาด
และฟ้ืนฟูประเทศไทยกลบัสู่สภาวะปกต ิ ในความเป็นจรงิแลว้การขาดความเชื่อมัน่ของตลาดเริม่จากการเปรยีบเทยีบ
อตัราการเขา้พกัจรงิและอตัราการเขา้พกัในงบประมาณเดอืนมกราคมถงึมนีาคม  ช่องว่างระหว่างสองอตัราเพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ11จุดในเดอืนมกราคมเป็นรอ้ยละ36จุดในเดอืนมนีาคม  การระบาดใหญ่ก่อใหเ้กดิความวติกกงัวลอย่างมากใน
อุตสาหกรรมการโรงแรม  ทัง้ผูป้ระกอบกจิการโรงแรมและเจา้ของโรงแรมตดัสนิใจใชม้าตรการลดค่าใชจ้่ายเพื่อลดการ
ขาดทุน  รวมถงึคาดคะเนว่าการระงบัการเดนิทางในหลายประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภายในประเทศ
ไทยเองเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองจะส่งผลใหป้ระมาณการอตัราการเขา้พกัตลอดทัง้ปี2020ลดลงอย่างมากอยู่ที่31เปอรเ์ซนต์
เมื่อเทยีบกบัอตัราการเขา้พกั61เปอรเ์ซนต์ทีต่ัง้ไวใ้นงบประมาณปี2020  ทางบรษิทัมองว่าการปรบัลดตวัเลขประมาณ
การอย่างมนัียส าคญัแสดงถงึมุมมองของโรงแรมว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิจะยดืเยือ้เขา้สู่ครึง่ปีหลงั  
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4.1 ROAD TO RECOVERY กำรฟ้ืนตวัของอปุสงค ์

Question: How is each of the major demand segments expected to recover, once the 

COVID-19 outbreak is over? 

ค ำถำม: คณุคิดว่ำอปุสงค(์วดัจำกยอดจองห้องพกั)แต่ละประเภทจะมีกำรฟ้ืนตวัในลกัษณะใดหลงัจำกท่ีโรค   
โควิด19ส้ินสุดกำรระบำดใหญ่ 
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Source: Horwath HTL 

• Better than before – ฟ้ืนตวัไดม้ากกว่า100%เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์ก่อนทีจ่ะมกีารระบาด 
• Same as pre-COVID19 – ฟ้ืนตวัได้100%เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์ก่อนทีจ่ะมกีารระบาด 
• Unlikely to recover 100% – เป็นไปไดย้ากหรอืเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะฟ้ืนตวัได้100%เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์ก่อนทีจ่ะมกีารระบาด 

• Corporate – Domestic อปุสงคป์ระเภทธุรกจิภายในประเทศ 
• Corporate – Foreign อุปสงคป์ระเภทธุรกจิจากชาวต่างชาติ 
• MICE – Domestic อุปสงคป์ระเภทการจดัประชุม การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การประชุมนานาชาต ิและการจดันิทรรศการภายในประเทศ 
• MICE – Foreign อุปสงคป์ระเภทการจดัประชุม การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การประชุมนานาชาต ิและการจดันิทรรศการจากกลุ่มชาวต่างชาติ 
• Leisure FIT – Domestic อุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางดว้ยตนเองภายในประเทศ 
• Leisure FIT – Foreign อุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางดว้ยตนเองจากชาวต่างชาติ 
• Leisure Group – Domestic อปุสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางเป็นกลุ่มภายในประเทศโดยผ่านบรษิทัน าเทีย่ว 
• Leisure Group – Foreign อุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางเป็นกลุ่มจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยโดยผ่านบรษิทัน าเทีย่ว 
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When asked about the level of recovery for the major demand segments, a majority of respondents 

feel pessimistic, in that demand levels are unlikely to recover 100 percent once the COVID-19 

outbreak in Thailand is over. This comes in view of a worsening global situation as hotel owners and 

operators struggle to see the light at the end of the tunnel with fast-changing and new restrictions 

placed regionally and globally to stem the spread. Different countries will come out of the pandemic 

at different timing and the world will need a transitional period to adjust back to the pre-crisis level. 

Additionally, international travels to Thailand are subject to various restrictions imposed by key 

demand-generating countries as well as travel policies of foreign business conglomerates. It is 

therefore expected that domestic demand will take a faster turnaround following the containment of 

COVID-19 and easing of local movements.  

An evident example is a surge in domestic travels within China, following the relaxing of restrictions. 

The ending of Wuhan quarantine saw business travelers/workers commute to factories in Guangdong 

province while local visitors flocked to numerous tourist sites over the long weekend in early April. 

Corporate – Having faced a prolonged period of subdue market conditions and anticipating a global 

economic recession on the back of weak consumer confidence, companies will unavoidably minimize 

or postpone travel spending to protect a bottom line. The new trend of “work-from-home” has 

brought about questions on the necessity of face-to-face business meetings and corporate travel in 

the future. There have been talks on porting over to video-conferencing to save costs as and when 

possible. Furthermore, in any major recession or disaster, the government’s financial and other 

supports are rather limited and companies without sufficient liquidity will have to navigate through 

financial hardship. Such businesses/industries, particularly SMEs, will see significant demand contraction 

in the recovery years ahead. Another interesting point is that most of Thailand’s destinations are 

leisure-driven. This could partially explain why respondents’ view on leisure transient demand is more 

positive compared to the corporate segment. In China, the market response is the opposite with 

business over leisure. 

MICE – MICE reflects the most pessimistic view of respondents, because of the COVID-19’s 

significant financial impact to the private and public sector. Several national governments are believed 

to redirect spending to financial aids and soft loans for COVID-19 corporate victims. Both SMEs and 

large conglomerates are facing one of the greatest years of financial losses and will do away with 

discretionary expenses such as off-site meetings/events and incentive trips. Moreover, the virus 

outbreak has coined a new term – “social-distancing”, where companies start to hold off events, 

reduce group sizes or even through videoconference calls during a transitional period. Over the past 

month, we have seen an increasing number of online seminars/conferences from a domestic to 

international scale. 
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Leisure FIT – Respondents seem to be optimistic about Leisure FIT guests, though the majority 

believe that demand levels before COVID-19 are hard to achieve right after the reopening of Thailand. 

The country’s tourism industry has proven to be resilient and weather through tough times. 

Respondents are very confident in domestic leisure FIT demand; about 45 percent have indicated that 

demand should return to the same or an even better level pre-COVID-19, compared to 35 percent 

for foreign leisure FIT demand. It is important to note that Leisure FIT has the most positive outlook 

among respective domestic and international demand segments. 

Leisure Group – Given social distancing and new clustering norms across the globe, group travel 

sentiment is likely to be affected. Both domestic and foreign leisure group demand is not expected to 

recover 100 percent to pre-COVID-19 levels. Domestic leisure group and domestic MICE group 

share a similar moderate sentiment, while foreign leisure group is forecasted with stronger recovery 

than international corporate and international MICE group demand. 

เมื่อถูกตัง้ค าถามถงึการฟ้ืนตวัของอุปสงคแ์ต่ละประเภทโรงแรมทีเ่ขา้ร่วมการส ารวจส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ในเชงิลบและ
ไม่เชื่อว่าหลงัจากทีก่ารระบาดใหญ่ครัง้น้ีจบลงอุปสงคจ์ะสามารถฟ้ืนตวัได้100เปอรเ์ซนต์หรอืกลบัไปเทยีบเท่ากบัช่วง
ก่อนทีจ่ะมกีารระบาดของโรคโควดิในทนัท ี ผูป้ระกอบกจิการโรงแรมและเจา้ของโรงแรมต่างเหน็ว่าสถานการณ์ในขณะนี้
ทวคีวามรุนแรงขึน้ในหลายประเทศทัว่โลกจงึเป็นการยากจะคาดเดาการฟ้ืนตวัที่ชดัเจนและในเวลานี้แต่ละประเทศทัว่
โลกมกีารปรบัเปลี่ยนมาตรการควบคุมการระบาดอยู่ตลอด  ประเทศต่างๆจะสามารถควบคุมการระบาดใหญ่ไดใ้น
ช่วงเวลาทีต่่างกนัดงันัน้ทัว่โลกจะเขา้สู่การปรบัตวัเพื่อกลบัไปสู่สภาวะปกตกิ่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควดิ  นอกจากน้ี
การเดนิทางมายงัประเทศไทยบางส่วนจะถูกควบคุมโดยมาตรการทีป่ระเทศต้นทางบงัคบัใชห้รอืนโยบายของแต่ละบรษิทั
ต่างชาต ิ ดงันัน้อุปสงคใ์นประเทศจะสามารถพลกิฟ้ืนไดร้วดเรว็กว่าหลงัจากทีป่ระเทศไทยสามารถจ ากดัพืน้ทีก่ารระบาด
และเปิดใหม้กีารเดนิทางขา้มพืน้ทีภ่ายในประเทศ 

ตวัอย่างทีช่ดัเจนของช่วงเวลาปรบัตวัสงัเกตไดจ้ากประเทศจนี  การเดนิทางภายในประเทศพุ่งสงูขึน้หลงัจากมกีาร
ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด  การสิ้นสุดลงของการกกักนัเมอืงอู่ฮัน่ท าใหพ้นักงานและนักธุรกจิ
สามารถเดนิทางไปยงัแหล่งโรงงานในมณฑลกวางตุง้ได ้ ในขณะเดยีวกนันักท่องเทีย่วจนีจ านวนมากเดนิทางไปเยีย่มชม
แหล่งท่องเทีย่วภายในประเทศหลายแหล่งในช่วงวนัหยุดยาวตน้เดอืนเมษายน (เทศกาลเชง็เมง้ของจนี) 

อปุสงคป์ระเภทธรุกิจ – บรษิทัมากมายเผชญิกบัช่วงเวลายาวนานที่สภาพตลาดอ่อนแอและคาดว่าโลกจะเขา้สู่ภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยอนัเน่ืองมาจากการขาดความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค  บรษิทัเหล่านี้ไม่มทีางเลอืกมากนักนอกจากลดหรอื
ผดัผ่อนการใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อปกป้องผลก าไร  แนวความคดิใหม่ทีพ่นักงานสามารถท างานจากบา้นไดถู้ก
น ามาใชอ้ย่างแพร่หลายและกลายเป็นประเดน็ส าคญัทีบ่รษิทัควรไตร่ตรองถงึความจ าเป็นในการนัดขอเขา้พบคู่คา้และ
การเดนิทางเพื่อธุรกจิในอนาคต  บรษิทัหลายแห่งไดม้กีารพดูคุยถงึการเปลีย่นมาใชก้ารประชุมทางไกลผ่านระบบวดิโีอ
เพื่อลดค่าใชจ้่ายตามความจ าเป็น  นอกจากน้ีเมื่อประเทศต่างๆเผชญิภาวะเศรษฐกจิถดถอยหรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาติ
ครัง้ใหญ่การช่วยเหลอืทางการเงนิและการเยยีวยาอื่นๆจากรฐับาลคาดว่าจะมใีนวงจ ากดั  ซึง่เป็นสาเหตุใหบ้รษิทัหลาย
แห่งทีข่าดสภาพคล่องทางการเงนิประสบกบัความยากล าบากทางการเงนิและตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหานี้ดว้ยตนเอง  เป็น
ทีค่าดการณ์วา่อุปสงคจ์ากบรษิทัเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิง่ขนาดกลางและขนาดย่อมจะลดลงเป็นอย่างมากในช่วงเวลา
แห่งการฟ้ืนฟูสภาพธุรกจิ  อกีหน่ึงประเดน็ทีน่่าสนใจคอืจุดหมายปลายทางของการเดนิทางทีส่ าคญัหลายแหง่ในประเทศ
ไทยพึง่พาอุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนเป็นหลกั  น้ีเป็นสาเหตุของมุมมองในเชงิบวกของโรงแรมต่ออุปสงค์
ประเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนมากกว่าอุปสงคป์ระเภทธุรกจิ  เพื่อใหเ้หน็ภาพกวา้งมากขึน้ในระดบัทวปีเอเชยีเราหยบิยก
ประเทศจนีมาเปรยีบเทยีบซึง่จากการส ารวจมุมมองของโรงแรมในประเทศจนีจะตรงขา้มกนั  อุปสงคป์ระเภทธุรกจิไดร้บั
ความคดิเหน็ในเชงิบวกมากกว่าอุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อน   
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อปุสงคป์ระเภทกำรจดัประชุม กำรท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรำงวลั กำรประชุมนำนำชำติ และกำรจดันิทรรศกำร –   
อุปสงคป์ระเภทนี้สะทอ้นมุมมองของผูต้อบแบบส ารวจในเชงิลบมากทีสุ่ดเน่ืองจากผลกระทบทีรุ่นแรงจากการระบาดใหญ่
ของโรคโควดิต่อทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  มกีารคาดการณ์ว่ารฐับาลในหลายประเทศจะโยกยา้ยงบประมาณจาก
หน่วยงานรฐัส่วนอื่นเพื่อเยยีวยาผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบอย่างหนักทัง้ในรปูของการช่วยเหลอืทางการเงนิและเงนิกูด้อกเบีย้ต ่า  
ในส่วนของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นบรษิทัขา้มชาตขินาดใหญ่หรอืบรษิทัขนาดกลางและขนาดย่อมลว้นได้รบัผลกระทบ
ทางการเงนิเป็นอย่างมากและมคีวามจ าเป็นในการลดค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราวเช่น  การประชุมหรอืจดังานนอก
สถานที ่ การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลัใหแ้ก่พนักงานบรษิทั  ยิง่ไปกว่านัน้การระบาดครัง้น้ีก่อใหเ้กดิค านิยามใหม่ใน
พฤตกิรรมทางสงัคมทีเ่รยีกว่า“การเวน้ระยะห่างทางสงัคม”  บรษิทัต่างๆคาดว่าจะเลื่อนการจดังานออกไป  ลดจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมงานในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นจะตอ้งจดังานนัน้  หรอืใชก้ารประชุมทางไกลผ่านระบบวดิโีอในระหว่างทีป่ระเทศ
ต่างๆก าลงัปรบัตวักลบัสู่สภาวะปกต ิ ในช่วงเดอืนที่ผ่านมาเราเหน็การเพิม่จ านวนมากขึน้ของการจดัการประชุมและการ
สมัมนาออนไลน์ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

อปุสงคป์ระเภทท่องเท่ียวและพกัผ่อนแบบเดินทำงด้วยตนเอง – โรงแรมทีเ่ขา้ร่วมการส ารวจมมีุมมองในเชงิบวกต่อ
อุปสงคป์ระเภทนี้ถงึแมว้่าหลายแห่งจะไม่เชื่อว่าหลงัจากทีเ่ปิดประเทศอุปสงคจ์ะสามารถฟ้ืนตวัไดเ้ทยีบเท่ากบัก่อนการ
ระบาดใหญ่ของโรคโควดิ  อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทยไดพ้สิจูน์แลว้ว่าพลกิฟ้ืนไดร้วดเรว็หลงัจากทีเ่ผชญิ
สภาวะทีย่ากล าบากต่างๆในอดตี  เมื่อเทยีบกบัอุปสงคป์ระเภทอื่นสามารถระบุไดว้่าโรงแรมมมีุมมองในเชงิบวกมากทีสุ่ด
ต่ออุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางดว้ยตนเองในประเทศ  ประมาณ45เปอรเ์ซนต์คาดว่าอุปสงคจ์ะฟ้ืน
ตวักลบัไปสู่ระดบัเดยีวกบัก่อนทีจ่ะเกดิการระบาดใหญ่หรอืเตบิโตไดม้ากกว่าเดมิ  สดัส่วนน้ีมากกว่าอุปสงคป์ระเภท
เดยีวกนัจากชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทยทีค่ดิเป็น35เปอรเ์ซนต์เท่านัน้  เป็นทีน่่าสนใจว่าอุปสงคป์ระเภทนี้
ไดร้บัทศันะทีเ่ป็นบวกมากทีสุ่ดทัง้จากการเดนิทางในประเทศและเกดิจากชาวต่างชาติทีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทย 

อปุสงคป์ระเภทท่องเท่ียวและพกัผ่อนแบบเดินทำงเป็นกลุ่มโดยผ่ำนบริษทัน ำเท่ียว – เมื่อค านึงถงึการเวน้
ระยะห่างทางสงัคมและแนวปฏบิตัใิหม่ในการรวมกลุ่มทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกความเชื่อมัน่ต่อการเดนิทางเป็นกลุ่มย่อมไดร้บั
ผลกระทบ  อุปสงคป์ระเภทนี้ทัง้จากการเดนิทางในประเทศและเกดิจากชาวต่างชาตถิูกคาดว่าจะไม่สามารถฟ้ืนฟูกลบัไป
เทยีบเท่าช่วงก่อนการระบาดใหญ่หลงัจากทีก่ารระบาดสิน้สุดลง  เมื่อเปรยีบเทยีบอุปสงคท์ีเ่กดิจากการเดนิทางเป็นกลุ่ม 
อุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางเป็นกลุ่มภายในประเทศโดยผ่านบรษิทัน าเทีย่วและอุปสงคป์ระเภท
การจดัประชุม การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั การประชุมนานาชาต ิและการจดันิทรรศการภายในประเทศได้รบัความ
เชื่อมัน่จากผูเ้ขา้ร่วมการส ารวจในระดบัใกลเ้คยีงกนั  ในขณะทีอุ่ปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางเป็น
กลุ่มจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยโดยผ่านบรษิทัน าเทีย่วไดร้บัการคาดการณ์วา่จะฟ้ืนฟูไดด้กีว่าอุปสงคป์ระเภท
ธุรกจิจากชาวต่างชาตแิละประเภทการจดัประชุม การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั การประชุมนานาชาต ิและการจดั
นิทรรศการจากกลุ่มชาวต่างชาต ิ
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Question: By ranking, how fast do you expect each of the major demand segments to 

recover to their original contribution levels, once the COVID-19 outbreak is over? (1st - 

fastest to 4th - slowest) 

ค ำถำม: ในกำรจดัอนัดบัอปุสงค์ประเภทต่ำงๆท่ำนคำดว่ำเม่ือโรคโควิด19ส้ินสุดกำรระบำดใหญ่อปุสงคแ์ต่ละ
ประเภทจะมีกำรฟ้ืนตวักลบัสู่สภำวะปกติอย่ำงไร (อนัดบั1คือฟ้ืนตวัเรว็ท่ีสุด อนัดบั4คือฟ้ืนตวัช้ำท่ีสุด) 

Ranking 

ล ำดบั 
No. of Responses จ ำนวนครัง้ท่ีถกูเลือก 

Leisure FIT Leisure Group Corporate MICE Group 

1st 43 15 19 6 

2nd 21 29 14 19 

3rd 18 21 24 20 

4th 5 17 22 39 

Total Score 

คะแนนรวม 159 204 207 260 

Average Score 

คะแนนเฉลี่ย 1.83 2.49 2.62 3.10 

Note: Lower score means faster recovery. คะแนนน้อยหมายถงึการฟ้ืนตวัไดร้วดเรว็ 
Source: Horwath HTL 

• Corporate อปุสงคป์ระเภทธุรกจิ 
• MICE Group อปุสงคป์ระเภทการจดัประชุม การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การประชุมนานาชาต ิและการจดันิทรรศการ 
• Leisure FIT อุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางดว้ยตนเอง 
• Leisure Group อุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางเป็นกลุ่มโดยผ่านบรษิทัน าเทีย่ว 

Thailand has gone through many trials and tribulations that have affected the tourism industry. 

Historically, it has been proven that leisure tourism always manages to rebound quickly and has been 

an instrumental driver of the industry. Therefore, it is no surprise that Leisure FIT and Leisure Group 

demand are two major demand segments that respondents are more positive about. 

ประเทศไทยได้ผ่านการทดสอบและความยากล าบากมาหลายต่อหลายครัง้ที่มผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  
ในอดตีการเดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วและพกัผ่อนได้พสิจูน์ว่าสามารถพลกิฟ้ืนไดร้วดเรว็และกลบัมาเป็นแรงขบัเคลื่อน
ส าคญั  ดงันัน้เป็นทีค่าดการณ์ว่าอุปสงคป์ระเภทท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางดว้ยตนเองและอุปสงคป์ระเภท
ท่องเทีย่วและพกัผ่อนแบบเดนิทางเป็นกลุ่มโดยผ่านบรษิทัน าเที่ยวจะไดร้บัความเชื่อมัน่จากโรงแรมทีเ่ขา้ร่วมการส ารวจ
ว่าอุปสงคท์ัง้สองประเภทนี้จะฟ้ืนตวัไดร้วดเรว็ 
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Question: How do you see your property tackling the COVID-19 situation within the 

immediate term? 

ค ำถำม: ขณะน้ีคณุจดักำรบริหำรโรงแรมอย่ำงไรให้อยู่รอดในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด19 

  
Source: Horwath HTL 

• Rate reduction – การลดราคาหอ้งพกั   
• Exclusive deal to domestic market – การน าเสนอโปรโมชัน่พเิศษส าหรบัคนไทยและชาวต่างชาติทีพ่ านักในประเทศไทย 
• Sales promotions – โปรโมชั่นส่งเสริมการขายอืน่เช่นการจดัแพคเกจท่องเทีย่วทีร่วมหอ้งพกักบับรกิารประเภทอืน่ 

• Advertisement and marketing – โฆษณาและการตลาด 
• Temporary closure of hotel/resort – การปิดโรงแรมชัว่คราวเนือ่งจากอุปสงคล์ดน้อยลงมากหรอืไดร้บัค าสัง่จากภาครฐั 
• No added efforts – ไม่มมีาตรการทีแ่ตกต่างไปจากในช่วงก่อนการระบาด 

• Depends – ไม่มมีาตรการทีแ่น่ชดัขึ้นอยู่กบัสถานการณ์หรอืลูกคา้ทีเ่ขา้มาขณะนัน้ 

Reducing room rates, offering exclusive deals to local Thais and residents living in Thailand and creating 

promotional bundled packages (inclusive of room and other services) are top three measures that 

respondents are using to deal with the current situation. As lockdown measures extend across more 

provinces, the percentage of temporary closures of hotels and resorts are expected to increase. 

การลดราคาหอ้งพกั  การน าเสนอโปรโมชัน่พเิศษส าหรบัคนไทยและชาวต่างชาตทิีพ่ านักในประเทศไทย  และการจดั
แพคเกจท่องเทีย่วทีร่วมหอ้งพกักบับรกิารประเภทอื่นๆ  เป็นสามมาตรการหลกัทีโ่รงแรมเลอืกใชใ้นการเขา้ถงึลูกคา้
ในช่วงการระบาดใหญ่  อย่างไรกต็ามหลงัจากทีเ่ราไดท้ าการส ารวจในช่วงปลายเดอืนมนีาคมเมื่อจ านวนจงัหวดัที่ไดร้บั
ค าสัง่ปิดเมอืงเพิม่มากขึน้การปิดโรงแรมชัว่คราวถูกคาดว่าจะมเีปอรเ์ซนต์ทีส่งูมากขึน้อย่างมนัียส าคญั 
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Question: What are some cost control measures which have been taken? 

ค ำถำม: คณุเลือกใช้มำตรกำรควบคมุหรือปรบัลดค่ำใช้จ่ำยของโรงแรมอะไรบ้ำง 

  
Source: Horwath HTL 

• Partial hotel closure – การปิดโรงแรมบางส่วน   
• Part-time headcount reduction – การลดจ านวนพนักงานชัว่คราว 
• Shortened F&B operating hours – การลดจ านวนชั่วโมงทีห่อ้งอาหารหรือบาร์เปิดใหบ้ริการ 
• CAPEX postponement – การเลือ่นการลงทุนเพิม่เตมิเพือ่ปรบัปรุงหรอืต่อขยายโรงแรมออกไป 
• Mandatory unpaid leave – การบงัคบัใชก้ารลาไม่ได้รบัค่าจา้ง 
• F&B outlet consolidation – การลดจ านวนหอ้งอาหารหรอืบารท์ีเ่ปิดใหบ้รกิาร 
• Paid leave clearance – การบงัคบัใชก้ารลาพกัรอ้นประจ าปีทีพ่นักงานยงัได้รบัค่าจา้ง 
• Hiring freeze – การระงบัการจา้งงาน 
• Permanent headcount reduction – การลดจ านวนพนักงานประจ า 
• Full hotel closure – การปิดทัง้โรงแรม 

To date, 100 percent of participating properties have implemented cost control measures. 

The most popular cost control measure would be partial closure of certain guestroom floors and 

facilities to reduce operational costs in times of low to minimal demand. A second rank is reducing 

part-time headcount to reduce payroll costs, which are typically higher in Thailand than the rest of 

Indochina. The full closure of hotel/resort and permanent headcount reduction seems to be the last 

resorts for hotel owners and operators. Generally, terminated full-time staff are entitled to severance 

pay if they have worked consecutively for 120 days or more. Moreover, under Thai labour law, 

temporary business suspension in the face of financial hardship like the COVID-10 pandemic requires 

an employer to compensate employees at 75 percent of their packages. Only when the owners receive 

an official closure order from the government or provincial authority, they are exempted from the 

condition above. In this case, employees are eligible for financial aid from the Thai Social Security Fund.  

100เปอรเ์ซนต์ของโรงแรมทีเ่ขา้ร่วมการส ารวจไดล้งมอืท าการลดค่าใชจ้า่ยแลว้ 
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มาตรการลดค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดคอืการปิดโรงแรมบางส่วนไม่ว่าจะเป็นหอ้งพกับางชัน้หรอืสิง่อ านวยความ
สะดวกบางอย่างทัง้โดยค าสัง่จากภาครฐัหรอืโดยสมคัรใจในช่วงเวลาทีอุ่ปสงคม์ปีรมิาณน้อยลง  ตวัเลอืกอนัดบัทีส่องคอื
การลดจ านวนพนักงานชัว่คราวเพื่อควบคุมค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนักงาน  ค่าใชจ้่ายประเภทนี้ในประเทศไทยจดัว่าสงูกว่า
ประเทศอื่นในคาบสมุทรอนิโดจนี  การปิดทัง้โรงแรมและการลดจ านวนพนักงานประจ าเป็นทางเลอืกสองอนัดบัสุดทา้ย
ส าหรบัเจา้ของโรงแรมและผูป้ระกอบกจิการโรงแรม  โดยทัว่ไปแลว้พนักงานประจ าทีถู่กยกเลกิสญัญาจา้งจะไดร้บัเงนิ
ชดเชยในกรณีทีท่ างานเป็นเวลาขัน้ต ่า120วนัตดิต่อกนั  นอกจากนัน้ตามกฎหมายแรงงานไทยการปิดกจิการชัว่คราวอนั
เน่ืองมาจากการเผชญิความยากล าบากทางการเงนิจากผลกระทบการระบาดใหญ่ของโรคโควดิจะมผีลใหน้ายจา้งตอ้ง
ชดเชยลูกจา้งคดิเป็น75เปอรเ์ซนต์ของเงนิเดอืน  ในกรณีทีเ่จา้ของกจิการไดร้บัค าสัง่ปิดโรงแรมจากภาครฐัจงึจะมสีทิธิ ์
ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย  ดว้ยเหตุน้ีลูกจา้งจะไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากกองทุนประกนัสงัคมตาม
จ านวนทีร่ะบุไวต้ามกฎหมาย 

 

Question: Do you expect some form of support from the government/statutory board? 

ค ำถำม: คณุคำดหวงักำรช่วยเหลือจำกรฐับำลหรือคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยหรือไม่ 

 
Source: Horwath HTL 

Nearly 100 percent of respondents expect some form of support from the government/statutory 

board. Many have noted that under such dire circumstances, the lack of support will crush the 

industry, particularly those hotel owners with low liquidity.  

เกอืบ100เปอรเ์ซนต์ของผูต้อบแบบส ารวจคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาจากภาครฐั  โรงแรมหลายแหง่ไดแ้สดงความ
คดิเหน็พอ้งกนัว่าในสภาวะทีย่ากล าบากเช่นน้ีการขาดการช่วยเหลอืจะส่งผลรา้ยต่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่
เจา้ของกจิการทีข่าดสภาพคล่องทางการเงนิ 
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Question: If yes to the above, what are some forms of support you would like to receive? 

ค ำถำม: จำกค ำถำมก่อนหน้ำถ้ำตอบใช่  คณุต้องกำรกำรช่วยเหลือในรปูแบบใด 

 
Source: Horwath HTL 

• Subsidy – การใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ   
• Tax break – การลดเวน้ภาระทางภาษี 
• Loan – การปล่อยเงินกูด้อกเบีย้ต ่า 
• Expense deduction – การลดหย่อนค่าใชจ้่าย 
• Marketing – การสนับสนุนการตลาด 
• Training – การสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน 

Direct subsidies to help owners and operators cope with immediate financial losses seem to be the 

topmost priority among the forms of support that respondents would like to receive. Several 

participants have suggested that the government voluntarily retrieve a portion from the social security 

fund contribution to help the hotel industry tide over the crisis by paying employee wages without a 

need to wait for an official city lockdown. Another priority is rendering tax breaks to reduce fixed 

costs. Some have suggested soft loans, which can be useful for companies with low liquidity. Expense 

deduction typically refers to a discount on utilities. A minority have requested for a clear business 

recovery plan by the government for the hotel industry, indicating a current lack of transparency 

amidst changing rules and regulations.  

การใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิโดยตรงกบัเจา้ของโรงแรมและผูป้ระกอบกจิการโรงแรมเพื่อบรรเทาการสญูเสยี
ทางการเงนิในปัจจุบนัถูกเลอืกใหเ้ป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดทีผู่ต้อบแบบส ารวจคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัจากภาครฐั  โรงแรมหลาย
แห่งเสนอแนะว่ารฐับาลควรน าเงนิบางส่วนจากกองทุนประกนัสงัคมมาช่วยเหลอือุตสาหกรรมการโรงแรมใหผ่้านพน้
วกิฤตครัง้น้ีดว้ยการจ่ายเป็นเงนิชดเชยเงนิเดอืนพนักงานโดยทีไ่ม่ต้องรอการประกาศปิดเมอืงจากทางภาครฐัตามที่
กฎหมายระบุ  อกีหน่ึงปัจจยัส าคญัคอืการลดเวน้ภาระทางภาษเีพื่อช่วยบรรเทาค่าใชจ้่ายคงที ่ โรงแรมบางแห่งแนะน า
การปล่อยเงนิกูด้อกเบี้ยต ่าจากทางภาครฐัอนัจะเป็นประโยชน์กบับรษิทัทีส่ภาพคล่องทางการเงนิต ่า  การลดหย่อน
ค่าใชจ้่ายเป็นอกีตวัเลอืกทีถู่กระบุในกราฟดา้นบนหมายถงึการลดค่าสาธารณูปโภค  มเีพยีงส่วนน้อยทีเ่รยีกรอ้งให้
รฐับาลจดัท าแผนฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการโรงแรมทีช่ดัเจนและกล่าวถงึการจดัการกบัการระบาดในปัจจุบนัทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงทัง้มาตรการและระเบยีบขอ้บงัคบัอยู่ตลอดทัง้ยงัขาดความโปร่งใสในการท างาน  
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4.2 CLOSING STATEMENT บทสรปุ 

Presently, the Thai government is cautiously ramping up measures to curb the spread of the virus. 

Lockdowns are being implemented in an increasing number of provinces, with a night curfew and only 

essential services open during the day. The hotel industry has been hit badly and is struggling to stay 

afloat. Select properties benefit from conversion into quarantine and medical facilities as requested by 

the government to cope with the crisis. Some that remain open strive for domestic demand such as 

food delivery and staycation. Owners are calling for strong government support in the near term to 

aid with financial losses. The road ahead will be long and tough as evident from a weak market 

sentiment. The public and private sectors seek to form a consensus on measures to alleviate the 

situation and mitigate risks of COVID-19 subsequent waves as seen in countries like Singapore and 

Japan. A recovery plan and timely execution are also necessary to promote the country’s travel and 

tourism industries and re-introduce demand. Just as Thailand has emerged victorious in past 

tribulations, so will she in this battle. 

ขณะนี้รฐับาลไทยไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการเร่งใชม้าตรการต่างๆเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั  หลายจงัหวดั
ไดร้บัค าสัง่ใหปิ้ดเมอืงและหา้มประชาชนออกนอกบา้นยามวกิาล  งานบรกิารทีจ่ าเป็นเท่านัน้ทีส่ามารถเปิดท าการ
ระหว่างวนัได ้ อุตสาหกรรมการโรงแรมไดร้บัผลกระทบอย่างหนักและพยายามต่อสูเ้พื่อการอยู่รอดจากวกิฤตครัง้น้ี  
โรงแรมบางกลุ่มไดร้บัประโยชน์จากการปรบัใชเ้พื่อเป็นสถานทีก่กักนัและโรงพยาบาลสนามตามค าขอของทางรฐับาล  
โรงแรมบางแห่งทีย่งัคงเปิดท าการไดพ้ยายามเขา้ถงึอุปสงคภ์ายในประเทศจากการท าธุรกจิอาหารส่งถงึบา้นและการชกั
น าอุปสงคป์ระเภทการท่องเทีย่วและพกัผ่อนในเมอืงทีต่นเองอยู่หรอืละแวกใกลเ้คยีง  เจา้ของกจิการเรยีกรอ้งการ
เยยีวยาทีพ่อเพยีงจากทางภาครฐัในระยะสัน้เพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงนิจากการสญูเสยีรายได ้ อนาคตส าหรบั
อุตสาหกรรมการโรงแรมยงัคงยากล าบากซึง่เหน็ไดช้ดัจากความเชื่อมัน่ของตลาดทีล่ดน้อยลง  ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
ตอ้งแสวงหาความเหน็พอ้งกนัในมาตรการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากวกิฤตครัง้น้ีและลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิการระบาดของ
โรคโควดิขึน้ใหม่ดงัทีเ่หน็จากประเทศสงิคโปรแ์ละญี่ปุ่ น  แผนฟ้ืนฟูธุรกจิและแผนการปฏบิตัิงานทีท่นัต่อสถานการณ์เป็น
สิง่ส าคญัในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเดนิทางและท่องเทีย่วและการฟ้ืนฟูอุปสงค ์ ประเทศไทยสามารถฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆในอดตีและครัง้น้ีกเ็ช่นกนัเราจะผ่านมนัไปไดใ้นทีสุ่ด 
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Nkhom Jensiriratanakorn (aka Nick) is a Director of 

Horwath HTL. Nikhom has advised both local and 

international investors in the Thailand hospitality sector. He 

has brought with him comprehensive skills in feasibility 

analysis, investment underwriting, and asset management, as 

well as years of experience with hotel management 

companies, investment funds and consulting firms, namely 

Pan Pacific Hotels Group, Jumeirah Group, Host Hotels and 

Resorts, and PricewaterhouseCoopers Thailand respectively. 

 

 

Georgienne is a consultant at Horwath HTL, where she 

focuses on conducting hotel market overviews, development 

feasibility studies, renovation studies, operational review and 

cash flow projections for hotels and resorts across Southeast 

Asia, South Korea and the Maldives. Georgienne has 

operational experience from Four Seasons, as well as 

business development and asset management experience 

from the Ascott Limited, prior to joining Horwath HTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horwath HTL 
 

At Horwath HTL, our focus is one hundred 

percent on hotel, tourism and leisure consulting. 

Our services cover every aspect of hotel real 

estate, tourism and leisure development. 

 

Our clients choose us because we have earned a 

reputation for impartial advice that will often mean 

the difference between failure and success. Each 

project we help is different, so we need all of the 

experience we have gained over our 100-year 

history. 

 

We are a global brand with 45 offices, who have 

successfully carried out over 20,000 assignments 

for private and public clients. We are part of 

Crowe Global, a top 10 accounting and financial 

services network. We are the number one choice 

for companies and financial institutions looking to 

invest and develop in the industry. 

 

We are Horwath HTL, the global leader in hotel, 

tourism and leisure consulting. 

 

Our Expertise: 

• Hotel Planning & Development 

• Tourism & Leisure 

• Hotel Asset Management 

• Hotel Valuation 

• Health & Wellness 

• Strategic Advice 

• Expert Witness & Litigation 
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