ตลาดโรงแรม
ในเกาะสมุย
ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2563
โดย บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้น แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จากัด

“โรงแรมที่พักในเกาะสมุย
พยายามสร้างรายได้เพื่อพยุง
ฐานะทางการเงินของตนเอง
และเพื่อความอยู่รอด”

สุรเชษฐ กองชีพ
กรรมการผู้จัดการ

ภาพรวมการท่องเทีย
่ วเกาะสมุย

เกาะสมุยเป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักในกลุ่มของชาวต่างชาติ แม้ว่าเรื่องของการเดินทางอาจจะ

จานวนเที่ยวบินที่เดินทางเข้าเกาะสมุยรายเดือน

เป็นปัญหาบ้าง
แต่ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุยก็เป็นท่า
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ต่างชาติ มีบางส่วนเท่านั้นที่ตั้งใจไปที่เกาะสมุยเพื่อพักผ่อนแบบ
ระยะยาว นอกจากนี้ตลาดโรงแรมในเกาะสมุยยังมีปัญหาเรื่อง

เทีย่ วบิน / เดือน

ต่างๆ เพื่อไปใช้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะสมุย
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่ า: กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (สิทธิการเช่า)

www.phoenixproperty.co.th

แนวโน้มของเที่ยวบินที่เข้ามาใช้บริการสนามบินนานาชาติเกาะส
มุยมีทิศทางที่ลดลง อาจจะเป็นเพราะรูปแบบการเดินทางของ

โรงแรมที่พักในเกาะสมุยพยายามสร้างรายได้เพื่อพยุงฐานะ
ทางการเงินของตนเองและเพื่อความอยู่รอดโดยการลด

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเปลี่ยนแปลงไปจากก่อน
หน้านี้ เพราะมีนักท่องเที่ยวจานวนหนึ่งเลือกที่จะเดินทางเข้ามา

สัดส่วนพนักงานลง
และลดราคาค่าที่พักลงเพื่อดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวและเข้าพักที่โรงแรมของตนเอง

ที่เกาะสมุยโดยเรือเฟอร์รี่

เพราะมาท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ

มากขึ้น ซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างดีและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว

ใกล้เคียงก่อนแล้ว จึงสะดวกที่จะเดินทางมาที่เกาะสมุยทางรถ
และเรือเฟอร์รี่มากกว่าทางเครื่องบิน

ชาวไทยไปเกาะสมุยมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563
ต่อเนื่องต้นปีพ.2564 ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น

ปีพ.ศ.2563

อาจจะมีอยู่มากในช่วง 2 – 3 เดือนแรกของปีพ.ศ.2563
จากนั้นแทบไม่มีเลยเพราะไม่สามารถเดินทางไปมาระหว่าง
ประเทศได้แบบปกติ

หลังจากเลยช่วงเวลาของการล๊อคดาวน์ไปแล้วจานวนเที่ยวบิน

อุปทาน

ก็ยังคงน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้
เพราะไม่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้ามาที่สนามบินนานาชาติ

จานวนห้องพั กโรงแรมในสมุย

จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในเกาะสมุย

จำนวนนักท่องเทีย่ ว (คน)
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จำนวนห้องพัก

จานวนเที่ยวบินที่เดินทางเข้าเกาะสมุยลดลงแบบ

ชัดเจนในช่วงเดือนมีนาคม
–
มิถุนายนเพราะเรื่องของ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
แม้ว่า
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เกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ
เป็นที่รู้จักในระดับโลก
แต่ละปีก่อนหน้านี้มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาปีละไม่ตา่ กว่า 2 ล้านคน

ทีม
่ า: กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา

ดังนั้น เรื่องของโรงแรมที่พักรูปแบบต่างๆ ในเกาะสมุยจึงมี
อยู่เป็นจานวนมากเช่นกัน โรงแรม รีสอร์ท และที่พักรูปแบบ

เกาะสมุยนั้นพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก นักท่องเที่ยว
ชาวไทยเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น โดยปีพ.ศ.2562 มีสัดส่วน

ต่างๆ ในเกาะสมุยมีทั้งหมดประมาณ 634 แห่ง จานวน
ห้องพักรวมประมาณ 24,074 ห้อง จานวนโรงแรมที่พักและ

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพียง 16 – 17% เท่านั้น ดังนั้น เมือ
่
เกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19
และมีมาตรการปิดน่านฟ้าห้ามการ

ห้องพักเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนในช่วงปีพ.ศ.2560
นักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนเช่นกัน

ซึ่งเป็นปีที่มี

เดินทางระหว่างประเทศตั้งแต่ช่วงต้นปีพ.ศ.2563 เป็นต้นมา มี
ผลให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2563 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างชาติเข้าพั กในโรงแรมที่พักที่เกาะสมุยประมาณ
315,000 คนเท่านั้น ลดลงไปไม่ตา่ กว่า 70 - 80% เมื่อเทียบ

สัดส่วนของโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่ และระดับบนในเกาะสมุย
อาจจะมีไม่มากนัก มีสัดส่วนไม่เกิน 30% ของจานวนโรงแรม

กับปีก่อนหน้านี้ และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีสัดส่วนที่ลดลงน้อย

ทั้งหมดในเกาะสมุย แม้ว่าในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมาจะมีโรงแรม
ระดับลักซ์ชัวรี่ และระดับบนเปิดให้บริการมากขึ้น แต่จานวน

กว่าเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบชัดเจน

ห้องพักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบมากมาย

เนื่องจากโรงแรมระดับ

ลักซ์ชัวรี่ และระดับบนที่เปิดให้บริการในเกาะสมุยเป็นรูปแบบรี
สอร์ตซึ่งมีจานวนห้องพั กไม่มากนัก

ตลาดโรงแรมในเกาะสมุย 3Q 2563 I หน้า 2

อุปสงค์

แม้ว่าสถิตินักท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะ

จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมที่เกาะสมุย

เกาะสมุยส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตก
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ไม่ชัดเจนและไม่เพี ยงพอต่อการวิเคราะห์ แต่จากข้อมูลเท่าที่มี
อยู่นั้น กลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าพั กโรงแรมที่พักใน
นาโดยเยอรมันที่สัดส่วน

ประมาณ 19% จีนมีสัดส่วนมากเป็นลาดับที่ 2 คือ 16% แต่เมื่อ
เทียบกับสัดส่วนของชาวตะวันตกทั้งหมดแล้วจีนยังคงถือว่า
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น้อยมากต่างจากพัทยาที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนที่
มากกว่าแบบชัดเจน ลาดับที่ 3 คือนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
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นักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็มีจานวนที่น่าสนใจเช่นกัน
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เพราะ

จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าช่วงปีพ.ศ.
2561 – 2562 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพั กโรงแรมในเกาะสมุย
ปีละไม่ตา่ กว่า 380,000 คน และเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่
สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ในปีพ.ศ.2563 นักท่องเที่ยว
ชาวไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโรงแรมที่พักทั่วประเทศ
ไทยรวมไปถึงในเกาะสมุยด้วย

จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในเกาะสมุยลดลงแบบ
ชัดเจนในปีพ.ศ.2563 โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา
เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อัตราการเข้าพั กเฉลี่ยของโรงแรมในเกาะสมุย

นักท่องเที่ยวต่างชาติแทบไม่มีเลยหลังจากเดือนเมษายนเป็น
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ซึ่งมีส่วนหนึ่งเลือกที่จะพั กยาวในเกาะสมุยไม่กลับประเทศของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
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ประเทศทั่วโลกกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจจะต้องรออีกไม่น้อยกว่า
1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับวัคซีน และการควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
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อัตราการเข้าพั กของโรงแรมในเกาะสมุยลดลงไปมากกว่า
70% ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีพ.ศ.2563 เพราะโควิด19 โดยจากอัตราการเข้าพั กเฉลี่ยที่ประมาณ 74.4% ในปีพ.ศ.
2562 เหลือเพี ยงประมาณ 22% เท่านั้นในช่วง 9 เดือนที่ผ่าน
มาของปีพ.ศ.2563 บางโรงแรมปิดให้บริการจนกระทั่งเดือน
ตุลาคมเลย เพราะเปิดมาก็มีคนเข้าพักไม่เพี ยงพอต่อค่าใช้จ่าย
อาจจะมีบางโรงแรมที่มีคนเข้าพั กในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
เพราะลดค่าห้องพั กลงมาเกินกว่า 50% ของราคาปกติ

เมื่ออัตราการเข้าพั กเฉลี่ยของโรงแรมในเกาะสมุยค่อนข้างต่า

นอกจากนี้จานวนของห้องพั กในเกาะสมุยมีค่อนข้างมาก และ

ในปีพ.ศ.2563 ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีหลายๆ โรงแรมที่ไม่
สามารถยืนหยัดเปิดให้บริการได้ต่อไป แม้ว่าจะมีหลายโรงแรม

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงเป็นอีก 1 ปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการเข้าพั กของโรงแรมและรีสอร์ตระดับลักซ์ชัวรี่

เพิ่งเปิดให้บริการในปีพ.ศ.2563
โรงแรมในเกาะสมุยฟื้ นตัวแล้ว

แต่ก็ไม่ได้สะท้อนว่าตลาด
เพียงแต่การเปิดให้บริการ

และระดับบน
ซึ่งมีค่าห้องพั กต่อคืนที่สูงกว่า
ปีพ.ศ.2563
อาจจะยังไม่จบแต่สาหรับตลาดโรงแรมในเกาะสมุยนั้นยังคงไม่

ในเกาะสมุยแม้ในช่วงเวลาที่ตลาดอยู่ในช่วง
แสดงให้เห็นว่าตลาดโรงแรมในเกาะสมุยยังคง

มีความหวังที่จะฟื้ นตัวในปีพ.ศ.2563
และอาจจะรวมไปถึงปี
พ.ศ.2564 ด้วย โรงแรม รีสอร์ต ที่พักต่างๆ ในเกาะสมุยควร

โรงแรมใหม่ๆ
วิกฤตแบบนี้

น่าสนใจในระยะยาว แต่ก็มีโรงแรมที่บอกขายหรือเลิกกิจการไป

ให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวชาวไทย

บ้างเช่นกัน โดยเฉพาะโรงแรมที่เปิดในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา
เพราะแบกรับภาระสินเชื่อธนาคารไม่ไหวในช่วงที่รายได้ลดลง

โปรโมชั่นต่างๆ ออกมาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย แม้ว่า
ต้องลดค่าห้องพักลงบ้างก็ยังคงดีกว่ารอวันที่นักท่องเที่ยว

แบบปัจจุบัน

ต่างชาติกลับมา.

ค่าห้องพักเฉลี่ยรายวัน

อัตราการเข้าพั กเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่
และระดับบนในเกาะสมุย

ค่าห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่ และระดับบนใน
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แม้ว่าอัตราการเข้าพั กเฉลี่ยของโรงแรมในเกาะสมุยจะยังคงอยู่
ในทิศทาฃที่เป็นบวกในปีพ.ศ.2561 – 2562 ก็ตาม เพราะกลุ่ม
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อัตราการเข้าพั กเฉลี่ยของโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่ และระดับบน
เป็นต้นมา
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ทีม
่ า: ฟีนก
ิ ซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่

ในเกาะสมุยอยู่ทิศทางที่ลดลงมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2561

8,000

ระดับบน

ทีม
่ า: ฟีนก
ิ ซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่
หมายเหตุ: ลักซ์ชวั รี่ คือ โรงแรมทีพ
่ ั กทีม
่ ค
ี า่ ห้องพั กมากกว่า 10,000 บาท ต่อคืน
ระดับบน คือ โรงแรมทีพ
่ ั กทีม
่ ค
ี า่ ห้องพั ก 5,000 – 10,000 บาทต่อคืน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองมีมากขึ้นซึ่งกลุ่มนี้มักจะ
เลือกพั กในโรงแรมที่พักที่มีค่าห้องพักไม่สูงมาก เนื่องจากกลุ่ม

ค่าห้องพักต่อคืนของโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่
และระดับบนมี
ทิศทางที่ลดลงต่อเนื่อง ถ้าไม่นับปีพ.ศ.2563 จะเห็นได้ว่าค่า

นี้หาประสบการณการท่องเที่ยวแปลกใหม่ต่อเนื่องไม่จาเป็น

ห้องพักก็ยังคงอยู่ในทิศทางที่ลดลงตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 เป็นต้น

ห้องพักราคาแพง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นคณะทัวร์

มา เนื่องจากจานวนห้องพักในเกาะสมุยเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่ม
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาที่เกาะสมุยมีความ

จะเข้าพั กในโรงแรมที่มีราคาไม่สูงมากเช่นกัน

ต้องการเข้าพั กในโรงแรม หรือรีสอร์ตที่มีค่าห้องพักไม่สูงมาก
นัก อีกทั้งการเดินทางไปยังเกาะสมุยยังคงเป็นอีก 1 ข้อจากัด
ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เนื่องจาก
สายการบินที่เปิดให้บริการนั้นมีจากัด อีกทัง
้ มีราคาค่อนข้าง
สูง

ถ้าในอนาคตมีการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสมุย

และแผ่นดินได้ก็คงทาให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น
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ค่าห้องพักในปีพ.ศ.2563
ตลาดโรงแรมเกาะสมุย

อาจจะไม่สะท้อนถึงความเป็นไปใน
เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการปิด

เชื่อว่าค่าห้องพั กของโรงแรมในเกาะสมุยจะอยู่ในอัตราที่ไม่
แตกต่างจากช่วงปีพ.ศ.2561 – 2562 เท่าใดนัก เพราะรูปแบบ

ให้บริการไปช่วงหนึ่งเพราะมาตรการของรัฐบาล และการลด
ราคาของโรงแรมหลายแห่งในเกาะสมุยเพื่อสร้างความน่าสนใจ

การท่องเที่ยวของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่า

และดึงดูดให้คนไทยเข้าพั กในโรงแรมของตนเองหลังจาก
กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง แต่ในอนาคตเมื่อทุกอย่างกลับมา

ความสะดวกสบายหรือหรูหรา อาจจะเลือกโรงแรมราคาแพง
สัก 1 – 2 คืนจากนั้นก็เลือกพั กที่อื่นต่อ ไม่จาเป็นต้องพั กใน

เป็นปกติ

โรงแรมที่พักราคาแพงทุกคืนเวลาไปที่เกาะสมุย

สรุปภาพรวมตลาดและทิศทางในอนาคต

> ตลาดโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติจะยังคงไม่ฟนตั
ื้ วในเร็วๆ นี้
> การเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบมีเงื่อนไขยังไม่ใช่หนทางที่ทาให้เกิดการฟื้ นตัวแบบชัดเจน
> กลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
> ผู้ประกอบการและเจ้าของโรงแรมจาเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวหรือยอมลดค่าห้องพั กลงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
> ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศไทยคงต้องรออีก 1 – 2 ปีกว่าจะฟื้ นตัวหรือเมื่อมีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 แบบราคาไม่แพง
> การประกาศขายโรงแรมที่พักในหลายๆ เมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากในปัจจุบันรวมถึงใน
เกาะสมุย
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