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ธุรกิจโรงแรม
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กันยายน 2562

55101 :โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 
การจัดที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์

ส าหรับผู้ที่มาพักแรมระยะสั้น โดยรวมถึงห้องพักแขกและห้อง
ชุดที่มีการตกแต่งพร้อมเข้าพักหรือห้องชุดพร้อมเคร่ืองครัว 
โดยมีหรือไม่มีแม่บ้านให้บริการก็ตามและอาจ รวมถึงการ
ให้บริการอื่น ๆ เช่น การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ที่จอด
รถบริการซักรีด สระว่ายน้ าและห้องออกก าลังกาย สิ่งอ านวย
นวยความสะดวกด้านนันทนาการและห้องประชุม รวมถึงที่พัก
ที่จัดโดย โรงแรม โรงแรมรีสอร์ท โรงแรมห้องชุด ที่พักและ
โรงแรมริมทางหลวง

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล
 ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ                       

เป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในแต่ละปี                              
เป็นจ านวนมาก ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2561 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่                      
เดินทางเข้ามาในประเทศมีจ านวน 38 ล้านคน มีมูลค่าในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวถึง 1.87ล้านล้านบาท 

 ในปี 2562 ม.ค. - ส.ค. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีสัดส่วนสูงสุดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ คิดเป็น 76%
ของจ านวนรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่ ด้วยภูมิประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และ
ศักยภาพของการให้บริการในด้านโรงแรม ที่พัก ที่มีความสะดวกสบายและความหลากหลายรองรับ                 
ผู้ใช้บริการ ธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ยังสามารถขยายตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

 การจัดตั้งธุรกิจโรงแรม ในภาคใต้ตลอดปี 2561 เพิ่มขึ้นถึง 44% อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.)                              
มีจ านวนการจัดตั้งธุรกิจลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 21% แต่มีการเพิ่มทุน                                
อย่างต่อเนื่องในปี 2562 เข้ามาแทน โดยมีการเพิ่มทุนเพิ่มขึ้น 7.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน                                 
ของปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในปี 2561 ทั้งนี้ ต่างชาติที่ลงทุนในธุรกิจโรงแรม
สูงสุดในภาคใต้ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไอซแ์ลนด์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในภาคใต้

จากข้อมูลสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศปี 2562 ตั้งแต่ 
เดือนมกราคม - สิงหาคม เมื่อพิจารณาแบ่งพื้นที่ตามภาคมีจ านวน                                 
ผู้เยี่ยมเยือนสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 43.7 
ล้านคน ล าดับรองลงมาได้แก่ ภาคใต้ จ านวน 35.9 ล้านคน และภาค
ตะวันออก จ านวน 25.4 ล้านคน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้เยี่ยมเยือน
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ส.ค. 61) พบว่ามีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกมีอัตราการขยายตัว
สูงสุดที่ 1.97% นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงสัญชาติของผู้เยี่ยมเยือนพบว่า 
ภาคใต้มีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดถึง 50% รองลงมาคือ
กรุงเทพมหานคร 40% และภาคตะวันออก 30% ตามล าดับ

เมื่อพิจารณาจ านวนผู้เข้าพักแบ่งพื้นที่ตามภาค ระหว่างเดือน 
มกราคม  - สิงหาคม ปี 2562  พบว่าจ านวนผู้เข้าพักสูงสุดใน 3 ล าดับ
แรกยังคงเป็น ภาคใต้ จ านวน 25.6 ล้านคน รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 23.9 ล้านคน และภาคตะวันออก จ านวน 18.04 ล้านคน 

จะเห็นได้ว่าพื้นที่การท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคใต้ และภาคตะวันออก 
โดยเฉพาะภาคใต้มีที่สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด     
คิดเป็น 76% ของจ านวนรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดในพื้นที่ 
เนื่องจากภูมิประเทศที่ติดทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ในภาคใต้
เป็นธุรกิจที่เติบโตตามการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว

ภาคใต้ 14 จังหวัด
1. กระบี่
2. ชุมพร
3. ตรัง
4. นครศรีธรรมราช
5. นราธิวาส

6. ปัตตานี
7. พังงา
8. พัทลุง
9. ภูเก็ต
10. ยะลา

20.61

22.28

23.42

25.49

28.49

35.97

43.73

20.29

22.22

23.12

25.06

27.94

35.55

43.45

ตะวันตก

เหนือ

กลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันออก

ใต้

กรุงเทพมหานคร

กราฟที ่3 กราฟแสดงรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนตามพื้นที ่มกราคม - สิงหาคม 
ปี 2562

กราฟที ่1  กราฟแสดงจ านวนผู้เย่ียมเยือนตามพื้นท่ี มกราคม – สิงหาคม
เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2561 และ ปี 2562

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

+1.69%

+1.33%

+0.27%

+1.60%

กราฟที ่2  กราฟแสดงจ านวนผู้เข้าพักตามพื้นที ่มกราคม – สิงหาคม
เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2561 และ ปี 2562

5.34

8.96

13.47
15.55

18.12

23.85
25.46

5.33

9.04

13.65
15.47

18.04

23.93
25.68

กลาง ตะวันตก ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ ตะวันออก กรุงเทพ ใต้

-0.20%

+0.89%
+1.34%

-0.53%
-0.44%

+0.34% +0.87%

กลาง ตะวันตก ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ ตะวันออก กรุงเทพ ใต้

40,670
71,174

65,269
119,398

237,455

697,968 591,275

หน่วย : ล้านคน ปี 2561 ปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.)

หน่วย : ล้านคนปี 2561

ปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.)

หน่วย : ล้านคนต่างชาติ

ไทย

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พื้นที่ : 70,717 ตร.กม.
ประชากร : 9,399,578 คน
GPP (ปี 2560) : 1,371,184 ล้านบาท
GPP per Capita (ปี 2560) : 148,067 บาท

11. ระนอง
12. สงขลา
13. สตูล
14. สุราษฎร์ธานี

+0.62%

+1.18%

+1.97%



ธุรกิจโรงแรม ในภาคใต้
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กันยายน 2562

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 30 กันยายน 2562

ธุรกิจโรงแรม ในภาคใต้ ที่ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 3,096 ราย 
คิดเป็น 0.41% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้นทั่วประเทศ 
(743,073 ราย) และมมีูลค่าทุน 89,013.28 ล้านบาท คิดเป็น 0.49%
ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ท่ัวประเทศ (18.00 ล้านล้านบาท)

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด โดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น 2,741 ราย คิดเป็น 88.53% ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล คิดเป็น 11.47 % ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจที่มีทุน                      
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดเป็น 69.57%

การจัดตั้งธุรกิจโรงแรม ในภาคใต้ ปี 2562 มีจ านวน 255 ราย ลดลง 
20.81% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-ก.ย.) และมีทุนจดทะเบียน
จ านวน 901 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน (ม.ค.-ก.ย.) 8.13%

จากข้อมูลการจัดตั้งในปี 2559-2561 มีการจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น      
เป็นผลมาจากสถานการณ์การเที่ยวที่ภาครัฐส่งเสริมผ่านโครงการต่างๆ ที่กระตุ้น
ธุรกิจนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว  ในปี 2562 พบว่าการจัดตั้งธุรกิจส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจที่มีขนาดเล็กทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน คิดเป็น 94.11% และมี       
การจัดตั้งสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต และกระบี่ ตามล าดับ

ถึงแม้ว่าการจัดตั้งธุรกิจในปี 2562 มีการชะลอตัวลดลง แต่จ านวนธุรกิจ
โรงแรมตั้งใหม่ของภาคใต้เมื่อเทียบกับจ านวนธุรกิจโรงแรมตั้งใหม่ทั้งประเทศใน   
ปี 2562 ยังคงมีสัดส่วนคิดเป็น 34% เท่ากับปี 2561 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยัง
มองเห็นโอกาสและปัจจัยบวกในการด าเนินธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนของธุรกิจในปี 2562 มีการเพิ่มทุนสูงขึ้น
จากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน (ม.ค.-ก.ย.) คิดเป็น 7.17%

การกระจายตัวของธุรกิจ

ทีต่ั้งของ
นิติบุคคล *

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กระบี่ 398 12.86 8,554.05 9.61

ชุมพร 50 1.61 382.18 0.43

ตรัง 56 1.81 2,444.39 2.75

นครศรีธรรมราช 103 3.33 1,034.10 1.16

นราธิวาส 15 0.48 498.11 0.56

ปัตตานี 12 0.39 179.60 0.20

พังงา 136 4.39 5,559.57 6.25

พัทลุง 28 0.90 166.95 0.19

ภูเก็ต 1,045 33.75 48,150.58 54.09

ยะลา 37 1.20 831.62 0.93

ระนอง 34 1.10 161.05 0.18

สงขลา 247 7.98 7,409.86 8.32

สตูล 52 1.68 487.35 0.55

สุราษฎร์ธานี 883 28.52 13,153.88 14.78
รวมภาคใต้ 3,096 89,013.28

ตารางท่ี 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่ ในภาคใต้

ธุรกิจโรงแรม คิดเป็น 30.15% และมูลค่าทุนคิดเป็น 17.55%
ของธุรกิจโรงแรมทั้งประเทศ (10,268 ราย ทุนจดทะเบียน 507,176.74 
ล้านบาท) ซึ่งเป็นภาคที่มีธุรกิจโรงแรมคงอยู่สูงสุดในประเทศ

หากพิจารณาข้อมูลรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีการจัดตั้งสูงสุด
ได้แก่ ภูเก็ต 1,045 ราย รองลงมาสุราษฎร์ธานี 883 ราย และกระบี่ 
398 ราย ตามล าดับ โดยภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี ยังอยู่ในอันดับที่ 2 และ 3 
ของธุรกิจโรงแรมคงอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย (อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร) 
ซึ่งจังหวัดดังกล่าวเป็นแหล่งเที่ยวเที่ยวที่ส าคัญและมีชื่อเสียงระดับโลก 
ท าให้ธุรกิจนี้จัดตั้งในพื้นที่ดังกล่าว

2

250 274

397
322

255

2559 2560 2561

กราฟที่ 4 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย) ในภาคใต้

1,266 1,255
1,349

981 901

2559 2560 2561

กราฟที่ 5 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท) ในภาคใต้

-8.13%

2561 2562

-20.81%

(ม.ค. - ก.ย.)

2561 2562

2,567.55
1,746.64

3,211.12

1,994.39
2,137.45

2559 2560 2561

กราฟที่ 6 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่  ในภาคใต้

บจ. หจ./หสน.2,741 ราย 355 ราย

จ านวน 3,096 ราย

85,917.14 ลบ. 3,096.14 ลบ.

มูลค่าทุน 89,013.28 ลบ.

กราฟที่ 7 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท) ในภาคใต้

88.53%

11.47%

96.52%

3.48%

(ม.ค. - ก.ย.)

2561 2562
(ม.ค. - ก.ย.)

+7.17%



6,410.48
7,328.68 7,179.65

8,463.09

2560 2561 2561

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยของธุรกิจโรงแรม                   
ในภาคใต้ ปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่าทั้งสิ้น 8,463.09 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 17.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยสัญชาติที่ลงทุนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ฮ่องกง จ านวน 1,540 
ล้านบาท คิดเป็น 1.73% รองลงมา สิงคโปร์ จ านวน 1,392.97 ล้านบาท 
คิดเป็น 1.56% และไอซแ์ลนด์ จ านวน 990.68 ล้านบาท คิดเป็น 1.11% 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าต่างชาติมีแนวโน้มที่จะลงทุน                       
ในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ภาคใต้นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ                 
ที่ชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยว และมีความหลากหลาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมที่ส าคัญ ท าให้ต่างชาติมี
ความมั่นใจในการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่มสูงขึ้น

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย กราฟที่ 8 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย ในภาคใต้

3

ธุรกิจโรงแรม ในภาคใต้
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กันยายน 2562

(ณ 30 ก.ย.)

2562

+ 17.88%

(ณ 30 ก.ย.)

ตารางท่ี 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 80,550.19 90.49 

ฮ่องกง 1,540.00 1.73 

สิงคโปร์ 1,392.97 1.56 

ไอซแ์ลนด์ 990.68 1.11 

สัญชาติอื่นๆ 709.25 5.10 

รวม 89,013.28 100.00

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                              หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 1,551 1,672 1,815

ขนาดกลาง (M) 320 329 336

ขนาดใหญ่ (L) 167 182 174

รวมทุกขนาด 2,038 2,183 2,325

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 8,966.36 9,876.73 10,538

ขนาดกลาง (M) 14,820.14 14,529.03 15,112.78

ขนาดใหญ่ (L) 33,286 37,324.81 36,592.07

รวมทุกขนาด 57,072.51 61,730.57 62,242.85

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) -887.88 -548.99 -655.55

ขนาดกลาง (M) -266.24 -128.98 -44.47

ขนาดใหญ่ (L) -2,032.80 217.08 523.96

รวมทุกขนาด -3,186.92 -460.89 -176.05

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2559-2561) ภาคใต้ 14 จังหวัด

57,073

61,731
62,24311.48%

8.16%
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รายได้รวม อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดร้วม

ตารางท่ี 3 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ ภาคใต้ 14 จังหวัด

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2559 - 2561)

ธุรกิจโรงแรมใน 14 จังหวัด ภาคใต้ของไทย มีรายได้ปี 2561 อยู่ที่ 
62,243 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2559 ถึง 9.05% (รายได้ปี 2559 อยู่ที่ 
57,073 ล้านบาท) โดยตั้งแต่ปี 2559 - 2561 มีอัตราการเติบโตของ
รายได้เฉลี่ย (CAGR Income) ที่ 2.93% จากจ านวนนิติบุคคลที่น าส่ง  
งบการเงินทั้งสิ้น 2,325 ราย

นิติบุคคลขนาดเล็กเป็นนิติบุคคลที่มีจ านวนสูงสุดท่ีด าเนินธุรกิจ
โรงแรมใน 14 จังหวัด ภาคใต้  โดยนิติบุคคลขนาดใหญ่ (L)
มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจสูงสุด โดยในปี 2561 มีรายได้ทั้ งสิ้น 
36,592.07 ล้านบาท คิดเป็น 59% ของรายได้ของนิติบุคคลทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ นิติบุคคลขนาดกลาง (M) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 24%
และนิติบุคคลขนาดเล็ก (S) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 17%

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากก าไรสุทธิ นิติบุคคลขนาดใหญ่        
มีก าไรที่ เพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 และ 2561 ในขณะที่นิติบุคคล                              
ขนาดเล็กและขนาดกลางยังคงมีผลการด าเนินงานขาดทุน

ธุรกิจโรงแรม ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง                             
ตามแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบ           
ไปจากในอดีตที่มักจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการคมนาคมของประเทศ ไปสู่การลงทุน
ขยายธุรกิจในจังหวัดศูนย์กลางภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวต่างๆ                         
ผนวกกับหลายจังหวัดในภาคใต้ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล                           
ที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ (Tourist Destination)
ยิ่งเป็นเหตุให้เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดต่างๆ เช่น 
ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น



อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
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การบริหารผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สินทรัพย์ของธุ รกิ จ                          
ในภาพรวมค่อนข้างน้อย เนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจ
ประเภทนี้ ใช้เงินลงทุนที่สูงในช่วงแรก ทั้งด้านการก่อสร้าง การบริหาร
จัดการ และการท าการตลาด ผนวกกับการแข่งขันที่รุนแรง และใช้เวลา
ในการสร้างผลตอบแทนแก่ธุรกิจค่อนข้างนาน แต่อย่างไรก็ตาม                       
นิติบุคคลขนาดใหญ่(L) ถือได้ว่ามีความสามารถในการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุด โดยสูงขึ้นจากปี 2559        
ที่ –1.68 เป็น 0.42 ในปี 2561 

ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง                     
โดยอัตราก าไรสุทธิของธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้นจากปี 2559 ที่ -5.58                    
มาเป็น -0.28 ในปี 2561 ซึ่งนิติบุคคลขนาดใหญ่ (L) มีความสามารถ
ในการท าก าไรได้ดีที่สุด โดยมีอัตราก าไรสุทธิในปี 2561 ที่ 1.43 ทั้งนี้                   
อาจเป็นผลมาจากเงินทุน และชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจ
โรงแรม และเครือข่ายในการเชื่อมโยงลูกค้าต่างประเทศเข้ามาใช้บริการ

ในภาพรวมอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจโรงแรมจะพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเป็น
หลัก เนื่องจากธุรกิจมีการลงทุนในสินทรัพย์มูลค่าสูง จึงส่งผลให้มีการ
จัดหาแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในภาพรวมอัตราส่วน
หนี้สินต่อสินทรัพย์หรือทุนค่อนข้างสูง

88.66%

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) - 3.07 - 1.94 - 2.38

ขนาดกลาง (M) - 0.57 - 0.29 - 0.09

ขนาดใหญ่ (L) - 1.68 0.16 0.42

รวมทุกขนาด - 1.63 - 0.22 - 0.88

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) - 9.90 - 5.56 - 6.22

ขนาดกลาง (M) - 1.79 - 0.89 - 0.29

ขนาดใหญ่ (L) - 6.11 0.58 1.43

รวมทุกขนาด - 5.58 -0.75 - 0.28

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (D/A Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 0.94 0.97 0.93

ขนาดกลาง (M) 0.86 0.85 0.85

ขนาดใหญ่ (L) 0.88 0.87 0.85

รวมทุกขนาด 0.88 0.88 0.86

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 15.84 33.78 14.27

ขนาดกลาง (M) 6.12 6.06 5.60

ขนาดใหญ่ (L) 7.12 6.65 5.75

รวมทุกขนาด 7.48 7.40 6.27

ตารางท่ี 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจโรงแรม ในภาคใต้

ธุรกิจโรงแรม ในภาคใต้
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กันยายน 2562



แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

ธุรกิจโรงแรม ถือเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย           
นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ธรรมชาติ          
และวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจ และติดอันดับโลกกระจายอยู่ในหลายๆ จังหวัด โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ปี 2561 ประมาณ 9.2 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5.6 %ของมูลค่าทั้งหมด 
นอกจากนี้ความได้เปรียบด้านราคาห้องพักและค่าครองชีพของไทยอยู่ในระดับที่ไม่สูง มีความคุ้มค่าเงิน และมีความสะดวก         
ใน    การคมนาคมขนส่งหลายๆ ด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
พ านัก ในประเทศไทยท่ีมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ย่ิงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจ     
ในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่แล้ว และผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ทีเล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ
ประเภทนี้ 

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งด้านจ านวนผู้ประกอบการ จ านวนโรงแรม และจ านวนห้องพัก       
ตามการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งในอดีต นักท่องเที่ยวและโรงแรมมักจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ 
เช่นภูเก็ต และพัทยา เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม                
จากการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวของภาครัฐผ่านนโยบายและโครงการต่างๆ ในการให้สิทธิพิเศษ และการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวในหลายๆ จังหวัด ผนวกกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการท่องเที่ยว ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนขยายธุรกิจโรงแรม
เพิ่มข้ึนในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และกระบี่ เป็นต้น

ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรม ส่วนใหญ่รายได้หลักมาจาการขายห้องพัก คิดเป็นสัดส่วน 65-70% ของรายได้รวม 
และรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นสัดส่วน 25% ของรายได้รวม (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและเกรดของโรงแรม ซึ่งอาจมี
สัดส่วนรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า) โดยธุรกิจโรงแรมใน 14 จังหวัด ภาคใต้ของไทย มีรายได้ปี 2561 อยู่ที่ 62,243 
ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2559 ถึง 9.05% และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา แต่ความสามารถใน           
การท าก าไรของนิติบุคคลขนาดใหญ่ถือว่าสูงกว่านิติบุคคลขนาดกลางและขนาดเล็ก

แนวโน้มการประกอบธุรกิจโรงแรม จะขับเคลื่อนโยกลไกส าคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งด้านจ านวนและรายได้ 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย และนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรูปแบบการลงทุนในธุรกิจ
ดังกล่าว มีแนวโน้มการขยายจ านวนโรงแรม ทั้งโรงแรมในเครือขนาดใหญ่ของไทยและต่างชาติ (5ดาว ขึ้นไป)  โรงแรมระดับกลาง 
(3-4 ดาว) และโรงแรมราคาประหยัดของผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ในพื้นที่ศูนย์กลางภูมิภาค แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่เชื่อมโยง   
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ แบรนด์ Hop Inn, Fortune D, และ Cosi เป็นต้น
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ธุรกิจโรงแรม ในภาคใต้
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