
 

 

        
 

 
 
 
 
 

 แม้สถานการณ์การท่องเท่ียวในปี 2560 มีแนวโน้มดีขึน้อย่างต่อเน่ืองจากในปี 2559 และส่งผลให้ธุรกิจ
โรงแรมได้รับอานิสงส์จากการให้บริการรองรับนักท่องเท่ียว แต่ธุรกิจโรงแรมก็ยังเผชิญแรงกดดนัจากจ านวน
ผู้ประกอบการโรงแรมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเข้าสูต่ลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีลงทุน
ก่อสร้างโรงแรม ซึ่งเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจโรงแรมในพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีมีระดบัการให้บริการตัง้แต่โรงแรม
ระดบัห้าดาว สี่ดาว ไปจนถงึสามดาวลงมา 

ผู้ประกอบการโรงแรมในตลาดขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง คาดการลงทุนก่อสร้างโรงแรม
ของผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งผลให้โรงแรมระดับสามดาวลงมาแข่งขันรุนแรงขึน้ 

 การแข่งขันธุรกิจโรงแรมรุนแรง ... ผู้ประกอบการในตลาดขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง 

จ านวนโรงแรมและห้องพักท่ีเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองในระยะท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายธุรกิจ
โรงแรมของผู้ประกอบการในตลาดอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรมเป็นไปอย่างรุนแรงขึน้ 
โดยพบวา่ ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึง่ในธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวอย่างผนัผวน ทัง้การซือ้ขาย/ควบรวมกิจการ ไปจนถึง
มีผู้ประกอบการจ านวนไมน้่อยไมป่ระสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ กระทัง่เลิกกิจการไป 

 

 แม้การแข่งขันในตลาดธุรกิจโรงแรมเป็นไปอย่างรุนแรงขึน้ และส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมในตลาดขยาย
ธุรกิจอย่างระมดัระวงั แต่ยังมีการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ รับกบัสถานการณ์การท่องเท่ียวในปี 
2560 ท่ีมีแนวโน้มดีขึน้ และแนวโน้มการฟืน้ตวัของตลาดการจดังานตา่งๆ โดยเป็นการเข้าสู่ตลาดธุรกิจโรงแรม 
ทัง้ในรูปแบบการเข้าซือ้/ควบรวมธุรกิจโรงแรมในตลาด และในรูปแบบการลงทุนก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ ทัง้นี ้
ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนก่อสร้างโรงแรม เป็นกลุ่มผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ 
และกลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ ท่ีเป็นกลุม่ทนุรายใหญ่ 

 สถานการณ์การแข่งขนัในเซก็เมนต์โรงแรมระดบัสามดาวลงมาในจงัหวดัศนูย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
เพ่ือแย่งชิงฐานนักท่องเท่ียวระดับกลางท่ีมีจ านวนมาก เป็นไปอย่างรุนแรงอยู่แล้ว โดยการลงทุนก่อสร้าง
โรงแรมของกลุม่ผู้ประกอบการรายใหม ่น่าจะสง่ผลให้การแข่งขนัในเซก็เมนต์ดงักลา่วเป็นไปอย่างรุนแรงย่ิงขึน้ 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดวา่ ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรมน่าจะมีรายได้ 564,000-574,000 ล้านบาท ขยายตวัร้อย
ละ 3.7-5.5 ชะลอลงจากปี 2559 ท่ีเติบโตร้อยละ 6.0 จากปีก่อนหน้า 

ธุรกิจโรงแรมแข่งขนัรุนแรงข้ึน คาดปี’ 60 รายไดธุ้รกิจ

โรงแรมขยายตวัรอ้ยละ 3.7-5.5 
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โดยการแข่งขันในตลาดธุรกิจโรงแรมท่ีเป็นไป
อย่างรุนแรงขึน้อย่างตอ่เน่ืองนี ้สง่ผลให้ผู้ประกอบการ
โรงแรมแต่ละกลุ่มปรับกลยุทธ์ในรูปแบบแตกต่างกัน 
โดยในปี 2560 ผู้ประกอบการโรงแรมรายใหญ่บรรเทา
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ด้วยการมุ่งเพ่ิม
สดัส่วนรายได้จากการรับบริหารโรงแรมมากขึน้ จาก
เดิมท่ีสัดส่วนรายได้หลักของผู้ ประกอบการโรงแรม
รายใหญ่ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 มาจากการเป็น
เจ้าของลงทนุก่อสร้างโรงแรมเอง 

นอกจากนี ้ผู้ ประกอบการโรงแรมรายใหญ่
ยังให้ความส าคัญกับการกระจายการลงทุนธุรกิจ
โรงแรมในต่างประเทศเพ่ือเปิดตลาดใหม่ๆ และ
บรรเทาการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทยเป็นหลัก อีกทัง้ยังให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
รายได้จากการให้บริการอื่นๆ อย่างสถานท่ีจัดงาน
ประชมุและสมัมนา งานแตง่งาน และงานอีเว้นท์ 

ส าหรับธุรกิจโรงแรมรายกลางและเลก็เผชิญความท้าทายด้านการแข่งขนัจากบริการท่ีพกัประเภทอื่นๆ เช่น 
คอนโดมิเนียม บ้านพกั เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เป็นต้น ซึง่ตัง้ราคาท่ีพกัแข่งขนักบัโรงแรมระดบัสามดาวลงมา ท่ีส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมรายกลางและเล็ก โดยนักท่องเท่ียวมีทางเลือกในการเช่าท่ีพัก ทัง้จากเจ้าของ
โดยตรง และผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นตวักลาง อย่างตวักลางท่ีเป็นเครือข่ายจบัคู่ระหว่างเจ้าของท่ีพกั
และนกัท่องเท่ียว และตวักลางให้บริการท าธุรกรรมด้านการท่องเท่ียวผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Travel Agent) 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การแข่งขันในตลาดธุรกิจโรงแรมเป็นไปอย่างรุนแรงขึน้ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการโรงแรมในตลาดขยายธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือการ
โรงแรมทั่วประเทศในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2559 ท่ีอยู่ท่ี 1,936 อาคาร เพ่ิมขึน้จากในช่วงสามไตรมาสแรก

ของปี 2558 ถึงร้อยละ 68.51 สะท้อนถึงแนวโน้มการเพ่ิมขึน้ของจ านวนโรงแรมและห้องพกัในอนาคต ท่ีจะส่งผล
ให้การแข่งขนัระหวา่งผู้ประกอบการโรงแรมทวีความรุนแรงย่ิงขึน้ 

 การลงทุนก่อสร้างโรงแรมของผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งผลให้การแข่งขันในเซ็กเมนต์
โรงแรมระดับสามดาวลงมาในจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรุนแรงขึน้ 

แม้การแข่งขันในตลาดธุรกิจโรงแรมจะเป็นไปอย่างรุนแรงขึน้ แต่ยังมีการเข้าสู่ตลาดของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ทัง้ในรูปแบบการเข้าซือ้/ควบรวมธุรกิจโรงแรมในตลาด และในรูปแบบการ
ลงทุนก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ โดยผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีเข้าซือ้/ควบรวมธุรกิจโรงแรมในตลาด มุ่งเน้น
                                                                                 
1 ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

* ครอบคลมุถึงโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ บงักะโล และโฮมสเตย์ ที่จด
ทะเบียนในระบบ 

ที่มา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
รวบรวมโดย ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
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ปรับปรุงและรีแบรนด์โรงแรม เพ่ือดงึดดูการใช้บริการจากนกัท่องเท่ียว ในขณะท่ี ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีเล็งเห็น
โอกาสในการลงทุนก่อสร้างโรงแรม เป็นกลุ่มผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ ท่ี
เป็นกลุม่ทนุรายใหญ่ เช่น ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ลงทุนก่อสร้างโรงแรม น่าจะเป็นกลุ่มที่
ขับเคล่ือนการลงทุนธุรกิจโรงแรมในปี 2560 อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
น่าจะส่งผลให้จ านวนโรงแรมและห้องพักในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ และการแข่งขันในตลาดธุรกิจ
โรงแรมเป็นไปอย่างรุนแรงขึน้ ซึ่งกดดันการเพิ่มอัตราการเข้าพัก และการขึน้ราคาห้องพักในปี 2560 

ทัง้นี ้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดธุรกิจโรงแรม โดยเลือกลงทุนก่อสร้างโรงแรมในเซ็กเมนต์ต่างๆ ท่ี
แตกต่างกัน ตามจุดแข็งและทรัพยากรท่ีผู้ประกอบการแต่ละรายมีอยู่ เช่น ความเช่ียวชาญ ท่ีดิน เงินลงทุน 
เครือข่ายพันธมิตร เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ ใช้จุดแข็งด้านการมีความเช่ียวชาญในการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบกบัความสามารถในการจดัหาท่ีดิน พฒันาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project 
ท่ีประกอบด้วยท่ีอยู่อาศยั โรงแรม อาคารส านกังาน และศนูย์การค้า โดยในส่วนของธุรกิจโรงแรมนัน้ เป็นการมุ่ง
ลงทนุก่อสร้างโรงแรมระดบัสี่ดาวขึน้ไป ในท าเลใจกลางจงัหวดัศนูย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การแข่งขันในเซ็กเมนต์โรงแรมระดับส่ีดาวขึน้ไปในจังหวัดศูนย์กลาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมในเซ็กเมนต์ดังกล่าวยังมี
จ านวนไม่มาก โดยการลงทุนก่อสร้างโรงแรมของกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ น่าจะส่งผลให้
ตลาดธุรกิจโรงแรมในเซ็กเมนต์ดังกล่าวคึกคักขึน้ ประกอบกับในปี 2560 ภาครัฐกระตุ้นการท่องเท่ียวจาก
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกลุ่มตลาดระดับบน เช่น กลุ่มล่องเรือยอร์ช กลุ่มท่องเท่ียวเชิงกีฬา กลุ่มไมซ์ กลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ กลุ่มฮนันีมนูและจดังานแต่งงาน เป็นต้น น่าจะหนุนให้เกิดการใช้บริการโรงแรมระดบัสี่ดาว
ขึน้ไปในจงัหวดัศนูย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวมากขึน้ 

ส าหรับกลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ ท่ีเป็นกลุม่ทนุรายใหญ่ เช่น ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น ซึง่มี
ความพร้อมในด้านทรัพยากร ทัง้ท่ีดิน เงินลงทนุ และเครือข่ายพนัธมิตร ได้ขยายการลงทุนมาสู่ธุรกิจโรงแรมระดบั
สามดาวลงมา ทัง้ในจังหวดัศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว และจังหวัดเมืองรอง เช่น บุรีรัมย์ เลย ตาก 
สระแก้ว เป็นต้น ท่ีภาคส่วนต่างๆ ได้น าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ และการท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหว่าง
จงัหวดั เพ่ือให้บริการรองรับนกัท่องเท่ียวระดบักลาง รวมถงึยงัเจาะตลาดผู้ใช้บริการกลุม่ใหม่ๆ  อย่างผู้ติดตอ่ธุรกิจ 
ในกลุม่ผู้จดัการ พนกังานระดบักลาง และพนกังานขาย ในจงัหวดัท่ีเร่ิมมีการขยายตวัของการค้าและการลงทนุ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การแข่งขันในเซ็กเมนต์โรงแรมระดับสามดาวลงมาในจังหวัด
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อแย่งชิงฐานนักท่องเที่ยวระดับกลางที่มีจ านวนมาก เป็นไป
อย่างรุนแรงอยู่แล้ว โดยการลงทุนก่อสร้างโรงแรมของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นกลุ่มทุนราย
ใหญ่ น่าจะส่งผลให้การแข่งขันในเซ็กเมนต์ดังกล่าวเป็นไปอย่างรุนแรงยิ่งขึน้ ในขณะท่ี การแข่งขนัในเซ็ก
เมนต์โรงแรมระดบัสามดาวลงมาในจงัหวดัเมืองรอง ยงัอยู่ในระดบัท่ีไม่รุนแรง เน่ืองจากขนาดตลาดนกัท่องเท่ียว
ยงัจ ากดั จงึยงัมีผู้ประกอบการโรงแรมจ านวนไมม่าก โดยยงัมีช่องว่างในตลาดท่ียงัไม่มีผู้ประกอบการโรงแรมราย
ใหญ่เข้าไปลงทนุ สง่ผลให้ผู้ประกอบการรายใหมส่ามารถสร้างข้อได้เปรียบในการเข้าไปลงทนุเป็นรายแรกๆ 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการโรงแรมต้องจับตาการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ใน
ปี 2560 ที่ น่าจะส่งผลให้การแข่งขันในเซ็กเมนต์โรงแรมระดับสามดาวลงมาในจังหวัดศูนย์กลาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรุนแรงขึน้ ในขณะที่ ยังมีช่องว่างในตลาดธุรกิจโรงแรม อย่าง
โรงแรมระดับส่ีดาวขึน้ไป และจังหวัดเมืองรอง  ที่การแข่งขันยังอยู่ ในระดับที่ไม่รุนแรง ซึ่งสะท้อน
โอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงแรมในปี 2560 

คาดปี’ 60 รายได้ธุรกิจโรงแรมขยายตัวร้อยละ 3.7-5.5 
รายได้ของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มาจากการให้บริการห้องพักเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างย่ิง การให้บริการ

ห้องพกัรองรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมยงัมีรายได้จากการให้บริการอื่นๆ อย่างสถานท่ี
จดังาน ท่ีพบวา่ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหวา่งประเทศ นิยมใช้บริการธุรกิจโรงแรมเป็นสถานท่ีจดังานตา่งๆ 
โดยในปี 2560 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดังานประชุมนานาชาติอย่าง World Travel and Tourism Council 
Global Summit 2017 รวมถึงงานประชุมนานาชาติด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ เป็นต้น ท่ี
สง่ผลให้ธุรกิจโรงแรมได้รับอานิสงส์จากการให้บริการสถานท่ีจดังาน และบริการห้องพกัเพ่ิมมากขึน้ 

ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติยังคงเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสร้างรายได้สะพัดสู่ธุรกิจโรงแรมในปี 2560  
ประกอบกบัเมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีอนมุตัิตอ่อายมุาตรการยกเว้นวีซา่ และมาตรการ
ปรับลดคา่ธรรมเนียมวีซา่ท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 21 ประเทศ ท่ีจะ
สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ออกไปอีก 6 เดือน กลา่วคือ มาตรการดงักลา่วมีผลจนถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ธุรกิจโรงแรมน่าจะได้รับอานิสงส์จากการต่ออายุมาตรการดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กที่พึ่ งพิงรายได้จากการเข้าพักของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ อย่างชาวจีน อินเดีย และไต้หวัน ซึง่เป็นกลุ่มท่ีสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวีซ่าจากการต่อ
อายมุาตรการดงักลา่ว รวมถึงยงัเป็นกลุ่มท่ีท่องเท่ียวประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองในระยะท่ีผ่านมา ในขณะท่ี ธุรกิจ
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โรงแรมรายใหญ่ได้มีการบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว ทัง้การกระจายการสร้างรายได้จากการเข้าพกัจากนกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาติหลากหลายตลาด การกระจายการลงทุนธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ รวมถึงการเพ่ิมรายได้จากการ
ให้บริการอื่นๆ อย่างสถานท่ีจดังานตา่งๆ 

ส าหรับตลาดนักท่องเท่ียวชาวไทย มีสญัญาณท่ีดีตัง้แต่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 โดยภูมิอากาศท่ี
หนาวเย็นยาวนานมาจนถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นปัจจัยหนุนการท่องเท่ียวในภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกบัการน าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ อย่างการท่องเท่ียวตามรอยพระบาท 
น่าจะสง่ผลให้เมด็เงินจากการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยสะพดัไปสู่พืน้ท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ได้ตลอดปี 2560 

ทัง้นี  ้สถานการณ์การท่องเที่ ยวในปี 
2560 ทัง้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ
ชาวไทย ยังคงมีแนวโน้มดีขึน้อย่างต่อเน่ือง
จากในปี 2559 และส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม
ได้ รับอานิสงส์จากการให้บริการรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับ
แนวโน้มการฟ้ืนตัวของตลาดการจัดงานต่างๆ 
เช่น งานประชุมและสัมมนา งานแต่งงาน และ
งานอีเว้นท์ น่าจะช่วยเพิ่ มรายได้จากการ
ให้บริการสถานที่ จัดงาน ส่งผลให้ ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 ธุรกิจโรงแรม
น่าจะมีรายได้  564 ,000-574,000 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 3.7-5.5 ชะลอลงจากปี 2559 
ที่เตบิโตร้อยละ 6.0 จากปีก่อนหน้า 

โดยจ านวนผู้ ประกอบการโรงแรมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากการเข้าสู่ตลาดของ
ผู้ประกอบการรายใหม ่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจโรงแรมกลุม่ท่ีพึง่พิงรายได้จากการให้บริการห้องพกั
เป็นหลกั ท่ีเผชิญแรงกดดนัในการเพ่ิมอตัราการเข้าพัก และการขึน้ราคาห้องพัก ในขณะท่ี ธุรกิจโรงแรมกลุ่มท่ี
กระจายการสร้างรายได้จากการให้บริการอื่นๆ อย่างสถานท่ีจดังาน น่าจะได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มการฟืน้ตวั
ของตลาดการจดังานตา่งๆ ในปี 2560 

 

 

 

--------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 
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ล้านบาท

รายได้ธุรกิจโรงแรม
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