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ยอด Booking โรงแรมเรมิเหน็การฟืนตัว  
 3Q64 Key Takeaways 

 3Q64 รายงานขาดทุนจากการดาํเนินงานปกติที 689 ลา้นบาท ปรบัตัวลดลง 
8% QoQ และ 44.7% YoY  

 เปิดโรงแรมใหม่ทีภเูก็ตเมือต้นเดือนพ.ย. 2564 และเริมเห็น booking ทีเพิมขนึ
อยา่งตอ่เนือง และม ีbooking จากชาวตา่งชาติที 70% ของยอด booking รวม 

 Asset Size จาก 9.6 หมืนลา้นบาท ในปี 2562 สู่ระดบั 1.28 แสนลา้นบาทในปี 
2564 เป็นการชว่ยเพมิ Efficiency และ รายได ้ 

 Booking ของกลุม่โรงแรมเรมิกลบัมา และเห็นยอดจองฟืนตวัดีในชว่ง 1Q22 
 Occupancy rate ของกลุ่มอาคารสาํนกังานลดลงจากผู้เช่าต่างชาติ เนืองจาก

ยงัไม่สามารถเดินทางมา Inspect อาคารได ้และยงัคงใหส้่วนลดค่าเช่ากับกลุ่ม 
Retail ในอาคารสาํนกังาน เนืองจากยงัคงมีการ WFH สง่ผลให ้traffic ลดลง  

 การใหส้่วนลดผูเ้ชา่ในโครงการ Retail ต่างๆยงัมีต่อเนืองใน 4Q64 แต่คาดวา่จะ
ลดลงจาก 3Q64 และบางโครงการของกลุ่ม Retail มี traffic กลับมาปกติแลว้ 
ในขณะทีโครงการ Asiatique ไดป้รบักลยุทธม์าเนน้ตลาดไทยเพิมมากขึน และ
เพิมจาํนวนรา้นอาหารเพือเป็นตอบโจทยก์ลุ่มลกูคา้ Domestic 

 ลูกคา้กลุ่ม International MICE คาดว่าจะเห็นการฟืนตวัใน 4Q65 หรือปี 2566 
เนืองจากการจดัขนาด Regional และ global ตอ้งใชเ้วลาเตรียมงาน แต่เริมเห็น
การกลับมาของ Domestic MICE บา้งแลว้และอตัราการเขา้พักในช่วง 4Q64 
QTD อยูที่ราว 30% 

Comment 
หลังจากการปลด Lockdown เริมเห็นการฟืนตัวของธุรกิจทังอาคารสาํนักงาน คา้ปลีก 
และโรงแรม โดยที AWC ไดป้รบักลยทุธส์าํหรบักลุ่มคา้ปลีกมายงัลูกคา้ Domestic เพิม
มากขนึ เนืองจากนกัท่องเทียวต่างชาติคาดว่าจะฟืนตวัมาช่วงปลายปี 2565 เป็นอยา่งเรว็ 
ทางดา้นกลุ่มอาคารสาํนกังาน เรามองวา่จะมีความทา้ทายเพิมมากขนึ เนืองจากผูเ้ชา่อาจ
มีการปรบัลดพืนที หลงัจากการ WFH เป็นทีนิยม ทงันี ยอด Booking ของกลุ่มโรงแรมเรมิ
เห็นการฟืนตัวอย่างต่อเนือง ตังแต่โครงการ Phuket Sandbox และยอด Booking ของ
โรงแรมในกรุงเทพทีเริมเห็นการกลบัมาของกลุ่มนักธุรกิจ แต่คาดว่ากลุ่ม International 
MICE จะฟืนตวัอยา่งเรว็ในชว่ง 4Q65  
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


