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3 เหตุผล.. ทำไม Airbnb ถึงน่ำสนใจ
1) แพลตฟอร์มจองที่พักที่สะดวกสบำย เกำะเทรนด์กำรท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เน้นประสบกำรณ์
Source: Market Realist

Last Price : $180.40
Cons. Target Price: $179.75
Cons. Rating: HOLD
Upside: -0.4%
Stock Exchange: NASDAQ

3) ได้ประโยชน์จำกกำรเปิดเมืองในอนำคต เนื่องจำก Pent-up demand ในกำรท่องเที่ยวมีอยู่มำก

Company Profile

Key Information

Market Cap:
PE 22E:
EPS Growth 22E:
ROE 22E:
Dividend Yield 22E:

Airbnb เป็นบริษัท Startup ที่ทำธุรกิจให้บริกำร platform จองห้องพักทำง Online โดยมีแนวคิดที่
น่ำสนใจ คือ ใครก็ตำมที่มีห้อง บ้ำน หรือคอนโด สำมำรถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำพักได้ โดยที่ไม่ต้อง
ทำธุรกิจโรงแรม ลักษณะคล้ำยกับกำรเป็น Host ซึ่งปัจจุบัน Airbnb ได้เปิดให้บริกำรกับนักท่องเที่ยว
ทั่วโลก ทั้งกำรปล่อยเช่ำระยะสั้น และ ระยะยำว

$115,541.8 mn
73.23%
69.97%
-

สัดส่วนรำยได้หลักของ Airbnb มำจำกส่วนแบ่งรำยได้ยอดจองห้องพัก ซึ่งเมื่อดูรำยได้ย้อนหลัง
พบว่ำมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆปี โตเฉลี่ยประมำณ 30% ต่อปี แต่เนื่องด้วยปีที่ผ่ำนมำเกิด
สถำนกำรณ์ COVID-19 จึ ง ทำให้ร ำยได้ ร วมของปี 2020 ลดลงเหลื อ 3.38 พั นล้ ำนเหรี ย ญ
สหรัฐฯ จำก 4.8 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นกำรลดลงประมำณ 29.7%

Financials
$ mn

Revenue

8,000.00

Net Income

6,000.00

กลยุทธ์ Sharing Economy สร้ำงผลตอบแทนกับทุกฝ่ำย

4,000.00
2,000.00

ในกลุ่มธุรกิจกำรท่อ งเที่ยว กำรสร้ำงที่ พักจ ำเป็นจะต้องมีกำรลงทุนใน asset เช่น กำรสร้ำง
โรงแรม หรือ รีสอร์ท ซึ่งต้องใช้งบประมำณทั้งในกำรสร้ำงและตกแต่งค่อนข้ำงสูง ส่งผลต่อทั้งใน
ด้ ำ นกำรท ำก ำไรและระยะเวลำกำรคื นทุ น รวมถึ ง รั บ ควำมเสี่ ย งต่ ำ งๆ แต่ Airbnb ใช้ ก ลยุ ท ธ์
Sharing Economy โดยกำรหำ partner หรื อ Host ที่ มี บ้ ำ น ห้ อ งเช่ ำ หรื อ โรงแรม ที่ พ ร้ อ ม
ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยบริษัทจะให้ Host ตั้งรำคำที่ต้องกำรเช่ำ และ บริษัทจะ charge เพิ่มเข้ำไป
อีกประมำณ 6-12% และเก็บค่ำธรรมเนียมจำกกำรที่ลูกค้ำโอนเงินเข้ำมำ ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกๆ
ฝ่ำย ทำงผู้ให้เช่ำก็สำมำรถเปลี่ยนห้องว่ำงให้เป็นรำยได้ ผู้เช่ำก็ได้มีทำงเลือกหลำกหลำยในกำรเข้ำ
พัก ทั้งรำคำที่ถูกกว่ำโรงแรม และประสบกำรณ์ใหม่ๆ ส่วนด้ำนทำงบริษัทก็ได้ประโยชน์จำกกำร
สร้ำงรำยได้โดยที่ไม่ต้องมี asset เป็นของตัวเอง

0.00

-2,000.00

2) เติบโตไปพร้อมกับกลุ่มประชำกร Millennials ที่มีกำลังกำรบริโภคสูง

2019

2020

2021E

2022E

-4,000.00
-6,000.00

Performance YTD VS. S&P500
ABNB US
S&P 500
22.8

เมื่อดูสถิติยอดจองใน Airbnb ปีล่ำสุดมียอดจองถึง 193 ล้ำนยอดจอง และเมื่อเทียบส่วนแบ่ง
กำรตลำด Airbnb อยู่ในอันดับที่ 3 รองจำก Expedia และ Booking.com

3.0
2021

ยอดจองฟื้น หลังคลำย Lock down

Revenue Breakdown

Travel and
Booking Services
100%

ในปี ที่ ผ่ ำ นมำธุ ร กิ จ กลุ่ ม กำรท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ผลกระทบอย่ ำ งหนั ก จำกสถำนกำรณ์ COVID-19
เช่นเดียวกับ Airbnb แต่หลังจำกคลำย lock down ผลประกอบกำรไตรมำสที่ 3 ก็กลับมำฟื้นตัวอีก
ครั้ง จำกไตรมำสที่ 2 ที่รำยได้ลดลงเหลือเพียง 334 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ กลับเพิ่มขึ้นมำเป็น 1,342
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 3 และคำดว่ำหำกวัคซีนกระจำยได้อย่ำงทั่วถึง และแต่ละประเทศ
คลำย Lock down ยอดจองและรำยได้จะกลับมำเติบโตได้อีกครั้ง
Source: Company, Goldman Sachs, Statista, Company data, Bloomberg as of 3/3/21
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“Pent-up demand” เปิดประเทศเมื่อไหร่ พร้อมกลับมำท่องเที่ยว

Source: Airbnb

ผลกำรสำรวจจำกสถิติกำรค้นหำแหล่งที่พักท่องเที่ยว จำก Google Trend ในช่วงไตรมำสที่ 3
ของปีที่แล้ว หลังจำกเริ่มมีกำรเปิดเมืองบ้ำงในบำงประเทศ พบว่ำ Airbnb ถูกค้นหำมำกเป็นอันดับ
ที่ 2 รองจำก Booking และมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันกำรค้นหำ Expedia
Marriott และ Hilton กลั บ เคลื่ อ นไหวไม่ ม ำก รวมถึ ง กำรค้ น หำค ำว่ ำ “Airbnb” สู ง ขึ้ น ในทุ ก ๆ
ประเทศ แสดงให้ เ ห็ น ควำมต้ อ งกำรที่ จ ะท่ อ งเที่ ย วที่ ส ะสมมำนำน หรื อ เรี ย กกว่ ำ “Pent-up
demand” ซึ่งหำกมีกำรกระจำยวัคซีนได้อย่ำงทั่วถึงและสำมำรถเปิดประเทศได้เหมือนเดิม อีกทั้ง
มำตรกำรกระตุ้ น เศรษฐกิ จ คื อ กำรแจก Stimulus Check เรำเชื่ อ ว่ ำ ยอดจองและรำยได้ จ ะ
กลับมำฟื้นตัว รวมถึงควำมต้องกำรที่พักแบบใหม่ก็ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้ง
รำคำประหยัด มีแบบห้องพักให้เลือกหลำกหลำยสไตล์ และประสบกำรณ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนโรงแรม

เติบโตไปพร้อมกับผู้บริโภคกลุ่ม Millennials
Source: Airbnb

Source: Thehill

1 ในจุดเด่นของกำรจองห้องผ่ำน Airbnb ที่แตกต่ำงจำกกำรเข้ำพักที่โรงแรม คือประสบกำรณ์
ใหม่ๆในกำรเข้ำพักที่ได้จำก Host ที่เป็นคนท้องถิ่นซึ่งสำมำรถแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร
ท้องถิ่น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเห็นวิถีกำรดำเนินชีวิตของพวกเขำอีกด้วย ซึ่งบำงแห่ง
สำมำรถนำสัตว์เลี้ยงไปพักได้ด้วยเช่นกัน ลักษณะจะมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำ นอกจำกนี้ยังมีที่พัก
ให้เลือกหลำยหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบบ้ำนพัก ห้องพัก หรือโรงแรม

ซึ่งจุดเด่นนี้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials ที่เป็นคนยุคใหม่ สนใจประสบกำรณ์ระหว่ำง
กำรท่องเที่ยวมำกกว่ำกำรเลือกเข้ำพักที่โรงแรมแบรนด์หรู โดยจำกผลสำรวจพบว่ำนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้กว่ำ 1 ใน 3 จะมีกำรใช้จ่ำยมำกกว่ำ 5 พันเหรียญสหรัฐฯ ต่อกำรท่องเที่ยว 1 ครั้ง

ทุกวิกฤติมีโอกำส

Source: Airbnb

ในขณะที่ธุรกิจกำรท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ Airbnb กลับเห็นโอกำสใหม่ในกำรขยำยธุรกิจที่ไม่ใช่
แค่เพียงกำรปล่อยเช่ำในระยะสั้นให้กับนักท่องเที่ยว แต่ Airbnb กลับเห็นควำมต้องกำรกำรเช่ำใน
ระยะยำว เช่น ผู้ที่ต้องทำงำนไกลบ้ำน และต้อ งกำร work life balance จึงเลือกหำที่พักใกล้ที่
ทำงำน หรือผู้ที่ทำงำนในต่ำงประเทศและยังไม่สำมำรถเดินทำงกลับประเทศได้ในตอนนั้นเนื่องจำก
กำรสถำนกำรณ์ COVID-19 กำรเลือกที่พักจำก Airbnb สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้เท่ำตัวถ้ำเทียบ
กับกำรพักที่โรงแรม อีกทั้งยังไม่มีระยะเวลำผูกมัด อย่ำงกำรเช่ำบำงแห่งที่มีสัญญำขั้นต่ำ 1 ปี
นอกจำกนั้น Airbnb มุ่งมั่นจะเจำะตลำดจีนมำกขึ้น เนื่องจำกจำนวนและปริมำณกำรจับจ่ำยใช้
สอนในกำรท่องเที่ยวของชำวจีนคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของนักท่องเที่ยวทั้งโลกเลยทีเดียว

ควำมเสี่ยงที่ต้องจับตำ
1. กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่อำจยังไม่คลี่คลำย
2. กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังได้รับผลกระทบจำก COVID-19
3. ควำมปลอดภัยและควำมเป็นมำตรฐำนของที่พัก
4. ปัจจุบันบริษัทยังไม่สร้ำงกำไร

Source: Company, Goldman Sachs, Statista, Company data, Bloomberg as of 3/3/21
Disclaimer
ข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ รวบรวมมำจำกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สำมำรถที่จะยืนยันหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลเหล่ำนี้ได้ ไม่ว่ำประกำรใดๆ บทวิเครำะห์ในเอกสำรนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์ทำงวิชำกำรเกี่ยวกั บหลักกำรวิเครำะห์ และมิได้เป็นกำรชี้นำ
หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ กำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่ำน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรอ่ำนบทควำมในเอกสำรนี้หรือไม่ก็ตำม ล้วนเป็นผลจำกกำรใช้วิจำรณญำณของผู้อ่ำน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ำกรณีใด
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