การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
กรณี ศึกษา บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จํากัด (มหาชน) บริษทั แชงกรี-ล่า
โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
วิรญ
ั ญา โลหะผล, ประสิทธิ ์ มะหะหมัด
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ : 081-4640561 , Email : ceremony_gaang@hotmail.com
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 084-4625900 , Email : pmahamad2004@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึก ษาป จั จัย ที่มีผ ลต่ อราคาหลัก ทรัพ ย์ห มวดการท่องเที่ยวและสัน ทนาการ โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างทีน่ ํามาศึกษาในครัง้ นี้มดี ว้ ยกัน 3 บริษทั และปจั จัยทีน่ ํามาศึกษาได้แก่ จํานวนนักท่องเทีย่ ว
จากต่างประเทศ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
อัตราการเข้าพักแรมของทัง้ ประเทศไทย อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ลูกค้าชัน้ ดี และเหตุการณ์การชุมนุ ม
ทางการเมือง ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลอนุ กรมเวลา ชนิดทุตยิ ภูมิ รายเดือนตัง้ แต่เดือน มกราคม พ.ศ.
2546 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 รวมทัง้ สิน้ 90 เดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
อีกทัง้ เพือ่ เป็ นประโยชน์สาํ หรับนักลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจ ในการคาดคะเนแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์รวมทัง้ เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการประกอบการตัดสินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์

บทนํา
บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 8 เดือน มกราคม 2524 โดยการ
ร่วมมือกันของกลุ่มโรงงานนํ้าตาลไทยรุง่ เรืองและนักลงทุนจากประเทศฮ่องกงโดยนายค๊อกฮ๊อคเนียน
(Mr. Kuok Hock Nien) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดําเนินธุรกิจโรงแรมชัน้ 1 (First class) พร้อมห้องอาหาร
ห้องประชุมและห้องจัดเลีย้ ง และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆครบถ้วน บริษทั มีสถานประกอบการ 2
แห่ง คือ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ และ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ และบริษทั ได้รบั การส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุนพ.ศ.2520โดยได้รบั สิทธิพเิ ศษในการยกเว้นอากรขา
เข้าและหรือภาษีการค้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทส่ี งเข้
ั ่ ามาจากต่างประเทศอีกทัง้ มีโครงการ
พัฒนาเชียงใหม่ให้เป็ นศูนย์การประชุมนานาชาติดว้ ยบริษทั จึงได้เริม่ โครงการก่อสร้างโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ขน้ึ โดยโครงการดังกล่าวได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนโดยได้รบั การส่งเสริมให้ได้สทิ ธิในการนําคนต่างด้าวซึง่ เป็ นช่างฝีมอื หรือผูช้ าํ นาญการเข้ามา
ในราชอาณาจักร
นอกจากนี้บริษทั ยังได้มกี ารลงทุนถือหุน้ ในโครงการต่างๆทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศโดยผ่านบริษทั ย่อยของบริษทั
บริษทั ดุสติ ธานี เริม่ ประกอบธุรกิจโรงแรมตัง้ แต่เดือนกันยายน 2509 และบริษทั ได้รบั บัตร
ส่งเสริมการลงทุนประเภทริเริม่ กิจการโรงแรมในปี 2510 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2513 ดําเนินกิจการ
โรงแรมดุสติ ธานี เป็ นแห่งแรก ซึง่ มีหอ้ งพักจํานวน 15 ห้อง ร้านอาหารและห้องประชุม อาคารโรงแรม
และอาคารพาณิชย์ดงั กล่าวตัง้ อยูบ่ นทีเ่ ช่าของสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ตามสัญญาเช่า
ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2509 โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่า 30 ปี และต่อมาบริษทั ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ ปี 2518 และในปี 2536 และแปรสภาพจากบริษทั
จํากัด เป็ น บริษทั มหาชน จํากัด โดยใช้ช่อื ว่าบริษทั ดุสติ ธานี จํากัด (มหาชน) และชื่อภาษาอังกฤษว่า
Dusit Thani Public Company Limited
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม
2523โดยกลุ่มจิราธิวฒ
ั น์ เพือ่ ประกอบกิจการโรงแรม โดยให้บริการด้านห้องพัก อาหารและเครือ่ งดื่ม
ห้องจัดเลีย้ ง ห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์สขุ ภาพ สปา และบริการอื่นๆ ต่อมาในปี 2537 บริษทั ได้เริม่
บริหารและจัดการแบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วน(“QSR”)เพือ่ จําหน่ายอาหารประเภทไก่ทอด,ขนม
โดนัทและไอศกรีม ในปี2544 บริษทั ได้เริม่ บริหารและจัดการแบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วนเพิม่ เติมใน
ชื่อบริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุป๊ จํากัด หนึ่งในผูน้ ําธุรกิจอาหารบริการด่วน(QSR)ของประเทศไทย
ปจั จุบนั CRG ในฐานะทีเ่ ป็ นผูร้ บั สิทธิ (Franchisee) ทีม่ คี วามชํานาญ และมีความสามารถในการ
บริหารและจัดการธุรกิจอาหารบริการด่วนทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) โดยมี

แบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วนทีห่ ลากหลายครอบคลุมอาหารหลายรูปแบบเกือบทุกประเภทในธุรกิจนี้
ซึง่ ในอดีตทีผ่ า่ นมา CRG ได้รบั สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญารับสิทธิของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและลักษณะปัญหาที่สาํ คัญของบริษทั
ปญั หาในเรื่องของการถดถอยลงของตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติในแทบจะทุกพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ ว
สําคัญของไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รบั ผลกระทบมากที่สุด
จากเหตุ การณ์ ชุมนุ มเรียกร้องทางการเมืองนับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2553 จนถึงเดือนพฤษภาคม
2553 อีกทัง้ สถานการณ์ของต่างประเทศ เช่น ในตลาดยุโรป เนื่องจากหลายประเทศในยุโรปกําลัง
เผชิญมรสุมจากวิกฤตหนี้ยุโรป และค่าเงินยูโรทีอ่ ่อนตัวลง อาจส่งผลต่อการฟื้ นตัวโดยรวมของยุโรป
โดยจะมีสว่ นผลักดันให้นกั ท่องเทีย่ วยุโรปมีพฤติกรรมใช้จา่ ยด้านการท่องเทีย่ วอย่างประหยัดมากขึน้
ตามมา หรือเลือกทีจ่ ะเดินทางท่องเทีย่ วระยะใกล้ในยุโรปแทนการเดินทางท่องเทีย่ วระยะไกลกันมาก
ขึน้ ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มตลาดเอเซียตะวันออกนัน้ จะมีโอกาสฟื้นตัวกลับมา
แข็ ง แกร่ ง เหนื อ ภู มิ ภ าคอื่ น ได้ หลัง จากชะลอตั ว ลงมากที่ สุ ด ในรอบ 8 ปี ใ นปี ที่ ผ่ า นมา แต่
นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้มกั คํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ เป็ นหลักและค่อนข้างอ่อนไหวกับ
เหตุการณ์ท่มี ผี ลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยค่อนข้างสูงทําให้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรใน
การเรียกความเชื่อมันด้
่ านความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยให้กลับคืนมาในหมู่
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และสหรัฐอเมริกานับเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยงั คงมีทศิ ทางผันผวนพอสมควร
เพราะการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯเริม่ เบาลงอีกทัง้ ยังมีปญั หาการจ้างงานใหม่ในภาคเอกชนที่
ยังไม่เพิม่ ขึ้นด้วย ขณะที่อตั ราการว่างงานก็ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ทัง้ นี้ย่อมกระทบต่อผล
ประกอบการและเงิน ทุ น หมุน เวียนของธุ รกิจที่เกี่ยวข้องจํานวนไม่น้ อยโดยอุต สาหกรรมที่ได้รบั
ผลกระทบคือ ธุรกิจโรงแรม,บริษทั นํ าเที่ยว,ภัตตาคาร เป็ นต้น และจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงนัน้ มีส่วนมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์ท่กี ล่าวมาในข้างต้น อีกทัง้
บทวิเคราะห์และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาของนักวิเคราะห์
และนักวิจยั มีน้อยมาก จึงเป็ นหมวดทีน่ ่ าสนใจศึกษาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการวิเคราะห์แก่
นักลงทุนหรือบุคคลทีส่ นใจต่อไป

นิยามศัพท์
“กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและดัช นี หมวดธุ ร กิ จ” หมายถึ ง ดัช นี ร าคาหุ้ น ที่ ส ะท้ อ นการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ท่มี ลี กั ษณะพื้นฐานเหมือนกัน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
หมวดธุรกิจเดียวกัน คํานวณโดยใช้หุน้ สามัญจดทะเบียนทุกหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
หรือหมวดธุรกิจ และมีการปรับฐานการคํานวณดัชนีทุกครัง้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นจด
ทะเบียน รวมทัง้ เมือ่ หลักทรัพย์ยา้ ยกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจ
“ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั แชงกรี-ล่า โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)” หมายถึง ราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์บริษทั แชงกรี-ล่า โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) แบบรายเดือน
“ราคาหลัก ทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท ดุ สิ ตธานี จํา กัด (มหาชน)” หมายถึ ง ราคาปิ ด ของ
หลักทรัพย์บริษทั ดุสติ ธานี จํากัด (มหาชน) แบบรายเดือน
“ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จํากัด (มหาชน)” หมายถึง ราคา
ปิดของหลักทรัพย์บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จํากัด (มหาชน)
“อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ” หมายถึงอัตราการ
เปลีย่ นแปลงดัชนีราคาปิ ดรายเดือนของดัชนีราคาหุน้ หมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ
“จํานวนนักท่ องเที่ ยวจากต่ างประเทศ” หมายถึง จํานวนนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ
ทุกประเทศทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านด่านสนามบินสุวรรณภูมเิ ฉลีย่ เป็ นรายเดือนหน่วยต่อแสน
คน
“อัต ราการเข้ าพัก แรมของทัง้ ประเทศไทย” หมายถึง อัต ราการเข้าพัก แรมของคนใน
ประเทศและต่างประเทศทัวทั
่ ง้ ประเทศไทยซึง่ ทําการสํารวจจากโรงแรมทัวประเทศไทยทุ
่
กภูมภิ าค
“อัต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ยื ม ลู ก ค้ า ชัน้ ดี ” หมายถึง อัต ราดอกเบี้ย เงิน กู้แ บบมีร ะยะเวลาที่
ธนาคารเรียกเก็บจากลูกหนี้ชนั ้ ดีทม่ี คี วามเสีย่ งตํ่าหรือมีศกั ยภาพในการชําระหนี้คนื สูงโดยคิดเฉลีย่ จาก
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เป็ นรายเดือน
“เหตุการณ์ การชุมนุมทางการเมือง” หมายถึง เดือนที่ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อ
ชุมนุ มและเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง โดยทีเ่ ดือนใดไม่มกี ารชุมนุ มเกิดขึน้ จะแทนค่าเป็ น 0
และเดือนใดทีม่ กี ารชุมนุมเกิดขึน้ จะแทนค่าเป็ น 1

แนวคิดทฤษฎีและบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าเรือ่ งปจั จัยทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเทีย่ วและสันทนา
การ โดยเลือกทําการศึกษา บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จํากัด (มหาชน) บริษทั แชงกรี-ล่า โฮเต็ล
จํากัด (มหาชน) และบริษทั ดุสติ ธานี จํากัด (มหาชน) โดยได้มงุ่ ศึกษาทฤษฎีและบทวิเคราะห์ท่ี
เกีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ คือ
ทฤษฎีการวิ เคราะห์พืน้ ฐาน (Fundamental Analysis Approach) การศึกษาในครัง้ นี้ได้
อาศัยทฤษฎีการวิเคราะห์พ้นื ฐาน โดย Elton. Gruber and Modern ได้อธิบายว่า แนวทางที่ใช้ใน
่ คือ “มูลค่า
การวิเคราะห์ราคาและพฤติกรรมด้านราคาของหลักทรัพย์ โดยมีแนวคิดหลักโดยทัวไป
ของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งจะมีค่าเท่ากับมูลค่าผลตอบแทนปจั จุบนั ที่จะได้รบั ในอนาคต” ซึ่ง
ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตนัน้ อาจอยูใ่ นรูปกําไรของบริษทั หรืออยูใ่ นรูปเงินปนั ผลก็ได้ ทฤษฎี
การวิเ คราะห์ พ้ื น ฐาน จึง มีแ นวคิด ในการพยายามหามู ล ค่ า ที่แ ท้ จ ริง ของหลัก ทรัพ ย์ นั ้น แล้ ว
เปรียบเทียบกับราคาตลาดหลักทรัพย์ ถ้าราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง ก็จะทําการซือ้ หลักทรัพย์
นัน้ ไว้ และจะขายหลักทรัพย์นนั ้ ถ้าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง ซึง่ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
ตามวิธนี ้ี เป็ นทีน่ ิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย
ทฤษฎี ความพอใจในสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) จากแบบจําลองของ
เคนส์ การลงทุนที่แท้จริงขึ้นอยู่กบั อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยการลงทุนที่แท้จริงจะผันแปรไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ตามแนวความคิดของเคนส์การกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ขึน้ อยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นตัวแปรทางการเงินที่ถูกกําหนดโดย
ปจั จัยทางการเงิน แนวความคิดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเคนส์เริม่ ต้นจากการพิจารณาว่าจาก
รายได้ทแ่ี ต่ละบุคคลได้รบั ในงวดเวลาหนึ่งนัน้ เขาจะต้องตัดสินใจว่าจะบริโภคในปจั จุบนั เท่าใด และ
จะสํารองไว้เพื่อการบริโภคในอนาคตเท่าใด ในทัศนะของเคนส์นนั ้ การตัดสินใจของแต่ละบุคคลจะไม่
สิน้ สุดเพียงแค่น้ี เพราะเขาต้องตัดสินใจอีกด้วยว่า ส่วนที่เขาจะสํารองไว้เพื่อการบริโภคในอนาคต
เขาควรจะถืออยู่ในรูปใด กล่าวคือ เขาจะถืออยู่ในรูปที่ทําให้เขาสามารถใช้ได้ในทันทีเมื่อต้องการ
(หรือเท่ากับการถือในรูปของเงินนัน้ เอง) หรือจะถืออยู่ในรูปอื่น การตัดสินใจของแต่ละบุคคลในเรื่อง
ทีก่ ล่าวมานี้กค็ อื การตัดสินใจเกีย่ วกับระดับสภาพคล่อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับการลงทุนและการเก็งกําไร การลงทุนและการเกร็งกําไรมีความหมายที่
แตกต่างกัน คือ การเกร็งกําไรจะมีระยะเวลาที่เงินทุนไปผูกพันน้อยกว่าการลงทุนและในด้านของ

ความเสีย่ งและผลตอบแทน การลงทุนนัน้ ผูล้ งทุนคาดหวังกับผลตอบแทนทีด่ สี มํ่าเสมอในระยะเวลาที่
ยาวนานพอสมควร ภายใต้ความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ ส่วนการเกร็งกําไรนัน้ นักเกร็งกําไร
มุ่งหวังที่จะได้รบั ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสัน้ ๆภายใต้ความเสี่ยงที่สูง เพราะเป็ นการกระทําที่
ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์มคี วามคล่องตัวเพิม่ ขึน้ ทําให้การซือ้ ขายหลักทรัพย์มกี ารเปลีย่ นมือมากขึน้
เมือ่ ตลาดหลักทรัพย์มคี วามเจริญจะส่งผลให้ความสามารถในการระดมแหล่งเงินทุนเพิม่ สูงขึน้ ด้วย
บทวิ เคราะห์ปัจจัยทางการเมือง เป็ นปจั จัยทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปจั จัยทางการเมืองในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลเป็ นผู้กําหนดนโยบายต่างๆที่มผี ลกระทบ
โดยตรงต่ อ เศรษฐกิจ ไม่ ว่ า จะเป็ น การกํ า หนดอัต ราภาษี การส่ ง เสริม การลงทุ น การหาตลาด
ต่างประเทศ เป็ นต้น หากนโยบายของรัฐเปลีย่ นแปลงก็อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุน้ ได้ หรือ
ในกรณีท่มี คี วามไม่มนคงทางการเมื
ั่
องเกิดขึ้นก็จะส่งผลลบต่อการลงทุนเพราะผู้ลงทุนไม่มคี วาม
มันใจ
่ นอกจากนี้ ป จั จัย ทางการเมืองยังส่งผลอย่างมากต่ อการลงทุ น จากต่ างประเทศด้ว ย และ
เนื่องจากความเชื่อมันในประเทศที
่
จ่ ะลงทุนนับเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุนและ
การเพิม่ หรือลดสัดส่วนการลงทุน
บทวิ เคราะห์ผลกระทบจากการชุมนุ มต่ อต่ อภาวะธุรกิ จท่ องเที่ ยวและโรงแรม ธุรกิจ
การท่องเทีย่ วของไทยยังฟื้ นตัวไม่เต็มทีเ่ นื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองได้ทําลายบรรยากาศการ
ท่องเที่ยวของประเทศตลอดปี 2552 อัตราการเข้าพักโรงแรมตกลงจากปี 2551 โดยโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯลดลงมากสุด,อัตราค่าห้องพักโดยเฉลีย่ ต่อคืนของทัง้ ประเทศลดลงเมื่อเทียบกับปี 2551 ซึง่
ลดลงเป็ นครัง้ แรกตัง้ แต่ปี2546 ต่อมาในปี 2553 อัตราการเข้าพักปรับตัวดีขน้ึ ในไตรมาสแรก แต่
เหตุ ก ารณ์ รุน แรงในระหว่างการขอพื้น ที่ชุ ม นุ ม คืน จากกลุ่ ม คนเสื้อ แดงเมื่อวัน ที่ 10 เม.ย.53 ได้
จุ ด ชนวนการต่ อ สู้ท างการเมือ งที่ท วีค วามรุน แรงยิ่ง ขึ้น และส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ หุ้น การ
ท่องเทีย่ วและธุรกิจการท่องเทีย่ วของไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

วิธีการดําเนินงานการศึกษา
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่มีผลต่ อราคาหลัก ทรัพ ย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ อีกทัง้ ศึกษาถึงขนาด
ความสัมพันธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพันธ์ โดยนําข้อมูลทีร่ วบรวมได้มาทําการประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว แล้วจึงนําผลทีไ่ ด้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัว

แปรอิสระกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตัวแทนหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการโดยใช้เทคนิค
การเลือกตัวแปรแบบ Enter และมีขนั ้ ตอนการพิจารณาการทํา Multiple Regression ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 รวบรวมข้อมูลตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของตัวแปรต่างๆ
ขัน้ ที่ 3 พิจารณาความสัมพันธ์ว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม โดย
ตัวแปรอิสระต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งตรวจสอบโดยใช้วธิ ี Correlation
Matrix หากค่าสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์คู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปญั หา
Multicollinearity ซึ่ ง ห มายความว่ า ผลที่ ไ ด้ แ ม้ ว่ า ยั ง คง Unbiased แต่ ก็ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ
ขัน้ ที่ 4 การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
SHANG = b0 + b1 TOUR + b2%SEC + b3 %POP + b4MLR+ b5DUMMY
DTC

= b0 + b1 TOUR + b2%SEC + b3 %POP + b4MLR+ b5DUMMY

CENTEL = b0 + b1 TOUR + b2%SEC + b3 %POP + b4MLR+ b5DUMMY
ขัน้ ที่ 5 ใช้สถิตทิ ดสอบ F-test เพือ่ ตรวจสอบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ ณ
ระดับความเชื่อมันที
่ 9่ 5% ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
ขัน้ ที่ 6 ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับ ตัวแปรอิสระครัง้ ละ 1 ตัว
จํานวน k ครัง้ โดยใช้สถิตทิ ดสอบ t-test
ขัน้ ที่ 7 หาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว โดยใช้ R2 (R Square)
ขัน้ ที่ 8 ตรวจสอบเงือ่ นไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุตามเงือ่ นไข

ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรตาม คือ ราคาปิดของตัวแทนหลักทรัพย์หมวดท่องเทีย่ วและสันทนาการ ได้แก่
ตัวแปรตาม 1 บริษทั แชงกรี-ล่าโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์ SHANG

ตัวแปรตาม 2 บริษทั ดุสติ ธานี จํากัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์

DTC

ตัวแปรตาม 3 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจํากัด (มหาชน) ชื่อหลักทรัพย์ CENTEL
ตัวแปรอิสระ คือ ค่าเฉลีย่ รายเดือนของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ทีน่ ํามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
1.อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ ยวและสันทนาการ (%SEC)
แสดงถึงภาวะตลาดในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ กล่าวคือ ถ้าหากอัตราการเปลี่ยนแปลง
ดัช นี ต ลาดหลัก ทรัพ ย์มีก ารเคลื่อ นไหวสูงขึ้น ก็จ ะส่ งผลต่ อ ความเชื่อ มัน่ ของนั ก ลงทุ น หรือ เป็ น
แรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้น ดัชนีราคาก็จะสูงขึ้นซึ่งจะมีผลให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น
ดังนัน้ อัตราการเปลีย่ นแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์จงึ มีความสัมพันธ์ในทิศทางในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาหลักทรัพย์
2.จํานวนนักท่ องเที่ ยวจากต่างประเทศ (TOUR) แสดงถึงจํานวนนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศที่
เดิน ทางเข้า มาในประเทศไทยผ่ า นด่ า นสนามบิ น สุ ว รรณภู มิห น่ ว ยต่ อ แสนคน หากมีจํ า นวน
นักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ย่อมส่งผลต่อรายได้จากการท่องเทีย่ วและส่งผลต่อกําไรในธุรกิจ
โรงแรมทําให้ราคาหลักทรัพย์เพิม่ ขึน้ จํานวนนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศจึงมีความสัมพันธ์กบั ราคา
หลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน
3.อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมแก่ลูกค้าชัน้ ดี (MLR) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ธี นาคารมีระยะเวลาเรียก
เก็บจากลูกค้าชัน้ ดีซง่ึ ลูกค้าประเภทนี้ธนาคารจะเห็นว่ามีความเสีย่ งตํ่าและเชื่อมันว่
่ าสามารถชําระคืน
เงินกูไ้ ด้ดี หรือเป็ นลูกค้าที่ทําธุรกรรมกับทางธนาคารมาเป็ นระยะเวลานานมีความสัมพันธ์กบั ราคา
หลักทรัพย์ในทิศทางตรงข้ามกัน คือถ้าบริษทั มีการกู้ยมื เงินจากธนาคารพาณิชย์เพิม่ ขึน้ ก็จะทําให้
ั่
ษทั จึงทําให้ผลู้ งทุนเปลีย่ นการลงทุนจาก
เสียดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ผูล้ งทุนอาจจะเกิดความไม่มนใจในบริ
การลงทุนในหลักทรัพย์ไปยังการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ดังนัน้ ความต้องการในการลงทุนหลักทรัพย์
ลดลงซึง่ ส่งผลไปสูร่ าคาหลักทรัพย์ลดลงด้วย
4.อัตราการเข้าพักแรมของทัง้ ประเทศไทย (%POP) แสดงถึงอัตราการเข้าพักในโรงแรมทัง้ คนใน
ประเทศและชาวต่างชาติทุกประเทศทัง้ หมดในประเทศไทย หากมีอตั ราที่เพิม่ สูงขึน้ ย่อมแสดงถึง
ความคึกคักในการท่องเที่ยวของคนในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่งผลไปสู่ราคาหลักทรัพย์กย็ ่อม
เพิม่ ขึน้ เช่นกัน จึงมีทศิ ทางเดียวกัน

5.เหตุการณ์ การชุมนุ มทางการเมือง (DUMMY) แสดงถึงการนัดชุมนุ มเรียกร้องหรือประท้วงใน
เรื่องของการเมือง ทัง้ นี้มคี วามสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์ เนื่องจากเหตุการณ์
ชุมนุ มทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความเชื่อมันในประเทศทํ
่
าให้นักท่องเทีย่ วหรือผูล้ งทุนเกิดความ
ไม่มนใจไม่
ั่
กล้าเสีย่ งทีจ่ ะลงทุนจึงทําให้ราคาหลักทรัพย์ลดลง

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราการเปลีย่ นแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวด
การท่องเทีย่ วและสันทนาการ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มบริษทั ดังนี้
1. บริ ษทั แชงกรี-ล่าโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) (SHANG)
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั แชงก
รี-ล่าโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) พบว่ามีตวั แปรอิสระ 1 ตัว ที่สามารถอธิบายความเคลื่อนไหวของตัว
แปรตาม (SHANG) ได้ป ระมาณร้อยละ 94.62 ส่ว นที่เหลือ 5.38 เกิด จากป จั จัย อื่น ๆ ค่ าDurbinWatson มีคา่ เท่ากับ 2.056005 นัน้ พบว่า แบบจําลองนี้ไม่มปี ญั หาอัตตสัมพันธ์ (Autocorrelation)ทํา
ให้ ส ามารถอธิบ ายความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรอิส ระและตัว แปรตามในสมการได้ ใ นทิศ ทาง
ความสัมพันธ์เดียวกัน กล่าวคือ หากอัตราการเปลีย่ นแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเทีย่ ว
และสันทนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแชงกรี-ล่าโฮเต็ลจํากัด
(มหาชน)เพิม่ ขึน้ 0.216507 บาทต่อหุน้ หรือในทางตรงกันข้าม หากอัตราการเปลีย่ นแปลงดัชนีราคา
หลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการลดลงร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทั แชงกรี-ล่าโฮเต็ลจํากัด(มหาชน)ลดลง 0.216507 บาทต่อหุน้
2. บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (DTC)
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั แชงกรี-ล่า
โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) พบว่ามีตวั แปรอิสระ 1 ตัว ที่สามารถอธิบายความเคลื่อนไหวของตัวแปร
ตาม (DTC) ได้ประมาณร้อยละ 90.83 ส่วนทีเ่ หลือ 9.17 เกิดจากปจั จัยอื่นๆ ค่าDurbin-Watson มีค่า
เท่ากับ 1.963188 นัน้ พบว่า แบบจําลองนี้ไม่มปี ญั หาอัตตสัมพันธ์ (Autocorrelation)ทําให้สามารถ
อธิบ ายความสัม พัน ธ์ระหว่างตัว แปรอิส ระและตัว แปรตามในสมการได้ในทิศ ทางความสัม พัน ธ์

เดียวกัน กล่าวคือ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ราคาหลักทรัพ ย์ข องบริษัท ดุ สติ ธานี จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น
0.212803 บาทต่อหุน้ หรือในทางตรงกันข้าม หากอัตราการเปลีย่ นแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวด
การท่องเทีย่ วและสันทนาการลดลงร้อยละ 1 จะมีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ดุสติ ธานี จํากัด
(มหาชน) ลดลง 0.212803 บาทต่อหุน้
ส่วนที่2 จากการศึกษาครัง้ นี้สรุปได้ว่าปจั จัยทัง้ หมด อันได้แก่ จํานวนนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ
(TOUR) อัตราการเปลีย่ นแปลงดัชนีหมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการ (%SEC) อัตราการเข้าพัก
แรมของทัง้ ประเทศไทย (%POP) อัต ราดอกเบี้ยเงิน กู้ย ืม ลูกค้าชัน้ ดี (MLR) และเหตุ ก ารณ์ การ
ชุมนุ มทางการเมือง (DUMMY) ไม่มผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั โรงแรมเซ็ลทรัล พลาซา จํากัด
(มหาชน)
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครัง้ นี้
จากการศึก ษาป จั จัย ที่ส่ งผลต่ อ ราคาหลัก ทรัพ ย์ห มวดการท่ อ งเที่ย วและสัน ทนาการได้
ทําการศึกษาเพียง 3 บริษัท ซึ่งในระยะเวลาที่ทําการศึกษามีบริษัทในหมวดนี้ 14 บริษัท และผล
การศึกษาทีไ่ ด้ใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่เดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 ซึง่ มีบริษทั บางบริษทั อยู่
ในระยะเริม่ ก่อตัง้ ดังนัน้ ชุดข้อมูลในการศึกษาจึงมีจํากัด จํานวนบริษทั ทีน่ ํ ามาศึกษาจึงมีน้อย ดังนัน้
การศึกษาครัง้ ต่อไปควรรวบรวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลในช่วงเวลาให้มากขึน้ เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ชดั เจน หรือนํ าปจั จัยภายในมาทําการวิเคราะห์ด้วยเช่น
อัตราเงินปนั ผลของบริษัท เป็ นต้น อีกทัง้ ช่วงเวลาที่ทําการเก็บข้อมูลเป็ นช่วงเวลาที่ประเทศไทย
ประสบปญั หาภายในประเทศเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองและเป็ นช่วงทีเ่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจทัว่
โลก อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มการท่องเทีย่ วและสันทนาการไม่ตอบสนองกับมูลค่าทีค่ วร
จะเป็ น ดังนัน้ ผู้ท่สี นใจจึงต้องเข้าใจข้อจํากัดและคํานึงถึงสถานการณ์ ของเศรษฐกิจก่อนนํ าข้อมูล
เหล่านี้ไปศึกษาด้วย
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาโดยการศึกษาทัง้ สิน้ เพียง 90 เดือน ซึ่ง
อาจทําให้เห็นผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเทีย่ วและสันทนาการไม่ชดั เจน

อีกทัง้ หลักทรัพย์ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการเป็ นหลักทรัพย์ท่มี ปี ริมาณการซื้อขายใน
ตลาดค่ อ นข้างน้ อ ยเมื่อเทีย บกับ หมวดอื่น ๆจึงมีผ ลต่ อ การจัด เก็บ ข้อ มูล และส่ว นใหญ่ เป็ น ธุ รกิจ
ครอบครัว จึงส่งผลให้ปจั จัยต่างๆอาจไม่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์มากนักหรือไม่สะท้อนต่อ
ราคาหลักทรัพย์ท่ีควรจะเป็ น แนวทางในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรทําการเพิ่มช่วงระยะเวลาที่
ทํ า การศึก ษามากขึ้น หรือ อาจจะใช้ข้อ มู ล เป็ น รายวัน /รายสัป ดาห์ เพื่อให้ผ ลการศึก ษามีค วาม
น่าเชื่อถือมากขึน้ และเพือ่ นํามาเปรียบเทียบการศึกษาได้วา่ ตรงกันหรือไม่
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