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การวเิคราะห์ภาวะวกิฤติในปี 2553 และปี 2554  

ทีส่่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย   

(ANALYSIS OF CRISIS SITUATION IN 2010 AND 2011  

AFFECTING OPERATIONS OF HOTELS IN THAILAND) 

สถิตธรรม แสงจนัทร์ 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสถานะทางการเงิน  และผล

ประกอบการท่ีผ่านมาของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และศึกษาถึงความรุนแรง

และผลกระทบของภาวะวกิฤติทางการเมืองในปี 2553 และมหาอุทกภยัในปี 2554 ท่ีมี

ต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือน

เมษายน – มิถุนายน 2555 รวมประมาณ 2.5 เดือน 

ในการศึกษาไดใ้ช้ขอ้มูลทางการเงินในงบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 

2553 และปี 2554 ของทุกหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการของ

อุตสาหกรรมบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 13 หลกัทรัพยม์า

วเิคราะห์หาอตัราส่วนท่ีเป็นค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม และใชข้อ้มูลทางการเงินในงบ

ดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปีระหวา่งปี 2549-2554 ของ 3 หลกัทรัพยก์รณีศึกษา

ซ่ึงมีลกัษณะและขนาดของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ CENTEL  ERW และ LRH มา

วเิคราะห์ค่าร้อยละทั้งแนวด่ิงและแนวนอน และการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

 ผลการศึกษา พบว่า CENTEL มีขอ้มูลทางการเงินในระหวา่งปี 2549-2554 

โดยเฉพาะในปี 2553-2554 คลา้ยคลึงกนั จึงอาจสรุปไดว้า่บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบ

จาก 2 ภาวะวิกฤติในระดบัตํ่า แต่ ERW มีสัญญาณต่างๆ ท่ีบ่งช้ีให้เห็นว่าประสบ

ปัญหาในการประกอบการในปี 2553 จึงอาจสรุปไดว้า่บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจาก

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ภาวะวิกฤติทางการเมืองและ LRH อาจไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤติมหาอุทกภยั

ในปี 2554 

ผูว้จิยัมีคาํแนะนาํวา่ CENTEL และ ERW ควรปรับโครงสร้างเงินทุนดว้ยการ

ลดการสร้างหน้ีสินเพื่อเพิ่มสภาพทางการเงินและลดความเส่ียงทางการเงิน และ

แนะนาํให้ LRH เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์และคุม้ค่า

ท่ีสุด ในขณะท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมตอ้งปรับการทาํงานให้เป็นในเชิงการตลาดมาก

ข้ึน และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเฉพาะขอ้มูลทางการเงินใหล้ะเอียดก่อนทาํการตดัสินใจลงทุน  

คําสําคัญ: โรงแรม, ภาวะวกิฤติทางการเมือง, มหาอุทกภยั 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are to study financial status and operational 

results of hotels in Thailand and to study violence and impacts of political crisis in 

2010 and mega floods in 2011 on their operations.  It has consumed two and half 

months during April till June 2012.  

This study had utilized financial information from annual balance sheet and 

income for the years of 2010 and 2011 of all tourism and recreation securities in 

Services Sector in SET, totally 13 securities to compute average ratios as ratios of 

the industry.  And, to use the financial statements for the years of 2006-2011 of 

three securities, in which has similar business characteristics and size including 

CENTEL, ERW and LRH as the case study to make both common-size and trend 

analysis in a form of percentage and to analyze relating financial ratios. 

The findings show CENTEL has positive financial status for the years 

2006-2011, especially in 2010 and 2011.  They have similar trends to indicate that it 

may less be affected with two crisis.  But, ERW has negative sign in 2010 to 
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indicate its operations tend to be affected with the political crisis while operations of 

LRH tend to be affected with mega floods in 2012. 

 The researcher recommends that CENTEL and ERW should adjust their 

funding structure by reducing credit or loan amounts from external source in order 

to enhance financial liquidity and to reduce financial risk.  And, he recommends 

LRH to increase efficiency in using its assets as much worthy as possible.  

Meanwhile, any hotel entrepreneurs should change their working styles to more 

focus on the market and any investors in SET should deeply study all relating 

information particularly financial data  before making investment decision. 

KEY WORDS:  HOTEL, POLITICAL CRISIS, MEGA FLOODS 

บทนํา 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม หรือธุรกิจสนบัสนุน

ต่างๆ ท่ีช่วยให้เกิดอาชีพการงานหลายแขนงและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การ

ท่องเท่ียวยงัช่วยในการพกัผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมกบัการไดรั้บความรู้ความ

เขา้ใจในวฒันธรรมท่ีผดิแผกแตกต่างออกไปในแต่ละทอ้งถ่ิน อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ยงัเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ ท่ีมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพ

ให้กบัดุลการชาํระเงินของประเทศได ้นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทในการ

กระตุน้ใหมี้การนาํเอาทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง และช่วย

สนบัสนุนฟ้ืนฟู อนุรักษศิ์ลปะวฒันธรรมประเพณีและเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของ

นกัท่องเท่ียว   

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรมมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั โดย

ถือการโรงแรมวา่เป็นธุรกิจหลกัท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และมีอิทธิพล

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรม

มีความอ่อนไหวและได้รับผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ  จากสภาพแวดล้อมภายนอก
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อยา่งเช่นภาวะวิกฤติทางการเมืองและภยัทางธรรมชาติต่างๆ ไดแ้ก่ มหาอุทกภยัในปี 

2554 

การวเิคราะห์ภาวะวกิฤติในปี 2553 และปี 2554 ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลทางการเงินระหวา่งปี 2549-

2554 รวม 6 ปีของโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง  3 แห่ง ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เป็นหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเ ท่ียวและสันทนาการ 

อุตสาหกรรมบริการ ไดแ้ก่ CENTEL ERW และ LRH  โดยการวิเคราะห์งบการเงิน

ต่างๆ ไดแ้ก่ งบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปีแบบรวมดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ในเชิง

เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานระหวา่งปีของแต่ละหลกัทรัพย ์และระหวา่งหลกัทรัพย์

อ่ืนในหมวดธุรกิจเดียวกนั เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการใน

ช่วงเวลาดงักล่าวท่ีผ่านมา อีกทั้ง ยงัไดท้ราบถึงระดบัความรุนแรง และผลกระทบท่ี

แต่ละบริษัทได้รับจาก  2 ภาวะวิกฤติดังกล่าว  สําหรับใช้ เป็นข้อมูลสําหรับ

ผูป้ระกอบการโรงแรมและท่ีพกัในการปรับตวั และการหาแนวทางรับมือในอนาคต 

รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษา เพื่อพิจารณาตดัสินใจการ

ลงทุนสาํหรับนกัลงทุนท่ีสนใจอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงิน   และผลประกอบการท่ีผา่นมาของธุรกิจ

โรงแรมในประเทศ 

2. เพื่อศึกษาถึงความรุนแรง  และผลกระทบของภาวะวกิฤติทางการเมืองในปี 

2553 และมหาอุทกภยัในปี 2554 ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหไ้ดผ้ลการวคิราะห์สถานะทางการเงิน   และผลประกอบการท่ีผา่นมา

ของโรงแรมกรณีศึกษา และภาพรวมของธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

อุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ทาํให้ได้ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของวิกฤติทางการเมืองในปี 2553    

และมหาอุทกภยัในปี 2554 รวมทั้งผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจโรงแรม  
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3. ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ

ธุรกิจโรงแรมสําหรับปรับตวัและหาแนวทางรับมือกบัวิกฤติต่างๆ ในอนาคตไดดี้ข้ึน 

รวมทั้งการประยุกต์ร่วมใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือกลงทุน ใน

หลกัทรัพยธุ์รกิจโรงแรมของนกัลงทุน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ภาวะวิกฤติในปี 

2553 และปี 2554 ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 คณะการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(2553) ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจแขนง

หน่ึงท่ีมีผลมาจากการขยายตวัดา้นการคมนาคมและการท่องเท่ียว ซ่ึงมีบทบาทต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมีแหล่งทองเท่ียวมากมายทั้ง

ทางดา้นประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติอนั

สวยงาม ซ่ึงเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวประเทศ

ไทยเพิ่มมากข้ึนทุกปี  

ศูนยว์จิยักสิกรไทย (2553) ทิศทางการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปี 2553 มี

แนวโน้มทรงตวัต่อเน่ืองจากปี 2552 เพราะมีความเส่ียงจากการถดถอยลงของตลาด

นักท่องเท่ียวต่างชาติ ในทุกพื้นท่ีท่องเท่ียวสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากเหตุการณ์

ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง นบัตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 ท่ีได้

เกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นเผาทาํลายอาคาร ซ่ึงอยูใ่นยา่นธุรกิจและการคา้สําคญักลาง

กรุงเทพฯ และมีผูไ้ดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีแนวโน้มจะสูญเสีย

รายได ้ซ่ึงโดยปกตินกัท่องเท่ียวต่างชาติสามารถสร้างรายไดจ้ากการมาเยือนกรุงเทพฯ 

คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 1.5 แสนลา้นบาท 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (2553) การเมืองมี

ความสําคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การเมืองเป็นวิถีชีวิตแบบหน่ึงของมนุษยใ์นรัฐ  มนุษย์

ภายในรัฐไม่อาจหลีกหนีให้พน้จากผลกระทบทางการเมืองได ้ และกิจกรรมทางการ
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เมืองจะนําไปสู่การใช้อาํนาจทางการเมือง การปกครองเพื่อออกกฎหมายพฒันา

ประเทศ รวมทั้งการแกปั้ญหาของประเทศ  

ยุทธภูมิ จารุเศร์นีและกาญจนา จนัทรชิต (2554) ภาวะวิกฤติมหาอุทกภยั 

เกิดข้ึนจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน จากปรากฎการณ์ลานีญา ส่งผลทาํให้ในปี 

2554 ประเทศไทยต้องเผชิญกบัพายุโซนร้อนถึง 5 ลูก ฝนตกชุกในหลายพื้นท่ี 

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียสูงสุดในรอบ 23 ปี ปริมาณนํ้าท่ีไหลเขา้เข่ือนขนาดใหญ่สูงจนยาก

ต่อการบริหารจดัการและเกิดนํ้าท่วมขงัในหลายพื้นท่ีจนเกิดเป็นมหาอุทกภยัข้ึน    

ปิยะมาน เตชะไพบูลย ์(2555) มหาอุทกภยัในปี 2554 ส่งผลทาํให้จาํนวน

นกัท่องเท่ียวลดลงถึง 900,000 คนจากเดิมท่ีเคยคาดการณ์ไวว้่ามีนกัท่องเท่ียวไม่ตํ่า

กวา่ 19.5 ลา้นคน  แต่กลบัมีนกัท่องเท่ียวตลอดปีเพียง 18.6 ลา้นคน  

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2554) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) เป็นวิเคราะห์จากงบการเงินของธุรกิจท่ีผ่านมาและในปัจจุบนัเป็นสําคญั 

เพื่อนาํมากาํหนดตวัแปรต่างๆ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา โดยนาํขอ้มูลทางการเงินท่ีผ่าน

มาของโรงแรมกรณีศึกษา รวม 3 แห่งท่ีมีลกัษณะการดาํเนินกิจการและขนาดธุรกิจ

หรือทุนจดทะเบียนคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันจาก 13 หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ

ท่องเท่ียวและสันทนาการของอุตสาหกรรมบริการ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ CENTEL  ERW และ LRH มาทาํการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวา่งผล

ประกอบการในช่วงเวลาปกติกบัผลประกอบการในปี 2553 ซ่ึงมีภาวะวิกฤติทาง

การเมืองท่ีมีเหตุการณ์การชุมนุมประทว้งและในปี 2554 ซ่ึงมีภาวะวิกฤติจากภยั

ธรรมชาติท่ีมีสถานการณ์มหาอุทกภยั ท่ีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อประชาชนและ

ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม เพื่อศึกษาถึงความรุนแรงและผลกระทบดงักล่าว

ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินประจาํปี 2553   และปี 2554 ของ

ทุกหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจเดียวกนัมารวมกนั เพื่อทาํการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของ
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อุตสาหกรรมในธุรกิจโรงแรม สําหรับใช้เป็นค่ามาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบกับผลประกอบการของ 3 โรงแรมในปี 2553-2554 และทําการ

เปรียบเทียบผลประกอบการของตวัเองระหวา่งปี การเปรียบเทียบกบัผลประกอบการ

ของโรงแรมเป้าหมายอ่ืน และการเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของอุตสาหกรรม

โดยรวม  โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงหรือความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในปี 

2553-2554 ด้วยการวิเคราะห์ค่าร้อยละตามแนวด่ิงและแนวนอน และการวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการศึกษาการดาํเนินงานรายหลกัทรัพยก์รณีศึกษา  และผลการ

เปรียบเทียบในกลุ่มหลกัทรัพยก์รณีศึกษา 

ในการวิเคราะห์ค่าร้อยละตามแนวด่ิง พบว่า ทั้ ง 3 บริษัทกรณีศึกษามี

โครงสร้างของสินทรัพยเ์ทียบเท่าสินทรัพยร์วม ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เหมือนกัน และนิยมการเพิ่มเงินทุนจากแหล่งภายนอกโดยการสร้างหน้ีสินอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํให้สัดส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมของแต่ละบริษทัเพิ่มสูงข้ึนทุกปี โดย 

CENTEL และ ERW มีโครงสร้างหน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีระยะยาว แต่ LRH มี

โครงสร้างหน้ีส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 

CENTEL มีสัดส่วนของตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินงาน

ต่อรายได้รวมใกล้เคียงกบัระหว่างปี 2549-2552 สําหรับ ERW มีโครงสร้างของ

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายต่างๆ ต่อรายไดท้ั้งหมดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งปี 2549-

2553 มีสาเหตุมาจากปริมาณเงินกู้และดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลทาํให้มีผล

ขาดทุนสุทธิในระหว่างปี 2552-2553   แต่กลับลดลงในปี 2554 ส่วน LRH มี

โครงสร้างของตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายต่างๆ ต่อรายไดท้ั้งหมดลดลงในปี 2553 จากปี 

2552 แลว้กลบัเพิ่มข้ึนในปี 2554  

ในการวิเคราะห์ค่าร้อยละตามแนวนอน พบว่า CENTEL มีสินทรัพยร์วม

เพิ่มข้ึนทุกปีระหว่างปี 2550-2554  แต่ ERW ท่ีมีสินทรัพยร์วมและสินทรัพยถ์าวร

ลดลง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั LRH ท่ีมีสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนในปี 2553 แต่กลบัลดลงใน
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ปี 2554 ทั้งน้ี CENTEL มีหน้ีสินรวมและเจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึนในระดบัท่ีแตกต่างกนั

ทุกปี ในขณะท่ี ERW มีปริมาณหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 2550-2552 แลว้ลดลงใน

ระหวา่งปี 2553-2554 และ LRH ท่ีมีปริมาณหน้ีสินรวมและหน้ีสินระยะยาวลดลง

อยา่งต่อเน่ืองทุกปีในระหว่างปี 2550-2553 และเพิ่มข้ึนในปี 2554 ในส่วนของผูถื้อ

หุน้ CENTEL มีปริมาณเพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 2550-2551 แลว้ลดลงในระหวา่งปี 2552-

2553 และกลบัเพิ่มข้ึนในปี 2554 สาํหรับ ERW มีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ของหน้ีสิน โดยลดลงระหวา่งปี 2552-2553 แลว้เพิ่มข้ึนในปี 2554  และ LRH ลดการ

ใชส่้วนของผูถื้อหุน้ในปี 2552 และ 2554 แต่เพิ่มข้ึนในปี 2553 

จากการวิเคราะห์ดา้นรายได้และตน้ทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ พบว่า 

CENTEL มีความสามารถในการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนต่อเน่ืองทุกปีในระดบัท่ีแตกต่าง

กนั โดยเพิ่มข้ึนอยา่งมากในปี 2554 สอดคลอ้งกบั ERW ท่ีมีปริมาณรายไดเ้พิ่มข้ึน 

ยกเวน้ในปี 2552 และเพิ่มข้ึนอย่างมากในปี 2554 ตรงกนัขา้มกบั LRH ท่ีมีรายได้

ลดลงในปี 2551-2552 และปี 2554 แต่เพิ่มข้ึนในปี 2553 ทั้งน้ี ERW ถือว่ามี

ประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในปี 2554 ได้เป็น

อย่างดี แต่ดอกเบ้ียจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเหมือนกบั CENTEL แต่

ตรงกนัขา้มกบั LRH   สําหรับผลกาํไรสุทธิ CENTEL มีปริมาณท่ีลดลงโดยมีอตัราท่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีระหวา่งปี 2550-2553 แต่เพิ่มข้ึนในปี 2554 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ERW ตรงขา้มกบั LRH ท่ีมีผลกาํไรสุทธิลดลงในปี 2551-2552 แต่กลบัเพิ่มข้ึนในปี 

2553 แลว้ลดลงในปี 2554 

ในการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน พบวา่ CENTEL และ ERW มีสภาพ

คล่องทางการเงินไม่สูงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัทุกปี ทาํให้อาจมีความเส่ียงจากการมี

ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้ น ตรงข้ามกันกับ LRH ท่ีมีสภาพคล่องทาง

การเงินสูง โดยในปี 2553 ดีกวา่ในปี 2554  

ในระหวา่งปี 2553-2554 ERW มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีสูงสุดเม่ือ

เปรียบเทียบใน 3 โรงแรมกรณีศึกษา โดยมีความสามารถในการใช้สินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนและสินทรัพยร์วมในการให้บริการตํ่าท่ีสุดในปี 2553 แต่เป็นอนัดบั 2 สูง
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กว่า LRH ในปี 2554 CENTEL มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีรองมา และมี

ความสามารถในการใช้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน และสินทรัพยร์วมในการให้บริการ

มากท่ีสุด  

CENTEL และ ERW มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วน

หน้ีสินรวมต่อผูถื้อหุน้สูงข้ึนทุกปี  แต่มีความสามารถในการชาํระหน้ีมีอตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ตรงกนัขา้มกบั LRH ท่ีมีความเส่ียงทางการเงินตํ่าจาก

การมีโครงสร้างเงินทุนท่ีมีหน้ีสินท่ีลดลง และมีความสามารถในการชาํระหน้ีระหวา่งปี 

2549-2553 โดยในปี 2553 มีความสามารถสูงท่ีสุด แต่กลบัไม่มีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีในปี 2554  

LRH มีความสามารถในการสร้างกาํไรและผลตอบแทนระหวา่งปี 2549-2553 

และถือวา่มีความสามารถในการทาํกาํไรและผลตอบแทนสูงท่ีสุดในปี 2553 แต่กลบั

ลดลงจนมีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุดในปี 2554 ทั้งน้ี CENTEL และ ERW มี

ความสามารถในการสร้างกาํไร หรือผลตอบแทนลดลงอยา่งต่อเน่ืองทุกปีในระหวา่งปี 

2549-2552 แต่ ERW กลบัมีความสามารถในการทาํกาํไรและผลตอบแทนสูงท่ีสุดในปี 

2554  

2. สรุปผลการเปรียบเทียบกลุ่มหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจเดียวกนั 

ถึงแม ้LRH มีสภาพคล่องทางการเงินดีและสูงกวา่ช่วงระหวา่งปี 2549-2552 

แต่มีสภาพคล่องทางการเงินตํ่า ในขณะท่ี CENTEL และ ERW มีสภาพคล่องทาง

การเงินตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในปี 2553-2554 ทั้งน้ี 

ERW มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีดีกวา่ CENTEL และ LRH แต่ยงับริหารใน

ส่วนน้ีให้มีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ในอุตสาหกรรมโดยเฉล่ีย แต่บริษทัฯ ใชร้ะยะเวลา

ในการเรียกเก็บหน้ีไดน้อ้ยกวา่ในอุตสาหกรรมโดยเฉล่ีย และมีความสามารถในการใช้

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน และสินทรัพยร์วมในการให้บริการใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม 

สําหรับCENTEL มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีในส่วนของจาํนวนคร้ังในการ

เรียกเก็บหน้ีตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม แต่มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยไ์ม่
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หมุนเวียนและสินทรัพยร์วมในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า ในขณะท่ี 

LRH ถือวา่มีประสิทธิภาพตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรมในทุกดา้น 

CENTEL และ ERW ถือวา่มีความสามารถในการชาํระหน้ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียใน

อุตสาหกรรมในปี 2553-2554 ถึงแมท้ั้ง 2 บริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีสูง และสูง

กว่าค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม สําหรับ LRH มีความเส่ียงทางการเงินตํ่า โดยตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม  และมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีสูงกวา่ 

ในปี 2553 CENTEL มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ส่วนผูถื้อ

หุ้นและกาํไรสุทธิต่อหุ้นสูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม ยกเวน้ อตัราผลตอบแทน

ของส่วนผูถื้อหุ้นและกาํไรสุทธิต่อหุ้น สําหรับ ERW มีความสามารถในการสร้างผล

กาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยสู์งสุด ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย

ของอุตสาหกรรม แต่มีอตัรากาํไรสุทธิและกาํไรสุทธิต่อหุ้นท่ีตํ่ากว่า ส่วน LRH มี

ความสามารถในการสร้างกาํไรและผลตอบแทน โดยมีอตัราส่วนแสดงความสามารถ

ในการสร้างผลกาํไรส่วนใหญ่ ยกเวน้ อตัราผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุ้นสูงกว่า

ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในระหวา่งปี 2553-2554  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์ผลประกอบการในงบการเงินของ 3 โรงแรม

กรณีศึกษา พบว่า CENTEL มีแนวโนม้ไดรั้บผลกระทบจากภาวะวกิฤตทางการเมือง

ในปี 2553 และมหาอุทกภยัในปี 2554 ในระดบัตํ่า เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดแ้ละ

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงไม่

แตกต่างกนัมากนักในช่วงระหว่างปี 2550-2553 ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการกระจาย

ความเส่ียงของโรงแรม ท่ีมีเครือข่ายกระจายอยู่หลายแห่งทัว่ประเทศท่ียงัสามารถ

ใหบ้ริการไดต้ามปกติ ในช่วงเวลาดงักล่าว  

ERW อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤติทางการเมืองในปี 2553  

เน่ืองจากการมีทาํเลท่ีตั้งอยู่ติดกบัจุดชุมนุมทางการเมืองหลกัร่วมกบัปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ส่งผลทาํให้มีปริมาณผูใ้ช้บริการลดลงอย่างมากและมีรายไดท่ี้ลดลง ซ่ึงยงั

ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนและค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่การมีระบบคมนาคม



439 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

สะดวกใจกลางเมืองและห่างไกลจากสถานการณ์นํ้ าท่วม  จึงมีส่วนช่วยทาํให้บริษทัฯ 

กลบัมีผลการประกอบการท่ีดีข้ึนในปี 2554  

สาํหรับ LRH  มีผลประกอบการท่ีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจนในปี 2554 ซ่ึงอาจ

มีสาเหตุหลกัมาจากหลายปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไดแ้ก่ ปริมาณการใช้

บริการลดลง ทาํใหร้ายไดล้ดลงตามมาจากผลกระทบของมหาอุทกภยั และ/หรือปัจจยั

การผลิตมีราคาสูงข้ึนมาก ซ่ึงอาจมีความเก่ียวพนักนักบัประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการภายในลดลง  

ในภาพรวมของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจท่องเท่ียว และสันทนาการได้รับ

ผลกระทบจาก 2 เหตุการณ์ในปี 2553-2554 มากนอ้ยแตกต่างกนัข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ จน

ทาํให้หลายอตัราส่วนของค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรมสะทอ้นในเห็นเป็นภาพลบ และมี

ผลการดาํเนินการตํ่ากวา่ 3 โรงแรมกรณีศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมท่ีผูว้ิจยัได้

ทบทวนเก่ียวกบัตน้ทุน (อนุรักษ ์ ทองสุโขวงศ,์ 2555) ในงบกาํไรขาดทุนท่ีระบุว่า  

ตน้ทุนจาํแนกตามความสัมพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรม โดยตน้ทุนคงท่ีเป็นตน้ทุนท่ีมี

พฤติกรรมคงท่ีเป็นตน้ทุนรวม ท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามระดบัของการผลิตในช่วง

ของการผลิตระดบัหน่ึง แต่ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยลดลงเม่ือปริมาณการผลิตเพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้น เม่ือกิจการไม่มีกิจกรรมหรือมีกิจกรรมในปริมาณน้อยในสัดส่วนท่ีตํ่ากว่า

ตน้ทุนคงท่ี ก็สามารถทาํใหกิ้จการประสบปัญหาในภาวะดาํเนินการขาดทุนได ้รวมทั้ง

ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช (2551) ท่ีได้ศึกษา

ผลกระทบทางการเมืองท่ีมีต่อผลประกอบการของบริษทัในประเทศไทย พบว่า 

การเมืองมีความสัมพนัธ์และความสําคญัต่อผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงบริษทัมกัมี

ผลประกอบการแยล่ง เม่ือบริษทัตอ้งสูญเสียความสัมพนัธ์ทางการเมือง การศึกษาของ

ชูกล่ิน อุนวิจิตรและคณะ (2553) ท่ีไดท้าํการศึกษาการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาด

กลางและขนาดเล็กในอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงราย พบว่า ปัญหาเศรษฐกิจและ

การเมืองเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบการ  บทความของยุทธภูมิ 

จารุเศร์นีและกาญจนา จนัทรชิต (2554) และสาํนกัข่าวหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ (2554) ท่ี

ระบุว่ ามหาอุท กภัย ส ร้า งควา มเสี ยหา ยต่อ เศรษฐกิจไทย เป็นวงก ว้าง  โดย
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ภาคอุตสาหกรรมไดรั้บความเสียหายมากท่ีสุด ตามมาดว้ยภาคบริการ การท่องเท่ียว 

และการโรงแรม และผลการศึกษาของสิรินาถ นุชัยเหล็ก (2555) ท่ีได้ศึกษาบท

วเิคราะห์จาํนวนหอ้งพกัของประเทศไทย พบวา่ ในระหวา่งปี 2545-2550 สถานการณ์

จาํนวนห้องพกัของประเทศมีการเติบโตในระดับค่อนข้างดีแ ละเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัทั้งในดา้นอุปสงคแ์ละดา้นอุปทาน  ตั้งแต่มีภาวะวิกฤตทางการเมืองท่ีเกิดการ

รัฐประหารในปี 2549  ก็เกิดปัญหาการขาดความสมดุลทางดา้นอุปสงค ์และอุปทาน

ของสถานท่ีพกัแรมไทยจากภาวะวกิฤตทางการเมือง  กล่าวคือมีอตัราการขยายตวัของ

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่ีพกั หรืออุปสงคต์ํ่ากวา่อตัราการขยายตวัทางดา้นจาํนวนท่ีพกัแรม

หรืออุปทานเป็นอยา่งมาก  

ข้อจํากดัในระหว่างงานวจัิย 

ปัญหาท่ีผู ้วิจ ัย เผชิญในระหว่างทําการศึกษาคร้ัง น้ี  คือข้อจํากัดของ

ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ  ซ่ึงหลายหลักทรัพย์มีงบการเงินให้

เขา้ถึงไม่มากหรือครบถว้นตามท่ีตอ้งการ ถึงแมห้ลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยมี์ความ

รับผิดชอบต้องเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับบริษัทหรือองค์กรและ

หลกัทรัพย ์โดยเฉพาะขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ งบการเงิน เป็นตน้ กล่าวคือ มีการจดั

ให้บริการเป็นงบการเงินอย่างยอ่ ซ่ึงมีขอ้มูลไม่ละเอียด หรืองบการเงินท่ียอ้นหลงัได้

เพียงบางปี ตวัอย่างเช่น หลกัทรัพย ์SHANG  มีปริมาณของทุนจดทะเบียนใกลเ้คียง

กบั 3 โรงแรมกรณีศึกษาแต่มีงบการเงินท่ีเขา้ถึงและสามารถใช้ได้เพียงระหว่างปี 

2552-2554 ซ่ึงทาํให้เกิดความยุ่งยากจากการมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนในการเขา้ถึงงบ

การเงินของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2549-2550  ทาํให้ผูว้ิจ ัยต้องตัดสินใจเลือก

ทาํการศึกษา 3 โรงแรมจาก 4 โรงแรมตามท่ีตั้งใจไวแ้ต่แรก   

ดว้ยขอ้จาํกดัขา้งตน้ ยงัทาํให้ผูว้ิจยัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการสําหรับ

ใชใ้นการวิเคราะห์บางอตัราส่วน โดยเฉพาะในส่วนของการใช้ขอ้มูลเพื่อคาํนวณหา

ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมสําหรับใช้ในการเปรียบเทียบ ข้อมูลท่ีขาดไปในบาง

หลกัทรัพยส่์งผลทาํให้การคาํนวณบางอตัราส่วนทาํไม่ได ้ จึงทาํให้ผูว้ิจยัตดัสินใจ

เลือกไม่วเิคราะห์ในส่วนของอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใชสิ้นทรัพยใ์น
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ดา้นอตัราการหมุนเวยีนของสินคา้และของเจา้หน้ี  ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการขายสินคา้

และในการจ่ายชาํระหน้ี  วงจรดาํเนินงาน และวงจรเงินสด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการไม่

แจกแจงรายการต้นทุนขายและซ้ือในงบการเงินของบางหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการ

คาํนวณและวเิคราะห์อตัราส่วนดงักล่าว  

ทั้งน้ี การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาการดาํเนินงานของโรงแรมกรณีศึกษา

เก่ียวกบัการไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤติในปี 2553 และปี 2554 ผูว้ิจยัจึงเลือกไม่

พิจารณามูลค่าทางการตลาดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินปันผลและราคาหุ้นในตลาด

ของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัมัน่ใจวา่ผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะมีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโรงแรม

และธุรกิจท่ีพกัอาศยัและท่ีเก่ียวขอ้ง โดยช่วยทาํให้ทราบถึงผลการดาํเนินงานท่ีไดรั้บ

ผลกระทบในทางลบจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้อยา่งเช่นภาวะวิกฤติ

การชุมนุมประทว้งในปี 2553 และภาวะวิกฤติมหาอุทกภยัในปี 2554 ซ่ึงแต่ละกิจการ

ไดผ้ลกระทบในระดบัท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้ง เป็นตน้ เพื่อใช้

เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาวางแผน และตดัสินใจดาํเนินการในด้านต่างๆ 

รวมทั้งการหาแนวทางป้องกันในอนาคต ได้แก่ การกระจายความเส่ียงจากการมี

เครือข่ายหลายทาํเลท่ีตั้งในการให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองอย่างเช่น CENTEL ทาํ

ให้ผลประกอบการประจาํปี 2553 และปี 2554 ในภาพรวมของบริษัทฯ ได้รับ

ผลกระทบจาก 2 ภาวะวกิฤติในระดบัตํ่า 

อย่างไรก็ตาม อา้งอิงจากผลการศึกษา พบว่า CENTEL และ ERW มีความ

เส่ียงจากสภาพคล่องทางการเงิน จากการมีความสามารถในการชาํระหน้ีหน้ีสินระยะ

สั้นตํ่า และความเส่ียงทางการเงินจากการสร้างหน้ีสินในปริมาณมาก ทั้ง 2 บริษทัฯ จึง

ควรพิจารณาปรับโครงสร้างเงินทุน ดว้ยการพิจารณาใชแ้หล่งเงินทุนจากภายในแทน 

ทาํให้บริษทัฯ ไม่ตอ้งแบกรับภาระเก่ียวกบัตน้ทุนทางการเงินท่ีอยูใ่นรูปของดอกเบ้ีย
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ไวม้าก รวมทั้งการลดปริมาณหน้ีสินหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนให้บริษทัฯ มีสภาพ

คล่องทางการเงินมากข้ึน 

สําหรับ LRH พบวา่ บริษทัฯ ประสบปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการใช้

สินทรัพย ์บริษทัฯ จึงควรทาํการวิเคราะห์เพื่อจดัสรรการใช้สินทรัพยต์่างๆ ให้เกิด

ประโยชน์มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านการเรียกเก็บหน้ี ควร

วางแผนการใชก้ลยทุธ์ส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การลดราคาเพื่อกระตุน้การชาํระเงินได้

เร็วข้ึน การนาํสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชง้านหรือใชง้านนอ้ยมาใช้งานมากข้ึน รวมทั้ง การ

ดดัแปลงใชสิ้นทรัพยบ์างประเภทให้สามารถใชง้านไดห้ลากหลาย และคุม้ค่ามากข้ึน 

เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการโรงแรมตอ้งปรับการทาํงานให้เป็นในเชิงการตลาดมาก

ข้ึน โดยเนน้การเจาะลึกในเชิงกลุ่มตลาด (Segment)  และในเชิงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Psychology and Life Style) สําหรับนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินให้ละเอียดก่อนทาํการ

ตดัสินใจลงทุนเพื่อลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยสามารถใชผ้ลและแนวทาง

การศึกษาในคร้ังน้ีประกอบการวเิคราะห์ เพื่อพิจารณาตดัสินใจดา้นการลงทุนได ้  

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในอนาคต 

 ผูท่ี้สนใจต้องการศึกษาเพื่อต่อยอด ควรทาํการรวบรวมข้อมูลให้ละเอียด

ครบถว้นมากข้ึน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ให้ไดล้ะเอียดและเป็นประโยชน์

มากข้ึนตามความจาํเป็นและท่ีตอ้งการ 
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