
 
 
 

 
EIC วิเคราะห์ ธุรกิจการบินของไทยจะก้าวผ่านอย่างไรในวิกฤต COVID-19?  
27 เมษายน 2020 

 
 
 

• ธุรกิจการบินถือเป็นอีกหนึ ่งธุรกิจที ่ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

โดยมาตรการ lock down ในหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้สายการบินต้องยกเลิกเท่ียวบินจ านวนมากและถึงข้ัน

หยุดให้บริการโดยเฉพาะในเส้นทางระหว่างประเทศ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประเมิน ณ 

วันท่ี 14 เม.ย. 2020 ว่าปริมาณการขนส่งผู้โดยสารท่ัวโลกในปี 2020 จะลดลงกว่า -48%YOY และส่งผลให้รายได้

สายการบินท่ัวโลกปรับลดลงกว่า -55%YOY 

• EIC ประเมินว่า รายได้ธุรกิจการบินสัญชาติไทยในปี 2020 มีแนวโน้มหดตัวราว -60%YOY มาอยู่ที่ราว 1.21  

แสนล้านบาท โดยเฉพาะในเส้นทางระหว่างประเทศจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงกว่า -67%YOY เหลือ

เพียง 13.1 ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากมาตรการห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศของรัฐบาลหลายประเทศ ความกังวล 

ของนักเดินทางกับการติดเชื้อ และสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอยที่กดดันให้ความต้องการเดินทาง 

ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

• การขาดรายได้จากการหยุดให้บริการจะส่งผลให้สภาพคล่องของสายการบินสัญชาติไทยส่วนใหญ่ลดลงและจะ

เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายท่ียังคงเหลืออยู่ซ่ึงมีสัดส่วนราว 30% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้เพียงประมาณ 3 เดือน  

• วิธีท่ีสายการบินสัญชาติไทยได้เร่งปรับตัว ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายท่ียังคงเหลืออยู่ เช่น ค่าเช่าเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่าย

พนักงาน เป็นต้น การให้เปลี ่ยนเที ่ยวบินแทนการคืนค่าโดยสาร การหารายได้เพิ ่มเติมจากธุรกิจอื ่น ๆ  

และการเตรียมกลับมาให้บริการในประเทศ 

• ในต่างประเทศ ภาครัฐของแต่ละประเทศได้ ให้ความช่วยเหลือธุรกิจสายการบินในหลายรูปแบบ ได้แก่ การลด

ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในธุรกิจการบิน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการบิน และการพิจารณาให้เงินกู้

ระยะส้ันเพ่ือเสริมสภาพคล่อง  

• ส าหรับไทย ภาครัฐต้องพิจารณาใหร้อบด้าน ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ แก่สายการบินท่ีได้รับผลกระทบ 

ทั้งรูปแบบและระดับในการช่วยเหลือที่เหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงนัยต่อฐานะการคลังของประเทศที่มี

จ ากัดด้วย 



 
 
 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั ่วโลกในวงกว้างทั ้งในภาคบริการ 
และภาคอุตสาหกรรม โดยหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงคงหนีไม่พ้นธุรกิจสายการบิน  
โดยในระดับโลก จ ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกที่ปรับเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจนมีจ ำนวนเกือบ 3,000,000 คน  
(ณ. 27 เม.ย. 2020) ท ำให้หลำยประเทศทั่วโลก เช่น อิตำลี ฝรั่งเศส ซำอุดีอำระเบีย อินเดีย เป็นต้น ใช้มำตรกำรปิดเมือง 
(lock-down) หรือกระทั่งปิดประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรเดินทำงเข้ำมำแพร่เชื้อโรค ส่งผลให้ปริมำณเที่ยวบิน
ระหว่ำงประเทศที่เข้ำหรือออกจำกประเทศที ่มีกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในเดือน มี.ค. 20 ปรับลดลงอย่ำงมี
นัยส ำคัญ โดยจีนปรับลดลงกว่ำ -82%YOY เกำหลีใต้ลดลง -70%YOY และอิตำลีลดลง -60%YOY เป็นต้น และท ำให้หลำย
สำยกำรบินทั่วโลกได้ยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทำงระหว่ำงประเทศกว่ำ 80-90% ตั้งแต่ มี.ค. 2020 จนไปถึง พ.ค. 2020  
เป็นอย่ำงน้อย จำกเหตุกำรณ์ที ่เกิดขึ ้น สมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (Intenational Air Transport 
Association: IATA) ไดป้ระเมินผลกระทบจำก COVID-19 ต่อธุรกิจกำรบินทั่วโลก (ณ 14 เม.ย. 2020) ภำยใต้สมมติฐำนที่
จะมีกำรยกเลิกกำร lock down กำรเดินทำงภำยในประเทศหลังไตรมำสที่ 2 ในปีนี้ แตก่ำรเดินทำงระหว่ำงประเทศฟื้นตัว
เพียง 50% ในไตรมำส 4 ปีนี้ เนื่องจำกกำรปลดล็อกกำรห้ำมเดินทำงระหว่ำงประเทศจะใช้เวลำนำนและยังมีผลกระทบ
จำกกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจที่ท ำให้กำรเดินทำงลดลง จึงท ำให้ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผู้โดยสำร (Revenue Passenger-
kilometers: RPK) ทั ่วโลกในปี 2020 ลดลงกว่ำ -48%YOY ขณะที่รำยได้ของสำยกำรบินทั ่วโลกจะหำยไปมูลค่ำ 
3.14 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือหดตัวรำว -55%YOY 

ในส่วนของไทย COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจการบินจนท าให้หลายสายการบินต้อง

หยุดให้บริการช่ัวคราวต้ังแต่เดือน มี.ค. 2020 จนอย่างน้อยถึงส้ินเดือน เม.ย. 2020 โดยในเส้นทำงระหว่ำง
ประเทศ สำยกำรบินสัญชำติไทยต่ำงหยุดให้บริกำรบินทั้งหมด เช่น Thai lion air ในช่วง 25 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2020, Thai 

airways ในช่วง 25 มี.ค. – 31 พ.ค. 2020, Thai AirAsia ในช่วง 27 มี.ค. – 24 เม.ย. 2020 เป็นต้น (ดังรูปที่ 1) โดยเป็น

ผลจำกปริมำณผู้โดยสำรในเส้นทำงระหว่ำงประเทศที่เริ่มปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลำยเดือน ม.ค. 2020 และปรับลดลง

มำกยิ่งขึ ้นภำยหลังส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) ออก 

แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ด ำเนินกำรเดินอำกำศที่ท ำกำรบินมำยังไทย ซึ่งบังคับให้ผู้เดินทำงต้องมีใบรับรองแพทย์และประกัน

สุขภำพ จึงท ำให้ปริมำณผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศใน 5 สนำมบินหลักของท่ำอำกำศยำนไทย (Airports of Thailand: 

AOT) ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนเกือบ -100%YOY (ดังรูปที่ 2) ส่วนเส้นทำงภำยในประเทศ สำยกำรบิน Thai AirAsia 

และ Thai Lion air ซึ่งมีส่วนแบ่งตลำดจำกปริมำณผู้โดยสำรรวมกันกว่ำ 50%  ได้เริ่มหยุดบินตั้งแต่ช่วงปลำยเดือน มี.ค. 

2020 ตำมปริมำณผู้โดยสำรทั้งชำวต่ำงชำติและชำวไทยที่เริ่มปรับลดลงจนกระทั่ง  ณ ต้นเดือน เม.ย. 2020 ปริมำณ

ผู้โดยสำรในสนำมบินภูมิภำค 22 แห่งลดลงกว่ำ -98% ต่อวัน (ดังรูปที่ 3) ทั้งนี้สำยกำรบินที่ขอหยุดบริกำรช่ัวครำวสำมำรถ

ขออนุญำตจำก CAAT เพื่อกลับมำบินก่อนก ำหนดได้ 

รูปท่ี 1  : สายการบินสัญชาติไทยประกาศหยุดให้บริการช่ัวคราวอย่างน้อยถึงส้ินเดือน เม.ย. 2020 

ระยะเวลาการประกาศหยุดให้บริการของแต่ละสายการบิน (ณ วันที่ 21 เม.ย. 20) 

 
ท่ีมำ : จำกข้อมูลของ CAAT  

สายการบิน การให้บริการ
ระยะเวลาหยุดให้บริการ

ในประเทศ ระหว่างประเทศ

Thai Airways
Thai Smile airways

หยุดให้บริกำรทุกเส้นทำง

จนถึง พ.ค. 20
จนถึง พ.ค. 20

จนถึง พ.ค. 20
จนถึง พ.ค. 20

Bangkok Airways หยุด 7 เส้นทำงถึง เม.ย. 20, 11 เส้นทำงถึง ต.ค. 20 จนถึง ต.ค. 20

Thai AirAsia, 
Thai AirAsia X

หยุด 14 เส้นทำงถึง เม.ย. 20, 20 เส้นทำงถึง พ.ค. 20
-

จนถึง พ.ค. 20
จนถึง มิ.ย. 20

Thai Lion air จนถึง เม.ย. 20 จนถึง มิ.ย. 20

Nokair
NokScoot ยังให้บริกำรบำงเส้นทำง

หยุด 17 เส้นทำงถึง เมย. 20, ท าการบิน   เส้นทาง
-

จนถึง ต.ค. 20
จนถึง เม.ย. 20

Thai Vietjet air ท าการบินทุกเส้นทาง จนถึง พ.ค. 20



 
 
 

จากปัจจัยข้างต้น EIC ประเมินว่า รายได้ธุรกิจการบินสัญชาติไทยในปี 2020 มีแนวโน้มหดตัวราว               

-60%YOY มาอยู่ท่ีราว 1.21 แสนล้านบาท (ดังรูปที่ 4) ภำยใต้สมมติฐำนกำรฟื้นตัวในธุรกิจสำยกำรบินอย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไปแบบ U-Shape ในลักษณะเดียวกับกำรประมำณกำรฟื้นตัวของจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติในไทยของ EIC 

กรณี base case (ดังรูปที่ 5) โดยกำรฟื้นตัวจำก COVID-19 จะค่อนข้ำงช้ำกว่ำกำรฟื้นตัวจำกไวรัส SARS และ MERS  

ที่ฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็วแบบ V-Shape เพรำะ COVID-19 ติดต่อได้ง่ำยกว่ำและยังแพร่กระจำยไปยังทั่วโลกจึงสร้ำงผลกระทบ

ต่อสำยกำรบินอย่ำงรุนแรงกว่ำจำกกำรหยุดให้บริกำร กำรลดค่ำใช้จ่ำย กำรลดจ ำนวนเครื่องบิน และในบำงรำยอำจได้รับ

ผลกระทบถึงขั้นปิดกิจกำร 

จำกสมมติฐำนดังกล่ำว EIC คำดว่ำ 1.) รำยได้ธุรกิจกำรบินสัญชำติไทยจำกเส้นทำงระหว่ำงประเทศจะหดตัวกว่ำ -65%YOY 

มำอยู่ที่รำว 8.2 หมื่นล้ำนบำท โดยมีปัจจัยหลักจำกกำรลดลงของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติซึ่งมีสัดส่วนรำว 80% ของผู้โดยสำร

เส้นทำงระหว่ำงประเทศทั้งหมด ซึ่ง EIC คำดกำรณ์ในกรณี base case ว่ำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงมำไทยจะลดลง

รำว -67%YOY จำก 39.8 ล้ำนคนในปี 2019 เหลือเพียง 13.1 ล้ำนคนในปี 2020 และปัจจัยรองจำกกำรหดตัวของชำวไทย

ที่ไม่สำมำรถเดินทำงไปต่ำงประเทศได้อีกด้วย ซึ่งเป็นผลจำกมำตรกำรห้ำมเดินทำงออกนอกประเทศของรัฐบำลหลำย

ประเทศจำกกำรแพร่ระบำดโรค COVID-19 ควำมกังวลของนักเดินทำงกับกำรติดเช้ือ และสภำวะเศรษฐกิจโลกที่เข้ำสู่ภำวะ

ถดถอยท ำให้รำยได้ลดลง ส่งผลให้รำยได้ของสำยกำรบินลดลงตำมไปด้วย ส่วน 2.) รำยได้จำกเส้นทำงบินภำยในประเทศ

มีแนวโน้มลดลง -45%YOY มำอยู่ที่รำว 3.9 หมื่นล้ำนบำท โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เข้ำมำท่องเที่ยว

ในประเทศลดลงและอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรชะลอตัวของกำรเดินทำงภำยในประเทศของชำวไทยจำกควำมกังวลใน

กำรระบำดของโรค COVID-19 รวมถึงรำยได้ที่ลดลงจำกปัญหำสภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศเช่นเดียวกัน  

รูปท่ี 2 : ปริมาณการเดินทางในเส้นทางระหว่าง
ประเทศเร่ิมลดลงต้ังแต่ปลาย ม.ค. 20 

ปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศต่อวันในสนามบินหลัก 5 แห่ง* 
ในสังกัดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT)   

 
 

หมำยเหตุ* 5 แห่ง ได้แก่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ, ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง, ท่ำอำกำศ
ยำนเชียงใหม่, ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต และท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ 

ท่ีมำ : จำกข้อมูลของท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย (AOT) 

รูปท่ี 3 : ปริมาณผู้โดยสารในเส้นทาง
ภายในประเทศเร่ิมลดลงราวต้นเดือน ก.พ. 20 

ปริมาณผู้โดยสารในประเทศต่อวันในสนามบินภูมิภาค 22 แห่ง* 
ภายใต้สังกัดกรมท่าอากาศยาน* 

   
 

หมำยเหตุ* 22 แห่ง ไดแ้ก่ ท่ำอำกำศยำนกระบี่, ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี, ท่ำอำกำศยำน
อุบลรำชธำนี, ท่ำอำกำศยำนขอนแกน่, ท่ำอำกำศยำนสุรำษฎร์ธำนี, ท่ำอำกำศยำน
นครศรีธรรมรำช, ท่ำอำกำศยำนตรัง, ท่ำอำกำศยำนพิษณุโลก, ท่ำอำกำศยำนนครพนม, ท่ำ
อำกำศยำนน่ำนนคร, ท่ำอำกำศยำนร้อยเอ็ด, ท่ำอำกำศยำนสกลนคร, ท่ำอำกำศยำนเลย, ท่ำ
อำกำศยำนล ำปำง, ท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์, ท่ำอำกำศยำนระนอง, ท่ำอำกำศยำนนรำธิวำส, ท่ำ
อำกำศยำนแม่สอด, ท่ำอำกำศยำนชุมพร, ท่ำอำกำศยำนแพร่, ท่ำอำกำศยำนแม่ฮ่องสอน 
และท่ำอำกำศยำนหัวหิน 

ท่ีมำ :  จำกข้อมูลของกรมท่ำอำกำศยำน 
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การขาดรายได้จากการหยุดให้บริการจะส่งผลให้สภาพคล่องของสายการบินสัญชาติไทยส่วนใหญ่

ลดลงมากและสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายท่ียังคงเหลืออยู่ซ่ึงมีสัดส่วนราว 30% ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

ได้เพียงประมาณ 3 เดือนเท่าน้ัน จำกกำรประเมินมูลค่ำเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมกับเงินลงทุนชั่วครำว
จำกงบกำรเงิน ณ สิ้นปี 2019 และไม่รวมวงเงินกู้เพิ่มเติม ควบคู่ไปกับกำรประมำณภำระค่ำใช้จ่ำยของสำยกำรบินที่คำดว่ำ

ยังคงเหลืออยู่จำกกำรหยุดให้บริกำร โดยแบ่งเป็น 1. ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทุนผันแปร (variable cost) ซึ่งคิดเป็น 2/3 

ของต้นทุนทั้งหมด เช่น ค่ำเชื้อเพลิง ค่ำบริกำรผู้โดยสำร ค่ำบริกำรเดินอำกำศ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง เป็นต้น ซึ่งสำยกำรบิน

สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้ค่อนข้ำงมำกรำว 90% และ 2. ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เป็นต้นทุนคงที่ (fixed cost) กับต้นทุนกึ่งคงที่ 

(semi-fixed cost) ซึ่งคิดเป็นรำว 1/3 ของต้นทุนทั้งหมด เช่น ค่ำเช่ำเครื่องบิน ค่ำซ่อมและบ ำรุงเครื่องบิน ค่ำจอด

เครื่องบิน เงินเดือนพนักงำน ค่ำคืนตั๋ว ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร เป็นต้น ซึ่งสำยกำรบินมีโอกำสลด/เลื่อนค่ำใช้จ่ำย

ส่วนนี้ได้รำว 25-30% เช่น กำรขอลดเงินเดือน/เลิกจ้ำงพนักงำนและผู้บริหำร กำรเจรจำต่อรองกับ supplier และ 

outsource กำรระงับใช้เครื่องบินก่อนก ำหนดหรือกำรปรับเครื่องไปใช้ขนส่งสินค้ำแทน และกำรขอให้ผู้โดยสำรเปลี่ยน

เที่ยวบินหรือเก็บเป็นวงเงินแทนกำรให้คืนค่ำโดยสำร เป็นต้น โดยกำรลดรำยจ่ำยทั้งหมดจะท ำให้มีภำระค่ำใช้จ่ำยที่ยังคง

เหลืออยูร่ำว 30% ของรำยจ่ำยทั้งหมดในแต่ละเดือน  

ปัญหำสภำพคล่องของสำยกำรบินนี้ยังส่งผลให้บริษัทจัดอันดับเครดิตอย่ำง Tris rating ไดป้รับลดอันดับเครดิตของบำง
สำยกำรบินในช่วงต้นเดือน เม.ย. 2020 และแสดงควำมกังวลเป็นพิเศษต่อสภำพคล่องของสำยกำรบิน โดยทำง Tris 
rating ให้ควำมเห็นต่อสำยกำรบินหนึ่งว่ำ “จะต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐทั้งในด้ำนกำรเงินและสภำพคล่องเพื่อให้
สำมำรถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่ำกำรเดินทำงทำงอำกำศจะคืนสู่ภำวะปกติ” นอกจำกนี้ สำยกำรบินต่ำง ๆ ทั่วโลกยัง
ประสบปัญหำสภำพคล่องเช่นเดียวกัน โดย IATA พบว่ำสำยกำรบินทั่วโลกรำว 75% มีเงินส ำรองเพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำย 
ไม่เกิน 3 เดือน 

 

รูปท่ี 4 : มูลค่าตลาดธุรกิจการบินสัญชาติไทย* 

รายได้สายการบินสัญชาติไทย* 

 
หมำยเหตุ ค ำนวณจำก Thai Airways, Thai Smiles, Bangkok Airways, Thai 
AirAsia, Thai AirAsia X, NokAir, NokScoot และ Thai Lion air 

ท่ีมำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมูลของ Enlite และ Bloomberg 

รูปท่ี 5 : จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติปี 2020  

คาดการณ์อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2020 

 
 
 
ท่ีมำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมูลของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
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สายการบินสัญชาติไทยหลายสายการบินได้เร่งปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งหารายได้เพิ่มเติม

เพ่ือรักษาตัวให้อยู่รอดผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 กำรหยุดให้บริกำรทั้งในเส้นทำงระหว่ำงประเทศและในประเทศ
ในช่วงที่ผ่ำนมำท ำให้หลำยสำยกำรบินต้องปรับกลยุทธ์กำรด ำเนินกำรด้วยกำรพยำยำมลดค่ำใช้จ่ำยที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งมี

โอกำสลดค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้ได้รำว 25-30% ดังวิธีที่กำรกล่ำวไปแล้วข้ำงต้นแล้ว โดยเฉพำะด้ำนค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่คิดเป็น 

15% ของต้นทุนทั้งหมด พร้อมทั้ง กำรพยำยำมหำช่องทำงในกำรหำรำยได้เพิ่มเติม เช่น Thai airways พยำยำมเน้น

ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศเพิ่มขึ้น และให้ครัวกำรบินไทยปรับมำขำย meal box, snack box และเบเกอรี่ ผ่ำนทำง

ร้ำนค้ำและทำงออนไลน์ ส่วน Thai AirAsia มีกำรเปิดขำยตั๋วล่วงหน้ำ และขำยเบเกอรี่และเครื่องดื่มผ่ำนทำงเดลิเวอรี่ 

และ Nok air จัดโปรโมชัน “ซื้อก่อน บินทีหลัง” ด้วยกำรขำย voucher ล่วงหน้ำเพื่อน ำไปใช้ในช่วง 1 มิ.ย. 20 - 31 ธ.ค. 

2020 เป็นต้นไป  

อีกทั้ง ในช่วงต้นเดือน พ.ค. 2020 หลำยสำยกำรบินได้เตรียมกลับมำให้บริกำรเส้นทำงในประเทศบำงส่วน ซึ่งอำจจะชว่ย

สำยกำรบินได้เล็กน้อย เนื่องจำกควำมต้องกำรเดินทำงภำยในประเทศยังซบเซำ โดยในเดือน เม.ย. 20 อัตรำส่วนบรรทุก

ผู้โดยสำร (load factor) เส้นทำงภำยในประเทศคำดว่ำจะอยู่ที่เพียงรำว 15%-20% ขณะที่อัตรำ load factor ที่ท ำให้สำย

กำรบินในไทยด ำเนินกำรคุ้มทุนและมีก ำไรในสถำนกำรณ์ปกติจะต้องมำกกว่ำ 70%-80% ขึ้นอยู่กับประเภทสำยกำรบิน 

เนื ่องจำกมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรงในธุรกิจกำรบิน นอกจำกนี ้ มำตรกำรเว้นระยะห่ำงที ่นั ่งตำม social 

distancing จะกดดันให้กำรขนส่งผู้โดยสำรต่อเที่ยวลดลงอีก เช่น ในกรณีเครื่องบินรุ่น Airbus a320 หำกมีกำรห้ำมใช้ 

ที่นั่งตรงกลำงจะท ำให้จ ำนวนที่นั่งหำยไปรำว 1/3 ของที่นั่งทั้งหมด เป็นต้น จึงอำจส่งผลให้สำยกำรบินมีโอกำสปรับเพิ่มค่ำ

โดยสำรเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ ่มขึ ้นซึ ่งอำจไม่เหมำะกับสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรเดินทำงในปัจจุบันที่ยังอ่อนตัวอยู่  

อย่ำงไรก็ดี สำยกำรบินจะได้อำนิสงส์จำกต้นทุนที่ลดลงตำมรำคำน ้ำมันที่ปรับลดลงอย่ำงรุนแรง พร้อมทั้งส่วนลดค่ำบริกำร

ของทำงภำครัฐ เช่น ค่ำบริกำรเดินอำกำศ ค่ำจอดเครื่องบิน เป็นต้น  

นอกจำกนี้ สำยกำรบินอำจใช้วิกฤตนี้เป็นโอกำสในกำรปรับแผนกำรให้บริกำรให้สอดคล้องกับแผนในระยะยำว โดยเฉพำะ

ในด้ำนเส้นทำงที่จะให้บริกำรเพื่อให้เกิดกำรกระจำยควำมเสี่ยงมำกยิ่งขึ้นจำกที่ในอดีตพึ่งพิงกำรขนส่งผู้โดยสำรในเส้นทำง

ใดเส้นทำงหนึ่งมำกเกินไป รวมถึงปรับแผนกำรใช้เครื่องบินให้เหมำะสมกับเส้นทำงที่ต้องกำรให้บริกำร พร้อมทั้งน ำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น big data, AI เป็นต้น เพื่อช่วยในกำรปรับเปลี่ยนกำรให้บริกำรให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำร

เดินทำงได้อย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที 

ภาครัฐในต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือสายการบินในหลายรูปแบบภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมเพ่ือ
ประคับประคองให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตและกลับมาให้บริการได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจอื่น ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องด้วย  IATA ได้ให้เหตุผลที่ภำครัฐต้องเข้ำมำสนับสนุนธรุกิจกำรบิน เช่น กำรช่วยลดกำรเลิกจ้ำงงำนในธุรกิจ

กำรบิน กำรช่วยรักษำกำรคมนำคมขนส่งในพื้นที่ค่อนข้ำงไกล กำรท ำให้กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศโดยเฉพำะยำและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ยังด ำเนินต่อไปได้ และที่ส ำคัญคือกำรช่วยรักษำกำรเชื่อมต่อทำงอำกำศ (air connectivity) ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังกำรฟื้นตัวจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร 
ร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่ง เป็นต้น โดยจำกกำรวิเครำะห์บทเรียนในต่ำงประเทศพบว่ำ กำรประคับประคองธุรกิจสำยกำรบินให้
ผ่ำนพ้นวิกฤตส่วนใหญ่ท ำใน 2 ลักษณะ โดยหำกเป็นสำยกำรบินขนำดใหญ่ที่มีสถำนะกำรเงินที่ค่อนข้ำงดีจะสำมำรถเพิ่ม
สภำพคล่องด้วยตนเองได้ด้วยกำรระดมทุน เช่น Singapore airline เพิ่มทุนรำว 3.45 แสนล้ำนบำทด้วยกำรออกหุ้น
สำมัญและหุ้นกู้แปลงสภำพ ส่วน Qantas airways ออกหุ้นกู้โดยใช้เครื่องบินเป็นตัวค ้ำประกันมูลค่ำรำว 2 หมื่นล้ำนบำท 
เป็นต้น หรืออำจใช้วิธีกำรควบรวมกิจกำร (M&A) เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่ง แต่หำกเป็นสำยกำรบินที่มีสถำนะกำรเงินที่
ค่อนข้ำงเปรำะบำง รัฐบำลในหลำยประเทศไดป้ระกำศให้ควำมช่วยเหลือธุรกิจสำยกำรบินแต่จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่รัฐ
ก ำหนด โดยรูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือในต่ำงประเทศอำจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้  



 
 
 

• การลดค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในธุรกิจการบิน เช่น กำรลดค่ำจอดเครื่องบิน กำรลดค่ำบริกำรจรำจรทำงอำกำศ 
กำรลดค่ำสำธำรณูปโภคอื่น ๆ และกำรลดภำษีเครื ่องบินกับภำษีสนำมบิน เป็นต้น ยกตัวอย่ำงเช่น รัฐบำล
ออสเตรเลียให้ควำมช่วยเหลือสำยกำรบินในเรื ่องนี้มูลค่ำกว่ำ 460 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และในสิงคโปร์ให้ควำม
ช่วยเหลือมูลค่ำกว่ำ 250 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ส ำหรับไทย ทำงภำครัฐ, AOT และส่วนอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องได้ให้ 
ควำมช่วยเหลือธุรกิจกำรบินในบำงส่วนแล้ว พร้อมทั้งยังออกมำตรกำรเพิ่มเติมแก่สำยกำรบินที่หยุดให้บริกำร
ช่ัวครำว ยกตัวอย่ำงเช่น กำรลด/ยกเว้นค่ำบริกำรในกำรขึ้นลงของอำกำศยำนและที่เก็บอำกำศยำน กำรลดค่ำบริกำร
เดินอำกำศ และกำรขยำยเวลำกำรปรับลดภำษีสรรพำสำมิตน ้ำมันเช้ือเพลิง เป็นต้น  

• การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการบินเพ่ือลดการถูกพักงานหรือโดนเลิกจ้าง ยกตัวอย่ำงเช่น ภำยใต้
กฎหมำย Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) ของสหรัฐอเมริกำ ภำครัฐอนุมัติวงเงินควำม
ช่วยเหลือด้ำนค่ำจ้ำงพนักงำนรำว 2.5 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ให้แก่สำยกำรบินโดยสำรในรูปแบบเงินช่วยเหลือ 
75% ของวงเงินทั้งหมดและในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต ่ำในวงเงินที่เหลือ และภำยใต้เงื่อนไขต่ำง ๆ เช่น กำรก ำหนด
เพดำนเงินชดเชยต่อบุคลำกร กำรห้ำมปลดพนักงำนจนถึง 30 ก.ย. 2020 และมีเงื ่อนไขพิเศษส ำหรับกรณีที่ 
สำยกำรบินที่ได้รับวงเงินช่วยเหลือทั้งหมดมำกกว่ำ 100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ภำครัฐจะต้องได้รับใบส ำคัญแสดงสทิธิ
ซื้อหุ้นสำมัญ (Warrant) คืนรำว 10% ของมูลค่ำเงินกู้ หรือภำยใต้แผน resilence budget ของสิงคโปร์ ภำครัฐ 
ให้ควำมช่วยเหลือในวงเงินมูลค่ำรวมรำว 280 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ส ำหรับช่วยจ่ำย 75% ของเงินเดือนพนักงำนแต่ไม่
เกิน 3,252 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อคน และ ภำยใต้แผน Canada Emergency Wage Subsidy ของแคนำดำ รัฐบำลจะ
ให้ควำมช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่รำยได้ลดลงอย่ำงน้อย -15% ในเดือน มี.ค. 2020 และ -30% ในเดือนถัดไป โดยจะจ่ำย 
75% ของเงินเดือน เป็นระยเวลำ 3 เดือนแบบไม่มีเงื่อนไข 

• การพิจารณาให้เง ินกู ้ระยะสั ้นเพื ่อเพิ ่มสภาพคล่องแก่สายการบิน เช่น ภำยใต้กฎหมำย CARES ในของ
สหรัฐอเมริกำ ภำครัฐได้อนุมัติวงเงินรวมกว่ำ 2.5 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพื่อใช้ในกำรให้กู้เงิน/ค ้ำประกันเงินกู้ 
และต้องอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขกำรให้ warrant หรือ หุ้นเช่นเดียวกัน ส่วนในออสเตรเลีย ภำครัฐให้วงเงินกู้รำว 65 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ แก่สำยกำรบินขนำดเล็ก และในนิวซีแลนด์ ภำครัฐให้วงเงินกู้รำว 550 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ แก่สำย
กำรบิน Air New zealand เป็นต้น 

ส าหรับไทย ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจการบินและภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในการวางแผน 
การด าเนินการจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การฟื้นตัวของธุรกิจการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของภำครัฐ และผู้ประกอบกำรสำยกำรบินถึงรูปแบบกำรฟื้นตัวของกำรเดินอำกำศจะท ำ
ให้มีทิศทำงกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกัน มีกำรเตรียมควำมพร้อมได้อย่ำงตรงจุดและเหมำะสมกับแผนกำรกลับมำ
ให้บริกำรของผู้ประกอบกำร  โดย EIC คำดว่ำรูปแบบกำรฟื้นตัวจะเป็นไปอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปในช่วงที่เหลือของปี 2020 
ตำมกำรป้องกันแพร่ระบำดและแรงกดดันจำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจที่เข้ำสู ่ภำวะถดถอย โดยเริ ่มจำกเส้นทำงบิน
ภำยในประเทศหำกยกเลิก lock down เหมือนกับในจีนและเกำหลีใต้ที ่สำยกำรบินเริ ่มเปิดให้บริกำรภำยในประเทศ  
โดยเฉพำะตำมควำมต้องกำรเดินทำงเพื่อท ำธุรกิจ ซึ ่งบำงส่วนอำจลดลงจำกกำรใช้ VDO Conference จำกนั้นหำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดดีขึ้นและควำมกังวลในกำรติดเชื้อลดลงจะท ำให้ประชำชนซึ่งอยู่ที่บ้ำนเป็นระยะเวลำนำน
ต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวและท ำให้กำรเดินทำงเพิ่มขึ้น ส่วนในเส้นทำงระหว่ำงประเทศ กำรฟื้นตัวคำดว่ำจะช้ำกว่ำ
เนื่องจำกมำตรกำรกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศจะกินระยะเวลำนำนก่อนยกเลิก โดยควำมต้องกำรเดินทำงเพื่อธุรกิจและ
กำรศึกษำจะฟื้นตัวก่อนเช่นกัน ส่วนควำมต้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นในเส้นทำงระยะสั้น (short-haul) เนื่องจำก
นักท่องเที่ยวใช้เวลำวำงแผนล่วงหน้ำไม่นำนนักหรือในเส้นทำงที่เดินทำงไปยังประเทศที่ปลอดภัยจำกกำรแพร่ระบำดและ
อนุมัติฟรีวีซ่ำ และสุดท้ำยกำรเดินทำงในเส้นทำงระยะยำว (long-haul) จะเริ่มฟื้นตัว และท ำให้กำรเดินทำงในเส้นทำง
ระหว่ำงประเทศฟื้นตัวเพียง 50% ในช่วงปลำยปี 2020  

อีกทั้ง ภำครัฐอำจขอควำมร่วมมือกับสำยกำรบินในกำรให้บริกำรเดินอำกำศในเส้นทำงที่จ ำเป็นและครอบคลุมจุดหมำย
ปลำยทำงที่ส ำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรฟื้นตัวของธุรกิจอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งช่วยแก้ไขและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำน



 
 
 

กฎระเบียบต่ำง ๆ เช่น กำรขออนุญำตเดินอำกำศ กำรต่ออำยุใบอนุญำตของบุคลำกร และกำรเจรจำกับหน่วยงำนก ำกับ
ในต่ำงประเทศ เป็นต้น และ สุดท้ำย กำรสร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำครัฐ ภำคธุรกิจสำยกำรบินและภำคสำธำรณสุข
เพื่อช่วยกันในกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดและหำข้อสรุปแนวทำงกำรเดินอำกำศในช่วงฟื้นตัวที่เหมำะสมเพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดซ ้ำ เช่น กำรวำงแผนคัดกรองผู้โดยสำร กำรจัดท ำแผนที่นั่ง (seating policies) เพื่อเว้นระยะห่ำง
ที่นั่งและกำรปรับปรุงแพ็กเกจอำหำรบนเครื่องบิน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ภาครัฐยังต้องพิจารณารายละเอียดในหลายมิติถึงความเหมาะสมและรูปแบบในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่สายการบินของไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยธุรกิจกำรบินถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีควำมส ำคัญต่อ
เศรษฐกิจไทยเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นธุรกิจหลักที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจต่อเนื่องอีกหลำยธุรกิจ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว 
โรงแรม ร้ำนอำหำร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศและช่วยให้เกิดกระจำยรำยไดสู้่ชุมชนได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้
กำรช่วยเหลือจำกภำครัฐเป็นสิ่งที่ค่อนข้ำงจ ำเป็น อย่ำงไรก็ตำม ภำครัฐจะต้องพิจำรณำในอีกหลำยประเด็นให้รอบคอบ
ก่อน หำกจะให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งรูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ ระดับควำมเหมำะสมในกำรช่วยเหลือ และประโยชน์ 
ที่จะได้รับ อีกทั้ง ยังต้องพิจำรณำถึงฐำนะกำรคลังของประเทศซึ่งจะต้องน ำไปช่วยเหลือแก่ธุรกิจอื่น ๆ และประชำชน 
อีกจ ำนวนมำกที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรแพร่ระบำดเช่นเดียวกัน  

วิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางอากาศทั ่วโลกรวมถึงไทย ซึ ่งท าให้ 
สายการบินต้องจอดเครื่องบินไว้บนพ้ืนดินมากอย่างเท่าที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ธุรกิจสายการบินสัญชาติ
ไทยมีแนวโน้มรายได้หดตัวถึงราว -60% โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศ อีกท้ัง การขาดรายได้จะส่งให้
สภาพคล่องโดยเฉลี่ยมีเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ียังคงเหลืออยู่ได้ประมาณ 3 เดือน สายการบินสัญชาติ
ไทยหลายรายจึงได้เร่งปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากเพื่อรักษาสถานะทางการเงิน  
โดยในต่างประเทศ ภาครัฐแต่ละประเทศได้ออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจสายการบินและบุคลากรทาง 
การบินภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสมในหลายรูปแบบ ส าหรับไทย ภาครัฐยังมีความท้าทายอีกหลายประการท่ี
ต้องพิจารณาให้รอบด้านในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สายการบินท่ีได้ผลกระทบ ท้ังรูปแบบและ
ระดับความเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือ และประโยชน์ที่จะได้รับ อีกทั้ง ยังต้องพิจารณาถึงนัยต่อ
ฐานะการคลังของประเทศในอนาคตด้วย 
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