สรุปขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย

ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

แผนกวิจัย และพั ฒนา สํา นั กวิจัย และพัฒนาธุ ร กิ จ การบิน สถาบั นการบิน พลเรื อน

ขอมูลจากสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) เปดเผยขอมูลการจราจรทางอากาศระหวาง
ประเทศ ประจําเดือนเมษายน 2552 ที่ผานมาวา ปริมาณความตองการเดินทางของผูโดยสารระหวางประเทศ ลดลง
รอยละ 3.1 สวนปริมาณความตองการขนสงสินคาลดลงรอยละ 21.7 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2551
อยางไรก็ตาม ปริมาณความตองการเดินทางรอยละ 3.1 ในเดือนเมษายนนั้น นับวาเปนตัวเลขที่ดีขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความตองการเดินทางที่ลดลงถึงรอยละ 11.1 ในเดือนมีนาคมที่ผานมา สวนอัตราสวนการ
บรรทุกผูโดยสาร (Load Factor) เฉลี่ยอยูทรี่ อยละ 74.4 เมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 72.1 เมื่อเดือนมีนาคม ทั้งนี้
IATA วิเคราะหวา อาจเนื่องมาจากเทศกาลวันหยุดอีสเตอรในชวงเดือนเมษายนที่ผานมา จึงทําใหปริมาณความ
ตองการเดินทางมีเพิ่มมากขึน
้ ซึ่งอาจมีผลทําใหตัวเลขมีคามากกวาความเปนจริงประมาณรอยละ 2 อยางไรก็ตาม
ตัวเลขคาดการณเบื้องตนสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้ อาจจะลดลงในอัตราที่เปนตัวเลขสองหลัก โดยเฉพาะ
สายการบินของภูมิภาคยุโรป
ขอมูลปริมาณความตองการเดินทางของผูโ ดยสารระหวางประเทศ (International Passenger Demand)
ในแตละภูมภ
ิ าค เปนดังนี้
สายการบินในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟค
 นั้น พบวา ปริมาณความตองการเดินทางระหวางประเทศลดลงตอเนื่อง
โดยลดลงอยูทรี่ อยละ 8.6 ซึ่งสายการบินก็ปรับลดปริมาณการใหบริการลงรอยละ 7.4
สวนสายการบินในภูมภ
ิ าคอเมริกาเหนือ มีปริมาณความตองการเดินทางลดลงมาอยูท
 ี่รอยละ 4.2 ในเดือน
เมษายน หลังจากที่ตองประสบปญหาปริมาณความตองการที่ลดลงถึงรอยละ 13.4 เมิ่อเดือนมีนาคม ซึ่งสายการบิน
ก็ไดปรับปริมาณการใหบริการลดลงเหลือรอยละ 4 จึงทําใหสอดคลองกับปริมาณความตองการ มากกวาในชวง
เดือนมีนาคม ซึ่งมีความแตกตางถึง 7.7 จุด
สายการบินในภูมภ
ิ าคยุโรป ซึ่งเคยมีปริมาณความตองการเดินทางของผูโดยสารที่ลดลงถึงรอยละ 11.6
ในชวงเดือนมีนาคมนั้น ไดปรับตัวดีขึ้นในเดือนเมษายน โดยความตองการเดินทางลดลงอยูที่รอยละ 2.7 ซึ่งเปน
อัตราที่ใกลเคียงกับการปรับลดปริมาณการใหบริการที่ลดลงรอยละ 2.6
สายการบินในภูมภ
ิ าคตะวันออกกลาง เปนภูมิภาคที่นาจับตามอง เนื่องจากปริมาณความตองการเดินทาง
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 11.2 ในเดือนเมษายน เชนเดียวกับปริมาณการใหบริการก็เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.3
ิ าคละตินอเมริกา ก็มีปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 และไดเพิม
่
สําหรับสายการบินในภูมภ
ปริมาณการใหบริการรอยละ 6 อยางไรก็ตาม สายการบินในภูมิภาคนี้ ก็ประสบกับอัตราสวนการบรรทุกที่ต่ําที่สุด
คือ รอยละ 71.2
สวนสายการบินของภูมภ
ิ าคแอฟริกานั้น ประสบปญหาความตองการลดลงรอยละ 7.1 ซึ่งก็ไดปรับลด
ปริมาณการใหบริการลงรอยละ 5
จากขอมูลขางตนจึงอาจกลาวไดวา ในเดือนเมษายนนี้ ความตองการเดินทางของผูโดยสารระหวางประเทศ
ของสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค มีอัตราการลดลงมากที่สุด คือ ลดลงรอยละ 8.6 รองลงมาคือ สายการบิน
ในภูมิภาคแอฟริกา ภูมภ
ิ าคอเมริกาเหนือ และภูมภ
ิ าคยุโรป ซึ่งมีการลดลงเปนรอยละ 7.1 รอยละ 4.2 และ
รอยละ 2.7 ตามลําดับ ในขณะที่สายการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางและภูมภ
ิ าคละตินอเมริกา มีปริมาณ
ความตองการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น โดยเพิม
่ ขึ้นมาอยูที่อต
ั รารอยละ 11.2 และ 7.5 ตามลําดับ
่ ใหสอดคลองกับ
แตประเด็นทีน
่ า สนใจ คือ สายการบินในทุกภูมภ
ิ าคไดปรับปริมาณการใหบริการ เพือ
ปริมาณความตองการเดินทางทีเ่ ปลีย
่ นแปลง อาจกลาวไดวา สายการบินสวนใหญมก
ี ารปรับลดปริมาณการ
ใหบริการลง ซึ่งเปนเหตุทอ
ี่ ต
ุ สาหกรรมการบินประสบภาวการณชะลอตัวในปจจุบน
ั นอกจากนี้ จะพบวา
สายการบินในภูมภ
ิ าคอเมริกาเหนือ และภูมภ
ิ าคยุโรป นัน
้ มีการปรับตัวโดยการปรับลดการใหบริการทีใ
่ กลเคียงกับ
ปริมาณความตองการ
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สําหรับความตองการการขนสงสินคาระหวางประเทศ (International Cargo Demand) นั้น เมื่อเดือน
เมษายน 2552 ที่ผานมา อัตราการขนสงสินคาระหวางประเทศลดลงรอยละ 21.7 โดยพบวา ปริมาณการขนสง
ลดลงตอเนื่องกันเปนเวลา 5 เดือนแลว ซึ่งลดลงในอัตราทีส
่ ูงกวารอยละ 20 จากเมื่อชวงเดียวกันของปกอน
IATA วิเคราะหวา จากตัวเลขดังกลาว แสดงถึงการหดตัวของสภาพเศรษฐกิจที่แยทส
ี่ ุด แมวาความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
จะดีขึ้น แตสินคาคงคลังก็ยังคงมีปริมาณมากอยู และจนกวาสินคาคงคลังจะปรับตัวอยูในระดับปกติ ปริมาณการ
ขนสงสินคาจึงจะมีการปรับตัวดีขึ้น
สายการบินในทุกภูมิภาคมีปริมาณการขนสงสินคาลดลงในอัตราตัวเลขสองหลัก โดยสายการบินใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเปนผูใหบริการที่แข็งแกรงที่สุด ก็ลดลงถึงรอยละ 11.1 สวนสายการบินของภูมิภาคยุโรป
อเมริกาเหนือ เอเซียแปซิฟค และแอฟริกา นั้น ลดลงรอยละ 23.3, 22.4, 22.3 และ 18.8 ตามลําดับ ในขณะที่
สายการบินของละตินอเมริกามีการลดลงมากที่สุดอยูที่ รอยละ 24.2
ทั้งนี้ Mr.Giovanni Bisignani, Director General and CEO of the IATA ไดกลาววา IATA ยังไมเห็น
สัญญาณใดๆ ที่จะบอกวาสถานการณของอุตสาหกรรมการบินจะกลับมาดีขึ้น
ความเห็นของ IATA สอดคลองกับความคิดเห็นของ นายวิลลี่ วอลช ประธานคณะกรรมการบริหาร
สายการบินบริตช
ิ แอรเวยส ของอังกฤษ ซึ่งกลาววา อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกยังคงเผชิญกับวิกฤตการณ
ครั้งใหญที่สุด และรุนแรงที่สุดเทาที่อุตสาหกรรมการบินเคยประสบมา ซึ่งสงผลใหจํานวนผูโดยสารลดลง และ
ความตองการในการขนสงสินคาทางอากาศลดลง ในขณะเดียวกัน ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการบินกลับเพิ่ม
สูงขึ้น และจนถึงขณะนี้ยังไมมีวี่แววใหเห็นวาเปนการแสดงสัญญาณถึงการฟนตัว แมวาจะมีหลักฐานบงชี้อยูบางวา
ในบางตลาดภาวะวิกฤตไดทรุดหนักจนถึงจุดต่ําสุดแลวก็ตามที ทั้งนี้ ผลประกอบการของสายการบิน บริติช
แอรเวยส ประจําปงบประมาณ 2551 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผานมานั้น ประสบภาวะขาดทุนถึง 375 ลาน
ปอนด (20,250 ลานบาท) จากที่เคยทํากําไรไดมากถึง 712 ลานปอนด (38,448 ลานบาท) การขาดทุนดังกลาว
เปนผลสืบเนื่องจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ทําใหสูญเสียผูใชบริการใหกับสายการบินราคาประหยัดไปเปน
จํานวนมาก โดยผูโดยสารเที่ยวบินระดับพรีเมียมลดลง รอยละ 13 ในขณะที่ปริมาณการบินโดยรวมลดลง
รอยละ 3.4 และ จํานวนผูโดยสารรวม 33.1 ลานคน ลดลงจากปกอนหนานี้รอยละ 4.3
อยางไรก็ตาม Dr.Taieb Cherif, Secretary General of the ICAO ไดกลาวปาฐกถาในการประชุม 2009
China Civil Aviation Development Forum เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ที่ผานมา โดยมีใจความตอนหนึ่งสรุปวา
ICAO ยังคาดการณวา อุตสาหกรรมการบินนาจะสามารถฟนตัวไดในปหนา โดยเฉพาะจีนและภูมภ
ิ าคเอเชียแป
ซิฟค ซึ่งแนวโนมระยะยาวสําหรับผูโดยสารที่เดินทางภายในภูมิภาคของจีนและภูมิภาคเอเชียแปซิฟคนั้น จะมีอัตรา
การเติบโตเฉลีย
่ อยูที่รอยละ 5.5 ตอป เรื่อยไปจนถึงป 2025
นอกจากนี้ Dr.Taieb Cherif ยังไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาของ ICAO ไวในที่ประชุมดังกลาวอยาง
นาสนใจ โดยกลาวถึง สิ่งที่ ICAO ใหความสําคัญเปนอันดับแรก นั่นคือ เรือ
่ งความปลอดภัย (safety) ซึ่ง ICAO ได
เตรียมมาตรการตางๆ ไวรองรับในเรื่องความปลอดภัยนี้ และมีประเด็นที่ ICAO มุงเนนเปนพิเศษ สรุปไดดังนี้
-

โครงการ ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme ของ ICAO จะปดตัวลงใน

ปหนา โดยจะมีโครงการใหมขึ้นมา คือ the Continuous Monitoring Approach (the CMA) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
รวมกันของรัฐภาคีในการตรวจตราดูแลและพัฒนาระดับความปลอดภัยแบบเรียลไทม
-

การเพิ่มความแข็งแกรงในการกําหนดกรอบระเบียบในประเทศภาคีสมาชิก เพื่อโปรโมตการ

นําไปปฏิบัติและการบังคับใชมาตรฐานของ ICAO ขั้นตอนและอุปกรณที่ใชเปนแนวทาง รวมทั้งการแกปญหาใน
ประเด็นความปลอดภัยหากมีประเด็นปญหาเกิดขึ้น ทั้งนี้ ICAO ตองการใหเกิดเปนวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นใน
ทุกภาคสวนของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งหนวยงานบริหารการบินพลเรือน สายการบิน ทาอากาศยาน และ
หนวยเกี่ยวของทุกสวน
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-

ความทาทายที่ ICAO คาดการณวาอุตสาหกรรมการบินตองเผชิญในอีกสองสามปขางหนานี้

คือ การขาดแคลนบุคลากรทีม
่ ท
ี ก
ั ษะ (skilled personnel) ซึ่งในเรื่องนี้ ICAO ไดดําเนินการพัฒนาแผนปฏิบัติการสี่
ระดับเพื่อจะชวยประเทศสมาชิกในการรักษามาตรฐานการฝกอบรมใหอยูในระดับสูง และ ICAO จะเปนเจาภาพ
จัดการประชุม symposium ในปหนา ในประเด็นบุคลากรมืออาชีพดานการบินรุนหนา (Next Generation of
aviation professionals)
-

การใชระบบ Performance-based Navigation (PBN) ซึ่งเปนไปตามแผน Global Aviation

Safety Plan โดย ICAO เรงรัดใหประเทศสมาชิกใชระบบ PBN ใหเปนที่เรียบรอยภายในป 2009 นี้ ทั้งนี้ The
Next Generation Air Transportation System (NextGen) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ ระบบ SESAR ซึ่งเปน
ระบบการการเดินอากาศในอนาคตของทางยุโรป ตางก็เปนระบบที่มีพื้นฐานมาจากการทํางานของระบบ PBN และ
สนับสนุนแผนการเดินอากาศของ ICAO เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวและความมีมาตรฐานทั่วโลก
อยางไรก็ตาม แนวโนมการฟนตัวของอุตสาหกรรมการบินนั้น ยังขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญประการหนึ่ง นั่นคือ
ราคาน้ํามันเชือ
้ เพลิง สําหรับสถานการณราคาน้ํามันเชือ
้ เพลิงในขณะนี้ มีแนวโนมที่จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งอาจมีความเปนไปไดวา ราคาน้าํ มันเชื้อเพลิงนี้อาจจะกลับมาเปนปจจัยที่จะสงผลกระทบในเชิงลบอยาง
มากตออุตสาหกรรมการบินอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปกอน
Date

Index*

29 May 09

194.8

22 May 09

179.7

15 May 09

170.3

08 May 09

175.8

Sourced from Platts

* (Equal to 100 in year 2000 or 87cts/gal)

ขอมูลจาก IATA แสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม
2552 ซึ่งจะเห็นวา ราคาน้ํามันมีการปรับตัวขึ้น
This week's assessment across the regions:

Share in World

Index

vs.

vs.

vs.

Value

1 week

1 month

1yr

ago

ago

ago

29 May 09

Index

cts/gal

$/bbl

$/mt

2000= 100

Jet Fuel Price

100%

169.6

71.2

561.5

194.8

8.4%

23.9%

-56.9%

Asia & Oceania

22%

166.4

69.9

552.1

199.7

6.1%

21.1%

-58.7%

Europe & CIS

28%

172.8

72.6

572.0

195.6

10.3%

23.5%

-57.1%

Middle East & Africa

7%

165.1

69.3

547.0

207.0

8.4%

21.9%

-58.0%

North America

39%

169.1

71.0

560.5

188.8

8.2%

26.0%

-55.8%

Latin & Central America

4%

176.9

74.3

572.0

205.8

8.0%

25.4%

-53.3%

สวนราคาน้ํามันลาสุดประจําเดือนพฤษภาคม 2552 นั้น ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยมา
อยูที่ 169.6 เซ็นตตอแกลลอน หรือ 71.2 เหรียญสหรัฐฯตอบาเรลล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคาเมื่อสัปดาหกอนรอยละ 8.4
และเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนถึงรอยละ 23.9 แมวาเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน จะลดลงถึงรอยละ 56.9 ก็ตาม
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อุตสาหกรรมการบินของไทย
แนวโนมอุตสาหกรรมการบินของไทย เปนไปในทิศทางเดียวกับแนวโนมของอุตสาหกรรมการบินของ
ภูมิภาค คือ ความตองการเดินทางลดลง และ สายการบินก็มีแนวโนมปรับลดการใหบริการ นอกจากนั้น จากขอมูล
ของ IATA ที่ระบุถึงแนวโนมการลดการใหบริการของสายการบินตามขอมูลของ IATA นั้น ก็พบวา การลด
การใหบริการของสายการบิน ไดสงผลกระทบมายังในประเทศไทย คือ สายการบินจากตางประเทศที่ทําการบิน
เขาประเทศไทย ไดปรับลดเทีย
่ วบินลงอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากอัตราการบรรทุกเฉลี่ยที่ลดลง โดยขอมูลจาก
กรมการขนสงทางอากาศ ระบุวา จากการเปรียบเทียบการทําการบินมายังประเทศไทยของสายการบินประจําจาก
ตางประเทศ สําหรับตารางบินฤดูรอน ในป 2551 กับ 2552 (ระหวางตนเดือนเมษายน-สิ้นเดือนตุลาคม) พบวา
แมในปนี้จะมีสายการบินจากตางประเทศทําการบินเขาไทย จะมีจํานวนมากกวา 90 สายการบินเทากับชวงเดียวกัน
ของปกอน แตจํานวนเที่ยวบินมีการปรับลดลง 48 เที่ยวบินตอสัปดาห ซึ่งการปรับลดเที่ยวบินนี้ เปนผลเนื่องจาก
จํานวนผูโดยสารที่ชะลอตัวลง
ตารางบินฤดูรอ
 น

เทีย
่ วบินผูโ ดยสารและสินคา

เทีย
่ วบินรับขนสงเฉพาะสินคา

รวม

(เทีย
่ วบินตอสัปดาห)

(เทีย
่ วบินตอสัปดาห)

(เทีย
่ วบินตอสัปดาห)

ป 2552

938

93

1031

ป 2551

963

116

1079

รวม

- 25

- 23

-48

ชอมูลจาก ศูนยวจ
ิ ย
ั กสิกรไทย ระบุวา การชะลอตัวของจํานวนผูโดยสารทางอากาศของไทยไดเกิดขึ้นแลว
ดังจะเห็นไดจากในไตรมาสแรกของปนี้จํานวนผูโดยสารทางอากาศของไทยลดลงเปนอยางมาก โดยมีจํานวนเพียง
13.7 ลานคน หดตัวประมาณรอยละ 17 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 16.5 ลานคน ขยายตัวประมาณ
รอยละ 11.5 โดยแบงเปนผูโดยสารภายในประเทศมีจํานวน 5.3 ลานคน หดตัวประมาณรอยละ 15 และผูโดยสาร
ระหวางประเทศมีจํานวน 8.4 ลานคน หดตัวประมาณรอยละ 18.3 สวนจํานวนเที่ยวบินในไตรมาสแรกของปนี้ก็มี
จํานวน 89,481 เที่ยว หดตัวกวารอยละ 16.1 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 106,607 เที่ยว ขยายตัว
รอยละ 6.1
เชนเดียวกับสายการบินของไทย อยางเชน สายการบินไทย ซึ่งพบวา อัตราสวนบรรทุกผูโดยสาร ในชวง
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคมและเมษายน 2552) อยูที่รอยละ 73 ซึ่งต่ํากวาเปาที่วางไวทรี่ อยละ 75 คาดวาเหตุการณนี้
จะสงผลในระยะยาวตอเนื่องทําใหอัตราสวนบรรทุกผูโดยสาร ประจําเดือนพฤษภาคมอยูที่รอยละ 65 ซึ่งลดลงจาก
เปาที่ตั้งไวที่รอ
 ยละ 71 และจากตัวเลขอัตราสวนบรรทุกผูโดยสารที่ลดลงต่ํากวาเปาทีต
่ ั้งไว ทําใหสายการบินไทย
ตองปรับลดเที่ยวบินเสนทางในประเทศและในภูมิภาค โดยเฉพาะจีน ญี่ปุน รวมกวา 170 เที่ยวบิน เพื่อประหยัด
คาใชจา ย
สวน สายการบินบางกอกแอรเวยส ก็จัดตารางบินฤดูรอน โดยไดลดเที่ยวบินไปประมาณรอยละ 20
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา
นอกจากนี้ จากแนวโนมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น ก็เริ่มเปนปจจัยลบที่สงผลอุตสาหกรรมการ
บินของไทย โดยลาสุดนั้น สายการบินไทย เริ่มตระหนักถึงปญหานี้ และไดมีการเตรียมหาแนวทางแกไขปญหา
ราคาน้ํามันที่เริ่มมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนี้ โดยอาจเพิ่มคาธรรมเนียมภาษีน้ํามันในบัตรโดยสารของสายการบิน
ไทยขึ้น หากราคาน้ํามันสูงขึ้นจริงตามสมมุติฐานจากทั้งวิชาการและนักวิเคราะหที่คาดวาภายในปนี้ ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงจะอยูที่ประมาณ 60-70 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลหรือสูงกวานั้น ซึ่งเมื่อกอนหนานี้ในชวงกลางปที่แลว ที่
ราคาน้ํามันเชือ
้ เพลิงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยูที่ 150 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลนั้น สายการบินไทย ก็เคยนําวิธีการปรับขึ้น
คาธรรมเนียมน้ํามันในบัตรโดยสารมาแลวหนึ่งครั้ง
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อยางไรก็ตาม สาเหตุของการชะลอตัวของความตองการเดินทางผูโ ดยสารทีจ
่ ะเดินทางมายังประเทศไทย
นัน
้ เปนผลสืบเนือ
่ งมาจากเรือ
่ งสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับผลกระทบจากความไมมน
ั่ คงของการเมือง
ภายในประเทศ และปจจัยลาสุด ก็คอ
ื การแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใ
 หม 2009
ขอมูลจาก คณะกรรมการธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) ระบุวา การชะลอตัวของจํานวนผูโดยสารใน
การเดินทางมาเที่ยวไทย เกิดจากปญหาที่มีผลกระทบกอนหนานี้ทั้งจากการชะลอตัวจากเศรษฐกิจโลก ความวุนวาย
ทางการเมืองไทยกอนหนานี้ ขณะที่การแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ก็กําลังกลายเปนปจจัย
ผลกระทบตัวใหม ซึ่งในขณะนี้แมไทยยังไมไดรับผลกระทบโดยตรงตอเรื่องนี้มากนัก เพราะไมไดเปนจุดแพร
ระบาด แตก็อาจจะสงผลกระทบที่ซ้ําเติมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในชวงโลวซีซันนี้
สอดคลองกับ ศูนยวจ
ิ ย
ั กสิกรไทย ซึ่งไดประเมินสถานการณและแนวโนมของอุตสาหกรรมการบินใน
ป 2552 นี้ สรุปไดวา ในชวง 2 ปที่ผานมาอุตสาหกรรมการบินตองเผชิญปจจัยลบอยางหนัก ไดแก
1. ปญหาราคาน้าํ มันทีเ่ พิ่มสูงขึ้นอยางมาก เมื่อป 2551 เปนปจจัยสําคัญที่สงผลชะลอการเติบโตของ
อุตสาหกรรม ขณะที่ ในปนี้ตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกทีช
่ ะลอตัวลง สงผลกระทบตอกําลังซื้อของนักทองเที่ยว
และผูโดยสารทางอากาศทั่วโลก ทําใหเกิดการชะลอการเดินทาง โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากสหรัฐฯ และยุโรปที่
ตองเผชิญปญหาเศรษฐกิจอยางหนัก อีกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจยังทําใหภาคธุรกิจหันมาปรับลดคาใชจายตางๆ
โดยเฉพาะคาใชจายในการเดินทาง ดังนั้น การเดินทางเพื่อติดตอธุรกิจมีแนวโนมลดลง แตหันไปใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารมากขึ้น เชน การประชุมทางไกลผานดาวเทียม
2. เหตุการณความวุน
 วายทางการเมืองในชวงเทศกาลสงกรานต ก็ยิ่งทําใหอุตสาหกรรมการบินตองเผชิญ
ภาวะเลวรายมากยิ่งขึ้น แมวา เหตุการณการชุมนุมทางการเมืองดังกลาวจะกลับเขาสูความสงบเรียบรอย แต
สถานการณทางการเมืองยังคงไมแนนอน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว ซึ่งจํานวนผูโดยสาร
ระหวางประเทศของไทย จะมีสัดสวนมากกวา รอยละ 60 ของจํานวนผูโดยสารทางอากาศทั้งหมด
3. การแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใ
 หม 2009 ซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบทําใหนักทองเที่ยวและ
ผูโดยสารชะลอหรืองดการเดินทาง ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงเหตุการณโรคซารสและไขหวัดนก อยางไรก็ตาม
ประเทศไทยอาจไมไดรับผลกระทบหนักมากในครั้งนี้ เนื่องจากไทยไมไดเปนแหลงกําเนิดของโรคดังกลาวและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการดําเนินมาตรการปองกันการแพรระบาดอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีประสบการณจากโรค
ซารสและไขหวัดนกมากอน ตลอดจนจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศสวนใหญของไทยเปนนักทองเที่ยวจาก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกวารอยละ 55
จากปจจัยเสี่ยงตางๆ ขางตนนั้น ศูนยวิจัยกสิกรไทยจึงคาดวาจํานวนผูโ ดยสารทางอากาศตลอดทั้งปอาจมี
ประมาณ 46.2-46.8 ลานคน หดตัวประมาณรอยละ 14-15 ลดลงจากป 2551 ที่มีจํานวนผูโดยสารประมาณ 54.4
ลานคน และเปนการหดตัวตอเนื่องจากปกอนที่หดตัวรอยละ 4.8
สายการบินตางๆ ของไทย ตางก็มีความเห็นสอดคลองกันวา ตางก็ไดรบ
ั ผลกระทบตอเนื่องจากปจจัยในทาง
ลบ ทั้งปจจัยสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ปจจัยความไมมั่นคงของการเมืองภายในประเทศ และปจจัยลาสุด ก็คือ
การแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
สายการบินไทย กลาววา สายการบินไทยเองตองระมัดระวังในการดําเนินการในชวงไตรมาสที่สองของป
2552 อยางมาก เนื่องจาก คาดวาจะมีผลการดําเนินงานไปในทิศทางเปนลบ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการ
ของไตรมาส 1 ที่ผานมา เนื่องจากชวงเวลาระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายนนั้นเปนชวงโลซีซั่นของทุกป อีกทั้งยัง
ไดรับปจจัยลบจากภายในประเทศเชนปญหาทางการเมืองที่ยังไมนิ่ง รวมทั้งการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม 2009 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจากตางชาติลดลง
อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของ บกท. ในไตรมาส 1 ปบัญชี 2552(1ม.ค.-31มี.ค.52) มีรายไดรวม
ทั้งสิ้น 41,270 ลานบาท และ มีกําไรสุทธิ 7,869 ลานบาท ซึ่งสูงกวาชวงเดียวกันของปกอนที่มีกําไรสุทธิที่ 2,216
ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 5,653 ลานบาท หรือ รอยละ 255.1 และมี EBITDA เทากับ 9,512 ลานบาท โดย ณ วันที่
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31 มี.ค.52 การบินไทย และ บริษัทยอย มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 260,351 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธ.ค.51
จํานวน 817 ลานบาท โดยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 206,582 ลานบาท ลดลง 7,070 ลานบาท
สาเหตุที่ทําให บกท. มีผลการดําเนินงานมีกําไร เนื่องมาจาก บกท. ไดปฏิบัติตามแผนฟนฟูธุรกิจอยาง
เครงครัด ซึ่งแมวา บกท. จะมีรายไดเพียง 41,270 ลานบาท ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 14,581 ลานบาท
หรือรอยละ 26.1 แต บกท. สามารถลดคาใชจายจํานวน 6,757 ลานบาท ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันปกอน 987
ลานบาทหรือรอยละ 12.7 โดยเฉพาะคาใชจายดานบุคลากร
หลังจากที่ประสบปญหาการขาดทุนอยางหนัก บกท. จึงไดดําเนินการแกปญหาตามแนวทางแผนฟนฟุ
ธุรกิจป 2552-2554 โดยในระยะที่ 1 เปนแผนฟนฟูแบบเรงดวนใชเวลาประมาณ 1 ป โดยผลดําเนินงานตามแผน
เบื้องตน พบวา นับตั้งแตเดือนมกราคม-เมษายนที่ผานมา บกท. สามารถลดคาใชจายลงได รอยละ 7-8 และคาดวา
ภายในปนี้ จะสามารถลดคาใชจายไดตามที่ตั้งไว คือ รอยละ 15 หรือ ราว10,000 ลานบาท โดยคาใชจายของ
บกท. ที่มีการดําเนินการปรับลดลง เชน
-

การลดคาลวงเวลาในสวนงานหลักๆ คือ ฝายงานชางและงานบริการภาคพื้น รวมถึงคาใชจาย

ในงานภาคพื้นสนามบินตางประเทศ ซึ่งสามารถลดคาใชจายในสวนดังกลาวลงได 300 ลานบาทแลว จากที่ตั้งไว
700-800 ลานบาท
-

การลดเที่ยวบินกับลดจํานวนพักคางคืนของนักบินและลูกเรือ ทําใหคาใชจายในสวนนี้ลดลง

จากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 415 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.5
-

การงดจายเงินรางวัล (โบนัส) ใหกับพนักงาน และการงดปรับขึ้นเงินเดือน ซึ่งทําให บกท. สามารถ

ลดคาใชจายไปไดถึง 3,000 ลานบาท
-

คาใชจายดานราคาน้ํามันเชือ
้ เพลิง ซึ่งในชวงไตรมาสที่ 1 นั้น เปนชวงเวลาที่ราคาน้าํ มันเชื้อเพลิง

ปรับตัวลดลงอยางมาก โดยราคาน้ํามันเฉลีย
่ ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน ประมาณรอยละ 45.2 ประกอบกับการที่
บกท. ไดปรับลดจํานวนเที่ยวบินลง ทําใหมค
ี าน้ํามันเครื่องบินต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอนถึง 8,627 ลานบาทหรือ
ประมาณรอยละ 44.1
-

คาเชาเครื่องบิน และอะไหล ซึ่งลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน จํานวน 757 ลานบาท หรือ

รอยละ 64.6 เพราะเครื่องบินเชาลดลง 5 ลํา อัตราคาเชาเครื่องบินที่ตอสัญญา3 ลําลดลงและการยกเลิกการเชา
พื้นที่ระวางบรรทุกสินคา
-

คาใชจายเกี่ยวกับการขายและการโฆษณา ลดลง 418 ลานบาท หรือรอยละ 23

นอกจากนี้ บกท. ยังไดกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ถึง 4,609 ลานบาท เพราะการ
ปรับยอดเงินกูคงเหลือสกุลยูโรและเยนเปนเงินบาท
อยางไรก็ตาม ถึงแมวา บกท. จะสามารถลดคาใชจายและมีกําไรสุทธิไดในไตรมาสแรกของป 2552 ที่ผาน
มา บกท. ก็มีโครงการที่จะหาแหลงเงินกู เพื่อนําไปจายคารับมอบฝูงบิน แอรบัส A330-300 ลําที่ 3-8 ซึ่งมูลคา
ขั้นต่ําที่จะตองจายปนี้ จํานวนประมาณ 2 หมื่นลานบาท
สวน สายการบินบางกอกแอรเวยส นั้น กลาววา ปที่ผานมาถือเปนปแรกที่สายการบินประสบกับภาวะ
ขาดทุน ซึ่งมีสาเหตุจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความวุนวายตางๆ ในไทยที่เกิดขึ้น ก็ยงิ่ ทําใหการ
ทองเที่ยวไดรบ
ั ผลกระทบ ทั้งนี้ คาดวา รายไดของสายการบินฯ จะอยูที่ 8,000 ลานบาท ซึ่งลดลงไปประมาณ
รอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งมีรายไดอยูที่ 11,000 ลานบาท และมีจํานวนผูโดยสาร
2.4 ลานคน โดยขาดทุนอยู 800 ลานบาท
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อยางไรก็ตาม สายการบินบางกอก แอรเวย เตรียมดําเนินการตางๆ เพื่อรองรับสภาวะการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมการบิน และ แนวโนมการขาดทุนของบริษัทฯ เชน
-

การลดคาใชจายที่ไมจําเปนใหไดประมาณรอยละ 25

-

การชะลอการรับมอบเครื่องบิน ตามแผนปนี้ บางกอกแอรเวยส จะตองรับมอบเครื่องบิน ATR

1 ลํา แตก็ขอยกเลิกไป รวมถึงรับมอบเครื่องบินแอรบัส A319 เขาประจําฝูงบินใหมอีก 3 ลํา บางกอกแอรเวสยก็จะ
ขอเจรจากับทางผูใหเชาเครื่องบิน เพื่อจะขอรับมอบมากอน 2 ลํา สวนอีกลําที่จะเขามาปลายปนี้ ขอเลื่อนมารับมอบ
ปหนาแทน โดยมีการเสียคาปรับ
-

การเจรจาขอยืดระยะเวลาการเชาเครื่องบิน จาก 5 ปเปน 7 ป ซึ่งจะทําใหคาเชาถูกลง และ

ลดคาใชจายเฉพาะหนา เพราะสายการบินมองเห็นแลววาความตองการในการเดินทางของนักทองเที่ยวลดลง
ประกอบกับเครื่องบินที่มีอยูก็เพียงพอที่จะนํามาปรับใชในเสนทางบินตางๆได
- การปรับลดหรือเพิ่มเที่ยวบินตามความเหมาะสมกับความตองการของผูโดยสาร เชน เสนทาง
บินที่ขาดทุนที่จะปรับลด เชน มาเกา ฟูกูโอกะ สวนเสนทางที่จะมีการเพิม
่ เที่ยวบิน เชน ภูเก็ต พนมเปญ เปนตน
โดยเสนทางบินที่มีศักยภาพก็จะนําเครื่องบินแอรบัสรุนใหมที่เพิ่งรับมอบมาใช เนื่องจากมีการใหบริการในชั้นธุรกิจ
อยูดวย เชน กรุงเทพฯ-สมุย,กรุงเทพฯ-พนมเปญ,กรุงเทพฯ-มัลดีฟส,สมุย-สิงคโปร เปนตน
- การสรางความรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจ โดยการทําการบินโคดแชรกับสายการบินอื่นๆ เพื่อ
สรางโอกาสในการรองรับการเดินทางใหแกผูโดยสารเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากเครือขายเสนทางบินของบางกอกแอรเวย ที่เนนในประเทศและภูมิภาคลุม
 น้ําโขง ขณะนี้บางกอกแอรเวย ทําโคดแชรกับหลายสายการบิน เชน
เอธิฮัด เพื่อขยายตลาดสูตะวันออกกลาง และกําลังหารือกับอีกหลายสายการบินเพื่อขยายตลาดสูยุโรป เชน
แอรฟรานซ เคแอลเอ็ม แอลทียู การบินไทย เปนตน
-

การนําเครื่องบินที่เหลือจากการใชงานมาใหบริการเชา เชน ใหสายการบินพีบี แอร เชาเครื่องบิน

ATR ซึ่งเปนการเชาเครื่องบิน นักบิน รวมถึงการซอมบํารุง
นอกจากนีย
้ ังชะลอแผนการลงทุนทีย
่ งั ไมจาํ เปนออกไปกอน เชนแผนจะรวมมือกับทางสหรัฐอเมริกา เปด
โรงเรียนการบิน ทีจ
่ ังหวัดสุโขทัย ลงทุนกวา 600 ลานบาท เพือ
่ สอนนักเรียนตางชาติกค
็ งตองชะลอไปกอน
เชนเดียวกับ สายการบินไทยแอรเอเชีย ซึ่งมองวา การทองเที่ยวของไทยที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยลบ
ทั้งดานการเมืองในประเทศ ปญหาเศรษฐกิจ และการระบาดของไขหวัดใหญ 2009 ทําใหการเดินทางทองเที่ยว
ของไทยลดลง ซึ่งสายการบินไทยแอรเอชียก็ไดรับผลกระทบนี้ดวย อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 นี้ สายการบิน
ไทยแอรเอเชีย จะมีการนําเครื่องบินแอรบัส A320 เขามาใหบริการเพิ่มอีก 3 ลํา พรอมกับการเปดเสนทางใหมอีก 23 เสนทางในประเทศจีน เชน ไตหวัน เปนตน พรอมทั้งเพิม
่ เที่ยวบินในฮองกง
สายการบินวันทูโก ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมองวา ผลประทบจากปญหาเศรษฐกิจโลกและ
การเมืองภายในประเทศ ประกอบกับเปนชวงนอกฤดูทองเที่ยว (Low Season) ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง
ประมาณ4 ลานคนตอป หรือคิดเปนรอยละ 50 ซึ่งไดสงผลกระทบถึงจํานวนผูโดยสารของสายการบินตางๆ ลดลงไป
ดวย คิดเฉลี่ยผูโดยสารของสายการบินลดลงประมาณ 10,000 คนตอวัน อยางไรก็ตาม สายการบินวันทูโกยืนยัน
แผนการซื้อเครื่องโบอิ้ง B -742 2 ลําในป 2552 นี้ แตจะนํามาใหบริการในเสนทางใดนั้น จะตองประเมิน
สถานการณทางการเมืองและทิศทางการทองเที่ยวอีกครั้ง
สําหรับสายการบินนกแอร นัน
้ ก็ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งในชวงตนปที่ผานมา
แมวาจะอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว แตจํานวนของผูโดยสารก็เริ่มลดลง ซึ่งสายการบินนกแอร จึงไดมีการปรับ
่ งบินที่ใชดําเนินการลงจากเดิมจํานวน 10 ลําตอวัน เหลือเพียง 4 ลําตอ
แผนการบริหารงาน โดยปรับลดจํานวนเครือ
วัน เพื่อลดตนทุน โดยอัตราสวนบรรทุกผูโดยสารของสายการบินนกแอรในขณะนี้นั้นมีอยูประมาณรอยละ
67-70 และในชวงวันสุดสัปดาหมีประมาณรอยละ 70 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ดี แมวา จะมีปริมาณผูโดยสารทีล
่ ดลง
บางสวน สวนผลกระทบเกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 นั้น ในชวงที่ผานมา สายการบินนกแอรยัง
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ไมไดรับผลกระทบในเรื่องดังกลาว เนื่องจากเที่ยวบินที่ใหบริการนั้น เปนเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด และการ
ระบาดของเชื้อโรคก็ยังไมไดเขามาระบาดในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม นกแอรก็มีแผนการที่จะขยายตัว แมจะมีปจ
 จัยเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยภายในไตรมาสที่ 4
ของปนี้ จะมีการขยายเสนทางบิน รวมทั้งการนําเครื่องบินใหม โบอิง 737 -400 เขามาบริการอีก 1 ลํา ในเดือนก.ค.
2552 นี้ ทําใหมีเครื่องบินใหบริการเพิ่มขึ้นเปน 5 ลํา

ทางดานการขนสงสินคาทางอากาศเองก็ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนี้เชนกัน โดย
ขอมูลจากสมาคมผูร บ
ั จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (TIFFA) ระบุวา ภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัว ตั้งแตป 2551 ถึงปจจุบันและมีแนวโนมวาในป 2552 นี้ ภาวะเศรษฐกิจจะยังชะลอตัวอยางตอเนื่องโดยในชวง
เดือน ม.ค.-มี.ค.52 ที่ผานมา ผูประกอบการธุรกิจขนสงสินคาไดลดปริมาณการขนสงสินคาไปแลวกวารอยละ 30-40
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน สวนสินคาที่มีปริมาณการขนสงลดลงสวนใหญจะเปนสินคา กลุมอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณคอมพิวเตอร และสินคาเกษตร มียอดการสั่งซื้อ จากประเทศคูคาลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหธุรกิจจัดสง
สินคาตองสูญเสียรายไดซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนของการประเมินตัวเลขของรายไดที่ขาดหายไป อยางไรก็ตาม
หากสถานการณในชวงครึ่งหลังของป 2552 ปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจขนสงก็นาจะฟนตัวตาม

นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินของไทย ทั้งการขนสงผูโดยสาร และการขนสงสินคาทางอากาศ ซึ่งตางก็
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยแลว ทาง บริษท
ั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
(บวท.) ผูใหบริการควบคุมการเดินอากาศและการสื่อสารการบิน ก็ไดรบ
ั ผลตอเนื่องดวยเชนกัน โดยพบวา
สถานการณเศรษฐกิจตกต่ํา และความวุนวายทางการเมืองอยางตอเนื่อง รวมถึงการระบาดของไขหวัดใหญ 2009
ไดสงผลกระทบตอธุรกิจการบิน ทําใหปริมาณการจราจรทางอากาศลดลงคอนขางมากในปนี้ และกระทบตอรายได
ของ บวท. ที่เปนผูใหบริการจัดการจราจรทางอากาศ โดยพบวา เที่ยวบินลดลงเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 ตอเดือน
และกระทบโดยตรงกับรายไดของ บวท. ซึ่งคาดวา ปนี้ บวท.จะมีผลประกอบการลดต่ํากวาป 2551 ประมาณ 500
ลานบาท จากที่ปกอนมีรายไดประมาณ 6,000 ลานบาท ถือเปนปแรกที่ประสบปญหารายไดต่ํากวาคาใชจาย และ
จากผลการวิเคราะหทางการเงิน พบวา บวท. จะมีรายไดครอบคลุมคาใชจายเมื่อจํานวนเที่ยวบินมีปริมาณเพิ่มขึน
้
รอยละ 5 แตปจจุบันปริมาณเที่ยวบินมีจํานวนลดนอยลงจากเดิม
บวท. ไดเริ่มมาตรการลดคาใชจาย โดยคาดวาตลอดทั้งปจะประหยัดคาใชจายได 100 ลานบาท
นอกจากนั้น บวท. จะเพิม
่ รายไดเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายมากที่สุด โดย บวท. มีโครงการ 2 โครงการ คือ
1. โครงการความรวมมือกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดย บวท. จะเขาไปชวยในการจัดตั้ง
ศูนยวิทยุภาคพื้นดิน ในการควบคุมการขนสงน้ํามันของ ปตท. ซึ่งจะทําให ปตท. สามารถที่จะติดตามการทํางาน
ของรถขนสงน้ํามันและเชื้อเพลิงไดตลอดเสนทาง
2. โครงการใหบริการทดสอบบิน โดยนําเอาเครื่องบินทดสอบที่ บวท. มีอยู 2 เครื่อง ซึ่งปจจุบันจะมีการทํา
การบินทดสอบเพียงปละ 2-3 ครั้ง มาใหบริการเพิ่มเติมกับประเทศตางๆ ที่มีความตองการจะทําการทดสอบสัญญาณ
วิทยุสื่อสารกับเครื่องบิน เชน ภูฏาน เนปาล เปนตน โดย บวท. ไดทําการออกแบบ “โมเดล” ในการทดสอบใหม
แลวนํามาประยุกตใชงาน และโมเดลใหมดังกลาวก็จะลดจํานวนเที่ยวบิน และเพิ่มความปลอดภัยไดมากขึ้น ทั้งนี้
หลายสนามบินในอินโดจีนที่ตองการใหเราเขาไปชวยทําการบินทดสอบ และในขณะนี้ บริษัทที่ใหบริการใน
ลักษณะนี้มีเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท ออสเตรเลีย แอร เซอรวิส
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สวนแผนการลงทุนของ บวท. ในป 2552 นี้ ไดแก
1. โครงการติดตัง้ ระบบเครื่องชวยการเดินอากาศดวยระบบดาวเทียม หรือ Performance-based
Navigation (PBN) ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งไดเคยกลาวรายละเอียดไปบางสวนแลวในสรุปขาวอุตสาหกรรม
การบินของไทย ประจําเดือนมกราคม 2552 ทั้งนี้ คาดวา การติดตั้งจะแลวเสร็จพรอมใหบริการเดือนตุลาคม 2552
โดยใชเงินลงทุนประมาณ 5 ลานบาท ซึ่งเมื่อ บวท.ดําเนินการความสําเร็จ ก็จะขยายการใหบริการไปสูทาอากาศ
ยานในตางประเทศ เปนการสรางรายไดเพิม
่ ใหกับ บวท. เนื่องจากระบบดังกลาวเปนระบบที่ ICAO จะบังคับให
ทาอากาศยานทุกแหงติดตั้งในอีก 7 ป
2. โครงการลงทุนในสวนของเทคโนโลยี ในการกําหนดทิศทาง การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และองคความรูตางๆ เพื่อใหเกิดการใหบริการการควบคุมการจราจรทางอากาศที่รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย เชน
ในสวนการใหบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ บวท. ก็ไดมีการปรับเสนทางการจราจรทางอากาศใหม โดยไมตองไป
บินออมดอนเมือง ชวยใหเครื่องบินประหยัดเวลาไปไดประมาณ 5 นาที/ลํา ซึ่งสามารถชวยใหเครื่องบินประหยัด
น้ํามันเพิ่มขึ้น โดยจากการคํานวณของ บกท. จะชวยประหยัด ได 35,600 บาทตอเที่ยวบิน หรือ 19 ลานบาทตอ
เดือน

ในสวนของ บริษท
ั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) นั้น ก็ไดเตรียมความพรอมสําหรับ
สถานการณที่เกิดขึ้นในป 2552 ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศที่ทาํ ใหจํานวนนักทองเที่ยวและ
เที่ยวบินลดลงและทําใหรายไดในป 2552 ลดลง โดยนโยบายเรงดวนที่ ทอท. จะดําเนินการ คือ การปรับแผนลด
รายจายและเพิม
่ รายไดของ ทอท. เพื่อทําใหผลประกอบการในป 2552 ไมประสบกับผลขาดทุน
ทอท. ไดทําแผนปรับลดรายจายลงไปแลวประมาณ 2,000 ลานบาท แต ทอท. มีนโยบายการชวยเหลือ
ผูประกอบการดานการบินทั้งการลดคาธรรมเนียมการขึ้นลงอากาศยาน คาธรรมเนียมการจอดอากาศยาน ไดทําให
รายได ทอท. ลดลงไปกวา 1,000 ลานบาท และประมาณการรายไดในป 2552 อาจจะลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
อยางไรก็ตาม คาดวาการปรับแผนใหสอดคลองกับสถานการณจะทําใหผลประกอบการของ ทอท. ในป
2552 ไมขาดทุน จากผลประกอบการ ทอท. ป 2551 มีกําไรสุทธิ 7,321 ลานบาท โดยมีรายไดจากการดําเนินงาน
22,010 ลานบาท รายจาย 18,515 ลานบาท และมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 928 ลานบาท
นอกจากนี้ ทอท. ยังมีความสนใจที่จะเขาไปบริหารทาอากาศยานกระบี่ เนื่องจากเปนทาอากาศยานที่ มี
แนวโนมในการเติบโตของจํานวนผูโดยสารอยางรวดเร็ว และเปนทาอากาศยานเดียวในกํากับของ ขอ. ที่มีกําไร

********************************

แหลงขอมูล :
เว็บไซตสมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
เว็บไซตองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
เว็บไซตกรมการขนสงทางอากาศ
เว็บไซตบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เว็บไซตบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
เว็บไซตศูนยวิจัยกสิกรไทย
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพไทยโพสต
หนังสือพิมพมติชน
หนังสือพิมพแนวหนา
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพสยามธุรกิจ
หนังสือพิมพไทยรัฐ
หนังสือพิมพขาวหุน
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการรายวัน

หนังสือพิมพทรานสปอรต เจอรนัล

หนังสือพิมพบางกอกทูเดย

หนังสือพิมพขาวหุน

หนังสือพิมพเดลินิวส

หนังสือพิมพสยามรัฐ
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Disclaimer :
ขอมูลในรายงานฉบับนี้จัดทําเพื่อใชประโยชนในกิจการของ สบพ. และเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่
นาเชื่อถือ แตมิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด สบพ.
อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการใชขอมูล
ตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเอง สบพ. จะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใด
จากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต
อยางใดทั้งสิ้น
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