
โอกาสทองธุรกิจซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน 
ยทุธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 ปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัในธุรกิจบริการทางการบินอยา่งรุนแรงโดยเฉพาะในภมิูภาคเออีซี มีสายการบิน
และเคร่ืองบินใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนอยา่งมากมาย ทาํใหธุ้รกิจสายการบินแทบจะไม่มีกาํไร แต่การท่ีมีเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึน
จาํนวนมาก นบัเป็นโอกาสทองของธุรกิจซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ MRO (Maintenance Repair & 
Overhaul) ซ่ึงมีรายไดค้่อนขา้งดี เน่ืองจากสายการบินขนาดกลางและขนาดเลก็จะซ่อมบาํรุงเฉพาะซ่อมยอ่ยหรือ 
Line/Light Maintenance เท่านั้น ไม่คุม้ท่ีจะพฒันาศนูยซ่์อมขนาดใหญ่ของตนเอง 
 การซ่อมเคร่ืองบินสามารถจาํแนกออกเป็นการซ่อมแบบต่างๆ ตั้งแต่การซ่อมยอ่ยหรือซ่อมขั้นลานจอด
หรือ Line/Light Maintenance จะตรวจสอบและซ่อมบาํรุงเดร่ืองทุกคร้ังก่อนทาํการบินและเม่ือส้ินสุดการบินใน
แต่ละวนั โดยตรวจเชค็ในดา้นต่างๆ เช่น ระบบไฮดรอลิก ความดนัของระบบกนัสะเทือน ฯลฯ ซ่ึงใชเ้วลาไม่มาก
นกั รวมถึงตรวจเชค็ตามชัว่โมงบินท่ีกาํหนด เช่น เคร่ืองบินโบอ้ิง 777 กาํหนดตรวจเชค็ทุก 1,000 ชัว่โมงบิน 
 การซ่อมรายปีหรือ C-Check เป็นการซ่อมซ่ึงดาํเนินการทุก 1 - 1.5 ปี/คร้ัง โดยข้ึนกบัแบบของเคร่ืองบิน 
มีหลกัในการซ่อมวา่ส่วนประกอบของเคร่ืองบินในส่วนไหนบา้งท่ีผูผ้ลิตกาํหนดใหด้าํเนินการเปล่ียนตามจาํนวน
คร้ังท่ีข้ึนลงของเคร่ืองบิน (Cycle) หรือจาํนวนชัว่โมงบิน (Flight Hour) ใชเ้วลาซ่อมประมาณ 5 – 7 วนั จะ
ตรวจสอบในดา้นต่างๆ เป็นตน้วา่ ความสึกกร่อนของผวิเคร่ืองบิน ตวัยดึติดเคร่ืองยนตเ์ขา้กบัโครงสร้างของ
เคร่ืองบิน ฯลฯ 
 รวมถึงการซ่อมใหญ่ระดบั D-Check หรือการซ่อมโครงสร้างของเคร่ืองบินนั้น จะดาํเนินการประมาณ 4 
- 6 ปี/คร้ัง เคร่ืองบินตอ้งจอดอยูป่ระมาณ 1-1.5  เดือน โดยเคร่ืองบินทั้งลาํจะถกูร้ือออกมาทั้งหมดเพ่ือสร้างความ
ปลอดภยัใหก้บัผูโ้ดยสาร จะทาํใหเ้ห็นโครงสร้างหรือกระดูกงูของเคร่ืองบิน จากนั้นจะทาํการตรวจสอบ
โครงสร้างในส่วนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นคราบสนิม รอยแตก ฯลฯ  สาํหรับเคร่ืองบินท่ีออกแบบในระยะหลงัจะ
ออกแบบดีใหมี้โครงสร้างแขง็แรงยิง่ข้ึน ทาํใหต้รวจซ่อม D-Check ชา้ลงกวา่เดิม เป็นตน้วา่ โบอ้ิง 777 จะซ่อม
ใหญ่ D-Check คร้ังแรก 8 ปี หลงัจากทาํการบิน  
 สาํหรับโครงสร้างการซ่อมเคร่ืองบินจากการศึกษาของบริษทัโบอ้ิงพบวา่สายการบินต่างๆ มีแนวโนม้
ซอ้มเองลดลง และจา้งซ่อมโดยบริษทัภายนอกเพ่ิมข้ึน สามารถจาํแนกเป็นส่วนต่างๆ โดยกรณี Line/Light 
Maintenance จะซ่อมเองค่อนขา้งสูง แต่มีแนวโนม้ลดลง กล่าวคือ สัดส่วนซ่อมเองจะลดลงจาก 88% ในปี 2554 
เหลือ 75% ในปี 2563 ขณะท่ีจา้งบริษทัอ่ืนซ่อมเพิ่มจาก 12% เป็น 25% ในช่วงเดียวกนั 
 กรณีการซ่อมเคร่ืองยนต ์ในปี 2554 จะซ่อมเองเพียงแค่ 22% และจา้งบริษทัภายนอกสูงถึง 78% และ
แนวโนม้ในการซ่อมเองจะลดลงตามลาํดบั โดยในปี 2563 จะซ่อมเองลดลงเหลือเพียง 10% ขณะท่ีจา้งซ่อมจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 90% 
 ส่วนการซ่อมใหญ่ระดบั D-Check เก่ียวกบัโครงสร้างเคร่ืองบิน ในปี 2554 จะซ่อมเองเพียง 44% และ
จา้งบริษทัภายนอกสูงถึง 56% และแนวโนม้ในการซ่อมเองจะลดลงตามลาํดบัเช่นเดียวกนั โดยในปี 2563 จะซ่อม
เองลดลงเหลือเพียง 25% ขณะท่ีจา้งซ่อมจะเพ่ิมข้ึนเป็น 75% 
 สาํหรับธุรกิจซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินในเออีซีเป็นการแข่งขนัของผูป้ระกอบการรายใหญ่ไม่ก่ีราย มีทั้ง
ผูป้ระกอบการอิสระ และท่ีเป็นบริษทัลกูของธุรกิจสายการบินและธุรกิจผลิตเคร่ืองบิน สาํหรับผุป้ระกอบการราย
ใหญ่ท่ีสุด คือ บริษทัสิงคโปร์เทคโนโลยแีอโรสเปซ ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจของสิงคโปร์ นบัเป็นบริษทัทาํธุรกิจ MRO 
แบบอิสระรายใหญ่ท่ีสุดในโลก มีรายไดม้ากถึงปีละ 7 หม่ืนลา้นบาท กาํไรมากถึงปีละ 7.5 พนัลา้นบาท มีศูนย์



ซ่อมทั้งเป็นเจา้ของเองและร่วมลงทุนในประเทศต่างๆ จาํนวนมาก เช่น สหรัฐฯ (เมืองโมไบล ์นครซานอนันิโอ) 
ปานามา จีน (เซียะเหมิน เซ่ียงไฮ ้กวางโจว) สเปน (กรุงแมดริด) เยอรมนี ฯลฯ มีช่างเทคนิคมากถึง 1.05 หม่ืนคน 
โดยจาํนวนน้ีทาํงานในต่างประเทศมากกวา่คร่ึงหน่ึงของทั้งหมด 
 ผูป้ระกอบการรายใหญ่รองลงมา คือ บริษทั SIA Engineering Company (SIAEC) ของสิงคโปร์
เช่นเดียวกนั ใหบ้ริการไม่เฉพาะสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์และซิลคแ์อร์ของตนเองเท่านั้น แต่รวมถึงสายการ
บินอ่ืนดว้ย เช่น สายการบินเซบูแปซิฟิคของฟิลิปปินส์ ฯลฯ รายไดม้ากถึง 65% มาจากสายการบินอ่ืน ทั้งน้ี ได้
ใหบ้ริการในหลายประเทศ และมีศนูยซ่์อมใหญ่ 2 แห่ง ในสิงคโปร์และท่าอากาศยานคลากในฟิลิปปินส์ 
 สาํหรับในปีการเงิน 2555/2556 (เมษายน 2555 – มีนาคม 2556) สิงคโปร์แอร์ไลน์มีกาํไรจากการ
ดาํเนินการในส่วนซ่อมเคร่ืองบินค่อนขา้งสูง คือ 3.2 พนัลา้นบาท เปรียบเทียบกบักาํไรจากใหบ้ริการสายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลนส์ 4.7 พนัลา้นบาท และสายการบินซิลคแ์อร์อีก 2.5 พนัลา้นบาท  
 สาํหรับคู่แข่งสาํคญัรายอ่ืนๆ เป็นตน้วา่ จีเอม็เอฟแอโรเอเชีย ซ่ึงเป็นศนูยซ่์อมของสายการบินการูดาของ
อินโดนีเซีย ซ่ึงรับจา้งซ่อมเคร่ืองบินภายนอกดว้ย ปัจจุบนัรายไดส้ัดส่วน 35% มาจากใหบ้ริการแก่สายการบิน
ภายนอก  
 บริษทั Lufthansa Technik Philippines เป็นการร่วมลงทุนระหวา่งบริษทั Lufthansa Technik AG ใน
เครือของสายการบินลุฟตฮ์นัซ่าของเยอรมนี ถือหุน้สัดส่วน 51% และบริษทั MacroAsia ของฟิลิปปินส์ ถือหุน้ 
49% ใหบ้ริการท่ีท่าอากาศยานนานาชาตินินอยอะคิโนของนครมะนิลา เนน้ใหบ้ริการซ่อมเคร่ืองบินแอร์บสั 
 บริษทั Sepang Aircraft Engineering (SAE) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บริษทัผลิตเคร่ืองบินแอร์บสั ตั้งฐานท่ีท่า
อากาศยานกรุงกวัลาลมัเปอร์ มีลูกคา้รายใหญ่ เป็นตน้วา่ แอร์เอเชีย ซ่ึงเกือบทั้งหมดจะมาซ่อมใหญ่ท่ีศนูยซ่์อม
แห่งน้ี 
 ปัจจุบนัการบินไทยสนใจจะเขา้ร่วมวงศไ์พบูลยด์ว้ย เน่ืองจากศนูยซ่์อมการบินไทยนบัวา่ใหญ่และ
ทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวปีเอเชีย สามารถซ่อมเคร่ืองบินไดแ้ทบทุกแบบทั้งเคร่ืองบินโบอ้ิง แอร์บสั ตั้งแต่การ
ซ่อมยอ่ยหรือซ่อมขั้นลานจอด การซ่อมรายปีหรือ C-Check จนถึงการซ่อมใหญ่ระดบั D-Check เป็นซ่อม
โครงสร้างของเคร่ืองบิน ซ่ึงจะดาํเนินการประมาณ 4 - 6 ปี/คร้ัง   
 จุดเด่นสาํคญัของศนูยซ่์อมของการบินไทยมี 2 ประการ ประการแรก พนกังานมีประสบการณ์สูง ขณะท่ี
พนกังานของศนูยซ่์อมอ่ืนๆ เปล่ียนงานบ่อย แต่พนกังานศูนยซ่์อมการบินไทยจะทาํงานจนเกษียณ ประการท่ีสอง 
คนไทยมีบุคลิกลกัษณ์สนใจรายละเอียดเลก็ๆ นอ้ยๆ ทาํใหก้ารซ่อมบาํรุงมีมาตรฐานสูง 
 แมใ้นระยะท่ีผา่นมา การบินไทยจะใหบ้ริการซ่อมบาํรุงแก่สายการบินภายนอก แต่สัดส่วนไม่มากนกั 
กล่าวคือ รายไดปี้ละ 9 พนัลา้นบาท มาจากการซ่อมเคร่ืองบินการบินไทย 8 พนัลา้นบาท และสายการบินภายนอก
อีกเพียง 1 พนัลา้นบาท  
 เพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจรองรับเออีซี เม่ือปลายปี 2556 ฝ่ายช่างการบินไทยไดแ้ถลงข่าวแผนธุรกิจ
เพ่ือรองรับเออีซี โดยวางแผนแยกตวัเป็นบริษทัลูกของการบินไทยและเนน้ใหบ้ริการแก่สายการบินอ่ืนเป็น
สัดส่วนมากยิง่ขั้น ตั้งเป้าหมายเพ่ิมรายไดด้า้นน้ีเป็นปีละ 5 หม่ืนลา้นบาท และเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากภายนอกเป็น 
50% โดยมีแผนขยายบริการไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น เช่น กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ ฯลฯ เพ่ิมเติมในอนาคต 
  
 

 

บทความหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 


