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  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 เดิมธุรกิจสายการบินในทวีปเอเชียและแปซิฟิคจะเป็นสายการบินแห่งชาติเป็นหลกั โดยรัฐบาลถือหุน้ส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด แมต่้อมาประเทศต่างๆ ไดแ้ปรรูปสายการบินแห่งชาติเหล่าน้ีมาอยูใ่นรูปบริษทัจาํกดั แต่หลายแห่งรัฐบาลยงัคงถือหุน้
ขา้งมาก เช่น มาเลเซียนแอร์ไลนส์ การบินไทย ฯลฯ 
 ปัจจุบนัสายการบินแห่งชาติเหล่าน้ีตอ้งปรับตวัคร้ังใหญ่เพ่ือความอยูร่อด เน่ืองจากการเปิดเสรีการบิน ทาํใหต้อ้ง
แข่งขนักบัสายการบินเอกชนท่ีประสิทธิภาพการดาํเนินการสูงกวา่ การบริหารจดัการคล่องตวักวา่ ฯลฯ รวมถึงตอ้งปรับ
วฒันธรรมการทาํงานจากเดิมรูปแบบก่ึงราชการ มาเป็นบริหารจดัการคล่องตวัแบบเอกชน พร้อมกบัตดัค่าใชจ่้ายมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได ้หากไม่สามารถปรับตวัไดแ้ลว้ จะประสบปัญหาทางการเงินอยา่งรุนแรง 
 ตวัอยา่งหน่ึง คือ แจแปนแอร์ไลนส์ ซ่ึงเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจของญ่ีปุ่นและไดแ้ปรรูปเป็นบริษทัเอกชนเม่ือปี 2530 ได้
ประสบปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการ ทาํใหข้าดทุนจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ือง ในท่ีสุดตอ้งยืน่ฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายลม้ละลาย
เม่ือเดือนมกราคม 2553 ทาํใหใ้บหุน้กลายเป็นวอลลเ์ปเปอร์  
 จากนั้นกองทุนของรัฐบาลไดอ้ดัฉีดเงินทุนเขา้มาถือหุน้นบัแสนลา้นบาท ซ่ึงอุปมาอุปไมยเหมือนยดึสายการบินมาเป็น
ของรัฐ และไดแ้ต่งตั้งใหน้ายคาซูโอะ อินาโมริ ผูก่้อตั้งบริษทัเคียวเซร่า ซ่ึงเป็นบุคคลซ่ึงมีช่ือเสียงอยา่งมากในดา้นอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ แมไ้ม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินกต็าม มาเป็นหวัหนา้ผูบ้ริหารชุดใหม่ มีการปรับโครงสร้างหน้ีโดย
เจา้หน้ียอมแฮร์คทัลดหน้ีไป 1.9 แสนลา้นบาท  ปรับโครงสร้างการดาํเนินการคร้ังใหญ่เพ่ือลดคา่ใชจ่้าย ทั้งปรับลดเส้นทางบินท่ี
ไม่มีกาํไร ปลดระวางเคร่ืองบินเก่าท่ีกินนํ้ามนัมากออกไป ปลดพนกังานออกไป 16,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ลดบาํเหน็จ
บาํนาญพนกังาน ฯลฯ  
 จากการปรับโครงสร้างขา้งตน้ ทาํใหส้ถานการณ์แจแปนแอร์ไลนส์ฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วเป็นรูปตวั V เม่ือสถานการณ์
ปรับตวัดีข้ึนมาก รัฐบาลไดข้ายหุน้ออกไปและสายการบินไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอี์กคร้ังหน่ึง ปัจจุบนันบัเป็นสายการ
บินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมากและกาํไรค่อนขา้งดี 
 สาํหรับสายการบินแควนตสัของออสเตรเลีย ซ่ึงแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกนั ไดป้ระสบปัญหาขาดทุนจาํนวน
มาก เน่ืองจากตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งสาํคญั คือ สายการบินเวอร์จินออสเตรเลีย ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นสายการบินต่างประเทศ 3 
แห่ง คือ สิงคโปร์แอร์ไลนส์ แอร์นิวซีแลนด ์และเอทิฮดัของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 ขาดุนมาก
ถึง 9 พนัลา้นบาท ขณะเดียวกนัสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าช่ือถือมูดด้ีส์ไดป้รับลดอนัดบัแควนตสัไปสู่ระดบั Junk ซ่ึง
หมายความไม่น่าลงทุน ทาํใหแ้สวงหาสินเช่ือไดย้ากข้ึนและในอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน 
 แควนตสัตอ้งพยายามแกไ้ขสถานการณ์ โดยประกาศจะลดตน้ทุนการดาํเนินการลงทุน 2 พนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย 
หรือประมาณ 6 หม่ืนลา้นบาท และประกาศในเดือนธนัวาคม 2556 วา่จะปรับลดพนกังานลง 1 พนัคน ขณะเดียวกนัไดร้้อง
ขอใหรั้ฐบาลออสเตรเลียช่วยเหลือในรูปคํ้าประกนัเงินกู ้เพ่ือใหส้ามารถกูย้มืเงินไดง่้ายข้ึนและในอตัราดอกเบ้ียตํ่าลง 
 สาํหรับในภูมิภาคเออีซี ขณะท่ีสิงคโปร์แอร์ไลนส์ท่ีมีการบริหารจดัการค่อนขา้งดี ไม่มีปัญหามากนกั เน่ืองจากจุดเด่น 
คือ แบรนดติ์ดตลาดวา่เป็นสายการบินบริการดีเยีย่ม แบบบริการเตม็รูปแบบอยา่งแทจ้ริง เคร่ืองบินใหม่เอ่ียม ฯลฯ ทาํใหส้ดัส่วน
ผูโ้ดยสารชั้น 1 และชั้นธุรกิจค่อนขา้งสูง แตกต่างจากสายการบินบริการเตม็รูปแบบอ่ืนท่ีภูมิภาคเออีซีท่ีมีคุณภาพบริการไม่
แตกต่างจากสายการบินตน้ทุนตํ่าเท่าใดนกั ผูโ้ดยสารเกือบทั้งหมดเป็นชั้นประหยดั 



 แต่หลายสายการบินแห่งชาติตอ้งเผชิญกบัวกิฤติอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะสายการบินเมอร์ปาตินูซนัตารา ซ่ึงเป็น
รัฐวสิาหกิจของอินโดนีเซีย อยูใ่นสถานการณ์ขั้นโคม่า ตอ้งปิดกิจการชัว่คราวเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 เน่ืองจากขาดทุน
จาํนวนมาก หน้ีสินลน้พน้ตวัมากถึง 1.6 หม่ืนลา้นบาท ขณะท่ีมีสินทรัพยเ์พียงแค่ 6 พนัลา้นบาท โดยมีหน้ีสินมากมาย เป็นตน้วา่ 
ติดหน้ีค่านํ้ามนักบับริษทันํ้ามนัเปอร์ตามิน่า ตอ้งปฏิเสธท่ีจะขายนํ้ามนัให ้ติดค่าเงินเดือนพนกังาน และติดหน้ีเงินชดเชยแก่ผูซ้ื้อ
ตัว๋โดยสารล่วงหนา้  
 กระทรวงรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียไดส้ัง่การใหส้ายการบินแห่งน้ีเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังหน่ึงภายในส้ินเดือน
กมุภาพนัธ์ 2557 สาํหรับแนวทางการฟ้ืนฟกิูจการ คือ เจรจากบัเจา้หน้ีใหแ้ปลงหน้ีเป็นทุน พร้อมกบัแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจ
เพ่ือใหไ้ดเ้งินทุนหมุนเวยีนเพียงพอสาํหรับการเปิดบริการอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ี ยงัไดเ้จรจากบับริษทัผลิตเคร่ืองบินของจีน คือ 
เคร่ืองบิน Xi’an Aircraft Industrial Corporation เก่ียวกบัการมอบเคร่ืองบิน MA60 ขนาด 60 ท่ีนัง่ มาใหบ้ริการ เพ่ือแลกกบัเขา้
มาถือหุน้ 
 อีกสารการบินหน่ึงของเออีซีท่ีสถานการณ์ไม่ค่อยดีนกั คือ มาเลเซียนแอร์ไลนส์ ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจของมาเลเซีย แม้
รัฐบาลมาเลเซียไดเ้คยขายหุน้ออกไปเกินคร่ึง แต่ต่อมาเม่ือสายการบินแห่งน้ีประสบปัญหาทางการเงิน รัฐบาลไดซ้ื้อหุน้กลบัคืน
มา ทาํใหมี้สภานภาพเป็นรัฐวสิาหกิจอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ในระยะท่ีผา่นมา ไดสู้ญเสียส่วนแบ่งตลาดใหแ้ก่คู่แข่งสาํคญั คือ แอร์
เอเชีย อยา่งน่าเป็นห่วง เป็นตน้วา่ ในปี 2548 เคยมีส่วนแบ่งตลาดผูโ้ดยสารท่ีท่าอากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร์สูงถึง 58% 
แต่ในปี 2556 ลดลงเหลือเพียง 28%  
 ขณะเดียวกนัประสบปัญหาขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ ขาดทุน 2.5 หม่ืนลา้นบาท ในปี 2554 แมล้ดการขาดทุนลง
เหลือ 4.4 พนัลา้นบาท ในปี 255 แต่ในปี 2556 การขาดทุนเพ่ิมข้ึนอีกคร้ังหน่ึงเป็น 1.2 หม่ืนลา้นบาท สาํหรับสาเหตุท่ีขาดทุน
จาํนวนมากในปี 2556 เน่ืองจากมาเลเซียนแอร์ไลนส์ไดด้าํเนินกลยทุธ์ตดัราคาค่าโดยสารเพ่ือแยง่ส่วนแบ่งตลาดกลบัคืนมาจาก
คู่แข่ง แมท้าํใหจ้าํนวนผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนเกือบ 30% และ Load Factor เพ่ิมจาก 74.7% ในปี 2555 เป็น 81% ในปี 2556  
 การตดัราคา แมท้าํใหส้ามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไวไ้ด ้แต่ยิง่ทาํใหข้าดทุนเพ่ิมข้ึนมาก และสร้างความไม่พอใจ
ใหแ้ก่แอร์เอเชียอยา่งมาก โดยกล่าวหาวา่กลยทุธ์ขา้งตน้เท่ากบัเป็นการนาํเงินงบประมาณของรัฐบาลมาผลาญท้ิงเพ่ือรักษาส่วน
แบ่งตลาดเอาไว ้ซ่ึงไม่เป็นธรรมท่ีจะนาํเงินภาษีอากรของประชาชนมาทาํเช่นน้ี ขณะท่ีผูบ้ริหารของมาเลเซียแอร์ไลนส์ไดก้ล่าว
วา่ไม่ตอ้งการแข่งขนัตดัราคาแต่อยา่งไร แต่สถานการณ์ดา้นการตลาดบีบบงัคบัใหล้ดค่าโดยสารลง มิฉะนั้น จะจาํหน่ายตัว๋
โดยสารไม่ได ้
 แมส้ายการบินมาเลเซียนแอร์ไลนส์ไดป้ระกาศกลยทุธ์ในปี 2557 วา่จะตดัรายจ่ายลง 10% และพยายามหารายได้
เพ่ิมเติม เพ่ือใหผ้ลประกอบการกลบัมามีกาํไรอีกคร้ังหน่ึง แต่นกัวเิคราะห์ไม่แน่ใจวา่จะดาํเนินการไดเ้ป็นผลสาํเร็จ ดงันั้น ได้
คาดการณ์วา่แนวโนม้ในปี 2557 น่าจะขาดทุนต่อไปอีก และเห็นวา่ไม่น่าลงทุน แนะนาํใหข้ายหุน้สายการบินแห่งน้ีออกไป ทั้งน้ี 
เม่ือตน้ปี 2557 มูลคา่หุน้ของแอร์เอเชียแซงหนา้มาเลเซียนแอร์ไลนส์แลว้ โดยแอร์เอเชียมีมูลค่ามากกวา่ 6.5 หม่ืนลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบัมาเลเซียนแอร์ไลนส์ 4.7 หม่ืนลา้นบาท 
 สาํหรับกรณีของประเทศไทย สถานการณ์กไ็ม่ค่อยน่าไวว้างใจเช่นเดียวกนั แมใ้นสถานการณ์ปกติ กไ็ม่ค่อยมีกาํไรอยู่
แลว้ เน่ืองจากการแข่งขนัทวคีวามรุนแรงมากข้ึน ยิง่ในภาวะความวุน่วายทางการเมืองของไทยท่ีลากยาวมาหลายเดือน 
สถานการณ์ยิง่น่าเป็นห่วงมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี คาดการณ์วา่การบินไทยจะขาดทุนจาํนวนมากนบัหม่ืนลา้นบาทในปี 2556 และมี
แนวโนม้ขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองถึงปี 2557 คลา้ยคลึงกบัสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลนส์ ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งจดัทาํแผนปรับ



โครงสร้างการดาํเนินการคร้ังใหญ่เพ่ือความอยูร่อดเช่นเดียวกนั ขณะเดียวกนัเพื่อความไม่ประมาท คณะกรรมการบริษทัการบิน
ไทยไดเ้สนอท่ีจะออกหุน้กูอี้กหลายหม่ืนลา้นบาทเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 
 
บทความตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 


