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ธุรกิจขนส่ งผู้โดยสารทางอากาศ
สรุปแนวโน้ มธุรกิจ
(ISIC: H511000 กำรขนส่งผูโ้ ดยสำรทำงอำกำศ)
ในระยะ 1 ปี ืัดจำกนี้ คำดว่ำธุ รกิ จขนส่ งผูโ้ ดยสำรทำงอำกำศจะมี
แนวโน้ม “ค่ อนข้ างดี” โดยมี แ รงหนุ นมำจำกกำรเติ บโตของจำนวน
นักท่องเที่ยว พฤติกรรมของผูโ้ ดยสำรที่หนั มำเดินทำงทำงอำกำศด้วยรำคำ
ตัว๋ จำกโปรโมชัน่ ที่ต่ำ และควำมคุม้ ค่ำจำกระยะเวลำเดิ นทำงที่ลดลงเมื่อ
เที ยบกับกำรเดิ นทำงประเภทอื่น อีกทั้งต้นทุนน้ ำมันเชื้ อเพลิ งที่ ยงั อยู่ใน
ระดับต่ำซึ่ งช่ วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยของธุ รกิ จได้ อย่ำงไรก็ตำม ธุ รกิ จต้อง
เผชิ ญกับกำรแข่งขันที่เข้มข้นโดยเฉพำะกำรแข่งขันจำกธุรกิจสำยกำรบิน
ต้น ทุ น ต่ ำ นอกจำกนี้ ยัง เผชิ ญ ปั จ จัย เสี่ ย งจำกควำมผัน ผวนของอัต รำ
แลกเปลี่ยนจำกรำยได้ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ กำรขำดแคลนบุคลำกรที่
มีประสบกำรณ์ท้งั นักบิน และวิศวกร รวมืึงควำมน่ำเชื่อืือของธุ รกิ จสำย
กำรบินภำยในประเทศหลังกำรืูกปรับลดมำตรฐำนควำมปลอดภัย ด้ำน
กำรบินจำกองค์กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ำงประเทศ (International Civil
Aviation Organization : ICAO)
ภาพรวมของธุรกิจ
กำรขนส่งทำงอำกำศ เป็ นหนึ่ งในช่องทำงกำรขนส่ งที่เริ่ มมีบทบำท
ต่อระบบโลจิสติก ส์เพิ่มสู งขึ้ น สะท้อนจำกสัดส่ วนปริ มำณกำรขนส่ งทำง
อำกำศต่อ GDP ที่ทยอยเพิ่มสู งขึ้นจำก 1.5% ในปี 2551 เป็ น 1.8% ในช่ วง 3
ไตรมำสแรกของปี 2558 ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพรำะรู ปแบบกำรขนส่ งดังกล่ ำว
ค่อนข้ำงมีประสิ ทธิภำพ รวดเร็ ว ปลอดภัย และที่สำคัญด้วยอัตรำค่ำขนส่ งมี
แนวโน้มปรับลดลง จึงเป็ นผลให้ปริ มำณกำรขนส่ งทำงอำกำศปรั บเพิ่มขึ้ น
อย่ำงเห็นได้ชดั โดยเฉพำะกำรขนส่งผูโ้ ดยสำร ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ธุรกิ จ
สำยกำรบินเชิงพำณิ ชย์เติบโตเพิม่ ขึ้นเช่นกัน สะท้อนจำกควำมืี่เที่ยวบินใน
ปี 2558 เพิม่ สู งขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีจำนวนเที่ยวบิน 17,204
เที่ยวบินต่อสัปดำห์ ซึ่งกว่ำ 81.1% เป็ นกำรให้บริ กำรขนส่ งผ่ำนสนำมบินใน
สังกัดของ บมจ.ท่ำอำกำศยำนไทยจำนวน 6 แห่ ง1 ที่เหลืออีก 28 แห่ งเป็ น
สนำมบินในสังกัดกรมกำรบินพลเรื อน
ภำพรวมธุรกิจขนส่ งทำงอำกำศในปี 2558 ยังคงเติบโตได้ สะท้อน
จำกมูลค่ำ GDP ของภำคขนส่ งทำงอำกำศในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558
ยังคงขยำยตัวที่ 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่ งขยำยตัวต่ำกว่ำ
ด้ำนปริ มำณกำรขนส่ ง ทั้งนี้ เป็ นผลมำจำกจำนวนนัก ท่องเที่ยวเพิ่มสู งขึ้ น
พฤติก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ หันมำเดิ นทำงหรื อขนส่ งสิ นค้ำด้วยอำกำศยำน
ขณะที่ ร ำคำกำรขนส่ ง ทำงอำกำศมี แ นวโน้ ม ต่ ำ ลงด้ ว ยกำรแข่ ง ขัน จัด
โปรโมชัน่ ของผูป้ ระกอบกำร รวมืึงต้นทุนขนส่งที่ปรับลดลง
1

ได้แก่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หำดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงรำย

รูปที่ 1 อัตรำกำรเติบโตของ GDP ภำคขนส่ งทำงอำกำศ
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ที่มำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ

สถานการณ์ความต้ องการโดยสารทางอากาศ
ภำพรวมอุตสำหกรรมกำรบินโลกในปี 2558 สำมำรืเติบโตได้
อย่ำงต่อเนื่ อง สะท้อนจำกรำยงำนของ International Air Transportation
Association (IATA) ที่เผยืึงจำนวนผูโ้ ดยสำรของสำยกำรบินทัว่ โลกในปี
2558 มี จำนวนกว่ำ 3.5 พันล้ำนคน เติบโต 6.7% จำกปี ก่ อน โดยภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิกเป็ นภูมิภำคที่มีอตั รำกำรขยำยตัวสู งที่สุดกว่ำ 8.1% โดยเฉพำะ
จำกกำรเติบโตของผูโ้ ดยสำรชำวจีนและอินเดีย
ขณะที่ ประเทศไทยได้แรงหนุ นหลักจำกกำรขยำยตัวของจำนวน
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ กำรเดินทำงของคนในประเทศ ประกอบกับแรงจูงใจ
จำกกำรทำโปรโมชัน่ ให้รำคำตัว๋ โดยสำรมีรำคำที่ต่ำกว่ำหรื อใกล้เคียงกับกำร
เดินทำงด้วยรืโดยสำร ส่ งผลให้ภำพรวมควำมต้องกำรโดยสำรทำงอำกำศ
ของไทยเติ บ โตตำมไปด้ว ย ดัง จะสะท้อ นได้จ ำกจ ำนวนผู้โ ดยสำรผ่ ำ น
สนำมบินทั้ง 34 แห่ ง (นับรวมทั้งขำเข้ำและขำออก) ที่ มีจำนวนืึ ง 126.4
ล้ำนคน เพิ่มขึ้น 23.1% แบ่งเป็ น ผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ 63.4 ล้ำนคน
(เติบโต 20.7%) และผูโ้ ดยสำรภำยในประเทศ 63.0 ล้ำนคน (เติบโต 25.6%)
คิดเป็ นจำนวนผูโ้ ดยสำรเฉลี่ย 141 คนต่อเที่ยวบิน ซึ่ งสู งขึ้นจำกปี ก่อนและ
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรมกำรบินโลกที่ 104 คนต่อเที่ยวบิน
รูปที่ 2 จำนวนผูใ้ ช้บริ กำรสนำมบินในประเทศ (ขำเข้ำและขำออก) ทั้งหมด 34 แห่ง
ผูใ้ ช้บริ กำร (ขำเข้ำ - ขำออก)
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ที่มำ : บมจ. ท่ำอำกำศยำนไทย และกรมกำรบินพลเรื อน

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อืือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

สำนักวิจยั ธุ รกิจ สำยงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง
ผูว้ เิ ครำะห์: ชัยวัช โซวเจริ ญสุ ข
วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบรำคำค่ำโดยสำรของเส้นทำงท่องเที่ยวหลัก
รำคำ
รืโดยสำร Low Cost Airline Full Service Airline
(บำท/เที่ยว)
ประจำทำง โปรโมชัน่ ปกติ โปรโมชัน่ ปกติ
กรุ งเทพฯ - ภูเก็ต
938
720
1,623
1,867
3,450
กรุ งเทพฯ - เชียงใหม่
778
720
1,328
1,403
2,910
กรุ งเทพฯ - กระบี่
903
653
1,428
1,305
3,315
กรุ งเทพฯ - หำดใหญ่ 1,095
720
1,600
1,243
1,900
กรุ งเทพฯ - อุดรธำนี
481
487
1,450
852
1,450
ที่มำ : จำกกำรรวบรวม

สถานการณ์ การให้ บริการของผู้ประกอบการ
สำหรับปี 2558 จำกแนวโน้มควำมต้องกำรโดยสำรทำงอำกำศที่เพิ่ม
สู งขึ้น ทำให้ผูป้ ระกอบกำรในธุ รกิ จเพิ่มจำนวนเที่ ยวบิ นเพื่อรองรับควำม
ต้องกำรดังกล่ำว โดยในปี 2558 มีจำนวนเที่ยวบิน 897,000 เที่ยวบิน เติบโต
17.6% จำกปี ก่อน ซึ่งเป็ นกำรให้บริ กำรของสำยกำรบิน ในประเทศ 505,486
เที่ยวบิน คิดเป็ น 56.4% ที่เหลือเป็ นเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ
ตารางที่ 2 จำนวนเที่ยวบิน จำแนกประเภทตำมกำรเดินทำง
จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว) สัดส่วน (%) %YoY
สนำมบินในสังกัด
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 2558
ท่ำอำกำศยำนไทย
624,169 727,750 81.8 81.1 16.6
- ระหว่ำงประเทศ
325,312 375,370 42.7 41.8 15.4
- ในประเทศ
298,857 352,380 39.2 39.3 17.9
กำรบินพลเรื อน และเอกชน 138,548 169,250 18.2 18.9 22.2
- ระหว่ำงประเทศ
11,441
16,144
1.5
1.8 41.1
- ในประเทศ
127,107 153,106 16.7 17.1 20.5
รวมสนำมบิน 34 แห่ง
762,717 897,000 100.0 100.0 17.6
- ระหว่ำงประเทศ
336,753 391,514 44.2 43.6 16.3
- ในประเทศ
425,964 505,486 55.8 56.4 18.7
ที่มำ : บมจ. ท่ำอำกำศยำนไทย และกรมกำรบินพลเรื อน

จำกจำนวนเที่ยวบินข้ำงต้น พบว่ำส่ วนใหญ่ยงั คงใช้บริ กำรผ่ำนท่ำ
อำกำศยำนหลัก คื อ สนำมบิ นสุ วรรณภูมิ รองลงมำ คื อ ดอนเมื อง ภูเ ก็ต
เชี ย งใหม่ และกระบี่ ตำมล ำดับ ซึ่ งที่ ห มำยดัง กล่ ำ วยัง คงเป็ นสืำนที่
ท่องเที่ยวหรื อแหล่งติดต่อทำงกำรค้ำกำรลงทุนที่สำคัญ ขณะที่สนำมบินใน
เส้นทำงรองหลำยแห่งได้มีจำนวนเที่ยวบินหรื อกำรเปิ ดเส้นทำงบิ นใหม่มำก
ขึ้น ส่วนหนึ่งมำจำกผูป้ ระกอบกำรบำงรำยเล็งเห็ นโอกำสจำกกำรเพิ่มตลำด
หรื อเพื่อดึ งดูด จำนวนผูโ้ ดยสำรมำจำกภำคขนส่ งทำงบกด้วยผลของควำม
นิ ยมจำกกำรท่องเที่ ยวภำยในจังหวัดนั้นๆ โดยเฉพำะกำรเพิ่มเที่ยวบินใน
จังหวัดในภำคตะวันออกเฉี ยงหนื อ อำทิ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครรำชสี มำ และ
เลย เป็ นต้น ซึ่งมีจำนวนผูโ้ ดยสำรและจำนวนเที่ยวบินที่เร่ งตัวขึ้นมำก

ลักษณะตลาดและภาพรวมการแข่ งขันของผู้ประกอบการ
ทั้ง นี้ ธุ ร กิ จ สำยกำรบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ กำรขนส่ ง ผู ้โ ดยสำรทำงอำกำศ
ภำยในประเทศไทย (Domestic Flight) ในช่วงที่ผ่ำนมำมีอยู่ 6 สำยกำรบิน
หลัก จำแนกตลำดและกำรแข่งขันของผูป้ ระกอบกำร ได้ดงั นี้
การแข่ งขันระหว่ างสายการบิ นที่ ให้ บริ การเต็มรู ปแบบ 2 และ
สายการบิ น ต้ น ทุ น ต ่า 3 ในเส้ น ทำงกำรบิ น ในประเทศค่ อ นข้ำ งเข้ม ข้น
เนื่ องจำกในช่ วงที่ ผ่ำนมำธุ รกิ จสำยกำรบิ นต้นทุนต่ ำได้เร่ งตัวขึ้ นอย่ำงมำก
แสดงได้จำกส่ วนแบ่งตลำดจำกจำนวนผูโ้ ดยสำรที่เพิ่มขึ้นจำก 29.3% ในปี
2555 เป็ น 42.4% ในปี 2558 ทำให้ผปู้ ระกอบกำรสำยกำรบินเต็มรู ปแบบ
ค่ อ ยๆสู ญ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลำดให้ ก ับ สำยกำรบิ น ต้น ทุ น ต่ ำ เนื่ อ งจำกไม่
สำมำรืแข่ ง ขัน ด้ำ นรำคำได้ ประกอบกับ กำรขยำยฝู ง บิ น และกำรเพิ่ ม
เส้นทำงกำรบิน ของสำยกำรบิ นต้นทุนต่ำสำมำรืทำได้ง่ำยกว่ำ โดยเฉพำะ
กำรใช้เ ครื่ องบิ นขนำดเล็ก ซึ่ งเหมำะสมกับเส้ นทำงที่ มีระยะสั้น ส่ งผลให้
ธุ รกิ จสำยกำรบิ น ที่ ใ ห้บ ริ ก ำรเต็ม รู ป แบบต้อ งปรั บ กลยุท ธ์ เ พื่ อให้ ท นั ต่ อ
รู ปแบบกำรแข่งขัน อำทิ กำรจัด ตั้งสำยกำรบิ นที่ ให้บ ริ กำรกึ่ งเต็ม รู ปแบบ
(Light Premium Airline) กำรปรับปรุ งภำพลักษณ์ กำรลดระดับรำคำหรื อตั้ง
รำคำประหยัดสำหรับกำรจองล่วงหน้ำ อีกทั้งกำรขยำยเส้นทำงกำรบินไปยัง
จังหวัดต่ำงๆ เพื่อจูงใจและให้ผบู้ ริ โภคมีทำงเลือกมำกขึ้น
รูปที่ 3 จำนวนผูโ้ ดยสำร จำแนกประเภทตำมตลำดของธุ รกิจ
ล้ำนคน
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หมำยเหตุ : ข้อมูลสำยกำรบินของไทย 6 สนำมบินนำนำชำติหลักของไทย
ที่มำ : บมจ. ท่ำอำกำศยำนไทย

การแข่ งขันภายในกลุ่ม สายการบิ นต้ นทุนตา่ สำหรับเส้นทำง
กำรบิ นในประเทศจะมี ก ำรแข่ งขัน ที่ สู งกว่ำกลุ่ ม สำยกำรบิ น เต็ม รู ป แบบ
เนื่ องจำกเส้นทำงกำรบินในประเทศใช้ ระยะเวลำเดิ นทำงค่อนข้ำงสั้น และ
หำกนำกำรเดินทำงด้วยรืโดยสำรประจำทำงเข้ำมำพิจำรณำร่ วมด้วย จะทำ
ให้ปัจจัยด้ำนรำคำเข้ำมำมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคค่อนข้ำงมำก
2

สำยกำรบินที่ให้บริ กำรเต็มรู ปแบบ (Full Services Airline) มี 2 สำยกำรบิน ได้แก่ กำร
บินไทย (รวมไทยสมำยล์) และบำงกอกแอร์เวย์ ซึ่ งเน้นกำรให้บริ กำรที่ครบวงจร
3
สำยกำรบินต้นทุนต่ำหรื อสำยกำรบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) มี 4 สำยกำรบิน คือ
นกแอร์ ไทยแอร์เอเชี ย ไทยไลอ้อนแอร์ และโอเรี ยนท์ไทย

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อืือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

สำนักวิจยั ธุ รกิจ สำยงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง
ผูว้ เิ ครำะห์: ชัยวัช โซวเจริ ญสุ ข
วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2559

นอกจำกนี้ กำรเพิ่ ม ขึ้ นของจ ำนวนเที่ ย วบิ น หรื อกำรเพิ่ ม ขึ้ นของ
ผูป้ ระกอบกำรยิ่งทำให้ภำวะตลำดยิ่งทวีควำมเข้มข้น สะท้อนจำกกำรเข้ำ
ตลำดของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ โดยในช่วงปลำยปี 2556 บจก. ไทยไลอ้อน
แอร์ ได้เริ่ มบินเชิ งพำณิ ชย์ซ่ ึ งส่ งผลให้ปี 2557 ส่ วนแบ่งจำนวนผูโ้ ดยสำร
ของผูป้ ระกอบกำรรำยเดิมลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ ทำให้รำยได้ปรับตัวลดลง
อีกทั้งกำรทำโปรโมชั่น ของผูป้ ระกอบกำรอย่ำงต่อเนื่ องทำให้อตั รำก ำไร
ขั้นต้นของผูป้ ระกอบกำรรำยเดิมปรับลดลงตำมไปด้วย

จัดตั้งสำยกำรบินใหม่ โดยในช่วง 4 ปี ที่ผำ่ นมำ (ปี 2555 - 2558) มีอำกำศ
ยำนเชิงพำณิ ชย์ที่จดทะเบียนในไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี ละ 7.0% โดยในปี 2558 มี
ทั้งสิ้น 395 ลำ นอกจำกนี้ ยงั มีปัจจัยเสี่ ยงอื่นๆ อำทิ ปั ญหำควำมผันผวนของ
อัต รำแลกเปลี่ ย นจำกรำยได้ที่ เ ป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศ กำรขำดแคลน
บุคลำกรโดยเฉพำะนักบิน และวิศวกรที่ มีป ระสบกำรณ์ และชัว่ โมงบิ นสู ง
รวมืึงกำรืูกปรับลดมำตรฐำนจำกกฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำน
ขององค์กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ำงประเทศ

รูปที่ 4 สัดส่วนผูโ้ ดยสำรที่เดินทำงภำยในประเทศ จำแนกตำมสำยกำรบินหลัก
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หมำยเหตุ : ผูป้ ระกอบกำร 6 สำยกำรบินหลักที่ให้บริ กำรเดินทำงอำกำศภำยในประเทศ
ที่มำ : กรมกำรบินพลเรื อน และ บมจ. สำยกำรบินนกแอร์

แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจ
แนวโน้มธุ รกิ จขนส่ งผูโ้ ดยสำรทำงอำกำศในปี 2559 คำดว่ำจะยัง
สำมำรืขยำยตัวได้ดี โดยมี แรงหนุ นสำคัญ มำจำกกำรเพิ่ มขึ้นของจำนวน
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเป็ นหลัก โดยสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไทยคำดว่ ำ ในปี 2559 จะมี นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งชำติ เ ดิ น ทำงเข้ำ มำรำว
32.5 - 34.0 ล้ำนคน เพิ่มขึ้น 8.0% - 13.0% จำกปี 2558 สอดคล้องกับ บมจ.
ท่ำอำกำศยำนไทย ที่ค ำดกำรณ์ว่ำจะมี ผูโ้ ดยสำรใน 6 สนำมบิ น หลัก ใช้
บริ กำรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ำ 10% เมื่อเทียบกับปี 2558 หรื อมำกกว่ำ 117 ล้ำนคน
อีก ทั้งแรงหนุ นจำกกำรจัดโปรโมชั่นรำคำค่ ำโดยสำรของผูป้ ระกอบกำร
บริ กำรเสริ มร่ วมระหว่ำงสำยกำรบินกับโรงแรมที่พกั และบริ ษทั รืเช่ ำ ยิ่ง
ช่วยดึงดูดจำนวนผูโ้ ดยสำรให้เดินทำงทำงอำกำศมำกยิง่ ขึ้น
นอกจำกนี้ ธุรกิจยังมีปัจจัยเสริ มอื่นๆ อำทิ ต้นทุนน้ ำมันดิบที่ยงั อยู่
ในระดับต่ ำและมีแ นวโน้มลดลง ซึ่ งเป็ นผลให้ผูป้ ระกอบกำรสำมำรืจัด
โปรโมชัน่ หรื อปรับลดรำคำตัว๋ โดยสำรได้ อีกทั้งกำรเปิ ดเสรี กำรบินอำเซี ยน
และกำรเป็ นตลำดกำรบินร่ วมอำเซี ยน รวมืึ งมำตรกำรจำกภำครัฐ อำทิ กำร
กระตุน้ ตลำดท่องเที่ยว โครงกำรร่ วมภำคธุรกิจขยำยเส้นทำงกำรบิน กำรลด
ค่ำธรรมเนี ยมสนำมบิน และควำมเชื่ อมัน่ ที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุน
ขั้นพื้นฐำนในภำคขนส่งทำงอำกำศ เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจยังต้องเผชิ ญปั จจัยเสี่ ยงจำกกำรแข่งขันที่เข้มข้น
ตำมแนวโน้มกำรขยำยตัวของสำยกำรบินต้นทุนต่ำ จำนวนฝูงบิน และกำร

ข้อมูล บทวิเครำะห์ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ำงๆที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนฉบับนี้ ได้จดั ทำขึ้นบนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อืือได้ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ภำวะ
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมซึ่ งเป็ นเอกสำรภำยในของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ทั้งนี้ธนำคำรฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสี ยหำยใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจำกกำรนำข้อมูล บท
วิเครำะห์ กำรคำดหมำย และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้ไปใช้ โดยผูท้ ี่ประสงค์จะนำไปใช้ตอ้ งยอมรับควำมเสี่ ยง และควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

