โลกหลังวิ กฤติ Covid-19 (ตอนที่5)
HIGHLIGHT :
• โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 5) สรุปประเด็นสำคัญของผลกระทบต่ออุตสำหกรรมสำยกำรบิน (Airline Industry)
หรืออุตสำหกรรมกำรเดินทำงทำงอำกำศ (Aviation Sector) เพื่อนำไปสู่กำรปรับตัว 7 เรื่อง จำกบทควำมของ Lorene
Fauvelle เรื่อง “Covid-19 : 7 specific impacts on the future of the aviation sector”
เวลาในการอ่าน 5 นาที

บทควำมชุด โลกหลังวิกฤติ Covid-19
สรุปโดย ดร.กฤษฎำ เสกตระกูล, CFP
รองผูจ้ ดั กำร หัวหน้ำสำยงำนพัฒนำควำมยังยื
่ นตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•

ตอนที่ 1 : สรุปประเด็นสำคัญของกำรเปลีย่ นแปลง ลักษณะพืน้ ฐำน (Fundamental Changes) ในชีวติ และสังคมของ
มนุษย์ 8 ประกำร ของคุณ Suzy Taherian จำกบทควำมในนิตยสำร Forbes, “The New World : How The World
Will Be Different After COVID-19”

•

ตอนที่ 2 : 3 ประเด็น กำรเปลีย่ นแปลงทีน่ ่ำสนใจในโลกหลังวิกฤติ Covid-19 1) ลักษณะกำรอยู่อำศัยของผูค้ นจำก
“เมืองหลัก” ไปสู่ “เมืองรอง” 2) ลักษณะกำรออกแบบสถำนทีท่ ำงำนเพื่อรองรับ “Social Distancing” และ 3) ลักษณะ
กำรซือ้ ของในซุปเปอร์มำร์เก็ตและร้ำนของชำในยุค “Social Distancing”

•

ตอนที่ 3 : กำรเปลีย่ นแปลงทีน่ ่ำสนใจในธุรกิจร้ำนอำหำร ของ Bruce Reinstein จำกบทควำม “COVID-19 will forever
change the food service industry” ซึง่ เป็ นกำรเปลีย่ นแปลงทัง้ ทำงด้ำนผูบ้ ริโภค และกำรเตรียมตัวของผูป้ ระกอบกำร

•

ตอนที่ 4 : คำแนะนำในกำรปรับตัวของธุรกิจ บริกำร “Hospitality Industry” 9 ประกำร ซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรม
ภัตตำคำรและธุรกิจท่องเที่ยว จำกบทควำมของ Graham Harriman FIH เรื่อง “ How will hospitality service change
post Covid-19?”

ในตอนที่ 5 ของบทควำมชุดนี้จะพำผู้อ่ำนไปดูผลกระทบของ Covid-19 ที่มีต่ออุตสำหกรรมสำยกำรบิน (Airline
Industry) หรืออุตสำหกรรมกำรเดินทำงทำงอำกำศ (Aviation Sector) ซึง่ เรำได้เห็นสภำพกันชัดเจนอยู่แล้วว่ำในช่วงระบำดของ
Covid-19 อย่ำงรุนแรงนัน้ ประเทศต่ำงๆ พำกันปิ ดน่ ำนฟ้ ำ มีกำรควบคุมกำรเดินทำงทำงอำกำศจนถึงขัน้ กำรสังสำยกำรบิ
่
น
ต่ำงๆ หยุดบิน หรือจำเป็ นต้องหยุดบินเพรำะไม่คมุ้ กับค่ำใช้จ่ำย ธุรกิจกำรบินต้องปรับตัวอย่ำงมำก แม้เมื่อมีกำรผ่อนคลำยแล้วก็
ยังมีผลกระทบต่อรูปแบบกำรเดินทำง ในอนำคตกำรเดินทำงลักษณะนี้ในขณะทีย่ งั ไม่มวี คั ซีนหรือยำรักษำ Covid-19 สภำพ
New Normal ของกำรเดินทำงจะทำให้ธุรกิจสำยกำรบินต้องปรับตัวต่ำงไปจำกเดิมอย่ำงมำก
บ ท ค ว ำ ม “ Covid- 19 : 7 specific impacts on the future of the aviation sector” โ ด ย Lorene Fauvelle ใ น
intotheminds.com เมื่อ 13 เมษำยน 2563 สรุปประเด็นสำคัญของผลกระทบเพื่อนำไปสูก่ ำรปรับตัวไว้ 7 เรื่องดังนี้
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1. การควบรวมกิ จการสายการบิ นจะมีมากขึน้ (Massive consolidation)
กำรลดกำรเดินทำงแบบฉับพลันทันทีและเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวนี้ดำรงอยู่เป็ นเวลำนำน เป็ น “Shock” ครัง้ สำคัญทีอ่ ุตสำหกรรมกำร
บินไม่เคยพบมำก่อน ส่งผลทีร่ ุนแรงทำงลบต่อรำยได้ ผลกำไร และสถำนะกำรเงินของสำยกำรบินต่ำงๆ เนื่องจำกธุรกิจกำรบิน
เป็ นธุรกิจทีม่ กี ำรลงทุนสูง ในขณะทีก่ ำรแข่งขันทีร่ ุนแรงทีผ่ ่ำนมำทำให้มกี ำไร หรือ “Margin” ต่ำ สำยกำรบินใดทีแ่ ต่เดิมมีสภำพที่
ง่อนแง่นอยู่แล้ว ในรอบนี้มกี ำรคำดกำรณ์ว่ำจะได้เห็นธุรกิจกำรบินต้องล้มละลำยไปอีกจำนวนมำก และจะมีกำรปรับตัวโดยกำร
กดดันจำกเจ้ำหนี้อย่ำงมำก เนื่องจำกกลัวจะเป็ นหนี้เสียก้อนใหญ่ และไม่อยำกให้ลม้ ไปเพรำะอย่ำงไรเสีย กำรมีสำยกำรบินยังคง
มีควำมจำเป็ นต่อกำรเดินทำงภำยในและระหว่ำงประเทศ แต่กจ็ ะต้องมีกำรบังคับให้ลดขนำดกิจกำรเดิมลงมำแบบรุนแรงเพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำยและสนับสนุนให้ควบรวมกิจกำรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพ หำกในแต่ละประเทศมีสำยกำรบินในจำนวนทีม่ ำกเกินไป
2. ความต้องการการเดิ นทางที่มีแนวโน้ มที่ลดลง (Low demand)
ระหว่ำงทีย่ งั ต้องอยู่กบั Covid-19 ผูโ้ ดยสำรจะมีกำรปรับพฤติกรรมกำรเดินทำง (Modify their behaviour) โดยลดควำมถี่ในกำร
เดินทำงเพื่อลดควำมเสีย่ ง ซึง่ จะกระทบโดยตรงต่อยอดขำยของสำยกำรบิน อีกทัง้ จำนวนทีน่ งั ่ ของเครื่องบินก็จะต้องลดลงเพื่อ
รักษำระยะห่ำงทำงสังคมตำมข้อกำหนดซึง่ กระทบทำงลบต่อรำยได้ แนวทำงกำรรักษำรำยได้ของสำยกำรบิน อำจเลือกใช้กำรขึน้
ค่ำโดยสำร แต่กจ็ ะส่งผลให้ลูกค้ำลดกำรเดินทำงโดยไม่จำเป็ น ธุรกิจสำยกำรบินจึงต้องปรับตัวอย่ำงมำกในกำรสร้ำงสมดุลจำก
รำยได้ทอ่ี ำจเติบโตได้ยำก กับต้นทุนทีส่ งู และต้องบริหำรจัดกำรเพื่อให้อยู่รอด
3. การดูแลความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผูโ้ ดยสารจะมีมากขึน้ (Enhanced security measures)
ในระยะต่อไปจะกลำยเป็ นควำมปกติใหม่ท่กี ่อนบิน ระหว่ำงบิน และถึงจุดหมำยปลำยทำงจะมี มำตรกำรเข้มข้นในกำรตรวจ
อุณหภูมิ กำรสวมหน้ ำกำกอนำมัยหรือหน้ ำกำกผ้ำ กำรเตรียมจุดแอลกอฮอล์ให้ล้ำงมืออยู่ในบริเวณท่ำอำกำศยำนและบน
เครื่องบิน ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มระบบหรือกระบวนกำรในกำรทำงำน และมีต้นทุนทัง้ เรื่องเวลำ และค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น อำจเกิด
Applications ใหม่ๆ ทีใ่ ช้ตรวจสอบ ติดตำมผูโ้ ดยสำร เพรำะหำกมีกำรแพร่เชือ้ จะได้สำมำรถติดตำมแก้ไขกำรระบำดได้ทนั ที
4. การเพิ่ มความสาคัญของท่าอากาศยานที่เป็ นศูนย์กลาง (Strengthening the role of hubs)
ในยุคทีผ่ ่ำนมำ เมืองต่ำงๆ ไม่ว่ำเล็กหรือใหญ่พยำยำมจัดให้มสี นำมบินที่เมืองของตน เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง
ของประชำชน แต่ในระยะต่อไป หำกควำมถีใ่ นกำรเดินทำงลดลง สนำมบินของเมืองเล็กจะลดบทบำทลง ส่วนสนำมบินเมืองใหญ่
ทีเ่ ป็ น “Hub” จะได้รบั ควำมสำคัญมำกขึน้ ในกำรเป็ นศูนย์กลำงเชื่อมต่อโดยรถยนต์ หรือรถไฟควำมเร็วสูงไปยังเมืองอื่นๆ และ
กำรบินไปยัง Hub ยังคุ้มค่ำกว่ำเพรำะมี Aircraft load factor ที่สูงกว่ำ อย่ำงไรก็ดที ่ำอำกำศยำนเหล่ำนี้กจ็ ะต้องเตรียมรองรับ
ผู้โดยสำรที่จะต้องใช้เวลำมำกขึน้ ในกำรตรวจ และพิ้นที่ท่ตี ้องนัง่ ห่ำงๆ กัน อำจเป็ นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจเกี่ยวกับ VIP
Lounge หรือกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยชัน้ ธุรกิจได้มำกขึน้
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5. การขยายตัวของรายได้จากบริการรูปแบบใหม่ๆ (New fee-based services)
มีตวั อย่ำงของ Low-cost airline เช่น Ryanair ทีพ่ ยำยำมปรับตัวจำกเหตุกำรณ์วกิ ฤติ Covid-19 โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ ผู้โดยสำรระหว่ำงเดินทำง เช่ น กำรจำหน่ ำยหน้ ำกำกอนำมัยให้ลูกค้ำหำกลูกค้ำ ลืมนำมำ เพรำะเป็ น
ข้อกำหนดทีผ่ โู้ ดยสำรทุกคนต้องสวมหน้ำกำก หรือกำรนำเสนอสินค้ำทีล่ ูกค้ำจำเป็ นต้องใช้ เช่น ถุงมือ เจลแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อ
และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทีช่ ่วยให้เกิดควำมปลอดภัยทำงสุขภำพ เป็ นต้น ซึ่งอำจกลำยเป็ นรำยได้บริกำรในรูปแบบอื่นๆ
นอกเหนือจำกรำยได้ ค่ำโดยสำร
6. การหมดยุคของเครือ่ งบิ นโดยสารขนาดยักษ์ (The end of giant planes)
มีข่ำวว่ำ Lufthansa กำลังจะเอำเครื่องบิน Airbus A380S จำนวน 6 ลำ ออกจำกฝูงบิน ซึง่ เป็ นแนวโน้มหนึ่งทีส่ ำยกำรบินต่ำงๆ
จะใช้เครื่องบินขนำดยักษ์ลดลง เนื่องจำกจำนวนผูโ้ ดยสำรทีอ่ ำจลดลงแต่ขณะทีต่ น้ ทุนกำรบินของเครื่องบินขนำดยักษ์อำจอยู่ใน
ระดับสูง จึงไม่สำมำรถทำกำไรให้คมุ้ ค่ำได้ สำยกำรบินต่ำงๆ จะพยำยำมปรับหรือแม้แต่กำรสังเครื
่ ่องบินในอนำคตจะต้องคำนวณ
จำนวนทีน่ งที
ั ่ ม่ ขี นำดเหมำะสมภำยใต้ยุค Social distancing แบบนี้
7. การหมดยุคของที่นัง่ ชัน้ หนึ่ ง (The end of 1st class)
ที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำกำรมีท่นี ัง่ โดยสำรชัน้ ที่ 1 จะเป็ นกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำที่ทำให้สำยกำรบินต่ำงๆ ได้รำยได้จำกกลุ่มนี้ เพรำะค่ำ
โดยสำรที่แพง มีบริกำรดูแลที่ดเี ยี่ยม แต่กต็ ้องใช้พ้นื ที่บริกำรค่อนข้ำงมำก ในอนำคตภำยใต้ Covid-19 กำรจัดแบ่งพื้นที่อำจ
เปลี่ยนไป เพื่อคำนวณให้ได้ Load factor ที่ดที ่สี ุด คุ้มค่ำที่สุด อำจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโดยยุตกิ ำรจัดพื้นที่แบบดัง้ เดิม
เช่น ชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัด ทีใ่ ช้กนั มำยำวนำน เป็ นรูปแบบอื่นได้
บทควำมนี้ ออกมำในจังหวะทีข่ ่ำวกำรฟื้ นฟูสำยกำรบินแห่งชำติของเรำ “กำรบินไทย” กำลัง Hot พอดี และในขณะที่
สำยกำรบินอื่นๆ ของไทยกำลังเผชิญควำมยำกลำบำกกันอยู่ ก็ขอเป็ นกำลังใจให้ธุรกิจสำยกำรบินทุกแห่งก้ำวผ่ำนช่วงเวลำนี้ไป
ได้ อย่ำงไรก็ตำม “กำรเดินทำงทำงอำกำศ” ถือเป็ นควำมจำเป็ นพื้นฐำนในยุคปั จจุบนั ไปแล้ว กำรปรับตัวในครัง้ นี้ กข็ อให้เกิด
สภำพ Win-Win แก่ทุกฝ่ ำยบน New normal ของอุตสำหกรรมกำรบินต่อไป
Credit : intotheminds
สรุปโดย : ดร.กฤษฎำ เสกตระกูล, CFP
รองผูจ้ ดั กำร หัวหน้ำสำยงำนพัฒนำควำมยังยื
่ นตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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