Press Release

AAV ประกาศผลประกอบการปี 2559 กาไรสุทธิ 1,869.5 ล้ านบาท รายได้ รวม 32,400.6 ล้ านบาท
เปิ ด 12 เส้ นทางบินใหม่ ตลอดปี เสริมแข็งแกร่ งบินข้ ามภาคและครอบคลุมทั่ว CLMV
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย (TAA) เผยผลประกอบการของบริ ษัท แม้ วา่ จะได้ รับ
ผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบผู้ประกอบการนาเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาประเทศไทย แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 AAV มีรายได้ อยูท่ ี่ 7,546.7 ล้ านบาท สามารถสร้ างกาไร
สุทธิได้ ที่ 41.3 ล้ านบาท และคงอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) อยูท่ ี่ร้อยละ 82 โดยมีจานวนผู้โดยสารอยูท่ ี่ 4. 4
ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทาให้ ตลอดทังปี
้ 2559 AAV มีกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 1,869.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
791.0 ล้ านบาท จากปี 2558 ที่มีกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 1,078.5 ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่วนการขนส่งผู้โดยสารอยูท่ ี่ร้อยละ 84 ขนส่ง
ผู้โดยสารเติบโตตามเป้าหมายที่ 17.2 ล้ านคน โดยความสาเร็จเกิดจากแผนการสร้ างเครื อข่ายบินที่เข้ มแข็ง รุกตลาด CLMV
และโอกาสใหม่ในการเปิ ดเส้ นทางบินข้ ามภาคต่อเนื่อง
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) และสายการบิน
ไทยแอร์ เอเชีย เปิ ดเผยว่า ตลอดปี 2559 ไทยแอร์ เอเชียเปิ ดเส้ นทางบินใหม่รวม 12 เส้ นทาง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตใหม่ๆ
โดยเฉพาะเส้ นทางบินเชื่อมไทย-ลาวเป็ นครัง้ แรก จากกรุงเทพฯ สูห่ ลวงพระบางและเวียงจันทน์ การเปิ ดฐานปฏิบตั ิการการบิน
แห่งที่ 6 ที่หาดใหญ่ และเปิ ดเส้ นทางบินภายในประเทศ เชื่อมระหว่างภูมิภาคต่างๆ ซึง่ ได้ รับการตอบรับที่ดี
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 TAA มีกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 79.6 ล้ านบาท โดยมีรายได้ รวมอยู่ที่ 7,546.7 ล้ านบาท
เมื่อจบสิ ้นปี มีกาไรสุทธิได้ ที่ 3,408.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 71 จากปี ก่อน และมีรายได้ รวมอยูท่ ี่ 32,400.6 ล้ านบาท
“ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เราได้ รับผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวอย่างจริงจัง และอยู่
ในช่วงไว้ อาลัย แต่ด้วยการปรับตัวและหาโอกาสใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ทาให้ ผลประกอบการในไตรมาส 4 ยังอยูใ่ นระดับที่พอใจ และ
เมื่อสรุปผลประกอบการตลอดปี เราจึงสามารถทารายได้ และกาไรสุทธิได้ สงู สุดตลอดการดาเนินกิจการ 13 ปี ที่ผ่านมา และใน
ไตรมาสดังกล่าวเราได้ รับเครื่ องบินแอร์ บสั A320 นีโอ เป็ นครัง้ แรก จานวน 2 ลา ซึง่ เครื่ องบินรุ่นดังกล่าวสามารถประหยัด
พลังงานเชื ้อเพลิงได้ ถงึ ร้ อยละ 15 ทาให้ ณ สิ ้นสุดปี 2559 ไทยแอร์ เอเชียมีเครื่ องบินประจาการฝูงบินรวม 51 ลา” นายธรรศ
พลฐ์ กล่าว
สาหรับปี 2560 นายธรรศพลฐ์ กล่าวว่า AAV จะรับเครื่ องบินใหม่เพิ่มอีก 6 ลา จนครบ 57 ลา ณ สิ ้นปี พร้ อมเสริ ม
ศักยภาพเส้ นทางภายในประเทศบินข้ ามภูมิภาคให้ แข็งแกร่งขึ ้น สาหรับเส้ นทางระหว่างประเทศจะวางเป้าหมายที่ตลาด
CLMV และตลาดอินเดีย ซึง่ เป็ นตลาดใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายขนส่งผู้โดยสารที่ 19.5 ล้ านคน และมี
อัตราขนส่งผู้โดยสารที่ร้อยละ 84
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