สถิตกิ ารดาเนินงานที่สาคัญ
สำหรับไตรมำสที่ 1 ปี 2561
สำหรับไตรมำสที่ 1 ปี 2561 สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชียมีอตั รำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำรอยูท่ ี่ร้อยละ 91 เพิ่มขึ ้น
2 จุด จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี กอ่ น โดยมีจำนวนผู้โดยสำรอยูท่ ี่ 5.6 ล้ ำนคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 จำกช่วงเวลำเดียวกัน
ของปี ก่ อ น สูง กว่ำ ปริ มำณที่ นั่งที่เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 15 จำกช่ วงเวลำเดีย วกันของปี ก่อ น นอกจำกนีบ้ ริ ษัทได้ รั บมอบ
เครื่ อ งบิ น จำนวน 3 ลำ ในไตรมำสนี ้ ส่ง ผลให้ มี ฝูง บิน จำนวนทัง้ สิน้ 59 ลำ ทัง้ นี ใ้ นไตรมำสดังกล่ำว สำยกำรบิน
ไทยแอร์ เอเชียได้ เปิ ดเส้ นทำงบินใหม่จำนวน 7 เส้ นทำง จำกกรุ งเทพฯ (ดอนเมือง) 4 เส้ นทำงบิน ภูเก็ต 2 เส้ นทำงบิน
และ เชี ย งใหม่ 1 เส้ น ทำงบิ น อี ก ทัง้ เพิ่ มควำมถี่ เที่ย วบิน ใน 11 เส้ น ทำงบิ นที่ ออกจำกกรุ งเทพฯ (ดอนเมือ ง) และ
1 เส้ นทำงบินที่ออกจำกพัทยำ (อู่ตะเภำ) ในขณะเดียวกัน สำยกำรบินยกเลิกกำรให้ บริ กำรในเส้ นทำงบิน กรุ งเทพฯ
(ดอนเมือง) – ติรุจิรัปปั ลลิ เชียงใหม่ – อุบลรำชธำนี และ อุบลรำชธำนี - พัทยำ (อู่ตะเภำ) เพื่อกำรจัดกำรรำยได้ และ
บริ หำรกำรใช้ เครื่ องบินอย่ำงเหมำะสม
ไตรมาสที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ไทยแอร์ เอเชีย
2561
2560
เปลี่ยนแปลง
จำนวนผู้โดยสำร1
5,639,204
4,851,398
16%
ปริ มำณที่นงั่ 2
6,224,610
5,423,652
15%
อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร (ร้ อยละ)3
91
89
+2 จุด
4
ปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร (ASK) (ล้ ำนที่นงั่ -กม.)
6,245
5,327
17%
5
ปริ มำณกำรขนส่งด้ ำนผู้โดยสำร (RPK) (ล้ ำนที่นงั่ -กม.)
5,618
4,749
18%
6
จำนวนเที่ยวบิน
34,506
30,109
15%
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.)
1,003
983
2%
จำนวนเครื่ องบิน ณ สิ ้นงวด7
59
53
6
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

จำนวนที่นงั่ ผู้โดยสำรที่ให้ บริ กำรโดยคำนวณจำกจำนวนที่นงั่ ผู้โดยสำรที่จ่ำยค่ำโดยสำร (รวมถึงผู้โดยสำรที่ไม่ได้ มำ
ขึ ้นเครื่ องบิน)
จำนวนที่นงั่ ผู้โดยสำรที่มีอยู่
จำนวนผู้โดยสำรเทียบเป็ นสัดส่วนกับปริ มำณที่นงั่
ปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร (ASK) วัดปริ มำณที่นงั่ ผู้โดยสำรของสำยกำรบิน โดยคำนวณจำกจำนวนที่นงั่ บนทุก
เที่ยวบิน คูณด้ วยระยะทำงบินเป็ นกิโลเมตร
ปริ มำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK) วัดจำนวนผู้โดยสำรของสำยกำรบิน โดยคำนวณจำนวนบรรทุกผู้โดยสำรที่จ่ำย
ค่ำโดยสำรของทุกเที่ยวบิน คูณด้ วยระยะทำงบินเป็ นกิโลเมตร
จำนวนเที่ยวบินที่ให้ บริ กำร
จำนวนเครื่ องบินรวมเครื่ องบินสำรอง
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อีเมล์: TAA_investorrelations@airasia.com
สำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AAV สำมำรถเยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริ ษัท : www.aavplc.com
Statements included herein that are not historical facts are forward-looking statements. Such forward
looking statements involve a number of risks and uncertainties and are subject to change at any time.
In the event such risks or uncertainties materialize, AAV’s results could be materially affected. The risks
and uncertainties include, but are not limited to, risks associated with the inherent uncertainty of airline
travel, seasonality issues, volatile jet fuel prices, world terrorism, perceived safe destination for travel,
Government regulation changes and approval, including but not limited to the expected landing rights
into new destinations.

