Press Release
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561
กําไรสุทธิ 1,004.1 ล้ านบาท รายได้ รวม 11,642.8 ล้ านบาท
ทําสถิตอิ ัตราส่ วนขนส่ งผู้โดยสารที่ร้อยละ 91 เดินหน้ าขยายเส้ นทางบินใหม่ 7 เส้ นทาง
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย (TAA) เผยผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 AAV
มีรายได้ รวมอยู่ที่ 11,642.8 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิ 1,004.1 ล้ านบาท ในขณะที่ TAA มีรายได้ รวม 11,642.8 ล้ านบาท และ
ทําสถิติกําไรสุทธิที่ 1,834.6 ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 91 เพิ่มขึ ้น 2 จุด โดย
ขนส่งผู้โดยสารอยูท่ ี่ 5.64 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 สูงกว่าปริ มาณที่นงั่ ที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ทังนี
้ ้ได้ รับมอบเครื่ องบินจํานวน 3 ลําในไตรมาสนี ้ ส่งผลให้ สิ ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2561 สายการบินมีฝงู บินจํานวนทังสิ
้ ้น 59 ลํา
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากัด (มหาชน) และสายการบิน
ไทยแอร์ เอเชีย เปิ ดเผยว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี ้TAA เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลจากการรุกหนักตลาดภายในประเทศ
โดยเฉพาะในเส้ นทางเมืองรองตามนโยบายรัฐ และการเพิ่มความแข็งแกร่งในฐานปฏิบตั ิการการบินต่างๆ โดยในไตรมาส 1 ปี
2561 นี ้ TAA เปิ ดเส้ นทางบินใหม่รวม 7 เส้ นทาง จากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไประนอง, ยะโฮร์ บาห์รู, เฉิงตู และชุมพร รวมถึง
จากภูเก็ตไปมาเก๊ าและคุนหมิง อีกทังจากเชี
้
ยงใหม่ไปอุดรธานี ทังนี
้ ้ เพิ่มความถี่บินใน 12 เส้ นทางที่ออกจาก กรุงเทพฯ (ดอน
เมือง) และ พัทยา (อูต่ ะเภา) ในขณะเดียวกัน สายการบินยกเลิกการให้ บริการเส้ นทางบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-ติรุจิรัปปั ลลิ,
เชียงใหม่-อุบลราชธานี และอุบลราชธานี-พัทยา (อูต่ ะเภา) เพื่อการจัดการรายได้ และบริ หารการใช้ เครื่ องบินอย่างเหมาะสม
“ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เป็ นช่วงที่เราเดินหน้ าตามแผนตอกยํ ้าการเป็ นผู้นําและสร้ างความแข็งแกร่งของตลาด
ภายในประเทศอย่างเต็มที่ ให้ สอดคล้ องกับทิศทางและนโยบายรัฐและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยไตรมาสที่ 1 นี ้
เส้ นทางบินใหม่ที่ประสบความสําเร็จอย่างดีคือ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สูร่ ะนอง และชุมพร ซึง่ ทําให้ เราเป็ นสายการบินที่บินตรง
และมีเที่ยวบินครอบคลุมภาคใต้ มากที่สดุ รวม 9 ปลายทาง 19 เส้ นทางบิน 69 เที่ยวบินต่อวัน” นายธรรศพลฐ์ กล่าว
สําหรับตลาดระหว่างประเทศ เรายังคงให้ ความสําคัญกับกลุม่ ประเทศ CLMV ผ่านการเพิ่มความถี่เที่ยวบินเพื่อเป็ น
ทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้โดยสารหลากหลายกลุม่ รวมทังมองโอกาสในตลาดอิ
้
นเดีย ซึง่ มีศกั ยภาพสูง เพื่อมาเสริ มทัพตลาดจีน
ที่เข้ มแข็งอยูแ่ ล้ ว เพื่อให้ TAA สามารถเติบโตและมีรากฐานที่พร้ อมแข่งขันทุกตลาดในระยะยาว
ด้ านผลประกอบการสําหรับ TAA ในไตรมาส 1 ปี 2561 นายธรรศพลฐ์ มองว่าเติบโตดีมาก ตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยเฉพาะกําไรสุทธิของ TAA ที่เติบโตกว่าร้ อยละ 77 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ มีปัจจัยสําคัญมาจากจํานวน
ผู้โดยสารที่เติบโตต่อเนื่อง และอยูใ่ นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยว กอรปกับปั จจัยบวกจากค่าเงินบาทแข็งค่า รวมทังทํ
้ าสถิติ
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารของไตรมาสนี ้ที่ร้อยละ 91 ซึง่ เป็ นตัวเลขที่น่าพึงพอใจมาก
สําหรับในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 นายธรรศพลฐ์ มองว่า TAA ยังจะเดินหน้ าต่อไปอย่างดีตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะ
้ ายอดผู้โดยสารสูงที่ 23.2 ล้ านคน
การเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้ นทางที่ได้ รับความนิยม โดยปี 2561 นี ้ ไทยแอร์ เอเชียยังตังเป้
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อัตราการขนส่งผู้โดยสารที่ร้อยละ 87 และรับเครื่ องบินตลอดปี 7 ลํา จบสิ ้นปี ด้วยฝูงบินรวม 63 ลํา ซึ่งจะทําให้ TAA มีความ
แข็งแกร่งทังด้
้ านผลการดําเนินงานและผลประกอบการในปี นี ้แน่นอน
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