Press Release
AAV ประกาศผลประกอบการในเก้ าเดือนแรก 2561 กาไรสุทธิ 340 ล้ านบาท
เดินหน้ าสร้ างเครื อข่ ายบินแข็งแกร่ งในฮับอื่น ๆ พร้ อมทุกการแข่ งขัน
ไตรมาส 3 เผชิญจากภาวะนา้ มันโลกและนักท่ องเที่ยวต่ างชาติชะลอตัว
AAV ประกาศผลประกอบการรวมในเก้ าเดือนแรกปี 2561 ของ AAV มีกาไรอยู่ที่ 340 ล้ านบาท โดยไตรมาสที่ 3 ปี
2561 ขาดทุนสุทธิ 358 ล้ านบาท เนื่องจากราคาน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ ้น และผลกระทบจากการชะลอตัวของยอดนักท่องเที่ยวจีน
เข้ าไทย โดยมีสถิติการดาเนินงานรายไตรมาสที่น่าพอใจ อัตราการขนส่งผู้โดยสารร้ อยละ 81 จานวนผู้โดยสารอยู่ที่ 5.12
ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน รับเครื่ องบินใหม่ 1 ลาประจาการฝูงบิน รวมเป็ น 60 ลา ณ สิ ้นสุดไตร
มาส ตังเป้
้ าเดินหน้ าสร้ างเครื อข่ายบินที่เข้ มแข็งในฐานปฏิบตั ิการการบิน ต่าง ๆ ต่อเนื่อง รองรับการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ (AAV) และ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
(TAA) กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 AAV ยังได้ รับผลกระทบต่อเนื่องจากภาวะราคาน ้ามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ ้นกว่า
ร้ อยละ 45 และการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนเข้ าไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ลดลงร้ อยละ 8.8 จากข้ อมูลจากกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ทาให้ ผลประกอบการของ AAV (ถือหุ้นใน TAA ร้ อยละ 55) ในไตรมาสนี ้ มีรายได้ รวมอยู่ที่ 9,307
ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ 358 ล้ านบาท ในขณะที่ในเก้ าเดือนแรกปี 2561 มีรายได้ รวม 30,203 ล้ านบาท ยังคงมีกาไรสุทธิอยู่ที่
340 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ผลประกอบการของ TAA ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขาดทุนสุทธิอยู่ท่ี 656 ล้ านบาท และ สาหรับเก้ าเดือน
แรกปี 2561 มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 611 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้สาหรับสถิติการดาเนินงานที่สาคัญ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 พบว่า TAA ยังรักษาอัตราการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่
ร้ อยละ 81 มีจานวนผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 5.12 ล้ านคน และมีฝงู บินจานวนทังสิ
้ ้น 60 ลา โดยรับมอบเครื่ องบินใหม่ 1 ลาใน
ไตรมาสนี ้ พร้ อมเดินหน้ าตามแผนในการสร้ างเครื อข่ายบินที่แข็งแกร่ งรองรับการเติบโตในอนาคต โดยไตรมาสนี ้เพิ่มเส้ นทาง
บินใหม่ 3 เส้ นทางและเปิ ดให้ บริ การแล้ ว คือ กรุ งเทพฯ(ดอนเมือง)-โคตาคินาบาลู เชียงใหม่-ย่างกุ้ง และเชียงใหม่-ไทเป
รวมทังเพิ
้ ่มความถี่เส้ นทางบินยอดนิยมทังภายในและระหว่
้
างประเทศ
“แม้ ยงั มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบภาพรวมด้ านการท่องเที่ยวและขนส่ง แต่ในเก้ าเดือนแรกปี 2561 เรายังคงรักษาผล
ประกอบการให้ เป็ นกาไรได้ โดยไตรมาสที่ 4 ถือเป็ นฤดูกาลท่องเที่ยวสาคัญ ซึ่งเราเชื่อมัน่ ว่าสถานการณ์ ต่าง ๆ จะดีขึ ้น และ
หนุนให้ ผลประกอบการเป็ นไปตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามในครึ่งปี หลัง เรายังเดินหน้ าตามแผนขยายเส้ นทางบินใหม่ๆ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะฐานปฏิบตั ิการการบินเชียงใหม่ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในเส้ นทางระหว่างประเทศเติบโตอย่างน่าสนใจ”
นายสันติสขุ กล่าว
ทังนี
้ ้สาหรับไตรมาสสุดท้ ายของปี 2561 TAA มีแผนรับเครื่ องบินเพิ่มอีก 2 ลา เพื่อเป็ นการสร้ างเครื อข่ายบินที่
เข้ มแข็งชิงความได้ เปรี ยบการแข่งขัน โดยได้ เปิ ดสารองที่นงั่ ในเส้ นทางบินใหม่จานวนมาก โดยเฉพาะเส้ นทางระหว่าง
ประเทศ ได้ แก่ กรุ งเทพฯ-คยา(อินเดีย) กรุงเทพฯ-วิชาคาปั ทนัม(อินเดีย) กรุ งเทพฯ-ภูวเนศวร(อินเดีย) กรุงเทพฯ-หนิงโบ(จีน)
กรุ งเทพฯ-โคลัมโบ(ศรี ลงั กา) เชียงใหม่-ฮานอย เชียงใหม่-หนานชาง เชียงใหม่-ปั กกิ่ง กระบี่-ฮ่องกง กระบี่-มาเก๊ า รวมทัง้
เส้ นทางภายในประเทศ พัทยา(อู่ตะเภา)-ขอนแก่น
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