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AAV ประกาศผลประกอบการ ตลอดปี 2561 รายได้ สาหรั บปี รวม 40,200.2 ล้ านบาท กาไรรวม 70.0 ล้ านบาท
ตัง้ เป้ า 2562 ขนส่ งผู้โดยสาร 23.15 ล้ านคน บุกตลาด CLMV และอินเดีย
กรุ งเทพฯ - บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย (TAA) ประกาศผลประกอบการของบริ ษัท
ประจาปี 2561 แม้ เผชิญกับสถานการณ์ราคาน ้ามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ ้น และการชะลอตัวของตลาดนักท่องเที่ ยวจีน แต่ยัง คง
สามารถสร้ างผลกาไรสาหรับปี รวมที่ 70.0 ล้ านบาท จากรายได้ รวม 40,200.2 ล้ านบาท ขนส่งผู้โดยสาร 21.57 ล้ านคน ด้ วย
อัตราขนส่งเฉลี่ย (Load Factor) ร้ อยละ 85 พร้ อมตั ้งเป้าปี 2562 รั บเครื่ องบินใหม่เพิ่ม 4 ลา เจาะตลาด CLMV และอิ น เดีย
เพิ่ม เพื่อสร้ างการเติบโตอย่างเเข็งเเกร่ งเเละยัง่ ยืน
นายสันติสขุ คล่องใช้ ยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จากัด (มหาชน) และสายการบินไทยแอร์
เอเชีย เปิ ดเผยว่า ปี 2561 ธุรกิจสายการบินต่างได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน ้ามันโลกที่ปรั บตัวสูงขึ ้น ซึง่ เรายังคง
ยึดมั่นในการเป็ นสายการบินราคาประหยัดที่มีการบริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ และทางานกันอย่างหนักเต็มที่ ท า
ให้ ผลประกอบการตลอดปี 2561 ของ AAV มีรายได้ รวมอยู่ที่ 40,200.2 ล้ านบาท เป็ นกาไรสาหรับปี รวม 70.0 ล้ านบาท โดย
มียอดผู้โดยสารรวม 21.57 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และอัตราส่วนการขนส่งผู้โ ดยสารอยู่ที่
ร้ อยละ 85 มีเครื่ องบินรวม ณ สิ ้นปี 2561 รวม 62 ลา (เพิ่มขึ ้น 6 ลาจากสิ ้นปี 2560 ที่ 56 ลา) โดยไตรมาส 4 ปี 2561 จานวน
ผู้โดยสารฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จากการได้ รับปั จจัยบวกของนโยบายของภาครั ฐฯในมาตรการยกเว้ นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ณ ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้ าเมือง (Visa on Arrival) อย่างไรก็ตามสาหรับ TAA ตลอดปี 2561 มีรายได้ ร วมอยู่ที่
40,199.4 ล้ านบาท เป็ นกาไรสุทธิ 127.5 ล้ านบาท
“เรายังมุ่งมั่นในการสร้ างความเเข็งเเกร่ งให้ ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน พร้ อมมาตรฐานบริ การระดับสากล โดยปี 2561 แอร์
เอเชียยังรั กษาเเชมป์ การเป็ นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สดุ ในโลก 10 สมัยซ้ อน จากสกายเเทรกซ์ และไทยแอร์ เอเชียยัง
ได้ รับจัดอันดับเป็ นสายการบินราคาประหยัดที่ ตรงเวลาที่สดุ ในโลก อันดับ 8 จาก โอเอจี เอวิเอชั่น เวิลด์ไวด์ โดยถือ เป็ นสาย
การบินราคาประหยัดของไทยที่ได้ รับการจัดอันดับสูงสุดในปี นี ้ ซึง่ ยืนยันว่าเราคือสายการบินที่พฒ
ั นาตัวเองต่อเนื่ อง และ
พร้ อมรั บการเเข่งขันและบทพิสูจน์ในทุกสถานการณ์ ” นายสันติสขุ กล่าว
สาหรับปี 2562 สายการบินตั ้งเป้าหมายรั บเครื่ องบินใหม่ เข้ าประจาการฝูงบินอีก 4 ลา รวมเป็ น 66 ลา ณ สิ ้นปี
2562 โดยจะมุ่งเน้ นการสร้ างเครื อข่ายบินที่หลากหลาย ทั ้งการเพิ่มฐานปฏิบตั ิการบินภายในประเทศแห่งที่ 7 ที่จัง หวัด
เชียงราย การเพิ่มเส้ นทางบินระหว่างประเทศใหม่ๆ จากฐานปฏิบัตกิ ารบินทัว่ ภูมิภาค และตอกย ้ากลยุทธ์ สร้ างเสถี ยรภาพ
ทางรายได้ ที่มนั่ คง โดยการเพิ่มสัดส่วนผู้โดยสารในตลาด CLMV และตลาดอินเดียเพิ่มจากตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เเข็งเเก
ร่ งอยู่เเล้ ว โดยตั ้งเป้ายอดจานวนผู้โดยสารตลอดปี 2562 ที่ 23.15 ล้ านคน และอัตราส่วนขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 86

