
สถติิการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
ส ำหรับไตรมำสท่ี 4 ปี 2559 และส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2559  
 

สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียมีอัตรำส่วนกำรขนส่งผู้ โดยสำรอยู่ที่ ร้อยละ 82 ในไตรมำสที่ 4 ปี 2559 เท่ำกับ
ช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีจ ำนวนผู้โดยสำรอยู่ที่ 4.37 ล้ำนคน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ก่อน ใกล้เคียงกับปริมำณที่นั่งที่เพิ่มขึน้ร้อยละ  10 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ในไตรมำสนีส้ำยกำรบินไทย 
แอร์เอเชียได้ขยำยเส้นทำงบินระหว่ำงประเทศจ ำนวน 2 เส้นทำง ประกอบไปด้วย ภูเก็ต – เสียมรำฐ(กัมพูชำ) และ
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – โกลกำตำ(อินเดีย) รวมถึงเพิ่มควำมถ่ีในเส้นทำง พัทยำ(อู่ตะเภำ) – หำดใหญ่ กรุงเทพฯ – 
สรุำษฎร์ธำนี กรุงเทพฯ – อดุรธำนี กรุงเทพฯ - ภูเก็ต และกรุงเทพฯ - ฮำนอย(เวียดนำม) ทัง้นีส้ำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย
ได้รับมอบเคร่ืองบินจ ำนวน 2 ล ำ ในไตรมำสนี ้  สง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2559 สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียมีฝงูบินจ ำนวนทัง้สิน้ 
51 ล ำ ส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวนผู้ โดยสำรของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียอยู่ที่ 17.22 ล้ำนคน โดยมี
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผู้ โดยสำรอยู่ที่ร้อยละ 84 เพิ่มขึน้ 3 จดุ จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ไทยแอร์เอเชีย 
ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

2559 2558 เปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนผู้ โดยสำร1  4,365,223    4,024,150                  8%  
ปริมำณที่นัง่2  5,351,676    4,886,280                10%  
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผู้ โดยสำร (ร้อยละ)3 82 82 0 จดุ 
ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้ โดยสำร (ASK) (ล้ำนที่นัง่-กม.)4          5,208           4,826  8% 
ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผู้ โดยสำร (RPK) (ล้ำนที่นัง่-กม.)5          4,203           3,953  6% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6        29,720         27,146  9% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลี่ย (กม.)             973              988  -1% 
จ ำนวนเคร่ืองบิน ณ สิน้งวด7               51                45  6 

 

ไทยแอร์เอเชีย 
มกราคม – ธันวาคม 

2559 2558 เปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนผู้ โดยสำร1  17,222,964   14,849,422                 16%  
ปริมำณที่นัง่2  20,481,756   18,221,580                 12% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผู้ โดยสำร (ร้อยละ)3                84                 81               +3 จดุ  
ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้ โดยสำร (ASK) (ล้ำนที่นัง่-กม.)4         20,629          18,116                 14%  
ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผู้ โดยสำร (RPK) (ล้ำนที่นัง่-กม.)5         17,285          14,872                 16%  
จ ำนวนเที่ยวบิน6       113,776        101,231                 12%  
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลี่ย (กม.)           1,007               995                   1%  
จ ำนวนเคร่ืองบิน ณ สิน้งวด7                51                 45                   6  

 
(1) จ ำนวนที่นัง่ผู้ โดยสำรที่ให้บริกำรโดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นัง่ผู้ โดยสำรที่จ่ำยค่ำโดยสำร (รวมถงึผู้ โดยสำรที่ไม่ได้มำ

ขึน้เคร่ืองบิน) 
(2) จ ำนวนที่นัง่ผู้ โดยสำรที่มีอยู่ 
(3) จ ำนวนผู้โดยสำรเทียบเป็นสดัสว่นกบัปริมำณที่นั่ง 
(4) ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้ โดยสำร (ASK) วดัปริมำณที่นัง่ผู้ โดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นัง่บนทุก

เที่ยวบิน คณูด้วยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร 
(5) ปริมำณกำรขนส่งผู้ โดยสำร (RPK) วดัจ ำนวนผู้โดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจ ำนวนบรรทุกผู้ โดยสำรที่จ่ำย

ค่ำโดยสำรของทกุเที่ยวบนิ คณูด้วยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร 
(6) จ ำนวนเที่ยวบินที่ให้บริกำร 
(7) จ ำนวนเคร่ืองบินรวมเคร่ืองบินส ำรอง 



ส ำหรับข้อมลูเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ: 
นกัลงทนุสมัพนัธ์:  
คณุภัทรวัลล์ สกุปลัง่ 
ส ำนกังำน: +662 562 5745-6  
อีเมล์: TAA_investorrelations@airasia.com  
ส ำหรับข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบั AAV สำมำรถเย่ียมชมเว็บไซต์ของบริษัท : 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. 

http://www.aavplc.com/

