
สถิติการด าเนินงานท่ีส าคญั 
ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560  
 

ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560 สายการบินไทยแอร์เอเชียมีอัตราส่วนการขนสง่ผู้ โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 86 เพิ่มขึน้ 
3 จดุ จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีจ านวนผู้โดยสารอยู่ที่ 4.69 ล้านคน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน สงูกว่าปริมาณที่นั่งที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 ทัง้นี ้สายการบินไทยแอร์เอเชียได้รับมอบเคร่ืองบินจ านวน 1 ล า ในไตร
มาสนี ้สง่ผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีฝงูบินจ านวนทัง้สิน้ 54 ล า ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2560 เพิ่มขึน้ 5 ล า จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  
เส้นทางบินใหม่ 

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ดานงั  
เชียงใหม่ – อบุลราชธานี 
 
เพิ่มความถี่เที่ยวบิน 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  – ขอนแก่น   
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ร้อยเอ็ด  
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  – ปีนงั  
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  – พนมเปญ  
เชียงใหม่ – สรุาษฎร์ธานี  
หาดใหญ่ – กวัลาลมัเปอร์ 
พทัยา(อู่ตะเภา) – อดุรธานี 

 

ไทยแอร์เอเชีย 
ไตรมาสที่ 2 เมษายน – มิถนุายน 
2560 2559 เปลี่ยนแปลง 

จ านวนผู้ โดยสาร1 4,694,374  4,165,929  13%  
ปริมาณที่นัง่2 5,456,700  5,021,100  9%  
อตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสาร (ร้อยละ)3 86  83  3 จดุ  
ปริมาณการผลติด้านผู้ โดยสาร (ASK) (ล้านที่นั่ง-กม.)4 5,373   5,138  5% 
ปริมาณการขนส่งด้านผู้ โดยสาร (RPK) (ล้านที่นัง่-กม.)5 4,630  4,269  8%  
จ านวนเที่ยวบิน6 30,315   27,895  9%  
ระยะทางการบินโดยเฉลี่ย (กม.) 985   1,024  -4% 
จ านวนเคร่ืองบิน ณ สิน้งวด7 54   49   5  

 
(1) จ านวนที่นัง่ผู้ โดยสารที่ให้บริการโดยค านวณจากจ านวนที่นัง่ผู้ โดยสารที่จ่ายค่าโดยสาร (รวมถงึผู้ โดยสารที่ไม่ได้มา

ขึน้เคร่ืองบิน) 
(2) จ านวนที่นัง่ผู้ โดยสารที่มีอยู่ 
(3) จ านวนผู้ โดยสารเทียบเป็นสดัสว่นกบัปริมาณที่นั่ง 
(4) ปริมาณการผลติด้านผู้ โดยสาร (ASK) วดัปริมาณที่นัง่ผู้ โดยสารของสายการบิน โดยค านวณจากจ านวนที่นัง่บนทุก

เที่ยวบิน คณูด้วยระยะทางบินเป็นกิโลเมตร 
(5) ปริมาณการขนส่งผู้ โดยสาร (RPK) วัดจ านวนผู้โดยสารของสายการบิน โดยค านวณจ านวนบรรทกุผู้ โดยสารที่จ่าย

ค่าโดยสารของทกุเที่ยวบิน คณูด้วยระยะทางบินเป็นกิโลเมตร 
(6) จ านวนเที่ยวบินที่ให้บริการ 
(7) จ านวนเคร่ืองบินรวมเคร่ืองบินส ารอง 
  



ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
นกัลงทนุสมัพนัธ์:  
คณุภัทรวัลล์ สกุปลัง่ 
ส านกังาน: +662 562 5745-6  
อีเมล์: TAA_investorrelations@airasia.com  
ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบั AAV สามารถเย่ียมชมเว็บไซต์ของบริษัท : 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/

