
สถติกิารด าเนินงานที่ส าคัญ 
ส ำหรับไตรมำสท่ี 4 ปี 2560 และส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2560  
U 

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2560 สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียมีอตัรำส่วนกำรขนส่งผู้ โดยสำรอยู่ที่ร้อยละ 88 เพิ่มขึน้  
6 จดุ จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีจ ำนวนผู้โดยสำรอยูท่ี่ 5.34 ล้ำนคน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22 สงูกวำ่ปริมำณ
ที่นัง่ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ในไตรมำสที่ 4 ปี 2560 สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียได้รับมอบ
เคร่ืองบินจ ำนวน 2 ล ำ รวมเป็นจ ำนวน 5 ล ำ ในระหว่ำงปี สง่ผลให้สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียมีฝงูบินจ ำนวน 56 ล ำ ณ 
สิน้ปี 2560 ในไตรมำสนีส้ำยกำรบินไทยแอร์เอเชียได้เปิดเส้นทำงบินใหม่ภำยในประเทศจำกขอนแก่นสูภ่เูก็ต รวมถึง
เพิ่มควำมถ่ีเส้นทำงบินทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศที่ออกจำกกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่เชียงใหม่ ภูเก็ต นครพนม 
นครศรีธรรมรำช และบำหล ี(อินโดนีเซีย) ในขณะเดียวกนัเพื่อบริหำรกำรใช้เคร่ืองบินอยำ่งเหมำะสม สำยกำรบินได้ลด
ควำมถ่ีเส้นทำงบินที่ออกจำก กรุงเทพฯ สูม่ณัฑะเลย์ (เมียนมำ) จำก 14 เป็น 7 เที่ยวบินต่อสปัดำห์ กรุงเทพฯ สูก่ระบี่ 
จำก 56 เป็น 49 เที่ยวบินต่อสปัดำห์ และภเูก็ต สูห่ำดใหญ่ จำก 7 เป็น 3 เที่ยวบินต่อสปัดำห์ ส ำหรับปี 2560 จ ำนวน
ผู้โดยสำรของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียอยูท่ี่ 19.82 ล้ำนคน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีอตัรำสว่น
กำรขนสง่ผู้ โดยสำรอยูท่ี่ร้อยละ 87 เพิ่มขึน้ 3 จดุ จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ไทยแอร์เอเชีย 
ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

2560 2559 เปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนผู้โดยสำร1    5,338,938   4,365,223                22% 
ปริมำณที่นัง่2 6,034,866   5,351,676               13% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผู้ โดยสำร (ร้อยละ)3 88 82 +6 จดุ 
ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้โดยสำร (ASK) (ล้ำนท่ีนัง่-กม.)4          5,972          5,208 15% 
ปริมำณกำรขนสง่ด้ำนผู้โดยสำร (RPK) (ล้ำนท่ีนัง่-กม.)5          5,254          4,203 25% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6        33,511        29,720 13% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.)             989             973 2% 
จ ำนวนเคร่ืองบิน ณ สิน้งวด7               56                51  5 

 

ไทยแอร์เอเชีย 
มกราคม – ธันวาคม 

2560 2559 เปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนผู้โดยสำร1  19,819,034  17,222,964                 15% 
ปริมำณที่นัง่2  22,703,958  20,481,756                 11% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผู้ โดยสำร (ร้อยละ)3                87                 84               +3 จดุ 
ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้โดยสำร (ASK) (ล้ำนท่ีนัง่-กม.)4         22,379         20,629                   8% 
ปริมำณกำรขนสง่ด้ำนผู้โดยสำร (RPK) (ล้ำนท่ีนัง่-กม.)5         19,523         17,285                 13% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6       126,083       113,776                 11% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.)           986           1,007                  -2% 
จ ำนวนเคร่ืองบิน ณ สิน้งวด7                56                 51                   6 

 
(1) จ ำนวนที่นัง่ผู้ โดยสำรท่ีให้บริกำรโดยค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีนัง่ผู้ โดยสำรท่ีจ่ำยคำ่โดยสำร (รวมถึงผู้ โดยสำรท่ีไมไ่ด้มำ

ขึน้เคร่ืองบิน) 
(2) จ ำนวนที่นัง่ผู้ โดยสำรท่ีมีอยู่ 
(3) จ ำนวนผู้โดยสำรเทียบเป็นสดัสว่นกบัปริมำณที่นัง่ 
(4) ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้โดยสำร (ASK) วดัปริมำณที่นัง่ผู้ โดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นัง่บนทกุ

เที่ยวบิน คณูด้วยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร 



(5) ปริมำณกำรขนสง่ผู้ โดยสำร (RPK) วดัจ ำนวนผู้ โดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจ ำนวนบรรทกุผู้ โดยสำรที่จ่ำย
คำ่โดยสำรของทกุเที่ยวบิน คณูด้วยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร 

(6) จ ำนวนเที่ยวบินที่ให้บริกำร 
(7) จ ำนวนเคร่ืองบินรวมเคร่ืองบินส ำรอง 
 
 

ส ำหรับข้อมลูเพิ่มเติมกรุณำตดิตอ่: 
นกัลงทนุสมัพนัธ์:  
คณุภทัรวลัล์ สกุปลัง่ 
ส ำนกังำน: +662 562 5745-6  
อีเมล์: TAA_investorrelations@airasia.com  
ส ำหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั AAV สำมำรถเยีย่มชมเว็บไซต์ของบริษัท : 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 materialise, 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/

