
สถิติการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ส ำหรับไตรมำสที่ 4 ปี 2562 และส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2562 
 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) รำยงำนสถิติกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำสที่  4 ปี 2562 และส ำหรับปี
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2562 ดงันี ้ 

สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียมีอตัรำสว่นกำรขนสง่ผู้ โดยสำรอยูท่ี่ร้อยละ 86 เท่ำกนักบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผล
มำจำกกำรปรับลดปริมำณที่นัง่ทีไ่ปในทำงเดียวกนักบัจ ำนวนผู้โดยสำรที่ลดลงในช่วงเวลำดงักลำ่ว โดยสำยกำรบิน 
ไทยแอร์เอเชียขนสง่ผู้ โดยสำรอยูท่ี่ 5.42 ล้ำนคน ปรับตวัลดลงเล็กน้อยจำกปีก่อนหน้ำที่ร้อยละ 1 ส ำหรับปริมำณ
กำรผลิตด้ำนผู้ โดยสำรอยู่ที่ 6,398 ล้ำนที่นัง่ หดตวัร้อยละ 1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัมำจำก
กำรปรับแผนปริมำณที่นัง่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำกำรบินและให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรเดินทำง ใน 
ไตรมำสที่ 4 ปี 2562 สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เปิดให้บริกำรเส้นทำงบินใหม่จำกเชียงรำยสูห่ำงโจว ประเทศจีน 
พร้อมรับมอบเคร่ืองบินใหมรุ่่นแอร์บสั A321 นีโอจ ำนวน 2 ล ำ และปลดประจ ำกำรเคร่ืองบินแอร์บสั A320 1 ล ำ ใน
ระหวำ่งไตรมำส สง่ผลให้บริษัทมีฝงูบินจ ำนวนทัง้สิน้ 63 ล ำ ณ สิน้สดุเดือนธนัวำคม 2562  

ส ำหรับปี 2562 จ ำนวนผู้โดยสำรของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียอยูท่ี่ 22.15 ล้ำนคน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน โดยมีอตัรำสว่นกำรขนสง่ผู้ โดยสำรอยูท่ี่ร้อยละ 85 เท่ำกนักบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตลอดทัง้ปีสำยกำร
บินไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทำงระหว่ำงประเทศมำกขึน้ ส่งผลให้ระยะทำงกำรบินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 4  และ
ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้โดยสำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 

ไทยแอร์เอเชีย 
ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

2562 2561 เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนผู้โดยสำร1  5,424,283   5,501,938  -1% 
ปริมำณที่นัง่2  6,272,148   6,395,670  -2% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผู้ โดยสำร (ร้อยละ)3  86   86  0 จดุ 
ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้โดยสำร (ASK) (ล้ำนท่ีนัง่-กม.)4  6,398   6,460  -1% 
ปริมำณกำรขนสง่ด้ำนผู้โดยสำร (RPK) (ล้ำนท่ีนัง่-กม.)5  5,433   5,452  0% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6  34,743  35,466  -2% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.)  1,020   1,010  1% 
จ ำนวนเคร่ืองบิน ณ สิน้งวด7  63   62   1  

 

ไทยแอร์เอเชีย 
มกราคม – ธันวาคม 

2562 2561 เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนผู้โดยสำร1  22,149,474  21,568,733  3% 
ปริมำณที่นัง่2  26,078,790  25,235,346  3% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผู้ โดยสำร (ร้อยละ)3 85 85  0 จดุ 
ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้โดยสำร (ASK) (ล้ำนท่ีนัง่-กม.)4  26,940   25,019  8% 
ปริมำณกำรขนสง่ด้ำนผู้โดยสำร (RPK) (ล้ำนท่ีนัง่-กม.)5  22,670   21,243  7% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6  144,421   139,848  3% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.)  1,033  991  4% 
จ ำนวนเคร่ืองบิน ณ สิน้งวด7  63   62  1   

 

 



(1) จ ำนวนที่นัง่ผู้ โดยสำรท่ีให้บริกำรโดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นัง่ผู้ โดยสำรที่จ่ำยคำ่โดยสำร (รวมถงึผู้ โดยสำรท่ีไม่
ได้มำขึน้เคร่ืองบิน) 

(2) จ ำนวนที่นัง่ผู้ โดยสำรท่ีมีอยู ่
(3) จ ำนวนผู้โดยสำรเทียบเป็นสดัสว่นกบัปริมำณที่นัง่ 
(4) ปริมำณกำรผลติด้ำนผู้โดยสำร (ASK) วดัปริมำณที่นัง่ผู้ โดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นัง่

บนทกุเที่ยวบิน คณูด้วยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร 
(5) ปริมำณกำรขนสง่ผู้ โดยสำร (RPK) วดัจ ำนวนผู้โดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจ ำนวนบรรทกุผู้ โดยสำรท่ี

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

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตดิต่อ: 
นักลงทุนสัมพนัธ์:  
คุณภทัรวลัล์ สุกปลั่ง 
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. 

 


