
สถิติการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ส ำหรบัไตรมำสที่ 2 ปี 2563  
 
บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกดั (มหำชน) ขอรำยงำนสถิติกำรด ำเนินงำนส ำหรบัไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ดงันี ้

สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียมีอตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำรอยูท่ี่รอ้ยละ 52 ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนจำกกำร
แพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ่ (โควิด-19) เนื่องดว้ยสถำนกำรณแ์ละมำตรกำรควบคมุกำรแพรร่ะบำดของรฐับำลทีเ่ริม่
ผอ่นคลำย สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียเริม่ใหบ้รกิำรบำงเสน้ทำงภำยในประเทศในเดือนพฤษภำคม 2563 พรอ้มดว้ย
มำตรกำรรกัษำระยะห่ำง (Social Distancing) ตำมมำตรฐำนแนวปฏิบตัิที่ส  ำนกังำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทยและกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด อย่ำงไรก็ตำมมำตรกำรรกัษำระยะห่ำงในเที่ยวบินไดถู้กผ่อนคลำยเมื่อ
กลำงเดือนมิถนุำยน ในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียมีปริมำณที่นั่งอยู่ที่รอ้ยละ 8 ของปริมำณที่
นั่งปีก่อน โดยในเดือนมิถุนำยนสำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียมีปริมำณที่นั่งอยู่ที่รอ้ยละ 18 ของปริมำณที่นั่งปีก่อน  
ซึ่งเพิ่มขึน้คิดเป็นกว่ำ 2 เท่ำของปริมำณที่นั่งในเดือนพฤษภำคม 2563 จำกกำรตอบสนองที่ทยอยฟ้ืนตวัอยำ่งเห็น
ไดช้ดั ขณะที่จ ำนวนผูโ้ดยสำรอยู่ที่ 283,601 คน ลดลงรอ้ยละ 95 จำกปีก่อน เพื่อรองรบักำรเดินทำงผูโ้ดยสำรที่มี
ควำมจ ำเป็นในกำรเดินทำงและภำคธุรกิจ ทัง้นีป้รมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำรลดลงรอ้ยละ 95 จำกปีก่อนเนื่องจำก
ขอ้จ ำกดักำรขนสง่ทำงอำกำศในเสน้ทำงบินระหว่ำงประเทศ สง่ผลใหร้ะยะทำงกำรบินโดยเฉลี่ยลดลงรอ้ยละ 42 
จำกปีก่อน ในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียใหบ้ริกำรบำงเสน้ทำงภำยในประเทศรวมทัง้หมด 18 
จุดหมำยปลำยทำง ไดแ้ก่ กรุงเทพ สู ่เชียงใหม่ เชียงรำย หำดใหญ่ ขอนแก่น นครพนม นครศรีธรรมรำช รอ้ยเอ็ด  
สรุำษฎรธ์ำนี ตรงั อุบลรำชธำนี อุดรธำนี บุรีรมัย ์กระบี่ น่ำน นรำธิวำส พิษณุโลก ภูเก็ต และสกลนคร ส่งผลให ้
สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียยงัคงควำมเป็นผูน้  ำตลำดในประเทศ 

ไทยแอรเ์อเชีย 
ไตรมาสที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 

2563 2562 เปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนผูโ้ดยสำร1 283,601 5,578,878  -95% 
ปรมิำณที่นั่ง2  544,746  6,751,500 -92% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (รอ้ยละ)3 52  83 -31 จดุ 
ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.)4  329  6,903 -95% 
ปรมิำณกำรขนสง่ดำ้นผูโ้ดยสำร (RPK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.)5  172  5,643 -97% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6 2,977  37,364 -92% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.) 598 1,023 -42% 
จ ำนวนเครือ่งบิน ณ สิน้งวด (ล  ำ)7 62  62 0 

 

(1) จ ำนวนที่นั่งผูโ้ดยสำรท่ีใหบ้รกิำรโดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นั่งผูโ้ดยสำรที่จ่ำยคำ่โดยสำร (รวมถงึผูโ้ดยสำรท่ีไม่
ไดม้ำขึน้เครือ่งบิน) 

(2) จ ำนวนที่นั่งผูโ้ดยสำรท่ีมีอยู ่
(3) จ ำนวนผูโ้ดยสำรเทียบเป็นสดัสว่นกบัปรมิำณที่นั่ง 
(4) ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) วดัปรมิำณที่นั่งผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นั่ง

บนทกุเที่ยวบิน คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร 
(5) ปรมิำณกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (RPK) วดัจ ำนวนผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจ ำนวนบรรทกุผูโ้ดยสำรท่ี

จ่ำยคำ่โดยสำรของทกุเที่ยวบิน คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร 
(6) จ ำนวนเที่ยวบินที่ใหบ้รกิำร 
(7) จ ำนวนเครือ่งบินรวมเครือ่งบินส ำรอง 



ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมกรุณาตดิตอ่: 
นักลงทุนสัมพนัธ:์  
คุณภทัรวลัล ์สุกปลั่ง 
ส ำนกังำน: +662 562 5745-6  
อีเมล:์ TAA_investorrelations@airasia.com  
ส ำหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั AAV สำมำรถเยีย่มชมเว็บไซตข์องบรษัิท : 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. 

 


