
สถิติการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ส ำหรบัไตรมำสที่ 4 ปี 2563 และส ำหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2563  
 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) ขอรำยงำนสถิติกำรด ำเนินงำนส ำหรบัไตรมำสที่ 4 ปี 2563 และส ำหรบัปี
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2563 ดงันี ้

ส ำหรับไตรมำสที่  4 ปี 2563 สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียฟ้ืนตัวอย่ำง เห็นได้ชัดจำกควำมต้องกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศที่สงูขึน้ในช่วงเทศกำล กอปรกบัมำตรกำรสนบัสนนุกำรทอ่งเที่ยวจำกภำครฐั กำรฟ้ืนตวัในประเทศยงั
สง่ผลดีตอ่สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียโดยกลบัมำใหบ้รกิำรเสน้ทำงบินในประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 107 ของปรมิำณที่นั่ง
ก่อนกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (Covid-19) รวมถึงมีอตัรำกำรใชเ้ครื่องบินถึงรอ้ยละ 70 ของ
ฝงูบิน ณ สิน้เดือนธนัวำคม ในไตรมำสนีส้ำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียขนสง่ผูโ้ดยสำรจ ำนวน 2.81 ลำ้นคน หรอืเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 50 จำกไตรมำสที่แลว้ ในขณะเดียวกนัอตัรำขนสง่ผูโ้ดยสำรในเดือนพฤศจิกำยนนัน้ทะยำนเกือบถึงรอ้ยละ 
80 อยำ่งไรก็ตำมอตัรำขนสง่ผูโ้ดยสำรของไตรมำสที่ 4 ปี 2563 อยูท่ี่รอ้ยละ 74 โดยไดร้บัผลกระทบบำงสว่นจำกกำร
แพรร่ะบำดระลอกใหมข่อง Covid-19 ทีเ่ริม่ในช่วงกลำงเดือนธนัวำคม 

ส ำหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2563 สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียมีจ ำนวนผูโ้ดยสำร 9.49 ลำ้นคน หรือลดลงรอ้ยละ 57 
เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ เป็นผลมำจำกกำรประกำศหยดุบินในเสน้ทำงระหวำ่งประเทศตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนำคม อยำ่งไมม่ี
ก ำหนด และกำรประกำศหยดุบินชั่วครำวในเสน้ทำงบินภำยในประเทศในช่วง 1 - 30 เมษำยน ทัง้นีส้ำยกำรบินไทย
แอรเ์อเชียไดม้ีกำรปรบัเที่ยวบินและจดัเสน้ทำงกำรบินใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรเดินทำงที่ฟ้ืนตวัอยำ่งคอ่ย
เป็นค่อยไป ส ำหรบัปี 2563 มีอตัรำกำรขนสง่ผูโ้ดยสำรอยู่ในระดบัที่น่ำพึงพอใจที่รอ้ยละ 75 จำกกำรบริหำรจดักำร
ปรมิำณเที่ยวบินอยำ่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ปรมิำณที่นั่งในประเทศฟ้ืนกลบัมำสูร่ะดบัก่อนมีกำรแพรร่ะบำดในเดือนตลุำคม
นัน้ โดยหลกัไดร้บัปัจจยัหนนุจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจจำกภำครฐัและปริมำณควำมตอ้งกำรของผูโ้ดยสำรที่
เพิ่มขึน้อย่ำงเห็นไดช้ดั ในระหว่ำงปี 2563 สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียไดเ้ปิดเสน้ทำงบินขำ้มภำคและเพิ่มควำมถ่ีใน
เสน้ทำงบินที่ไดร้บัควำมนิยม รวมถึงไดเ้ปิดฐำนปฏิบตัิกำรบินใหม่ที่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ เพื่อสรำ้งโอกำสขยำย
ฐำนลกูคำ้และกำรใหบ้ริกำรขนสง่สินคำ้ทำงอำกำศ รวมทัง้เพื่อเสริมควำมแข็งแกรง่และคงควำมเป็นผูน้  ำตลำดใน
ประเทศ 

ไทยแอรเ์อเชีย 
ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

2563 2562 เปล่ียนแปลง 

จ ำนวนผูโ้ดยสำร1      2,812,297   5,424,283  -48% 
ปรมิำณที่นั่ง2      3,819,618   6,272,148  -39% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (รอ้ยละ)3 74  86  -12จดุ 
ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.)4              3,158   6,398  -51% 
ปรมิำณกำรขนสง่ดำ้นผูโ้ดยสำร (RPK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.)5              2,368   5,433  -56% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6            21,153  34,743 -39% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.)                 820  1,020 -20% 
จ ำนวนเครือ่งบิน ณ สิน้งวด7 62  63  -1 

 
 
 
 
 
 



ไทยแอรเ์อเชีย 
มกราคม – ธันวาคม 

2563 2562 เปล่ียนแปลง 

จ ำนวนผูโ้ดยสำร1      9,491,524  22,149,474  -57% 
ปรมิำณที่นั่ง2      12,642,966   26,078,790  -52% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (รอ้ยละ)3 75  85  -10จดุ 
ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.)4              10,174   26,940  -62% 
ปรมิำณกำรขนสง่ดำ้นผูโ้ดยสำร (RPK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.)5              7,735  22,670  -66% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6            69,368  144,421 -52% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.)                 804  1,033 -22% 
จ ำนวนเครือ่งบิน ณ สิน้งวด7 62  63  -1 

 

(1) จ ำนวนที่นั่งผูโ้ดยสำรท่ีใหบ้รกิำรโดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นั่งผูโ้ดยสำรที่จ่ำยคำ่โดยสำร (รวมถงึผูโ้ดยสำรท่ีไม่
ไดม้ำขึน้เครือ่งบิน) 

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

บนทกุเที่ยวบิน คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร (2563 ระยะทำงที่ท ำกำรบินจรงิ; 2562 ระยะทำงมำตรฐำน) 
(5) ปรมิำณกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (RPK) วดัจ ำนวนผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจ ำนวนบรรทกุผูโ้ดยสำรท่ี

จ่ำยคำ่โดยสำรของทกุเที่ยวบิน คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร (2563 ระยะทำงที่ท ำกำรบินจรงิ;  
2562 ระยะทำงมำตรฐำน) 

(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. 

 


