สถิติการดาเนินงานที่สาคัญ
สำหรับไตรมำสที่ 2 ปี 2564
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน) ขอรำยงำนสถิติกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำสที่ 2 ปี 2564 ดังนี ้
สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียขนส่งผูโ้ ดยสำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 155 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งขยำยตัวไปใน
ทิศทำงเดียวกับปริมำณกำรผลิตด้ำนผูโ้ ดยสำรและปริมำณที่น่งั โดยหลักหนุนจำกควำมต้องกำรเดินทำงที่เพิ่มขึน้
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ในเดือนเมษำยน 2564 และฐำนที่ต่ำซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรหยุดให้บริกำรบินชั่วครำวในเดือน
เมษำยน 2563 แม้วำ่ จะดีขึน้ จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ระลอกที่
สำมในประเทศไทยเมื่อช่วงกลำงเดือนเมษำยน 2564 ได้สง่ ผลต่อควำมต้องกำรเดินทำงในประเทศอย่ำงรุ นแรง ทำ
ให้จำนวนผูโ้ ดยสำรในเดือนพฤษภำคมและเดือนมิถนุ ำยน 2564 ลดลงร้อยละ 26 และร้อยละ 63 จำกช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ดีจำกกำรจัดกำรปริมำณเที่ยวบินอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้อตั รำกำรขนส่งผูโ้ ดยสำรใน
เดือนมิถุนำยน 2564 อยู่ที่รอ้ ยละ 78 นอกจำกนีส้ ำยกำรบินไทยแอร์เอเชียได้ดำเนินงำนลดจำนวนเครื่องบินตำม
แผนในระหว่ำงงวด ส่งผลให้ ณ สิน้ เดือนมิถนุ ำยน 2564 มีจำนวนเครื่องบินทัง้ สิน้ 60 ลำ
ไตรมาสที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ไทยแอร์เอเชีย
เปลี่ยนแปลง
2564
2563
จำนวนผูโ้ ดยสำร1
721,794
283,601
155%
ปริมำณที่น่ งั 2
1,177,380
544,746
116%
อัตรำส่วนกำรขนส่งผูโ้ ดยสำร (ร้อยละ)3
61
52
9 จุด
ปริมำณกำรผลิตด้ำนผูโ้ ดยสำร (ASK) (ล้ำนที่น่งั -กม.)4
839
329
155%
5
ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผูโ้ ดยสำร (RPK) (ล้ำนที่น่งั -กม.)
536
172
213%
6
จำนวนเที่ยวบิน
6,586
2,977
121%
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลี่ย (กม.)
698
598
17%
จำนวนเครื่องบิน ณ สิน้ งวด7 (ลำ)
60
62
-2
(1)
จำนวนที่น่งั ผูโ้ ดยสำรที่ให้บริกำรโดยคำนวณจำกจำนวนที่น่งั ผูโ้ ดยสำรที่จ่ำยค่ำโดยสำร (รวมถึงผูโ้ ดยสำรที่ไม่
ได้มำขึน้ เครื่องบิน)
(2)
จำนวนที่น่งั ผูโ้ ดยสำรที่มีอยู่
(3)
จำนวนผูโ้ ดยสำรเทียบเป็ นสัดส่วนกับปริมำณที่น่งั
(4)
ปริมำณกำรผลิตด้ำนผูโ้ ดยสำร (ASK) วัดปริมำณที่น่งั ผูโ้ ดยสำรของสำยกำรบิน โดยคำนวณจำกจำนวนที่น่งั บน
ทุกเที่ยวบิน คูณด้วยระยะทำงบินเป็ นกิโลเมตร (2564 ระยะทำงที่ทำกำรบินจริง; 2563 ระยะทำงมำตรฐำน)
(5)
ปริมำณกำรขนส่งผูโ้ ดยสำร (RPK) วัดจำนวนผูโ้ ดยสำรของสำยกำรบิน โดยคำนวณจำนวนบรรทุกผูโ้ ดยสำรที่
จ่ำยค่ำโดยสำรของทุกเที่ยวบิน คูณด้วยระยะทำงบินเป็ นกิโลเมตร (2564 ระยะทำงที่ทำกำรบินจริง; 2563
ระยะทำงมำตรฐำน)
(6)
จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริกำร
(7)
จำนวนเครื่องบินรวมเครื่องบินสำรอง
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สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AAV สำมำรถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท : 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.

