สถิตกิ ารดาเนินงานที่สาคัญ
สำหรับไตรมำสที่ 4 ปี 2564 และสำหรับปี สนิ ้ สุด 31 ธันวำคม 2564
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน) ขอรำยงำนสถิติกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำสที่ 4 ปี 2564 และสำหรับปี
สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2564 ดังนี ้
สำหรับไตรมำสที่ 4 ปี 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชีย เติบโตอย่ำงเห็นได้ชดั ในช่วงวันหยุดเทศกำล หนุนจำกควำมต้องกำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศทำให้กำลังกำรผลิตในไตรมำสดังกล่ำวเพิ่มขึน้ จำกไตรมำสก่อน นอกจำกนี ้ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย กลับมำให้บริกำรเที่ยวบินระหว่ำงประเทศสู่ประเทศมัลดีฟส์และกัมพูชำ เนื่องจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำร
เดินทำงตำมนโยบำยกำรเปิ ดประเทศ ผ่ำนโครงกำรเดินทำงเข้ำไทยโดยยกเว้นกำรกักตัว (Test & Go) อย่ำงก็ตำม
หลังจำกมีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 สำยพันธุโอมิครอน (Omicron) รัฐบำลไทยได้ระงับโครงกำร Test
& Go ชั่ว ครำวตั้ง แต่ วัน ที่ 22 ธั น วำคม 2564 เป็ น ต้น ไป ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ แผนกำรกลับ มำให้บ ริกำรเที่ ยวบิ น ระหว่ำง
ประเทศของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในยังจุดหมำยปลำยทำงอื่น ๆ ในไตรมำสนี ้ บจ. ไทยแอร์เอเชียขนส่งผูโ้ ดยสำร
จำนวน 1.15 ล้ำนคน และมีอตั รำขนส่งผูโ้ ดยสำรในเดือนธันวำคมสูงถึงร้อยละ 78 อย่ำงไรก็ดีจำกกำรจัดกำรปริมำณ
เที่ยวบินอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้อัตรำกำรขนส่งผูโ้ ดยสำรในไตรมำสดังกล่ำวอยู่ท่ีรอ้ ยละ 76 เพิ่มขึน้ 2 จุด จำกช่วง
เดียวกันของปี ก่อน แม้ว่ำ Omicron เริ่มแพร่ระบำดแล้วในปลำยเดือนธันวำคม
สำหรับปี 2564 ควำมต้องกำรเดินทำงภำยในประเทศฟื ้ นตัวในเดือนมีนำคม 2564 หนุนจำกกำรเริ่มกระจำยวัคซีน
แผนกระตุน้ กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ และจำนวนผูต้ ิดเชือ้ รำยใหม่ลดลงในช่วงหลังของไตรมำส อย่ำงไรก็ตำม
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) อย่ำงหนักในช่วงปลำยเดือนเมษำยน ส่งผลกระทบต่อกำรฟื ้ นตัวของ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว กอปรกับสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ประกำศให้ผดู้ ำเนินกำรเดินอำกำศ
ยำนในเส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ ห้ำมปฏิบตั ิกำรบินรับส่งผูโ้ ดยสำรเข้ำหรือออกพืน้ ที่ท่ีกำหนดเป็ นพืน้ ที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด (พืน้ ที่สแี ดงเข้ม) ส่งผลให้เที่ยวบินภำยในประเทศถูกระงับชั่วครำวในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2564
เกือบทัง้ หมด เพื่อสนับสนุนควำมพยำยำมในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของภำครัฐบำล ดังนัน้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
มีจำนวนผูโ้ ดยสำรอยู่ท่ี 2.93 ล้ำนคน หรือลดลงร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับปี ท่ีแล้ว ซึ่งลดลงตำมปริมำณกำรผลิตด้ำน
ผูโ้ ดยสำรและปริมำณที่น่ งั ในปี 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีอตั รำกำรขนส่งผูโ้ ดยสำรอยู่ท่ีรอ้ ยละ 68 และเครื่องบิน
จำนวนทัง้ สิน้ 60 ลำ ณ สิน้ เดือนธันวำคม 2564
ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม
ไทยแอร์เอเชีย
เปลีย่ นแปลง
2564
2563
1
จำนวนผูโ้ ดยสำร
1,148,647
2,812,297
-59%
2
ปริมำณที่น่ งั
1,512,864
3,819,618
-60%
อัตรำส่วนกำรขนส่งผูโ้ ดยสำร (ร้อยละ)3
76
74
+2 จุด
ปริมำณกำรผลิตด้ำนผูโ้ ดยสำร (ASK) (ล้ำนที่น่ งั -กม.)4
1,030
3,158
-67%
ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผูโ้ ดยสำร (RPK) (ล้ำนที่น่ งั -กม.)5
783
2,368
-67%
จำนวนเที่ยวบิน6
8,341
21,153
-61%
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลี่ย (กม.)
681
820
-17%
7
จำนวนเครื่องบิน ณ สิน้ งวด
60
62
-2

มกราคม – ธันวาคม
เปลีย่ นแปลง
2564
2563
1
จำนวนผูโ้ ดยสำร
2,928,140
9,491,524
-69%
2
ปริมำณที่น่ งั
4,308,176
12,642,966
-66%
3
อัตรำส่วนกำรขนส่งผูโ้ ดยสำร (ร้อยละ)
68
75
-7 จุด
ปริมำณกำรผลิตด้ำนผูโ้ ดยสำร (ASK) (ล้ำนที่น่ งั -กม.)4
3,002
10,174
-70%
ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผูโ้ ดยสำร (RPK) (ล้ำนที่น่ งั -กม.)5
2,083
7,735
-73%
จำนวนเที่ยวบิน6
24,011
69,368
-65%
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลี่ย (กม.)
688
804
-14%
7
จำนวนเครื่องบิน ณ สิน้ งวด
60
62
-2
(1)
จำนวนที่น่ งั ผูโ้ ดยสำรที่ให้บริกำรโดยคำนวณจำกจำนวนที่น่ งั ผูโ้ ดยสำรที่จ่ำยค่ำโดยสำร (รวมถึงผูโ้ ดยสำรที่ไม่
ได้มำขึน้ เครื่องบิน)
(2)
จำนวนที่น่ งั ผูโ้ ดยสำรที่มีอยู่
(3)
จำนวนผูโ้ ดยสำรเทียบเป็ นสัดส่วนกับปริมำณที่น่ งั
(4)
ปริมำณกำรผลิตด้ำนผูโ้ ดยสำร (ASK) วัดปริมำณที่น่ งั ผูโ้ ดยสำรของสำยกำรบิน โดยคำนวณจำกจำนวนที่น่ งั
บนทุกเที่ยวบิน คูณด้วยระยะทำงบินเป็ นกิโลเมตร
(5)
ปริมำณกำรขนส่งผูโ้ ดยสำร (RPK) วัดจำนวนผูโ้ ดยสำรของสำยกำรบิน โดยคำนวณจำนวนบรรทุกผูโ้ ดยสำรที่
จ่ำยค่ำโดยสำรของทุกเที่ยวบิน คูณด้วยระยะทำงบินเป็ นกิโลเมตร
(6)
จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริกำร
(7)
จำนวนเครื่องบินรวมเครื่องบินสำรอง
ไทยแอร์เอเชีย
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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.

