
สถิตกิารด าเนินงานที่ส าคัญ 
ส ำหรบัไตรมำสที่ 4 ปี 2564 และส  ำหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2564  
 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ  ำกัด (มหำชน) ขอรำยงำนสถิติกำรด ำเนินงำนส  ำหรบัไตรมำสที่ 4 ปี 2564 และส  ำหรบัปี
สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2564 ดงันี ้

ส ำหรบัไตรมำสที่ 4 ปี 2564 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เติบโตอย่ำงเห็นไดช้ดัในช่วงวนัหยดุเทศกำล หนนุจำกควำมตอ้งกำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศท ำใหก้  ำลงักำรผลิตในไตรมำสดังกล่ำวเพิ่มขึน้จำกไตรมำสก่อน นอกจำกนี ้ บจ. ไทยแอร์
เอเชีย กลบัมำใหบ้ริกำรเที่ยวบินระหว่ำงประเทศสู่ประเทศมัลดีฟสแ์ละกัมพูชำ เนื่องจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำร
เดินทำงตำมนโยบำยกำรเปิดประเทศ ผ่ำนโครงกำรเดินทำงเขำ้ไทยโดยยกเวน้กำรกักตัว (Test & Go) อย่ำงก็ตำม
หลงัจำกมีกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 สำยพนัธุโอมิครอน (Omicron)  รฐับำลไทยไดร้ะงบัโครงกำร Test 
& Go ชั่ วครำวตั้งแต่วันที่  22 ธันวำคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลต่อแผนกำรกลับมำให้บริกำรเที่ยวบินระหว่ำง
ประเทศของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ในยังจุดหมำยปลำยทำงอื่น ๆ ในไตรมำสนี ้ บจ. ไทยแอรเ์อเชียขนส่งผูโ้ดยสำร
จ ำนวน 1.15 ลำ้นคน และมอีตัรำขนสง่ผูโ้ดยสำรในเดือนธันวำคมสงูถึงรอ้ยละ 78 อย่ำงไรก็ดีจำกกำรจดักำรปริมำณ
เที่ยวบินอย่ำงต่อเนื่องส่งผลใหอ้ัตรำกำรขนส่งผูโ้ดยสำรในไตรมำสดังกล่ำวอยู่ที่รอ้ยละ 76 เพิ่มขึน้ 2 จุด จำกช่วง
เดียวกนัของปีก่อน แมว้่ำ Omicron เริ่มแพรร่ะบำดแลว้ในปลำยเดือนธันวำคม 

ส ำหรบัปี 2564  ควำมตอ้งกำรเดินทำงภำยในประเทศฟ้ืนตัวในเดือนมีนำคม 2564 หนนุจำกกำรเริ่มกระจำยวัคซีน 
แผนกระตุน้กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ และจ ำนวนผูติ้ดเชือ้รำยใหม่ลดลงในช่วงหลงัของไตรมำส อย่ำงไรก็ตำม 
กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) อย่ำงหนกัในช่วงปลำยเดือนเมษำยน สง่ผลกระทบต่อกำรฟ้ืนตัวของ
อตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยว กอปรกบัส  ำนกังำนกำรบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยไดป้ระกำศใหผู้ด้  ำเนินกำรเดินอำกำศ
ยำนในเสน้ทำงกำรบินภำยในประเทศ หำ้มปฏิบติักำรบินรบัสง่ผูโ้ดยสำรเขำ้หรอืออกพืน้ที่ที่ก  ำหนดเป็นพืน้ที่ควบคุม
สงูสดุและเขม้งวด (พืน้ที่สแีดงเขม้) สง่ผลใหเ้ที่ยวบินภำยในประเทศถูกระงับชั่วครำวในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2564 
เกือบทัง้หมด เพื่อสนบัสนนุควำมพยำยำมในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของภำครฐับำล ดงันัน้  บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 
มีจ  ำนวนผูโ้ดยสำรอยู่ที่ 2.93 ลำ้นคน หรอืลดลงรอ้ยละ 69 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ ซึ่งลดลงตำมปริมำณกำรผลิตด้ำน
ผูโ้ดยสำรและปริมำณที่นั่ง ในปี 2564 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีอตัรำกำรขนส่งผูโ้ดยสำรอยู่ที่รอ้ยละ 68 และเครื่องบิน
จ ำนวนทัง้สิน้ 60 ล ำ ณ สิน้เดือนธันวำคม 2564 

ไทยแอรเ์อเชีย 
ไตรมาสท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

2564 2563 เปลีย่นแปลง 

จ ำนวนผูโ้ดยสำร1  1,148,647       2,812,297  -59% 
ปรมิำณที่นั่ง2  1,512,864       3,819,618  -60% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (รอ้ยละ)3 76 74 +2 จดุ 
ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) (ลำ้นที่นั่ง-กม.)4               1,030               3,158  -67% 
ปรมิำณกำรขนส่งดำ้นผูโ้ดยสำร (RPK) (ลำ้นที่นั่ง-กม.)5                  783               2,368  -67% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6               8,341             21,153  -61% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลี่ย (กม.)                  681                  820  -17% 
จ ำนวนเครื่องบิน ณ สิน้งวด7                    60  62  -2 

 
 
 
 
 



 

ไทยแอรเ์อเชีย 
มกราคม – ธันวาคม 

2564 2563 เปลีย่นแปลง 

จ ำนวนผูโ้ดยสำร1     2,928,140       9,491,524  -69% 
ปรมิำณที่นั่ง2     4,308,176       12,642,966  -66% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (รอ้ยละ)3                     68  75 -7 จดุ 
ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) (ลำ้นที่นั่ง-กม.)4             3,002              10,174  -70% 
ปรมิำณกำรขนส่งดำ้นผูโ้ดยสำร (RPK) (ลำ้นที่นั่ง-กม.)5             2,083               7,735  -73% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6           24,011             69,368  -65% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลี่ย (กม.)                688                  804  -14% 
จ ำนวนเครื่องบิน ณ สิน้งวด7                   60  62  -2 

 

(1) จ ำนวนที่นั่งผูโ้ดยสำรที่ใหบ้รกิำรโดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นั่งผูโ้ดยสำรที่จ่ำยค่ำโดยสำร (รวมถงึผูโ้ดยสำรที่ไม่
ไดม้ำขึน้เครื่องบิน) 

(2) จ ำนวนที่นั่งผูโ้ดยสำรที่มีอยู่ 
(3) จ ำนวนผูโ้ดยสำรเทียบเป็นสดัสว่นกบัปริมำณที่นั่ง 
(4) ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) วดัปรมิำณที่นั่งผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนที่นั่ง

บนทกุเที่ยวบิน คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร  
(5) ปรมิำณกำรขนส่งผูโ้ดยสำร (RPK) วดัจ ำนวนผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจ ำนวนบรรทุกผูโ้ดยสำรที่

จ่ำยค่ำโดยสำรของทกุเที่ยวบิน คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร  
(6) จ ำนวนเที่ยวบินที่ใหบ้รกิำร 
(7) จ ำนวนเครื่องบินรวมเครื่องบินส  ำรอง 

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ: 
นักลงทุนสัมพันธ:์  
คุณภัทรวัลล ์สุกปลั่ง 
ส ำนกังำน: +662 562 5745-6  
อีเมล:์ TAA_investorrelations@airasia.com  
ส ำหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบั AAV สำมำรถเย่ียมชมเว็บไซตข์องบรษัิท : 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. 

 


