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บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกดั (มหำชน) ขอรำยงำนสถิตกิำรด ำเนนิงำนส ำหรบัไตรมำสที่ 2 ปี 2565 ดงันี ้

ส ำหรบัไตรมำสที่ 2 ปี 2565 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ขนสง่ผูโ้ดยสำรจ ำนวน 1.68 ลำ้นคน เติบโตรอ้ยละ 133 เมื่อเทียบกบัชว่ง 

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีอตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำรอยูท่ี่รอ้ยละ 75 เพิ่มขึน้ 14 จดุ จำกกำรเดินทำงทำงอำกำศที่ฟ้ืน

ตวัอยำ่งมีนยัส ำคญั กอปรกบักำรผอ่นคลำยมำตรกำรควบคมุโรคระบำด โดยที่ผำ่นมำ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มุง่หนำ้เพิ่ม

ควำมถ่ีและเปิดเสน้ทำงกำรบินเพื่อตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรในกำรเดินทำงที่ฟ้ืนตวัอยำ่งเห็นไดช้ดั พรอ้มทัง้กลบัมำ

ใหบ้รกิำรเสน้ทำงบินระหวำ่งประเทศรวม 19 เสน้ทำง ใน 8 ประเทศ สง่ผลใหม้ีจ ำนวนเทีย่วบินอยูท่ี่ 12,326 เที่ยวบิน 

ขยำยตวัรอ้ยละ 87 จำกไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เช่นเดยีวกนักบัปรมิำณกำรผลิตดำ้นผูโ้ดยสำร (“ASK”) และปรมิำณที่นั่งที่

เพิ่มขึน้กวำ่รอ้ยละ 116 และรอ้ยละ 90 ตำมล ำดบั ในขณะเดียวกนัระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 โดยไดแ้รง

หนนุจำกเที่ยวบินในตลำดเอเชียใต ้นอกจำกนี ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดด้  ำเนินกำรสง่คืนเครือ่งบินจ ำนวน 1 ล ำ ตำมแผนใน

ระหวำ่งงวด สง่ผลให ้ณ สิน้เดอืนมิถนุำยน 2565 มจี ำนวนเครือ่งบินทัง้สิน้ 59 ล ำ ในขณะที่มเีครือ่งบินที่ปฏิบตัิกำรบิน

จ ำนวน 25 ล ำ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 42 ของจ ำนวนเครือ่งบินทัง้หมด โดยจ ำนวนเครือ่งบินสว่นท่ีเหลอืนัน้ มีแผนจะน ำมำ

ปฏิบตัิกำรบินเพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรในครึง่ปีหลงัของปี 2565 

 

ไทยแอรเ์อเชีย 
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) 

2565 2564 เปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนผูโ้ดยสำร1 1,683,786 721,794 +133% 
ปรมิำณที่นั่ง2 2,240,490 1,177,380 +90% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (รอ้ยละ)3 75 61 +14 จดุ 
ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.)4 1,811 839 +116% 
ปรมิำณกำรขนสง่ดำ้นผูโ้ดยสำร (RPK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.)5 1,363 536 +154% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6 12,326 6,586 +87% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.)               809  698 +16% 
จ ำนวนเครือ่งบิน ณ สิน้งวด7 (ล  ำ)                    59  60 -1 
จ ำนวนเครือ่งบินที่ปฏิบตัิกำรบิน ณ สิน้งวด (ล ำ) 25 7 +18 

 

 
(1) จ ำนวนท่ีนั่งผูโ้ดยสำรท่ีใหบ้รกิำรโดยค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีนั่งผูโ้ดยสำรท่ีจ่ำยคำ่โดยสำร (รวมถงึผูโ้ดยสำรท่ีไม่ไดม้ำขึน้เครื่องบนิ) 
(2) จ ำนวนท่ีนั่งผูโ้ดยสำรท่ีมีอยู่ 
(3) จ ำนวนผูโ้ดยสำรเทียบเป็นสดัส่วนกบัปรมิำณท่ีนั่ง 
(4) ปรมิำณกำรผลิตดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) วดัปรมิำณท่ีนั่งผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีนั่งบนทกุเท่ียวบนิ 

คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร  
(5) ปรมิำณกำรขนส่งผูโ้ดยสำร (RPK) วดัจ ำนวนผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจ ำนวนบรรทกุผูโ้ดยสำรท่ีจ่ำยคำ่โดยสำร

ของทกุเท่ียวบนิ คณูดว้ยระยะทำงบนิเป็นกิโลเมตร  
(6) จ ำนวนเที่ยวบินท่ีใหบ้รกิำร 
(7) จ ำนวนเครื่องบนิทัง้หมดในฝงูบิน ณ สิน้งวด 



2 
 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมกรุณาตดิตอ่: 
นักลงทุนสัมพนัธ:์  
คุณศิรภพ ปภทัธนนันท ์และ คุณชลฐันนท ์ทิพยอ์นันตสกุล 
ส ำนกังำน: +662 562 5746-7  
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. 

 


