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บรษิัท เอเชยี เอวิเอชั่น จ ำกดั (มหำชน) ขอรำยงำนสถิตกิำรด ำเนนิงำนส ำหรบัไตรมำสที่ 3 ปี 2565 ดงันี ้

อุตสำหกรรมกำรบินและภำคกำรบริกำรอื่นๆ ในประเทศไทยฟ้ืนตวัแข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรที่ประเทศส่วนใหญ่ 
ทยอยประกำศยกเลิกขอ้จ ำกัดกำรเดินทำงเพื่อควบคุมโควิด-19 ท ำใหอุ้ปสงคด์ำ้นกำรท่องเที่ยวที่คงคำ้งในช่วงที่ผ่ำนมำ 
ค่อยๆ คลำยตวั ส ำหรบัไตรมำสที่ 3 ปี 2565 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ขนส่งผูโ้ดยสำรจ ำนวน 2.75 ลำ้นคน เพิ่มขึน้จำก 0.08 
ลำ้นคน ในช่วงเดียวกนัของปีกอ่น จำกกำรท่องเที่ยวที่กระเตือ้งขึน้ตอ่เนื่องมำจำกไตรมำสก่อน กอปรกบักำรหยดุใหบ้รกิำร 
กำรบินชั่วครำวในช่วงระหว่ำงวนัที่ 12 กรกฎำคม 2564 ถึง 2 กันยำยน 2564 เพื่อร่วมมือในกำรควบคุมจ ำนวนผูต้ิดเชือ้ 
โควิด-19 ที่เพิ่มสงูขึน้ในช่วงดงักล่ำว  

อตัรำส่วนกำรขนส่งผูโ้ดยสำรในไตรมำสนีอ้ยู่ที่รอ้ยละ 87 เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 60 ในชว่งเดียวกนัของปีก่อน โดยไดแ้รงหนนุ 
จำกกำรเดินทำงทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ทัง้นี ้ บจ. ไทยแอรเ์อเชยี ยงัคงรกัษำควำมเป็นผูน้  ำในตลำด 
ภำยในประเทศ โดยจ ำนวนเที่ยวบินภำยในประเทศฟ้ืนตวักลบัมำไดร้อ้ยละ 62 เมื่อเทียบกบัในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 
(“ชว่งก่อนโควิด-19”) รวมไปถงึกำรมุ่งหนำ้ขยำยกำรเติบโตในเสน้ทำงบินระหวำ่งประเทศ โดยเพิ่มควำมถ่ีเที่ยวบินใน 
ภมูิภำคอำเซียนและเสน้ทำงบินในภูมิภำคเอเชียใตซ้ึ่งที่ไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี ทัง้นี ้ หำกไม่นบัเที่ยวบินไปยงั 
ประเทศจีนซึง่ยงัคงนโยบำยโควดิเป็นศนูย ์ จ ำนวนเที่ยวบินระหว่ำงประเทศของ บจ. ไทยแอรเ์อเชยี ฟ้ืนตวักลบัมำได ้
รอ้ยละ 43 เมื่อเทียบกบัชว่งกอ่นโควิด-19 ส่งผลใหป้รมิำณกำรผลิตดำ้นผูโ้ดยสำร (“ASK”) และปรมิำณที่นั่งที่ให ้
บรกิำรเพิ่มขึน้กวำ่รอ้ยละ 2,791 และรอ้ยละ 2,263 ตำมล ำดบั โดยมีจ ำนวนเที่ยวบินทัง้หมดที่ใหบ้รกิำรในไตรมำสนี ้
17,269 เที่ยวบิน 

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดด้  ำเนินกำรส่งคืนเครื่องบินจ ำนวน 1 ล ำ ตำมแผนในระหวำ่งงวด ส่งผลให ้ณ สิน้เดือนกนัยำยน 2565 
เหลือจ ำนวนเครื่องบินทัง้สิน้ 58 ล ำ และคงแผนกำรลดจ ำนวนฝงูบินเหลือจ ำนวน 53 ล ำ ภำยในสิน้ปีนี ้ ทัง้นี ้ จ ำนวน 
เครื่องบินที่ปฏิบตัิกำรบินอยู่ที่ 35 ล ำ ส่วนเครื่องบินที่ยงัไม่ไดป้ฏิบตัิกำรบินท่ีเหลือ มีกำรวำงแผนท่ีจะใชร้องรบั 
กำรท่องเที่ยวและเสน้ทำงบินใหม่ในไตรมำสถดัๆ ไป อำทิ เสน้ทำงใหม่ไปยงัฟกุโุอกะ (ญ่ีปุ่ น) และธำกำ (บงักลำเทศ) 
ที่จะท ำกำรบินในไตรมำสที่ 4 ปีนี ้ 
 

ไทยแอรเ์อเชีย 
ไตรมาสที ่3 (กรกฎาคม – กนัยายน) 

2565 2564 เปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนผูโ้ดยสำร1 2,754,920 79,767 +3,354% 
ปรมิำณที่นั่ง2  3,155,112  133,548 +2,263% 
อตัรำส่วนกำรขนส่งผูโ้ดยสำร3 (รอ้ยละ) 87 60 +27 จดุ 
ปรมิำณกำรผลิตดำ้นผูโ้ดยสำร4 (ASK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.) 2,863 99 +2,791% 
ปรมิำณกำรขนส่งดำ้นผูโ้ดยสำร5 (RPK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.) 2,478 64 +3,767% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6 17,269 770 +2,143% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉล่ีย (กม.) 906 713 +27% 
จ ำนวนเครื่องบิน ณ สิน้งวด7 (ล ำ) 58 60 -2 
จ ำนวนเครื่องบินที่ปฏิบตัิกำรบิน ณ สิน้งวด (ล ำ) 35 6 +29 
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(1) จ ำนวนท่ีนั่งผูโ้ดยสำรท่ีใหบ้ริกำร ค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีนั่งผูโ้ดยสำรท่ีจ่ำยค่ำโดยสำร รวมถึงผูโ้ดยสำรท่ีไม่ไดม้ำขึน้เครื่องบิน 
(2) จ ำนวนท่ีนั่งผูโ้ดยสำรท่ีมีอยู่ 
(3) จ ำนวนผูโ้ดยสำรเทียบเป็นสดัส่วนกับปริมำณท่ีนั่ง 
(4) ปริมำณกำรผลิตดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) วดัปริมำณท่ีนั่งผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีนั่งบนทกุเท่ียวบิน 

คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร  
(5) ปริมำณกำรขนส่งผูโ้ดยสำร (RPK) วดัจ ำนวนผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน 

โดยค ำนวณจำกจ ำนวนบรรทกุผูโ้ดยสำรท่ีจ่ำยค่ำโดยสำรของทกุเท่ียวบิน คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร  
(6) จ ำนวนเที่ยวบินท่ีใหบ้ริกำร 
(7) จ ำนวนเครื่องบินทัง้หมดในฝงูบิน ณ สิน้งวด 

 
ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมกรุณาตดิตอ่: 
นักลงทนุสัมพนัธ:์  
คุณศิรภพ ปภัทธนนันท ์และ คุณชลฐันนท ์ทพิยอ์นันตสกุล 
ส ำนกังำน: +662 562 5745-6  
อีเมล:์ TAA_investorrelations@airasia.com  
ส ำหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั AAV สำมำรถเยี่ยมชมเว็บไซตข์องบรษิัท : 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. 

 


