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บรษัิท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกดั (มหำชน) ขอรำยงำนสถิติกำรด ำเนนิงำนส ำหรบัไตรมำสที่ 4 ปี 2565 และส ำหรบัปีสิน้สดุ 
31 ธนัวำคม 2565 ดงันี ้

ในไตรมำสที่ 4 ปี 2565 อตุสำหกรรมกำรบินมีกำรฟ้ืนตวัอยำ่งตอ่เนื่องตำมปัจจยับวกจำกมำตรกำรกำรเปิดประเทศ
อยำ่งเตม็รูปแบบในหลำยประเทศ กอปรกบัเขำ้สูฤ่ดกูำลทอ่งเที่ยวปลำยปี สง่ผลให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ขนสง่ผูโ้ดยสำร
จ ำนวน 4.1 ลำ้นคน เพิม่ขึน้จำก 1.1 ลำ้นคน หรอืรอ้ยละ 253 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และมีอตัรำขนสง่ผูโ้ดยสำรอยู่
ที่รอ้ยละ 90 ซึง่สงูที่สดุนบัตัง้แตไ่ตรมำสที่ 1 ปี 2562 โดยระหวำ่งไตรมำส บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีกำรเปิดเสน้ทำงบิน
เพิ่มเติม เช่น ดอนเมือง-คยำ ดอนเมือง-ลคัเนำ ประเทศอินเดยี ดอนเมือง-ธำกำ ประเทศบงักลำเทศ ดอนเมือง-ฟกุโุอะ
กะ ประเทศญ่ีปุ่ น รวมถงึกำรขยำยเสน้ทำงกำรบินจำกฐำนปฏิบตัิกำรบินจงัหวดัเชียงใหมใ่นเสน้ทำง เชียงใหม่-ไทเป 
ประเทศไตห้วนั เชียงใหม-่ฮำนอย และเชียงใหม-่ดำนงั ประเทศเวียดนำม ท ำใหจ้ ำนวนเที่ยวบินระหวำ่งประเทศของ 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย เมือ่เทียบกบัช่วงก่อนโควดิ-19 ฟ้ืนตวักลบัมำไดร้อ้ยละ 48 สว่นเที่ยวบินภำยในประเทศฟ้ืนตวัได้
แข็งแกรง่ที่ระดบัรอ้ยละ 89 สง่ผลใหป้รมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร (“ASK”) และปรมิำณที่นั่งที่ใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้กวำ่
รอ้ยละ 312 และรอ้ยละ 199 ตำมล ำดบั โดยมีจ ำนวนเที่ยวบินทัง้หมดที่ใหบ้รกิำรในไตรมำสนี ้24,711 เที่ยวบิน เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 196 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ไดด้  ำเนินกำรสง่คืนเครือ่งบินจ ำนวน 4 ล ำ ในระหวำ่งงวด สง่ผลให ้ณ สิน้เดือนธนัวำคม 
2565 เหลอืจ ำนวนเครือ่งบินทัง้สิน้ 54 ล ำ (อยูใ่นระหวำ่งซอ่มบ ำรุงและรอสง่คืนอีกจ ำนวน 1 ล ำ) โดยเป็นเครือ่งบินที่
ปฏิบตัิกำรบินจ ำนวน 42 ล ำ สว่นเครือ่งบินที่ยงัไมไ่ดป้ฏิบตัิกำรบินท่ีเหลอืนัน้ มีแผนไวใ้ชร้องรบักำรทอ่งเทีย่วและกำร
เปิดเสน้ทำงบินไปยงัประเทศจีน โดยบรษัิทคำดวำ่จะสำมำรถเพิ่มเที่ยวบินไปยงัประเทศจีนไดม้ำกขึน้ในช่วงครึง่หลงั
ของไตรมำส 1 ปีนี ้หลงัจำกไดร้บัอนมุตัิกำรท ำกำรบินจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเสรจ็สิน้ 

ส ำหรบัปี 2565 ภำพรวมกำรขนสง่ทำงอำกำศกลบัมำคกึคกั โดยมีพฒันำกำรดีขึน้ตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี หนนุจำกกำรเปิด
พรมแดนระหวำ่งประเทศและภำวะเศรษฐกิจที่ผอ่นคลำยมำกขึน้ โดยภำคกำรทอ่งเที่ยวกลบัมำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำร
เติบโตของเศรษฐกิจไทย อยำ่งไรก็ตำม กำรฟ้ืนตวัของอตุสำหกรรมถกูกดดนัโดยปัจจยัควำมเสีย่งที่ยงัคงไมค่ลีค่ลำย 
เช่น สงครำมระหวำ่งรสัเซีย-ยเูครน ซึง่สง่ผลใหร้ำคำน ำ้มนัเพิ่มสงูขึน้ นอกจำกนีย้งัมีควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นที่
ผนัผวน อตัรำเงินเฟอ้ และอตัรำดอกเบีย้ทีเ่พิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ีประเทศจีนซึง่เป็นตลำดกำรทอ่งเทีย่วที่ส  ำคญัของไทยได้
คงมำตรกำรโควดิเป็นศนูยต์ลอดทัง้ปี ท ำใหก้ำรฟ้ืนตวัของเทีย่วบินตำ่งประเทศเป็นไปไดช้ำ้กวำ่เทีย่วบินในประเทศ 
ทัง้นี ้ในปี 2565 ประเทศไทยมีนกัทอ่งเทีย่วเดินทำงเขำ้ประเทศจ ำนวน 11.8 ลำ้นคน สงูกวำ่เปำ้หมำยของกำรทอ่งเทีย่ว
แหง่ประเทศไทยทีต่ัง้ไวท้ี่ 10 ลำ้นคน โดยจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวเรง่ตวัขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม หลงัจำกรฐับำลได้
ประกำศผอ่นคลำยมำตรกำรปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 และมำตรกำรกำรเดินทำงอยำ่งเต็มรูปแบบ ใน
ขณะเดียวกนั บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีจ ำนวนผูโ้ดยสำรทัง้ปีอยูท่ี่ 9.9 ลำ้นคน หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 240 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
สง่ผลให ้ASK และปรมิำณที่นั่งที่ใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้กวำ่รอ้ยละ 243 และรอ้ยละ 176 ตำมล ำดบั โดยมีจ ำนวนเที่ยวบิน
ทัง้หมดทีใ่หบ้รกิำรในปีนีท้ัง้สิน้ 65,308 เที่ยวบิน และอตัรำกำรขนสง่ผูโ้ดยสำรอยูท่ี่รอ้ยละ 84  
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ไทยแอรเ์อเชีย 
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) 

2565 2564 เปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนผูโ้ดยสำร1 4,059,177 1,148,647 +253% 
ปรมิำณที่นั่ง2 4,521,154  1,512,864 +199% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร3 (รอ้ยละ) 90 76 +14 จดุ 
ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร4 (ASK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.) 4,246 1,030 +312% 
ปรมิำณกำรขนสง่ดำ้นผูโ้ดยสำร5 (RPK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.) 3,774 783 +382% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6 24,711 8,341 +196% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.) 936 681 +37% 
จ ำนวนเครือ่งบิน ณ สิน้งวด7 (ล ำ) 54 60 -6 
จ ำนวนเครือ่งบินที่ปฏิบตัิกำรบิน ณ สิน้งวด (ล ำ) 42 25 +17 

 

ไทยแอรเ์อเชีย 
มกราคม – ธันวาคม 

2565 2564 เปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนผูโ้ดยสำร1 9,949,564 2,928,140 +240% 
ปรมิำณที่นั่ง2 11,901,770 4,308,176 +176% 
อตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร3 (รอ้ยละ) 84 68 +16 จดุ 
ปรมิำณกำรผลติดำ้นผูโ้ดยสำร4 (ASK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.) 10,308 3,002 +243% 
ปรมิำณกำรขนสง่ดำ้นผูโ้ดยสำร5 (RPK) (ลำ้นท่ีนั่ง-กม.) 8,627 2,083 +314% 
จ ำนวนเที่ยวบิน6 65,308 24,011 +172% 
ระยะทำงกำรบินโดยเฉลีย่ (กม.) 864 688 +26% 
จ ำนวนเครือ่งบิน ณ สิน้งวด7 (ล ำ) 54 60 -6 
จ ำนวนเครือ่งบินที่ปฏิบตัิกำรบิน ณ สิน้งวด (ล ำ) 42 25 +17 

 
(1) จ ำนวนท่ีนั่งผูโ้ดยสำรท่ีใหบ้รกิำร ค  ำนวณจำกจ ำนวนท่ีนั่งผูโ้ดยสำรท่ีจ่ำยค่ำโดยสำร รวมถงึผูโ้ดยสำรท่ีไม่ไดม้ำขึน้เครื่องบนิ 
(2) จ ำนวนท่ีนั่งผูโ้ดยสำรท่ีมีอยู่ 
(3) จ ำนวนผูโ้ดยสำรเทียบเป็นสดัส่วนกบัปรมิำณท่ีนั่ง 
(4) ปรมิำณกำรผลิตดำ้นผูโ้ดยสำร (ASK) วดัปรมิำณท่ีนั่งผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีนั่งบนทกุเท่ียวบนิ
คณูดว้ยระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร  

(5) ปรมิำณกำรขนส่งผูโ้ดยสำร (RPK) วดัจ ำนวนผูโ้ดยสำรของสำยกำรบิน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนบรรทกุผูโ้ดยสำรท่ีจ่ำยค่ำ
โดยสำรของทกุเท่ียวบนิ คณูดว้ยระยะทำงบนิเป็นกิโลเมตร  

(6) จ ำนวนเที่ยวบินท่ีใหบ้รกิำร 
(7) จ ำนวนเครื่องบนิทัง้หมดในฝงูบิน ณ สิน้งวด 
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ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมกรุณาตดิตอ่: 
นักลงทุนสัมพนัธ:์  
คุณศิรภพ ปภทัธนนันท ์และ คุณชลฐันนท ์ทิพยอ์นันตสกุล 
ส ำนกังำน: +662 562 5745-6  
อีเมล:์ TAA_investorrelations@airasia.com  
ส ำหรบัขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั AAV สำมำรถเยีย่มชมเว็บไซตข์องบรษัิท : www.aavplc.com 
ขอ้ความที่รวมอยูใ่นเอกสารนีซ้ึง่ไมใ่ช่ขอ้เท็จจรงิในอดีตถือเป็นขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณล์ว่งหนา้ ขอ้ความ

คาดการณล์ว่งหนา้ดงักลา่วเก่ียวขอ้งกบัความเสีย่งและความไมแ่นน่อนหลายประการและอาจเปลีย่นแปลงได้

ตลอดเวลา ในกรณีที่ความเสีย่งหรอืความไมแ่นน่อนดงักลา่วเกิดขึน้ ผลประกอบการของ AAV อาจไดร้บัผลกระทบ 

ความเสีย่งและความไมแ่นน่อนรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบัความไมแ่นน่อนโดยธรรมชาติของการ

เดินทางทางอากาศ ปัญหาตามฤดกูาล ราคาน า้มนัเครือ่งบินทีผ่นัผวน การก่อการรา้ย จดุหมายปลายทางทีเ่ห็นวา่มี

ความปลอดภยัส าหรบัการเดินทาง การเปลีย่นแปลงกฎระเบียบและการอนมุตัขิองภาครฐั ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง

สทิธิการน าเครือ่งบินลงจอดในจดุหมายปลายทางใหม ่

 
 


