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แอร์เอเชียและ AirAsia X ร่วมกันรับรางวัลสายการบินดีเด่นประจําปี 2009 

โดย CAPA 

แอร์เอเชียและ AirAsia X มีความเป็นผู ้นําด้านการให้บริการเส้นทางทังระยะสันและระยะยาว 

ซึงถือเป็นก้าวสําคัญไปสู่การให้บริการตลาดระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ Peter Harbison 

ประธานบริหาร CAPA 

ปักกิง 28 ตลาคมุ  2009 - ความสําเร็จอย่างงดงาม นวัตกรรมสร้างสรรค ์และการเติบโตอย่างต่อเนือง ทําให้

แอร์เอเชียและ AirAsia X ได้รับรางว ัลอ ันทรงเกียรติจาก Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) ใน

ฐานะสายการบินดีเด่นประจําปี 2009 ในงานประกาศรางว ัลสายการบินยอดเยียมของ CAPA ในปีนี ซึงจัด

ขึนทีโรงแรม Great Wall Sheraton กรุงปักกิงประเทศจีน  

งานประกาศรางว ัลนีจัดขึนเป็นส่วนหนึงของการประชุมสุดยอด Asia Aviation Outlook ครังทีหก โดยมีสาย

การบินและ CEO ของสนามบินต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิคและตะวันออกกลางเข้าร่วมงาน 

Tony Fernandes CEO ของ AirAsia Group กล่าวว่า "เรารู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิงทีได้รับรางว ัลอ ัน

ทรงเกียรติในคํ าคืนนี เห็นได้ชัดว่าความทุ่มเทอย่างต่อเนืองของเราในการจ ัดหาบริการทีมีคุณภาพภายใต้
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ต้นทุนทีตํา และนว ัตกรรมสร้างสรรค์ทีต่อเนือง บวกกับการสร้างเครือข่ายเส้นทางระยะสันและระยะยาวทีมี

ประสิทธิภาพ ทําให้เราได้รับการยอมรับและประสบความสําเร็จด้วยดี  

"เริมต้นจากเครืองบินเพียง 2 ลํา ปัจจุบันเรามีเครืองให้บริการ 80 ลําเพือรองรับผู ้โดยสาร 200,000 ถึงกว่า 75 

ล้านคนในระยะเวลาเพียง 7 ปี ซึงถือว่าเป็นอัตราการเติบโตทีไม่เคยมีมาก่อนกับสายการบินใด ๆ ในโลก 

นอกจากสายการบินต้นทุนตํ าอย่างแอร์เอเชีย เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิงทีได้รับรางวัลนี และรางว ัลนีจะเป็นสิง

บ่งบอกถึงปณิธานของเราเพือจัดหาบริการในระดับสุดยอดในราคาตํา พร้อมทังบริการเสริมอีกมากมายทีผู ้

เดินทางสามารถเลือกรับได ้นีคือคําสัญญาของเรา"   

รางว ัลสายการบินดีเด่นประจําปี 2009 จาก CAPA ถือเป็นรางว ัลอ ันทรงเกียรติสูงสุดทีมอบให้แก่สายการบิน

ทีประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นในอุตสาหกรรมการบิน และจากความทุ่มเทในการกําหนดกลยุทธ์การ

ดําเนินธุรกิจทีดีเยียมตลอดเวลาทีผ่านมา แอร์เอเชียได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู ้นําในการพัฒนา

อุตสาหกรรมการบิน โดยมกีารนําเสนอนวัตกรรมใหม่และและขยายการให้บริการอย่างต่อเนืองครอบคลุม

ในระดับภูมิภาคและในระดับสากล รวมทังมีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานทียอดเยียมใหม่ให้ผู้ร่วม

ประกอบการต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตาม    

Azran Osman-Rani CEO ของ AirAsia X ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิงกับความเกียรติประว ั ติครังนีเช่นกัน โดย

ได้กล่าวว่า "เมือปี 2008 AisAsia X ก็ได้รับรางว ัลสายการบินใหม่ดีเด่นแห่งปีจาก CAPA การได้รับการ

ยอมรับในฐานะสายการบินดีเด่นปี 2009 โดย CAPA ต่อเนืองจากปีก่อนหน้าจึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่าง

ยิงของเรา รางว ัลนีจะเป็นส่วนผลกัดันสําคัญสําหรับเราในการนําเสนอบริการทีมีคุณภาพดียิงขึนสําหรับผู ้

เดินทางทุกท่าน และเป็นแรงบันดาลใจสําคัญในการขยายเครือข่ายและช่วยในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ

เราให้มากขึน นีคือช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจทังสําหรับแอร์เอเชียและ AirAsia X เราขอขอบคุณ CAPA 

ทีให้เกียรติสําคัญกับเราในครังนี"       
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ก่อนหน้านีแอร์เอเชียได้รับรางว ัลมากมายจาก CAPA โดยแอร์เอเชียได้รับรางวัลสายการบินดีเด่นปี 2003 

ร่วมกันกับสายการบินอืน และได้รับรางวัลสายการบินต้นทุนตํ าดีเด่นในแถบเอเชียแปซิฟิคประจําปี 2004 

ตามด้วยรางว ัลผู ้บริหารบริการด้านการบินดีเด่นในแถบเอเชียแปซิฟิคปี 2005 ทีมอบให้แก ่ Tony Fernandes 

CEO ของกลุ่มบริษัทและผู้ก่อตังแอร์เอเชีย 

เมือปี 2007 สายการบินนียังได้รับรางว ัลสายการบินดีเด่นอย่างต่อเนือง และในปี 2008 AirAsia X ก็ได้รับ

รางว ัลสายการบินใหม่ดีเด่นแห่งปี  

Peter Harbison ประธานบริหารของ Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) กล่าวว่า "แอร์เอเชียยังคง

มีอนาคตทีสดใสแม้ในภาวการณ์ทียากลําบาก เพือก้าวสู่ความเป็นผู ้นําในอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนือง 

เราคือผู้นําในการกําหนดกลยุทธ์เพือสร้างรายได้ โดยการสร้างเครือข่ายทีเข ้มแข็งและการให้ความสําคัญกับ

ฐานการให้บริการสายการบินต้นทุนตํ าในฐานะผู้นําระดับโลกอย่างต่อเนือง ด้วยเหตุนีแอร์เอเชียจึงได้รับ

การยอมรับเกียรติอันสําคัญในปี 2009 นี แอร์เอเชียและ AirAsia X มีความเป็นผู ้นําด้านการให้บริการ

เส้นทางทังระยะสันและระยะยาว ซึงถือเป็นก้าวสําคัญไปสู่การให้บริการตลาดระหว่างประเทศในรูปแบบ

ใหม่  

***สินสดุ *** 
 

เกียวกับแอร์เอเชียและ AirAsia X 

 

แอร์เอเชียสายการบินต้นทุนตํ าชันนําขนาดใหญ่ทีสุดในเอเชีย ให้บริการในเส้นทางทีครอบคลุมมากทีสุด

กว่า 130 เส้นทางสู่จุดหมายปลายทาง 65 แห่ง ประสบการณ์ในการให้บริการ 7 ปีทําให้แอร์เอเชียได้รับ

โอกาสในการให้บริการนักเดินทางกว่า 75 ล้านคน และเป็นเครือข่ายด้านการบินทีเติบโตอย่างรวดเร็วจาก

เครืองบินเพียงสองลํามาเป็น 85 ลํา ปัจจุบันสายการบินนีมีความภูมิใจอย่างยิงทีได้เรียกตัวเองว่าเป็นสายการ

บินของอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต)้ ซึงมีฐานการให้บริการทังในมาเลเซีย 

อินโดนีเซียและประเทศไทย ด้วยเครือข่ายทีครอบคลุมประเทศในแถบอาเซียนทังหมด ไม่ว่าจะเป็นจีน 
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อินเดีย บังคลาเทศและศรีลังกา บริษัทได้มีการพัฒนาส่วนให้บริการเพิมเติมภายใต้ชือ AirAsia X ซึงเป็น

ส่วนให้บริการเส้นทางไกลต้นทุนตํ าครอบคลุมเส้นทางไปประเทศจีน ออสเตรเลีย ไต้หวัน อังกฤษ และอาบู

ดาบีในเร็ว ๆ นี แอร์เอเชียเป็นผู ้ให้บริการเพียงรายเดียวในภูมิภาคทีมีเครือข่ายเส้นทางการบินและจํานวน

เทียวบินมากทีสุด แอร์เอเชียได้รับการยกย่องในฐานะสายการบินต้นทุนตํ าทีดีทีสุดในโลกปี 2009 ในจากผล

การสํารวจสายการบินทัวโลก (World Airline Survey) โดย Skytrax และถูกจัดให้เป็นอันดับสามในฐานะผู ้

ให้บริการสายการบินต้นทุนตํ าทีดีทีสุดในเอเชียโดย TTG หน่วยงานประชาสัมพันธ์การท่องเทียวชันนําของ

เอเชียแปซิฟิค 
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