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สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC) 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

กัมพูชามีจำนวนผู้โดยสารทางอากาศเพิ่มร้อยละ 12 ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2019 

การท่าอากาศยานแห่งกัมพูชา รายงานว่า มีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของสนามบินในประเทศกัมพูชา

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12 ในช่วง 11 เดือนแรกของปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว เนื่องจากการเปิดเส้นทาง

การบินใหม่ รวมถึงการเปิดดำเนินกิจการของสายการบินใหม่  

รายงานจากสนามบินนานาชาติทั้ง 3 แห่งของกัมพูชาระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปี 2019 

มีจำนวนผู้โดยสาร 10.6 ล้านคนที่เดินทางเข้ามาประเทศกัมพูชา โดยสนามบินนานาชาติพนมเปญรองรับผู้โดยสาร 

5.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์มีสถิติผู้ใช้บริการสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 177 เป็น 1.5 ล้านคน ขณะที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบมีปริมาณผู้โดยสารลดลง ร้อยละ 11 เหลือ 3.5 

ล้านคนในช่วง 11 เดือนแรกของปี เนื่องจากสายการบินภายในประเทศเปลี่ยนเส้นทางให้บริการจากเสียมเรียบไป

ยังสีหนุวิล และสายการบินบางรายหยุดให้บริการ 

กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาเผยว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมากัมพูชาจำนวน 5.2 ล้านคน

ในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ซึ่งในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยว 3.7 ล้านคน เดินโดย

ทางโดยเครื่องบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12  

ปัจุบันกัมพูชามีสายการบินภายในประเทศเปิดให้บริการจำนวน 5 สายการบิน  และสายการบินระหว่าง

ประเทศ 44 สายการบิน 

* * * * * 

 

 สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา 

สัปดาห์ที่ 4 เดือน ธันวาคม 2019 
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Thai Business Council in Cambodia (TBCC) 

Weekly News Update 

Air passenger traffic in Cambodia grows 12 percent in first 11 months of 2019 

The Cambodian airports report that passengers using the airport service increased by 12 

percent during the first 11 months of the year compared to the same period last year, because 

of new air routes and new airlines being put into operation. 

The report from three Cambodia international airports, show that from January to 

November 2019, passengers amounted to 10.6 million people. Phnom Penh International Airport 

handled 5.5 million passengers, a 12 percent increase, and Sihanoukville International Airport hit 

a record high with a 177 percent increase to 1.5 million passengers. while Siem Reap International 

Airport experienced a decline in traffic passenger traffic, it falls 11 percent to 3.5 million due to 

the domestic airlines switched their services from Siem Reap to Sihanoukville and some airlines 

stopped flying there. 

The Ministry of Tourism has released that Cambodia received 5.2 million foreign tourists 

from January to October 2019, up 9.7 percent. Of this number, 3.7 million passed through the 

airports, up 12 percent during the period.  

Currently, Cambodia has five domestic airlines and 44 international airlines. 

* * * * * 
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