
ท่ี ทอท. 2419/2563 
   12 กุมภาพันธ� 3625  
เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะห�งบการเงิน 
เรียน กรรมการและผู)จัดการตลาดหลักทรัพย�แห-งประเทศไทย 
 

บริษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
คำอธิบายและการวิเคราะห�งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ภาพรวมและเหตุการณ"สำคัญ 
ภาพรวมของผลการดำเนินงานด)านปริมาณการจราจรทางอากาศของ บริษัท ท-าอากาศยานไทย จำกัด 

(มหาชน) (ทอท.) ระหว-างเดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 ชะลอตัวเม่ือเทียบกับช-วงเดียวกันของป:ท่ีผ-านมา ท้ังนี้ 
เนื่องจากปริมาณเท่ียวบินและผู)โดยสารภายในประเทศลดลงเล็กน)อย ในขณะท่ีปริมาณเท่ียวบินและผู)โดยสารระหว-าง
ประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผู)โดยสารสัญชาติจีนยังคงเปAนสัญชาติหลักท่ีเดินทางเข)าและออกเกือบทุกท-าอากาศยานของ 
ทอท. แม)ว-าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะชะลอตัวลง เนื่องจากปCจจัยลบหลายประการ อาทิ  
การแข็งตัวของค-าเงินบาท เหตุการณ�ประท)วงท่ีฮ-องกง สงครามการค)าระหว-างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมท้ังความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สำหรับปริมาณเท่ียวบินและผู)โดยสารภายในประเทศของ ทอท.
ท่ีปรับตัวลดลงนั้น สาเหตุหลักมาจากการปรับเพ่ิมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และภาษีสรรพสามิตป: 2560 มีผลให)
กลุ-มสายการบินต)นทุนต่ำหันไปทำการตลาดเส)นทางต-างประเทศมากกว-าในประเทศ นอกจากนี้ นักท-องเท่ียวไทยนิยม
ท-องเท่ียวต-างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะในช-วงท่ีมีวันหยุดยาวติดต-อกันหลายวัน อย-างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงมีการใช)
มาตรการกระตุ)นการท-องเท่ียวอย-างต-อเนื่อง ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีมาตรการกระตุ)นเศรษฐกิจ
และอำนวยความสะดวกด)านการท-องเท่ียวสำหรับนักท-องเท่ียวต-างชาติรวม 18 มาตรการ เช-น การอำนวยความสะดวก
ด)านการตรวจลงตรา (วีซ-า) การเร-งรัดการใช)ระบบ E-Visa on Arrival ให)ครอบคลุมนักท-องเท่ียวชาวจีนท่ัวประเทศ 
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพในด)านความปลอดภัย และลดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของ
นักท-องเท่ียว 

นอกจากนั้นแล)ว ทอท.ได)จัดทำโครงการกระตุ)นตลาดด)านการบินและการท-องเท่ียวไทยระยะสั้น ณ  
ท-าอากาศยานท่ีอยู-ในความรับผิดชอบของ ทอท.ท้ัง 6 แห-ง โดยให)ส-วนลดค-าบริการข้ึนลงอากาศยานโดยอัตโนมัติ 
ในอัตราร)อยละ 50 ของอัตราปกติแก-เท่ียวบินเช-าเหมาลำระหว-างประเทศเพ่ือการขนส-งผู)โดยสาร โดยไม-นับรวม
เท่ียวบินพิเศษท่ีมาทำการบิน ณ ท-าอากาศยานของ ทอท. ซ่ึงมีระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน ในระหว-างวันท่ี  
1 ธันวาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 จากการดำเนินงานโครงการดังกล-าว คาดว-าจะสามารถเพ่ิมเท่ียวบินในช-วง
ตารางการบินไม-คับค่ัง และส-งเสริมการตลาดด)านการบินของ ทอท.เพ่ือให)เกิดการใช)ประโยชน�สูงสุด อีกท้ังยังสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลท่ีต)องการให)ภาคการท-องเท่ียวร-วมมือกันดำเนินการกระตุ)นการท-องเท่ียวในภาพรวม และขยาย 
การท-องเท่ียวให)กว)างข้ึน อันจะส-งผลดีต-อเศรษฐกิจและรายได)ของประเทศในภาพรวม
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ในช-วงไตรมาสแรกของป:งบประมาณ 2563 ปริมาณการจราจรทางอากาศของท-าอากาศยานท้ัง 6 แห-งของ
ทอท.มีจำนวนเท่ียวบินรวม 224,371 เท่ียวบิน ลดลงร)อยละ 1.12 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป:ก-อน แบ-งเปAน
เท่ียวบินระหว-างประเทศ 127,126 เท่ียวบิน และเท่ียวบินภายในประเทศ 97,245 เท่ียวบิน โดยจำนวนเท่ียวบินรวมท่ี
ลดลงมาจากเท่ียวบินในประเทศ ส-วนจำนวนผู)โดยสารรวมมีท้ังหมด 36.72 ล)านคน เพ่ิมข้ึนร)อยละ 3.19 เม่ือ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป:ก-อน แบ-งเปAนผู)โดยสารระหว-างประเทศ 22.19 ล)านคน และผู)โดยสารภายในประเทศ 
14.53 ล)านคน โดยการเพ่ิมข้ึนมาจากผู)โดยสารระหว-างประเทศ  

ในไตรมาส 1/2563 ทอท.มีกำไรสุทธิ 7,334.72 ล)านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป:ก-อน 959.09 
ล)านบาท หรือร)อยละ 15.04 โดยมีรายได)รวมเพ่ิมข้ึน 1,320.51 ล)านบาท ค-าใช)จ-ายรวมเพ่ิมข้ึน 165.81 ล)านบาท  
และภาษีเงินได)เพ่ิมข้ึน 195.15 ล)านบาท  

 

1. การวิเคราะห"ผลการดำเนินงาน 
1.1 ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 หน�วย : ล4านบาท 
 ไตรมาส 

1/2563 
ไตรมาส 
1/2562 

เพ่ิม (ลด) ร4อยละ 

รายได)จากการขายหรือการให)บริการ  16,104.68   15,396.44   708.24   4.60  

   รายได�เก่ียวกับกิจการการบิน  9,005.56   8,525.36   480.20   5.63  

  สัดส�วน 56% 55%   

   รายได�ท่ีไม�เก่ียวกับกิจการการบิน  7,099.12   6,871.08   228.04   3.32  

  สัดส�วน 44% 45%   

รายได)อ่ืน  1,012.08   399.81   612.27   153.14  
รวมรายได4  17,116.76   15,796.25   1,320.51   8.36  
หัก ค-าใช)จ-ายรวม  7,929.62   7,763.81   165.81   2.14  
กำไรก�อนภาษีเงินได4  9,187.14   8,032.44   1,154.70   14.38  
หัก ค-าใช)จ-ายภาษีเงินได)  1,838.46   1,643.31   195.15   11.88  
กำไรสุทธิสำหรับงวด  7,348.68   6,389.13   959.55   15.02  
การแบ�งป=นกำไร 
   ส�วนท่ีเป>นของผู4เป>นเจ4าของของบริษัทใหญ� 

  
7,334.72  

 
 6,375.63  

  
959.09  

 
 15.04  

   ส-วนท่ีเปAนของส-วนได)เสียท่ีไม-มีอำนาจควบคุม  13.96   13.50   0.46   3.41  
กำไรสุทธิต�อหุ4น (บาท)  0.51   0.45   0.06   13.33  
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กำไรสุทธิของ ทอท.สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7,334.72 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 
959.09 ล)านบาท หรือร)อยละ 15.04 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป:ก-อน โดยมีรายได)จากการขายหรือการให)บริการ
เพ่ิมข้ึน 708.24 ล)านบาท หรือร)อยละ 4.60 จากการเพ่ิมข้ึนท้ังรายได)เก่ียวกับกิจการการบิน 480.20 ล)านบาท หรือ
ร)อยละ 5.63 และรายได)ท่ีไม-เก่ียวกับกิจการการบิน 228.04 ล)านบาท หรือร)อยละ 3.32 เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของ
จำนวนผู)โดยสาร รายได)อ่ืนเพ่ิมข้ึน 612.27 ล)านบาท หรือร)อยละ 153.14 ค-าใช)จ-ายรวมเพ่ิมข้ึน 165.81 ล)านบาท  
หรือร)อยละ 2.14 ส-วนใหญ-เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของค-าใช)จ-ายผลประโยชน�พนักงาน สำหรับค-าใช)จ-ายภาษีเงินได)เพ่ิมข้ึน 
195.15 ล)านบาท หรือร)อยละ 11.88 สอดคล)องกับกำไรท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

1.2 รายได4เก่ียวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue)  
หน�วย : ล4านบาท 

 ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
1/2562 

เพ่ิม (ลด) ร4อยละ 

ค-าบริการสนามบิน  1,911.01   1,912.14   (1.13)  (0.06) 
ค-าบริการผู)โดยสารขาออก  6,879.17   6,396.21   482.96   7.55  
ค-าเครื่องอำนวยความสะดวก  215.38   217.01   (1.63)  (0.75) 
รวม  9,005.56   8,525.36   480.20   5.63  
 

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2562 

  
 
รายได)เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส-วนของรายได)แต-ละประเภทในไตรมาส 1/2563 ไม-แตกต-างจากงวด

เดียวกันของป:ก-อนอย-างมีสาระสำคัญ โดยรายได)เก่ียวกับกิจการการบินส-วนใหญ-มาจากรายได)ค-าบริการผู)โดยสาร 
ขาออก  
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รายได)เก่ียวกับกิจการการบินจำนวน 9,005.56 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 480.20 ล)านบาท หรือร)อยละ 5.63 
เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป:ก-อน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของรายได)ค-าบริการผู)โดยสารขาออกจำนวน 482.96 
ล)านบาท หรือร)อยละ 7.55 โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของจำนวนผู)โดยสารโดยรวมของท้ัง 6 ท-าอากาศยานร)อยละ 
3.19 โดยเปAนการเพ่ิมข้ึนจากผู)โดยสารของสายการบินต)นทุนต่ำร)อยละ 3.70 ในขณะท่ีค-าเครื่องอำนวยความสะดวก 
และรายได)ค-าบริการสนามบินลดลงเล็กน)อยจำนวน 1.63 ล)านบาท และ 1.13 ล)านบาท ตามลำดับ  

 

1.3 รายได4ท่ีไม�เก่ียวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)  
หน�วย : ล4านบาท 

 ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
1/2562 

เพ่ิม (ลด) ร4อยละ 

ค-าเช-าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย�  584.05   579.73   4.32   0.75  
รายได)เก่ียวกับบริการ  2,111.65   1,955.06   156.59   8.01  
รายได)ส-วนแบ-งผลประโยชน�  4,403.42   4,336.29   67.13   1.55  
รวม  7,099.12   6,871.08   228.04   3.32  
 

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2562 
 

 
รายได)ท่ีไม-เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส-วนของรายได)แต-ละประเภทในไตรมาส 1/2563 ไม-แตกต-างจากงวด

เดียวกันของป:ก-อนอย-างมีสาระสำคัญ โดยรายได)ท่ีไม-เก่ียวกับกิจการการบินส-วนใหญ-มาจากรายได)ส-วนแบ-งผลประโยชน� 
รายได)ท่ีไม-เก่ียวกับกิจการการบินจำนวน 7,099.12 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 228.04 ล)านบาท หรือร)อยละ 3.32 

เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป:ก-อน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของรายได)เก่ียวกับบริการจำนวน 156.59 ล)านบาท 
หรือร)อยละ 8.01 ส-วนใหญ-เพ่ิมข้ึนเนื่องจากรายได)กิจการบริการภาคพ้ืน และรายได)ค-าบริการตรวจสอบผู)โดยสาร
ล-วงหน)า สำหรับรายได)ส-วนแบ-งผลประโยชน�เพ่ิมข้ึน 67.13 ล)านบาท หรือร)อยละ 1.55  
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1.4 รายได4อ่ืน 
หน�วย : ล4านบาท 

 ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
1/2562 

เพ่ิม (ลด) ร4อยละ 

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  1.67   (2.20)  3.87   175.91  
ดอกเบ้ียรับ  336.71   309.27   27.44   8.87  
กำไรจากการจำหน-ายสินทรัพย�  6.98   0.44   6.54   1,486.36  
อ่ืนๆ  666.72   92.30   574.42   622.34  
รวม  1,012.08   399.81   612.27   153.14  

 

รายได)อ่ืนจำนวน 1,012.08 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 612.27 ล)านบาท หรือร)อยละ 153.14 เม่ือเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของป:ก-อน ส-วนใหญ-เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายได)อ่ืนๆ จำนวน 574.42 ล)านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก 
การปรับปรุงการประมาณการหนี้สิน เนื่องจากศาลฎีกาพิพากษายกฟZอง ทอท.ในประเด็นข)อพิพาทสัญญาให)เช-าพ้ืนท่ี
ภายในศูนย�บริหารการขนส-ง ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ดอกเบ้ียรับเพ่ิมข้ึนจำนวน 27.44 ล)านบาท 

 

1.5 ค�าใช4จ�ายรวม 
หน�วย : ล4านบาท 

 ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
1/2562 

เพ่ิม (ลด) ร4อยละ 

ค-าใช)จ-ายผลประโยชน�พนักงาน  1,860.09   1,673.19   186.90   11.17  
ค-าสาธารณูปโภค  645.47   660.35   (14.88)  (2.25) 
ค-าจ)างภายนอก  1,523.19   1,424.21   98.98   6.95  
ค-าซ-อมแซมและบำรุงรักษา  587.34   616.43   (29.09)  (4.72) 
ค-าตอบแทนการใช)ประโยชน�ในท่ีราชพัสดุ  1,096.26   983.00   113.26   11.52  
ค-าเสื่อมราคาและค-าตัดจำหน-าย  1,379.19   1,430.72   (51.53)  (3.60) 
ขาดทุนจากการด)อยค-าสินทรัพย�  -    138.14   (138.14)  (100.00) 
ค-าใช)จ-ายอ่ืน  660.46   612.89   47.57   7.76  
ต)นทุนทางการเงิน  177.62   224.88   (47.26)  (21.02) 
รวม 7,929.62 7,763.81  165.81   2.14  
 

ค-าใช)จ-ายรวมจำนวน 7,929.62 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 165.81 ล)านบาท หรือร)อยละ 2.14 เม่ือเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของป:ก-อน การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญเกิดจากค-าใช)จ-ายผลประโยชน�พนักงานเพ่ิมข้ึนจำนวน 186.90  
ล)านบาท และค-าตอบแทนการใช)ประโยชน�ในท่ีราชพัสดุเพ่ิมข้ึนจำนวน 113.26 ล)านบาท ในขณะท่ีขาดทุนจาก 
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การด)อยค-าสินทรัพย�ลดลงจำนวน 138.14 ล)านบาท สำหรับค-าใช)จ-ายประเภทอ่ืนไม-มีการเปลี่ยนแปลงอย-างเปAน
สาระสำคัญจากงวดเดียวกันของป:ก-อน  

 

2. การวิเคราะห"ฐานะการเงิน 
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของ ทอท. มีรายละเอียดดังนี้  

หน�วย : ล4านบาท 
 31 ธันวาคม 

2562 
30 กันยายน 

2562 
เพ่ิม (ลด) ร4อยละ 

สินทรัพย�รวม  200,511.87   198,381.55   2,130.32   1.07  
หนี้สินรวม  38,655.54   43,842.92   (5,187.38)  (11.83) 
ส-วนของเจ)าของรวม  161,856.33   154,538.63   7,317.70   4.74  

 

รายการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญของสินทรัพย� หนี้สิน และส-วนของเจ)าของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีดังต-อไปนี้ 

 

2.1 การวิเคราะห"สินทรัพย" 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทอท.มีสินทรัพย�รวมท้ังสิ้น 200,511.87 ล)านบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี  

30 กันยายน 2562 จำนวน 2,130.32 ล)านบาท หรือร)อยละ 1.07 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 
หน�วย : ล4านบาท 

 31 ธันวาคม  
2562 

30 กันยายน 
2562 

เพ่ิม (ลด) ร4อยละ 

สินทรัพย�หมุนเวียน  82,529.87   80,787.15   1,742.72   2.16  
เงินลงทุน  1,067.60   1,161.91   (94.31)  (8.12) 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ� และอสังหาริมทรัพย�เพ่ือ 
     การลงทุน 

 
 113,000.20  

 
 112,275.42  

 
 724.78  

 
 0.65  

สินทรัพย�ไม-หมุนเวียนอ่ืนๆ  3,914.20   4,157.07   (242.87)  (5.84) 
สินทรัพย"รวม  200,511.87   198,381.55   2,130.32   1.07  

สินทรัพย�หมุนเวียน จำนวน 82,529.87 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 1,742.72 ล)านบาท หรือร)อยละ 2.16 เกิดจาก 
การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 947.14 ล)านบาท เงินสดและรายการเทียบเท-าเงินสดเพ่ิมข้ึนจำนวน 475.58  
ล)านบาท และลูกหนี้การค)าเพ่ิมข้ึนจำนวน 317.44 ล)านบาท ตามสัดส-วนของรายได)ท่ีเพ่ิมข้ึน สำหรับรายการสินทรัพย�
หมุนเวียนอ่ืนๆ เช-น ลูกหนี้อ่ืน สินค)าและวัสดุคงเหลือ รวมท้ังสินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน ไม-มีการเปลี่ยนแปลงอย-างเปAน
สาระสำคัญจากป:ก-อน  
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เงินลงทุน จำนวน 1,067.60 ล)านบาท ลดลง 94.31 ล)านบาท หรือร)อยละ 8.12 เกิดจากการลดลงของ 
เงินลงทุนเผื่อขายจำนวน 94.51 ล)านบาท จากการปรับมูลค-ายุติธรรม 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ� และอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุน จำนวน 113,000.20 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 724.78 
ล)านบาท หรือร)อยละ 0.65 การเพ่ิมข้ึนส-วนใหญ-เกิดจากงานระหว-างก-อสร)างได)แก- งานจ)างก-อสร)างโครงการพัฒนา 
ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส-วนของงานจ)างก-อสร)างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ชั้น 2-4) และส-วนต-อเชื่อม
อุโมงค�ด)านทิศใต) (งานระบบย-อย) 

สินทรัพย�ไม-หมุนเวียนอ่ืนๆ จำนวน 3,914.20 ล)านบาท ลดลง 242.87 ล)านบาท หรือร)อยละ 5.84 เกิดจาก
การลดลงของเงินจ-ายล-วงหน)าจำนวน 371.65 ล)านบาท และมูลค-าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต-างประเทศด)านท่ีเปAน
สินทรัพย�ลดลง 110.12 ล)านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย�ภาษีเงินได)รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึนจำนวน 238.41 ล)านบาท 

 
  

2.2 การวิเคราะห"หนี้สิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทอท.มีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 38,655.54 ล)านบาท ลดลงจากวันท่ี 30 กันยายน 2562 

จำนวน 5,187.38 ล)านบาท หรือร)อยละ 11.83 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 
หน�วย : ล4านบาท 

 31 ธันวาคม  
2562 

30 กันยายน 
2562 

เพ่ิม (ลด) ร4อยละ 

หนี้สินหมุนเวียน  21,967.15   26,182.04   (4,214.89)  (16.10) 
เงินกู)ระยะยาว  9,588.77   10,515.94   (927.17)  (8.82) 
หนี้สินไม-หมุนเวียนอ่ืนๆ  7,099.62   7,144.94   (45.32)  (0.63) 
หนี้สินรวม  38,655.54   43,842.92   (5,187.38)  (11.83) 

หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 21,967.15 ล)านบาท ลดลง 4,214.89 ล)านบาท หรือร)อยละ 16.10 เกิดจาก 
การลดลงของเจ)าหนี้งานระหว-างทำจำนวน 2,587.24 ล)านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการชำระค-าก-อสร)างโครงการพัฒนา
ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส-วนของงานจ)างก-อสร)างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ชั้น B1, ชั้น 1, ชั้น 2-4 และ 
ชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 และส-วนต-อเชื่อมอุโมงค�ด)านทิศใต) (งานโครงสร)าง, 
งานระบบหลัก และระบบงานย-อย) นอกจากนี้หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลงจำนวน 1,443.70 ล)านบาท เจ)าหนี้อ่ืนลดลง
จำนวน 1,116.71 ล)านบาท และเจ)าหนี้การค)าลดลงจำนวน 784.16 ล)านบาท ในขณะท่ีภาษีเงินได)ค)างจ-ายเพ่ิมข้ึน
จำนวน 1,804.91 ล)านบาท  

เงินกู)ระยะยาว จำนวน 9,588.77 ล)านบาท ลดลง 927.17 ล)านบาท หรือร)อยละ 8.82 เนื่องจากการจ-ายคืน
เงินกู)ยืมและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 

หนี้สินไม-หมุนเวียนอ่ืนๆ จำนวน 7,099.62 ล)านบาท ลดลง 45.32 ล)านบาท หรือร)อยละ 0.63 เกิดจาก 
การลดลงของประมาณการหนี้สิ้นระยะยาวจำนวน 524.45 ล)านบาท สาเหตุหลักมาจากการกลับรายการประมาณการ
หนี้สินท่ีไม-เกิดข้ึน ในขณะท่ีมูลค-าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต-างประเทศด)านท่ีเปAนหนี้สินเพ่ิมข้ึนจำนวน 233.19  
ล)านบาท มูลค-าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต-างประเทศด)านท่ีเปAนหนี้สินเกิดจากการท่ีอัตราแลกเปลี่ยนท่ีกำหนดไว) 
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ในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต-างประเทศสูงกว-าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค-าดังกล-าวเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก 
การแข็งค-าของเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินเยน นอกจากนั้นแล)วเงินประกันผลงานเพ่ิมข้ึนจำนวน 196.49 ล)านบาท 

 

2.3 การวิเคราะห"ส�วนของเจ4าของ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส-วนของเจ)าของมีจำนวน 161,856.33 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 7,317.70 ล)านบาท  

หรือร)อยละ 4.74 เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดจำนวน 7,273.08 ล)านบาท และมีการเรียกชำระค-าหุ)นของ
บริษัทย-อยจากส-วนได)เสียท่ีไม-มีอำนาจควบคุมจำนวน 44.62 ล)านบาท 

 

3. การวิเคราะห"สภาพคล�อง 
ทอท.มีเงินสดและรายการเทียบเท-าเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 10,408.04  

ล)านบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 กันยายน 2562 จำนวน 475.58 ล)านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หน�วย : ล4านบาท 

 ไตรมาส 1/2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  6,097.23  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (4,824.30) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (797.35) 
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพ่ิมข้ึน  475.58  
เงินสดและรายการเทียบเท-าเงินสดต)นงวด  9,932.46  
เงินสดและรายการเทียบเท-าเงินสดปลายงวด  10,408.04  

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท-าเงินสดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
สามารถอธิบายตามกิจกรรมต-างๆ ดังนี้ 

เงินสดสุทธิได)มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 6,097.23 ล)านบาท เกิดจากผลการดำเนินงานของงวด
ปCจจุบัน 

เงินสดสุทธิใช)ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 4,824.30 ล)านบาท เกิดจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� 
จำนวน 3,913.13 ล)านบาท ส-วนใหญ-เปAนรายการของท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนั้นแล)วเกิดจากการลงทุนใน
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิจำนวน 947.14 ล)านบาท 

เงินสดสุทธิใช)ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 797.35 ล)านบาท ส-วนใหญ-เกิดจากการชำระคืนเงินต)นและ
ดอกเบ้ียของเงินกู)ระยะยาวจำนวนท้ังสิ้น 791.34 ล)านบาท 
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4. การวิเคราะห"อัตราส�วนทางการเงินท่ีสำคัญ 

 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2562 
อัตราส�วนความสามารถในการทำกำไร   

 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน  / รายได)จากการดำเนินงาน (%) 51.91 52.09 

 อัตราผลตอบแทนต-อส-วนของเจ)าของ (ROE) (%) 4.66 4.33 

อัตราผลตอบแทนต-อสินทรัพย�รวม (ROA) (%) 3.68 3.39 
 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2562 
อัตราส�วนโครงสร4างทางการเงิน   

 อัตราส-วนหนี้สินต-อส-วนของเจ)าของ (เท-า) 0.24 0.28 

 อัตราส-วนสภาพคล-อง (เท-า) 3.76 3.09 
 

ทอท.มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานต-อรายได)จากการดำเนินงาน อัตราผลตอบแทนต-อส-วนของเจ)าของ 
และอัตราผลตอบแทนต-อสินทรัพย�รวมไม-เปลี่ยนแปลงอย-างเปAนสาระสำคัญจากงวดเดียวกันของป:ก-อน สำหรับ
อัตราส-วนโครงสร)างทางการเงิน ทอท.สามารถดำรงอัตราส-วนหนี้สินต-อส-วนของเจ)าของน)อยกว-า 1 เท-า และอัตราส-วน
สภาพคล-องมากกว-า 3 เท-า  

 

5. ป=จจัยท่ีมีผลกระทบต�อผลการดำเนินงานในอนาคต 
ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจท่ีบริหารท-าอากาศยานหลักท้ัง 6 แห-งของประเทศ ซ่ึงถือเปAนโครงสร)างพ้ืนฐาน

สำคัญในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ได)เน)นพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานท-าอากาศยานในความรับผิดชอบ 
เพ่ือรองรับปริมาณเท่ียวบินและผู)โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต  โดย ทอท.ได)เร-งพัฒนาและยกระดับท-าอากาศยานท้ัง  
6 แห-งท่ีอยู-ในความดูแลอย-างต-อเนื่อง เพ่ือให)ผู)โดยสารได)รับประโยชน�จากระดับการให)บริการท่ีดี รวมท้ังมีสิ่งอำนวย 
ความสะดวกท่ีได)มาตรฐานและโครงสร)างพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ ทำให)เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช)บริการ 
ท-าอากาศยาน โดยปCจจุบัน ทอท.ได)มีการดำเนินการซ้ือพร)อมติดต้ังระบบขนส-งผู)โดยสารอัตโนมัติของโครงการพัฒนา
ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยคาดว-าจะสามารถเปaดให)บริการผู)โดยสารได)สอดคล)องกับแผนการดำเนินงานท่ี ทอท.
ต้ังเปZาหมายไว) 

นอกจากนั้นแล)ว ทอท.ได)ดำเนินการปรับปรุงแผนแม-บทของท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โครงการ
ก-อสร)างส-วนต-อขยายด)านทิศเหนือ โดย ทอท.ได)ประชุมหารือร-วมกับส-วนงานท่ีเก่ียวข)องแล)ว เห็นว-า แผนแม-บทของ 
ทสภ.เปAนการวางแผนระยะยาว สามารถปรับปรุงได)ตามสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังพร)อมท่ีจะเพ่ิมบทบาท 
การดำเนินธุรกิจท-าอากาศยานในการเพ่ิมศักยภาพโครงข-ายระบบท-าอากาศยานของประเทศไทย โดยจะจัดทำแผน
ดำเนินงานและช-วงเวลาท่ีจะเข)าบริหารท-าอากาศยานท่ีอยู-ในความรับผิดชอบของกรมท-าอากาศยาน (ทย.)  
อย-างไรก็ตาม โครงการก-อสร)างและแผนการดำเนินงานข)างต)นจะนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
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ให)ความเห็นชอบต-อไป ท้ังนี้ ทอท.มีความมุ-งม่ันในการดำเนินธุรกิจด)วยความรอบคอบ ภายใต)หลักธรรมาภิบาล โปร-งใส 
ตรวจสอบได) และมุ-งเน)นในด)านความปลอดภัยของอากาศยานและผู)ใช)บริการท-าอากาศยานให)เปAนไปตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนส-งเสริมให)ประเทศไทยเปAนศูนย�กลางการบินในภูมิภาค 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 (นายสมบูรณ� น)อยน้ำคำ) 

 รองกรรมการผู)อำนวยการใหญ- (สายงานบัญชีและการเงิน) 
                                                              ผู)มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 
 

ฝcายบัญชี 
โทรศัพท�  0 2535 5890      
โทรสาร   0 2535 5899 


