
ที่ ทอท.   11671/2562 
  8  สิงหาคม 6225  
เรื่อง  ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ภาพรวมและเหตุการณ์ส าคัญ 
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 เติบโตขึ้น

เล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แม้ว่าสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมชะลอตัว แต่ภาครัฐยังคงมีการใช้
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival 
ให้กับนักท่องเที่ยว จากเดิมสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2562 เป็นสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในช่วง Low Season โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นสัญชาติหลักท่ีเดินทางเข้าออกประเทศไทย 
นอกจากนี ้การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ า ท าให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทาง 
ทางอากาศ จากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ถูกลง อีกทั้งการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
(The International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการบริหารความปลอดภัย
ทางด้านการบินของประเทศไทย พบว่า ระดับประสิทธิผลของการน ามาตรฐาน ICAO ที่ใช้บังคับในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
และสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ ICAO ก าหนด จากการแก้ไขมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทย
ที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการปลดธงแดงในปี 2560 ท าให้เส้นทางการบินมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

ในช่วงระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยาน 
ทั้ง 6 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) มีจ านวนเที่ยวบินรวม 676,925 เที่ยวบิน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3.12 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 367,673 เที่ยวบิน 
และเท่ียวบินภายในประเทศ 309,252 เที่ยวบิน ส่วนจ านวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 107.82 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.52 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 63.37 ล้านคน และผู้โดยสาร
ภายในประเทศ 44.45 ล้านคน โดยการเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

ในไตรมาส 3/2562 ทอท. มีก าไรสุทธิ 5,883.06 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 551.10 
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.57 โดยมีรายได้รวมเพ่ิมขึ้น 419.64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึน้ 745.14 ล้านบาท 
และภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน 219.50 ล้านบาท
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1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1.1 ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 หน่วย : ล้านบาท 
 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2561 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ  15,114.89   14,860.93   253.96   1.71  

-   รายได้เก่ียวกับกิจการการบิน  8,322.08   8,340.19   (18.11)  (0.22) 

  สัดส่วน 55% 56%   

-   รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน  6,792.81   6,520.74   272.07   4.17  

  สัดส่วน 45% 44%   

รายได้อ่ืน  462.64   296.96   165.68   55.79  

รวมรายได้  15,577.53   15,157.89   419.64   2.77  

หัก ค่าใช้จ่ายรวม  8,227.88   7,482.74   745.14   9.96  

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  7,349.65   7,675.15   (325.50)  (4.24) 

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,452.74   1,233.24   219.50   17.80  

ก าไรสุทธิส าหรบังวด  5,896.91   6,441.91   (545.00)  (8.46) 

การแบ่งปันก าไร 
   ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

 
 5,883.06  

 
 6,434.16  

 
 (551.10) 

  
(8.57) 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  13.85   7.75   6.10   78.71  

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.41   0.45   (0.04)  (8.89) 

 
ก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 5,883.06 ล้านบาท ลดลง 551.10 

ล้านบาท หรือร้อยละ 8.57 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพ่ิมข้ึน
253.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.71 จากการเพ่ิมขึ้นของรายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบินจ านวน 272.07 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 4.17 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ในขณะที่รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน
ลดลง 18.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.22 รายได้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 165.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.79 ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึ้น 
745.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.96 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทีร่าชพัสดุ ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน 219.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.80 โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ซึ่งไม่สามารถน ามาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 
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1.2 ผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
หน่วย : ล้านบาท 

 ต.ค.61-มิ.ย.62 ต.ค.60-มิ.ย.61 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ  47,632.76   45,790.15   1,842.61   4.02  

-   รายได้เก่ียวกบักจิการการบิน  26,574.48   25,887.70   686.78   2.65  

  สัดส่วน 56% 57%   

-   รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน  21,058.28   19,902.45   1,155.83   5.81  

  สัดส่วน 44% 43%   

รายได้อ่ืน  1,287.45   1,145.01   142.44   12.44  

รวมรายได้  48,920.21   46,935.16   1,985.05   4.23  

หัก ค่าใช้จ่ายรวม  23,932.89   22,383.46   1,549.43   6.92  

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  24,987.32   24,551.70   435.62   1.77  

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  5,038.25   4,584.56   453.69   9.90  

ก าไรสุทธิส าหรับงวด  19,949.07   19,967.14   (18.07)  (0.09) 

การแบ่งปันก าไร 
   ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

 
 19,905.19  

 
 19,923.44  

 
 (18.25) 

 
 (0.09) 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  43.88   43.70   0.18   0.41  

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  1.39   1.39   -     -    

 
ก าไรสุทธิส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 19,905.19 ล้านบาท ลดลง 18.25  

ล้านบาท หรือร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพ่ิมข้ึน 
1,842.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.02 จากการเพิ่มข้ึนทั้งรายได้เก่ียวกับกิจการการบิน 686.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.65 และรายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบิน 1,155.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.81 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
เที่ยวบินและจ านวนผู้โดยสาร รายได้อ่ืนเพ่ิมขึ้น 142.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.44 ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ึน 1,549.43 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.92 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ส าหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน 453.69 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 9.90 
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การวิเคราะห์ในรายละเอียดแยกแต่ละประเภทของรายได้และค่าใช้จ่าย มีดังนี้ 
1.3 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue)  

หน่วย : ล้านบาท 
 งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน 
 ไตรมาส 

3/2562 
ไตรมาส 
3/2561 

เพิ่ม 
(ลด) 

ร้อยละ ต.ค.61-
มิ.ย.62 

ต.ค.60-
มิ.ย.61 

เพิ่ม  
(ลด) 

ร้อยละ 

ค่าบริการ
สนามบิน 

  
1,760.87  

  
1,803.74  

 
 (42.87) 

 
 (2.38) 

  
5,629.54  

 
 5,486.06  

 
143.48 

 
 2.62  

ค่าบริการผู้โดยสาร
ขาออก 

 
 6,361.42  

  
6,323.42  

 
 38.00  

 
 0.60  

 
20,311.15  

 
19,784.45  

 
526.70 

 
 2.66  

ค่าเครื่องอ านวย
ความสะดวก 

 
 199.79  

 
 213.03  

 
 (13.24) 

 
 (6.22) 

 
 633.79  

 
 617.19  

 
16.60 

 
2.69 

รวม  8,322.08   8,340.19   (18.11)  (0.22) 26,574.48 25,887.70 686.78 2.65 

 
ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2561 

  
 
รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทในไตรมาส 3/2562 ไม่แตกต่างจากงวด

เดียวกันของปีก่อนอย่างมีสาระส าคัญ โดยรายได้เกี่ยวกับกิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก  
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินจ านวน 8,322.08  

ล้านบาท ลดลง 18.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.22 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลง 
ของรายได้ค่าบริการสนามบินและค่าเครื่องอ านวยความสะดวกจ านวน 42.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.38 และ 13.24 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.22 ตามล าดับ ในขณะที่รายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกเพ่ิมขึ้น 38.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 
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0.60 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานร้อยละ 1.64 
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผู้โดยสารระหว่างประเทศของสายการบินต้นทุนต่ าร้อยละ 13.08 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินมีจ านวน 26,574.48  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 686.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.65 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึน
ของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกจ านวน 526.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.66 โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้น 
ของจ านวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานร้อยละ 1.52 โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนจากผู้โดยสารของสายการบิน
ต้นทุนต่ าถึงร้อยละ 5.06 นอกจากนี้รายได้ค่าบริการสนามบินเพิ่มขึ้น 143.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.62  
จากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนเที่ยวบินร้อยละ 3.12 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ าถึงร้อยละ 6.69 

  

1.4 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)  
หน่วย : ล้านบาท 

 งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน 

 ไตรมาส 
3/2562 

ไตรมาส 
3/2561 

เพิ่ม 
(ลด) 

ร้อยละ ต.ค.61-
มิ.ย.62 

ต.ค.60-
มิ.ย.61 

เพิ่ม 
(ลด) 

ร้อยละ 

ค่าเช่าส านักงานและ
อสังหาริมทรัพย์ 

 
 568.68  

  
568.16  

 
 0.52  

 
 0.09  

 
 1,724.81  

 
 1,692.67  

 
 32.14  

 
 1.90  

รายได้เกี่ยวกับบริการ  1,943.99   1,839.47   104.52   5.68   6,035.86   5,711.21   324.65   5.68  

รายได้ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ 

 
 4,280.14  

  
4,113.11  

  
167.03  

 
 4.06  

  
13,297.61  

  
12,498.57  

 
 799.04  

  
6.39  

รวม  6,792.81   6,520.74  272.07   4.17  21,058.28  19,902.45  1,155.83   5.81  

 
ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 3/2561 

  
รายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทในไตรมาส 3/2562 ไม่แตกต่างจากงวด

เดียวกันของปีก่อนอย่างมีสาระส าคัญ โดยรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์  
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ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจ านวน 6,792.81  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 272.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.17 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึน
ของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จ านวน 167.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.06 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากจ านวนผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศและผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน และการเพ่ิมขึ้นของรายได้เกี่ยวกับบริการจ านวน 104.52 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5.68 ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากรายได้กิจการบริการภาคพ้ืน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจ านวน 21,058.28  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,155.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.81 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก 
การเพ่ิมข้ึนของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จ านวน 799.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.39 ซึ่งเพ่ิมขึ้นตามจ านวนผู้โดยสาร
และผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน รวมถึงการปรับเพ่ิมอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาและการเพ่ิมขึ้นของรายได้ 
เกี่ยวกับบริการจ านวน 324.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.68 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้กิจการบริการภาคพ้ืน และ
ค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า  
 

1.5 รายได้อื่น 
หน่วย : ล้านบาท 

 งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน 
 ไตรมาส 

3/2562 
ไตรมาส 
3/2561 

เพิ่ม 
(ลด) 

ร้อยละ ต.ค.61-
มิ.ย.62 

ต.ค.60-
มิ.ย.61 

เพิ่ม 
(ลด) 

ร้อยละ 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  -     -     -     -     86.54   127.67   (41.13)  (32.22) 
ดอกเบี้ยรับ  299.56   241.57   57.99   24.01   857.36   759.02   98.34   12.96  
ก าไร(ขาดทุน)จากการ

จ าหน่ายสินทรัพย์ 
  

0.69  
 

 0.54  
 

 0.15  
 

 27.78  
  

1.36  
 

 (0.52) 
 

 1.88  
  

361.54  
อ่ืนๆ   162.39   54.85  107.54  196.06   342.19   258.84   83.35   32.20  
รวม  462.64   296.96  165.68   55.79  1,287.45  1,145.01   142.44   12.44  

 
รายได้อ่ืนส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 462.64 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 165.68  

ล้านบาท หรือร้อยละ 55.79 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้อ่ืนๆ
จ านวน 107.54 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงรายได้ค่าปรับ 

รายได้อ่ืนส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 1,287.45 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 142.44  
ล้านบาท หรือร้อยละ 12.44 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของดอกเบี้ยรับ
จ านวน 98.34 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆเพ่ิมข้ึน 83.35 ล้านบาท ในขณะที่ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 41.13 
ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 



 

7 

 

1.6 ค่าใช้จ่ายรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

 งวดสามเดือน งวดเก้าเดือน 
 ไตรมาส 

3/2562 
ไตรมาส 
3/2561 

เพิ่ม 
(ลด) 

ร้อยละ ต.ค.61-
มิ.ย.62 

ต.ค.60-
มิ.ย.61 

เพิ่ม 
(ลด) 

ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงาน 

  
1,763.40  

 
 1,607.53  

 
155.87  

 
 9.70  

 
 5,171.25  

  
4,720.91  

 
 450.34  

 
 9.54  

ค่าสาธารณูปโภค  698.17   671.55   26.62   3.96   2,018.11   1,935.28   82.83   4.28  
ค่าจ้างภายนอก  1,433.25   1,370.94   62.31   4.55   4,401.06   4,244.19   156.87   3.70  
ค่าซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษา 
 

 617.73  
 

 545.66  
 

 72.07  
 

 13.21  
 

 1,827.74  
 

 1,666.51  
 

 161.23  
 

 9.67  
ค่าตอบแทนการใช้

ประโยชน์ในที่ราชพสัด ุ
  

1,312.37  
 

 955.60  
 

356.77  
 

 37.33  
  

3,356.17  
  

2,923.80  
 

 432.37  
 

 14.79  
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัด

จ าหน่าย 
 

 1,520.26  
  

1,409.70  
 

110.56  
 

 7.84  
 

 4,369.63  
 

 4,157.81  
 

 211.82  
 

 5.09  
ขาดทุนจากการด้อยค่า

สินทรัพย ์
 

 7.61  
 

 18.11  
 

(10.50) 
 

(57.98) 
  

164.64  
 

 72.13  
 

 92.51  
 

128.25  
ขาดทุน(ก าไร)จากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 

 2.11  
 

 (41.49) 
 

 43.60  
 

105.09  
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

-    
ค่าใช้จ่ายอื่น  675.61   695.58  (19.97)  (2.87)  1,996.43   1,883.99   112.44   5.97  
ต้นทุนทางการเงิน  197.37   249.56  (52.19) (20.91)  627.86   778.84   (150.98) (19.39) 
รวม  8,227.88   7,482.74  745.14   9.96  23,932.89  22,383.46  1,549.43   6.92  

 

ค่าใช้จ่ายรวมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 8,227.88 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
745.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.96 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาจาก 
การเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจ านวน 356.77 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับปรุง
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามที่กรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบก าหนดอัตราผลตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสนามบินดอนเมือง และสนามบินภูมิภาคงวดปี 2560 ถึงปี 2575 ในอัตราร้อยละ 5.5 ของ
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน 155.87 ล้านบาท  
และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน 110.56 ล้านบาท ส าหรับค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายรวมส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 23,932.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1,549.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.92 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาจาก 
การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจ านวน 450.34 ล้านบาท นอกจากนี้ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ 
ในที่ราชพัสดุเพ่ิมข้ึน 432.37 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 211.82 ล้านบาท ค่าซ่อมแซม 
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และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึน 161.23 ล้านบาท และค่าจ้างภายนอกเพ่ิมข้ึน 156.87 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางการเงิน
ลดลงจ านวน 150.98 ล้านบาท ส าหรับค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของ ทอท. มีรายละเอียดดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท 
 30 มิถุนายน 

2562 
30 กันยายน 

2561 
เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม  185,835.14   187,708.55   (1,873.41)  (1.00) 
หนี้สินรวม  36,386.20   43,439.43   (7,053.23)  (16.24) 
ส่วนของเจ้าของรวม  149,448.94   144,269.12   5,179.82   3.59  

 

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังต่อไปนี้ 

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทอท. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 185,835.14 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 

2561 จ านวน 1,873.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.00 โดยมีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 30 มิถุนายน  
2562 

30 กันยายน 
2561 

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน  75,267.47   77,068.09   (1,800.62)  (2.34) 
เงินลงทุน  1,233.49   1,257.04   (23.55)  (1.87) 
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 
     การลงทุน 

  
104,954.99  

  
104,887.28  

  
67.71  

 
 0.06  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ  4,379.19   4,496.14   (116.95)  (2.60) 
สินทรัพย์รวม  185,835.14   187,708.55  (1,873.41)  (1.00) 

 

สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 75,267.47 ล้านบาท ลดลง 1,800.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.34 เกิดจาก 
การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,228.87 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล  
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง จ านวน 379.94 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 265.91 ล้านบาท ส าหรับรายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เช่น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่ืน และสินค้าและวัสดุคงเหลือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
สาระส าคัญจากปกี่อน  
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เงินลงทุน จ านวน 1,233.49 ล้านบาท ลดลง 23.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.87 เกิดจากการลดลงของ 
เงินลงทุนในพันธบัตรที่มีภาระผูกพันจ านวน 54.98 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมข้ึน จ านวน 31.43  
ล้านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรม  

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จ านวน 104,954.99 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 67.71  
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.06 เนื่องจากมีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ จ านวน 4,379.19 ล้านบาท ลดลง 116.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.60 เกิดจาก
เงินจ่ายล่วงหน้าลดลง 328.72 ล้านบาท ในขณะทีส่ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 266.17 ล้านบาท  

  

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทอท.มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 36,386.20 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 

2561 จ านวน 7,053.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.24 โดยมีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 30 มิถุนายน  
2562 

30 กันยายน 
2561 

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

หนี้สินหมุนเวียน  18,548.69   23,202.73   (4,654.04)  (20.06) 
เงินกู้ระยะยาว  11,342.25   13,684.89   (2,342.64)  (17.12) 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ  6,495.26   6,551.81   (56.55)  (0.86) 
หนี้สินรวม  36,386.20   43,439.43  (7,053.23)  (16.24) 

หนี้สินหมุนเวียน จ านวน 18,548.69 ล้านบาท ลดลง 4,654.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.06 เกิดจาก 
การลดลงของเจ้าหนี้การค้าจ านวน 1,043.80 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 1,066.74 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
ลดลง 976.65 ล้านบาท จากการจ่ายโบนัสพนักงาน ประกอบกับมีการลดลงของเจ้าหนี้งานระหว่างท าจ านวน 970.71 
ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการช าระค่างานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B1 ชั้น 1 และชั้น G) 
ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

เงินกู้ระยะยาว จ านวน 11,342.25 ล้านบาท ลดลง 2,342.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.12 เนื่องจาก 
การจ่ายคืนเงินกู้ยืมและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ จ านวน 6,495.26 ล้านบาท ลดลง 56.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.86 เนื่องจาก 
การลดลงของมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นหนี้สินจ านวน 217.13 ล้านบาท มูลค่าสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นหนี้สินเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในสัญญาแลกเปลี่ยน 
สกุลเงินต่างประเทศสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค่าดังกล่าวลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาท
เมื่อเทียบกับเงินเยน ในขณะที่ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนจ านวน 168.38 ล้านบาท 
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2.3 การวิเคราะห์ส่วนของเจ้าของ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ส่วนของเจ้าของมีจ านวน 149,448.94 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 5,179.82 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 3.59 เนื่องจากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 19,974.21 
ล้านบาท และการเรียกช าระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 204.00 ล้านบาท  
หักเงินปันผลที่จ่ายจ านวน 14,998.39 ล้านบาท  

3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
ทอท. มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 7,373.22 ล้านบาท 

ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2561 จ านวน 1,228.88 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ต.ค.61 – มิ.ย.62 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  21,737.53  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (4,626.40) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (18,340.01) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  (1,228.88) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  8,602.10  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด  7,373.22  

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
สามารถอธิบายตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 21,737.53 ล้านบาท เกิดจากผลการด าเนินงานของงวด
ปัจจุบัน 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 4,626.40 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
จ านวน 5,060.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 
จ านวน 379.94 ล้านบาท  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 18,340.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
จ านวนทั้งสิ้น 14,998.39 ล้านบาท  

4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 ต.ค.61-มิ.ย.62 ต.ค.60-มิ.ย.61 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร   

- อัตราก าไรจากการด าเนินงาน / รายได้จากการด าเนินงาน (%) 51.53 53.14 

- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) (%) 13.60 14.76 

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 10.66 11.15 
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4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (ต่อ) 

 30 มิถุนายน 2562 30 กันยายน 2561 
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน   

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.24 0.30 

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.06 3.32 
 

ทอท.มีอัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อรายได้จากการด าเนินงาน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ส าหรับอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน  
ทอท.สามารถด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 4 เท่า 

5. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
จากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบกับความต้องการเดินทางทางอากาศ 

ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ต้องพัฒนาการให้บริการด้านท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยมีแผนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปริมาณความต้องการในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศที่คาดว่าจะ
เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการบิน 

ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่บริหารท่าอากาศยานหลักท้ัง 6 แห่งของประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ จึงได้เน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
เพ่ือรองรับปริมาณเท่ียวบินและผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต  โดย ทอท.ได้เร่งพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานทั้ง 6 
แห่งที่อยู่ในความดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้โดยสารได้รับประโยชน์จากระดับการให้บริการที่ดี รวมทั้งมีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกที่ได้มาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ท าให้เกิดความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการใช้บริการ      
ท่าอากาศยาน 

ทอท.มีนโยบายพัฒนารายได้เชิงพาณิชย์ หรือรายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบิน ให้มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ
รายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน ปัจจุบัน ทอท.ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับกลุ่มคิงเพาเวอร์ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล   
สิทธิบริหารโครงการร้านค้าปลอดอากรและพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงสิทธิในการประกอบ
กิจการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากรของท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่ง
ข้อเสนอทางการเงินที่ได้รับจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้สัดส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินของ ทอท.เพิ่มขึ้น 
ในอนาคต ในขณะเดียวกัน ทอท.มีแผนที่จะสร้างรายได้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า โดยพัฒนาให้เกิดศูนย์กลาง
การค้าและการลงทุน รวมทั้งเดินหน้าโครงการศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก และจัดช่องทางจัดการสินค้า
เกษตรแบบพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการจัดการสินค้าเน่าเสีย นอกจากนั้นแล้ว ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ 
ที่ท่าอากาศยานของ ทอท.จะได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน โดยผ่าน “ดิจิทัล แพลตฟอร์ม” ซึ่งเป็นระบบสื่อออนไลน์
ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ท าให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศได้ 
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จากแผนการสร้างรายได้ดังกล่าวข้างต้น จะท าให้ ทอท.มีการให้บริการท่าอากาศยานอย่างครบวงจร ทั้งนี้ เพ่ือผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นน าของภูมิภาค 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 (นายสมบูรณ์ น้อยน้ าค า) 

   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) 
 ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
 

ฝ่ายบัญชี 
โทรศัพท์ 0 2535 5890 
โทรสาร 0 2535 1855 


