
ท่ี ทอท.7232/2563 
     14 พฤษภาคม 3625  
เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะห$งบการเงิน 
เรียน กรรมการและผู)จัดการตลาดหลักทรัพย$แห.งประเทศไทย 
 

บริษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
คำอธิบายและการวิเคราะห$งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

ภาพรวมและเหตุการณ"สำคัญ 
ภาพรวมของผลการดำเนินงานด)านปริมาณการจราจรทางอากาศของ บริษัท ท.าอากาศยานไทย จำกัด 

(มหาชน) (ทอท.) ระหว.างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับช.วงเดียวกันของป;ท่ีผ.านมาเนื่องจาก
ปริมาณเท่ียวบินและผู)โดยสารลดลง โดยเฉพาะผู)โดยสารสัญชาติจีน ท้ังนี้ จากสถานการณ$การแพร.ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนในช.วงต)นป; 2563 ได)ทวีความรุนแรงไปท่ัวทุกภูมิภาคในโลก ทำให) 
แต.ละประเทศเพ่ิมมาตรการควบคุมการแพร.ระบาดอย.างเคร.งครัด รวมท้ังการออกมาตรการคัดกรองและห)ามเดินทาง 
เข)า-ออกประเทศอย.างเข)มงวด อีกท้ังสายการบินเริ่มทยอยยกเลิกเท่ียวบินระหว.างประเทศชั่วคราว ซ่ึงส.งผลกระทบต.อ
เศรษฐกิจโลกโดยรวมและอุตสาหกรรมท.องเท่ียวของประเทศไทยเปLนอย.างมาก อย.างไรก็ตามแม)ว.าเศรษฐกิจไทย 
ในภาพรวมจะได)รับผลกระทบในเชิงลบจาก COVID-19 ท้ังทางตรงและทางอ)อม แต.ภาครัฐได)มีมาตรการดูแลและ
เยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเชื้อไวรัสดังกล.าว รวมถึงเสริมสภาพคล.องให)ผู)ประกอบการ แรงงานลูกจ)าง 
และอาชีพอิสระท่ีไม.อยู.ในระบบประกันสังคม 

ทอท.ได)มีมาตรการช.วยเหลือผู)ประกอบการ ณ ท.าอากาศยานท่ีอยู.ในความรับผิดชอบของ ทอท.ท้ัง 6 แห.ง 
โดยปรับลดค.าผลประโยชน$ตอบแทนคงท่ีรายเดือน ต้ังแต. 1 กุมภาพันธ$ 2563 – 31 มกราคม 2564 ในอัตราร)อยละ 
20, ปรับลดค.าผลประโยชน$ตอบแทนอัตราร)อยละและมีการกำหนดค.าผลประโยชน$ตอบแทนข้ันต่ำเปLนรายเดือนหรือ
รายป; โดยให)เรียกเก็บเฉพาะค.าผลประโยชน$ตอบแทนในอัตราร)อยละ โดยยกเว)นการเรียกเก็บค.าผลประโยชน$ตอบแทน
ข้ันต่ำรายเดือนหรือรายป; มีกำหนดระยะเวลา ต้ังแต. 1 กุมภาพันธ$ 2563 – 31 มีนาคม 2565 อย.างไรก็ตาม ทอท.
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก)ไข หรือยกเลิกเง่ือนไขการให)ความช.วยเหลือผู)ประกอบการตามมาตรการข)างต)น 
ให)เหมาะสมกับสถานการณ$และผลกระทบจากการแพร.ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ เพ่ือเปLนการช.วยเหลือ 
สภาพคล.องของผู)ประกอบการอย.างต.อเนื่องให)สามารถดำเนินการต.อไปได)ในระยะวิกฤต ทอท.ได)เลื่อนการชำระ 
ค.าผลประโยชน$ตอบแทนในการประกอบการกิจการ ซ่ึงครบกำหนดชำระต้ังแต.เดือน กุมภาพันธ$ 2563 - 
กรกฎาคม 2563 ออกไปเปLนระยะเวลา 6 เดือนสำหรับผู)ประกอบการท่ีร)องขอการผ.อนผันเข)ามายัง ทอท. ท้ังนี้  
เพ่ือแบ.งเบาภาระของผู)ประกอบการ ในช.วงเวลาท่ีได)รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล.าว
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ในช.วงระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ปริมาณการจราจรทางอากาศของท.าอากาศยานท้ัง 6 
แห.งของ ทอท.มีจำนวนเท่ียวบินรวม 414,303 เท่ียวบิน ลดลงร)อยละ 9.94 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน 
แบ.งเปLนเท่ียวบินระหว.างประเทศ 222,950 เท่ียวบิน และเท่ียวบินภายในประเทศ 191,353 เท่ียวบิน ส.วนจำนวน
ผู)โดยสารรวมมีท้ังหมด 63.72 ล)านคน ลดลงร)อยละ 14.29 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน แบ.งเปLน
ผู)โดยสารระหว.างประเทศ 37.16 ล)านคน และผู)โดยสารภายในประเทศ 26.56 ล)านคน  

ในไตรมาส 2/2563 (1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) ทอท. มีกำไรสุทธิ 3,647.64 ล)านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของป;ก.อน 3,998.86 ล)านบาท หรือร)อยละ 52.30 โดยมีรายได)รวมลดลง 5,219.99 ล)านบาท 
ค.าใช)จ.ายรวมลดลง 196.62 ล)านบาทและภาษีเงินได)ลดลง 1,007.93 ล)านบาท 

 

1. การวิเคราะห"ผลการดำเนินงาน 
1.1 ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 หน�วย : ล3านบาท 
 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562 เพ่ิม (ลด) ร3อยละ 
รายได)จากการขายหรือการให)บริการ  11,902.09   17,121.43  (5,219.34)  (30.48) 

   รายได�เก่ียวกับกิจการการบิน  6,742.66   9,727.05  (2,984.39) (30.68) 

  สัดส วน 57% 57%   

   รายได�ท่ีไม เก่ียวกับกิจการการบิน 5,159.43  7,394.38  (2,234.95) (30.22) 

  สัดส วน 43% 43%   

รายได)อ่ืน 426.24 426.89 (0.65) (0.15) 
รวมรายได3 12,328.33 17,548.32 (5,219.99) (29.75) 
หัก ค.าใช)จ.ายรวม 7,746.46 7,943.08 (196.62) (2.48) 
กำไรก�อนภาษีเงินได3 4,581.87 9,605.24 (5,023.37) (52.30) 
หัก ค.าใช)จ.ายภาษีเงินได) 934.28 1,942.21 (1,007.93) (51.90) 
กำไรสุทธิสำหรับงวด 3,647.59 7,663.03 (4,015.44) (52.40) 
การแบ�งป=นกำไร 
   ส�วนท่ีเป>นของผู3เป>นเจ3าของของบริษัทใหญ� 

 
3,647.64 

 
7,646.50 

 
(3,998.86) 

 
(52.30) 

   ส.วนท่ีเปLนของส.วนได)เสียท่ีไม.มีอำนาจควบคุม (0.05) 16.53 (16.58) (100.30) 
กำไรสุทธิต�อหุ3น (บาท) 0.26 0.54 (0.28) (51.85) 
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กำไรสุทธิของ ทอท.สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จำนวน 3,647.64 ล)านบาท ลดลง 
3,998.86 ล)านบาท หรือร)อยละ 52.30 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน โดยมีรายได)จากการขายหรือการให)บริการ
ลดลง 5,219.34 ล)านบาท หรือร)อยละ 30.48 จากการลดลงท้ังรายได)เก่ียวกับกิจการการบิน 2,984.39 ล)านบาท หรือ
ร)อยละ 30.68 และรายได)ท่ีไม.เก่ียวกับกิจการการบิน 2,234.95 ล)านบาท หรือร)อยละ 30.22 เนื่องจากจำนวนเท่ียวบิน
และจำนวนผู)โดยสารโดยรวมลดลง รายได)อ่ืนลดลง 0.65 ล)านบาท หรือร)อยละ 0.15 ค.าใช)จ.ายรวมลดลง 196.62 
ล)านบาท หรือร)อยละ 2.48 ส.วนใหญ.เกิดจากการลดลงของค.าจ)างภายนอกท่ีมีสาเหตุหลักมาจากค.าใช)จ.ายจาก 
การบริการตรวจสอบผู)โดยสารล.วงหน)า (APPS) ส.วนท่ีจ.ายให) service provider ลดลง 159.01 ล)านบาท สำหรับ
ค.าใช)จ.ายภาษีเงินได)ลดลง 1,007.93 ล)านบาท หรือร)อยละ 51.90 สอดคล)องกับกำไรท่ีลดลง  

 

1.2 ผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
หน�วย : ล3านบาท 

 ต.ค.62-มี.ค.63 ต.ค.61-มี.ค.62 เพ่ิม (ลด) ร3อยละ 
รายได)จากการขายหรือการให)บริการ  28,006.78   32,517.87   (4,511.09)  (13.87) 

   รายได�เก่ียวกับกิจการการบิน 15,748.22  18,252.40  (2,504.18) (13.72) 

  สัดส วน 56% 56%   

   รายได�ท่ีไม เก่ียวกับกิจการการบิน  12,258.56   14,265.47   (2,006.91)  (14.07) 

  สัดส วน 44% 44%   

รายได)อ่ืน  1,431.33   826.26   605.07   73.23  
รวมรายได3  29,438.11   33,344.13   (3,906.02)  (11.71) 
หัก ค.าใช)จ.ายรวม  15,669.10   15,706.45   (37.35)  (0.24) 
กำไรก�อนภาษีเงินได3  13,769.01   17,637.68   (3,868.67)  (21.93) 
หัก ค.าใช)จ.ายภาษีเงินได)  2,772.74   3,585.52   (812.78)  (22.67) 
กำไรสุทธิสำหรับงวด  10,996.27   14,052.16   (3,055.89)  (21.75) 
การแบ�งป=นกำไร 
   ส�วนท่ีเป>นของผู3เป>นเจ3าของของบริษัทใหญ� 

 
 10,982.36  

 
 14,022.13  

 
 (3,039.77) 

 
 (21.68) 

   ส.วนท่ีเปLนของส.วนได)เสียท่ีไม.มีอำนาจควบคุม  13.91   30.03   (16.12)  (53.68) 
กำไรสุทธิต�อหุ3น (บาท)  0.77   0.98   (0.21)  (21.43) 
 

กำไรสุทธิของ ทอท.สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จำนวน 10,982.36 ล)านบาท ลดลง 
3,039.77 ล)านบาท หรือร)อยละ 21.68 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน โดยมีรายได)จากการขายหรือการให)บริการ
ลดลง 4,511.09 ล)านบาท หรือร)อยละ 13.87 จากการลดลงท้ังรายได)เก่ียวกับกิจการการบิน 2,504.18 ล)านบาท หรือ
ร)อยละ 13.72 และรายได)ท่ีไม.เก่ียวกับกิจการการบิน 2,006.91 ล)านบาท หรือร)อยละ 14.07 เนื่องจากการลดลงของ
จำนวนเท่ียวบินและจำนวนผู)โดยสาร รายได)อ่ืนเพ่ิมข้ึน 605.07 ล)านบาท หรือร)อยละ 73.23 ค.าใช)จ.ายรวมลดลง 
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37.35 ล)านบาท หรือร)อยละ 0.24 ส.วนใหญ.เกิดจากการลดลงของขาดทุนจากการด)อยค.าสินทรัพย$ ค.าเสื่อมราคาและ
ค.าตัดจำหน.าย ค.าจ)างภายนอก และต)นทุนทางการเงิน สำหรับค.าใช)จ.ายภาษีเงินได)ลดลง 812.78 ล)านบาท หรือร)อยละ 
22.67 สอดคล)องกับกำไรท่ีลดลง 

 

1.3 รายได3เก่ียวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue)  
หน�วย : ล3านบาท 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 ไตรมาส 

2/2563 
ไตรมาส 
2/2562 

เพ่ิม  
(ลด) 

ร3อยละ ต.ค.62-
มี.ค.63 

ต.ค.61-
มี.ค.62 

เพ่ิม  
(ลด) 

ร3อยละ 

ค.าบริการ
สนามบิน 

 
1,584.01 

 
1,956.54 

 
(372.53) 

 
(19.04) 

 
 3,495.03  

 
 3,868.67  

  
(373.64) 

 
 (9.66) 

ค.าบริการผู)โดยสาร
ขาออก 

 
4,965.11 

 
7,553.51 

 
(2,588.40) 

 
(34.27) 

  
11,844.27  

 
 13,949.72  

  
(2,105.45) 

 
(15.09) 

ค.าเคร่ืองอำนวย
ความสะดวก 

 
193.54 

 
217.00 

 
(23.46) 

 
(10.81) 

  
408.92  

  
434.01  

 
 (25.09) 

 
 (5.78) 

รวม 6,742.66 9,727.05 (2,984.39) (30.68) 15,748.22 18,252.40 (2,504.18) (13.72) 

 
ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562 

  
รายได)เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส.วนของรายได)แต.ละประเภทในไตรมาส 2/2563 ไม.แตกต.างอย.างมี

สาระสำคัญจากงวดเดียวกันของป;ก.อน โดยรายได)เก่ียวกับกิจการการบินส.วนใหญ.มาจากรายได)ค.าบริการผู)โดยสาร 
ขาออก ซ่ึงมีสัดส.วนลดลงเล็กน)อยจากไตรมาส 2/2562 
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สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 รายได)เก่ียวกับกิจการการบินจำนวน 6,742.66 ล)านบาท 
ลดลง 2,984.39 ล)านบาท หรือร)อยละ 30.68 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน เนื่องจากการลดลงของรายได)
ค.าบริการผู)โดยสารขาออกจำนวน 2,588.40 ล)านบาท หรือร)อยละ 34.27 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของจำนวน
ผู)โดยสารโดยรวมของท้ัง 6 ท.าอากาศยานร)อยละ 30.35 นอกจากนี้รายได)ค.าบริการสนามบินลดลงจำนวน 372.53 
ล)านบาท หรือร)อยละ 19.04 จากการลดลงของจำนวนเท่ียวบินรวมร)อยละ 18.54  

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 รายได)เก่ียวกับกิจการการบินมีจำนวน 15,748.22  
ล)านบาท ลดลง 2,504.18 ล)านบาท หรือร)อยละ 13.72 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน เนื่องจากการลดลง
ของรายได)ค.าบริการผู)โดยสารขาออกจำนวน 2,105.45 ล)านบาท หรือร)อยละ 15.09 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของ
จำนวนผู)โดยสารโดยรวมของท้ัง 6 ท.าอากาศยานร)อยละ 14.29 นอกจากนี้รายได)ค.าบริการสนามบินลดลงจำนวน 
373.64 ล)านบาท หรือร)อยละ 9.66 จากการลดลงของจำนวนเท่ียวบินรวมร)อยละ 9.94 

รายได)เก่ียวกับกิจการการบิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ลดลงจากงวด
เดียวกันของป;ก.อน สาเหตุหลักมาจากเม่ือต)นป; 2563 เกิดการแพร.ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงส.งผลต.อการเดินทาง 
เข)า-ออกประเทศไทย และท่ัวทุกภูมิภาคโลก 

 

1.4 รายได3ท่ีไม�เก่ียวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)  
หน�วย : ล3านบาท 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

 ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
2/2562 

เพ่ิม  
(ลด) 

ร3อยละ ต.ค.62-
มี.ค.63 

ต.ค.61-
มี.ค.62 

เพ่ิม  
(ลด) 

ร3อยละ 

ค.าเช.าสำนักงานและ
อสังหาริมทรัพย$ 

 
 563.73  

 
 576.39  

 
(12.66) 

 
 (2.20) 

 
 1,147.79  

 
 1,156.13  

 
 (8.34) 

 
 (0.72) 

รายได)เก่ียวกับ
บริการ 

 
1,618.70  

  
2,136.81  

 
(518.11) 

 
(24.25) 

 
 3,730.35  

 
 4,091.87  

 
 (361.52) 

 
 (8.84) 

รายได)ส.วนแบ.ง
ผลประโยชน$ 

 
2,977.00  

 
4,681.18  

 
(1,704.18) 

 
(36.40) 

 
 7,380.42  

 
 9,017.47  

 
(1,637.05) 

 
(18.15) 

รวม 5,159.43  7,394.38  (2,234.95) (30.22) 12,258.56  14,265.47  (2,006.91) (14.07) 
 



 

6 

 

1.4 รายได3ท่ีไม�เก่ียวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) (ต.อ) 
 

ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562 

  
รายได)ท่ีไม.เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส.วนของรายได)แต.ละประเภทในไตรมาส 2/2563 ไม.แตกต.างอย.างมี

สาระสำคัญจากงวดเดียวกันของป;ก.อน โดยรายได)ท่ีไม.เก่ียวกับกิจการการบินส.วนใหญ.มาจากรายได)ส.วนแบ.ง
ผลประโยชน$ ซ่ึงมีสัดส.วนลดลงเล็กน)อยจากไตรมาส 2/2562 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 รายได)ท่ีไม.เก่ียวกับกิจการการบินจำนวน 5,159.43  
ล)านบาท ลดลง 2,234.95 ล)านบาท หรือร)อยละ 30.22 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน เนื่องจากการลดลง
ของรายได)ส.วนแบ.งผลประโยชน$จำนวน 1,704.18 ล)านบาท หรือร)อยละ 36.40 ซ่ึงลดลงตามจำนวนผู)โดยสารและ
ผู)ใช)บริการภายในท.าอากาศยาน และการลดลงของรายได)เก่ียวกับบริการจำนวน 518.11 ล)านบาท หรือร)อยละ 24.25 
ส.วนใหญ.ลดลงจากค.าบริการตรวจสอบผู)โดยสารล.วงหน)า 

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 รายได)ท่ีไม.เก่ียวกับกิจการการบินจำนวน 12,258.56   
ล)านบาท ลดลง 2,006.91 ล)านบาท หรือร)อยละ 14.07 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน เนื่องจากการลดลง
ของรายได)ส.วนแบ.งผลประโยชน$จำนวน 1,637.05 ล)านบาท หรือร)อยละ 18.15 ซ่ึงลดลงตามจำนวนผู)โดยสารและ
ผู)ใช)บริการภายในท.าอากาศยาน และการลดลงของรายได)เก่ียวกับบริการจำนวน 361.52 ล)านบาท หรือร)อยละ 8.84 
ส.วนใหญ.ลดลงจากค.าบริการตรวจสอบผู)โดยสารล.วงหน)า 

รายได)ท่ีไม.เก่ียวกับกิจการการบิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ลดลง
จากงวดเดียวกันของป;ก.อน เนื่องจากการลดลงของรายได)ส.วนแบ.งผลประโยชน$ สาเหตุหลักมาจากสถานการณ$การแพร.
ระบาดของ COVID-19 ต้ังแต.ต)นป; 2563 ทำให)จำนวนผู)โดยสารและผู)ใช)บริการลดลง ประกอบกับ ทอท.มีมาตรการ
ช.วยเหลือผู)ประกอบการท่ีได)รับผลกระทบจากสถานการณ$ดังกล.าว 
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1.5 รายได3อ่ืน 
หน�วย : ล3านบาท 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 ไตรมาส 

2/2563 
ไตรมาส 
2/2562 

เพ่ิม 
(ลด) 

ร3อยละ ต.ค.62-
มี.ค.63 

ต.ค.61-
มี.ค.62 

เพ่ิม 
(ลด) 

ร3อยละ 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  63.62   90.85  (27.23) (29.97)  65.28   88.65   (23.37)  (26.36) 
ดอกเบ้ียรับ  256.03   248.53   7.50   3.02   592.74   557.80   34.94   6.26  
อ่ืนๆ   106.59   87.51   19.08   21.80   773.31   179.81   593.50   330.07  
รวม  426.24   426.89  (0.65) (0.15) 1,431.33   826.26   605.07   73.23  

 
รายได)อ่ืนสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จำนวน 426.24 ล)านบาท ลดลง 0.65 

ล)านบาท หรือร)อยละ 0.15 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน ส.วนใหญ.เกิดจากการลดลงของกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจำนวน 27.23 ล)านบาท เนื่องจากการอ.อนค.าของเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกับเงินเยนเพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกันของป;ก.อน ในขณะท่ีรายได)อ่ืนๆเพ่ิมข้ึนจำนวน 19.08 ล)านบาท  

รายได)อ่ืนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จำนวน 1,431.33 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 605.07  
ล)านบาท หรือร)อยละ 73.23 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน ส.วนใหญ.เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายได)อ่ืนๆ 

จำนวน 593.50 ล)านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงการประมาณการหนี้สิน เนื่องจากศาลฎีกาพิพากษายกฟ̀อง 
ทอท.ในประเด็นข)อพิพาทสัญญาให)เช.าพ้ืนท่ีภายในศูนย$บริหารการขนส.ง ณ ท.าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

1.6 ค�าใช3จ�ายรวม 
หน�วย : ล3านบาท 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 ไตรมาส 

2/2563 
ไตรมาส 
2/2562 

เพ่ิม 
(ลด) 

ร3อยละ ต.ค.62-
มี.ค.63 

ต.ค.61-
มี.ค.62 

เพ่ิม 
(ลด) 

ร3อยละ 

ค.าใช)จ.ายผลประโยชน$
พนักงาน 

  
1,898.67  

  
1,734.66  

 
 164.01  

 
 9.45  

 
 3,758.76  

 
 3,407.85  

 
 350.91  

 
 10.30  

ค.าสาธารณูปโภค  632.46   659.59  (27.13)  (4.11)  1,277.93   1,319.94   (42.01)  (3.18) 

ค.าจ)างภายนอก 1,344.25  1,543.60  (199.35)  (12.91)  2,867.43   2,967.81   (100.38)  (3.38) 

ค.าซ.อมแซมและบำรุงรักษา  716.61   593.57   123.04  20.73   1,303.95   1,210.00   93.95   7.76  

ค.าตอบแทนการใช)ประโยชน$
ในที่ราชพสัด ุ

 
 990.40  

  
1,060.80  

 
 (70.40) 

 
 (6.64) 

 
 2,086.66  

 
 2,043.80  

 
 42.86  

 
 2.10  

ค.าเสื่อมราคาและค.าตัด
จำหน.าย 

 
1,347.80  

  
1,418.64  

 
 (70.84) 

 
 (4.99) 

 
2,726.99 

 
2,849.36 

 
(122.37) 

 
(4.29) 
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1.6 ค�าใช3จ�ายรวม (ต.อ) 
หน�วย : ล3านบาท 

 งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
 ไตรมาส 

2/2563 
ไตรมาส 
2/2562 

เพ่ิม 
(ลด) 

ร3อยละ ต.ค.62-
มี.ค.63 

ต.ค.61-
มี.ค.62 

เพ่ิม 
(ลด) 

ร3อยละ 

ขาดทุนจากการด)อยค.า
สินทรัพย$ 

 
-   

 
 18.89  

 
 (18.89) 

 
(100.00) 

 
 -   

 
 157.04  

  
(157.04) 

  
(100.00) 

ขาดทุน (กำไร) จากการ
จำหน.ายสินทรัพย$ 

 
 12.56  

 
 (0.22) 

 
 12.78  

 
5,809.09  

 
 5.58  

 
 (0.67) 

 
 6.25  

 
 932.84  

ค.าใช)จ.ายอ่ืน  637.61   707.94   (70.33)  (9.93)  1,298.08   1,320.83   (22.75)  (1.72) 

ต)นทุนทางการเงิน  166.10   205.61   (39.51)  (19.22)  343.72   430.49   (86.77)  (20.16) 

รวม 7,746.46  7,943.08  (196.62)  (2.48) 15,669.10  15,706.45   (37.35)  (0.24) 
 

ค.าใช)จ.ายรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จำนวน 7,746.46 ล)านบาท ลดลง 196.62
ล)านบาท หรือร)อยละ 2.48 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญมาจากการลดลงของ
ค.าจ)างภายนอกจำนวน 199.35 ล)านบาท ค.าเสื่อมราคาและค.าตัดจำหน.ายลดลงจำนวน 70.84 ล)านบาท ค.าตอบแทน
การใช)ประโยชน$ในท่ีราชพัสดุลดลงจำนวน 70.40 ล)านบาท ค.าใช)จ.ายอ่ืนลดลงจำนวน 70.33 ล)านบาท ต)นทุน 
ทางการเงินลดลงจำนวน 39.51 ล)านบาท และค.าสาธารณูปโภคลดลงจำนวน 27.13 ล)านบาท ในขณะท่ีค.าใช)จ.าย
ผลประโยชน$พนักงานเพ่ิมข้ึนจำนวน 164.01 ล)านบาท นอกจากนี้ค.าซ.อมแซมและบำรุงรักษาเพ่ิมข้ึนจำนวน 123.04 
ล)านบาท สำหรับค.าใช)จ.ายประเภทอ่ืนไม.มีการเปลี่ยนแปลงอย.างเปLนสาระสำคัญจากงวดเดียวกันของป;ก.อน  

ค.าใช)จ.ายรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 จำนวน 15,669.10 ล)านบาท ลดลง 37.35 
ล)านบาท หรือร)อยละ 0.24 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป;ก.อน การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญมาจากการลดลงของ
ขาดทุนการด)อยค.าของสินทรัพย$จำนวน 157.04 ล)านบาท ค.าเสื่อมราคาและค.าตัดจำหน.ายลดลงจำนวน 122.37  
ล)านบาท ค.าจ)างภายนอกลดลงจำนวน 100.38 ล)านบาท เนื่องจากค.าใช)จ.ายจากการบริการตรวจสอบผู)โดยสาร
ล.วงหน)า (APPS) ส.วนท่ีจ.ายให) service provider ลดลง 159.01 ล)านบาท นอกจากนี้ต)นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 
86.77 ล)านบาท ในขณะท่ีค.าใช)จ.ายผลประโยชน$พนักงานเพ่ิมข้ึนจำนวน 350.91 ล)านบาท สำหรับค.าใช)จ.ายประเภท
อ่ืนไม.มีการเปลี่ยนแปลงอย.างเปLนสาระสำคัญจากงวดเดียวกันของป;ก.อน 
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2. การวิเคราะห"ฐานะการเงิน 
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ของ ทอท. มีรายละเอียด ดังนี้  

หน�วย : ล3านบาท 
 31 มีนาคม 

2563 
30 กันยายน 

2562 
เพ่ิม (ลด) ร3อยละ 

สินทรัพย$รวม  185,978.84   198,381.55   (12,402.71)  (6.25) 
หนี้สินรวม  35,752.49   43,842.92   (8,090.43)  (18.45) 
ส.วนของเจ)าของรวม  150,226.35   154,538.63   (4,312.28)  (2.79) 

 

รายการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญของสินทรัพย$ หนี้สิน และส.วนของเจ)าของ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563
เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีดังต.อไปนี้ 

 

2.1 การวิเคราะห"สินทรัพย" 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ทอท. มีสินทรัพย$รวมท้ังสิ้น 185,978.84 ล)านบาท ลดลงจากวันท่ี  

30 กันยายน 2562 จำนวน 12,402.71 ล)านบาท หรือร)อยละ 6.25 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 
หน�วย : ล3านบาท 

 31 มีนาคม  
2563 

30 กันยายน 
2562 

เพ่ิม (ลด) ร3อยละ 

สินทรัพย$หมุนเวียน  66,279.15   80,787.14  (14,507.99)  (17.96) 
เงินลงทุน  720.30   1,161.92   (441.62)  (38.01) 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ$ และอสังหาริมทรัพย$เพ่ือ 
     การลงทุน 

 
 114,724.50  

 
 112,275.42  

 
 2,449.08  

  
2.18  

สินทรัพย$ไม.หมุนเวียนอ่ืนๆ  4,254.89   4,157.07   97.82   2.35  
สินทรัพย"รวม  185,978.84   198,381.55  (12,402.71)  (6.25) 

 

สินทรัพย$หมุนเวียน จำนวน 66,279.15 ล)านบาท ลดลง 14,507.99 ล)านบาท หรือร)อยละ 17.96 เกิดจาก
การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 18,252.38 ล)านบาท ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสดเพ่ิมข้ึน
จำนวน 3,940.67 ล)านบาท สำหรับรายการสินทรัพย$หมุนเวียนอ่ืนๆ เช.น ลูกหนี้การค)า ลูกหนี้อ่ืน สินค)าและวัสดุ
คงเหลือ รวมท้ังสินทรัพย$หมุนเวียนอ่ืน ไม.มีการเปลี่ยนแปลงอย.างเปLนสาระสำคัญจากป;ก.อน  

เงินลงทุน จำนวน 720.30 ล)านบาท ลดลง 441.62 ล)านบาท หรือร)อยละ 38.01 โดยสาเหตุหลักเกิดจาก
การลดลงของเงินลงทุนเผื่อขายจำนวน 443.01 ล)านบาท  

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ$ และอสังหาริมทรัพย$เพ่ือการลงทุน จำนวน 114,724.50 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 2,449.08 
ล)านบาท หรือร)อยละ 2.18 การเพ่ิมข้ึนส.วนใหญ.เกิดจากงานระหว.างก.อสร)าง ได)แก. งานจ)างก.อสร)างโครงการพัฒนา  
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ท.าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส.วนของงานจ)างก.อสร)างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ชั้น 2-4) และส.วนต.อเชื่อม
อุโมงค$ด)านทิศใต) (งานระบบย.อย) 

สินทรัพย$ไม.หมุนเวียนอ่ืนๆ จำนวน 4,254.89 ล)านบาท เพ่ิมข้ึน 97.82 ล)านบาท หรือร)อยละ 2.35 เกิดจาก
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย$ภาษีเงินได)รอการตัดบัญชีจำนวน 407.56 ล)านบาท มูลค.าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ต.างประเทศด)านท่ีเปLนสินทรัพย$เพ่ิมข้ึนจำนวน 185.17 ล)านบาท และสินทรัพย$ไม.มีตัวตนเพ่ิมข้ึนจำนวน 145.56  
ล)านบาท ในขณะท่ีเงินจ.ายล.วงหน)าลดลงจำนวน 640.27 ล)านบาท 

 
  

2.2 การวิเคราะห"หนี้สิน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ทอท.มีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 35,752.49 ล)านบาท ลดลงจากวันท่ี 30 กันยายน 2562 

จำนวน 8,090.43 ล)านบาท หรือร)อยละ 18.45 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 
หน�วย : ล3านบาท 

 31 มีนาคม  
2563 

30 กันยายน 
2562 

เพ่ิม (ลด) ร3อยละ 

หนี้สินหมุนเวียน  19,743.03   26,182.04   (6,439.01)  (24.59) 
เงินกู)ระยะยาว  9,664.46   10,515.94   (851.48)  (8.10) 
หนี้สินไม.หมุนเวียนอ่ืนๆ  6,345.00   7,144.94   (799.94)  (11.20) 
หนี้สินรวม  35,752.49   43,842.92   (8,090.43)  (18.45) 

 

หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 19,743.03 ล)านบาท ลดลง 6,439.01 ล)านบาท หรือร)อยละ 24.59 เกิดจาก 
การลดลงของเจ)าหนี้งานระหว.างทำจำนวน 3,263.55 ล)านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการชำระค.าก.อสร)างโครงการ
พัฒนาท.าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส.วนของงานจ)างก.อสร)างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ชั้น B1, ชั้น 1, ชั้น 2-4 
และ ชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 และส.วนต.อเชื่อมอุโมงค$ด)านทิศใต) (งาน
โครงสร)าง, งานระบบหลัก และระบบงานย.อย) นอกจากนี้หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลงจำนวน 1,281.11 ล)านบาท  
และเจ)าหนี้อ่ืนลดลงจำนวน 1,073.19 ล)านบาท 

เงินกู)ระยะยาว จำนวน 9,664.46 ล)านบาท ลดลง 851.48 ล)านบาท หรือร)อยละ 8.10 เนื่องจาก 
การจ.ายคืนเงินกู)ยืมและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 

หนี้สินไม.หมุนเวียนอ่ืนๆ จำนวน 6,345.00 ล)านบาท ลดลง 799.94 ล)านบาท หรือร)อยละ 11.20 เนื่องจาก
การลดลงของประมาณการหนี้สินระยะยาวจำนวน 528.13 ล)านบาท สาเหตุหลักมาจากการกลับรายการประมาณการ 
หนี้สินท่ีไม.เกิดข้ึน และมูลค.าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต.างประเทศด)านท่ีเปLนหนี้สินลดลงจำนวน 711.59 ล)านบาท 
มูลค.าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต.างประเทศด)านท่ีเปLนหนี้สินเกิดจากการท่ีอัตราแลกเปลี่ยนท่ีกำหนดไว)ในสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินต.างประเทศสูงกว.าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค.าดังกล.าวลดลงเนื่องจากการอ.อนค.า 
ของเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินเยน  ในขณะท่ีเงินประกันผลงานเพ่ิมข้ึนจำนวน 350.66 ล)านบาท  
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2.3 การวิเคราะห"ส�วนของเจ3าของ 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ส.วนของเจ)าของมีจำนวน 150,226.35 ล)านบาท ลดลง 4,312.28 ล)านบาท หรือ

ร)อยละ 2.79 เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดจำนวน 10,641.87 ล)านบาท หักเงินปdนผลท่ีจ.ายจำนวน 
14,998.78 ล)านบาท นอกจากนี้ยังมีการเรียกชำระค.าหุ)นของบริษัทย.อยจากส.วนได)เสียท่ีไม.มีอำนาจควบคุมจำนวน 
44.63 ล)านบาท 

 

3. การวิเคราะห"สภาพคล�อง 
ทอท.มีเงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 จำนวน 13,873.13 ล)านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 กันยายน 2562 จำนวน 3,940.67 ล)านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หน�วย : ล3านบาท 

 ต.ค.62 - มี.ค.63 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  10,415.25  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  10,935.54  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (17,410.12) 
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพ่ิมข้ึน  3,940.67  
เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสดต)นงวด  9,932.46  
เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสดปลายงวด  13,873.13  

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
สามารถอธิบายตามกิจกรรมต.างๆ ดังนี้ 

เงินสดสุทธิได)มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 10,415.25 ล)านบาท เกิดจากผลการดำเนินงานของงวด
ปdจจุบัน 

เงินสดสุทธิได)มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 10,935.54 ล)านบาท เกิดจากเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
สุทธิ จำนวน 18,252.38 ล)านบาท และการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ$ จำนวน 7,151.31 ล)านบาท ส.วนใหญ.
เปLนรายการของท.าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เงินสดสุทธิใช)ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 17,410.12 ล)านบาท ส.วนใหญ.เกิดจากการจ.ายเงินปdนผล
จำนวนท้ังสิ้น 14,998.78 ล)านบาท 

 

4. การวิเคราะห"อัตราส�วนทางการเงินท่ีสำคัญ 

 ต.ค.62-มี.ค.63 ต.ค.61-มี.ค.62 
อัตราส�วนความสามารถในการทำกำไร   

 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน / รายได)จากการดำเนินงาน (%) 45.34 53.62 

 อัตราผลตอบแทนต.อส.วนของเจ)าของ (ROE) (%) 7.24 9.78 

 อัตราผลตอบแทนต.อสินทรัพย$รวม (ROA) (%) 5.71 7.60 
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4. การวิเคราะห"อัตราส�วนทางการเงินท่ีสำคัญ (ต.อ) 

 31 มีนาคม 2563 30 กันยายน 2562 
อัตราส�วนโครงสร3างทางการเงิน   

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

 อัตราส.วนสภาพคล.อง (เท.า) 3.36 3.09 
 

ทอท.มีอัตราส.วนความสามารถในการทำกำไรท่ีลดลง เนื่องจากสถานการณ$การแพร.ระบาดของ COVID-19 
ในช.วงต)นป; 2563 ซ่ึงส.งผลกระทบต.ออุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการท.องเท่ียวของไทย ประกอบกับ ทอท. 
มีมาตรการช.วยเหลือผู)ประกอบการ ณ ท.าอากาศยานท่ีอยู.ในความรับผิดชอบท้ัง 6 แห.ง ในช.วงสถานการณ$ดังกล.าว 
อย.างไรก็ตาม อัตราส.วนโครงสร)างทางการเงิน ทอท.สามารถดำรงอัตราส.วนหนี้สินต.อส.วนของเจ)าของน)อยกว.า 1 เท.า 
และอัตราส.วนสภาพคล.องมากกว.า 3 เท.า 

5. ป=จจัยท่ีมีผลกระทบต�อผลการดำเนินงานในอนาคต 
ท.ามกลางสถานการณ$การแพร.ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับการลดลงของผู)โดยสารท้ังผู)โดยสาร

ภายในประเทศและผู)โดยสารระหว.างประเทศ เนื่องมาจากมีความเสี่ยงในสภาวะโรคระบาดและมาตรการกักตัวของ 
แต.ละประเทศได)สร)างความตระหนกให)กับนักท.องเท่ียวท่ัวโลก ส.งผลให)อุตสาหกรรมท.องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบิน
ได)รับผลกระทบอย.างมีสาระสำคัญ ทำให)ต)องมีความพร)อมในเรื่องดังกล.าว และปรับปรุงการให)บริการต.างๆ ภายใน 
ท.าอากาศยานให)สอดคล)องกับสถานการณ$ พร)อมกับพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานทางการบินควบคู.กันไป 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือ 22 เมษายน 2563 ได)มีมติอนุมัติมาตรการช.วยเหลือ
ผู)ประกอบการและสายการบิน (เพ่ิมเติม) ท่ีได)รับผลกระทบจากสถานการณ$การแพร.ระบาดของ COVID-19  
ณ ท.าอากาศยานท่ีอยู.ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. อาทิ มาตรการช.วยเหลือผู)ประกอบการและสายการบิน
เก่ียวกับค.าเช.าพ้ืนท่ี ค.าบริการการใช)บริการในอาคาร และค.าผลประโยชน$ตอบแทนคงท่ีรายเดือน, มาตรการช.วยเหลือ
สายการบินในการเรียกเก็บค.าธรรมเนียมตามกฎหมายว.าด)วยการเดินอากาศ, ให)สิทธิ์เลื่อนการชำระค.าเช.าพ้ืนท่ี 
ค.าบริการการใช)บริการในอาคาร ค.าบริการสนามบินและค.าเครื่องอำนวยความสะดวก ให)กับผู)ประกอบการและสาย
การบินท่ีร)องขอ จำนวน 9 งวด ต้ังแต.งวดเดือน เมษายน 2563 - ธันวาคม 2563, ขยายระยะเวลาการชำระค.า
ผลประโยชน$ตอบแทนในการประกอบกิจการของผู)ประกอบการจากเดิม 6 งวด (กุมภาพันธ$ 2563 - กรกฎาคม 2563) 
เปLน 11 งวด (กุมภาพันธ$ 2563 - ธันวาคม 2563) โดยให)ขยายระยะการชำระของแต.ละงวดออกไปเปLนระยะเวลา  
6 เดือนจากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีผู)ประกอบการและสายการบินร)องขอ,  
ปรับอัตราค.าผลประโยชน$ตอบแทนคงท่ีและอัตราค.าผลประโยชน$ตอบแทนข้ันต่ำจากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย$ 
ณ ท.าอากาศยานท่ีอยู.ในความรับผิดชอบของ ทอท. ภายหลังการสิ้นสุดมาตรการช.วยเหลือผู)ประกอบการ อย.างไรก็ตาม 
มาตรการการให)ความช.วยเหลือข)างต)นจะมีกำหนดระยะเวลาและเง่ือนไขในแต.ละกรณีตามท่ี ทอท.กำหนดอย.างชัดเจน 
โดย ทอท.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก)ไข หรือยกเลิกเง่ือนไขการให)ความช.วยเหลือผู)ประกอบการและสายการบิน
ตามมาตรการข)างต)นให)เหมาะสมกับสถานการณ$และผลกระทบจากการแพร.ระบาดของ COVID-19  ท้ังนี้ เพ่ือบรรเทา
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ผลกระทบของผู)ประกอบการและสายการบินจากการลดลงของเท่ียวบินและผู)โดยสาร รวมท้ังสอดคล)องกับนโยบาย
ของภาครัฐ 

ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจท่ีบริหารท.าอากาศยานหลักท้ัง 6 แห.งของประเทศ ซ่ึงถือเปLนโครงสร)างพ้ืนฐาน
สำคัญในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและผู)โดยสารจากหลากหลายภูมิภาคท้ังในประเทศและต.างประเทศ 
จึงได)เน)นพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานท.าอากาศยานในความรับผิดชอบเพ่ือรองรับปริมาณเท่ียวบินและผู)โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึน
ในอนาคต โดยได)เร.งพัฒนาและยกระดับท.าอากาศยานท้ัง 6 แห.งท่ีอยู.ในความดูแลอย.างต.อเนื่อง โดย ทอท.ได)เพ่ิม 
ขีดความสามารถท.าอากาศยานดอนเมืองระยะท่ี 3  ซ่ึงเม่ือดำเนินการแล)วเสร็จจะสามารถรองรับผู)โดยสารได) 40 ล)านคน
ต.อป; รวมท้ังจะมีการจัดต้ังบริษัทจำกัด เพ่ือการบริหารโครงการเก่ียวกับสินค)าเน.าเสียง.าย ณ ทสภ. ซ่ึงเปLนส.วนหนึ่ง 
ของโครงการศูนย$ตรวจสอบสินค)าเกษตรก.อนส.งออก โดย ทอท.จะถือหุ)นร)อยละ 49 และเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ในด)านดังกล.าวถือหุ)นร)อยละ 51 เพ่ือเพ่ิมความคล.องตัวในการบริหารจัดการสินค)าเกษตรของไทยให)คงคุณภาพและ 
มีมาตรฐานตามหลักสากล   

นอกจากนั้นแล)ว ทอท.ได)ยกระดับมาตรการป̀องกันการแพร.ระบาดของ COVID-19 โดยการคัดกรองผู)ท่ี 
จะผ.านเข)ามาภายในอาคารผู)โดยสารทุกคน สำหรับผู)โดยสาร ผู)ใช)บริการ ผู)ท่ีมารับ - ส.ง และผู)ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือให)
ผู)โดยสารได)รับประโยชน$จากระดับการให)บริการท่ีดี และมีความม่ันใจในการใช)บริการเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีสิ่งอำนวย 
ความสะดวกท่ีได)มาตรฐานและโครงสร)างพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ ทำให)เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช)บริการ 
ท.าอากาศยาน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 (นายสมบูรณ$ น)อยน้ำคำ) 

   รองกรรมการผู)อำนวยการใหญ. (สายงานบัญชีและการเงิน) 
                                                             ผู)มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 
 

ฝjายบัญชี 
โทรศัพท$  0 2535 5890      
โทรสาร   0 2535 5899 


