
ที่ ทอท. 17094/2563 
 24 พฤศจิกายน 3625  
เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

ภาพรวมและเหตกุารณ์สำคัญ 
ภาพรวมของผลการดำเนินงานด้านปริมาณการจราจรทางอากาศของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 

(มหาชน) (ทอท.) ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารลดลง สาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย และหลายประเทศมีการระบาดซ้ำ การจำกัดการเดินทางเข้าออกนอกประเทศ ส่งผล
กระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศที่ทำให้ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ทั้งสายการบิน  สนามบิน การท่องเที่ยว 
ต้องประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศเริ่มดีข้ึน หน่วยงานภาครัฐจึงได้ผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ โดยกลับมาเปิดให้บริการระบบการคมนาคมขนส่ง ท่าอากาศยาน และสถานที่
ท่องเที่ยวตามปกติอีกครั้ง ภายใต้รูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการกระตุ้น 
ภาคการท่องเที่ยวในประเทศ โดยการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ 
สายการบิน ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ทอท .ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 และวันที่  
29 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับ และล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลามาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร และค่าผลประโยชน์ 
ตอบแทนคงท่ีรายเดือน รวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศจากเดิมสิ้นสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการในช่วงเวลา 
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรการให้ความช่วยเหลือข้างต้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ี ทอท.กำหนด
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แม้ว่าในปีงบประมาณ 2563 จะมีปัญหา COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารลดลงอย่างมาก 
แต่ ทอท.ยังสามารถรับรู้รายได้จำนวนมากในช่วงต้นปีงบประมาณ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ทำให้
ในปีนี้ ทอท.ยังคงผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. 
มีจำนวนเที่ยวบินรวม 515,185 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 42.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบิน 
ระหว่างประเทศ 244,511 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 270,674 เที่ยวบิน ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 
72.64 ล้านคน ลดลงร้อยละ 48.80 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37.49 ล้านคน  
และผู้โดยสารภายในประเทศ 35.15 ล้านคน โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

ในปี 2563 ทอท.มีกำไรสุทธิ 4,320.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20,705.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.74 โดย
มีรายได้รวมลดลง 31,291.28 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 5,143.55 ล้านบาท และภาษีเงนิได้ลดลง 5,350.72 ล้านบาท 

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
1.1 ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ  31,179.10   62,783.41   (31,604.31)  (50.34) 

-   รายได้เก่ียวกับกจิการการบิน  16,625.69   35,010.14   (18,384.45)  (52.51) 

  สัดส่วน 53% 56%   

-   รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน  14,553.41   27,773.27   (13,219.86)  (47.60) 

  สัดส่วน 47% 44%   
รายได้อ่ืน  2,096.41   1,783.38   313.03   17.55  
รวมรายได้  33,275.51   64,566.79   (31,291.28)  (48.46) 
หัก ค่าใช้จ่ายรวม  27,938.93   33,082.48   (5,143.55)  (15.55) 
กำไรก่อนภาษีเงินได ้  5,336.58   31,484.31   (26,147.73)  (83.05) 
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,038.04   6,388.76   (5,350.72)  (83.75) 
กำไรสุทธิสำหรับปี  4,298.54   25,095.55   (20,797.01)  (82.87) 
การแบ่งปันกำไร 
   ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

 
 4,320.68  

 
 25,026.37  

 
 (20,705.69) 

 
 (82.74) 

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  (22.14)  69.18   (91.32)  (132.00) 
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.30   1.75   (1.45)  (82.86) 

กำไรสุทธิของ ทอท.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 4,320.68 ล้านบาท ลดลง 20,705.69 
ล้านบาท หรือร้อยละ 82.74 เมือ่เทียบกบัปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลง 31,604.31 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 50.34 จากการลดลงทั้งรายไดเ้กีย่วกับกจิการการบิน 18,384.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.51 และรายได้ 
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ทีไ่ม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 13,219.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.60 เนื่องจากการลดลงของจำนวนเที่ยวบินและ  
จำนวนผู้โดยสาร รายได้อ่ืนเพ่ิมข้ึน 313.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.55 ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 5,143.55 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 15.55 สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 5,350.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.75 สอดคล้องกับกำไรที่ลดลง 

1.2 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue)  
หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 เพิ่ม (ลด) รอ้ยละ 
ค่าบริการสนามบิน  3,788.81   7,425.75   (3,636.94)  (48.98) 
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก  12,351.29   26,742.55   (14,391.26)  (53.81) 
ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก  485.59   841.84   (356.25)  (42.32) 
รวม  16,625.69   35,010.14   (18,384.45)  (52.51) 

 
2563 2562 

  
รายได้เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แต่ละประเภทในปี 2563 ไม่แตกต่างจากปีก่อน 

อย่างมีสาระสำคัญ โดยรายได้เกี่ยวกับกิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินจำนวน 16,625.69 ล้านบาท ลดลง 

18,384.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าบริการผู้โดยสาร  
ขาออกจำนวน 14,391.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.81 โดยมสีาเหตุจากการลดลงของจำนวนผู้โดยสารโดยรวม 
ของทั้ง 6 ท่าอากาศยานร้อยละ 48.80 นอกจากนี้รายได้ค่าบริการสนามบินลดลงจำนวน 3,636.94 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 48.98 จากการลดลงของจำนวนเที่ยวบินร้อยละ 42.51  

รายไดเ้กี่ยวกับกิจการการบิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นป ี2563 ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย และทั่วทุกภูมิภาคโลก 
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1.3 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)  
หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์  1,838.38   2,296.46   (458.08)  (19.95) 
รายไดเ้กี่ยวกับบริการ  4,550.26   8,009.68   (3,459.42)  (43.19) 
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  8,164.77   17,467.13   (9,302.36)  (53.26) 
รวม  14,553.41   27,773.27   (13,219.86)  (47.60) 
 

2563 2562 

  
รายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบินมีสัดส่วนของรายได้แตล่ะประเภทในปี 2563 ไม่แตกต่างจากปีก่อน 

อย่างมีสาระสำคัญ โดยรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินส่วนใหญ่มาจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รายได้ที่ไมเ่กีย่วกับกิจการการบินจำนวน 14,553.41 ล้านบาท 

ลดลง 13,219.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้ส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์จำนวน 9,302.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.26 ซ่ึงลดลงตามจำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการภายใน 
ท่าอากาศยาน โดยรายการหลักๆ ทีล่ดลงมาจากธุรกิจร้านคา้ปลอดอากร และธุรกิจจากการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 
นอกจากนี้ยังมีการลดลงของรายไดเ้กี่ยวกับบริการจำนวน 3,459.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.19 ส่วนใหญ่ลดลงจาก
ค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนผู้โดยสารทีล่ดลง 

รายได้ที่ไม่เก่ียวกับกิจการการบิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2563 ลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลัก 
มาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแตต่้นปี 2563 ทำให้จำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการลดลง ประกอบกับ 
ทอท.มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีไ่ด้รับผลกระทบดังกล่าว 
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1.4 รายได้อื่น 
หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  141.59   178.65   (37.06)  (20.74) 
ดอกเบี้ยรับ  990.89   1,168.24   (177.35)  (15.18) 
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์  3.97   3.40   0.57   16.76  
อ่ืนๆ  959.96   433.09   526.87   121.65  
รวม  2,096.41   1,783.38   313.03   17.55  

รายได้อ่ืนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 2,096.41 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 313.03 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 17.55 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้อ่ืนๆ จำนวน 526.87 ล้านบาท 
สาเหตุหลักเกิดจากการกลับรายการประมาณการหนี้สิน เนื่องจากศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง ทอท.ในประเด็นข้อพิพาท
สัญญาให้เช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์บริหารการขนส่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในขณะที่ดอกเบี้ยรับลดลง 177.35 
ล้านบาท  

1.5 ค่าใช้จ่ายรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  6,314.23   8,204.21   (1,889.98)  (23.04) 
ค่าสาธารณูปโภค  2,215.70   2,688.27   (472.57)  (17.58) 
ค่าจ้างภายนอก  4,030.44   5,893.85   (1,863.41)  (31.62) 
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  3,045.52   2,802.28   243.24   8.68  
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  2,393.31   4,357.48   (1,964.17)  (45.08) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจำหน่าย  5,441.25   5,851.47   (410.22)  (7.01) 
ขาดทุน(กลับรายการผลขาดทุน)จากการด้อยค่าสินทรัพย์  1,228.26   (427.28)  1,655.54   387.46  
ค่าใช้จ่ายอืน่  2,624.02   2,897.67   (273.65)  (9.44) 
ต้นทุนทางการเงิน  646.20   814.53   (168.33)  (20.67) 
รวม 27,938.93 33,082.48 (5,143.55)  (15.55) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 27,938.93 ล้านบาท ลดลง 5,143.55  
ล้านบาท หรือร้อยละ 15.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากการลดลงของค่าตอบแทน 
การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจำนวน 1,964.17 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงตามสัดส่วนของรายได้
ดำเนินงานที่ลดลง ประกอบกับในปี 2563 กรมธนารักษ์ได้พิจารณาเรยีกเก็บคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ใหม่สำหรับ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค เพ่ือบรรเทาภาระให้แก ่ทอท.ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นักงานลดลงจำนวน 1,889.98 ล้านบาท เนื่องจากในปีปัจจุบัน 
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ทอท.ไม่มีการตั้งประมาณการโบนัสพนักงาน และคา่จ้างภายนอกลดลงจำนวน 1,863.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
การลดลงของค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ในส่วนที่จ่ายให้ service provider นอกจากนั้นแล้วยังมี
ค่าสาธารณูปโภคลดลงจำนวน 472.57 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจำนวน 410.22 ล้านบาท 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนลดลงจำนวน 273.65 ล้านบาท ในขณะที่ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจำนวน 1,655.54 
ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) อาจเกิดการด้อยคา่ เนื่องจาก
ปริมาณเท่ียวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงอยา่งมสีาระสำคัญ ทั้งนี ้จากการทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ของ ทหญ. 
พบว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงกำหนดจากมูลคา่การใช้สินทรัพย์ไม่ครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีคงเหลือของสินทรัพย์ 
จึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทั้งจำนวน โดยในปีนี้มีผลขาดทุนจากการด้อยคา่สินทรัพย์ ทหญ. จำนวน 
1,228.26 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมค่ีาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพ่ิมข้ึนจำนวน 243.24 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่าย
ประเภทอ่ืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญจากปีก่อน 

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของ ทอท.มีรายละเอียดดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 เพิม่ (ลด) ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม  173,558.57   198,381.55   (24,822.98)  (12.51) 
หนี้สินรวม  30,526.90   43,842.92   (13,316.02)  (30.37) 
ส่วนของเจ้าของรวม  143,031.67   154,538.63   (11,506.96)  (7.45) 

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังต่อไปนี้ 

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทอท.มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 173,558.57 ล้านบาท ลดลงจากวันที ่ 

30 กันยายน 2562 จำนวน 24,822.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.51 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  50,491.44   80,787.14   (30,295.70)  (37.50) 
เงินลงทุน  722.22   1,161.92   (439.70)  (37.84) 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
     การลงทุน 

 
 118,608.37  

 
 112,275.42  

 
 6,332.95  

 
 5.64  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ  3,736.54   4,157.07   (420.53)  (10.12) 
สินทรัพย์รวม  173,558.57   198,381.55  (24,822.98)  (12.51) 
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สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 50,491.44 ล้านบาท ลดลง 30,295.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.50 เกิดจาก
การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 28,247.38 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 4,104.38 
ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจำนวน 356.86 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้อ่ืนเพิ่มข้ึนจำนวน 2,406.30 ล้านบาท สำหรับ
รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เช่น สินค้าและวัสดุคงเหลือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญจากปีก่อน  

เงินลงทุน จำนวน 722.22 ล้านบาท ลดลง 439.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.84 โดยสาเหตุหลักเกดิจาก
การลดลงของเงินลงทุนเผื่อขายจำนวน 386.28 ล้านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จำนวน 118,608.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 6,332.95 
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.64 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากงานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส่วนของงานกอ่สร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที ่1 (ชั้น 2-4) ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ 
ด้านทศิใต้ (งานระบบย่อย) งานปรับปรุงระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด และระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของอาคาร
ผู้โดยสารหลัก 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 3,736.54 ล้านบาท ลดลง 420.53 ล้านบาท หรอืร้อยละ 10.12  
เกิดจากการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 1,093.09 ล้านบาท ในขณะทีส่ินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 
352.69 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มข้ึนจำนวน 100.92 ล้านบาท 

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทอท.มีหนี้สินรวมทัง้สิ้น 30,526.90 ล้านบาท ลดลงจากวันที่  

30 กันยายน 2562 จำนวน 13,316.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.37 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 2563 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
หนี้สินหมุนเวียน  15,333.15   26,182.04   (10,848.89)  (41.44) 
เงินกู้ระยะยาว  8,245.00   10,515.94   (2,270.94)  (21.60) 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ  6,948.75   7,144.94   (196.19)  (2.75) 
หนี้สินรวม  30,526.90   43,842.92  (13,316.02)  (30.37) 

หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 15,333.15 ล้านบาท ลดลง 10,848.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.44 ส่วนใหญ่
เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้อ่ืนจำนวน 4,622.00 ล้านบาท ภาษเีงินได้ค้างจ่ายลดลงจำนวน 2,456.28 ล้านบาท 
เจ้าหนี้งานระหว่างทำลดลงจำนวน 2,070.16 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอืน่ลดลงจำนวน 1,494.70 ล้านบาท  

เงินกู้ระยะยาว จำนวน 8,245.00 ล้านบาท ลดลง 2,270.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.60 เนื่องจาก 
การจ่ายคืนเงนิกูย้ืมและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 6,948.75 ล้านบาท ลดลง 196.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.75 
เนื่องจากการลดลงของมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เปน็หนี้สินจำนวน 834.43 ล้านบาท มูลค่า
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นหนี้สินเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในสัญญาแลกเปลี่ยน
สกลุเงนิต่างประเทศสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค่าดังกล่าวลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาท
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เมื่อเทียบกับเงินเยน และประมาณการหนี้สินระยะยาวลดลงจำนวน 525.52 ล้านบาท ในขณะที่ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนจำนวน 1,041.75 ล้านบาท  

2.3 การวิเคราะห์ส่วนของเจ้าของ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส่วนของเจ้าของมีจำนวน 143,031.67 ล้านบาท ลดลง 11,506.96 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 7.45 เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 3,313.31 ล้านบาท หัก
เงินปันผลที่จ่ายจำนวน 14,998.77 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนาจควบคมุจำนวน 178.50 ล้านบาท 

3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
ทอท.มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 5,828.08 ล้านบาท 

ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 4,104.38 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  258.67  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  14,705.45  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (19,068.50) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  (4,104.38) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  9,932.46  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี  5,828.08  

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
สามารถอธิบายตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 258.67 ล้านบาท เกิดจากผลการดำเนินงานของ 
ปีปัจจุบัน 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 14,705.45 ล้านบาท เกิดจากเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
จำนวน 28,302.38 ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 13,483.71 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นรายการของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิและท่าอากาศยานดอนเมือง 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 19,068.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
จำนวนทั้งสิ้น 14,998.77 ล้านบาท และจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวจำนวน 3,397.84 ล้านบาท 
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4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
 2563 2562 
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร   

- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน / รายได้จากการดำเนินงาน (%) 16.46 48.10 

- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) (%) 2.92 16.81 

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 2.32 12.96 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน   

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.21 0.28 

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.29 3.09 

ทอท.มีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ต้ังแต่ต้นป ี2563 ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ประกอบกับ  
ทอท.มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ในช่วงสถานการณ์
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน ทอท.สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของน้อยกว่า 
1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 3 เท่า 

5. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต 
แม้ปัจจุบันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกยังไม่คลี่คลาย แต่ ทอท.ไม่ไดช้ะลอแผนการลงทุนพัฒนา

ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ เมื่อภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ผ่านพ้นไป จำนวนผู้โดยสารจะฟ้ืนกลับมาอย่างรวดเร็ว  
ซ่ึงจะส่งผลให้ ทอท.มีความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารที่จะกลับมาเปน็ปกติได้ในอนาคต 

ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่บริหารท่าอากาศยานหลักท้ัง 6 แห่งของประเทศ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
สำคัญในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและผู้โดยสารจากหลากหลายภูมิภาคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
จึงได้เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น
ในอนาคต โดยได้เร่งพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งทีอ่ยู่ในความดูแลอย่างต่อเนื่อง โดย ทอท.ยังคง
เดินหน้าแผนแม่บทพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ซึ่งในส่วนของโครงการพัฒนา ทสภ.
ระยะที ่2 มีความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ประมาณ
ร้อยละ 95 ปจัจบุันอยู่ระหว่างดำเนินงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานภูมิทัศน์ และงานติดตั้งระบบประกอบ
อาคารฯ นอกจากนี้ งานอ่ืนๆ ได้แก่ งานรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) มี
ความคืบหน้าประมาณร้อยละ 71 งานระบบสายพานลำเลียงกระเป๋ามีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 76 งานก่อสร้าง
สำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และงานระบบประกอบอาคาร
ของอาคารจอดรถคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2564 

สำหรับแผนการเพ่ิมรายได้ในช่วงวิกฤติการบินในปี 2564 ทอท.จะหารายได้เพ่ิมจากรายได้ที่ไม่เก่ียวกับ
กิจการการบิน ได้แก ่ ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Certify Hub), เมืองการบินสุวรรณภูมิ (Airport City), 
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บริษัทลูก ทอท. และแอพพลิเคชั่น AOT Airports ซึ่งจะมีส่วนช่วยทดแทนรายได้ที่หายไปจากผู้โดยสาร จากแผนการ
สร้างรายได้ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ ทอท.มีการใหบ้ริการท่าอากาศยานอย่างครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการท่องเที่ยวให้เติบโต  ซึ่งจะทำให้
เศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟ้ืนตัวภายหลังจากท่ีสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำของภูมิภาค 

จงึเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ) 

   รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) 
 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 
 

ฝ่ายบัญชี 
โทรศัพท์ 0 2535 5890 
โทรสาร 0 2535 5899 



 

 

ที่ ทอท. 17095/2563 
      24 พฤศจิกายน 625 3 
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เปลี่ยนแปลงลดลงเกินร้อยละ 20  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2562 
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ตามท่ีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนที่ผลประกอบการ  

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 รายงาน ตลท. ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลนั้น 
จากผลการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ทอท.  

มีรายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 31,179.10 ล้านบาท รายได้อ่ืน 2,096.41 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 27,938.93  
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,038.04 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 4,320.68  
ล้านบาท ซ่ึงลดลงจำนวน 20,705.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.74 เมือ่เปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักคือ 

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลง 31,604.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.34 เนื่องจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารโดยรวม
ของทั้ง 6 ท่าอากาศยานลดลงร้อยละ 42.51 และร้อยละ 48.80 ตามลำดับ มีผลทำให้รายได้เก่ียวกับกิจการการบินลดลง 
18,384.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.51 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก นอกจากนี้
รายไดท้ี่ไม่เก่ียวกบักิจการการบินลดลง 13,219.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.60 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ เนื่องจาก ทอท.มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ 
ทอท.ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

2. ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 5,143.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.55 การลดลงที่สำคัญเกิดจากค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจำนวน 1,964.17 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงตามสัดส่วนของรายได้
ดำเนินงานที่ลดลง ประกอบกับในปี 2563 กรมธนารักษ์ได้พิจารณาเรยีกเก็บคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์ใหม่สำหรับ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค เพ่ือบรรเทาภาระให้แก ่ทอท.ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นักงานลดลงจำนวน 1,889.98 ล้านบาท เนื่องจากในปีปัจจุบัน  
ทอท.ไม่มีการตั้งประมาณการโบนัสพนักงาน และคา่จ้างภายนอกลดลงจำนวน 1,863.41 ล้านบาท เนื่องจากการลดลง
ของคา่บริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ในส่วนที่จ่ายให้ service provider นอกจากนั้นแล้วยังมีค่า
สาธารณูปโภคลดลงจำนวน 472.57 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจำนวน 410.22 ล้านบาท รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจำนวน 273.65 ล้านบาท ในขณะที่ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจำนวน 1,655.54 ล้านบาท 
เนื่องจากในปี 2563 มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) อาจเกิดการด้อยค่า เนื่องจากปริมาณ
เทีย่วบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงอยา่งมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ จากการทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ของ ทหญ. พบว่า
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งกำหนดจากมูลค่าการใช้สินทรัพย์ไม่ครอบคลุมมลูค่าตามบัญชีคงเหลือของสินทรัพย์ จึงรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทั้งจำนวน 

3. ภาษีเงินไดล้ดลง 5,350.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.75 เนื่องจากกำไรที่ลดลง 
จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้นทำให้ผลการดำเนินงานของ ทอท.ในปี 2563 เปลี่ยนแปลงลดลง 

เกินร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2562 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ) 

 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ )ะการเงินสายงานบัญชีแล(  
 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 
ฝ่ายบัญชี 
โทรศัพท์  0 2535 5890 
โทรสาร   0 2535 5899 


