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สงักดั: กระทรวงคมนาคม 

ประธำนกรรมกำร: นายประสงค ์พนูธเนศ 

กรรมกำรผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั : นางสาวสทุธรัิตน ์รัตนโชต ิ

ผูอ้ ำนวยกำร: นายนตินัิย ศริสิมรรถการ 

CFO: นางพลูศริ ิวโิรจนาภา 

จ ำนวนพนกังำน: 5,629 คน 

Website: www.airportthai.co.th 

ทอท. ควรควบคมุการด าเนนิงานกอ่สรา้งโครงการพัฒนา 

ท่าอากาศยานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผน เพื่อที่จะช่วย

บรรเทาปัญหาความแออดัของผูโ้ดยสาร 

  ภำพรวมและเหตกุำรณ์ส ำคญั : ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 ปรมิาณการขนสง่ผูโ้ดยสาร 
มกีารเตบิโตขึน้ เนือ่งมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ประกอบกบัราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ทีล่ดลง สว่นภาพรวมอตุสาหกรรมการบนิของประเทศไทยกม็อีตัราเตบิโตเชน่เดยีวกนั   
อนัเนือ่งมาจากสถานการณ์ทางการเมอืงทีม่เีสถยีรภาพมากยิง่ขึน้ ประกอบกบัมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิทีอ่อกมาอยา่งตอ่เนือ่ง ในสว่นของ ทอท. ในไตรมาสนีม้จี านวนเทีย่วบนิ
ทัง้หมดจ านวน 191,359 เทีย่วบนิ โดยแบง่ออกเป็นเทีย่วบนิในประเทศจ านวน 93,232 
เทีย่วบนิ และเทีย่วบนิระหวา่งประเทศจ านวน 98,127 เทีย่วบนิ ในขณะทีจ่ านวนผูโ้ดยสาร
ในชว่งเวลาดงักลา่วมจี านวนทัง้สิน้ 28.93 ลา้นคน โดยแบง่เป็นผูโ้ดยสารภายในประเทศ
จ านวน 12.76 ลา้นคน ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศจ านวน 16.17 ลา้นคน 

 ฐำนะทำงกำรเงนิ : ณ ไตรมาส 1 ปี 2559 ทอท. มสีนิทรัพยร์วมเทา่กบั 161,926 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 7,728 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 5.01) 
เนือ่งมาจากสนิทรัพยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้จากปีกอ่น 8,147 ลา้นบาท ในขณะทีห่นีส้นิรวม
เทา่กบั 48,368 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 4,790 ลา้นบาท (คดิเป็น
รอ้ยละ 9.01) เนือ่งมาจากหนีส้นิหมนุเวยีน และหนีส้นิไมห่มนุเวยีนลดลง 678 ลา้นบาท 
และ 4,112 ลา้นบาท ตามล าดบั และสว่นของทนุเทา่กบั 113,558 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
12,518 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 12.39) 

หนว่ย: ลา้นบาท 2556 2557 2558 %Chg Q1/58 Q1/59 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 6,618         7,049         3,086         -56.22% 4,443         4,525           1.85%

สนิทรัพยร์วม 153,061      153,789      159,624      3.79% 154,198      161,926        5.01%

หนี้สนิรวม 61,321       56,541       50,812       -10.13% 53,158        48,368         -9.01%

ทนุรวม 91,740       97,247       108,812      11.89% 101,040      113,558        12.39%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 64,246       69,452       81,124       16.81% 73,365        85,750         16.88%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 36,810       37,585       43,969       16.99% 10,540        11,814         12.09%
รำยไดร้วม 41,672       39,771       45,773       15.09% 11,089        12,177         9.81%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 18,959       19,916       21,455       7.73% 4,993         5,294           6.03%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 20,446       24,502       22,438       -8.42% 6,056         6,312           4.23%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 17,851       17,669       22,514       27.42% 5,547         6,520           17.54%

ดอกเบีย้จำ่ย 1,977         1,836 1,605 -12.58% 248            232             -6.45%

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 4,869         3,007 4,585 52.48% 1,114         1,229           10.32%

EBITDA 22,626       23,319       28,702       23.08% 7,035         8,101           15.15%
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 16,357       12,262       18,750       52.91% 3,919         4,636           18.30%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 5,303         4,985         5,648         13.29% 1,224         1,301           6.29%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 3,135         364           268           -26.43% 172            22               -87.21%

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 4,775         5,650         6,188         9.52% 1,488         1,581           6.25%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 2,571         6,571         4,857         -26.08% - -

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ - - - - - -

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 8,042         12,437 9,200         -26.03% 1,445         1,006           -30.38%

งบลงทนุเบกิจำ่ย 1,515         8,517         6,712         -21.19% 613            478             -22.02%

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 18.84% 68.48% 72.96% 42.42% 47.51%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 10.69% 7.97% 11.75% 10.42% 11.45%

ROE 17.83% 12.61% 17.23% 15.51% 16.33%

D/E (เทำ่) 0.67 0.58 0.47 0.53 0.43

Net Profit Margin 39.25% 30.83% 40.96% 35.34% 38.07%
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ผูจั้ดท า: นางสาวฐติพิร บญุโสภาค 
กอง : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการกอง : นายภมูศิักดิ ์อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศัพท ์: 0 2298 5880 ตอ่ 2141 
วันทีจั่ดท า : เมษายน 2559 

สำขำขนสง่ 
 

บรษิทั ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) (ทอท.) 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 59) 

จ ำนวนเทีย่วบนิ 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
•  ทอท. อยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการโครงการตา่ง ๆ ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(ปีงบประมาณ 2554 – 2560) เพื่อเพิม่ขดีความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมจิาก 45 ลา้นคนต่อปี เป็น 60 ลา้นคนต่อปี  
ซึง่ปัจจบุันโครงการดังกลา่วอยูร่ะหวา่งการพจิารณาราคากลางกอ่สรา้งในโครงการ คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จในปี 2562 
   2) โครงการกอ่สรา้งทางวิง่เสน้ที ่3 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการรองรับเทีย่วบนิในชัว่โมงคับคั่งจาก 68 เทีย่วบนิตอ่ชัว่โมงเป็น 94 เทีย่วบนิต่อชัว่โมง 
และชว่ยสนับสนุนการซอ่มระบบทางวิง่และทางขับของอากาศยานสวุรรณภมูใิหเ้กดิประสทิธภิาพสงูขึน้ มรีะยะเวลาการปิดซอ่มไดน้านขึน้ คาดว่าจะแลว้เสร็จปี 2563 
   3) โครงการพัฒนาทา่อากาศยานภเูก็ต (ปีงบประมาณ 2553 – 2557) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของ ทภก. ใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้12.5  ลา้นคนต่อปี รองรับผูโ้ดยสาร
และปรมิาณการจราจรทางอากาศไดถ้งึปี 2561 คาดวา่จะแลว้เสร็จปี 2560 
   4) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ปีงบประมาณ 2556 – 2557) เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารจาก 18.5 ลา้นคนต่อปี เป็น 30 ลา้นคนต่อปี 
โดยกอ่สรา้งแลว้เสร็จและเปิดใหบ้รกิารไปแลว้เมือ่วนัที ่24 ธ.ค. 2558 

 โครงสรำ้งรำยได-้คำ่ใชจ้ำ่ย : รายไดจ้ากการด าเนนิงานของ ทอท. ประกอบดว้ยรายได ้
จาก 2 สว่นทีส่ าคญั คอื รายไดจ้ากกจิการการบนิเป็นรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรทางอากาศ
โดยตรง เชน่ รายไดค้า่ธรรมเนยีมสนามบนิ รายไดค้า่ธรรมเนียมการใชส้นามบนิ  รายไดค้า่ส ิง่
อ านวยความสะดวก สว่นรายไดท้ีไ่มเ่กีย่วกบักจิการการบนิ  เป็นรายไดท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั
การจราจรทางอากาศโดยตรง เชน่ รายไดค้า่เชา่ส านักงานและอสงัหารมิทรัพย ์รายไดเ้กีย่วกบั
การบรกิาร รายไดส้ว่นแบง่ผลประโยชน ์

      ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 ทอท. มรีายไดเ้กีย่วกบักจิการการบนิมสีดัสว่นของรายไดแ้ตล่ะ
ประเภท ไมแ่ตกตา่งจากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นอยา่งมสีาระส าคัญโดยรายไดเ้กีย่วกบั
กจิการการบนิสว่นใหญม่าจากรายไดค้า่บรกิารผูโ้ดยสารขาออก โดยรายไดเ้กีย่วกบักจิการการ
บนิมจี านวน 6,832 ลา้นบาทเพิม่ข ึน้  553 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.81 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีาเหตจุากการเพิม่ข ึน้ของจ านวนผูโ้ดยสารโดยรวมของทัง้ 6 ทา่
อากาศยานรอ้ยละ 11.69 โดยเป็นการเพิม่ข ึน้จากสายการบนิตน้ทนุต ่าถงึรอ้ยละ 21.62   

รายไดท้ีไ่มเ่กีย่วกบักจิการการบนิเพิม่ข ึน้จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ โดยเพิม่ข ึน้ถงึ 
720.49 ลา้นบาท  หรอืรอ้ยละ 16.91 จงึท าใหใ้นชว่งเวลานี ้ทอท. มรีายไดท้ีไ่มเ่กีย่วกบักจิการ
การบนิจ านวน 4,982 ลา้นบาท โดยมสีาเหตมุาจากการเพิม่ข ึน้ของรายไดส้ว่นแบง่ผลประโยชน์
จ านวน 510.20 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.85 ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ข ึน้ตามจ านวน
ผูโ้ดยสารและผูใ้ชบ้รกิารภายในทา่อากาศยาน ตลอดจนการเพิม่ข ึน้ของอตัราคา่สว่นแบง่รายได ้
ตามสญัญา 

คา่ใชจ้า่ยรวม ณ ไตรมาสที ่1 ปี 2559 เทา่กบั 6,312 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 256 ลา้นบาท   
หรอืรอ้ยละ 4.23 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดีย่วกนัของปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก   
การเพิม่ข ึน้ของคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่ข ึน้จาก 1,488 ลา้นบาท เป็น           
1,581ลา้นบาท ซึง่การเพิม่ข ึน้ของคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายเป็นผลมาจากการที ่ทอท.  
มกีารลงทุนในสนิทรัพยอ์ยา่งตอ่เนื่อง และการเพิม่ข ึน้ของผลประโยชนพ์นักงานจ านวน 77 ลา้นบาท
จาก 1,224 ลา้นบาท เป็น 1,301 ลา้นบาท  

สรปุกำรด ำเนนิงำน 
 ผลการด าเนนิงาน ณ ไตรมาสที ่1 ปี 2559 ทอท. มกี าไรสทุธ ิ4,636 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 717 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.30 เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมรีายไดร้วม 
12,177 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,088 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.81 ในขณะทีม่คีา่ใชจ่้ายรวม 
6,312 ลา้นบาท ลดลง 256 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.23 ซึง่รายไดร้วมเพิม่ขึน้มากกว่า 
การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ่้ายรวม จงึสง่ผลให ้ณ ไตรมาสที ่1 ปี 2559 ทอท. มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 ทอท. ควรตอ้งเร่งรัดการพัฒนาทา่อากาศยานตา่งๆ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการรองรับ
ปรมิาณเทีย่วบนิ และปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่พิม่สงูขึน้ 
 ทอท. ควรหำแนวทำงในกำรสรำ้งรำยไดท้ ีไ่มเ่กีย่วกบักจิกำรกำรบนิใหส้งูข ืน้ เนือ่งจำก
ในปจัจบุนั ทอท. ยงัมรีำยไดท้ ีไ่มเ่กีย่วกบักจิกำรกำรบนิต ำ่กวำ่คูเ่ท ีย่บ 

 

 

โครงสรำ้งรำยได ้- คำ่ใชจ้ำ่ย 

เกณฑว์ดักำรด ำเนนิงำน เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

1.ผลกำรประเมนิกระบวนกำร/ระบบของรฐัวสิำหกจิ  3.0000 3.8424 

2.ผลลพัธ ์     

   - โครงการพัฒนาทา่อากาศยานสวุรรณภมูริะยะที ่2 3.0000 1.0000 

   - โครงการพัฒนาทา่อากาศยานภเูก็ต 3.0000 1.0000 

   - ระดับมาตรฐานความปลอดภัย     

     • ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(น ้าหนักรอ้ยละ70) 3.0000 5.0000 

     • ทา่อากาศยานดอนเมอืง,     ทา่อากาศยานภเูก็ต 
และทา่อากาศยานภมูภิาค (น ้าหนักรอ้ยละ 30) 

3.0000 5.0000 

   - การสรา้งคา่ Economic Profit เทยีบกับเป้าหมาย 
(ลา้นบาท) 

0 2,543.934 

   - คา่ใชจ้่ายพนักงาน/รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  
(รอ้ยละ) 

14.09 13.06 

   - ระดับมาตรฐานการใหบ้รกิาร     

     • ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(น ้าหนักรอ้ยละ70) 3.0000 4.2865 

     • ทา่อากาศยานดอนเมอืง,     ทา่อากาศยานภเูก็ต 
และทา่อากาศยานภมูภิาค (น ้าหนักรอ้ยละ 30) 

3.0000 4.1595 
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รายไดจ้ากการด าเนนิงาน คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน 
ก าไรจากการด าเนนิงาน 


