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บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) 
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รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยรวม  

EBITDA 

ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(ROA) , ผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้(ROE) 
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สงักดั: กระทรวงคมนาคม 

ประธานกรรมการ: นายประสงค ์พนูธเนศ 

กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั : นางสาวสทุธรัิตน ์รัตนโชต ิ

ผูอ้ านวยการ: นายนตินัิย ศริสิมรรถการ 

CFO: นางพลูศริ ิวโิรจนาภา 

จ านวนพนกังาน: 5,629 คน 

Website: www.airportthai.co.th 

ทอท. ควรควบคุมการด าเนินงานของโครงการพัฒนา 

ทา่อากาศยานต่างๆ เชน่ โครงการพัฒนาทา่อากาศยาน

สุวรรณภูมริะยะที ่2 และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

ภูเก็ต ใหเ้ป็นไปตามแผน เพื่อทีจ่ะช่วยบรรเทาปัญหา

ความแออดัของผูโ้ดยสาร 

  ภาพรวมและเหตกุารณ์ส าคญั : ณ ชว่งไตรมาส 2 ปี 2559 ภาพรวมอตุสาหกรรม
การบนิของประเทศไทยมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้ โดยปรมิาณจราจรทางอากาศของทา่อากาศยาน 
ทัง้ 6 แหง่ ของ ทอท. มจี านวนเทีย่วบนิรวม 389,272 เทีย่วบนิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.66   
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น โดยแบง่ออกเป็นเทีย่วบนิในประเทศ
จ านวน 186,885 เทีย่วบนิ และเทีย่วบนิระหวา่งประเทศจ านวน 202,387 เทีย่วบนิ   
ในขณะทีจ่ านวนผูโ้ดยสารในชว่งเวลาดงักลา่วมจี านวนทัง้สิน้ 61.25 ลา้นคน โดยแบง่เป็น
ผูโ้ดยสารภายในประเทศจ านวน 26.40 ลา้นคน ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศจ านวน 34.85 
ลา้นคน 

 ฐานะทางการเงนิ : ณ ไตรมาส 2 ปี 2559 ทอท. มสีนิทรัพยร์วมเทา่กบั 160,994 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 7,412 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 4.83) 
เนือ่งมาจากสนิทรัพยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้จากปีกอ่น 8,427 ลา้นบาท ในขณะทีห่นีส้นิรวม
เทา่กบั 48,922 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 3,569 ลา้นบาท (คดิเป็น
รอ้ยละ 6.80) เนือ่งมาจากหนีส้นิหมนุเวยีน และหนีส้นิไมห่มนุเวยีนลดลง 88 ลา้นบาท 
และ 3,481 ลา้นบาท ตามล าดบั และสว่นของทนุเทา่กบั 112,072 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
10,981 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 10.86) 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 3,086             2,695             7,578             181.17% 2,695      7,578      181.17% 4,525      67.48%

สนิทรัพย์รวม 159,624         153,582         160,994         4.83% 153,582   160,994   4.83% 161,926   -0.58%

หนีส้นิรวม 50,812           52,491           48,922           -6.80% 52,491     48,922     -6.80% 48,368     1.15%

ทนุรวม 108,812         101,091         112,072         10.86% 101,091   112,072   10.86% 113,558   -1.31%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 81,124           86,879           84,174           -3.11% 84,174     84,174     0.00% 85,750     -1.84%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 43,969           22,168           25,614           15.55% 11,627     13,800     18.69% 11,814     16.81%

รายไดร้วม 45,773           23,235           26,282           13.11% 11,991     14,127     17.81% 12,177     16.02%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 21,455           10,067           11,483           14.07% 5,075      6,093      20.05% 5,294      15.10%

คา่ใชจ้า่ยรวม 22,438           11,368           13,484           18.61% 5,979      7,194      20.32% 6,312      13.97%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 22,514           12,101           14,131           16.78% 6,552      7,707      17.63% 6,520      18.20%

ดอกเบีย้จา่ย 1,605             822                752                -8.51% 401         520         29.71% 232         124.05%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 4,585             2,228             2,582             15.87% 1,114      1,353      21.42% 1,229      10.06%

EBITDA 28,702           15,008           17,323           15.42% 7,972      9,319      16.90% 8,101      15.03%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 18,750           8,816             10,217           15.88% 4,898      5,581      13.95% 4,636      20.38%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 5,648             2,488             2,655             6.72% 1,264      1,354      7.12% 1,301      4.05%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 268                -327 11                 -103.31% -155 33           -121.31% 22           50.12%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 6,188             2,908             3,192             9.79% 1,420      1,612      13.52% 1,581      1.94%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 4,857             -                -                -          -          -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ - -                -                -            -          -          -             - -          

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 9,200             2,175             1,858             -15% 1,500      852         -43.19% 1,006 -15.3%

งบลงทนุเบกิจา่ย 6,712             2,703             1,521             -44% 2,090      1,042      -50.12% 478 118.1%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 72.96% 124.3% 81.85% 139.3% 122.35% 47.5%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 11.75% 11.48% 12.69% 12.76% 13.87% 11.45%

ROE 17.23% 17.44% 18.23% 19.38% 19.92% 16.33%

D/E (เทา่) 0.47               0.52               0.44               0.52        0.44        0.43        

Net Profit Margin 40.96% 37.95% 38.87% 40.84% 39.50% 38.07%
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ผูจั้ดท า: นางสาวฐติพิร บญุโสภาค 
กอง : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการกอง : นายภมูศิักดิ ์อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศัพท ์: 0 2298 5880 ตอ่ 2146 
วันทีจั่ดท า : สงิหาคม 2559 

สาขาขนสง่ 
 

บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

จ านวนเทีย่วบนิ 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
•  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 

 โครงสรา้งรายได-้คา่ใชจ้า่ย : รายไดจ้ากการด าเนนิงานของ ทอท. ประกอบดว้ยรายได ้
 จาก 2 สว่นทีส่ าคัญ คอื รายไดจ้ากกจิการการบนิเป็นรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรทางอากาศ

โดยตรง เชน่ รายไดค้า่ธรรมเนยีมสนามบนิ รายไดค้า่ธรรมเนยีมการใชส้นามบนิ รายไดค้า่สิง่อ านวย 
ความสะดวก สว่นรายไดท้ีไ่มเ่กีย่วกับกจิการการบนิ  เป็นรายไดท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการจราจร      
ทางอากาศโดยตรง เชน่ รายไดค้า่เชา่ส านักงานและอสงัหารมิทรัพย ์รายไดเ้กีย่วกับการบรกิาร 
รายไดส้ว่นแบง่ผลประโยชน ์

      ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 ทอท. มรีายไดเ้กีย่วกับกจิการการบนิมสีดัสว่นของรายไดแ้ตล่ะประเภท 
ไมแ่ตกตา่งจากชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่น โดยรายไดเ้กีย่วกับกจิการการบนิสว่นใหญม่าจาก
รายไดค้า่บรกิารผูโ้ดยสารขาออก โดยรายไดเ้กีย่วกับกจิการการบนิมจี านวน 7,978 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้  944 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.42 เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เนือ่งจาก
การเพิม่ขึน้ของจ านวนผูโ้ดยสารโดยรวมของทัง้ 6 ทา่อากาศยานรอ้ยละ 13.73 โดยเป็น         
การเพิม่ขึน้จากสายการบนิตน้ทนุต ่าถงึรอ้ยละ 20.06   

 รายไดท้ีไ่มเ่กีย่วกับกจิการการบนิเพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ โดยเพิม่ขึน้ 1,229 ลา้นบาท  
หรอืรอ้ยละ 26.76 จงึท าใหใ้นชว่งเวลานี ้ทอท. มรีายไดท้ีไ่มเ่กีย่วกับกจิการการบนิจ านวน 5,822 ลา้นบาท 
โดยมสีาเหตมุาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดส้ว่นแบง่ผลประโยชนจ์ านวน 645 ลา้นบาท คดิเป็น   
รอ้ยละ 21.38 ซึง่เพิม่ขึน้จากจ านวนผูโ้ดยสารและผูใ้ชบ้รกิารภายในทา่อากาศยานรวมถงึการปรับ
เพิม่อัตราคา่สว่นแบง่รายไดต้ามสญัญา และการเพิม่ขึน้ของรายไดเ้กีย่วกับบรกิารจ านวน   

 คา่ใชจ้า่ยรวม ณ ไตรมาสที ่2 ปี 2559 เทา่กับ 7,194 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,460 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
25.46 เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดีย่วกันของปีกอ่น โดยมสีาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ของ
คา่ใชจ้า่ยภายนอกทีเ่พิม่ขึน้จาก 770 ลา้นบาท เป็น 1,260 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของ

คา่ใชจ้า่ยจากบรกิารตรวจสอบผูโ้ดยสารลว่งหนา้ และการเพิม่ขึน้ของคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
จาก 1,420 ลา้นบาท เป็น 1,612 ลา้นบาท โดยเกดิขึน้จากการทีม่กีารลงทนุในสนิทรัพยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 

สรปุการด าเนนิงาน 
 ผลการด าเนนิงาน ณ ไตรมาสที ่2 ปี 2559 ทอท. มกี าไรสทุธ ิ5,581 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 683 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.95 เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมรีายไดร้วม 
14,127 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,136 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.81 ในขณะทีม่คีา่ใชจ่้ายรวม 
7,194 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,215 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.32  
 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 ทอท. ควรตอ้งเร่งรัดการพัฒนาทา่อากาศยานตา่งๆ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการรองรับ
ปรมิาณเทีย่วบนิ และปรมิาณผูโ้ดยสารทีเ่พิม่สงูขึน้ 
 ทอท. ควรหาแนวทางในการสรา้งรายไดท้ีไ่มเ่กีย่วกบักจิการการบนิใหส้งูขืน้ เนือ่งจาก         
ในปัจจุบัน ทอท. ยังมรีายไดท้ีไ่มเ่กีย่วกบักจิการการบนิต ่ากวา่คูเ่ทีย่บ 
 ทอท. ควรเร่งแกไ้ขปัญหาทีส่ง่ผลกระทบตอ่ภาพลักษณข์องประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปัญหาการจัดการ Taxi ทีใ่หบ้รกิารผูโ้ดยสารในปัจจบุัน เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ ี
ของประเทศในการเป็นประตเูขา้สุป่ระเทศตอ่ไป 

 

 

โครงสรา้งรายได ้- คา่ใชจ้า่ย 

เกณฑว์ดัการด าเนนิงาน เป้าหมาย คา่จรงิ 

1.ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรฐัวสิาหกจิ  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 และ
ทา่อากาศยานภมูภิาค (น ้าหนักรอ้ยละ 30) 

3.0000 4.1595 


