
ที่ ทอท. 5627/2550
                                            14  สิงหาคม 2550

เร่ือง   ช้ีแจงสาเหตุ ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ประจําป 2550  ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เปลี่ยนแปลง
           ลดลงเกินรอยละ 20   เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน ของไตรมาส 3 ประจําป 2549
เรียน  กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนที่ผลประกอบการ
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มีการเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 20 ใหรายงาน ตลท.ทราบพรอมชี้แจงเหตุผลนั้น

เนื่องจาก ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ประจําป 2550 เร่ิมตั้งแต 1 เมษายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550
(Q3/2550) ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (ทอท.) มีรายไดจากการดําเนินงานรวม
4,664.82 ลานบาท คาใชจายในการดําเนินงานรวม 4,377.21 ลานบาท กําไรจากการดําเนินงาน 287.61 ลานบาท
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย และภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,853.99 ลานบาท และกําไรสุทธิ จํานวน 331.30 ลานบาท ลดลง
จํานวน 1,755.43 ลานบาท หรือรอยละ 84.12 จาก Q3/2549 ซ่ึงมีกําไรสุทธิจํานวน 2,086.73 ลานบาท

ขอเรียนชี้แจงสาเหตุการลดลงของผลประกอบการไตรมาส 3 ประจําป 2550 (Q3/2550) ซ่ึงมีกําไร
สุทธิเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 84.12 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3  ประจําป 2549  (Q3/2549)  จากสาเหตุหลักดังนี้

1. รายไดจากการดําเนินงาน
                                ในภาพรวม ทอท. มีรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น โดยมีรายไดใน Q3/2550 รวม 4,664.82
ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 710.33 ลานบาท หรือรอยละ 17.96  เนื่องจากรายไดหลักของทอท. จาก
กิจการบิน เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549 จํานวน 764.08 ลานบาท หรือรอยละ 31.00 จากการขยายตัวของปริมาณจราจร
ทางอากาศ อยางตอเนื่อง ซ่ึงเที่ยวบินเพิ่มขึ้นรอยละ 11.93  ผูโดยสารเพิ่มขึ้นรอยละ 5.22  โดยเฉพาะสายการบิน
ตนทุนต่ํา ซ่ึงมีเที่ยวบิน และผูโดยสาร เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด

      นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการที่ ทอท.ปรับเพิ่มคาธรรมเนียมการใชสนามบิน  (Passenger
Service Charges) หรือ PSC สําหรับผูโดยสารระหวางประเทศ และในประเทศ ตั้งแตวันที่  1 กุมภาพันธ 2550 และ
ใน Q3/2550  ทอท.ไดปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมสนามบิน (Landing and Parking Fee)หรือคาธรรมเนียมในการ
ขึ้น-ลงอากาศยาน และคาธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2550

อยางไรก็ตาม ใน Q3/2550 ทอท.ยังคงไมบันทึกรับรูรายไดจากการใหบริษัทเอกชน 2 ราย ประกอบ
กิจการจําหนายสินคาปลอดอากรและกิจกรรมรานคาเชิงพาณิชย ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค
ตามมติคณะกรรมการ ทอท. รวมเปนรายไดที่ไมบันทึกรับรูใน Q3/2550 จํานวน  863.97 ลานบาท
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2. คาใชจายจากการดําเนินงาน (Q3/2550) จํานวน 4,377.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก (Q3/2549)
2,541.28 ลานบาท หรือรอยละ 138.42  สาเหตุสําคัญ เนื่องจาก การเปดใหบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เชิงพาณิชยอยางเปนทางการ ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549  อีกทั้งการเปด
ใหบริการทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศบางสวนจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2550 เปนตนมา  มีผลให :- 

- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เปนยอดรวมในไตรมาสนี้ 1,984.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
Q3/2549 จํานวน 1,657.34 ลานบาท หรือรอยละ 506.10

-  คาใชจายดําเนินงาน  1,408.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น จาก Q3/2549 จํานวน  739.92 ลานบาทหรือ
รอยละ 110.63 เนื่องจากคาจัดจางเอกชนดําเนินการตาง ๆ (Outsources) ภายในเขตทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ศูนยบริหารการขนสงสาธารณะ โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ทาอากาศยานดอนเมือง รวมทั้ง
คาสาธารณูปโภค  และคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอยางมาก

-  คาซอมแซม จํานวน  184.18 ลานบาท เพิ่มขึ้น จาก Q3/2549 จํานวน  93.18 ลานบาท หรือ
รอยละ 102.40  เนื่องจาก คาซอมแซมและคาบํารุงรักษาสายพานลําเลียงกระเปา ครุภัณฑไฟฟา เครื่องปรับอากาศ
และ คาซอมแซมทางวิ่งทางขับ

3.  กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนยอดกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการปรับมูลคา ณ วันสิ้น
งวดจํานวน 3, 074.74 ลานบาท และผลขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จํานวน 1,761.04  ลาน
บาท ทําใหมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ใน Q3/2550 จํานวน 1,313.70 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549  จํานวน
 1,560.68 ลานบาท หรือรอยละ 631.91

                                           อัตราแลกเปลี่ยน
                            บาท / 100 เยน              บาท / US $

                                   มิ.ย. 50                                            28.2413                      34.6679
        มิ.ย. 49                                  33.4992                      38.3295
        ลดลง                                  (5.2579)                     (3.6616)
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4.  ดอกเบี้ยจาย จํานวน 572.34 ลานบาท ซ่ึงเดิมบันทึกเปนตนทุนงานกอสรางทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 5.  ภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 965.33 ลานบาท สูงกวา Q3/2549 จํานวน 809.17 ลานบาท
หรือรอยละ 518.17 เนื่องจาก ทอท. ยื่นชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลงวดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี โดยนํารายได
จากการประกอบการจําหนายสินคาปลอดอากร และกิจกรรมเชิงพาณิชย ซ่ึงไมไดบันทึกรับรูเปนรายได
มารวมคํานวณภาษี ฯ ดวย  ตามที่กรมสรรพากรใหความเห็น  มีผลใหเงินคาภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงกวา
ยอดตามบัญชี 454.10 ลานบาท

ดังนั้น กําไรสุทธิจึงลดลง รอยละ 84.12  หรือ 1,755.43  ลานบาท และมีกําไรสุทธิตอหุน
0.23 บาท ลดลงจาก Q3/2549  ซ่ึงมีกําไรสุทธิตอหุน 1.46 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                                    (นางสาวพรทิพย  กาญจนศาสตร)
                                                                                               ผูอํานวยการฝายบัญชี
                                                                                                 ผูมีอํานาจลงนาม
ฝายบัญชี
โทรศัพท  0-2535-1594
โทรสาร   0-2535-1855


