ที่ ทอท. 5626/2550
14 สิงหาคม 2550
เรื่อง คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน สําหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549
1. ผลการดําเนินงานของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (ทอท.)
1.1 ผลการดําเนินงานงวด 3 เดือน
ไตรมาส 3 ของปบัญชี 2550 (Q3 / 2550) เริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2550 – 30 มิถุนายน 2550 ทอท.
มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 4,664.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน(Q3/2549) จํานวน 710.33
ลานบาท หรือรอยละ 17.96 ประกอบดวย
รายไดที่เกี่ยวกับกิจการบิน จํานวน 3,229.23 ลานบาท เพิ่มขึ้น 764.08 ลานบาท หรือรอยละ 31.00
เนื่องจากจํานวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น รอยละ 11.93 และจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้น รอยละ 5.22 ประกอบกับ ทอท.ได
ปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมการใชสนามบิน (Passenger Service Charges)โดยรวมไวในคาบัตรโดยสาร
สําหรับผูโดยสารเดินทางไปตางประเทศ จาก 500 บาท เปน 700 บาท และผูโดยสารในประเทศ จาก 50 บาท เปน
100 บาท มีผลตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 รวมทั้งปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมสนามบิน ไดแกคาธรรมเนียม
การขึ้น-ลง (Landing fee) และคาธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน(Parking fee) มีผลตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2550 ทั้งนี้
ถือปฎิบัติตามขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 66 ซึ่งบังคับใชตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 แต ทอท.
เลื่อนการปรับคาธรรมเนียมดังกลาว เพื่อเปนการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหสายการบินมาใชบริการ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มมากขึ้น
รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการบิน จํานวน 1,435.59 ลานบาท ลดลง 53.75 ลานบาท หรือรอยละ 3.61
สาเหตุหลัก จากการที่ ทอท.ไมบันทึกรับรูรายไดจากการประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร และกิจกรรม
รานคาเชิงพาณิชย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานภูมิภาค ของบริษัทเอกชน 2 ราย จํานวน 863.97
ลานบาท เนื่องจากคณะกรรมการ ทอท. มีมติวา การทําสัญญากับบริษัทเอกชนทั้ง 2 รายนั้น ไมชอบดวยกฎหมาย
และไมมีผลผูกพันคูสัญญา
คาใชจายในการดําเนินงานรวม 4,377.21 ลานบาท สูงกวาปกอน (Q3/2549) จํานวน 2,541.28
ลานบาท หรือรอยละ 138.42 เปนผลมาจากการเปดใหบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิเชิงพาณิชย เปดดําเนินงาน
โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และเปดใหบริการทาอากาศยานดอนเมือง ทําใหคาเสื่อมราคา คาจางเอกชน
ดําเนินการ (Outsources) คาสาธารณูปโภค คาเบี้ยประกันภัย คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมแซม บํารุงรักษา และดอกเบี้ย
จาย เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก
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ดังนั้น กําไรสุทธิ ใน Q3/2550 จํานวน 331.30 ลานบาท จึงลดลงจากปกอน (Q3/2549) จํานวน
1,755.43 ลานบาท หรือรอยละ 84.12 โดยมีกําไรตอหุน 0.23 บาท ต่ํากวา Q3/2549 ซึ่งมีกําไรตอหุน 1.46 บาท
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญของ Q3/2550 เปรียบเทียบกับ Q3/2549 ดังตอไปนี้
งวด 3 เดือน
หนวย : ลานบาท
Q3 / 2550
Q3 / 2549
เพิ่ม (ลด)
รอยละ
รายไดจากการดําเนินงานรวม
4,664.82
3,954.49
710.33
17.96
รายไดที่เกี่ยวกับกิจการบิน
3,229.23
2,465.15
764.08
31.00
รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการบิน
1,435.59
1,489.34
(53.75)
(3.61)
คาใชจายในการดําเนินงานรวม
4,377.21
1,835.93
2,541.28
138.42
กําไรจากการดําเนินงานรวม
287.61
2,118.56
(1,830.95) (86.42)
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,853.99
2,244.41
(390.42) (17.40)
กําไรสุทธิ
331.30
2,086.73
(1,755.43) (84.12)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
0.23
1.46
(1.23)
รายไดที่เกี่ยวกับกิจการบิน ( Aeronautical Revenues ) จํานวน 3,229.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/2549
จํานวน 764.08 ลานบาท หรือรอยละ 31.00 ประกอบดวย
- รายไดคาธรรมเนียมสนามบิน 1,035.90 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 194.47 ลานบาท หรือรอยละ 23.11
- รายไดคาธรรมเนียมการใชสนามบิน 2,087.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 541.04 ลานบาท
หรือรอยละ 35.00
- รายไดคาเครื่องอํานวยความสะดวก 106.33 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 28.57 ลานบาท หรือรอยละ 36.74
รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการบิน ( Non- Aeronautical Revenues ) จํานวน 1,435.59 ลานบาท ลดลงจาก
Q3/2549 จํานวน 53.75 ลานบาท หรือรอยละ 3.61
คาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 4,377.21 ลานบาท สูงกวา Q3/2549 จํานวน 2,541.28 ลานบาท หรือ
รอยละ 138.42 ประกอบดวย
- คาใชจายพนักงาน 598.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น 30.44 ลานบาท หรือรอยละ 5.36
- คาใชจายดําเนินงาน 1,408.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 739.92 ลานบาท หรือรอยละ 110.63
เนื่องจากการเปดใหบริการเชิงพาณิชยของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต 28 กันยายน 2549
และทาอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเปดใหบริการอีกครั้ง ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2550 ทําใหคาใชจายดานบุคลากร
และคาใชจายดําเนินงาน ไดแก คาจัดจางเอกชนดําเนินงาน(Outsources) คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาเบี้ยประกันภัย และคาตอบแทนการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบินที่จายใหแกสายการบินรวมทั้งคาใชจาย
ดําเนินงานของโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพิ่มขึ้นอยางมาก
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- คาซอมแซม 184.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 93.18 ลานบาท หรือรอยละ 102.40 เนื่องจากการ
ซอมแซมบํารุงรักษาสายพานลําเลียงกระเปา ครุภัณฑไฟฟา – เครื่องปรับอากาศ ทางวิ่ง-ทางขับ และเครื่องสุขภัณท
- คาเสื่อมราคาทรัพยสินและคาตัดจําหนาย 1,984.81 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 1,657.34 ลานบาท
หรือรอยละ 506.10
- ดอกเบี้ยจาย 572.34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 568.57 ลานบาท หรือรอยละ 15,081.43 สาเหตุหลัก เนื่องจาก
การจายชําระดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อการกอสรางงานโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ที่ครบกําหนดชําระเงินตน ซึ่งในปกอน (Q3/2549) บันทึกเปนตนทุนงานกอสราง
1.2 ผลการดําเนินงานรวม 9 เดือน (1 ตุลาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550)
ทอท. มีกําไรสุทธิ 1,557.49 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 7,560.08 ลานบาท หรือรอยละ
82.92 โดยมีกําไรสุทธิตอหุน 1.09 บาท ต่ํากวาปกอน ซึ่งมีกําไรสุทธิตอหุน 6.38 บาท สรุปสาระสําคัญ
เปรียบเทียบกับปกอน ไดดังนี้
งวด 9 เดือน
หนวย : ลานบาท
ป 2550
ป 2549
เพิ่ม (ลด)
รอยละ
รายไดจากการดําเนินงานรวม
13,716.23
12,239.26
1,476.97
12.07
- รายไดที่เกี่ยวกับกิจการบิน
9,674.82
7,729.05
1,945.77
25.17
- รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการบิน 4,041.41
4,510.21
(468.80)
(10.39)
คาใชจายในการดําเนินงานรวม
12,355.23
5,159.79
7,195.44
139.45
กําไรจากการดําเนินงานรวม
1,361.00
7,079.47
(5,718.47)
(80.78)
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 4,841.41
11,194.09
(6,352.68)
(56.75)
กําไรสุทธิ
1,557.49
9,117.57
(7,560.08)
(82.92)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
1.09
6.38
(5.29)
2. ฐานะทางการเงินของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
สินทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ทอท. มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 142,772.43 ลานบาท ลดลงจากวันสิ้น
ปบัญชี 2549 (30 กันยายน 2549) จํานวน 7,732.63 ลานบาท หรือ รอยละ 5.42 สินทรัพยหมุนเวียนและ
สินทรัพยไมหมุนเวียน คิดเปนรอยละ 12.46 และ 87.54 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยระหวางกอสราง
สินทรัพยไมมีตัวตนและ
ไมหมุนเวียนอื่น

30 มิถุนายน 2550
30 กันยายน 2549
ลานบาท % ของสินทรัพยรวม ลานบาท % ของสินทรัพยรวม
17,794.53
12.46
23,539.06
15.64
544.65
0.38
567.60
0.38
112,500.83
78.80
114,077.98
75.80
6,021.26
4.22
4,670.14
3.10
5,911.16
4.14
7,650.28
5.08

สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 5,744.53 หรือรอยละ 24.40 สวนหนึ่งเปนการลดลงของเงินฝากธนาคารเนื่องจาก
การจายปนผลประจําป 2549
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ ลดลง 1,577.15 ลานบาท หรือรอยละ 1.38 เนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สินทรัพยระหวางกอสรางเพิ่มขึ้น 1,351.12 ลานบาท หรือรอยละ 28.93 เปนการเพิ่มขึ้นของ งานกอสราง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และแผนพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาค
หนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ทอท. มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 72,730.52 ลานบาท ลดลง 6,726.56 ลานบาท
หรือรอยละ 8.47โดยมีรายละเอียดดังนี้
30 มิถุนายน 2550
30 กันยายน 2549
ลานบาท %ของหนี้สินรวม
ลานบาท %ของหนี้สินรวม
หนี้สินหมุนเวียน
9,051.93
12.45
13,993.24
17.61
เงินกูระยะยาว
50,359.01
69.24
55,942.02
70.41
รายไดสัมปทานรับลวงหนา
4,460.00
6.13
4,460.00
5.61
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
8,859.58
12.18
5,061.83
6.37
หนี้สินหมุนเวียน ลดลงจากวันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน 4,941.31 ลานบาท หรือรอยละ 35.31 เนื่องจาก
เรงชําระเงินใหกับเจาหนี้งานกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งการจายเงินปนผลสวนเพิ่มจากที่จายเงินปนผล
ระหวางกาล ประจําป 2549 และจายโบนัสพนักงานประจําป 2549 ซึ่งบันทึกคางจายไว
เงินกูระยะยาวลดลงจากวันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน 5,583.01 ลานบาท หรือรอยละ 9.98 เนื่องจากการ
จายคืนเงินกูโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
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หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน 3,797.75 ลานบาท หรือรอยละ 75.02
เนื่องจากการทํารายการตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ โดยทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน กับสถาบันการเงินในประเทศและตางประเทศ
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จํานวน 70,014.91 ลานบาท ลดลงจากวันสิ้นปบัญชี 2549
จํานวน 1,006.06 ลานบาท หรือรอยละ 1.42 สวนหนึ่งเนื่องจากการจายปนผลประจําป 2549
สภาพคลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
ทอท. และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทา เงินสด 12,846.66 ลานบาท ลดลงจากวันตน
งวดของปบัญชี 2550 จํานวน 6,913.- ลานบาท หรือรอยละ 34.98 โดยมีเงินสดสุทธิที่ไดมาและใชไปในกิจการตาง ๆ
ดังนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,920.73 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน 7,376.44 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุน
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในสิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,457.29 ลานบาท เปนการชําระคืนเงินกูระยะยาว 570.08
ลานบาท จายเงินปนผลประจําป 2549 เพิ่มเติมจากที่จายปนผลระหวางกาล จํานวน 2,571.43 ลานบาท และเบิกเงินกู
เพิ่มขึ้น 1,697.80 ลานบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

