
ที่ ทอท.  309/2550
                                                                                         29 พฤศจิกายน 2550
เร่ือง  คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน
เรียน  กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

                     คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด  วันท่ี 30  กันยายน 2550 และ 2549
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

1. ผลการดําเนินงานของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (ทอท.) ประจําป 2550
ในงวดปบัญชี 2550 ( 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ทอท.มีรายไดจากการดําเนินงาน

รวม 19,501.41 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 3,260.55 ลานบาท หรือรอยละ 20.08 คาใชจายดําเนินงาน
รวม  17,996.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 8,576.09 ลานบาท หรือรอยละ 91.04 กําไรจากการดําเนินงาน
รวม 1,505.25  ลานบาท ลดลงจากปกอน 5,315.54 ลานบาท หรือรอยละ 77.93  กําไรสุทธิ 1,094.87 ลานบาท
ลดลงจากปกอน 9,379.12 ลานบาท หรือรอยละ 89.55 ประกอบดวย

         รายไดที่เกี่ยวกับกิจการการบิน จํานวน 13,145.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 2,905.05 ลานบาท
หรือรอยละ 28.37 สาเหตุหลักจากปริมาณการจราจรทางอากาศรวม  6 ทาอากาศยาน เติบโตอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับ
ปกอน โดยจํานวนเที่ยวบิน ผูโดยสาร และปริมาณสินคา เพิ่มขึ้นรอยละ 11.40, 7.95 และ 0.61 ตามลําดับ
โดยเฉพาะปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินราคาประหยัด ซ่ึงมีสัดสวนของเที่ยวบินรอยละ 27.00
เมื่อเทียบกับปริมาณเที่ยวบินรวม และเพิ่มขึ้นรอยละ 34.34 จากปกอน สัดสวนของผูโดยสารรอยละ 21.50
เมื่อเทียบกับปริมาณผูโดยสารรวม และเพิ่มขึ้น รอยละ 31.72 จากปกอน

   การเพิ่มขึ้นของรายไดสวนหนึ่งเปนผลจากการปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมการใชสนามบิน (Passenger
Service Charges : PSC)โดยรวมไวในคาบัตรโดยสาร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 และปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียม
สนามบิน (Landing & Parking Fee) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2550

          แตยังคงมีปจจัยลบจากเหตุการณไมสงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหปริมาณผูโดยสาร
ของทาอากาศยานหาดใหญเติบโตไมเต็มที่

รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน  จํานวน 6,355.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นเพียง  355.50  ลานบาท
หรือรอยละ 5.93  เปนผลจากการที่ ทอท.ไมบันทึกรับรูรายไดจากการประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร
 และกิจกรรมรานคาเชิงพาณิชย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานภูมิภาคของบริษัทเอกชน 2 ราย
ตั้งแต วันที่ 28 กันยายน 2549 เปนตนมา  ตามที่ คณะกรรมการ ทอท.มีมติในคราวประชุม คร้ังที่ 10/2550 เมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2550 วาการทําสัญญากับบริษัทเอกชนดังกลาว ไมเปนไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติวาดวยการ
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ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535  สัญญาจึงไมชอบดวยกฎหมาย และไมมีผลผูกพัน
คูสัญญา  โดย ทอท.จะใชสิทธิเรียกคาเสียหายอันเกิดจากรายไดที่ ทอท.ไมไดรับรูจากบริษัทเอกชนดังกลาวตอไป

คาใชจายจากการดําเนินงานรวม  จํานวน 17,996.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 8,576.09 ลานบาท
หรือรอยละ 91.04 ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากการเปดดําเนินการเชิงพาณิชยทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลใหคาใชจาย
ดําเนินงานในภาพรวมสูงขึ้นจากปกอนเกือบเทาตัว โดยเฉพาะคาเสื่อมราคา เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 6,359.45
ลานบาท หรือรอยละ 454.23

นอกจากนี้ ในงวดบัญชีป 2550 ทอท.ไดบันทึกดอกเบี้ยจายเงินกู เพื่อการกอสรางทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิและโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2,396.71 ลานบาท เปนคาใชจาย  ซ่ึงในปกอนบันทึก
เปนตนทุนของงานกอสราง รวมทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป 2550 จํานวน 1,722.75 ลานบาท เปนผล
ใหมีกําไรสุทธิ จํานวน 1,094.87 ลานบาท ลดลงจากปกอน 9,379.12 ลานบาท หรือรอยละ 89.55
กําไรสุทธิตอหุน 0.77 บาท ลดลงจากปกอน ซ่ึงมีกําไรสุทธิตอหุน 7.33 บาท
                       สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญของปบัญชี 2550 เปรียบเทียบกับป 2549 ดังตอไปนี้

  หนวย : ลานบาท             ป 2550             ป 2549 เพิ่ม (ลด)              รอยละ
รายไดจากการดําเนินงานรวม 19,501.41 16,240.86 3,260.55       20.08

 - รายไดที่เกี่ยวกับกิจการบิน 13,145.98 10,240.93 2,905.05 28.37
 - รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการบิน         6,355.43 5,999.93 355.50 5.93

คาใชจายในการดําเนินงานรวม               17,996.16 9,420.07 8,576.09 91.04
กําไรจากการดําเนินงานรวม                     1,505.25 6,820.79 (5,315.54) (77.93)
          กําไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน         2,804.54 4,189.53 (1,384.99) (33.06)
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได       5,180.13 12,628.92 (7,448.79) (58.98)
กําไรสุทธิ 1,094.87 10,473.99 (9,379.12) (89.55)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)                                   0.77                    7.33                       (6.56))
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รายไดที่เกี่ยวกับกิจการการบิน ทอท.มีรายไดเกี่ยวกับกิจการบิน 13,145.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน

2,905.05 ลานบาท หรือรอยละ 28.37 ประกอบดวย
1) รายไดคาธรรมเนียมสนามบิน 3,937.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 468.92  ลานบาทหรือรอยละ 13.52

     2.)   รายไดคาธรรมเนียมการใชสนามบิน 8,781.48 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,322.02 ลานบาท
หรือรอยละ 35.95

3) รายไดคาเครื่องอํานวยความสะดวก 427.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 114.11 ลานบาท
หรือรอยละ 36.46

รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน  จํานวน 6,355.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 355.50  ลานบาท หรือ
รอยละ 5.93 ประกอบดวย

1) รายไดคาเชาสํานักงานและอสังหาริมทรัพย 1,524.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น 561.89  ลานบาท
หรือรอยละ 58.36 จากรายไดคาเชาที่ดิน และคาเชาสํานักงานและพื้นที่ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

2) รายไดเกี่ยวกับบริการ 2,818.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,885.82 ลานบาท หรือรอยละ 202.19
จากรายไดคาบริการเคานเตอรเช็คอิน รายไดคาสาธารณูปโภค  และรายไดจากกิจการโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัทยอยของ ทอท. ซ่ึงมีรายไดจากการดําเนินงานในงวดบัญชีป 2550  จํานวนรวม 677.77  ลานบาท

3) รายไดสวนแบงผลประโยชน 2,012.28  ลานบาท ลดลงจากปกอน 2,092.21 ลานบาท
หรือรอยละ 50.97  เปนผลจากการไมบันทึกรับรูรายไดจากการจําหนายสินคาปลอดอากรและกิจกรรมเชิงพาณิชย   
ของบริษัทเอกชน 2 ราย

คาใชจายจากการดําเนินงาน ทอท.และบริษัทยอย มีคาใชจายจากการดําเนินงานในงวดบัญชีนี้
รวมทั้งสิ้น  17,996.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 8,576.09 ลานบาท หรือรอยละ 91.04 ประกอบดวย

1) คาใชจายดําเนินงาน 5,730.13  ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,103.36 ลานบาท หรือรอยละ 58.00
เนื่องจากการเปดใหบริการเชิงพาณิชยของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลทําใหคาใชจายดําเนินงานในภาพรวมสูงขึ้น
จากปกอนเกือบเทาตัว

     2)    คาซอมแซม 732.38 ลานบาท เพิ่มขึ้น 454.00 ลานบาท หรือรอยละ 163.09  จากคาซอมแซม
สายพานสงกระเปา ครุภัณฑไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ  เครื่องสื่อสารและคอมพิวเตอร ทางวิ่ง-ทางขับ และสุขภัณฑ

3)    คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 7,759.49 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,359.45 ลานบาท หรือรอยละ
454.23
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                กําไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 2,804.54 ลานบาท ลดลง 1,384.99 ลานบาท หรือรอยละ 33.06
สาเหตุเนื่องจาก การปรับมูลคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด  ซ่ึงผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางป 2550
และป 2549 ลดลงต่ํากวาผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางป 2549 และป 2548 ทําใหมีผลกําไรอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลง ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยน
บาท/100 เยน  บาท/US $

       2550              29.9913              34.3851
       2549 32.0850 37.6373

                    ลดลง (2.0937) (3.2522)

              2549 32.0850 37.6373
  2548 36.4959 41.1075
       ลดลง (4.4109) (3.4702)

ดอกเบี้ยจาย จํานวน 2,397.17  ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,357.51 ลานบาท หรือรอยละ 5,944.30
เนื่องจาก  ในงวดนี้บันทึกดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อการกอสรางงานโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนคาใชจาย ซ่ึงในปกอนบันทึกเปนตนทุนงานกอสราง

2. ฐานะทางการเงินของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550
สินทรัพย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ทอท. มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 143,476.91 ลานบาท ลดลงจากวันสิ้นป

บัญชี 2549  (30 กันยายน 2549) จํานวน 7,028.15  ลานบาท หรือรอยละ 4.67  สินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพย
ไมหมุนเวียน ลดลงคิดเปนรอยละ 18.68 และ 2.07  ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

   30 กันยายน 2550                          30 กันยายน 2549
                 ลานบาท      % ของสินทรัพยรวม            ลานบาท      % ของสินทรัพยรวม

สินทรัพยหมุนเวียน                          19,142.50              13.34                            23,539.06             15.64
เงินลงทุน                                           554.36               0.39                                 567.60               0.38
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 111,815.59     77.93                           114,077.98             75.80
สินทรัพยระหวางกอสราง     5,855.33       4.08                           4,670.14                3.10
สินทรัพยไมมีตัวตนและ
      ไมหมุนเวียนอื่น                            6,109.13              4.26                               7,650.28                5.08
สินทรัพยรวม                                   143,476.91             100                            150,505.06                100
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สินทรัพยหมุนเวียน ลดลง  4,396.56 ลานบาท หรือรอยละ 18.68  สวนหนึ่งเปนการลดลงของเงินฝากธนาคาร
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  ลดลง  2,262.39 ลานบาท หรือรอยละ 1.98 เนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาของ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สินทรัพยระหวางกอสราง เพิ่มขึ้น  1,185.19  ลานบาท หรือรอยละ 25.38  เปนการเพิ่มขึ้นของงานกอสรางทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ และแผนพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาค
หนี้สิน  ณ วันที่ 30  กันยายน 2550 ทอท. มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 73,789.75  ลานบาท ลดลง  5,551.79

ลานบาท หรือรอยละ 7.00  โดยมีรายละเอียดดังนี้
30 กันยายน 2550                     30 กันยายน 2549

     ลานบาท %ของหนี้สินรวม           ลานบาท        %ของหนี้สินรวม
หนี้สินหมุนเวียน 10,998.39 14.91 13,993.24 17.64
 เงินกูระยะยาว 52,840.03 71.61 55,942.02 70.51
รายไดสัมปทานรับลวงหนา 4,460.00 6.04 4,460.00 5.62
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5,491.33 7.44 4,946.28 6.23
หนี้สินรวม                                        73,789.75                    100                     79,341.54                  100

             
หนี้สินหมุนเวียน ลดลงจากวันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน  2,994.85  ลานบาท หรือรอยละ 21.40

เนื่องจากเรงชําระเงินใหกับเจาหนี้งานกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจําป 2550  และจายปนผลระหวางกาล
ประจําป 2549

เงินกูระยะยาว ลดลงจากวันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน 3,101.99  ลานบาท หรือรอยละ 5.55 เนื่องจาก
การจายคืนเงินกูโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิและโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน 545.05  ลานบาท หรือรอยละ 5.79
สวนหนึ่งเนื่องจากการบันทึกรายไดรอรับรูจากการทําสัญญากับบริษัทเอกชน

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวน 69,687.16  ลานบาท ลดลงจากวันสิ้นปบัญชี 2549
จํานวน 1,476.36 ลานบาท หรือรอยละ 2.07 สวนหนึ่งเนื่องจากการจายเงินปนผล ประจําป 2549

สภาพคลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
                          ทอท. และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทา เงินสด 10,231.39 ลานบาท ลดลงจากวันตนงวด
ของปบัญชี 2550 จํานวน 9,528.28  ลานบาท หรือรอยละ 48.22 โดยมีเงินสดสุทธิที่ไดมาและใชไปในกิจการตาง ๆ
ดังนี้

-   เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  5,305.61 ลานบาท
 -  เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน 11,698.50  ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนการลงทุน

ในสิ่งกอสรางที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
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-   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,135.39  ลานบาท เปนการชําระคืนเงินกูระยะยาว
1,087.94 ลานบาท จายเงินปนผลประจําป 2549 จํานวน 3,928.57  ลานบาท และเบิกเงินกูเพิ่มขึ้น 1,910.10 ลานบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                                                            (นางสาวพรทิพย  กาญจนศาสตร)
                                                                     ผูอํานวยการฝายบัญชี
                                                                        ผูมีอํานาจลงนาม

ฝายบัญชี
โทรศัพท  0-2535-1594
โทรสาร  0-2535-1855


