
ที่ ทอท. 1275/2551
                                                                                        14 กุมภาพันธ 2551
เร่ือง  คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน
เรียน  กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

1. ผลการดําเนินงานของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
1.1 ผลการดําเนินงานสําหรับ Q1/2551 เปรียบเทียบกับ Q1/2550
ไตรมาสแรกของงวดปบัญชี 2551 (เร่ิมตั้งแต 1 ตุลาคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550) ทอท. มีรายไดจาก

การดําเนินงานรวม 5,414.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2550 จํานวน 1,337.05 ลานบาท หรือรอยละ 32.79 คาใชจาย
ดําเนินงานรวม 4,261.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2550 จํานวน 362.63 ลานบาท หรือรอยละ 9.30 กําไรจากการ
ดําเนินงานรวม 1,152.91 ลานบาท เพิ่มขึ้น 974.42 ลานบาท หรือรอยละ 545.93 กําไรสุทธิ จํานวน 340.76 ลานบาท
ลดลง 164.59 ลานบาท หรือรอยละ 32.57 ประกอบดวย

รายไดที่เกี่ยวกับกิจการบิน จํานวน 3,822.22 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,083.69 ลานบาท หรือรอยละ 39.57
สาเหตุหลักจากปริมาณจราจรทางอากาศรวม 6 ทาอากาศยาน เติบโตอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับปกอน โดยจํานวน
เที่ยวบิน ผูโดยสาร และปริมาณสินคา เพิ่มขึ้นรอยละ 9.19, 7.98 และ 10.64 ตามลําดับ โดยเฉพาะปริมาณจราจรทาง
อากาศของสายการบินราคาประหยัด ซ่ึงมีสัดสวนของเที่ยวบินรอยละ 28.2 เมื่อเทียบกับปริมาณเที่ยวบินรวมและ
เพิ่มขึ้นรอยละ 20.3 จากปกอน จํานวนผูโดยสารมีสัดสวนรอยละ 22.0 เมื่อเทียบกับปริมาณผูโดยสารรวม และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.5 จากปกอน

การเพิ่มขึ้นของรายไดสวนหนึ่งเปนผลมาจากการปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
(Passenger Service Charge : PSC) โดยรวมไวในคาบัตรโดยสาร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 และปรับเพิ่มอัตรา
คาธรรมเนียมสนามบิน (Landing & Parking Fee) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2550

รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการบิน จํานวน 1,592.63 ลานบาท เพิ่มขึ้น 253.36 ลานบาท หรือรอยละ 18.92
สาเหตุจากคาเชาสํานักงานและอสังหาริมทรัพย คาบริการรถลีมูซีน คาบริการลานจอดรถยนตรวมทั้งรายไดสวนแบง
ผลประโยชน จากการบริการภาคพื้นและซอมบํารุง เพิ่มขึ้น

คาใชจายดําเนินงานรวม จํานวน 4,261.94 ลานบาท สูงกวา Q1/2550 จํานวน 362.63 ลานบาทหรือ
รอยละ 9.30
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หลังจากการเปดดําเนินการเชิงพาณิชยทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ครบรอบ 1 ป ทอท. ตระหนักดี ถึงผล
กระทบจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการ ทอท. จึงไดกําหนด นโยบาย ใหมีมาตรการลดคาใชจายที่เปนรูปธรรม
แมในภาพรวม คาใชจายดําเนินงาน จะสูงขึ้น รอยละ 9.30 แตจะเห็นวา คาใชจายในการดําเนินงาน ของ ทอท. ใน
Q1/2551 ลดลงอยางมาก ประกอบดวย คาลวงเวลา คาจางภายนอก คาสาธารณูปโภค คาโฆษณาประชาสัมพันธ รวม
ลดลง 53.- ลานบาทโดยเฉพาะคาซอมแซม รวมลดลง 32.90 ลานบาท หรือรอยละ 22.67 ไดแก คาซอมแซม
สายพานสงกระเปา,ทางวิ่ง ทางขับ, ครุภัณฑไฟฟา, ลิฟทบันไดเลื่อน และทางเลื่อน

ดังนั้นใน Q1/2551 จึงมีกําไรจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 974.42 ลานบาท หรือรอยละ 545.93 แตเนื่อง
จากงวดนี้ มีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงถึง 1,051.20 ลานบาท หรือรอยละ 95.70 รวมทั้งดอกเบี้ยจายจํานวน
647.79 ลานบาท และภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 462 ลานบาท จากการนํารายไดจากการประกอบการรานคา
ปลอดอากร และกิจกรรมเชิงพาณิชย ซ่ึงไมไดบันทึกรับรูเปนรายได มารวมคํานวณภาษีดวย ตามที่กรมสรรพากร
ใหความเห็น เปนผลใหมีกําไรสุทธิ จํานวน 340.76 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2550 164.59 ลานบาทหรือรอยละ 32.57
กําไรสุทธิตอหุน 0.24 บาท ลดลงจากปกอน ซ่ึงมีกําไรสุทธิตอหุน 0.35

1.2 สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญของ Q1/2551 เปรียบเทียบกับ Q1/2550 ดังตอไปนี้

งบการเงินรวม
หนวย : ลานบาท Q1/ 2551 Q1/2550 เพิ่ม (ลด) รอยละ

รายไดจากการดําเนินงาน รวม 5,414.85 4,077.80 1,337.05 32.79
รายไดที่เกี่ยวกับกิจการบิน 3,822.22 2,738.53 1,083.69 39.57
รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการบิน 1,592.63 1,339.27 253.36 18.92

คาใชจายในการดําเนินงาน รวม 4,261.94 3,899.31 362.63 9.30
กําไรจากการดําเนินงานรวม 1,152.91 178.49 974.42 545.93
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,449.86 1,544.03 94.17 6.10
กําไรสุทธิ 340.76 505.35 164.59 32.57
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.24 0.35 0.12

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดที่เกี่ยวกับกิจการบิน  (Aeronautical Revenues) จํานวน 3,822.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป Q1/2550

จํานวน 1,083.69 ลานบาท หรือรอยละ 39.57 ประกอบดวย
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1) รายไดคาธรรมเนียมสนามบิน 1,090.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 142.52 ลานบาท หรือรอยละ 15.03
2) รายไดคาธรรมเนียมการใชสนามบิน 2,624.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 940.60 ลานบาท หรือ

รอยละ 55.86
3) รายไดคาเครื่องอํานวยความสะดวก 107.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 0.57 ลานบาทหรือรอยละ 0.53
รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการบิน  (Non – Aeronautical Revenues) จํานวน 1,592.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

Q1/2550 จํานวน 253.36 ลานบาท หรือรอยละ 18.92 ประกอบดวย
1) รายไดคาเชาสํานักงานและอสังหาริมทรัพย จํานวน 342.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 48.34 ลานบาทหรือ

รอยละ 16.43 จากรายไดคาเชาสํานักงาน ที่ ทสภ.
2) รายไดคาบริการ จํานวน 806.97 ลานบาท เพิ่มขึ้น 175.15 ลานบาท หรือรอยละ 27.72  สาเหตุหลัก

จากรายไดคาบริการรถลีมูซีน รายไดคาธรรมเนียมการใชบริการ รายไดคาไฟฟา  และรายไดคาบริการลานจอดรถ
เพิ่มขึ้น

3) รายไดสวนแบงผลประโยชน จํานวน 443.12 เพิ่มขึ้น 29.87 ลานบาท หรือรอยละ 7.23 สาเหตุหลัก
จากรายไดคาบริการภาคพื้นและซอมบํารุง เพิ่มขึ้น

คาใชจายในการดําเนินงาน  จํานวน 4,261.94 ลานบาท สูงกวาป Q1/2550 จํานวน 362.63 ลานบาท หรือ
รอยละ 9.30 ประกอบดวย

1) คาใชจายดําเนินงาน 1,348.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 64.67 ลานบาท หรือรอยละ 5.04
คาใชจายดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนและคาตอบแทนการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการใชสนามบิน (PSC) แกสายการบิน
2) คาซอมแซม  112.24 ลานบาท ลดลง 32.90 ลานบาท หรือรอยละ 22.67 คาซอมแซมที่ลดลงไดแก

คาซอมทางวิ่ง – ทางขับ คาซอมแซมสายพานสงกระเปา คาซอมแซมครุภัณฑไฟฟา คาซอมแซมลิฟท บันไดเลื่อน
ทางเลื่อน

3) คาเสื่อมราคาทรัพยสินและคาตัดจําหนาย  1,941.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 213.50 ลานบาทหรือรอยละ
12.36 จากการลงทุนในสินทรัพยเพิ่มขึ้น

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  47.26 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2550 จํานวน 1,051.20 ลานบาท หรือรอยละ 95.70
เนื่องจาก ในงวดนี้ มีกําไรจากการปรับมูลคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด จํานวน 76.64 ลานบาท แตมีผล
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จํานวน 29.38 ลานบาท จึงมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 47.26
ลานบาท ลดลง จาก Q1/2550 จํานวน 1,051.20 ลานบาท หรือรอยละ 95.70 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินเยนและเงินเหรียญสหรัฐ ดังนี้
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อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน
บาท / 100 เยน บาท / US $ บาท / 100 เยน บาท / US $

31 ธ.ค. 50 29.9716 33.8850 31 ธ.ค. 49 30.5787 36.2308
30 ก.ย. 50 29.9913 34.3851 30 ก.ย. 49 32.0850 37.6373

ลดลง 0.0197 0.5001 ลดลง 1.5063 1.4065

ดอกเบี้ยจาย  647.79 ลานบาทเพิ่มขึ้น 59.30 ลานบาท หรือรอยละ 10.08 สวนหนึ่งเปนดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อ
การกอสรางโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 624.98 ลานบาท

2. ฐานะทางการเงินของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2550

สินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทอท. มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 142,902.33 ลานบาท ลดลงจากวันสิ้นป
บัญชี 2550 (30 กันยายน 2550) จํานวน 574.58 ลานบาท หรือรอยละ 0.40 สินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไม
หมุนเวียน คิดเปนรอยละ 13.69 และ 86.31 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2550
ลานบาท %ของสินทรัพยรวม ลานบาท %ของสินทรัพยรวม

สินทรัพยหมุนเวียน 19,556.23 13.69 19,142.50 13.34
เงินลงทุน 587.39 0.41 554.36 0.39
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 110,578.08 77.38 111,815.59 77.93
สินทรัพยระหวางกอสราง 5,994.49 4.19 5,855.33 4.08
สินทรัพยไมมีตัวตนและ
ไมหมุนเวียนอื่น

6,186.14 4.33 6,109.13 4.26

สินทรัพยรวม 142,902.33 100 143,476.91 100

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น  413.73 หรือรอยละ 2.16 สวนหนึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคาร
สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง  988.31 ลานบาท หรือรอยละ 0.79 สาเหตุหลักจาก :
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ลดลง 1,237.51 ลานบาท เนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาของ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทรัพยสินบางสวนหมดอายุการใชงาน สินทรัพยระหวางกอสรางเพิ่มขึ้น 139.16
ลานบาท หรือรอยละ 2.38 เปนการเพิ่มขึ้นของงานกอสราง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และแผนพัฒนาทาอากาศยาน
ภูมิภาค
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หนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทอท. มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 72,865.02 ลานบาท ลดลง 924.73    
ลานบาท หรือรอยละ 1.25 โดยมีรายละเอียดดังนี้

31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2550
ลานบาท %ของหนี้สินรวม ลานบาท %ของหนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน 9,216.52 12.65 10,998.39 14.91
เงินกูระยะยาว 53,648.96 73.63 52,840.03 71.61
รายไดสัมปทานรับลวงหนา 4,460.00 6.12 4,460.00 6.04
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ 5,539.54 7.60 5,491.33 7.44

หนี้สินรวม 72,865.02 100 73,789.75 100

หนี้สินหมุนเวียน  จํานวน 9,216.52 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2550 จํานวน 1,781.87 ลานบาทหรือรอยละ
16.20 เนื่องจากเรงชําระเงินใหกับเจาหนี้งานกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และจายโบนัสพนักงานประจําป 2550
ซ่ึงบันทึกคางจายไว

หนี้สินไมหมุนเวียน  จํานวน 63,648.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2550 จํานวน 857.14 หรือรอยละ 1.37
ประกอบดวย

1) เงินกูระยะยาว เพิ่มขึ้นจํานวน 808.93 ลานบาท หรือรอยละ 1.53 เนื่องจากการเบิกเงินกูโครงการ
กอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

2) หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 48.21 ลานบาท หรือรอยละ 0.88 สวนหนึ่งเนื่องจากการบันทึก
รายไดรอรับรูจากการทําสัญญากับบริษัทเอกชนเพิ่มเติม

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ทอท. มีเงินสดและรายการเทียบเทา เงินสด 12,077.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันตนงวดของปบัญชี 2551

จํานวน 1,846.30 ลานบาท หรือรอยละ 18.05 โดยมีเงินสดสุทธิที่ไดมาและใชไปในกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,521.57 ลานบาท
- เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน 548.73 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนการลงทุนในสิ่งกอสรางที่

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน 873.46 ลานบาท เปนการชําระคืนเงินกูระยะยาว 151.60

ลานบาท และเบิกเงินกูเพิ่มขึ้น 1,025.06 ลานบาท
 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ทอท. เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม สําหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ในไตรมาสที่ 1/2551 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 โดย ทอท. ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้ เงินลงทุนใน



6

บริษัทยอยและบริษัทรวม ที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บันทึกโดยใชราคาทุนเดิม เปนราคาทุนเริ่มตน
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว ทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงิน
รวม โดยกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2551 ของงบการเงินรวมเทากับ 340.76 ลานบาท แตงบการเงินเฉพาะกิจการมี
กําไรสุทธิ 318.85 ลานบาท โดยมีขอมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสที่ 1/2551 ลดลง 21.91 ลานบาท แตไตรมาสที่
1/2550 เพิ่มขึ้น 39.55 ลานบาท เนื่องจากไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรและขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธี
สวนไดเสีย

2. ผลกระทบตอรายการอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดแก เงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม และกําไรสะสมที่แสดงในงบดุล เพิ่มขึ้น 580.83 ลานบาท ทั้งนี้ผลสะสมของการเปลี่ยน
แปลงหลักการบัญชีไดแสดงไวใน “ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีเงินลงทุน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงิน
รวมและปจจัยพื้นฐานในการทําธุรกิจของทอท.แตอยางใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                                                            (นางสาวสุวรรณี  สําโรงวัฒนา)
                                                                       เลขานุการบริษัท
                                                                      ผูมีอํานาจลงนาม

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