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11. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
(11.1) งบการเงิน

(11.1.1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
จากรายงานของคุณรุทธ เชาวนะกวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247 ของบริษัท สํ านัก

งาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด ในฐานะผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ท่ีมีเกี่ยวกับงบการเงินป 2542 � ป 2544 มี
ความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตลอดระยะ
เวลาดังกลาวโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยแสดงความเห็นอยางไมมี
เงือ่นไขตองบการเงินดังกลาว

สํ าหรับภาระผูกพันของบริษัทฯ ท่ีมีตอบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด น้ัน เน่ืองจากบริษัท ขน
สงน้ํ ามนัทางทอ จํ ากัด ประสบปญหาทางดานการเงินอยางรุนแรง บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนและเจาหน้ีไดรวมมือกัน
กบัเจาหน้ีทุกรายทํ าการปรับโครงสรางหน้ีของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด โดยจัดใหมีการแปลงหน้ีบางสวน
เปนทุน และปรับลดอัตราดอกเบ้ียพรอมท้ังปรับตารางการชํ าระเงินใหมใหสอดคลองกับประมาณการกระแสเงินสด
ในภาวะปจจบัุนของบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด โดยไดมีการลงนามในสัญญาปรับโครงสรางหน้ีไปแลว และใน
การนีบ้ริษทัฯ ไดตั้งสํ ารองผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวแลวตั้งแตป 2541 มลูคารวม 265.521 ลานบาท 
และบันทึกสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมแกบริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด เพ่ือชํ าระคาดอกเบ้ียเปน
จ ํานวนเงนิ 106.4 ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดคํ้ าประกันเงินกูยืมของบริษัทดังกลาวเปนจํ านวนเงิน 415.1 
ลานบาท รวมภาระความเส่ียง ณ 31 ธันวาคม 2544 ท้ังหมดประมาณ 787 ลานบาท อยางไรก็ตามจากขอสังเกต
จากงบการเงิน ป 2544 บริษัทฯไดบันทึกสํ ารองผลขาดทุนจากเงินลงทุนและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกูยืม
แลว ท้ังจํ านวนเปนจํ านวนเงินรวม 787 ลานบาท

(11.1.2) ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ เฉพาะรายการท่ีมีนัยสํ าคัญ
สรุปตวัเลขทางการเงินดังแสดงในตารางตอไปน้ี เปนสรุปขอมูลจากงบการเงินรวม แตอยางไรก็

ตามเน่ืองจากบริษัทยอยของบริษัทฯ อันไดแก บริษัท น้ํ ามันอากาศยาน จํ ากัด ท่ีหยดุการดํ าเนินการไปตัง้แตป 2536 
เพ่ิงกลับมาดํ าเนินงานตั้งแตเดือน ตุลาคม 2544 ตัวเลขทางการเงินในงบการเงินของบริษัทดังกลาวจึงไมมีผล
กระทบตองบการเงินรวมของบริษัทฯอยางมีนัยสํ าคัญ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดทํ าประมาณการทางการเงินของบริษัทฯสํ าหรับป 2545 ขึน้เปนการภาย
ใน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนแกนักลงทุนในการเปดเผยขอมูล โดยมีรายละเอียดในสมมติฐานและประมาณการทางการเงิน 
หนา 72 - 73
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ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ เฉพาะรายการที่มีนัยสํ าคัญ

หมายเหตุ * รายการรวมคาใชจายน้ีเปนรายการท่ีปรากฏในงบการเงินของผูสอบบัญชี ประกอบดวย ตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการบริหาร
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน คาใชจายภาระค้ํ าประกัน และคาตอบแทน
กรรมการ เปนตน

ประมาณการ

(หนวย: ลานบาท) งบภายใน
สาํหรับป สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2545

สาํหรับป สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2544

สาํหรับป สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2543

สาํหรับป สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2542

ปริมาณนํ้ามันท่ีใหบริการ (ลานลิตร)          3,625.00          3,494.00          3,262.00           3,076.60 
รายไดคาบริการ 826.95 882.41 774.84 692.02
รายไดรวม 907.66 962.58 860.19 777.37
ตนทุนการใหบริการ 311.49 320.59 329.64 304.78
รวมคาใชจาย * 456.98 888.97 523.45 415.31
ดอกเบี้ยจาย 2.35 1.89 2.57 2.78

456.53 490.83 404.56 400.93 
ขาดทุนจากเงินลงทุน เงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเก่ียวของ และภาระคํ้าประกัน 5.85 417.22 67.82 38.88

450.68 73.61 336.74 362.05
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 306.46 (76.27) 212.28 214.57
จํานวนหุนรวม (ลานหุน) 34.00 25.00 25.00 25.00
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 9.01 (3.05) 8.49 8.58
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 848.96 774.83 744.52 594.43
ลูกหน้ีการคา 72.73 100.56 94.07 74.85
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 982.97 903.98 871.39 688.01
คาเสื่อมราคา 99.74 96.08 84.45 84.45
สินทรัพยถาวร (สุทธิ) 698.34 497.79 420.20 407.20
สินทรัพยรวม 1,945.39 1,565.22 1,346.22 1,216.89
เจาหน้ีการคา 23.26 20.44 19.25 15.41
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 240.39 305.35 269.15 234.98
หน้ีสินรวม 408.96 737.35 287.58 253.53
รวมสวนของผูถือหุน 1,536.43 827.87 1,058.64 963.36
กําไรสะสม 744.43 575.87 806.64 711.86
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 369.94 232.03 462.80 389.25
เงินปนผล 137.91 154.50 117.00 100.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 339.75 435.92 350.29 306.50
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (677.92) (319.57) (117.44) (632.86)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 412.04 (121.04) (108.75) (64.54)

เกดิข้ึนจริง

สอบทานแลว

กําไรกอนภาษีเงินไดและขาดทุนจากเงินลงทุน เงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเก่ียวของ และภาระคํ้าประกัน

กําไรกอนภาษีเงินไดสุทธิจากขาดทุนจากเงินลงทุน เงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเก่ียวของ และภาระคํ้าประกัน
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11.1.1 ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญของบริษัทฯ

หมายเหตุ * อัตราการจายเงินปนผลตอหุนในป 2542 - 2544 คิดจากหุนจํ านวนรวม 25.0 ลานหุน

ประมาณการ

อัตราสวนทางการเงิน งบภายใน
 สําหรับป สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2545 
 สําหรับป สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2544 
 สําหรับป สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2543 
 สําหรับป สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2542 

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.09                2.96               3.24                2.93                
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.41                1.43               1.30                1.30                
อัตราการหมุนของลูกหนี้ (ครั้ง) 9.54                9.07               9.17                9.25                
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38                   40                  40                   39                   
อัตราการหมุนของเจาหนี้ (ครั้ง) 27.26              23.28             21.32              18.45              
ระยะเวลาการจายชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 13                   16                  17                   20                   

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
ตนทุนการใหบริการตอรายไดรวม (%) 34.32% 33.30% 38.32% 39.21%
อัตรากําไรขั้นตน (%) 65.68% 66.70% 61.68% 60.79%

(%) 50.30% 50.99% 47.03% 51.58%

(%) 49.65% 7.65% 39.15% 46.57%

อัตรากําไรสุทธิ (%) 33.76% (7.92%) 24.68% 27.60%
อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 25.92% (8.09%) 21.00% 23.69%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 17.46% (5.24%) 16.56% 18.38%

(%) 17.79% 23.42% 21.86% 21.72%
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวรสุทธิ (%) 51.24% (16.62%) 51.31% 53.66%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (%) 51.71% 66.12% 67.12% 66.60%

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน
อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.27                0.89               0.27                0.26                
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 195.10            260.98           158.53           145.22            
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เกณฑเงินสด) (เทา) 144.45            230.89           136.40           110.25            
อัตราการจายเงินปนผล (%) 45.00% n.a. 55.12% 46.61%

อัตราสวนตอหุนรวม (Fully diluted)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) 45.19              33.11             42.35              38.53              
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาทตอหุน) 9.01                (3.05) 8.49                8.58                
อัตราการจายเงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 4.06                6.18               4.68                4.00                

อัตราการเติบโต
รายไดรวม (%) (5.71%) 11.90% 10.65% (12.08%)
ตนทุนการใหบริการ (%) (2.84%) (2.75%) 8.16% (0.25%)
คาใชจายรวม (%) (48.59%) 69.83% 26.04% 0.65%

(%) (6.99%) 21.32% 0.90% (45.91%)

กําไรสุทธิ (%) 501.82% (135.93%) (1.07%) 254.30%
สินทรัพยรวม (%) 24.29% 16.27% 10.63% 8.90%
หนี้สินรวม (%) (44.54%) 156.39% 13.43% (5.93%)

เกิดข้ึนจริง

สอบทานแลว

อัตรากําไรจากการดําเนินงานหลังขาดทุนจากการลงทุน เงินใหกูยืมแกบริษัทที่
เก่ียวของ และภาระคํ้าประกัน

อัตราผลตอบแทนกอนขาดทุนจากเงินลงทุนตอสินทรัพยรวม

กําไรกอนภาษีเงินไดและขาดทุนจากเงินลงทุน เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เก่ียวของ 
และภาระคํ้าประกัน

อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุนจากการลงทุน เงินใหกูยืมแกบริษัทที่
เก่ียวของ และภาระคํ้าประกัน

*
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ค ําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดํ าเนินงาน

ผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ
จากการพจิารณาผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ในชวง 3 ปท่ีผานมาจะเห็นไดวา รายไดคาบริการของบริษัทฯ

ซึง่ถอืเปนรายไดหลักมีแนวโนมท่ีเพ่ิมขึ้น กลาวคอื เพ่ิมขึ้นจาก 692.02 ลานบาทในป 2542 เปน 774.84 ลานบาทใน
ป 2543 และมรีายไดคาบริการ 882.41 ลานบาท ในป 2544 ซึ่งมีรายไดสูงกวารายไดในป 2543 รอยละ 13.88 เน่ือง
จากมจี ํานวนเท่ียวบินเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเท่ียวบินระหวางประเทศ (Long Haul Flight) ซึง่เปนเคร่ืองบินโดยสารขนาด
ใหญจงึมีการเติมน้ํ ามันในปริมาณมาก กอรปกบัการมกี ําไรจากอัตราแลกเปล่ียนของไทยออนคาในชวงเวลาดังกลาว

จากเหตวุนิาศกรรมท่ีเกิดในเดือนกันยายนในป 2544 ท่ีผานมา ไดสงผลกระทบในเชิงลบถึงอุตสาหกรรมการ
บินท่ัวโลก แตสํ าหรับปริมาณนํ้ ามันท่ีบริษัทฯไดใหบริการในเดือนกันยายนท่ีเกิดเหตุ และตุลาคมป 2544 พบวา
บริษทัฯยงัไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว เน่ืองจากปริมาณนํ้ ามันท่ีใหบริการในเดือนกันยายน และ
ตลุาคม ยงัคงเพ่ิมขึน้รอยละ 6.43 และรอยละ 5.36 ตามลํ าดับ จากปริมาณนํ้ ามันท่ีใหบริการในงวดเดียวกันของป
กอน และปริมาณเท่ียวบินท่ีใหบริการยังเพ่ิมขึ้นอีกประมาณรอยละ 2 อีกดวย นอกจากน้ีบริษัทฯยังไดจัดทํ าประมาณ
การปริมาณนํ ้ามนัเพ่ิมเตมิตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2545 จนถึงเดือนเมษายนป 2545 ซึ่งคาดวาจะมีอัตราเติบโตเพ่ิม
ขึน้อยางตอเน่ือง

ตารางเปรียบเทียบปริมาณเที่ยวบินรายเดือน ป 2543 ป 2544 และประมาณการป 2545

ป 2543 ป 2544 ป 2545*
เดือน ปริมาณเท่ียวบิน

(เท่ียว)
อัตราเติบโต
ของเท่ียวบิน

ปริมาณเท่ียวบิน
(เท่ียว)

อัตราเติบโต
ของเท่ียวบิน

ปริมาณเท่ียวบิน
(เท่ียว)

อัตราเติบโต
ของเท่ียวบิน

มกราคม            7,616 N.A.            8,473 11.25%              8,398            -0.89%
กุมภาพันธ            7,412 N.A.            7,461 0.66% 7,648* 2.51%*
มีนาคม            7,716 N.A.            8,249 6.91% 8,478* 2.78%*
เมษายน            7,589 N.A.            8,201 8.06% 8,180* -0.26%*
พฤษภาคม            7,552 N.A.            7,918 4.85% N.A. N.A.
มิถุนายน            7,097 N.A.            7,587 6.90% N.A. N.A.
กรกฎาคม            7,513 N.A.            8,015 6.68% N.A. N.A.
สิงหาคม            7,749 N.A.            8,132 4.94% N.A. N.A.
กันยายน            7,459 N.A.            7,657 2.65% N.A. N.A.
ตุลาคม            7,805 N.A. 7,983 2.28% N.A. N.A.
พฤศจิกายน            7,825 N.A. 7,,728 -1.24% N.A. N.A.
ธันวาคม            8,211 N.A. 8,367 1.90% N.A. N.A.
หมายเหตุ * ตวัเลขประมาณการเที่ยวบินโดยบริษัทฯ รวมกับบริษัทนํ้ ามันคูคาซ่ึงคิดอัตราลด (Discount) เที่ยวบินลงมาแลวประมาณ 15%
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ตารางเปรียบเทียบปริมาณนํ้ ามันรายเดือน ป 2543 ป 2544 และประมาณการป 2545

ป 2543 ป 2544 ป 2545*

เดือน ปริมาณน้ํ ามัน
(ลานลิตร)

อัตราเติบโต
ของปริมาณ
น้ํ ามัน

ปริมาณน้ํ ามัน
(ลานลิตร)

อัตราเติบโต
ของปริมาณ
น้ํ ามัน

ปริมาณน้ํ ามัน
(ลานลิตร)

อัตราเติบโต
ของปริมาณ
น้ํ ามัน

มกราคม          267.37 N.A.       300.39 12.35%            304.32 1.31%
กุมภาพันธ          257.29 N.A.       266.80 3.70% 280.74* 5.22%*
มีนาคม          275.38 N.A.       294.66 7.00% 311.15* 5.60%*
เมษายน          266.87 N.A.       291.85 9.36% 300.20* 2.86%*
พฤษภาคม          265.69 N.A.       290.82 9.46% N.A. N.A.
มิถุนายน          253.22 N.A.       280.46 10.76% N.A. N.A.
กรกฎาคม          272.74 N.A.       296.86 8.84% N.A. N.A.
สิงหาคม          277.23 N.A.       295.44 6.57% N.A. N.A.
กันยายน          272.30 N.A.       289.82 6.43% N.A. N.A.
ตุลาคม          281.65 N.A. 296.75 5.36% N.A. N.A.
พฤศจิกายน          280.21 N.A. 288.10 2.82% N.A. N.A.
ธันวาคม          292.21 N.A. 302.36 3.47% N.A. N.A.
หมายเหตุ * ตวัเลขประมาณการเที่ยวบินโดยบริษัทฯ รวมกับบริษัทนํ้ ามันคูคาซ่ึงคิดอัตราลด (Discount) ปริมาณนํ้ ามันลงมาแลว

ประมาณ 15%

จากการทีบ่ริษทัฯ จัดทํ าประมาณการทางการเงินสํ าหรับป 2545 ขึ้นเปนการภายใน โดยประมาณขึ้นจากการ
นํ าผลประกอบการในปท่ีผานมาเปนพ้ืนฐานในการทํ าประมาณการสํ าหรับป 2545 เพ่ือประโยชนแกนักลงทุนในการ
ไดรับขอมลูท่ีเปนปจจุบันยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากคาบริการ 826.95 ลานบาท และมีรายไดรวม
907.66 ลานบาท นอกจากน้ียังมีการคาดการณผูโดยสารท่ีเดินทางเพิ่มขึ้น (โปรดดูจากตารางแสดงประมาณการ
จ ํานวนผูโดยสารท่ีมาใชบริการ ณ ทาอากาศยานในกรุงเทพมหานคร ป 2545 � 2552 หนา 40) จึงมีผลตอปริมาณ
น้ํ ามนัท่ีคาดวาจะใหบริการเพ่ิมขึ้นดวยเปน 3,625 ลานลิตรในป 2545 ซึ่งสูงกวาปริมาณนํ้ ามันท่ีใหบริการในป 2544
ถงึรอยละ 3.75 อยางไรก็ตาม สาเหตุท่ีบริษัทฯ มีการประมาณการรายไดในป 2545 ในอัตราท่ีนอยกวารายไดในป
2544 เน่ืองจากบริษัทฯ ประมาณการรายไดโดยใชอัตราแลกเปล่ียนประมาณ 40 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งแตก
ตางกบัรายไดรับจริงท่ีมีอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียประมาณ 44 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดทํ า
ประมาณการปริมาณนํ้ ามันโดยใชหลักความระมัดระวังดวย
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ตารางสรุปจํ านวนเที่ยวบินและปริมาณนํ้ ามันที่ใหบริการของบริษัทฯ

ป 2542 ป 2543 ป 2544
เที่ยวบินในประเทศ
- จํ านวนเที่ยวบิน 26,940 29,318 29,879
- ปริมาณนํ้ ามัน (ลานลิตร) 263 262 271
เที่ยวบินระหวางประเทศ
- จํ านวนเที่ยวบิน 58,150 62,226 65,892
- ปริมาณนํ้ ามัน (ลานลิตร) 2,821 3,000 3,223
รวมจํ านวนเที่ยวบิน * 85,090 91,544 95,771
รวมปริมาณนํ้ ามัน (ลานลิตร) 3,084 3,262 3,494
หมายเหตุ * จํ านวนเที่ยวบินที่บริษัทฯ ใหบริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน

ในสวนของรายไดจากการใหเชาทรัพยสินของบริษัทฯ จะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกปตามขอกํ าหนดในสัญญาเชา 
ซึง่รายไดดงักลาวในป 2542 ป 2543 และป 2544 เทากับ 46.06 ลานบาท 49.26 ลานบาท และ 49.35 ลานบาท 
ตามลํ าดบั สํ าหรับรายไดดอกเบ้ียรับของบริษัทฯ มีแนวโนมท่ีลดลงนับจากป 2542 เปนตนมา เน่ืองจากอัตราดอก
เบ้ียรับฝากจากสถาบันการเงินมีการปรับตัวลดลง แมวายอดเงินฝากธนาคารหรือตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทฯ จะ
เพ่ิมขึน้อยางตอเน่ืองทุกป โดยท่ียอดรายไดอ่ืนน้ีลดลงจาก 39.29 ลานบาทในป 2542 เหลือ 36.09 ลานบาท ในป 
2543 และเหลือ 30.82 ลานบาท ในป 2544

ตนทุนการใหบริการของบริษัทฯซึ่งประกอบดวย คาเชาท่ีดิน และคาเชาระบบทอขนสงน้ํ ามันอากาศยาน
บริเวณใตลานจอดท่ีทาอากาศยานดอนเมือง มแีนวโนมของอัตราตนทุนการใหบริการตอรายไดรวมท่ีลดลงตั้งแตป 
2542 � ป 2544 เทากับรอยละ 39.21 เหลือ 38.32 และ 33.30 ตามลํ าดับ เน่ืองจากบริษัทมีการบริหารตนทุนท่ีมี
ประสิทธภิาพ โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทฯ เชน เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส สวสัดิการคารักษา
พยาบาล และสวัสดิการอืน่ๆ รวมถึงเงินสมทบสํ าหรับเงินกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ และเงินผลประโยชนเมื่อออกจาก
งานของพนักงานบรษิัทฯ เปนตน โดยคาใชจายดังกลาวรวมแลวคิดเปนอัตราเฉล่ียรอยละ 27-31 ของตนทุนการให
บริการรวม

กํ าไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2542 และป 2543 เทากับ 214.57 ลานบาท และ 212.28 ลานบาท ตามลํ าดับ 
โดยจะเห็นไดวากํ าไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2543 มีจํ านวนเงินท่ีลดลงจากป 2542 เน่ืองจากบริษัทฯไดรับรูผลขาดทุน
จากเงนิลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (บริษัท ขนสงน้ํ ามันทางทอ จํ ากัด) จํ านวน 38.88 ลานบาท 
และ 67.82 ลานบาท ตามลํ าดับ แตสํ าหรับงบการเงินในป 2544 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจํ านวน (76.27) ลานบาท 
เน่ืองจากบริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือภาระค้ํ าประกันจํ านวน 415.11 ลานบาท และรับรูผลขาดทุนจากเงินลงทุนจํ านวน 
2.11 ลานบาท รวมเปนคาใชจายท้ังส้ิน 417.22 ลานบาท หากพิจารณาเฉพาะกํ าไรสุทธิจากการดํ าเนินงานของ
บริษทัฯ โดยไมรวมการรับรูผลขาดทุนและภาระคํ้ าประกันจากรายการดังกลาวแลว จะเห็นวา บริษัทฯ มีกํ าไรกอน
ภาษเีงนิไดและขาดทุนจากเงินลงทุน เงินใหกูยืม และภาระคํ้ าประกันเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเพ่ิมขึ้นจาก 400.93 
ลานบาท เปน 404.56 ลานบาทและ 490.83 ลานบาท ในป 2542 ป 2543 และ ป 2544 ตามลํ าดับ ท้ังน้ี การเพ่ิมขึ้น
ของกํ าไรจากการด ําเนินงานดังกลาวน้ันเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการใหบริการเติมน้ํ ามันเปนหลัก ประกอบ
กบับริษทัฯ สามารถบริหารตนทุนการใหบริการไดมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากอัตรากํ าไรข้ันตนตอยอดขาย
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 (Gross Profit Margin to Sales) ท่ีเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 60.79 เปน 61.68 และ 66.70 ในป 2542 ถึงป 2544 ตาม
ลํ าดบั เน่ืองจากบริษัทฯ มีตนทุนการใหบริการที่ลดลงตั้งแตป 2542 ถึงป 2544 จากรอยละ 39.21 เปน 38.32 และ
เหลือรอยละ 33.30 ตามลํ าดับ

นอกจากน้ี เมือ่พิจารณาถึงความสามารถในการทํ ากํ าไรของบริษัทฯ จะพบวาบริษัทสามารถรักษาอัตราทํ า
ก ําไรท่ีดไีดเห็นไดจาก อัตรากํ าไรจากการดํ าเนินงานของบริษัทฯ กอนขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัท
ท่ีเกีย่วของจากรอยละ 51.58 ในป 2542 เปนรอยละ 47.03 ในป 2543 จนเปนรอยละ 50.99 ในป 2544 ตามลํ าดับ

ยิง่ไปกวาน้ัน หากพิจารณาถึงอัตราการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะพบวา บริษัทฯ มีความสามารถในการ
จายเงนิปนผลอยางตอเน่ืองตามนโยบายท่ีกํ าหนดไวทุกป โดยท่ีอัตราการจายเงินปนผลในป 2542 และป 2543 เทา
กบั 100.0 ลานบาท และ 117.0 ลานบาท หรือเทากับ 4.00 บาทตอหุน  และ 4.68 บาทตอหุนตามลํ าดับ และในป
2544 ถงึแมบริษทัฯจะมีผลประกอบการขาดทุน แตบริษัทฯก็ยังตั้งใจท่ีจะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนเปนจํ านวน
154.5 ลานบาท โดยการนํ าเงินจากกํ าไรสะสมของบริษัทฯมาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
- ดานสินทรัพย
สินทรัพยหมนุเวียนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 688.01 ลานบาทในป 2542 เปน 871.39 ลานบาท ในป 2543

และ 903.98 ลานบาท ในป 2544 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทในป 2543 เพ่ิมขึ้น
จากป 2542 เทากับ 150 ลานบาท  และในป 2544 เพ่ิมขึ้นจากป 2543 เทากับ 30.35 ลานบาท  เน่ืองจากบริษัทฯมี
กระแสเงนิสดจากการดํ าเนินงานเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองตั้งแต ป 2542 � ป 2544 (โปรดดูรายละเอียดในตารางสรุปงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ หนา 65)

มลูคาเงนิลงทุนของบริษัทฯ ในป 2541 เทากับ 179.25 ลานบาท แตเน่ืองจากในป 2541 บริษัทฯ ไดทํ าการ
บันทึกสํ ารองเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน FPT ท้ังจ ํานวนคิดเปนมูลคา 133 ลานบาท ทํ าใหมูลคาเงินลงทุนสุทธิ
ของบริษทัฯ ลดลงเหลือ 46.25 ลานบาท เทากับมูลคาเงินลงทุนในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ตอมาในป
2542 จากการปรับโครงสรางหน้ี FPT ซึง่มกีารแปลงหนี้เปนทุนหุนบุริมสิทธิ ทํ าใหมูลคาเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน
FPT เพ่ิมขึน้อีกเทากับ 132.52 ลานบาท โดย ณ ส้ินป 2542 บริษัทฯ ไดบันทึกสํ ารองเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน
FPT ท่ีเพ่ิมขึน้น้ีแลวท้ังส้ิน 38.88 ลานบาท และบันทึกสํ ารองอีกจํ านวน 69.46 ลานบาทในป 2543 ซึ่งเปนการบันทึก
สํ ารองครบ 100%

มลูคาของสินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2542 2543 และป 2544 จํ านวน 407.20 ลานบาท
420.20 ลานบาท และ 497.79 ลานบาท ตามลํ าดับ มีการเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีการลงทุนเพ่ิมในสวนขยายของทา
อากาศยานดอนเมืองในป 2542 ถึง ป 2544 และสินทรัพยถาวรสุทธิตามประมาณการป 2545 จะเพ่ิมขึ้นเปน
698.34 ลานบาท จากการลงทุนในโครงการคลังน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ดานหน้ีสินและสวนของผูถือหุน
มลูคาหน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2542 ป 2543 และป 2544 เทากับ 253.53 ลานบาท 287.58 ลานบาท

และ 737.35 ลานบาท ตามลํ าดับ หน้ีสินสวนใหญประกอบดวย เงินปนผลคางจาย และภาษีเงินไดนิติบุคคลคาง
จาย โดยท่ีเงินปนผลคางจายจะมีมูลคาเฉล่ียประมาณปละ 56.250 � 110.250 ลานบาทข้ึนอยูกับมูลคาการจายเงิน
ปนผลในแตละป สํ าหรับภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย จะมีมูลคาเฉล่ียประมาณปละ 88.734 - 116.620 ลานบาท



บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 71

ขึน้อยูกบัก ําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นในแตละป อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ จะพบวา ป 2544
บริษทัฯมมีลูคาหน้ีสินรวมสูงถึง 737 ลานบาท เน่ืองจากการตั้งสํ ารองคาเผ่ือภาระคํ้ าประกันหน้ีของ FPT ซึง่จะลดลง
ตามสัญญาการปลดภาระคํ้ าประกันระหวางบริษัทฯกับเจาหน้ีของ FPT ซึง่ ณ กุมภาพันธ 2545 บริษัทฯยังอยู
ระหวางการเจรจา กบักลุมเจาหน้ี และคาดวาจะไดขอสรุปจากการเจรจาดังกลาวในเดือน มีนาคม 2545 นอกจากน้ี
บริษทัฯยงัไมมีภาระเงินกูอ่ืนแตอยางใด เวนแตหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (Financial Lease) ซึง่เกดิจากการเชา
ยานพาหนะในการดํ าเนินกิจการคิดเปนมูลคารวมในป 2543 เพียง 16.97 ลานบาท และมีมูลคารวม ป 2544 เทากับ
14.81 ลานบาท ดังน้ัน อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯจึงอยูในเกณฑท่ีคอนขางตํ่ า คือ ประมาณ
0.26 เทา 0.27 เทา และ 0.89 เทา ในป 2542 ป 2543 และป 2544 ตามลํ าดับ

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2542 ป 2543 และป 2544 มีมูลคาเทากับ 963.36 ลานบาท 1,058.64
ลานบาท และ 827.87 ลานบาท ตามลํ าดับ ซึ่งจะเห็นไดวาถึงแมวาบริษัทฯ รับรูขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินใหกูยืม
แก FPT คดิเปนมูลคารวมประมาณ 108.11 ลานบาท สํ าหรับป 2542 ถงึป 2543 แตเน่ืองจากบริษัทฯมีผลกํ าไรท่ี
เพ่ิมขึ้นในมูลคาท่ีสูงกวาการรับรูผลขาดทุนดังกลาว ทํ าใหสามารถเรงใหมูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ในป 
2543 แลวยงัคงเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2542 ดังจะเห็นไดจากมูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ป 2543 
หลังจากการรับรูขาดทุนจากเงินลงทุนและเงินใหกูยืมใน FPT ครบ 100% แลวเพ่ิมขึ้นเปน 1,058.64 ลานบาท แต
สํ าหรับป 2544 บริษัทฯไดตั้งสํ ารองคาเผ่ือภาระคํ้ าประกันหน้ี FPT จงึทํ าใหเกิดผลขาดทุนซึ่งทํ าใหสวนของผูถือหุน
ลดลงเหลือ 827.87 ลานบาท อยางไรก็ตามภายหลังการกระจายหุนตอประชาชนท่ัวไปในป 2545 เมื่อรวมกับ
ประมาณการก ําไรประจํ าปแลว บริษัทฯคาดวาสวนของผูถือหุนของบริษัทฯจะมีมูลคาประมาณ 1,536 ลานบาท

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯเปนหน่ึงในกลุมผูสนับสนุนทางการเงินใหกับ
บริษทั ไทยเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อบริษัทดังกลาวเกิดภาวะการมีเงินไมเพียงพอท่ีจะชํ าระ
คืนเงินตนและดอกเบ้ียตอผูใหสินเชื่อ และบริษัทฯจะมีภาระทางการเงินในจํ านวนเงินท่ีผูใหสินเชื่อเห็นวาเพียงพอท่ี
จะแกไขภาวะการมีเงินไมเพียงพอของบริษัทดังกลาว โดยถือเปนความรับผิดชอบรวมกันของผูสนับสนุนทุกคนตาม
อัตราสวนความชวยเหลือ โดย ณ มีนาคม 2545 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อสกุลเงินบาทเทากับ 700 ลานบาท และวงเงิน
สินเชื่อสกุลดอลลารเทากับ 8.0 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ

เน่ืองจากโครงการของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด ยังอยูระหวางการกอสรางจึงยังไมไดเปดดํ าเนินการ
ผลการด ําเนินงานสํ าหรับป 2542-2543 ของบริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิ (3.14) ลานบาท และ (3.46) ลานบาทตาม
ลํ าดบั โดยมคีาใชจายในการบริหารเทากับ 4.34 ลานบาท และ 4.79 ลานบาท ตามลํ าดับ ทํ าใหบริษัทมีขาดทุน
สะสมในป 2542 และ 2543 เทากับ (1.12) ลานบาท และ (4.59) ลานบาท ตามลํ าดับ

- สภาพคลองของบริษัทฯ
หากพิจารณาถึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงานจะพบวา บริษัทฯ มีความสามารถในการสรางกระแส

เงนิสดจากการด ําเนินงานในป 2542 ป 2543 และป 2544 เทากับ 306.5 ลานบาท 350.29 ลานบาท และ 435.92 
ลานบาท โดยทํ ากํ าไร(ขาดทุน)สุทธิได 214.57 ลานบาท 212.28 ลานบาท และ (76.27) ลานบาท ตามลํ าดับ ถึงแม
วาในป 2544 บริษัทฯจะมีขาดทุนสุทธิ (76.27) ลานบาท แตเน่ืองจากในผลขาดทุนน้ันไดรวมถึงคาเส่ือมราคาซึ่งไม
ใชคาใชจายท่ีเปนตัวเงินเฉล่ียประมาณปละกวา 90 ลานบาท และยังไมมีการจายคาใชจายภาระคํ้ าประกันจริงให
กับเจาหน้ีของ FPT ดงัน้ันจงึยงัคงมกีระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงานซึ่งจะไมทํ าใหกระทบตอกระแสเงินสดใน
การด ําเนินงานป 2544
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนของบริษัทท่ีเกี่ยวของกับการดํ าเนินธุรกิจน้ันตั้งแตป 2542 ถึง ป 2544 
จะเทากบั 632.86 ลานบาท 117.44 ลานบาท และ 319.57 ลานบาท ตามลํ าดับ ซึ่งจะประกอบดวยรายการท่ีไมได
เกีย่วของกบัการดํ าเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ เชน เงินลงทุนหรือเงินใหกูยืมแก FPT และยงัรวมถึงมูลคาเงินฝาก
กับสถาบันการเงินท่ีเกิดจากการที่บริษัทฯ นํ าเงินสดคงเหลือท่ีไดรับจากการดํ าเนินงานไปลงทุนในรูปเงินฝากซึ่งมี
จ ํานวนคอนขางสูงคือ เทากับ 34.4 ลานบาทในป 2542 เทากับ 23.52 ลานบาทในป 2543 และเทากับ 48.83 ในป
2544 โดยสวนใหญจะเปนเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรของบริษัทฯเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการขยายทาอากาศยาน
ดอนเมอืงของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย

หากพิจารณาถึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนจะเห็นไดวา กิจการไมมีภาระเงินกูยืมแตอยางใด 
ยกเวนภาระหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินซึ่งเกิดจากการเชาทรัพยสินท่ีลาสมัยงาย เชน คอมพิวเตอร และรถ
ยนตของบริษทั เพราะการลงทุนซื้อทรัพยสินอาจจะไมกอใหเกิดประโยชนเมื่อเทียบกับการเชา เน่ืองจากตนทุนการ
เงินจะสูงกวา ดังน้ัน กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ สวนใหญเกิดจากการลงทุนในเงินฝากกับ
สถาบันการเงิน และส่ิงปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณน่ันเอง

ดงัน้ัน สภาพคลองของบริษัทฯ อยูในเกณฑท่ีถือวาดี โดยบริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสิน
หมนุเวยีนเฉล่ียตัง้แตป 2542 ถึงป 2544 สูงกวา 2.93 เทา ในขณะท่ีอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดในชวงเวลา
เดยีวกนัน้ีมอัีตราต่ํ ากวา 1.43 เทา อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในชวงเวลาเดียวกันจะสูงสุดท่ี 0.89 เทา นอก
จากน้ี บริษทัฯ ยังคงมีความสามารถในการทํ ากํ าไรอยูในเกณฑท่ีดี และสามารถใหอัตราผลตอบแทนกอนการบันทึก
สํ ารองคาเผ่ือหน้ีสูญตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 21.72 ในป 2542 และรอยละ 23.42 ในป 2544 ตามลํ าดับ ซึ่ง
ถอืวาอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ

ในการเสนอขายหุนตอประชาชนคร้ังน้ี บริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินสํ ารองสํ าหรับการลงทุนในโครง
การในอนาคตของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสํ ารองเงินลงทุนสํ าหรับการชํ าระทุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 75 
ในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด (TARCO) ซึง่คาดวาจะทํ าการเรียกทุนชํ าระครบ 530 ลานบาท ภายในป 2545
เพ่ือใชในการลงทุนโครงการระบบทอสงน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน 
จ ํากดั เปนบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหดํ าเนินการใหบริการโครงการดังกลาวแตเพียงรายเดียวจาก บริษัท ทาอากาศ
ยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํ ากัด (บทม.) และไดรับอนุญาตจากทาง บทม. ใหเร่ิมดํ าเนินการออกแบบ และกอสราง
ระบบทอสงน้ํ ามันอากาศยานแลวเมื่อ เดือนกรกฏาคม 2543 นอกจากน้ีเงินทุนจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนคร้ังน้ี จะ
ใชเปนเงินทุนสํ ารองสํ าหรับการลงทุนในโครงการระบบคลังน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีบริษัทฯ 
ก ําลังด ําเนินการเพ่ือเปนผูประกอบการระบบคลังน้ํ ามันอากาศยาน และจากการที่กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทฯซึ่งถือ
หุนอยูจ ํานวน 24 ลานหุน มีความประสงคท่ีจะนํ าหุนท้ังหมดของตนเขา Silent Period เปนเวลา 1 ป อาจจะทํ าให
หุนของบริษัทฯขาดสภาพคลอง ดังน้ันเพ่ือใหการซื้อขายหุนของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลองมากข้ึน 
บริษทัฯจงึพิจารณาเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท โดยไดนํ า
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2544 เพ่ือพิจารณากอนนํ าเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป ท้ังน้ี 
การเปล่ียนแปลงลดมูลคาหุนและการแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ
หุนดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด
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- สมมตฐิานในการจัดทํ าประมาณการทางการเงิน
สํ าหรับผลกระทบจากการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯไดประมาณการถึงผลกระทบในดานตางๆ 

คอื ในสวนของการประมาณการปริมาณนํ้ ามัน บริษัทฯ คาดวาหากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการไดในป 
2548 จะมกีารยายเท่ียวบินระหวางประเทศมาใชบริการในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในสัดสวน 85% เท่ียวบินภาย
ในประเทศ และเท่ียวบินภูมิภาคในสัดสวน 20% และ 60% ตามลํ าดับ  สํ าหรับป 2549 � 2551 บริษัทฯ คาดวา
สัดสวนของเท่ียวบินท้ัง 3 ประเภท จะเปน 90% 20% และ 70% ตามลํ าดับ จนกระท่ังป 2552 บริษัทฯ คาดวาเท่ียว
บินทุกประเภทจะสามารถยายมาใชบริการที่ทาอากาศยานสุววรณภูมิไดท้ังหมด ในสวนของอัตราการบริโภคน้ํ ามัน
ของผูโดยสารแตละประเภทเท่ียวบิน บริษัทฯ ใชขอมลูในอดีต และขอมูลจากการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของ
เคร่ืองบินในปจจุบันและอนาคต อีกท้ังผลของความรวมมือกันระหวางสายการบิน (Alliance) จะทํ าใหอัตราการ
บริโภคน้ํ ามันโดยเฉล่ียของผูโดยสารหน่ึงคนในแตละประเภทเท่ียวบินมีแนวโนมลดลงจาก 275.2 ลิตรตอคน สํ าหรับ
เท่ียวบินระหวางทวีป 38.1 ลิตรตอคน สํ าหรับเท่ียวบินในประเทศ (Domestic Flight) และ 95.1 ลิตรตอคน สํ าหรับ
เท่ียวบินภูมิภาค (Regional Flight) เฉล่ียในป 2539-2543 จนคาดวาในอนาคตอัตราการบริโภคของเท่ียวบินท้ังสาม
ประเภทจะคอยๆ ลดลงเปน 241.2 ลิตรตอคน 33.8 ลิตรตอคน และ 89.2 ลิตรตอคนตามลํ าดับ



บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 73

บริษทัฯ คาดวาในป 2561 จ ํานวนผูโดยสารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะอยูท่ีประมาณ 75 ลานคน ดัง
น้ันทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการขยายตัวเพ่ือใหรับกับจํ านวนผูโดยสารดังกลาว และบริษัทฯ ไดวางแผนการลง
ทุนในระบบทอสงน้ํ ามัน และระบบคลังน้ํ ามัน ของบริษทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํ ากัด และบริษัทฯ ซึ่งจะออกแบบและ
สะทอนมูลคาเงินลงทุนใหเพียงพอท่ีจะรองรับผูโดยสารท้ัง 70-75 ลานคนไดเชนกัน โดยจะแบงเปนสวน (Phase) 
การลงทุนคือ ระบบทอสงน้ํ ามัน (Hydrant System) สวนท่ี 1 กอสรางในป 2544 � 2547 มลูคาเงินลงทุนประมาณ
1,070 ลานบาท รองรับผูโดยสารได 30-35 ลานคน สวนท่ี 2 กอสรางในป 2550 � 2552 มลูคาเงินลงทุนประมาณ
560 ลานบาท รองรับผูโดยสารไดเปน 50 ลานคน และสวนท่ี 3 กอสรางในป 2558 � 2560 มลูคาเงินลงทุนประมาณ 
730 ลานบาท รองรับผูโดยสารไดเปน 70-75 ลานคน  สํ าหรับระบบคลังน้ํ ามัน (Depot System) สวนท่ี 1 กอสราง
ในป 2544 � 2547 มลูคาเงินลงทุนประมาณ 1,698 ลานบาท รองรับผูโดยสารได 30-35 ลานคน สวนท่ี 2 กอสราง
ในป 2553 � 2555 มลูคาเงินลงทุนประมาณ 338 ลานบาท รองรับผูโดยสารไดเปน 70-75 ลานคน

อยางไรก็ตาม ความสามารถในการรองรับผูโดยสารท้ังหมดของโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาจมี
มากกวา 75 ลานคน ท้ังน้ี ขึน้อยูกับแผนการขยายการลงทุนของสนามบินดงักลาว ซึง่ในการศึกษาคร้ังน้ีคํ านึงถึงมูล
คาเงนิลงทุนท่ีสามารถในบริการรองรับผูโดยสารได 75 ลานคนเทาน้ัน ดังน้ัน ในการประมาณการปริมาณนํ้ ามันท่ีใช
ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกํ าหนดขึน้ท่ีปริมาณผูโดยสารดังกลาว เพ่ือใหรายไดสอดคลองกับการการลงทุน สํ าหรับการ
ประมาณการจ ํานวนผูโดยสารโดยการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ประมาณจํ านวนผูโดยสารในป 2544 � 2548 
ไวท่ี 30.77 ลานคน 32.57 ลานคน 34.48 ลานคน 36.22 ลานคนและ 38.06 ลานคน ตามลํ าดับ และสํ าหรับ
ประมาณการจํ านวนผูโดยสารในป 2549 � 2552 ประมาณไวท่ีอัตราเติบโตรอยละ 5.7 ตอป

ในสวนของนโยบายดานกํ าลังคนที่ทาอากาศยานดอนเมือง จะพิจารณาจากอัตรากํ าลังคนที่เพียงพอ
สํ าหรับใหบริการตามจํ านวนผูโดยสารปริมาณนํ้ ามันท่ีลดลง คือ ประมาณรอยละ 30 ของปริมาณนํ้ ามันท้ังหมด 
สํ าหรับอัตรากํ าลังคนของระบบคลังน้ํ ามันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิน้ันจะพิจารณาเฉพาะกํ าลังคนท่ีใหบริการ
เฉพาะระบบคลังน้ํ ามัน และสวนงานท่ีเกี่ยวของกับระบบคลังน้ํ ามันเทาน้ัน ดังน้ัน กํ าลังคนสวนของระบบเติมน้ํ ามัน 
(Intoplane) จะไมถือรวมอยูในอัตรากํ าลังคนดังกลาว เน่ืองจากถือวาแยกเปนอีกระบบซึ่งไมไดมีการนํ ารายไดใน
สวนระบบเตมิน้ํ ามนัท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิมาคํ านวณ ดังน้ันจึงไมนํ าคาใชจายในสวนดังกลาวมาพิจารณาตาม
หลักการลงรายการท่ีเหมาะสม (Matching Concept)

จากอัตรากํ าลังคนท่ีลดลงดังกลาวจะทํ าใหประมาณการคาใชจายเงินเดือนของบริษัทฯ ในป 2547 ลดลง
กวารอยละ 50 คือ ลดลงจาก 100 ลานบาท ป 2548 เปน 43 ลานบาท

สวนงาน ปจจุบัน (คน) 2548-2551 2552
ดอนเมือง (คน) สุวรรณภูมิ (คน) ดอนเมือง (คน) สุวรรณภูมิ (คน)

สวนบริหาร 50 n.a. n.a. n.a. 49
สวนบริการ 203 98 42 0 108

253 157
หมายเหตุ:       อัตรากํ าลังคนสวนบริหาร (Administration Oficer) จะมีการจัดสรรระหวางระบบคลังนํ้ ามันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

และ BAFS ที่ทาอากาศยานดอนเมือง ตามสัดสวนนํ้ ามันที่ใหบริการคือประมาณ 70: 30 ตั้งแตป 2548-2551 และถือ
เปนคาใชจายของระบบคลังนํ้ ามันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมดในป 2552


