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คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินไตรมาส 2 ของปบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1. ผลการดําเนินงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (หรือบริษัทฯ)
ในไตรมาส 2 ของปบัญชี 2551 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2551) เปนชวงฤดูกาลที่มีผูเดินทางนอย (Low
Season) ประกอบกับราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางรุนแรงเปนประวัติการณซึ่งมีผลกระทบตอธุรกิจการบินทั่วโลก
โดยมีราคาเฉลี่ยสูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 73 บริษัทฯจึงไดปรับปรุงตารางบินในเสนทางภูมิภาคและ
ขา มทวี ป ใหส อดคล อ งกับ สภาพตลาดและสภาวะการณ ดั ง กล าว โดยได เ พิ่ ม เที่ ย วบิ น ไปโฮจิมิ น ต ซิตี้ เชนไน
โคลัมโบ เดลลี จารกาตา นาโกยา เมลเบิรน และเอเธนส ลดเที่ยวบินไปยังรางกุง สิงคโปร โซล ปูซาน โอคแลนด
และมอสโก รวมทั้งหยุดทําการบินไปยังพุทธคยา และพาราณสี
ในไตรมาสนี้มีปริมาณการผลิต ผูโดยสารซึ่งคิดเปนที่นั่งตอกิโลเมตร (Available Seat-Kilometer : ASK)
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 2.5 สวนปริมาณการขนสงผูโดยสารซึ่งคิดเปนคนตอกิโลเมตร (Revenue
Passenger-Kilometer : RPK) เพิ่มขึ้นรอยละ 4 อัตราการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยรอยละ 76.1
สูงกวาปกอนซึ่งเฉลี่ยรอยละ 75.1 อัตราการบรรทุกรวม (Load Factor) เฉลี่ยรอยละ 69.7 สูงกวาปกอนซึ่งเฉลี่ย
รอยละ 67.8
อยางไรก็ดีเนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องทําใหคาน้ํามันสูงขึ้นจากปกอ น
ถึง 9,149 ลานบาท หรือรอยละ 63.5 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องบินและ
เครื่องยนตรุนใหมทําใหคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ณ วันสิ้นงวด เงินบาทมีคาออนลงเมื่อเทียบกับเงินยูโร
และเงินเยนทําใหขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 5,029 ลานบาทซึ่งสวนใหญเกิดจากการปรับยอด
เงินกูสกุลเงินดังกลาวคงเหลือเปนเงินบาท เปนผลใหบริษัทฯ ขาดทุนในไตรมาส 2 จํานวน 9,238 ลานบาท หรือ
5.45 บาทตอหุน เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งขาดทุน 417 ลานบาทหรือ 0.25 บาทตอหุน โดยมี
รายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้น 50,293 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 5,785
ลานบาท หรือรอยละ 13 ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 54,744 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน 9,254 ลานบาท หรือรอยละ 20.3 เปนผลใหขาดทุนจากการขายและการใหบริการ 4,451 ลาน
บาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งขาดทุน 982 ลานบาท
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญสําหรับไตรมาส 2 ปบัญชี 2551 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2551) เปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอน ดังตอไปนี้
เม.ย.-มิ.ย.
เพิ่ม (ลด)
หนวย : ลานบาท
2551
2550
ลานบาท
%
รายไดจากการขายและการใหบริการ
50,293
44,508
5,785
13.0
คาใชจายในการดําเนินงาน
54,744
45,490
9,254
20.3
ขาดทุนจากการขายและการใหบริการ
(4,451)
(982)
(3,469) (353.3)
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(5,029)
1,417
(6,446) (454.9)
n/a
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
(9,060)
610
(9,670)
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
(10,366)
(588)
(9,778)
n/a
n/a
ขาดทุน
(9,238)
(417)
(8,821)
ขาดทุนตอหุน (บาท)
(5.45)
(0.25)
(5.20)
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รายได
สําหรับไตรมาส 2 ของปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 50,859 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
5,689 ลานบาท หรือรอยละ 12.6 โดยสรุปดังนี้
เม.ย.-มิ.ย.
เพิ่ม (ลด)
หนวย : ลานบาท
2551
2550
ลานบาท
%
รายไดจากกิจการขนสง
47,812
42,344
5,468
12.9
รายไดจากกิจการอื่น
2,481
2,164
317
14.6
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ
50,293
44,508
5,785
13.0
ดอกเบี้ยรับ
117
163
(46)
(28.2)
รายไดอื่น
449
499
(50)
(10.0)
รวมรายได
50,859
45,170
5,689
12.6
รายไดจากการขายและการใหบริการ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้น 50,293
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอ น 5,785 ลานบาท หรือรอยละ 13 ประกอบดวย
รายไดจากกิจการขนสง บริษทั ฯ มีรายไดจากกิจการขนสง 47,812 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน 5,468 ลานบาท หรือรอยละ 12.9 เนื่องจาก
- รายไดคาโดยสารและน้ําหนักสวนเกินรวมทั้งสิ้น 40,668 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน 4,815 ลานบาท หรือรอยละ 13.4 สาเหตุสําคัญเนื่องจากปริมาณผูโดยสารเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได
คาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันที่เรียกเก็บจากผูโดยสารเพิ่มขึ้น
- รายไดคาระวางขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑรวมทั้งสิ้น 7,144 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน 653 ลานบาท หรือรอยละ 10.1
รายไดจากกิจการอื่น บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการอื่นรวม สวนใหญประกอบดวยรายไดจากหนวย
ธุรกิจยอย ซึง่ ไดแก การซอมบํารุงเครือ่ งบิน การบริการสินคา การบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การบริการ
ผูโดยสารภาคพื้น และภัตตาคารและครัวการบิน รายไดจากคาเชาและคาซอมเครื่องบินของนกแอร และรายไดของ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต เอเชีย จํากัด มีจํานวนรวม 2,481 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
317 ลานบาทหรือรอยละ 14.6
ดอกเบี้ยรับ 117 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอ น 46 ลานบาท หรือรอยละ 28.2 เนื่องจากเงินสด
ลดลง
รายไดอื่น มีจํานวน 449 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 50 ลานบาท หรือรอยละ 10
สาเหตุสําคัญเนื่องจากปกอนมีกําไรจากการขายเครื่องบิน A300-600 1 ลํา
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คาใชจาย
สําหรับไตรมาส 2 ของปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 59,919 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
15,359 ลานบาท หรือรอยละ 34.5 โดยสรุปดังนี้
เม.ย.-มิ.ย.
เพิ่ม (ลด)
หนวย : ลานบาท
2551
2550
ลานบาท
%
คาใชจายในการดําเนินงาน
54,744
45,490
9,254
20.3
คาใชจายอื่น
160
510
(350)
(68.6)
ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
5,029
(1,417)
6,446
454.9
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
(14)
(23)
9
39.1
รวมคาใชจาย
59,919
44,560
15,359
34.5
คาใชจายในการดําเนินงาน บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 54,744 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน 9,254 ลานบาท หรือรอยละ 20.3 ซึ่งประกอบดวยคาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ ไดแก
- คาน้ํามันเครื่องบิน 23,558 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 9,149 ลานบาทหรือ
รอยละ 63.5 สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยสูงกวางวดเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 73 และมีปริมาณ
การใชเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายการผลิตในขณะที่เงินเหรียญสหรัฐออนคาลงทําใหประหยัดคาน้ํามันไดบางสวน
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 5,060 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 566 ลานบาท
หรือรอยละ 12.6 สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องบินและเครื่องยนต
รุนใหมทําใหคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 345 ลานบาท และการรับมอบเครื่องบินใหม
- คาใชจายบุคลากร 8,165 ลานบาท เพิ่มขึ้น 78 ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอนหรือรอยละ 1
สวนใหญเนื่องจากปกอนรวมการจายเงินรางวัลประจําป 3 เดือน ในขณะที่ปปจจุบันสํารองไวเพียง 1 เดือน
- คาบริการการบินและคาใชจายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ มีจํานวนรวม 7,140 ลานบาท เพิ่มขึ้น 495
ลานบาท หรือรอยละ 7.4 เนื่องจากปริมาณผูโดยสารและจํานวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น
- คาใชจายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา 2,137 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 182
ลานบาท หรือ รอยละ 9.3 เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น
- คาเชาเครื่องบินและอะไหล 778 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 900 ลานบาท หรือรอยละ
53.6 สาเหตุหลักเนื่องจากการยกเลิกการเชาพื้นที่ระวางบรรทุกสินคา และเครื่องบินเชาลดลง
- คาซอมแซมและบํารุงอากาศยาน 2,978 ลานบาท ต่ํากวาปกอน 464 ลานบาท หรือรอยละ 13.5
สวนใหญเปนผลจากการซื้อบริการงานซอมบํารุงเครื่องยนต Rolls-Royce Trent 500 แบบ Total Care Agreement
คาใชจายอื่น มีจํานวน 160 ลานบาท ต่ํากวางวดเดียวกันของปกอน 350 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
ปกอนมีการบันทึกสํารองดอยคาของอะไหลอุปกรณการบินหมุนเวียนที่เลิกใชและรอจําหนาย และสํารองการตัด
มูลคาอะไหลเครื่องบิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 5,029 ลานบาทสวนใหญเกิดจากการปรับยอดเงินกู
คงเหลือสกุลยูโรและเยน เปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 1,417 ลานบาท
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สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย มีจํานวน 14 ลานบาท ลดลงจากปกอน 9 ลานบาท สาเหตุ
สําคัญเกิดจากการขาดทุนของนกแอรในไตรมาส 1 ของป 2551
คาใชจายทางการเงิน 1,306 ลานบาท ประกอบดวยดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมธนาคาร เพิ่มขึ้นจากปกอน
108 ลานบาท หรือรอยละ 9 สาเหตุสําคัญเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงานรวมครึ่งปแรกของปบัญชี 2551 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551) บริษัทฯ ขาดทุนจากการ
ขายและการใหบริการ 84 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรจากการขายและการใหบริการ
4,356 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ จํานวน 6,998 ลานบาทหรือ 4.14 บาทตอหุน ขณะที่ในงวดเดียวกันของปกอนมีกําไร
สุทธิ 3,530 ลานบาทหรือ 2.06 บาทตอหุน สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันเครื่องบินโดยเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ
รอยละ 60 คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องบินและเครื่องยนต
รุ น ใหม และขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น 5,691 ล า นบาทส ว นใหญ เ กิ ด จากการปรั บ ยอดเงิ น กู ที่ เ ป น เงิ น ตรา
ตางประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด เปนเงินบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไร 2,882 ลานบาท
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญครึ่งปแรกของปบัญชี 2551 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551) เปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน ไดดังนี้
ม.ค.- มิ.ย.
เพิ่ม (ลด)
หนวย : ลานบาท
2551
2550
ลานบาท
%
รายไดจากการขายและการใหบริการ
105,139
94,355
10,784
11.4
คาใชจายในการดําเนินงาน
105,223
89,999
15,224
16.9
กําไร(ขาดทุน)จากการขายและการใหบริการ
(84)
4,356
(4,440) (101.9)
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(5,691)
2,882
(8,573) (297.5)
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
(4,424)
7,385
(11,809) (159.9)
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
(7,109)
5,066
(12,175) (240.3)
กําไร(ขาดทุน)
(6,998)
3,530
(10,528) (298.2)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท)
(4.14)
2.06
(6.20)
2. ฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สินทรัพย ณ วันสิ้นไตรมาส 2 ของปบัญชี 2551 (30 มิถุนายน 2551) บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมมูลคาทั้งสิ้น
264,122 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 16,153 ลานบาท หรือรอยละ 5.8 ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยไมหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 18.2 และ 81.8 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมี
องคประกอบของสินทรัพยดังนี้
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30 มิถุนายน 2551
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม

31 ธันวาคม 2550
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม

สินทรัพยหมุนเวียน
47,965
18.2
65,229
23.3
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
208,195
78.8
207,153
73.9
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
7,962
3.0
7,893
2.8
สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 17,264 ลานบาทหรือรอยละ 26.5 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ เพิ่มขึ้น 1,042 ลานบาท หรือรอยละ 0.5
หนี้สิน ณ วันสิ้นไตรมาส 2 ของปบัญชี 2551 (30 มิถุนายน 2551) บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิน้ 203,924
ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 8,326 ลานบาท หรือรอยละ 3.9 โดยมีองคประกอบของ
หนี้สินดังนี้
30 มิถุนายน 2551
31 ธันวาคม 2550
% ของ
% ของ
ลานบาท
ลานบาท
หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน

70,712
128,088
5,124

34.7
62.8
2.5

หนี้สินรวม

73,192
134,086
4,972

34.5
63.2
2.3

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
จํานวน 2,480 ลานบาทหรือรอยละ 3.4 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นลดลง และเงินปนผลคางจายลดลง แต
รายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น
หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีจํานวน 128,088 ลานบาทซึ่งรวมหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน
1 ป จํานวน 19,157 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 5,998 ลานบาท หรือรอยละ 4.5 สวนใหญ
เกิดจากหุนกูลดลงเนื่องจากการชําระคืนหุนกู
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นงวดไตรมาส 2 ของปบัญชี 2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 60,198 ลานบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 7,827 ลานบาท หรือรอยละ 11.5 เนื่องจากขาดทุนจากการดําเนินงาน
สภาพคลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,113 ลานบาท ลดลง
จากวันตนงวด (1 มกราคม 2551) จํานวน 18,700 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิที่ไดมาและใชไปในกิจกรรมตาง ๆ
ดังนี้
- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,770 ลานบาท
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 10,349 ลานบาท สวนใหญเปนเงินจายลวงหนาคาเครื่องบิน และ
ซื้อคืนเครื่องบินเชาดําเนินงาน
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- เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น 20,056 ล า นบาท เป น การจ า ยคื น เงิ น กู ร ะยะสั้ น สุ ท ธิ
2,462 ลานบาท จายคืนหุนกู เงินกูระยะยาว และตั๋วสัญญาใชเงิน 6,000 ลานบาท 4,524 ลานบาท และ 525 ลานบาท
ตามลําดับ จายดอกเบี้ยเงินกู 2,679 ลานบาท และจายเงินปนผล 3,866 ลานบาท
การปรับปรุงงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550
บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550
โดยสรุปไดดังนี้
1. บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนใหมเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35(
ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป และไดทําการปรับปรุงงบกําไรขาดทุนประจําป 2550 (1 มกราคม 2550 31 ธันวาคม 2550) เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได โดยเปดเผยลักษณะและจํานวนแยกสําหรับแตละรายการให
ชัดเจนมากขึ้น (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6)
2. สืบเนื่องจากการเปลี่ยนรอบปบัญชี บริษัทฯ ไดปรับปรุงงบการเงินของปกอนใหมีรอบระยะเวลาที่
เปรียบเทียบกันไดกับรอบระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม ดังนั้นเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอน บริษัทฯ จึงได
ปรับปรุงการรับรูรายไดคาโดยสารและคาน้ําหนักสวนเกินในสวนของคา War Risk Insurance คา Fuel Surcharge ให
ตรงตามงวดบัญชีที่เกิดรายการ ปรับปรุงคาภาษีที่เรียกเก็บจากผูโดยสารที่มียอดคงคางเกินกวา 3 ป สําหรับรายการที่
รับรูในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550 และ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550
เปนรายไดถัวเฉลี่ยแตละไตรมาส และปรับเงินรางวัลประจําปเปนคาใชจายถัวเฉลี่ยของแตละไตรมาสดวย รวมทั้ง
ปรับภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งการปรับปรุงรายการดังกลาวขางตนมีผลทําใหงบการเงินเฉพาะบริษัทมี
กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ลดลง 498 ลานบาท และ 798 ลานบาท
ตามลําดับ และทําใหกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ลดลง 216 ลานบาท (รายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1)

-----------------------------------------------------------

