คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินไตรมาส 3 ของปบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1.

ผลการดําเนินงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (หรือบริษัทฯ)
ไตรมาส 3 ของปบัญชี 2551 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2551) ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น
อยางรุนแรงตอเนื่องโดยไดปรับตัวสูงสุดเปนประวัติการณในเดือนสิงหาคมและเริ่มลดลงในเดือนกันยายน บริษัทฯ
จึงไดปรับปรุงตารางบินในเสนทางภูมิภาคและขามทวีปใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและสภาพตลาดโดย
หยุดทําการบินไปนิวยอรค ลดเที่ยวบินไปลอสแองเจลีส ไฮเดอราบัด สิงคโปร จารกาตา เฉิงตู คุนหมิง ปกกิ่ง
กวางเจา การาจี และละฮอร
ปริมาณการผลิต ผูโดยสารซึ่งคิดเปนที่นั่งตอกิโลเมตร (Available Seat-Kilometer : ASK) ต่ํากวาไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 4.6 สวนปริมาณการขนสงผูโดยสารซึ่งคิดเปนคนตอกิโลเมตร (Revenue PassengerKilometer : RPK) ต่ํากวาปกอนรอยละ 13.5 เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในประเทศที่ทวีความ
รุนแรงและขยายวงกวางตั้งแตปลายเดือนสิงหาคมสงผลกระทบตอการเดินทางเขา-ออกประเทศไทยลดลงอยางมาก
เปนผลใหอัตราการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยรอยละ 73.2 ต่ํากวาปกอนซึ่งเฉลี่ยรอยละ 80.7 อัตราการ
บรรทุกรวม (Load Factor) เฉลี่ยรอยละ 68.1 ต่ํากวาปกอนซึ่งเฉลี่ยรอยละ 71.1
ในไตรมาส 3 ของปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้น 53,669 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,635 ลานบาท หรือรอยละ 9.5 ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานรวม
ทั้งสิ้น 56,876 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 10,277 ลานบาท หรือรอยละ 22 เนื่องจากราคา
น้ํามันเฉลี่ยสูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 79.2 ทําใหคาน้ํามันสูงขึ้น 10,748 ลานบาท หรือรอยละ 68.2
คาใชจายบุคลากรเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักเนื่องจากการสํารองคาใชจายสําหรับพนักงานที่เขารวมโครงการรวมใจจาก
องคกรเพื่อลดภาระคาใชจายในระยะยาว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องบิน
และเครื่ อ งยนต รุนใหมทํ าให คาเสื่อ มราคาเพิ่ม ขึ้น เปนผลให บริษั ทฯ ขาดทุนจากการขายและการใหบริ การ
3,207 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 4,734 ลานบาทซึ่งสวนใหญ
เกิดจากการปรับยอดเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศคงเหลือเปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด เปนผลใหมีกําไรกอนคาใชจาย
ทางการเงินและภาษีเงินได 1,691 ลานบาท สูงกวาปกอน 1,896 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิ จํานวน 426 ลานบาท
หรือ 0.25 บาทตอหุน สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งขาดทุน 971 ลานบาท หรือ 0.57 บาทตอหุน
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) 1,881 ลานบาท
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญสําหรับไตรมาส 3 ปบัญชี 2551 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2551) เปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน ดังตอไปนี้
เพิ่ม (ลด)
ก.ค.-ก.ย.
หนวย : ลานบาท
2551
2550
ลานบาท
%
รายไดจากการขายและการใหบริการ
53,669 49,034
4,635
9.5
คาใชจายในการดําเนินงาน
56,876
46,599
10,277
22.1
กําไร (ขาดทุน)จากการขายและการใหบริการ
(3,207)
2,435
(5,642)
(231.7)
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
4,734
(3,359)
8,093
240.9
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
1,691
(205)
1,896
n/a
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
368
(1,418)
1,786
126.0
กําไร (ขาดทุน)
426
(971)
1,397
143.9
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท)
0.25
(0.57)
0.82
EBITDA
1,881
7,082
(5,201)
(73.4)
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รายได
ไตรมาส 3 ของปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 54,158 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 4,352 ลานบาท
หรือรอยละ 8.7 โดยสรุปดังนี้
ก.ค.-ก.ย.
หนวย : ลานบาท
รายไดจากกิจการขนสง
รายไดจากกิจการอื่น
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

2551
51,396
2,273
53,669
81
408
54,158

2550
46,589
2,445
49,034
196
576
49,806

เพิ่ม (ลด)
ลานบาท
%
4,807
10.3
(172)
(7.0)
4,635
9.5
(115)
(58.7)
(168)
(29.2)
4,352
8.7

รายไดจากการขายและการใหบริการ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้น 53,669
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอ น 4,635 ลานบาท หรือรอยละ 9.5 ประกอบดวย
รายไดจากกิจการขนสง บริษทั ฯ มีรายไดจากกิจการขนสง 51,396 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน 4,807 ลานบาท หรือรอยละ 10.3 เนื่องจาก
- รายไดคาโดยสารและน้ําหนักสวนเกินไมรวมรายไดคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันที่เรียกเก็บจาก
ผูโดยสารลดลงแตมีรายไดคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันเพิ่มขึ้น 6,477 ลานบาท ซึ่งยังอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบ
กับภาระคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันไดปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เปนผลใหรายไดคาโดยสารและน้ําหนัก
สวนเกินรวมทั้งสิ้น 43,951 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,089 ลานบาท หรือรอยละ 10.3
- รายไดคาระวางขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑรวมทั้งสิ้น 7,445 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน 718 ลานบาท หรือรอยละ 10.7
รายไดจากกิจการอื่น บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการอื่นสวนใหญประกอบดวยรายไดจากหนวยธุรกิจยอย
ซึ่งไดแก การซอมบํารุงเครื่องบิน การบริการสินคา การบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การบริการผูโดยสารภาคพื้น
และภัตตาคารและครัวการบิน รายไดจากคาเชาและคาซอมเครื่องบินของนกแอร และรายไดของบริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาทอีสต เอเชีย จํากัด มีจํานวนรวม 2,273 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 172 ลานบาทหรือรอยละ 7.0
สวนใหญเนื่องจากผูโ ดยสารเดินทางเขา-ออกประเทศลดลง
ดอกเบี้ยรับ มีจาํ นวน 81 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 115 ลานบาท หรือรอยละ 58.7 เนื่องจาก
เงินสดลดลง
รายไดอื่น มีจํานวน 408 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 168 ลานบาท หรือรอยละ 29.2
สาเหตุสําคัญเนื่องจากปกอนมีกําไรจากการขายเครื่องบิน B747-300 1 ลํา
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คาใชจาย
ไตรมาส 3 ของปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 52,467 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,456 ลานบาท
หรือรอยละ 4.9 โดยสรุปดังนี้
ก.ค.-ก.ย.
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายอื่น
ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รวมคาใชจาย

2551
56,876
265
(4,734)
60
52,467

2550
46,599
83
3,359
(30)
50,011

เพิ่ม (ลด)
ลานบาท
%
10,277
22.1
182
219.3
(8,093) (240.9)
90
300.0
2,456
4.9

คาใชจายในการดําเนินงาน บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 56,876 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน 10,277 ลานบาท หรือรอยละ 22.1 ซึ่งประกอบดวยคาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ ไดแก
- คาน้ํามันเครื่องบิน 26,507 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 10,748 ลานบาทหรือ
รอยละ 68.2 สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยสูงกวางวดเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 79.2 ขณะที่ปริมาณ
การใชน้ํามันลดลงเนื่องจากปริมาณการผลิตลดลง
- คาใชจายบุคลากร 9,171 ลานบาท เพิ่มขึ้น 909 ลานบาท จากไตรมาสเดียวกันของปกอนหรือรอยละ 11
สวนใหญเกิดจากสํารองคาใชจายสําหรับผูเขารวมโครงการรวมใจจากองคกร
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 5,088 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 441 ลานบาท
หรือรอยละ 9.5 สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องบินและเครื่องยนต
รุนใหมจาก 20 ป เปน 15 ป
- คาเชาเครื่องบินและอะไหล 1,016 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 708 ลานบาท หรือ
รอยละ 41.1 สาเหตุหลักเนื่องจากการยกเลิกการเชาพื้นที่ระวางบรรทุกสินคา และจํานวนเครื่องบินเชาลดลง 1 ลํา
รวมทั้งอัตราคาเชาเครื่องบินที่ตอสัญญา 2 ลําลดลง
- คาซอมแซมและบํารุงอากาศยาน 2,077 ลานบาท ต่ํากวาปกอน 475 ลานบาท หรือรอยละ 18.6
สวนใหญเปนผลจากการทําสัญญา Total Care สําหรับการซอมบํารุงเครื่องยนต Rolls-Royce Trent 500
คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน เปนผลจากมาตรการควบคุมและ
ลดรายจายเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติการณราคาน้ํามัน ทําใหคาสินคาและพัสดุใชไปลดลง 207 ลานบาท หรือ
รอยละ 8.7 คาบริการการบินลดลง 118 ลานบาท หรือรอยละ 2.3 คาใชจายเกี่ยวกับการขายและโฆษณาลดลง
74 ลานบาท หรือรอยละ 4.1 คาใชจายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือลดลง 48 ลานบาท หรือรอยละ 2.9 คาใชจายดําเนินงาน
อื่นลดลง 179 ลานบาท หรือรอยละ 7.1
คาใชจายอื่น มีจํานวน 265 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอน 182 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการ
บันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด
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กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 4,734 ลานบาทสวนใหญเกิดจากการปรับยอดเงินกูคงเหลือ
สกุลยูโร เปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปกอนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,359 ลานบาท
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย มีจํานวน 60 ลานบาท ในขณะที่ปกอนมีกําไร 30 ลานบาท
สาเหตุสําคัญเกิดจากการขาดทุนของสายการบินนกแอร
คาใชจายทางการเงิน 1,323 ลานบาท ประกอบดวยดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมธนาคาร เพิ่มขึ้นจากปกอน
110 ลานบาท หรือรอยละ 9.1 สาเหตุสําคัญเนื่องจากดอกเบี้ยจายสวนใหญเปนเงินสกุลยูโรซึ่งมีคาแข็งขึ้น ประกอบกับ
อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงานรวมเกาเดือนแรกของปบัญชี 2551 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2551) บริษัทฯ ขาดทุนจาก
การขายและการให บ ริ ก าร 3,292 ล า นบาท เปรี ย บเที ย บกั บ งวดเดี ย วกั น ของป ก อ นซึ่ ง มี กํ า ไรจากการขายและ
การใหบริการ 6,791 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ จํานวน 6,612 ลานบาทหรือ 3.89 บาทตอหุน ขณะที่ในงวดเดียวกันของ
ปกอนมีกําไรสุทธิ 2,532 ลานบาทหรือ 1.49 บาทตอหุน สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันเครื่องบินโดยเฉลี่ยสูงขึ้น
ประมาณรอยละ 65.7 คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องบินและ
เครื่องยนตรุนใหม และคาใชจายบุคลากรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสํารองคาใชจายสําหรับโครงการรวมใจจากองคกร แต
ปริมาณการขนสงผูโดยสาร (RPK) ต่ํากวาปกอน
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญเกาเดือนแรกของปบัญชี 2551 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2551) เปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอน ไดดังนี้
ม.ค.- ก.ย.
เพิ่ม (ลด)
หนวย : ลานบาท
2551
2550
ลานบาท
%
รายไดจากการขายและการใหบริการ
158,807 143,389
15,418
10.8
คาใชจายในการดําเนินงาน
162,099 136,598
25,501 18.7
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและการใหบริการ
(3,292) 6,791
(10,083) (148.5)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
957
477
480
100.6
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
(2,733) 7,181
(9,914) (138.1)
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
(6,741)
3,650
(10,391) (284.7)
กําไร (ขาดทุน)
(6,612)
2,532
(9,144) (361.1)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท)
(3.89)
1.49
(5.38)
EBITDA
11,849
20,338
(8,489)
(41.7)
2. ฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สินทรัพย ณ วันสิ้นไตรมาส 3 ของปบัญชี 2551 (30 กันยายน 2551) บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมมูลคาทั้งสิ้น
259,721 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 20,554 ลานบาท หรือรอยละ 7.3 ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยไมหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 17.7 และ 82.3 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
โดยมีองคประกอบของสินทรัพยดังนี้
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30 กันยายน 2551
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม
สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ

45,844
205,831
8,046

31 ธันวาคม 2550
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม

17.7
79.2
3.1

65,229
207,153
7,893

23.3
73.9
2.8

สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 19,385 ลานบาท หรือรอยละ 29.7 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดลดลง
หนี้สิน ณ วันสิ้นไตรมาส 3 ของปบัญชี 2551 (30 กันยายน 2551) บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิน้ 199,083
ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 13,167 ลานบาท หรือรอยละ 6.2 โดยมีองคประกอบของ
หนี้สินดังนี้
30 กันยายน 2551
31 ธันวาคม 2550
% ของ
% ของ
ลานบาท
ลานบาท
หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน

72,459
121,746
4,878

36.4
61.1
2.5

หนี้สินรวม

73,191
134,087
4,972

34.5
63.2
2.3

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
จํานวน 732 ลานบาท โดยมีเงินปนผลคางจาย ภาษีเงินไดคางจาย รายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปนรายได และหนี้สิน
หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง แตเงินกูยืมระยะสั้น คาใชจายคางจาย และประมาณการหนี้สินระยะสั้นจากการสํารองคาใชจาย
สําหรับพนักงานที่เขารวมโครงการรวมใจจากองคกร เพิ่มขึ้น
หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีจํานวน 121,746 ลานบาท ซึ่งรวมหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน
1 ป จํานวน 19,046 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 12,341 ลานบาท หรือรอยละ 9.2 เกิดจาก
การจายชําระคืนหุนกู เงินกูตามสัญญาเชาการเงินเพื่อจัดหาเครื่องบิน และตั๋วสัญญาใชเงิน ทําใหหนี้สินลดลง
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นงวดไตรมาส 3 ของปบัญชี 2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 60,639 ลานบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 7,386 ลานบาท หรือรอยละ 10.8 เนื่องจากขาดทุนจากการดําเนินงาน
สภาพคลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,124 ลานบาท ลดลง
จากวันตนงวด (1 มกราคม 2551) จํานวน 19,689 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิที่ไดมาและใชไปในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,971 ลานบาท
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 13,104 ลานบาท สวนใหญเปนเงินจายลวงหนาคาเครื่องบิน และ
ซื้อคืนเครื่องบินเชาดําเนินงาน

6

- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 18,430 ลานบาท ประกอบดวยการจายคืนหุนกู เงินกูระยะยาว
และตั๋วสัญญาใชเงิน 6,000 ลานบาท 6,810 ลานบาท และ 750 ลานบาท ตามลําดับ จายดอกเบี้ยเงินกู 3,535 ลานบาท
และจายเงินปนผล 3,873 ลานบาท หักเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น 2,538 ลานบาท
การปรับปรุงงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
งวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือน และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เพิ่มขึ้น 1,014 ลานบาท และ 216 ลานบาท
ตามลําดับ และทําใหกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ลดลง 216 ลานบาท (รายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1)

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

