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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

13.1  คดีความที่บริษัทเปนผูฟองรองคดี

ตามทีศ่าลลมละลายกลางไดมคี ําสัง่เมือ่วันที ่ 15 มนีาคม 2543 ใหฟนฟกิูจการของบรษิทั อตุสาหกรรมปโตรเคมกัีลไทย 
จ ํากดั (มหาชน) (“ทีพไีอ”)โดยมบีรษิทั เอฟ็เฟคทีฟ แพลนเนอร จํ ากัด เปนผูบริหารแผน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2543  บริษัท ได
ยื่นขอรับชํ าระหนี้ในการฟ นฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยในมูลหนี้ที่ทีพีไอเปนหนี้คาซื้อขายสินคาเปนเงิน 
2,831,884,416.16 บาท จากการทีท่พีีไอผดิสญัญาซือ้ขายโอเลฟนส ฉบบัลงวนัที ่16 ธนัวาคม 2535  โดยตามสญัญา ทพีีไอจะ
ตองรบัซือ้โอเลฟนสประเภทโพรพลีินจากบรษิทัเปนปรมิาณ 95,000 ตันตอป หรอืประมาณ 8,000 ตันตอเดอืน แตขอเทจ็จริง
ปรากฏวาทีพีไอรับซื้อโพรพิลีนจากบริษัทตํ่ ากวารอยละ 70 ของปริมาณที่ตองซื้อเปนรายเดือน ทํ าใหบริษัทไดรับความเสีย
หาย   โดยในวันที่ 28 มิถุนายน 2544 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดคํ าสั่งอนุญาตใหบริษัทมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้จากทีพีไอ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 389,377,380.59 บาท พรอมดอกเบีย้ ทัง้นี ้ ผูบรหิารแผนไดยืน่ขออทุธรณตอศาลลมละลายกลางและศาลลม
ละลายกลางไดมคี ําพพิากษากลบัในวนัที ่ 2 พฤศจกิายน 2544 โดยตัดสนิวา บรษิทัไมมสีทิธไิดรบัชํ าระหนีด้งักลาวบริษัทจึงยื่น
ฎีกาและ ณ ขณะนี้คดีกํ าลังอยูระหวางพิจารณาของศาลฎีกาและยังไมมีคํ าตัดสินออกมา

นอกจากนี ้ในวันที ่ 17  กรกฎาคม 2544 บรษิทัไดยืน่ขอรบัชํ าระหนีใ้นมลูหนีค้าเสยีหายจากการบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
โอเลฟนสระหวางบริษัทกับทีพีไอเปนเงิน 4,615,640,718.97 บาท  เนื่องจากผูทํ าแผนไดมีจดหมายถึงบริษัทลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2544 เพื่อบอกเลิกสัญญาซื้อขายโอเลฟนส ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2536 และแกไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2537 โดยใหเหตุผลวา สิทธิตามสัญญาซื้อขายโอเลฟนสดังกลาวทํ าใหทีพีไอมีภาระเกินควรกวาประโยชนที่
ทีพีไอพึงจะได ซึ่ง ณ ขณะนี้คดียังอยูในการพิจารณาของเจาพนักงานพิทักษทรัพยและยังไมมีคํ าตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนี้ออก
มา

13.2 สรุปขอแตกตางที่สํ าคัญระหวางมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

การสรุปทั่วไปเกี่ยวกับขอแตกตางที่สํ าคัญบางประการระหวางมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้

งบการเงนิในอดตีของบริษัทจัดทํ าและนํ าเสนอตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและไดจัดทํ าตามมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศเพื่อวัตถุประสงคในการขายหุนครั้งนี้ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศมีขอแตกตางที่สํ าคัญบางประการ โดยขอแตกตางที่เกี่ยวของกับงบการเงินในอดีตของบริษัทสรุปได
ดังที่จะกลาวตอไป

ขอแตกตางทีไ่ดสรปุไวจ ํากดัเฉพาะขอแตกตางส ําคญัทีเ่กีย่วของกบังบการเงนิของบรษิทั  จงึไมครอบคลมุขอแตกตางทั้ง
หมดที่มีอยูแลว  นอกจากนี้ยังไมไดครอบคลุมขอแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและมาตรฐานการ



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        
สวนที่ 2 หนา 227

บญัชีระหวางประเทศทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ซึง่เปนผลมาจากการเปลีย่นแปลงขอกํ าหนดในมาตรฐานการบญัชีหรอืขอแตกตางใน
อนาคตทั้งหมดที่อาจสงผลกระทบตองบการเงินของบริษัทซึ่งเปนผลมาจากรายการหรือเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยซึ่งเห็นชอบโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยนั้นประกอบดวยแม
บทการบัญชี 1 ฉบับ มาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ และการตีความมาตรฐานการบัญชีอีก 4 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีขอกํ าหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้ง
ประกาศของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย หากมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยไมครอบ
คลุมถึงประเด็นทางการบัญชีประเด็นใดอาจใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศและมาตรฐานการบัญชีของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเปนแนวทางได ภายใตกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรัพย
จะตองจัดใหมีงบการเงินประจํ าป ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี และงบการเงินระหวางกาลรายไตรมาส  ซึ่งสอบทานโดยผู
สอบบัญชี

13.2.1 การบัญชีสํ าหรับคาใชจายในการซอมบํ ารุงใหญ

บริษัทจะหยุดโรงงานของบริษัททุก 3 ป เพื่อทํ าการซอมบํ ารุงใหญ ซึ่งการซอมบํ ารุงใหญดังกลาวเกิดขึ้นครั้งลา
สุดในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2545   กอนป 2545 งบการเงินที่จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยบริษัท
บันทึกคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการซอมบํ ารุงใหญเปนสินทรัพยถาวร และตัดจํ าหนายเปนคาใชจายตามระยะเวลา 36 
เดือน  ตอมาในป 2545 สํ าหรับคาใชจายซอมบํ ารุงใหญที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม บริษัทไดมีการเปลี่ยน
นโยบายการบันทึกบัญชีจากเดิมมาเปนรับรูเปนคาใชจายทั้งจํ านวนทันที อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดปรับปรุงยอนหลัง
สํ าหรับงบการเงินของปกอน เนื่องจากบริษัทเห็นวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวไมมีสาระสํ าคัญ
ตองบการเงินโดยรวม

ในกรณีที่บริษัทจัดทํ างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 16 และ SIC 23 ซึ่งกํ าหนดใหบริษัทตองบันทึกคาใชจายจากการซอมบํ ารุงใหญดังกลาวเปน
คาใชจายทั้งจํ านวนทันทีในงวดที่มีคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น

13.2.2 การบัญชีสํ าหรับการยืมสินคา

ผูผลิตเอทีลีนและโพรพิลีนรายอื่นไดมีการยืมผลิตภัณฑดังกลาวจากบริษัทเปนครั้งคราว โดยจะคืนสินคาที่ยืมภาย
ในเดือนหรือในเดือนถัดไป ในทํ านองเดียวกัน บริษัทก็จะยืมเอทีลีนและโพรพิลีนจากผูผลิตเหลานี้เปนครั้งคราว สํ าหรับ
งบการเงินที่จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยนั้น เนื่องจากการไมมีกํ าไรหรือขาดทุนทางการเงินที่เปนสาระ
สํ าคัญจากรายการยืมสินคาดังกลาว บริษัทจึงบันทึกรายการยืมดังกลาวเปนการซื้อและขายในงบการเงินเนื่องจากรายการดัง
กลาวไมเปนสาระสํ าคัญ
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ในกรณีที่บริษัทจัดทํ างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ บริษัทไดทํ าการหักกลบรายการระหวาง
ยอดซือ้และยอดขายจากการยมืสนิคาดงักลาว อยางไรกต็ามการปฏบิติัทีแ่ตกตางกนัระหวางงบการเงนิทีจ่ดัท ําขึน้ตามมาตรฐาน
การบัญชีไทยและตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศในเรื่องดังกลาวไมมีผลกระทบตอกํ าไรหรือขาดทุนสุทธิ
และสินทรัพยสุทธิของบริษัท

13.2.3 การบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ในปจจุบันยังไมมี มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ดังนั้นจํ านวนของภาษีเงินไดนั้นจะตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับในงวดนั้น ๆ ตามที่ประมวล
รัษฎากรของประเทศไทยกํ าหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดทํ างบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศนั้น บริษัทจะถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบญัชีระหวางประเทศ ฉบบัที ่12 เรือ่ง “ภาษเีงนิได” (Income taxes) ซึง่ไดใหขอกํ าหนดส ําหรบัวิธปีฏบิติัทางบญัชีเกีย่วกับ
ภาษีเงินได โดยใหกิจการคํ านวณสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดโดยยึดงบดุลเปนหลักหรือที่เรียกวา “วิธีบันทึก
หนี้สินตามงบดุล”

กิจการจะรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับจํ านวนที่กิจการจะสามารถนํ ามาใชประโยชนในอนาคต

13.2.4 การบัญชีสํ าหรับสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

สํ าหรับงบการเงินที่จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ของประเทศไทย ฉบับที่ 32 เรื่อง “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ” ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2542 มาปฏิบัติ ยอหนา
ที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยฉบับนี้กํ าหนดวา “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่แสดงอยูในสวนของ
เจาของตองโอนไปยังงบกํ าไรขาดทุนโดยตรงเมื่อสวนเกินทุนนั้นถือเปนรายการที่เกิดขึ้นแลว เมื่อมีการจํ าหนายหรือเลิกใช
สินทรัพย สวนเกินทุนจะกลายเปนรายการที่เกิดขึ้นแลวทั้งจํ านวน อยางไรก็ตาม สวนเกินทุนบางสวนอาจทยอยเปลี่ยนเปน
รายการที่เกิดขึ้นแลวเมื่อกิจการใชสินทรัพย ในกรณีดังกลาว จํ านวนของสวนเกินทุนที่ถือเปนรายการที่เกิดขึ้นแลวจะเทา
กับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คํ านวณจากราคาตามบัญชีที่ตีใหมกับคาเสื่อมราคาที่คํ านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย
นั้น  การโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในกรณีดังกลาวทํ าผานงบกํ าไรขาดทุน”  ตอมาในป 2543 สมาคมนัก
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยไดปรับปรุงและแกไขยอหนานี้เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 16 เปน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่แสดงอยูในสวนของเจาของตองโอนไปยังกํ าไร
สะสมโดยตรงเมื่อสวนเกินทุนนั้นถือเปนรายการที่เกิดขึ้นแลว  ในกรณีที่มีการจํ าหนายหรือเลิกใชสินทรัพย สวนเกินทุนจะ
กลายเปนรายการที่เกิดขึ้นแลวทั้งจํ านวน อยางไรก็ตาม สวนเกินทุนบางสวนอาจทยอยเปลี่ยนเปนรายการที่เกิดขึ้นแลวเมื่อ
กิจการใชสินทรัพย  ในกรณีดังกลาว จํ านวนของสวนเกินทุนที่ถือเปนรายการที่เกิดขึ้นแลวจะเทากับผลตางระหวางคาเสื่อม
ราคาที่คํ านวณจากราคาตามบัญชีที่ตีใหมกับคาเสื่อมราคาที่คํ านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยนั้น  การโอนสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยไปยังกํ าไรสะสมจะไมทํ าผานงบกํ าไรขาดทุน” การแกไขดังกลาวมีผลบังคับใชกับงบการเงิน
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สํ าหรับงวดที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป  อยางไรก็ดี งบการเงินของบริษัทที่จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศไทยยังคงถือปฏิบัติตามยอหนาที่ 38 กอนมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ

ในกรณีที่บริษัทมีการจัดทํ างบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  บริษัทจะตองถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินทรัพยตามวิธีการในมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 16 เรื่อง “ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ” (Property, Plant and Equipment) ตามที่กลาวไวขางตน

13.2.5 การบัญชีสํ าหรับผลประโยชนของพนักงาน

การบัญชีสํ าหรับผลประโยชนของพนักงาน รวมถึงผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ หลังเกษียณอายุ และผล
ประโยชนระยะสั้นไมไดกํ าหนดโดยเฉพาะเจาะจงอยูในมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย  ขอผูกพันหลักของบริษัทใน
การจายผลประโยชนใหกับพนักงาน ไดแก เงินสมทบเขาสูกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพสวนที่ออกใหกับพนักงาน ซึ่งแยกจาก
บริษัท และการจายเงินชดเชยกรณีเลิกจางโดยพนักงานไมสมัครใจ (ตัวอยางเชน การลดตํ าแหนงงานที่ซํ้ าซอน หรือกรณี
พนักงานเกษียณอายุเมื่ออายุได 60 ป)  ผลประโยชนจากการเลิกจางจะผันแปรตามระยะเวลาในการทํ างานและอัตราเงิน
เดือนของพนักงาน

ในงบการเงินที่จัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย บริษัทบันทึกเงินสมทบเขาสูกองทุนสํ ารองเลี้ยง
ชีพเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นและรับรูขอผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชนจากการเลิกจางตามเกณฑเงินสดเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้น เวน
แตวามีการชํ าระคาใชจายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแผนปรับโครงสรางซึ่งมีการตั้งคาเผื่อเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแผน  
บริษัทตั้งผลประโยชนจากการเลิกจางคงคางอันเกี่ยวของกับกิจกรรมการปรับโครงสรางเมื่อมีการประกาศแผนและสามารถ
ประมาณการจํ านวนเงินไดอยางสมเหตุผล

ในกรณีที่บริษัทมีการจัดทํ างบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ บริษัทจะถือปฏิบัติตามมาตร
ฐานการบัญชีสํ าหรับผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 19 “ผลประโยชนของ
พนักงาน” ซึ่งถือวา เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพดังกลาวขางตนบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น สวนขอผูกพันของ
บริษัทเกี่ยวกับการจายเงินชดเชยจากการเลิกจางตามกฎหมาย (severance and termination benefit) ของบริษัทจะถูกบันทึก
บัญชีตามแผนผลประโยชน ซึ่งคํ านวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีการที่เรียก
วา Projected Unit Method เพื่อหาจํ านวนเงินตามขอผูกพันที่เกี่ยวกับผลประโยชนในอนาคตของพนักงาน และคิดลดจ ํานวน
เงนิตามขอผูกพนัดงักลาวโดยใชอตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรช้ันดใีนตลาดปจจบุนั และหามลูคายติุธรรมของสนิทรัพยตามแผน
ผลประโยชนนั้นตีราคาโดยใชวิธีกระแสเงินสดคิดลดหากไมมีขอมูลเกี่ยวกับราคาตลาดสํ าหรับสินทรัพยดังกลาว  อยางไรก็
ตาม ถากํ าไรหรือขาดทุนจากผลการคํ านวณจํ านวนเงินตามขอผูกพันที่เกี่ยวกับผลประโยชนในอนาคตของพนักงานตาม
แผนผลประโยชนมีผลแตกตางเกินกวารอยละ 10 ของจํ านวนที่สูงกวาระหวางมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันคาดการณที่
เกี่ยวกับผลประโยชนในอนาคตของพนักงานกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยกองทุนตามแผนดังกลาว สวนเกินดังกลาวจะ
ถูกทยอยรับรูตามอายุการทํ างานคงเหลือโดยเฉลี่ยของพนักงานที่มีสิทธิในแผนนั้น ๆ สวนคาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชน
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อื่นสุทธิจะคํ านวณโดยอิงกับผลประโยชนที่เกี่ยวของนั้นซึ่งเปนไปตามอายุการทํ างานของพนักงานโดยใชสมมติฐานในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทจะบันทึกหนี้คาผลประโยชนอื่นคงคางเพิ่มขึ้นจนกวาผลประโยชนอื่น
สุทธิมีจํ านวนเกินกวาเงินสมทบที่จายตามแผน

13.2.6 เคร่ืองมือทางการเงิน

สํ าหรับมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยไดมีขอกํ าหนดในเรื่องการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสํ าหรับ
เครื่องมือทางการเงินในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 แตก็เปนเพียงแนวทางเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เทานั้น  ในกรณีที่บริษัทมีการจัดทํ างบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศนั้น บริษัทจะถือปฏิบัติตามมาตร
ฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง “การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน” ซึ่งเริ่มถือปฏิบัติเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2544 ไดกํ าหนดแนวทางเกี่ยวกับการรับรู การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงินไวอยางละเอียด
และครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการบัญชีสํ าหรับอนุพันธทางการเงินและกิจกรรมปองกันความเสี่ยง ภายใตมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศฉบับดังกลาว  ตราสารอนุพันธทางการเงินทั้งหมดจะตองถูกบันทึกในงบดุลเปนสินทรัพยหรือหนี้สินและ
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่ง
เปนมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จายไป (ในกรณีที่เปนสินทรัพย) หรือสิ่งตอบแทนที่ไดรับมา (ในกรณีที่เปนหนี้สิน)
ตนทุนในการจัดทํ ารายการตองรวมเปนสวนหนึ่งของมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสํ าหรับ
อนุพันธทางการเงินที่มีคุณสมบัติและถูกใชเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของรายการ
ที่ตองปองกันความเสี่ยง เชน สินทรัพย หนี้สิน ขอผูกพันที่แนนอน หรือรายการที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  การเปลี่ยน
แปลงของมูลคายุติธรรมของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดังกลาวจะรับรูในงบกํ าไรขาดทุน โดยจะหักกลบกับการรับรูกํ าไร
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของรายการที่ตองปองกันความเสี่ยง สํ าหรับอนุพันธทางการเงินที่มีคุณสมบัติ
และถูกใชเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่จะตองรับหรือจายในอนาคตของรายการ
ที่ตองปองกันความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงเฉพาะสวนที่มีประสิทธิผลเทานั้น
จะแสดงอยูในสวนของผูถือหุน จนกวารายการที่ตองปองกันความเสี่ยงจะเกิดขึ้น  สวนที่ไมมีประสิทธิผลของการเปลี่ยน
แปลงมูลคายุติธรรมของอนุพันธทางการเงินที่มีคุณสมบัติใชเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดนั้นตองรับรู
เปนกํ าไรขาดทุนทันที

13.2.7 การบัญชีเก่ียวกับกํ าไรตอหุน

ในกรณีที่บริษัทจัดทํ างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศนั้น บริษัทจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 33 เรื่อง “กํ าไรตอหุน” ในกรณีที่มีการใหหุนปนผล แตกหุนหรือรวมหุนที่มีผลทํ าใหจํ านวน
หุนสามัญเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกิดขึ้นในระหวางงวดหรือภายหลังจากวันที่ในงบดุลแตกอนที่กิจการจะออกงบการเงิน กิจการ
จะตองคํ านวณกํ าไรตอหุนสํ าหรับงบการเงินทุกงวดที่นํ ามาแสดงเปรียบเทียบดวยจํ านวนหุนใหม อยางไรก็ตามกํ าไรตอหุน
ที่แสดงในงบการเงินของบริษัทในอดีตที่จัดทํ าตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยยังไมไดมีการปรับปรุงผลกระทบ
จากเรื่องดังกลาว
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14. อภิธานศัพทของคํ ายอ

เออารซี  บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํ ากัด (Alliance Refining Company Limited)

เอทีซี บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) (The Aromatics (Thailand) Public
Company Limited)

บีไอจี บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล แกส จํ ากัด  (Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.)

บีพีอี บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํ ากัด (มหาชน) (Bangkok Polyethylene Public Company
Limited)

บีเอสที บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด (Bangkok Synthetics Company Limited)

Chandra Asri PT Chandra-Asri

Chiyoda บริษัท Chiyoda Corporation ในกรณีที่เกี่ยวกับสัญญาการจัดหาอุปกรณ และ บริษัท ชิโยดะ
(ไทยแลนด) จํ ากัด ในกรณีที่เกี่ยวกับสัญญาการกอสราง

CMAI Chemical Market Associates, Inc.

EFT บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํ ากัด (Eastern Fluid Transport Company Limited)

กฟผ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand)

เอสโซ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) (Esso (Thailand) Public Company Limited)

Ethylene Malaysia Ethylene Malaysia Sdn. Bhd.

ExxonMobil ExxonMobil Corporation

โกลว เอสพีพี บริษัท โกลว เอสพีพี จํ ากัด (มหาชน) (Glow SPP Public Company Limited)

Halliburton สาขาของ Halliburton Energy Services, Inc. ในประเทศไทย
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เอชเอ็มซี บริษัท เอชเอ็มซี โพลิเมอร จํ ากัด (HMC Polymers Company Limited)

Kellogg Brown & Root Kellogg Brown & Root, Inc.

เอ็มทีที บริษัท มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จํ ากัด

เอ็นเอฟซี บริษัท ปุยแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) (National Fertilizer Public Company Limited)

เอ็นพีซี บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด (มหาชน) (National Petrochemical Public Company Limited)

PCI The PCI Consulting Group

PCS Petrochemical Corporation of Singapore (Private) Limited

Optimal Optimal Olefins (Malaysia) Sdn. Bhd.

ปตท. บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) (PTT Public Company Limited)

อารโอซี  บริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด (Rayong Olefins Company Limited)

อารอารซี บริษัท โรงกลั่นนํ้ ามันระยอง จํ ากัด (Rayong Refinery Company Limited)

ปูนซิเมนตไทย บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) (The Siam Cement Public Company Limited)

เอสพีอารซี บริษัท สตาร ปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง จํ ากัด (Star Petroleum Refining Company Limited)

เอสเอสเอ็มซี บริษัท สยามสไตรีน โมโนเมอร จํ ากัด (Siam Styrene Monomer Company Limited)

ทีไอจี บริษัท ที ไอ จี ไฮโค จํ ากัด (T I G HiCo Limited)

ทีโอซีซี บริษัท ไทยออแกนิกเคมีคัลส จํ ากัด (Thai Organic Chemicals Company Limited)

ทีพีอี บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด (Thai Polyethylene Company, Limited)
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ทีพีไอ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํ ากัด (มหาชน) (Thai Petrochemical Industry Public
Company Limited)

ทีพีพี บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํ ากัด (Thai Polypropylene Company Limited)

ทีพีเอ็กซ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํ ากัด (Thai Paraxylene Company Limited)

ทีทีที บริษัท ไทยแทงคเทอรมินัล จํ ากัด

วีนิไทย บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) (Vinythai Public Company Limited)


