31 พฤษภาคม 2544
เรียน ผูจ้ ดั การบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท
ที่ กลต.ช.(ว) 8 /2544 เรื่อง การซักซ้อมการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ตามที่สานักงานได้มีหนังสือที่ กลต.จ.(ว) 2/2544 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
และเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 แจ้งมาตรการการตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2543
ว่า สานักงานจะให้ความสาคัญกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) ทุกบริษทั ในส่วนของการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี หากตรวจพบว่า บริษัทใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว หรือผูส้ อบบัญชี
แสดงความเห็นว่าบริษัทจัดทางบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี หรือผูส้ อบบัญชีถกู จากัดขอบเขตการ
ปฏิบตั ิงานโดยบริษัทหรือผูบ้ ริหาร สานักงานอาจพิจารณาว่าบริษทั เข้าข่ายปฏิบตั ิฝ่าฝื นมาตรา 56 และสานักงาน
อาจสั่งให้บริษัทนัน้ แก้ไขงบการเงิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน้
สานักงานได้ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2543 ที่บริษัทได้สง่ ให้สานักงานในช่วงที่ผา่ นมาแล้ว
พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ยงั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันไม่ชดั เจน ซึง่ สานักงานได้รบั
คาชีแ้ จงจากบริษัทส่วนใหญ่วา่ ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 มีรายละเอียดมาก ผูจ้ ดั ทา
งบการเงินต้องทาความเข้าใจอย่างละเอียด ประกอบกับมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวเพิง่ มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่
1 มกราคม 2543 จึงทาให้ทงั้ บริษัทและผูส้ อบบัญชียงั มีความเข้าใจในมาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่ชดั เจน สานักงาน
จึงขอซักซ้อมการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทนาไปเป็ นแนวทางการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็ นไปด้วยความระมัดระวัง
ประเด็นการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่สานักงานขอซักซ้อม
มีดงั นี ้
1. การเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามย่อหน้า 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 กาหนดให้กิจการต้องเปิ ดเผย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในทุกกรณีท่มี ีการควบคุมเกิดขึน้ ไม่วา่ รายการบัญชีระหว่าง
กัน
จะเกิดขึน้ หรือไม่
สานักงานเห็นว่า เจตนารมย์ของข้อกาหนดดังกล่าวต้องการให้ผใู้ ช้งบการเงินทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายที่ควบคุมและที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
บริษัท
ไม่ว่าในปั จจุบนั มีรายการบัญชีระหว่างกันหรือไม่ เนื่องจากความสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทต้องเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้

-2ชัดเจน นอกจากนี ้ ในกรณีท่กี จิ การที่เกี่ยวข้องกันเป็ นบริษัทย่อย บริษัทต้องเปิ ดเผยรายละเอียดที่สาคัญของบริษัท
ย่อย เช่น รายชื่อและสัดส่วนความเป็ นเจ้าของในบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวม
และการบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ด้วย
สาหรับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่มีการควบคุม ให้บริษัทเปิ ดเผยความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องนัน้ ๆ เฉพาะกรณีท่มี ีรายการบัญชีระหว่างกันเกิดขึน้
2. การพิจารณาความมีสาระสาคัญของรายการระหว่างกัน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 และมาตรฐานการบัญชีอีกหลายฉบับ เช่น
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง การนาเสนองบการเงิน เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และเรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม กาหนดให้บริษัทเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน เฉพาะรายการที่มี
สาระสาคัญเท่านัน้
สานักงานเห็นว่า ในการพิจารณาความมีสาระสาคัญของรายการระหว่างกันแต่ละประเภท
รายการ นอกจากจะพิจารณามูลค่าของรายการตามที่รบั รูใ้ นงบการเงินแล้ว บริษัทต้องพิจารณาจากมูลค่าของ
รายการตามราคาทีค่ ิดกับลูกค้าทั่วไปทีไ่ ม่ได้เป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ราคาตลาด) เนื่องจากใน
กรณีท่ไี ม่มีการคิดราคาระหว่างกัน หรือราคาที่คิดระหว่างกันค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับราคาที่คดิ กับลูกค้าทั่วไป อาจ
ทาให้มลู ค่าของรายการตามราคาที่คิดระหว่างกันไม่ถงึ ระดับที่มีสาระสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริษัทนัน้ บริษัทจึงไม่เปิ ดเผยรายการดังกล่าว เช่น หากในปี ท่ผี ่านมาบริษัทจดทะเบียนมี
รายการขายสินค้าให้กบั บริษัทที่เกี่ยวข้องแห่งหนึง่ มูลค่า 5 ล้านบาท จากยอดขายสินค้าทัง้ หมด 100 ล้านบาท
รายการนี ้ อาจพิจารณาว่า ไม่เป็ นสาระสาคัญ แต่หากราคาที่คดิ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่ากว่า
ราคาตลาดที่คิดกับลูกค้าทั่วไปถึงร้อยละ 50 (ราคาตลาดเท่ากับ 10 ล้านบาท) แล้ว ก็พิจารณาได้ว่า รายการระหว่าง
กันดังกล่าวมีสาระสาคัญที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
สาหรับรายการระหว่างกันที่ไม่สามารถหาราคาตลาดที่คิดกับลูกค้าทั่วไปได้ ทาให้ไม่ทราบ
ถึงมูลค่าของรายการตามราคาตลาดที่จะนามาใช้ในการพิจารณาความมีสาระสาคัญ สานักงานขอให้บริษัทเปิ ดเผย
รายการดังกล่าวให้ผใู้ ช้งบการเงินได้ทราบแม้วา่ มูลค่าของรายการตามราคาที่คิดระหว่างกันจะไม่มีสาระสาคัญ
3. การเปิ ดเผยรายการที่บคุ คลที่เกี่ยวข้องคา้ ประกันให้แก่บริษัทจดทะเบียน
ในกรณีท่บี คุ คลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันคา้ ประกันให้แก่บริษัท โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม
ระหว่างกัน รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการระหว่างกันที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
แม้วา่ ค่าธรรมเนียมที่คิดระหว่างกันจะไม่มีสาระสาคัญ ทัง้ นี ้ บริษัทต้องเปิ ดเผยรายละเอียดการคา้ ประกันให้ชดั เจน
เช่น วงเงินคา้ ประกัน อายุสญ
ั ญาการคา้ ประกัน สาหรับการคา้ ประกันที่ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกันนัน้
สานักงานเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ใช่รายการปกติทางธุรกิจที่บคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันจะให้การคา้ ประกันดังกล่าว
บริษัทจึงต้องเปิ ดเผยการคา้ ประกันดังกล่าวแม้วา่ จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึง
การให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการประเมินศักยภาพของบริษัทในการดาเนินธุรกิจด้วย
ทัง้ นี ้ ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเช่นเดียวกับกรณีบริษัทคา้ ประกันให้แก่บคุ คล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

-34. การเปิ ดเผยเงินกูย้ ืมและเงินให้กยู้ ืมที่เพิม่ ขึน้ หรือลดลงระหว่างงวด
สานักงานพบว่า บริษัทแสดงยอดคงค้างของเงินกูย้ ืมและให้กยู้ มื ณ วันสิน้ งวด โดยไม่ได้
แสดงรายการเคลื่อนไหว ซึ่งสานักงานเห็นว่า เป็ นข้อมูลที่มคี วามสาคัญต่อผูใ้ ช้งบการเงินในการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท เนื่องจากแม้ว่า ณ วันสิน้ งวด บริษัทอาจไม่มียอดคงค้าง หรือมีจานวนที่
น้อยมาก แต่ในระหว่างงวด บริษัทมีรายการกูย้ ืมหรือให้กยู้ มื กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึง่ มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเป็ นจานวนมาก บริษัทจึงต้องเปิ ดเผยจานวนเงินกูย้ ืมและเงินให้กยู้ มื ที่เพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงในระหว่างงวดให้ชดั เจน โดยบริษัทอาจแสดงเงินกูย้ มื และเงินให้กยู้ ืมในช่วงที่ผ่านมาเป็ นยอดเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนักตามระยะเวลาการกูย้ ืม หรือเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิน้ เดือน หรือวิธีอื่น พร้อมทัง้ เปิ ดเผยวิธีการคานวณ
ให้ชดั เจน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ย่อหน้า 20 ซึ่งกาหนดให้กจิ การต้องเปิ ดเผยถึงประเภทและ
องค์ประกอบของรายการบัญชีท่เี กิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหากการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ จาเป็ นต่อ
ความเข้าใจในงบการเงินที่นาเสนอ และตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ย่อหน้า 97 ซึง่ สนับสนุนให้กิจการเปิ ดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินระหว่างงวด
5. การเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
สานักงานพบว่า บริษัทบางแห่งไม่เปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน เช่น
ไม่เปิ ดเผยค่าธรรมเนียมการคา้ ประกัน หรือบางรายเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคาไม่ชดั เจนว่า ราคาที่คิดระหว่าง
กันเป็ นราคาตลาด หรือราคาปกติธุรกิจ เท่ากับที่คดิ กับลูกค้ารายอื่นหรือไม่ ซึ่งสานักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ น
การเปิ ดเผยที่ไม่ชดั เจนเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เช่น หากบริษัทเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคา
ระหว่างกันว่า “ราคาที่คดิ ระหว่างกันเป็ นราคาปกติธุรกิจระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ถ้อยคาดังกล่าวอาจ
หมายความว่า ราคาที่คดิ ระหว่างกันเป็ นราคาปกติท่คี ดิ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่ใช่ราคาปกติท่คี ิดกับลูกค้าอื่น
ทั่วไป สานักงานจึงเห็นว่า บริษทั ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถอ้ ยคาที่อาจให้ความหมายที่คลุมเครือ โดยใช้ถอ้ ยคาอื่นที่
ชัดเจนแทน เช่น การคิดราคาระหว่างกันเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” “ราคาปกติธุรกิจเท่ากับที่คดิ กับลูกค้ารายอื่น”
“ราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด 10%” หรือ”ราคาที่ตกลงกันไม่ใช่ราคาตลาด โดยราคาที่ตกลงกันคือ ราคาทุน” เพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ซึ่งกาหนดให้บริษัทเปิ ดเผยนโยบายการคิดราคาระหว่างกัน หากการ
เปิ ดเผยนัน้ จาเป็ นต่อความเข้าใจในงบการเงินที่นาเสนอ การเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคา ก็เพื่อให้ผใู้ ช้
งบการเงินสามารถพิจารณาว่า รายการระหว่างกันมีการคิดราคาที่เหมาะสมหรือไม่ ดังนัน้ บริษัทต้องเปิ ดเผย
นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกันให้ชดั เจน ดังนี ้
5.1 หากรายการระหว่างกัน เป็ นการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการ ที่มรี าคาตลาดหรือราคา
ที่ซือ้ ขายกับบุคคลภายนอก การเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคา ต้องระบุเป็ นถ้อยคาเพือ่ อธิบายได้ว่าเป็ น
ราคาตลาด หรือราคาปกติทคี่ ดิ กับลูกค้าทั่วไป หรือเป็ นราคาทีไ่ ม่ใช่ราคาตลาดหรือไม่ใช่ราคาทีค่ ิดกับ
ลูกค้าทั่วไป หรือหากบริษัทไม่ได้มีการคิดราคาระหว่างกันก็ตอ้ งระบุให้ชดั เจนด้วย

-45.2 หากรายการระหว่างกันเป็ นการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการที่มเี งื่อนไขกับลูกค้าแต่ละราย
แตกต่างกันไปตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือเป็ นการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการเฉพาะในกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องโดยไม่มีการซือ้ ขายกับลูกค้าทั่วไป และไม่สามารถหาราคาตลาดของสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้ บริษัท
ต้องเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคาให้ชดั เจน เช่น บริษัทให้เงินกูย้ ืมแก่บริษัทร่วมโดยคิดอัตราดอกเบีย้ เท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ประเภท MLR ถัวเฉลี่ยของธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่งที่คดิ กับลูกค้า แต่ท่ผี ่านมา
สานักงานพบว่า มีบางบริษัทเปิ ดเผยแต่เพียงว่าราคาที่คิดระหว่างกันว่าเป็ น “ราคาที่ตกลงกัน” หรือเป็ น
“ราคาตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน” เท่านัน้ ซึ่งสานักงานเห็นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่าวไม่ชดั เจน
เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
ในกรณีท่บี ริษัทเปิ ดเผยว่าราคาที่คิดระหว่างกันเป็ น “ราคาที่ตกลงกัน” หรือเป็ น
“ราคาตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน” บริษัทควรเปิ ดเผยเพิ่มเติมโดยอ้างอิงราคาดังกล่าวกับตัวเลขใดตัวเลขหนึง่
เช่น “บริษัทรับจ้างก่อสร้างโรงงานให้แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องโดยคิดราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ทัง้ นี ้ ในสัญญา
ดังกล่าวบริษัทคิดค่าก่อสร้างเท่ากับ 20% ของต้นทุนวัสดุท่ใี ช้ในการก่อสร้าง” หรือ “บริษัทให้กยู้ ืมแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องโดยคิดดอกเบีย้ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึง่ เท่ากับ MLR + 5%” เป็ นต้น เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลแก่ผลู้ งทุนที่
ชัดเจนมากขึน้ อย่างไรก็ดี การอ้างอิงตัวเลขเป็ นช่วงราคาซึง่ กว้างเกินไป เช่น เปิ ดเผยว่าอัตราดอกเบีย้ ที่คิดกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอยูใ่ นช่วง 2% - 15% สานักงานเห็นว่า เป็ นการเปิ ดเผยไม่ชดั เจนเพียงพอให้ผใู้ ช้งบการเงิน
พิจารณาได้ว่าราคาที่คิดระหว่างกันเป็ นราคาใด มีความเหมาะสมหรือไม่ ดังนัน้ บริษัทจึงควรแบ่งช่วงของการ
กาหนดราคาดังกล่าวให้แคบลงและเปิ ดเผยลักษณะการคิดราคาแต่ละช่วง เช่น กรณีให้กยู้ มื กับบริษัทย่อย คิดอัตรา
ดอกเบีย้ 2% - 5% กรณีให้กยู้ ืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มกี รรมการร่วมกัน โดยมีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบีย้
5% - 8% กรณีให้กยู้ ืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีกรรมการร่วมกัน และไม่มีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบีย้ 10% - 15%
อนึ่ง สานักงานขอให้ขอ้ สังเกตเพิม่ เติมว่าการเปิ ดเผยนโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
ตามมาตรฐานการบัญชี เป็ นเพียงข้อมูลที่ชว่ ยให้ผลู้ งทุนใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่คิดระหว่างกัน
เท่านัน้ แต่มิได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทารายการดังกล่าวว่า เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดและ
จาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือไม่อย่างไร ดังนัน้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน บริษัทควรเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกันให้ชดั เจนในหนังสือเชิญประชุมเพื่อขออนุมตั ิผถู้ ือหุน้
ก่อนการทารายการดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทต้องเปิ ดเผยความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกันใน
แบบ 56-1 ด้วย
6. การเปิ ดเผยเงื่อนไขการกูย้ ืม ให้กยู้ ืม หรือคา้ ประกัน ระหว่างกัน
ในกรณีท่บี ริษัทมีการกูย้ ืม การให้กยู้ ืม หรือการคา้ ประกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สานักงานเห็นว่า นอกจากบริษัทต้องเปิ ดเผยถึงอัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียมที่คดิ ระหว่างกัน เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการเปิ ดเผยนโยบายราคาแล้ว บริษัทยังต้องเปิ ดเผยรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาที่ทาระหว่างกัน เช่น
อายุสญ
ั ญา ส่วนลด เงื่อนไขการชาระเงิน ให้ชดั เจนด้วย หากการกูย้ ืม การให้กยู้ ืม หรือการคา้ ประกันระหว่างกัน

-5ทาให้บริษัทประสบกับความเสีย่ งที่เป็ นสาระสาคัญ เพื่อให้ผลู้ งทุนพิจารณาได้ว่า เงื่อนไขของสัญญาการกูย้ ืม
การให้กยู้ ืม หรือการคา้ ประกันระหว่างกันนัน้ อาจทาให้บริษัทเสียผลประโยชน์ และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผูล้ งทุนหรือไม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน ย่อหน้าที่ 52 ซึ่งกาหนดว่า เมื่อเครื่องมือทางการเงินที่ถือหรือออกโดยกิจการทาให้กิจการประสบกับ
ความเสี่ยงที่เป็ นสาระสาคัญ กิจการต้องเปิ ดเผยเงื่อนไขและข้อตกลงสาหรับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท
โดยการเปิ ดเผยควรระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ทากับลูกค้าทั่วไปหรือไม่ หากไม่เป็ น
ตามปกติธุรกิจ ควรระบุรายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบด้วย
7. การเปิ ดเผยนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและจานวนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ของลูกหนีห้ รือเงินให้กยู้ ืมระหว่างกัน
สานักงานพบว่า บริษัทบางแห่งเปิ ดเผยแต่เพียงว่ามีการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ สาหรับ
ลูกหนีท้ ่เี ป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรวมอยูใ่ นค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสาหรับลูกหนีห้ รือเงินให้กยู้ ืมรวม
ซึ่งสานักงานเห็นว่า การเปิ ดเผยลักษณะดังกล่าวไม่ชดั เจนเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เนื่องจาก
บริษัทอาจมีนโยบายในการพิจารณาค่าเผื่อฯ สาหรับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแตกต่างจากลูกหนีป้ กติท่วั ไป
อย่างมีสาระสาคัญ จนมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทได้ ดังนัน้ บริษัทต้องเปิ ดเผย
นโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและจานวนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสาหรับลูกหนีท้ ่เี ป็ นบุคคลหรือกิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน (ทัง้ ลูกหนีก้ ารค้า และลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืม) เป็ นรายการแยกต่างหากจากลูกหนีห้ รือเงินให้กยู้ มื อื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกันให้ชดั เจน
8. การเปิ ดเผยดอกเบีย้ รับหรือดอกเบีย้ จ่าย ระหว่างกัน
สานักงานเห็นว่า ดอกเบีย้ รับหรือดอกเบีย้ จ่ายระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ถือเป็ นปริมาณการค้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ที่บริษัทต้องเปิ ดเผยให้ชดั เจน นอกเหนือไปจาก
ยอดคงค้างของลูกหนีเ้ จ้าหนีเ้ งินกูย้ ืมระหว่างกัน ในกรณีท่ไี ม่มกี ารคิดดอกเบีย้ รับหรือดอกเบีย้ จ่ายระหว่างกัน
หรือดอกเบีย้ ที่คิดระหว่างกันมีจานวนที่ต่ามากจนไม่เป็ นสาระสาคัญ บริษัทก็ยงั คงต้องเปิ ดเผยนโยบาย
การคิดราคา หากมูลค่าของดอกเบีย้ รับหรือดอกเบีย้ จ่ายดังกล่าวแตกต่างจากอัตราที่คดิ กับลูกค้าทั่วไป
อย่างเป็ นสาระสาคัญ
9. การเปิ ดเผยแยกตามประเภทของรายการระหว่างกัน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ย่อหน้า 22 ที่กาหนดให้กิจการสามารถเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันโดยรวมรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันไว้ดว้ ยกันได้ แต่หากการแยกเปิ ดเผยข้อมูล
จาเป็ นต่อความเข้าใจในผลกระทบที่รายการนัน้ มีต่องบการเงิน กิจการก็ควรแยกแสดงรายการการเปิ ดเผยข้อมูลใน
ลักษณะดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน

-6สานักงานเห็นว่า บริษัทควรแสดงรายการระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นยอดคงค้างหรือปริมาณ
การค้า ตามประเภทความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น แยกแสดงรายการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีผถู้ ือหุน้ หรือกรรมการร่วมกัน ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ นอกจากนี ้ หาก
รายการระหว่างกันของแต่ละกลุม่ มีความแตกต่างกัน เช่น มีนโยบายการคิดราคาที่แตกต่างกันในกลุ่มบริษัทร่วม
สานักงานขอให้บริษัทแยกแสดงรายการของกลุม่ บริษัทนัน้ ตามลักษณะของนโยบายราคาด้ว ย
อนึ่ง สานักงานมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมว่า การเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ในแบบ 56-1
ซึ่งเปิ ดเผยแยกตามบริษัทนัน้ มีความเข้มงวดกว่าที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทมีรายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยแต่ละรายมีมูลค่าน้อยหรือไม่มนี ยั สาคัญตาม
หลักการพิจารณาความมีสาระสาคัญในข้อ 2 ข้างต้น บริษัทอาจจัดกลุ่มรายการระหว่างกันแยกตามประเภท
ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือบริษทั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิ ดเผยในแบบ 56-1 ได้เช่นเดียวกับที่เปิ ดเผยในงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี ทัง้ นี ้ ควรต้องระบุเกณฑ์ในการจัดกลุ่มพร้อมเหตุผลให้ชดั เจนในแบบ 56-1 ด้วย
10. การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันภายใต้หวั ข้ออื่น
ในกรณีท่บี ริษัทมีรายการระหว่างกันรวมอยู่กบั รายการค้าปกติภายใต้หวั ข้ออื่น เช่น
รายการคา้ ประกันระหว่างกันภายใต้หวั ข้อภาระคา้ ประกัน หรือการเช่าทรัพย์สินระหว่างกันภายใต้หวั ข้อการ
เช่าสินทรัพย์ระยะยาว บริษัทต้องเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวแยกออกมาจากรายการค้าปกติ โดยแสดง
องค์ประกอบของรายการบัญชีท่จี าเป็ นต่อความเข้าใจงบการเงิน ให้ครบถ้วนตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47
กาหนดด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีขอ้ สงสัยหรือมีความเห็นไม่ตรงกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการ
ซักซ้อมการเปิ ดเผยข้อมูลข้างต้น โปรดสอบถามได้ท่สี านักกากับบัญชีตลาดทุน
ขอแสดงความนับถือ
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